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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το 1988 η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel 

Committee on Banking Supervision) δημοσίευσε το Σύμφωνο Κεφαλαίου (Basel 

Capital Accord) γνωστό ως Βασιλεία I. Το σύμφωνο αυτό περιείχε διατάξεις σύμφωνα 

με τις οποίες οι τράπεζες, που ανήκαν εποπτικά στην Επιτροπή της Βασιλείας, έπρεπε 

να διατηρούν ένα ελάχιστο ύψος εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (regulatory capital), σε 

σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, απαραίτητα για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου σε περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων. Αργότερα οι κίνδυνοι που 

αντιμετώπιζαν οι τράπεζες αυξήθηκαν και το 2004 η Επιτροπή της Βασιλείας 

δημοσίευσε νέο αναθεωρημένο πλαίσιο γνωστό ως Βασιλεία II. 

Το 2007 η οικονομία πέρασε σε ύφεση και οι τράπεζες αντιμετώπισαν 

προβλήματα με τα χαρτοφυλάκιά τους (Lelyveld, 2009). Τέθηκε η ανάγκη για την 

αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος και οι εποπτικές αρχές 

επέβαλαν τεστ για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας. Το πιο κατάλληλο 

εργαλείο για την αξιολόγηση σε δυσμενείς συνθήκες θεωρήθηκε η άσκηση 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests). Λόγω των νέων καταστάσεων που 

προέκυψαν η Επιτροπή της Βασιλείας το 2010 έδωσε νέες οδηγίες που περιέχονται στη 

Βασιλεία III, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1
η
 Ιανουαρίου του 2013. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας των 

ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) και συνάμα συνοπτικής 

παρουσίασης της μεθοδολογίας που ακολουθείται από τις εποπτικές αρχές. Επίσης, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τελευταίας πανευρωπαϊκής άσκησης που 

πραγματοποιήθηκε το 2011, καθώς και η τελευταία αξιολόγηση των ελληνικών 

τραπεζών το 2012, που κατέγραψε αξιοσημείωτα αποτελέσματα.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αναδυόμενη οικονομική ύφεση που μαστίζει τις αγορές τα τελευταία χρόνια 

είναι η αφορμή που οι εποπτικές και νομοθετικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους 

για την εξασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Πρόσφατα γεγονότα όπως 

η κατάρρευση του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ το 1987, η αναταραχή στην αγορά των 

ομολόγων το Φεβρουάριο του 1994 και η κρίση της Ασίας το 1997 έστρεψαν τις αρχές 

στην εύρεση λύσεων για την προστασία του χρηματοοικονομικού συστήματος ενάντια 

του συστηματικού κινδύνου, καθώς και κατάλληλων εργαλείων για την αξιολόγηση της 

ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος που αποτελεί την καρδιά της οικονομίας 

(Alexander and Baptista, 2006). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι αδυναμίες προηγούμενων μοντέλων 

να μετρήσουν των κίνδυνο και συνάμα τα πλεονεκτήματα του stress testing στη 

σημερινή εποχή. Δίνεται μια σαφή εικόνα του stress test, περιγράφεται η όλη 

διαδικασία εκπόνησης της άσκησης και επίσης παρουσιάζονται οι κατηγορίες των 

μεθοδολογιών stress testing που χρησιμοποιούνται. Προκειμένου να κατανοηθεί η 

μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου, αναλύονται οι παράμετροι κινδύνου και οι τρόποι 

περιορισμού του. 

Για την ομαλή λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και σταθερότητα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος, συστήθηκε η Επιτροπή της Βασιλείας για την 

Τραπεζική Εποπτεία. Η επιτροπή αυτή συνέταξε πλαίσια λειτουργίας των ιδρυμάτων 

και μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί τα πλαίσια Βασιλεία I, Βασιλεία II και Βασιλεία 

III. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Επιτροπής καθορίζονται τα όρια των ιδίων 

κεφαλαίων και βάσει αυτών μια τράπεζα χαρακτηρίζεται κεφαλαιακά επαρκής. Στο 

σχετικό κεφάλαιο περιγράφονται τα κύρια σημεία και οι στόχοι των πλαισίων. 

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) χρησιμοποιεί κατά κόρων τα stress tests 

ως εργαλείο για την αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κριτήριο των 

τεστ αυτών είναι η κεφαλαιακή επάρκεια. Η περιγραφή της τελευταίας πανευρωπαϊκής 

άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μας βοηθά να καταλάβουμε τον τρόπο 

διεξαγωγής. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αναδεικνύει τα τρωτά σημεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και διευκολύνει τις διαρθρωτικές ενέργειες. 

Δεν θα έλλειπε από την εργασία μια εκτενής αναφορά στον ελληνικό τραπεζικό 

τομέα και στις προοπτικές αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

1.1 Η συμπεριφορά του κινδύνου και η κατανόησή του 

 

Ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα είναι αναπόσπαστα στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών επενδύσεων, των οικονομικών συναλλαγών και ειδικότερα των 

χορηγήσεων μακροχρόνιων δανείων. Τα δύο αυτά στοιχεία δεν περιορίζονται στο ύψος 

της επένδυσης. Γι’ αυτό το λόγο οι επενδυτές και αυτοί που συναλλάσσονται με 

κίνδυνο πρέπει να ζουν με την αβεβαιότητα και να διαχειρίζονται με τον πιο σωστό 

τρόπο τη ζημιά. Τα κλασικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου δεν προσφέρουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες στον επενδυτή λόγω της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει 

τις σημερινές συναλλαγές (Chorafas, 2007).  

Η πολυπλοκότητα των αγορών αυξάνεται ραγδαία με αποτέλεσμα να αλλάζουν 

οι αντιλήψεις, οι μέθοδοι και τα εργαλεία. Μπορεί στην στατιστική ανάλυση των 

οικονομικών συνθηκών και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών να εξετάζονται οι 

πιθανότητες και οι κατανομές, οι αντιλήψεις μας όμως για την κατανομή έχουν αλλάξει. 

Εκτός των κλασικών μέτρων (μέσος, τυπική απόκλιση και ασυμμετρία), στο στατιστικό 

έλεγχο έχει προστεθεί το 1980 και η κύρτωση. 

Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τα οικονομικά φαινόμενα είναι τόσο 

περίπλοκα με ακραίες καταστάσεις με αποτέλεσμα να μην ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Για παράδειγμα η κατανομή του πιστωτικού κινδύνου μπορεί να διαιρεθεί σε 

δύο μέρη, το κυρίως, που ακολουθεί την κανονική κατανομή και την ουρά, που έχει τα 

δικά της χαρακτηριστικά.  

 

 

Πηγή: (Chorafas, 2007) 

Διάγραμμα 1: Παράδειγμα κατανομής πιστωτικού κινδύνου 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟΣ 

ΟΥΡΑ 
 

ΣΩΜΑ 
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Η μελέτη της κατανομής των ακραίων τιμών απαιτεί εξελιγμένα μοντέλα 

(Longin, 2000). Οικονομικοί και τραπεζικοί αναλυτές χρειάζονται νέα μοντέλα για να 

κατανοήσουν τη μελλοντική συμπεριφορά των τιμών, την εξέλιξη των επενδύσεων και 

τον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου. Ως εκ τούτου, αναδύθηκε η ανάγκη για τεστ 

αξιολόγησης κινδύνου σε ακραίες καταστάσεις. 

 

1.2 Οι αδυναμίες των μοντέλων 

 

Από την προηγούμενη παράγραφο βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα κλασικά 

μοντέλα δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη στους επενδυτές και οικονομολόγους. Και αυτό 

γιατί δεν μπορούν οι πληροφορίες και τα δεδομένα να αποτυπωθούν επακριβώς σε ένα 

μοντέλο. Τα αποτελέσματα μιας παλινδρόμησης εξαρτώνται από την ακρίβεια του 

μοντέλου. Τα κλασικά μοντέλα αποτυπώνουν μόνο βασικές συμπεριφορές που 

συσχετίζονται με την κανονική κατανομή. Επίσης, υπάρχει και χρονικός περιορισμός 

στη μελέτη που επεκτείνεται το πολύ σε 10 χρόνια. Άρα σε περιπτώσεις χρονολογικών 

σειρών πέρα των 10 χρόνων απαιτείται μια προχωρημένη μέθοδος αξιολόγησης. 

Επιπρόσθετα, τα κλασικά μοντέλα δεν μπορούν να αξιολογήσουν προβλήματα 

μέτρησης όπως συναλλαγών, δανείων, επενδύσεων κ.α (Chorafas, 2007).  

 

1.3 VaR και stress test 

 

Το μοντέλο Value At Risk (VAR) είναι μοντέλο που εκτιμά το συστημικό 

κίνδυνο. Επειδή περιέχει πολλά μέτρα εκτίμησης της έκθεσης σε κίνδυνο έγινε γενικά 

αποδεκτό και τελικά υιοθετήθηκε και από τους τραπεζίτες. Όμως υπάρχουν και κάποιες 

αδυναμίες του μοντέλου. Πρώτα απ’ όλα, χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Επίσης, 

βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και δεν εφαρμόζεται σε υποθετικά μελλοντικά 

σενάρια. Επιπρόσθετα, είναι ακατάλληλο για συμπεριφορές με κατανομές που 

καταλήγουν σε ¨ουρά¨. Και τέλος, εστιάζεται στο 99% επίπεδο εμπιστοσύνης και 

παραβλέπει σημαντικά γεγονότα που εμπεριέχονται στο υπόλοιπο 1% (Alexander and 

Sheedy, 2008).  

Οι αρμόδιοι διοίκησης κινδύνου κατέληξαν τελικά στο μοντέλο stress test διότι 

παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης της μελλοντικής εξέλιξης σε περίπτωση έκθεσης σε 

κίνδυνο. Τα αποτελέσματα του τεστ όχι μόνο εξυπηρετούν τα συμφέροντα των 

τραπεζών, αλλά συμβάλλουν και στη γενική χρηματοπιστωτική σταθερότητα.  
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2. ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

2.1 Τα πλεονεκτήματα της άσκησης 

 

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων παρέχει πολύτιμα στοιχεία 

στον εσωτερικό έλεγχο και προσφέρει στη διοίκηση πλήρη αναπληροφόρηση. Επίσης, 

αποδίδει αναλυτικότατη εικόνα των λειτουργιών μιας επιχείρησης σε επίπεδο μέτρησης, 

ελέγχου και αναφοράς, τονίζοντας τα λιγότερο πιθανά αλλά εύλογα αποτελέσματα. 

Επιπρόσθετα, το τεστ αποκαλύπτει πράγματα που τα κλασικά τεστ δεν μπορούν να 

αποκαλύψουν (Chorafas, 2007).  

Εκεί που το stress test εφαρμόζει απόλυτα είναι στο νέο πλαίσιο κεφαλαιακής 

επάρκειας που έχει καθορίσει η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. 

Η επιτροπή απαιτεί ουσιαστικά τεστ αντοχής σε δυσμενείς καταστάσεις. Οι υποθετικές 

δυσμενείς καταστάσεις φέρνουν στην επιφάνεια χρηματοοικονομικές αδυναμίες οι 

οποίες διαφορετικά θα παρέμεναν κρυμμένες. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων προειδοποιεί για την πιθανή ζημιά των χαρτοφυλακίων. Με τα κλασικά 

τεστ δεν θα είχαμε αυτή την προειδοποίηση επειδή μελετούν την έκθεση σε έναν κάθε 

φορά κίνδυνο. Το πολύπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον καθιστά τις ασκήσεις 

προσομοίωσης ακόμη πιο σημαντικές. Και αυτό γιατί οι οικονομικές οντότητες 

εκτίθενται σε περισσότερους από ένα τύπο κινδύνου ανάλογα με τις δραστηριότητές 

τους. Οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων λαμβάνουν υπόψη την 

πολυπλοκότητα των εκθέσεων, η οποία φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. 

  

Πηγή: (Chorafas, 2007) 

Διάγραμμα 2: Οι τύποι των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι οικονομικές δραστηριότητες  

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΑΝΕΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΑ ΥΨΗΛΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
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Επίσης, αποτελούν εργαλείο ποσοτικοποίησης της μεταβλητότητας του 

χρηματοοικονομικού συστήματος σε αλλαγές των παραγόντων κινδύνου και σε 

συνδυασμό με άλλα αναλυτικά εργαλεία βοηθά στην εκτίμηση της σταθερότητας της 

οικονομίας (Cihak, 2005). 

Γενικά, οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να γνωρίζουν ότι τα 

απλά παραδοσιακά μοντέλα διαχείρισης κινδύνου χρησιμεύουν μόνο στην αναγνώριση 

του κινδύνου. Ολοκληρωμένες απαντήσεις σε προβλήματα κινδύνου και συγκεκριμένα 

όταν πρόκειται για νέα, περίπλοκα και ασυνήθιστα μέσα συναλλαγών, που 

επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες της παγκόσμιας αγοράς (Castren, Dees and 

Zaher, 2009), προσφέρει κυρίως το stress test. 

 

2.2 Τα χαρακτηριστικά της άσκησης 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 

είναι η ανάλυση του ρίσκου. Μοιάζει με εφαρμοσμένη έρευνα, όμως ο στόχος είναι μια 

περιγραφή της υποτιθέμενης έκθεσης ύστερα από τη μέτρηση και αξιολόγηση του 

ρίσκου. Η έρευνα ξεπερνά τα συνήθη ρίσκα κλασικών επενδύσεων σε μια αγορά 

χαμηλής μεταβλητότητας και εστιάζεται στους ακραίους κινδύνους που εγκυμονούν οι 

επενδύσεις σε αγορές υψηλής μεταβλητότητας. Η έρευνα των ακραίων τιμών σε μια 

κατανομή ρίσκου βοηθάει τον επενδυτή σε πρακτικό επίπεδο να ορίσει όρια κινήσεων. 

Το stress test δεν δημιουργήθηκε να εξαλείψει τη ζημιά των πιστωτικών 

ιδρυμάτων ή να αποτρέψει την ύφεση της αγοράς. Ούτε επίσης εφαρμόζεται για να 

αρθεί η προσωπική ευθύνη των CEO. Αντιθέτως, το stress test ενδυναμώνει την 

προσωπική ευθύνη και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ενισχύει την πειθαρχία.  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ STRESS STEST 

 

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ STRESS TESTING 

 

1.1 Μικροοικονομική και μακροοικονομική προσέγγιση 
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Οι τεχνικές των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχουν 

εφαρμοστεί από μεγάλου μεγέθους διεθνείς τράπεζες για ίδια χρήση από τις αρχές του 

1990. Χρησιμοποιούνταν συνήθως από τα τμήματα διαχείρισης κινδύνου προκειμένου 

να ολοκληρώσουν τις εκτιμήσεις τους που προερχόταν από εσωτερικές διαδικασίες και 

μοντέλα (Quagliariello, 2009).  

Αργότερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανέπτυξαν τεχνικές stress testing ως 

μηχανισμούς πρόληψης. Ήδη από το 1996 οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες 

εισήγαγαν τα stress tests στις εσωτερικές διαδικασίες υπολογισμού των κεφαλαιακών 

αναγκών για να αντιμετωπίσουν τον συστημικό κίνδυνο. 

Πρόσφατα, οι εποπτικές αρχές ζήτησαν από τους εποπτευόμενους να 

χρησιμοποιούν τεχνικές stress testing προκειμένου να διατηρήσουν επαρκή κεφάλαια 

σε δυσμενής συνθήκες από διάφορούς λόγους.  

Η χρήση των τεστ σε εσωτερικές λειτουργίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

όπως διαχείριση κινδύνου, θεωρείται ότι εφαρμόζονται σε μικροοικονομικό επίπεδο. 

Ενώ όταν χρησιμοποιούνται από εποπτικές ή δημόσιες αρχές για ανάλυση 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας, θεωρείται ότι εφαρμόζονται σε μακροοικονομικό 

επίπεδο. Τα stress tests έχουν καταλήξει να είναι απαραίτητο εργαλείο σε διάφορους 

οργανισμούς εποπτείας όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. 

Η χρήση μακροοικονομικών διαδικασιών stress testing από εποπτικές και 

δημόσιες αρχές αναμφίβολα ενθάρρυνε την ανάπτυξη πλαισίων εκτίμησης αντοχής του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης, τα τεστ προσφέρουν στις αρχές πληροφορίες 

απαραίτητες για τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. 

 

1.2 Ορισμός του stress test 

 

Ο όρος stress testing έχει ευρεία έννοια και δεν έχει απαραίτητα την ίδια 

ερμηνία σε διαφορετικές οικονομικές οντότητες ή διαφορετικούς ανθρώπους.  

Σύμφωνα με την Επιτροπή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (Committee on 

Global Financial System – 2005) (Quagliariello, 2009) το stress testing ορίζεται ως 

εξής: 

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είναι ένα εργαλείο διοίκησης 

ρίσκου που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο σε μια 

επιχείρηση από ένα συγκεκριμένο γεγονός ή/και από μια μεταβολή σε μια σειρά 

χρηματοοικονομικών μεταβλητών. Συνεπώς, το stress testing χρησιμοποιείται ως ένα 
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ακόμη στατιστικό μοντέλο, όπως το Value at Risk (VaR), και αντιμετωπίζεται ολοένα και 

περισσότερο ως μέτρο ολοκλήρωσης παρά συμπλήρωσης στα ήδη υφιστάμενα στατιστικά 

μέτρα. 

Ο προηγούμενος ορισμός εξετάζει τον όρο από μικροοικονομική πλευρά. 

Αντιθέτως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) (Quagliariello, 2009) καθορίζει την 

έννοιά του από μακροοικονομική σκοπιά: 

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είναι ένα εργαλείο κλειδί της 

μακροπροληπτικής ανάλυσης που χρησιμεύει στην παρακολούθηση και πρόβλεψη 

πιθανών αδυναμιών του χρηματοοικονομικού συστήματος. Προσθέτει ένα δυναμικό 

στοιχείο στην ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών ευρωστίας που είναι η ευαισθησία 

(ή πιθανότητα κατανομής) των δεικτών και έρχεται ως απάντηση στα διάφορα 

μακροοικονομικά σοκ
1
 και σενάρια.  

Άρα από μακροοικονομική άποψη το stress test είναι ένας τρόπος μέτρησης του 

κινδύνου έκθεσης μιας σειράς ιδρυμάτων σε δυσμενείς συνθήκες (Jones, Hilbers and 

Slack, 2004). Στην πράξη, τα stress tests περιλαμβάνουν μια σειρά από τεχνικές, που 

αποσκοπούν στην ποσοτικοποίηση της ευαισθησίας ενός χαρτοφυλακίου σε μια σειρά 

ακραίων αλλά πιθανών γεγονότων. Με άλλα λόγια, το κύριο αποτέλεσμα του τεστ είναι 

μια εκτίμηση της μεταβολής της αξίας του χαρτοφυλακίου σε μια υποτιθέμενη 

διακύμανση χρηματοοικονομικών μεταβλητών. Η πρόβλεψη του κινδύνου δεν είναι 

πάντα ακριβής. Πολλές φορές τα αποτελέσματα του τεστ καταλήγουν σε μια πρόχειρη 

προσέγγιση των μεταβολών στο χαρτοφυλάκιο σε μη επιθυμητές συνθήκες. Ουσιαστικά 

το stress test δεν είναι ένα εργαλείο ακριβείας, αλλά ένα σύμπλεγμα ποσοτικών 

τεχνικών, ανθρώπινης κρίσης και λογικών υποθέσεων. 

Πρακτικά, οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων εξυπηρετούν τις 

δημόσιες αρχές στην πρόβλεψη της εξέλιξης του χρηματοοικονομικού συστήματος και 

διευκολύνουν τις στρατηγικές αποφάσεις και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους 

συμμετέχοντες στην αγορά. Προβλέποντας τον ενδεχόμενο αντίκτυπο ενός 

συγκεκριμένου γεγονότος σε έναν επιλεγμένο χρηματοοικονομικό δείκτη ευρωστίας, 

αναδεικνύονται οι χρηματοοικονομικές αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος, που 

προκύπτουν από το επικείμενο κίνδυνο και από τα μακροοικονομικά σοκ. 

 

 

                                                 
1
 Μακροοικονομικό σοκ είναι η διαταραχή σε ένα οικονομικό σύστημα που προέρχονται από μη 

αναμενόμενα  γεγονότα. Τα σοκ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: 

α) Σοκ προσφοράς (σοκ πετρελαίου, τεχνολογίας κ.α.) και 

β) Σοκ ζήτησης (σοκ νομισματικής ή δημοσιονομικής φύσεως) 
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2. O ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ STRESS TEST 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι μια επιχείρηση πρέπει να έχει επαρκές κεφάλαιο 

προκειμένου να αντέξει μια χρηματοοικονομική ζημία σε ακραίες συνθήκες. Η 

ποσότητα της ζημιάς που ξεπερνά την αναμενόμενη ή διαφορετικά η διαφορά μεταξύ 

αναμενόμενης ζημιάς και αξίας σε κίνδυνο σε ένα δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης, 

θεωρείται μη αναμενόμενη ζημιά. Ένα ποσοστό από την μη αναμενόμενη ζημιά είναι 

μη ρεαλιστικό διότι αναφερόμαστε σε στατιστικά δεδομένα. Εδώ έρχεται το stress test 

για να ξεκαθαρίσει ποια ποσότητα από την μη αναμενόμενη είναι πιθανή και έτσι να 

προσδιοριστούν οι ανάγκες για τα απαραίτητα κεφάλαια (Engelmann and Rauhmeier, 

2006). 

Ο υπολογισμός των απαραίτητων κεφαλαίων μπορεί να πραγματοποιηθεί και με 

ένα απλό τεστ επάρκειας. Με αυτό το τεστ καθορίζεται, επίσης, και η αντοχή των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ακραίες συνθήκες. Όμως, όταν πρόκειται για νέα 

πιστωτικά προϊόντα όπως παράγωγα για αντιστάθμιση κινδύνου, τότε είναι απαραίτητο 

να διεξαχθούν stress tests για την εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

Η χρήση των stress tests έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Μπορεί να συνδυάσει 

διαφορετικούς τύπους κινδύνων, όπως για παράδειγμα τον συστηματικό, τον πιστωτικό 

και τον κίνδυνο ρευστότητας. Επειδή οι χρονικοί ορίζοντες για το συστηματικό και 

πιστωτικό κίνδυνο είναι διαφορετικοί, οι τράπεζες συνήθως χρησιμοποιούν 

διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης για τον υπολογισμό του VaR. Οι ακραίες συνθήκες 

εγκυμονούν διάφορούς κινδύνους που θα οδηγούσαν σε αναπάντεχη ζημιά, γι’ αυτό 

είναι αναγκαία η διαχείριση κινδύνου σε σχέση με τις κεφαλαιακές ανάγκες. 

Τα αποτελέσματα των stress tests μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θέματα 

χαρτοφυλακίου και διαχείρισης κινδύνου όπως: 

o Περιορισμός ζημιάς ρυθμίζοντας την έκθεση του χαρτοφυλακίου 

o Περιορισμός ζημιάς καθορίζοντας την κεφαλαιακή επάρκεια 

o Καθορισμός πολιτικής κινδύνου σε δυσμενείς καταστάσεις 

o Περιορισμός της έκθεσης σε χαρτοφυλάκια υψηλού κινδύνου 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε αγορές υψηλής μεταβλητότητας 

ή και σε αγορές όπου η πιστοληπτική ικανότητα είναι πολύ χαμηλή. 

Τα stress tests προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα σε πιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά 

την αντοχή των χαρτοφυλακίων απέναντι σε διάφορα μακροοικονομικά σοκ. 

Συγκεκριμένα: 

o Εντοπίζει πιθανούς κινδύνους και τα αδύνατα σημεία ενός χαρτοφυλακίου 
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o Εξετάζει τις επιπτώσεις της εισαγωγής ενός νέου πιστωτικού προϊόντος 

o Είναι οδηγός σε δυσμενείς εξελίξεις και σοκ 

o Βοηθά στον έλεγχο χαρτοφυλακίων με μεγάλη έκθεση ή με μεγάλη ευαισθησία 

σε αλλαγές της αγοράς 

o Προειδοποιεί για πιθανότητα μεγάλου μεγέθους ζημιάς 

o Ελέγχει την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου 

o Αμφισβητεί την συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων απέναντι στο 

κίνδυνο. 

Κάθε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αποσκοπεί σε διαφορετικά 

πράγματα. Λόγω της διαφορετικότητας απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των 

μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε άσκηση. (Alexander and Sheedy, 2008). 

 

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Όπως ξέρουμε η χρήση των stress tests εξυπηρετεί την διαχείριση κινδύνου και τη 

διαχείριση χαρτοφυλακίων. Λόγω αυτού του γεγονότος, η Επιτροπή της Βασιλείας 

καθιέρωσε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο στην τραπεζική εποπτεία. Σύμφωνα με τους 

Engelmann & Rauhmeier (2006) οι απαιτήσεις από την Επιτροπή μπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής: 

o Στη λειτουργία – κάθε τράπεζα που εφαρμόζει εσωτερική διαβάθμιση, πρέπει να 

χρησιμοποιεί αξιόπιστα και ουσιαστικά stress tests προκειμένου να αξιολογήσει 

την κεφαλαιακή επάρκεια με συντηρητική μέθοδο. Και συγκεκριμένα σε 

περιπτώσεις υψηλού πιστωτικού κινδύνου πρέπει να διεξάγονται συχνά και 

περιοδικά stress tests. Επιπλέον, τα stress tests πρέπει να ενταχθούν στις 

εσωτερικές διαδικασίες της διαχείρισης κινδύνου. 

o Στην πρόθεση – οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν αρκετά κεφάλαια έτσι 

ώστε να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς για κεφαλαιακή επάρκεια ακόμη 

και σε δυσμενείς συνθήκες.  

o Απαιτήσεις – οι τράπεζες πρέπει να εντοπίσουν πιθανά γεγονότα και 

μελλοντικές αλλαγές σε οικονομικές συνθήκες, που θα επηρέαζαν αρνητικά την 

πιστωτική τους έκθεση. Επιπλέον, πρέπει να αξιολογήσουν την ικανότητά τους 

να αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς απομειώσεις.  

o Σχεδιασμός – απαιτείται ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων στις εξής 

παραμέτρους: πιθανότητα αθέτησης, ζημιά λόγω αθέτησης και έκθεσης λόγω 

αθέτησης.  
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Επίσης, δίνονται οδηγίες για: 

o Την ανάπτυξη σεναρίων όπως οικονομικής ύφεσης, γεγονότα με συστημικό 

κίνδυνο και έλλειψη ρευστότητας 

o Την εκτίμηση βαθμίδας στην κλίμακα αξιολόγησης με ίδια μέσα και την 

ενσωμάτωση της εσωτερικής κλίμακας σε εξωτερική. 

o Την ανάπτυξη stress tests μελετώντας τις επιπτώσεις μιας μικρότερης 

επιδείνωσης σε πιστωτικό περιβάλλον. 

Εκτός από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, οι κεντρικές τράπεζες έχουν 

δημοσιεύσει κανονισμούς που συμπληρώνουν το πλαίσιο της Βασιλείας. Οι κανονισμοί 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής (Basel Committee on Banking Supervision, 2009): 

o Τα stress tests πρέπει να εξετάζουν ακραίες αποκλίσεις από τις φυσιολογικές και 

να λαμβάνουν υπόψη καταστάσεις με μικρή πιθανότητα εμφάνισης 

o Τα stress tests πρέπει να λαμβάνουν υπόψη καταστάσεις που δεν έχουν 

παρατηρηθεί, αλλά μπορούν να συμβούν μελλοντικά 

o Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν τα stress tests για να 

γνωρίζουν τον κίνδυνο από τον οποίο διακατέχονται και να αναθεωρούν τα 

επιχειρηματικά σχέδια, τον προσανατολισμό των χαρτοφυλακίων και τις 

πολιτικές κινδύνου 

o Τα stress tests δεν πρέπει να διεξάγονται μόνο για τον έλεγχο της κεφαλαιακής 

επάρκειας, αλλά και για τον προσδιορισμό των ορίων χορήγησης πιστώσεων 

o Τα stress tests δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εξελιγμένα VaR τεστ 

χαρτοφυλακίων πιστώσεων, αλλά ως μια ολοκληρωμένη μέθοδος εκτίμησης μη 

αναμενόμενης ζημιάς και η οποία έρχεται σε αντίθεση με την μέθοδο VaR. Και 

πιο συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό την μη 

αναμενόμενης ζημιάς με ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο ταυτόχρονα. 

 

4. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Για την καλή διεξαγωγή και για αξιόπιστα αποτελέσματα πρέπει να ελέγχονται 

κάποιες παράμετροι του τεστ. Πρώτη παράμετρος που πρέπει να ελέγχεται είναι οι 

τυπικές αποκλίσεις από την αναμενόμενη τιμή. Ακραία γεγονότα ιδιαίτερα αυτά με 

υψηλό αντίκτυπο μπορεί να προκαλέσουν ζημιά που θα αποκλίνει κατά πολύ από την 

αναμενόμενη τιμή. Γι’ αυτό οι τυπικές αποκλίσεις δεν πρέπει να περιορίζονται πολύ. 

Για παράδειγμα οι πρώτες δοκιμές από εταιρείες, που καθόριζαν 5 τυπικές αποκλίσεις, 
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θα έφθαναν σε λάθος συμπεράσματα αφού μόνο η κρίση του χρηματιστηρίου της Νέας 

Υόρκης το ΄87 είχε 14,5 τυπικές αποκλίσεις (Chorafas, 2007). 

Οι μεθοδολογίες που ακολουθούνται πρέπει να εξελίσσονται. Δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο οι διαθέσιμες που βασίζονται στα μαθηματικά, αλλά και πρέπει 

να εξερευνούνται και εμπειρίες από την φυσική και την μηχανική επιστήμη.  

Υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ αυστηρότητας σεναρίου και πιθανότητας 

σεναρίου. Ως εκ τούτου πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη σχέση (Breuer, Jandacka and 

Mencia, 2011). 

Το αποτέλεσμα βελτιώνεται εφόσον η αναπληροφόρηση χρησιμοποιείται για 

την εξέλιξη των μεθόδων και των διαδικασιών του τεστ. Επιπλέον, πρέπει να 

ελέγχονται οι υποθέσεις, οι επιλογές σχεδίασης και τα αποτελέσματα. Τα 

συμπεράσματα από αυτόν το έλεγχο πρέπει να εκμεταλλεύονται για την προσαρμογή 

των παραμέτρων (Cihak, 2007). 

Τέλος, σύμφωνα με τον Berkowitz (1999), η χρήση του μοντέλου Value At Risk 

(VaR) στο stress test  ταιριάζει απόλυτα σε ιστορικά δεδομένα. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ STRESS TEST 

 

1. ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΤΩΝ STRESS TESTS 

 

Προτού στηθεί το πλαίσιο άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, είναι 

απαραίτητο να διασαφηνιστεί ο τύπος του κινδύνου και το εύρος του κάθε παράγοντα 

κινδύνου που θα συμπεριληφθούν στο τεστ. Έπειτα αναλύουμε τις επιπτώσεις των 

σεναρίων. Όταν εξετάζουμε τις επιπτώσεις ενός μόνο παράγοντα κινδύνου, π.χ. οι 

πτώσεις των τιμών των ακινήτων, αυτή η προσομοίωση καθορίζεται ως ανάλυση 

ευαισθησίας. Ενώ όταν εξετάζουμε ένα πολύπλοκο σενάριο, για παράδειγμα μείωση 

του ΑΕΠ, πτώση των τιμών των ακινήτων και αύξηση των επιτοκίων παράλληλα, τότε 

έχουμε ανάλυση σεναρίου.   
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Πηγή: (Quagliariello, 2009)  

Διάγραμμα 3: Οι προσεγγίσεις των stress tests 

Τα stress test μακροοικονομικού επιπέδου απορρέουν από τις μικροοικονομικές 

προσομοιώσεις. Όμως εδώ αναδύουν κάποια μεθοδολογικά προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να καθοριστεί ο πιο κατάλληλος τρόπος 

ποσοτικοποίησης των συνολικών επιπτώσεων των δυσμενών σεναρίων στα 

χαρτοφυλάκια. Το πρόβλημα της ποσοτικοποίησης λύνεται με δύο τρόπους. Η πρώτη 

επιλογή είναι: Οι εποπτικές αρχές να καθορίσουν αρχικά το δυσμενές σενάριο, έπειτα 

οι ενδιάμεσες αρχές (εθνικές εποπτικές αρχές) να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στους 

ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων και μετά να προστεθούν τα αποτελέσματα 

προκειμένου να έχουμε ένα συνολικό άθροισμα των επιπτώσεων. Συνήθως αυτή η 

διαδικασία stress testing λέγεται ‘από κάτω προς τα πάνω’. Εναλλακτικά είναι και η 

αντίστροφη διαδικασία, η ‘από πάνω προς τα κάτω’. Σύμφωνα με αυτήν οι εποπτικές 

αρχές εφαρμόζουν τα δυσμενή σενάρια είτε σε ατομικά τραπεζικά δεδομένα, είτε στο 

συνολικό χαρτοφυλάκιο του υπό εξέταση τραπεζικού συστήματος και αναλύουν τα 

αποτελέσματα αθροιστικά. 

Η πρώτη διαδικασία, η ‘από κάτω προς τα πάνω’, θεωρείται πιο 

εξατομικευμένη, εφόσον κάθε τράπεζα αποδίδει τους κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά της 

ακριβέστερα. Επίσης, σε αυτή τη μέθοδο τα δεδομένα είναι περισσότερα και η 

εφαρμογή των σεναρίων σε υποχαρτοφυλάκια είναι ευκολότερη. Δεδομένης της 

διαθεσιμότητας των πληροφοριών στα πιστωτικά ιδρύματα, η χρήση των προσωπικών 

δεδομένων και των εσωτερικών μοντέλων ενισχύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων. 

Παρ’ όλα αυτά, το πλεονέκτημα της εξατομίκευσης κινδυνεύει από την περίπτωση των 

ενδιάμεσων αρχών να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές μεθοδολογίες και δεδομένα του 

μοντέλου. Επίσης, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να λάβει υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις 

μεταξύ των ιδρυμάτων. Από πρακτική πλευρά η άμεση συμμετοχή των τραπεζών σε 

αυτές τις ασκήσεις είναι αρκετά δαπανηρή, ειδικά για τις εθνικές αρχές. Επιπλέον, τα 

ΜΑΚΡΟ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
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ΑΝΑΛΥΣΗ 
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μοντέλα, που χρησιμοποιεί κάθε τράπεζα για τη μέτρηση του κινδύνου, 

προσαρμόζονται εύκολα στην ανάλυση ευαισθησίας, αλλά είναι λιγότερο κατάλληλα 

για την ανάλυση σεναρίων. 

Αντιθέτως, η “από πάνω προς τα κάτω” διαδικασία διευκολύνει την σύγκριση 

των αποτελεσμάτων, όμως είναι λιγότερο ακριβής. Οι αρχές εφαρμόζουν αυτήν την 

διαδικασία όταν δουλεύουν σε επίπεδο ιδρυμάτων και έτσι αποφεύγουν την απώλεια 

πληροφοριών που προκύπτει από την άθροιση των αποτελεσμάτων. Η πληρότητα των 

δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι εποπτικές αρχές καθορίζει την ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων και επιτρέπει τη χρήση πιο περίπλοκων και εξελιγμένων μοντέλων. 

 

 

2. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΩΝ STRESS TESTS  

 

Η διαδικασία του stress testing σε μακροοικονομικό επίπεδο είναι μια 

περίπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά στάδια διαφορετικού χαρακτήρα. 

Συνδυάζει έρευνα, διάγνωση, αριθμητικά δεδομένα και ερμηνεία (Quagliariello, 2009).  

Η διαδικασία ξεκινά με την επιλογή των χρηματοπιστωτικών ινστιτούτων που 

θα λάβουν μέρος στην άσκηση, καθώς και με τη καταγραφή των δεδομένων της 

άσκησης. Προχωράμε στο δεύτερο στάδιο στο οποίο προσδιορίζονται οι κυριότεροι 

κίνδυνοι και οι βασικές αδυναμίες του χρηματοοικονομικού συστήματος. Έπειτα 

ακολουθεί η διαβάθμιση των διαφόρων πιθανών σοκ σύμφωνα με τις επιπτώσεις τους. 

Στη συνέχεια έχουμε την εισαγωγή του σεναρίου που ουσιαστικά τοποθετεί τα σοκ σε 

μακροοικονομική βάση. Αμέσως μετά επιλέγονται και χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες 

στατιστικές μεθοδολογίες που εξηγούν τον τρόπο που οι αλλαγές του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος επηρεάζουν τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Τέλος, 

αξιολογούνται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης προκειμένου να επιλεγούν οι 

κατάλληλες πολιτικές. Η ποιότητα και η δυνατότητα εφαρμογής της παραπάνω 

διαδικασίας εξασφαλίζουν την επιτυχία του stress test.  
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Πηγή: (Quagliariello, 2009)  

Διάγραμμα 4: Τα στάδια του stress test 

 

 

 

2.1 Η επιλογή των συμμετεχόντων 

 

Η διαδικασία ξεκινά με την επιλογή των καταλληλότερων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων για την άσκηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέγεται μια βασική 

ομάδα ιδρυμάτων που θεωρούνται σημαντικά για την σταθερότητα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος και είναι πιθανό να επηρεάζονται από κοινούς 

παράγοντες κινδύνου. Η συμμετοχή στο τεστ πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό 

ποσοστό του χρηματοοικονομικού συστήματος αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να είναι 

τόσο διευρυμένη ώστε να καθιστά την άσκηση προσομοίωσης ανέφικτη. Ο αριθμός των 

ιδρυμάτων που συμμετέχουν εξαρτάται και από την μέθοδο που θα ακολουθηθεί. Η 

‘από πάνω προς τα κάτω’ μέθοδος εξάγει πιο έγκυρα αποτελέσματα με τη συμμετοχή 

όσο γίνεται περισσότερων ιδρυμάτων στην άσκηση, σε αντίθεση με την τράπεζα προς 

τράπεζα και την ‘από κάτω προς τα πάνω’ μέθοδο που αρκούνται με ένα περιορισμένο 

αριθμό ιδρυμάτων. Όσο για τις κατηγορίες των ιδρυμάτων, τα stress tests  

επικεντρώνονται στις τράπεζες που συνήθως είναι και τα πιο σημαντικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μια χώρα και επίσης αποτελούν τα πιο σημαντικά 

κανάλια συναλλαγών. Υπάρχουν όμως και χώρες στις οποίες οι ασφαλιστικές εταιρείες 

και χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα των χρηματοπιστωτικών 
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ΠΟΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ? 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ? 

ΠΟΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΑ ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ? 

ΠΩΣ ΤΑ ΣΟΚ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ? 

ΠΩΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ? 

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ; ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ; ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΕΚΤΑΤΟ ΣΧΕΔΙΟ; 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ

ΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 

ΣΤΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ, 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Η 

ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ

Α ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙ-

ΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 



15 

 

συναλλαγών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το stress test θα πρέπει να το λάβει υπόψη. 

Περιλαμβάνοντας ιδρύματα ξένων συμφερόντων στο τεστ αναδύονται πρόσθετα 

θέματα που είναι σημαντικά για τις χώρες όπου εδρεύουν αυτά τα ιδρύματα. 

 

2.2 Ο προσδιορισμός των σημαντικότερων κινδύνων. 

 

Το επόμενο βήμα είναι η καταγραφή των πιθανών κινδύνων οι οποίοι θέτουν σε 

κίνδυνο το χρηματοοικονομικό σύστημα. Το στάδιο αυτό μαζί με το προηγούμενο 

διαμορφώνουν την άσκηση έτσι ώστε να είναι  προσαρμοσμένη σε κάθε χώρα και 

καθορίζοντας τα αδύνατα σημεία του κάθε τραπεζικού συστήματος, καθιστά την όλη 

διαδικασία πιο αποτελεσματική, αποφεύγοντας την σπατάλη του χρόνου και των 

πόρων. Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα, το είδος της εργασίας 

των ιδρυμάτων, τα χαρακτηριστικά του κανονιστικού πλαισίου, καθώς επίσης και το 

ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, διευκολύνεται η εστίαση της άσκησης στους 

συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τις τράπεζες ή στους 

παράγοντες κινδύνου που διαταράσσουν την σταθερότητα του συστήματος. Θα πρέπει 

να συμπεριληφθούν όλοι οι κίνδυνοι, χωρίς να παραλείπεται κάποια παράμετρος που θα 

επηρέαζε το υπό εξέταση χαρτοφυλάκιο. Μπορεί η ανάλυση ενός ευρύ φάσματος 

κινδύνων να ενισχύει την προβλεπτική ικανότητα του τεστ και τελικά να καταλήγουμε 

σε ακριβή αποτελέσματα, όμως μια τέτοια μέθοδος αυξάνει το κόστος σχεδιασμού, 

υπολογισμού και αναφοράς.  

 

2.3 Διαβάθμιση και επιλογή των σοκ 

 

Αφού έχουν διεκπεραιωθεί τα δύο προηγούμενα στάδια, επόμενο βήμα είναι η 

ανάλυση και η διαβάθμιση των γεγονότων που προκαλούν τα σοκ βάσει των 

επιπτώσεων. Με τη διαβάθμιση διευκολύνεται η επιλογή των σοκ και η εισαγωγή τους 

στο σενάριο του τεστ. Μπορεί να μην είναι απαραίτητο να καθορίζονται ακριβώς οι 

πιθανότητες των σεναρίων, πρέπει όμως να είναι εύλογες. Η επιλογή των ακραίων αλλά 

πιθανών γεγονότων βασίζονται συχνά στις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίες είναι 

αποτελέσματα συζητήσεων μεταξύ αρχών και τραπεζών. Για κάθε stress test τα σοκ 

που επιλέγονται κατά προτεραιότητα για το σενάριο είναι αυτά που είναι αρκετά 

δυναμικά ώστε να προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στο χαρτοφυλάκιο. Όταν 

έχουμε δυναμικά σοκ που προκαλούν περιορισμένες ζημιές και δεν διαταράσσουν το 

τραπεζικό σύστημα, τότε προβαίνουμε σε μια αναθεώρηση των εκτιμήσεων των 
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κινδύνων. Για το λόγο αυτό τα stress tests τείνουν να είναι μια επαναληπτική 

διαδικασία. Σε γενικές γραμμές το ακραίο σενάριο είναι απλά μια υπόθεση για πιθανές 

μελλοντικές εξελίξεις. Στο σχεδιασμό του stress test είναι σημαντικό να καθορίζεται 

εάν το σενάριο θα βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα, υποθέτοντας ότι παλιά σοκ μπορεί 

να επαναληφθούν.  

Τα ιστορικά σενάρια εφαρμόζονται εύκολα και φαίνονται πιο απτά. Από την 

άλλη πλευρά τα υποθετικά σενάρια είναι η μοναδική επιλογή όταν θέλουμε να 

υποθέσουμε δομική αναδιάταξη του χρηματοοικονομικού συστήματος όπως για 

παράδειγμα αναρχία, αλλαγή νομίσματος κ.α. Η επιλογή ενός σπάνιου σοκ θα ήταν 

λογική μόνο σε εξωτερικό περιβάλλον που παραμένει σταθερό για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Παρ’ όλα αυτά τα ιστορικά σενάρια βοηθούν στον καθορισμό του μεγέθους 

των υποθετικών σεναρίων. Συχνά υιοθετούνται υβριδικές λύσεις όπως για παράδειγμα 

υποθετικά σενάρια εμπλουτισμένα με στοιχεία ιστορικών σεναρίων.  

 

2.4 Εφαρμογή του σεναρίου 

 

Αφού έχουν καθοριστεί όλα τα δεδομένα, η επόμενη κίνηση είναι η εφαρμογή του 

σεναρίου. Θα πρέπει να εντάξουμε τις βασικές μεταβλητές και τους παράγοντες 

κινδύνου σε μακροοικονομικά μοντέλα έτσι ώστε να αντιληφθούμε πως πραγματικά 

συμπεριφέρεται το οικονομικό σύστημα κάτω από ακραίες καταστάσεις. Τα 

μακροοικονομικά αυτά μοντέλα αναπτύχθηκαν για την πρόβλεψη της διαμόρφωσης 

των μακροοικονομικών δεικτών, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη περιγραφή του 

χρηματοοικονομικού και μη χρηματοοικονομικού τομέα. Με την παλινδρόμηση του 

μοντέλου εξάγονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα που ουσιαστικά είναι οι τιμές των 

μακροοικονομικών μεταβλητών κάτω από δυσμενείς συνθήκες. 

Από τη στιγμή που η εκτίμηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας βασίζεται στην 

ανάλυση ενός ευρέος φάσματος παραγόντων κινδύνου, ένα ιδανικό μοντέλο θα ήταν 

ικανό να αποτυπώσει το μηχανισμό μετάδοσης των επιπτώσεων στο 

χρηματοοικονομικό σύστημα. Πρακτικά τα μακροοικονομικά μοντέλα πολύ σπάνια 

ενσωματώνουν τέτοια χαρακτηριστικά και είναι αδύνατο ένα μόνο μοντέλο να 

διαχειριστεί ικανοποιητικά έναν τέτοιο σκοπό. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται 

πρόσθετες συνιστώσες προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι επιπτώσεις των σοκ. Γι’ 

αυτό χρησιμοποιούνται περιφερειακά μοντέλα με περιορισμένες οικονομετρικές 

εξισώσεις που όμως εξηγούν λεπτομερέστατα τη συμπεριφορά ενός ειδικού τομέα.  
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Πηγή: (Quagliariello, 2009)  

Διάγραμμα 5: Η μετάβαση από παράγοντες κινδύνου στις μακροοικονομικές μεταβλητές 

 

Για παράδειγμα τα περιφερειακά αυτά μοντέλα συμπληρώνουν το κύριο 

μοντέλο με μια σειρά εξισώσεων διευκολύνοντας την ανάλυση και την πρόβλεψη των 

οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και των μεταβολών 

των οικονομικών ανοιγμάτων από συναλλαγές.  

Παρ’ όλα αυτά η παρουσία των μακροοικονομετρικών μοντέλων δεν εξαλείφει 

την ανάγκη για γνώμη από ειδικούς. Αντίθετα, ο σχεδιασμός των σεναρίων συνεπάγεται 

μια σειρά από αποφάσεις που είναι κρίσιμες για την εγκυρότητα της άσκησης και την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Πρώτα απ’ όλα η ερμηνεία των μεταβλητών εξαρτάται 

από το βασικό σενάριο. Επίσης πρέπει να αποφασιστεί η πολυπλοκότητα του σεναρίου, 

να καθοριστούν οι διάφορες υποθέσεις των μοντέλων και πως οι δευτερεύουσες 

μεταβλητές επηρεάζονται από τις ακραίες τιμές. 

Μια άλλη απόφαση είναι εάν θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα 

ανατροφοδότησης (feedback effects). Με αυτόν τον όρο εκφράζονται τα στοιχεία που 

επηρεάζουν την διαδικασία των stress tests. Αυτό μπορεί να σημαίνει έναν δεύτερο 

γύρο επιπτώσεων. Για παράδειγμα όταν μια τράπεζα επηρεάζεται από κάποια σοκ, είναι 

πιθανό οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει να μεταδοθούν και στις υπόλοιπες τράπεζες και 

τελικά οι επιπτώσεις να καταλήξουν στις υποδομές της αγοράς και σε ολόκληρο το 

χρηματοοικονομικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, η πτώχευση μιας τράπεζας να 

οδηγήσει στην πτώχευση μιας άλλης και τελικά να καταλήξει σε οικονομική κρίση 

παρόμοια με την κρίση που επικρατεί. Επίσης, τα αποτελέσματα ανατροφοδότησης 

μπορεί να είναι συνώνυμα με την προκυκλικότητα.  Οι μηχανισμοί, μέσα από τους 

οποίους η αστάθεια του χρηματοοικονομικού συστήματος μεταδίδεται σε μη 

χρηματοοικονομικούς τομείς, εμβαθύνουν με τη σειρά τους τα χρηματοοικονομικά 

προβλήματα.  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΜΑΚΡΟ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 ΑΕΠ 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 ΕΠΙΤΟΚΙΑ 

 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

 ΙΣΟΤΙΜΙΑ 

 ΕΜΠΟΡΙΟ 

 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ 

 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 ΜΟΧΛΕΥΣΗ 

 ΤΙΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 ΑΛΛΑ 
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι σημαντικά για το stress test. Παραβλέποντας 

κάποια από αυτά μπορεί να υπάρχει απώλεια πληροφοριών απαραίτητων για την 

ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επομένως, για την διεκπεραίωση της 

μοντελοποίησης και για την έγκυρη πρόβλεψη απαιτούνται πλήρη δεδομένα. 

 

2.5 Από το σενάριο στα αποτελέσματα των τραπεζών 

 

Αφού έχουμε καταλήξει στα απαραίτητα μοντέλα, θα πρέπει να εξετάσουμε πως 

οι αλλαγές στις διάφορες μακροοικονομικές μεταβλητές επηρεάζουν τα οικονομικά 

στοιχεία των τραπεζών. Εδώ απαιτούνται ειδικές στατιστικές μεθοδολογίες οι οποίες θα 

διαμορφώσουν δείκτες, όπως δείκτες αθέτησης, που θα συνδέουν τις μακροοικονομικές 

μεταβλητές με τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών. Η επιλογή της πιο κατάλληλης 

μεθοδολογίας εξαρτάται από τον υπό εξέταση κίνδυνο, από τους στόχους της άσκησης 

και από τα διαθέσιμα δεδομένα. Για παράδειγμα, ενώ η μέθοδος της ανοιγμένης μορφής 

παλινδρόμησης χρησιμοποιείται συνήθως για την εξέταση του πιστωτικού κινδύνου, η 

μέθοδος VaR χρησιμοποιείται στην εξέταση του κινδύνου αγοράς. Επίσης, η 

στρατηγική μοντελοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ανάλυση του τρόπου με 

τον οποίο αλληλεπιδρούν οι διάφοροι κίνδυνοι σε περιόδου κρίσης. Όμως οι 

μεθοδολογίες ενσωμάτωσης των διάφορων κινδύνων στα μοντέλα βρίσκονται σε 

αρχικό στάδιο και αποτελούν πρόκληση για το μέλλον. 

 

2.6 Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

 

Στο τελευταίο στάδιο οι ζημιές των τραπεζών που θα προκύψουν από την 

προσομοίωση σε ακραίες συνθήκες συγκρίνονται με δείκτες οικονομικής ευρωστίας 

προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα του τραπεζικού συστήματος να αντέχει στα 

διάφορα σοκ. Γι’ αυτό το σκοπό είναι πολύ κοινό να συγκρίνεται το μέγεθος της ζημιάς 

με τα κέρδη προ φόρων των τραπεζών (δηλαδή το εισόδημα που είναι διαθέσιμο για 

την απορρόφηση των πρόσθετων ζημιών που προέρχονται από την εφαρμογή του 

σεναρίου) και το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

Ακόμη και αν τα μακροοικονομικά stress tests σκοπεύουν στην εκτίμηση των 

συνολικών επιπτώσεων από τα σοκ, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων απαιτεί κατανόηση 

της πραγματικής κατανομής των ζημιών. Πράγματι, η απλή ανάγνωση των 

αποτελεσμάτων δεν αποκαλύπτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις συνέπειες 

των σοκ. Για παράδειγμα, μπορεί δύο τεστ να καταλήγουν στον ίδιο δείκτη που δείχνει 
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την μέση κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά στο ένα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα παραμένουν 

φερέγγυα και στο άλλο μια μεγάλη τράπεζα δεν καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

Όταν όμως τα μεσοσταθμικά στοιχεία ως προς το μέγεθος των τραπεζών σχετίζονται με 

μέτρα διασποράς, τότε έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της ευρωστίας του τραπεζικού 

συστήματος. Η συσχέτιση αυτή πετυχαίνεται μόνο με τη μέθοδο ‘τράπεζα προς 

τράπεζα’ και όχι δουλεύοντας με συνολικά δεδομένα (‘από πάνω προς τα κάτω’ 

μέθοδο). 

 

3. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ STRESS TESTS 

 

Τα stress tests μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε διάφορες κατηγορίες 

(Engelmann & Rauhmeier, 2006) 

 

3.1 Διαχωρισμός βάσει απαιτήσεων 

 Stress tests στα εποπτικά ίδια κεφάλαια 

 Stress tests στα οικονομικά κεφάλαια 

 

3.2 Διαχωρισμός βάσει αντικειμένου: 

 Stress tests στα Εξυπηρετούμενα δάνεια που 

 Μετά την υποβάθμιση παραμένουν ενήμερα 

Απαιτείται νέα εκτίμηση κεφαλαιακών απαιτήσεων και επαναξιολόγηση 

των παραμέτρων κινδύνου 

 Μετά την υποβάθμιση μετατρέπονται σε μη εξυπηρετούμενα 

Απαιτείται η εκτίμηση των προβλέψεων και ο υπολογισμός του LGD 

 Stress tests στα Μη Εξυπηρετούμενα δάνεια 

Μετά την υποβάθμιση παρουσιάζουν μεγαλύτερο LGD και απαιτείται 

καταγραφή υψηλότερων προβλέψεων 

 

3.3 Διαχωρισμός βάσει προκαταρκτικής μελέτης και μεθοδολογίας: 

 Ανάλυση ευαισθησίας  

Βασίζεται σε στατιστικές μεθόδους (π.χ. Copulas). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή 

τροποποιούνται  ξεχωριστά οι παράμετροι κινδύνου και αξιολογούνται 

ξεχωριστά οι επιπτώσεις στα χαρτοφυλάκια. Το πλεονέκτημα είναι ότι 

απομονώνεται η επίδραση μιας σημαντικής ποσότητας. Εφαρμόζεται κυρίως σε 

πιστωτικά ιδρύματα για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς. 
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 Ανάλυση σεναρίων  

Βασίζεται σε οικονομετρικές μεθόδους (π.χ. Μέθοδος των Δελφών).  Η 

μοντελοποίηση των μακροοικονομικών μεταβλητών πραγματοποιείται με 

υπάρχοντα μοντέλα με σκοπό τον έλεγχο της μεταβλητότητας των παραμέτρων 

κινδύνου. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των 

κεφαλαιακών αναγκών των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

 Ιστορικά σενάρια
2
 

Αναφέρονται σε ακραίους συνδυασμούς παραγόντων κινδύνου που 

έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Τα χαρτοφυλάκια προσομοιώνονται 

σύμφωνα με τα σενάρια του παρελθόντος. 

 Στατιστικά καθορισμένα σενάρια 

Βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα. Το πιο κρίσιμο σημείο είναι το 

επίπεδο διαταραχής των παραγόντων κινδύνου. Πρέπει το επίπεδο 

διαταραχής να συμπίπτει με την κατάσταση της οικονομίας για να 

έχουμε χρήσιμα συμπεράσματα.  

 Υποθετικά σενάρια  

Εστιάζονται σε σπάνια όμως πιθανά γεγονότα που επηρεάζουν τα 

χαρτοφυλάκια. Τα μακροοικονομικά μοντέλα πρέπει να συνδυάζουν 

κατάλληλα τις παραμέτρους κινδύνου με τους παράγοντες κινδύνου. Στα 

υποθετικά σενάρια εφαρμόζεται πολύ εύκολα μοντέλα VaR για την 

διαχείριση των χαρτοφυλακίων (Tan and Chan, 2003). 

 Ομοιόμορφα stress tests  

Το χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι ότι η μοντελοποίηση 

πραγματοποιείται μετά τη διαταραχή των παραμέτρων (π.χ. Monte Carlo). Όταν 

εφαρμόζεται σε πιστωτικά ιδρύματα, πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε 

ίδρυμα και αθροίζονται τα αποτελέσματα στο τέλος με σκοπό να εκτιμηθεί ο 

βαθμός χρηματοοικονομικής σταθερότητας.  Είναι η κατάλληλη μέθοδος για 

την εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε αποθέματα ασφαλείας. 

 

3.4 Διαχωρισμός βάσει σχεδίασης 

 ¨από πάνω προς τα κάτω¨ όπου χρησιμοποιούνται κυρίως ιστορικά σενάρια 

 ¨από κάτω προς τα πάνω¨ στις οποίες κυρίως χρησιμοποιούνται τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας 

                                                 
2
 Σύμφωνα με τους Hoggarth, Sorensen και Zicchino (2005) χρήσιμο εργαλείο σε αυτή τη μεθοδολογία 

είναι το μοντέλο Vector AutoRegression (VAR) 
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3.5 Διαχωρισμός βάσει παραγόντων κινδύνου (B.I.S., 2004) 

 Αυτοτελής προσέγγιση  

Σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία εκτιμάται η αστάθεια του 

χρηματοοικονομικού τομέα επηρεαζόμενος από μεμονωμένους κινδύνους, 

προβλέποντας διάφορους δείκτες ευρωστίας κάτω από μακροοικονομικά 

σενάρια δυσμενών συνθηκών 

 Ολοκληρωμένη προσέγγιση
3
 

Η μεθοδολογία αυτή συνδυάζει την ανάλυση ευαισθησίας του 

χρηματοοικονομικού συστήματος απέναντι σε πολλαπλούς παράγοντες 

κινδύνου σε μια ενιαία εκτίμηση κατανομής πιθανοτήτων των συνολικών 

ζημιών που πραγματοποιούνται κάτω από οποιοδήποτε σενάριο δυσμενών 

καταστάσεων 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

1. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

1.1 Ο ορισμός του κινδύνου 

 

Στη χρηματοοικονομική επιστήμη η έννοια του κινδύνου (risk) εκφράζεται 

ποσοτικά ως ο βαθμός ή η πιθανότητα δυσμενών επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένου 

και των  οικονομικών συνεπειών. Η πιθανότητα και το μέγεθος του ρίσκου είναι 

συνάρτηση του είδους της ζημιάς, των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και της 

δυναμικής της μόχλευσης στη συναλλαγή ή στην επένδυση (Chorafas, 2007). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβλητότητα μιας αγορά είναι οι ισοτιμίες 

του συναλλάγματος, τα επιτόκια, οι χρηματιστηριακοί δείκτες, οι τιμές των μετοχών και 

των πρώτων υλών.  Οι λόγοι μιας αθέτησης σχετίζονται με τον αντισυμβαλλόμενο και 

τη δυνατότητα ανταπόκρισης. Καμία νομοθεσία δεν μπορεί να περιορίσει τις αθετήσεις.  

                                                 
3
 Σύμφωνα με τον Drehmann (2005) η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα ήταν πλήρης εφόσον 

συμπεριλαμβανόταν το μοντέλο ¨Merton¨. 
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Η αυξανόμενη έκθεση δημιούργησε την ανάγκη ενασχόλησης όλο και πιο πολύ με τη 

διαχείριση κινδύνου, η οποία μας υποδεικνύει τα όρια αντοχής. Η διαχείριση θα ήταν 

αδύνατη χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία, μεθόδους και υποδομές. 

 

1.2 Οι τύποι του κινδύνου 

 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ένας σημαντικός τύπος κινδύνου είναι ο 

πιστωτικός κίνδυνος. Πρόκειται για χρηματοοικονομική ζημιά που προέρχεται από 

την αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του μέσα στο 

χρονικό περιθώριο που συμφώνησαν.  

Ένας άλλος τύπος κινδύνου είναι ο κίνδυνος αγοράς. Ο κίνδυνος σχετίζεται με 

τη μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας ή αύξηση 

του παθητικού της. Αυτό συμβαίνει λόγω δυσμενών αλλαγών στις μεταβλητές της 

αγοράς όπως τα επιτόκια και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες. Πολλοί εξετάζουν τις 

μεταβολές των επιτοκίων (κίνδυνος επιτοκίου) ξεχωριστά διότι επηρεάζουν άμεσα τα 

αποτελέσματα της τράπεζας αφενός και την παρούσα αξία των στοιχείων του 

παθητικού και του ενεργητικού αφετέρου. Σύμφωνα με τις έρευνες των Drehmann, 

Sorensen και Stringa (2010), η μέτρηση αυτού του κινδύνου συνδυάζεται με τη 

μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. 

Ένας διαφορετικός κίνδυνος, που αναφέρεται στο νέο πλαίσιο κεφαλαιακής 

επάρκειας που έθεσε η Επιτροπή της Βασιλείας, είναι ο λειτουργικός κίνδυνος. 

Περιλαμβάνει την έκθεση σε απάτες, σε λάθη που προέρχονται από συναλλαγές, σε 

ζημιά λόγω ξεπερασμένης τεχνολογίας, σε δυσφήμιση και γενικά σε ζημιά από 

ανθρώπινο παράγοντα, αποτυχημένων ή ανεπαρκών διαδικασιών και συστημάτων ή 

εξωτερικών γεγονότων. Μέρος του λειτουργικού κινδύνου μπορεί να θεωρηθεί και ο 

νομοθετικός κίνδυνος, ο οποίος είναι πιο έντονος τον τελευταίο καιρό, αλλά 

αποκλείεται ο στρατηγικός κίνδυνος και ο κίνδυνος δυσφήμισης. 

Επιπλέον, η πολυπλοκότητα της αγοράς, η διεθνοποίηση των συναλλαγών και η 

παγκοσμιοποίηση εγκυμονούν έναν ακόμη κίνδυνο, το κίνδυνο μετάδοσης του σοκ. 

Τέλος, οι οικονομικές μονάδες αντιμετωπίζουν και τον κίνδυνο ρευστότητας. 

Πρόκειται για την αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων όταν αυτές 

είναι απαιτητές.  
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Πηγή: (Quagliariello, 2009)  

Διάγραμμα 6: Οι παράγοντες των κινδύνων και ο αντίκτυπος στις τράπεζες 

 

 

2. ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 

 

Το κεντρικό σημείο στη διαδικασία του stress testing είναι ο καθορισμός των 

παραμέτρων του κινδύνου (Chorafas, 2007), προκειμένου να υπολογισθούν οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως ορίζεται από τον Πυλώνα I της Βασιλείας II. Οι 

παράμετροι κινδύνου είναι η πιθανότητα αθέτησης (Probability of Default – PD), η 

ζημιά σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default - LGD) και η έκθεση σε περίπτωση 

αθέτησης (Exposure At Default - EAD)
4
.  Κυρίαρχο ρόλο στις περισσότερες 

περιπτώσεις έχει η παράμετρος PD και απορρέει από την αξιολόγηση του οφειλέτη είτε 

με εσωτερική είτε με εξωτερική διαβάθμιση. Όσον αφορά τον προσδιορισμό της 

ποσότητας LGD απαιτείται προσοχή στην επιλογή της διαδικασίας που εφαρμόζεται 

προκειμένου να έχουμε έγκυρα αποτελέσματα. Η LGD εξαρτάται από τις οικονομικές 

καταστάσεις (Bandt, Bruneau and Amri, 2008) και  γι’ αυτό το λόγο όταν την 

                                                 
4 Ένας οφειλέτης θεωρείται σε «αθέτηση» εάν έχει επέλθει ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα γεγονότα: 

α) το πιστωτικό ίδρυμα εκτιμά ότι ο οφειλέτης δεν είναι πιθανό να εκπληρώσει πλήρως την πιστωτική του 

υποχρέωση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος, της μητρικής του επιχείρησης ή μιας από τις θυγατρικές του, εκτός εάν 

το πιστωτικό ίδρυμα προσφύγει σε μέτρα όπως η ρευστοποίηση της εξασφάλισης (εάν υπάρχει) 

β) ο οφειλέτης είναι σε καθυστέρηση πληρωμών άνω των 90 ημερών σε οποιασδήποτε σημαντική πιστωτική 

υποχρέωση έναντι του ιδρύματος, της μητρικής του επιχείρησης ή των θυγατρικών του. 
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υπολογίζουμε  θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα καλύμματα των χαρτοφυλακίων. Τα 

καλύμματα περιορίζουν τη ζημιά και γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τα ίδια τα καλύμματα. Η EAD συμπεραίνεται καθώς 

περιορίζεται στο ύψος της χορήγησης. 

Οι τρεις παραπάνω παράμετροι καθορίζουν και τις αναμενόμενες ζημιές. 

Σύμφωνα με την αρχική έκδοση της Βασιλείας II ο αλγόριθμος ήταν: 

EL = PD•LGD•EAD 

Το 2003 η εξίσωση αυτή αποσύρθηκε επειδή οι εμπορικές τράπεζες 

διαφώνησαν στο ότι είχαν ήδη υπολογίσει τις αναμενόμενες ζημιές στις διαδικασίες για 

τα αποθεματικά. Συνεπώς, η εξίσωση άλλαξε και πλέον υπολογίζονται οι μη 

αναμενόμενες ζημιές με τον παρακάτω τύπο: 

UL = SPD•SLGD•SEAD (το S αντιστοιχεί στη λέξη Stress) 

 

2.1  Η πιθανότητα αθέτησης (Probability Default – PD) 

 

Η πιθανότητα αθέτησης επικεντρώνεται κυρίως στην αθέτηση του υπόχρεου 

παρά στις υποχρεώσεις που τίθενται σε καθεστώς αθέτησης. Και συγκεκριμένα, η 

πιθανότητα αθέτησης σε μη δυσμενείς συνθήκες (unstressed PD) είναι η μη βεβιασμένη 

εκτίμηση της πιθανότητας ο υπόχρεος να αθετήσει στο επόμενο έτος, δεδομένων όλων 

των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των στατικών και δυναμικών. 

Από την άλλη η πιθανότητα αθέτησης σε δυσμενείς συνθήκες (stressed PD) είναι η 

πιθανότητα ο υπόχρεος να αθετήσει τον επόμενο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

πληροφορίες, υποθέτοντας όμως δυσμενές οικονομικό και πιστωτικό σενάριο.  

Είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι όλα τα χρεόγραφα του εκδότη θα περάσουν σε 

καθεστώς αθέτησης την ίδια στιγμή που θα επικαλεστεί πτώχευση. Έτσι, όλα τα 

χρεόγραφα θα έχουν την ίδια πιθανότητα αθέτησης. Ωστόσο τα συμβόλαια βεβαιώνουν 

την ποιοτική διαφορά στις υποχρεώσεις του εκδότη.  Επομένως, μπορούμε να 

βαθμολογήσουμε χωριστά τις διάφορες υποχρεώσεις ενός υπόχρεου και να ορίσουμε 

διαφορετική βαθμολογία για την κάθε υποχρέωση ξεχωριστά, αντικατοπτρίζοντας την 

διαφορετική ποιοτική διασφάλιση. Για παράδειγμα ένας οργανισμός αξιολόγησης 

πιθανώς να αξιολογήσει το διασφαλισμένο χρέος του υπόχρεου με ΒΒΒ, το κύριο 

ανασφάλιστο με ΒΒ και το δευτερεύον με Β. Η διαφορετική αξιολόγηση των 

υποχρεώσεων δεν σημαίνει διαφορετικές πιθανότητες αθέτησης του υπόχρεου. 

Οι πιθανότητες αθέτησης βασίζονται κυρίως στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας είτε από την ίδια την τράπεζα είτε από εξωτερικό οργανισμό αξιολόγησης. 
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Η χειρόγραφη αξιολόγηση των χρεογράφων και των εκδοτών έχει ξεπεραστεί και πλέον 

διεκπεραιώνεται με εμπειρικά μοντέλα μηχανικής. Τα νέα μοντέλα προσφέρουν 

ευελιξία και δυναμικότητα, καθώς ενσωματώνουν στην αξιολόγηση διαφορετικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα αθέτησης, συμπεριλαμβανομένης και της 

ρευστότητας.  

Ο κίνδυνος ρευστότητας
5
 είναι σημαντική μεταβλητή πέραν της πιστοληπτικής 

ικανότητας, που επηρεάζει την πιθανότητα αθέτησης. Εάν ένας υπόχρεος έχει υψηλή 

ρευστότητα, τότε η πιθανότητα αθέτησης εντός του έτους θα είναι μικρή διότι η 

ρευστότητα είναι σημαντική σε σύντομο διάστημα. Το βάρος της μεταβλητής αυτής 

είναι μικρότερο όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος αξιολόγησης. Ο κίνδυνος αθέτησης 

βρίσκεται σε έλεγχο εφόσον ο υπόχρεος εκτός από την ύπαρξη μετρητών στο ταμείο 

έχει την δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης και εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 

Η ρευστότητα μπορεί να επηρεαστεί από άτυπους παράγοντες ή από αλλαγές στο 

μακροοικονομικό περιβάλλον ή ακόμα και από τον συνδυασμό και των δύο λόγων. 

Παραδείγματα μακροοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την προσφορά και 

ζήτηση χρήματος είναι η μεταβολή των επιτοκίων, οι τιμές των αξιών, η ρευστότητα 

στην αγορά και ο πληθωρισμός. Γενικά το κόστος χρήματος μπορεί να επηρεάσει τη 

φερεγγυότητα μιας επιχείρησης και να βάλει την πιστοληπτική ικανότητά της σε 

κίνδυνο. Αυτό κατά συνέπεια έχει επίπτωση και στην αξιολόγησή της από τα πιστωτικά 

ιδρύματα, τα οποία είτε ανεβάζουν το κόστος δανεισμού είτε μειώνουν το όριο 

πίστωσης. Από αυτό καταλαβαίνουμε είναι ότι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

ρευστότητας συσχετίζονται.  

Στον υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης πρέπει να συνυπολογιστούν και 

άλλοι παράγοντες όπως είναι και η υποστήριξη από τις διάφορες αρχές. Πολλές 

τράπεζες σε δυσμενείς συνθήκες είτε κρατικοποιήθηκαν είτε εκκαθαρίστηκαν ύστερα 

από απόφαση εθνικών αρχών.  

Πρέπει να καθορίζεται το βάρος κάθε παράγοντα που επηρεάζει την πιθανότητα 

αθέτησης ιδιαίτερα όταν η πιθανότητα είναι υψηλή. Τα τελευταία χρόνια η μέση 

πιθανότητα αθέτησης των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί κατά πολύ και αυτό οφείλεται 

στην μόχλευση. Μια καλή θέση ρευστότητας και μια υψηλή πιστοληπτική ικανότητα 

προσελκύει νέους επενδυτές, η κεφαλαιοποίηση διατηρείται επαρκής και έτσι η 

πιθανότητα αθέτησης (PD) είναι μικρή. 

 

 

                                                 
5
 Ο περιορισμός του κινδύνου ρευστότητας είναι στόχος της Βασιλείας III 
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2.3 Η ζημιά λόγω αθέτησης (Loss Given Default – LGD) 

 

Η ζημιά λόγω αθέτησης είναι ένα ποσοστό που εκφράζει την απώλεια που 

σχετίζεται με την έκθεση λόγω αθέτησης σε μια πιστωτική υποχρέωση. Κατά κύριο 

λόγο το μέτρο LGD βασίζεται σε υποκειμενικές προσεγγίσεις ή σε μεθοδολογίες 

βασισμένες στην κρίση ειδικών. Όταν όμως πρόκειται για αντικειμενικές προσεγγίσεις 

που αξιοποιούν βάσεις δεδομένων, τότε οι μέθοδοι αυτοί μπορεί να είναι άμεσες που 

χρησιμοποιούν παραπομπές σε σύνολα δεδομένων (reference data sets – RDSs) ή να 

είναι έμμεσες που απορρέουν από μετρήσεις συνολικών απωλειών.  

Ένας άλλος διαχωρισμός μέτρων LGD είναι ανάμεσα στη ζημιά που αφορά αξίες στην 

αγορά και στη ζημιά που προέρχεται από το κόστος αθέτησης. Στο πρώτο μέτρο που 

αφορά τιμές αγοράς, οι τιμές βασίζονται στις διαφοροποιήσεις των τιμών εάν υπάρχουν 

RDSs, ενώ εάν δεν υπάρχουν θα βασίζονται στα πιστωτικά περιθώρια. Το δεύτερο 

μέτρο βασίζεται σε δύο μεθόδους, στη workout LGD που προέρχεται από την 

προεξόφληση ταμειακών ροών και στην τεκμαρτή ιστορική LGD που χρησιμοποιείται 

στα λιανικά χαρτοφυλάκια. Και στις δύο μεθόδους απαιτούνται RDSs. 

Λόγω απλοποίησης στη μοντελοποίηση, η LGD προσεγγίζεται με γραμμικό 

τρόπο. Η γραμμικότητα για τον υπολογισμό της LGD είναι μια κακή προσέγγιση της 

πραγματικότητας και μπορεί να μας αποπροσανατολίσει διότι οι απώλειες λόγω 

αθέτησης δεν έχουν γραμμική συμπεριφορά. Και έτσι το ενδιαφέρον εστιάζεται στον 

υπολογισμό της ζημιάς λόγω αθέτησης σε δυσμενείς καταστάσεις Stress Loss Given 

Default. Στον συγκεκριμένο υπολογισμό όμως πρέπει να υποθέσουμε πτώση των τιμών 

και ακραίες καταστάσεις που επηρεάζουν την κατανομή του κινδύνου που σχετίζεται με 

τη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών για την άσκηση προσομοίωσης, 

η διαδικασία θα επικεντρωθεί στις ακραίες τιμές του κινδύνου. Και αυτό γιατί υπάρχει 

πιθανότητα τα πιστωτικά ιδρύματα να βρεθούν αντιμέτωπα με τέτοιους κινδύνους σε 

δυσμενείς συνθήκες.  

Η αξιοποίηση του SLGD δεν περιορίζεται μόνο στον κίνδυνο που προέρχεται 

από τον δανεισμό. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν 

και στον υπολογισμό της απώλειας από συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, από αυξήσεις 

κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένων μετοχών και ομολόγων, από παράγωγα 

χρηματοοικονομικών αξιών συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολόγων, από 

παράγωγα συναλλάγματος, από αρμπιτράζ δεικτών και άλλων προγραμματισμένων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, από προϊόντα επιτοκίων και από μοχλευμένη 

χρηματοδότηση.  
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Το ανανεωμένο πλαίσιο κανονισμών της Βασιλείας II αναφέρει ότι στα stress 

tests θα προσομοιώνονται τα RDSs λαμβάνοντας υπόψη τις ακραίες τιμές και τα ακραία 

γεγονότα από ιστορικά αποδεδειγμένα στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση θα 

εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη LGD σε δυσμενείς συνθήκες όπως είναι 

οι μακροοικονομικές συνθήκες, οι παραγωγικές συνθήκες, η οικονομική κατάσταση 

του δανειολήπτη ή συνδυασμός αυτών.  

 

2.4 Η έκθεση λόγω αθέτησης (Exposure At Default – EAD) 

 

Όταν πρόκειται για την μέθοδο που βασίζεται στην εξελιγμένη εσωτερική 

διαβάθμιση (A-IRB method), επιτρέπεται στις τράπεζες να χρησιμοποιούν τις δικιές 

τους εκτιμήσεις για την αναμενόμενη έκθεση λόγω αθέτησης  (expected EAD)  για 

δικιά τους διευκόλυνση. Τυπικά η EAD αποτελείται από δύο μέρη: το ήδη 

εκταμιευμένο ποσό και το εκτιμώμενο ποσό μελλοντικής εκταμίευσης από το διαθέσιμο 

όριο πίστωσης. Και τα δύο ποσά θα πρέπει να ενταχθούν στην διαδικασία 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Το εκτιμώμενο ποσό μελλοντικής εκταμίευσης 

είναι γνωστό ως CCFs. Για κάθε συναλλαγή του υπόχρεου, το CCFs είναι η μόνη 

τυχαία μεταβλητή της EAD. Ως εκ τούτου, η εκτίμηση της EAD είναι συνώνυμη με την 

εκτίμηση των εφαρμόσιμων CCFs.  

Επίσης, σε μια δανειακή συναλλαγή είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί η 

πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. Οι παράγοντες που συγκροτούν το προφίλ του 

δανειολήπτη είναι οι οικονομικές πληροφορίες, ο σκοπός της δανειοδότησης και η 

δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα μέσα χρηματοδότησης. Επιπλέον, σε μια σύμβαση 

δανείου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κάποια υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό της EAD. Τα κυριότερα είναι οι όροι του δανείου, ο 

χρόνος αποπληρωμής, οι όροι σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, ο τρόπος εκτοκισμού και 

η μορφή του δανείου. Ακόμη, για την εκτίμηση των κερδών σε κίνδυνο να εξετάζεται η 

προηγούμενη δανειακή σχέση του πιστούχου με το πιστωτικό ίδρυμα, όπως επίσης και 

με άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Από αυτό συμπεραίνεται η ικανότητα και η διάθεση 

αποπληρωμής. Δύο επιπλέον στοιχεία που βοηθάν στην εκτίμηση της EAD και στην 

εύρεση του σημείου πέραν του οποίου υπάρχει αθέτηση (Default Point) είναι η δομή 

των προηγούμενων ισολογισμών και η τυχόν κερδοφορία του πιστούχου.  

Η αξία του stress test επιβεβαιώνεται στην περίπτωση της Enron. Η Enron 

δημοσίευσε ψευδή ισολογισμό, αποκρύπτοντας υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα ο δείκτης 

DP να είναι διαφορετικός. Εάν οι τράπεζες προχωρούσαν σε stress test στα μέσα του 
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2000, θα είχαν γλιτώσει αρκετά χρήματα από την πτώχευση της Enron, που συνολικά 

θα ανερχόταν σε 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρόμοια περίπτωση ήταν και με την 

WorldCom. Το συμπέρασμα είναι ότι το stress test πρέπει να αποτελεί βασική πολιτική 

για την καλύτερη διακυβέρνηση. 

 

2.5 Η αναμενόμενη και η μη αναμενόμενη ζημιά  

 

Όπως έχουμε ήδη πει ένα αντικείμενο του stress test είναι η μη αναμενόμενη 

ζημιά (UL). Όμως ο διαχωρισμός της από την αναμενόμενη ζημιά (EL) δεν είναι 

εύκολη υπόθεση. Μια πολύ λεπτή γραμμή χωρίζει τις δύο αυτές ποσότητες και 

απαιτείται πολλή προσοχή για την εκτίμησή τους. Κάθε τράπεζα αντιμετωπίζει αυτές 

τις δύο ποσότητες από διαφορετική άποψη. Για τον αντικειμενικό διαχωρισμό έχουν 

καθοριστεί οδηγίες από το νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια γνωστό ως 

Βασιλεία II. Εκεί που διαφέρουν οι δύο ποσότητες είναι στην συχνότητα, στο μέγεθος 

και στις επιπτώσεις των γεγονότων του πιστωτικού κινδύνου. Η μη αναμενόμενη ζημιά 

είναι περισσότερο εκτεθειμένη στην αστάθεια απ’ ότι η αναμενόμενη ζημιά. Αυτό 

σημαίνει ότι οι επιπτώσεις της μη αναμενόμενης ζημιάς είναι πολύ μεγαλύτερες.  

Το σημείο που πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή είναι η αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας. Τόσο η αναμενόμενη ζημιά όσο και η μη αναμενόμενη 

ζημιά εκφράζονται σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Το διάστημα αυτό είναι πολύ 

μικρό για να εκτιμηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος που έχει αναληφθεί. Και αυτό γιατί τα 

δανειακά συμβόλαια είναι από μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα και εντός αυτού του 

διαστήματος η πιστοληπτική ικανότητα του πιστούχου μπορεί να αλλάξει. Και αυτό με 

τη σειρά του επηρεάζει τις αρχικές εκτιμήσεις των αναμενόμενων ζημιών. Επίσης, σε 

περιόδους μεγάλης αστάθειας, η τράπεζα καταγράφει σημαντικό κίνδυνο αγοράς 

εφόσον έχει εκταμιεύσει δάνεια με σταθερό επιτόκιο. 

Αρχικά η αξιολόγηση βασιζόταν στην πιθανότητα αθέτησης. Τώρα όμως 

βασίζεται και στην μέση απώλεια λόγω αθέτησης και εκφράζεται με τον τύπο: 

 

Αναμενόμενη ζημιά (EL) = πιθανότητα αθέτησης (PD) x μέση απώλεια λόγω αθέτησης 

 

Το αναμενόμενο ποσοστό απώλειας από χρηματοδοτήσεις υπολογίζεται με τον 

παρακάτω τύπο: 
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Αναμενόμενο ποσοστό απώλειας από χρηματοδοτήσεις = πιθανότητα αθέτησης (PD) x (1 

– ρυθμός ανάκτησης) 

 

Ο ρυθμός ανάκτησης επηρεάζεται από την αξία των καλυμμάτων του εγγυητή 

και από τις τεχνικές περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου.  

Για διαχειριστικούς λόγους η αναμενόμενη ζημιά για την τράπεζα που 

περιλαμβάνει όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται με την παρακάτω 

εξίσωση: 

 

Αναμενόμενη ζημιά (EL) = πιθανότητα αθέτησηςi (PDi)(%) x ζημιά λόγω αθέτησηςi 

(LGDi)(%) x έκθεση λόγω αθέτησηςi (EADi)($) 

 

Παρόμοια έχουμε για τις μη αναμενόμενες ζημιές: 

UL = SPDi (%) x SLGDi x SEADi($) 

 

Οι παράμετροι SPD, SLGD και SEAD πρέπει να υπολογίζονται χωριστά για 

τους μεγάλους λογαριασμούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε συμβόλαια, σε 

εγγυήσεις και στην πιθανότητα αθέτησης. Στην παράμετρο EAD πρέπει να 

απεικονίζεται το εκταμιευμένο ποσό, το μη εκταμιευμένο αλλά δεσμευμένο ποσό (αυτό 

που θα μετατραπεί σε μετρητά), αξίες μετατρέψιμες σε κεφάλαιο και άλλες 

υποχρεώσεις εκφρασμένες σε χρηματοοικονομικούς όρους.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε  

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ I 

 

Μέχρι το 1988 που εκδόθηκε το πλαίσιο εποπτείας του διεθνούς τραπεζικού 

συστήματος, Βασιλεία I (Basel Capital Accord), είχε αναπτυχθεί η ιδέα για μια 

παγκόσμια νομοθεσία που προέβλεπε το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να 

διατηρεί μια τράπεζα. Έτσι, με τη Βασιλεία I διευκρινίστηκε το ύψος των απαραίτητων 

Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 1), που πρέπει να έχει μια τράπεζα, καθώς επίσης και 
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κάποια άλλα επιλέξιμα κεφάλαια που καθορίζονται από τη δεύτερη κατηγορία 

κεφαλαίων, τα Tier 2 (Chorafas, 2007).  

Κάποιες κεντρικές τράπεζες, που συμμετείχαν στην Επιτροπή της Βασιλείας, 

θέλησαν να κρατήσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σε χαμηλά επίπεδα διότι ήξεραν ότι 

μερικές εμπορικές τράπεζες κάτω από την δικαιοδοσία τους δεν ήταν ικανές να 

ανταποκριθούν στις υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Αυτό θα ήταν τροχοπέδη στην 

παγκόσμια χρηματοοικονομική σταθερότητα. Έτσι συμβιβάστηκαν ότι οι ελάχιστες 

απαιτήσεις στα Εποπτικά Κεφάλια θα είναι 8% στο σταθμισμένο ενεργητικό βάσει 

συγκεκριμένων κινδύνων. Όπως αναφέρθηκε τα εποπτικά (ίδια) κεφάλια είναι τα 

βασικά (Tier 1) συν τα συμπληρωματικά (Tier 2). Οι κίνδυνοι για τους οποίους 

απαιτούνται κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι ο πιστωτικός κίνδυνος (που αφορά το 

δανειακό χαρτοφυλάκιο) και ο κίνδυνος αγοράς (που αφορά το εμπορικό 

χαρτοφυλάκιο). Ο λόγος αυτός ονομάζεται δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και με 

αυτήν την κίνηση συνέδεσαν για πρώτη φορά το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων με τον 

πιστωτικό κίνδυνο.  

 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας = 
                      

                                     
 ≥ 8% 

 

Πριν από το 1988 όταν η Επιτροπή της Βασιλείας εισήγαγε το σύστημα 

κεφαλαιακής μέτρησης (Basel Capital Accord) δεν υπήρχαν κάποιοι κανόνες που 

όριζαν το είδος και το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνταν για να είναι μια τράπεζα 

κεφαλαιακά επαρκής, καθώς δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη. Για να εξετάσουμε αν το 

ελάχιστο επίπεδο που καθορίστηκε από τη Βασιλεία I είναι επαρκές, θα πρέπει να 

κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν. 

Μεταξύ του 1840 και 1870, για τις Ευρωπαϊκές τράπεζες η μέση αναλογία του 

κεφαλαίου προς το ενεργητικό κυμαίνονταν στο μεταξύ του 24% με 36%. Στα επόμενα 

20 χρόνια το ποσοστό αυτό υποχώρησε κάτω από το 20%. Μεσοπολεμικά είχε 

σταθεροποιηθεί μεταξύ του 12% με 16%. Κατά τη διάρκεια του 2
ου

 Παγκοσμίου 

Πολέμου μειώθηκε ακόμη περισσότερο. Στα επόμενα χρόνια και μέχρι Σύμφωνο 

Κεφαλαίου της Βασιλείας το 1988 η μέση τιμή του δείκτη της κεφαλαιακής επάρκειας 

βρισκόταν μεταξύ 6% και 8%. Δηλαδή, ήταν μικρότερη από το ¼ του επιπέδου των 

προηγούμενων 100 χρόνων και το ½ από το επίπεδο στη μεσοπολεμική περίοδο που 

επικρατούσε μεγάλη ύφεση και οι τράπεζες οδηγήθηκαν σε καταστροφή.  
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Όμως οι μέσες τιμές δεν μας αποκαλύπτουν πολλά καθώς κάποιες τράπεζες 

είναι  κεφαλαιακά επαρκείς ενώ άλλες η κεφαλαιακή επάρκεια είναι το αδύνατο σημείο 

τους. Έτσι, στο Σύμφωνο Κεφαλαίου της Βασιλείας το 1988 καθορίστηκε ότι τα ίδια 

κεφάλαια αποτελούνται από τα Tier 1 και τα Tier 2. 

Τα Tier 1 είναι τα βασικά ίδια κεφάλια που περιλαμβάνουν τις μετοχές, οι 

οποίες θα πρέπει να αποτελούν το 50% ή και περισσότερο των κεφαλαίων που είναι 

απαραίτητα για την κεφαλαιακή επάρκεια. Στην Ευρωζώνη τα Tier 2 περιλαμβάνουν 

ομόλογα που έχουν εκδοθεί από το ίδιο το ίδρυμα, τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία 

(Asset-Backed Securities – ABS) εκτός από τα στεγαστικά δάνεια και μη εμπορεύσιμα 

μέσα, όπως τραπεζικά δάνεια, εμπορικοί λογαριασμοί και ενυπόθηκα γραμμάτια. 

Κάποιες χώρες έχουν προσθέσει στο Tier 2 και κάποια άλλα στοιχεία όπως 

προνομιούχες μετοχές εκτός από τις ίδιες, εξασφαλίσεις από δικαιώματα συμμετοχής 

και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης. Αυτά τα πρόσθετα στοιχεία 

είναι ευμετάβλητα και γι’ αυτό δεν είναι αποδεκτά από όλα τα μέλη Επιτροπής της 

Βασιλείας. Παρ’ όλα αυτά η διαφορετικότητα προσφέρεται για τα stress tests. 

Τα τελευταία χρόνια νέες κεφαλαιακές πηγές έχουν προστεθεί και έτσι 

δημιουργήθηκαν τα βασικά υβριδικά κεφάλαια (HT-1) και τα Tier 3. Τα HT-1 

ονομάστηκαν έτσι διότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά από μετοχές, από υποχρεώσεις 

και από μόχλευση. Ενώ τα Tier 3 προέρχονται κυρίως από τα κέρδη χρήσεως και για το 

λόγο αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό ευμετάβλητα. Κάποιοι οίκοι αξιολόγησης δεν 

θεωρούν τα HT-1 ως βασικά κεφάλαια, ενώ η επιτροπή της Βασιλείας επιτρέπει 

προληπτικά μέχρι το 15% των T-1. Επίσης, η τραπεζική εποπτική αρχή της Ιαπωνίας 

επιτρέπει τις τράπεζες να υπολογίζουν τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

(DTAs) ως βασικά κεφάλια. Το αρνητικό για τα πρόσθετα στοιχεία είναι ότι 

δημιουργούνται ευκαιρίες για δημιουργική λογιστική και οι πιθανότητες για ένα 

ντόμινο αθετήσεων σε περιόδους κρίσεων είναι πολλές.  

 

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ II - ΠΥΛΩΝΕΣ 

 

Με την ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε η ανάγκη 

για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια. Ως εκ τούτου η 

Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε το 2004 το νέο πλαίσιο με την ονομασία Βασιλεία 

II, το οποίο αντικατέστησε τη Βασιλεία I. Το νέο πλαίσιο, ‘International Convergence 

of Capital Measurements and Capital Standards’, αποσκοπούσε στην πληρέστερη 

απεικόνιση των αναλαμβανομένων κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα και στη 
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σύνδεση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους κινδύνους αυτούς. Το Δεκέμβριο του 

2009 η Επιτροπή της Βασιλείας έκδωσε ένα συμβουλευτικό έγγραφο με τίτλο 

‘Strengthening the Resilience of the Banking Sector’ έτσι ώστε να διευθετηθούν τα 

προβλήματα από την κρίση που άρχισε το 2007. Συγκεκριμένα αποσκοπούσε στην 

ενδυνάμωση των διεθνών κανονισμών για την κεφαλαιοποίηση και τη ρευστότητα. με 

την εφαρμογή των κανόνων αυτών περιορίζεται η προκυκλική συμπεριφορά των 

χρηματοοικονομικών σοκ στο χρηματοοικονομικό σύστημα.  

Το εν λόγω εποπτικό πλαίσιο καθιέρωσε τρεις θεμελιώδεις άξονες εποπτείας, 

τους ‘Πυλώνες’ (Basel Committee on Banking Supervision, 2006) 

 

2.1 Πυλώνας 1 (Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις) 

 

Σε αυτόν τον άξονα προσδιορίζονται οι μέθοδοι προσδιορισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων που τα πιστωτικά ιδρύματα κατά 

κανόνα αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, 

καθιερώνονται επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο. 

Με αυτήν την αλλαγή αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων και στο σύνολο των σταθμισμένων κινδύνων προστίθεται και ο 

λειτουργικός κίνδυνος. Έτσι, καθιερώνονται απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον 

κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο.  

 

2.1.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Όσον αφορά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις: η τυποποιημένη προσέγγιση και η 

προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων. 

 

Τυποποιημένη Προσέγγιση 

 

Η προσέγγιση αυτή είναι η απλούστερη από τις νέες εναλλακτικές σχετικές 

προσεγγίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου. Με την προσέγγιση αυτή βελτιώνεται το προηγούμενο πλαίσιο, 

καθώς καθιερώνεται αναλυτικότερη μέθοδος σύνδεσης των ιδίων κεφαλαίων με τον 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα: 
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Η κλίμακα των προκαθορισμένων συντελεστών με τους οποίους σταθμίζεται 

κάθε κατηγορία χρηματοδότησης ή άλλου ανοίγματος της τράπεζας είναι περισσότερο 

διευρυμένη, καθώς κάθε άνοιγμα κατηγοριοποιείται στις εξής κλάσεις: 

 απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 

 απαιτήσεις κατά περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών, 

 απαιτήσεις κατά διοικητικών φορέων και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, 

 απαιτήσεις κατά πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών, 

 απαιτήσεις κατά διεθνών οργανισμών, 

 απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων, 

 απαιτήσεις κατά εταιρειών, 

 λιανικές απαιτήσεις, 

 απαιτήσεις εξασφαλισμένες με ακίνητη περιουσία, 

 στοιχεία σε καθυστέρηση, 

 στοιχεία που ανήκουν σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου, 

 απαιτήσεις υπό μορφή καλυμμένων ομολόγων, 

 θέσεις τιτλοποίησης, 

 βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων και εταιρειών, 

 απαιτήσεις υπό μορφή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), ή 

 άλλα στοιχεία. 

Ως εκ τούτου λαμβάνεται υπόψη η πιστοληπτική διαβάθμιση του πιστούχου από 

αναγνωρισμένους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) και 

διαμορφώνονται νέοι συντελεστές στάθμισης κινδύνων από πιστώσεις σε φυσικά και 

νομικά πρόσωπα. 

Επίσης, εφαρμόζοντας αυτή την προσέγγιση αναγνωρίζονται και άλλα είδη 

εξασφαλίσεων, καθώς και πιο εξελιγμένες τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, 

όπως τα πιστωτικά παράγωγα και συμφωνίες συμψηφισμού. 

 

Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (Internal Ratings Based Approach – IRB)
6
 

 

Η νέα αυτή προσέγγιση προβλέπει νέα μεθοδολογία υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων με βάση τις παραμέτρους κινδύνου, όπως η πιθανότητα 

                                                 
6
 Ως «σύστημα διαβάθμισης» νοείται το σύνολο των μεθόδων, διαδικασιών, ελέγχων, συστημάτων 

συλλογής δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την αξιολόγηση του 

πιστωτικού κινδύνου, την ταξινόμηση των ανοιγμάτων σε βαθμίδες κινδύνου ή σε ομάδες με ομοειδή 

χαρακτηριστικά κινδύνου (δηλαδή τη διαβάθμισή τους) και την ποσοτική εκτίμηση της πιθανότητας 

αθέτησης και της ζημίας για δεδομένο είδος ανοίγματος. 
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αθέτησης του πιστούχου (Probability of Default – PD), η ζημιά του πιστωτικού 

ιδρύματος σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default – LGD), η έκθεση του 

πιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση αθέτησης (Exposure At Default – EAD) και η 

διάρκεια μέχρι τη λήξη (Effective Maturity – M). Επίσης, η IRB προσέγγιση βασίζεται 

στα μέτρα EL (αναμενόμενες ζημιές) και UL (μη αναμενόμενες ζημιές). Με αυτή τη 

προσέγγιση επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά τους 

συστήματα διαχείρισης και υποδείγματα για την εκτίμηση των παραμέτρων αυτών.  

Η εφαρμογή της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων προβλέπει όμοια 

αντιμετώπιση για απαιτήσεις κατά φορέων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων και 

διαφορετικό πλαίσιο για λιανικά ανοίγματα, ανοίγματα σε θέσεις τιτλοποίησης και 

ανοίγματα σε μετοχές. Για κάθε κατηγορία ανοίγματος η αντιμετώπιση βασίζεται σε 

τρία κύρια στοιχεία:  

 Παράμετροι κινδύνου για τις οποίες μια τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε 

τις δικιές  της διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου είτε τις τυποποιημένες από τις 

εποπτικές αρχές. 

 Μέθοδοι στάθμισης κινδύνου οι οποίες προσδιορίζουν τον τρόπο μετατροπής 

των παραμέτρων κινδύνου σε σταθμισμένους κινδύνους προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες για τον υπολογισμό του σταθμισμένου 

ενεργητικού.  

 Σύνολο ελάχιστων απαιτήσεων για την εφαρμογή της Προσέγγισης Εσωτερικών 

Διαβαθμίσεων (Π.Ε.Δ.). Εφόσον μια τράπεζα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, 

τότε εύλογα μπορεί να λάβει την άδεια από την Εποπτική Αρχή να εφαρμόζει 

την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων – IRBA. Οι κύριες απαιτήσεις είναι 

η διαβάθμιση των πιστούχων και των πιστοδοτήσεων, η ποσοτικοποίηση των 

παραμέτρων κινδύνου, η επικύρωση των σχετικών αποτελεσμάτων και η 

αξιοποίησή τους στη λήψη των αποφάσεων για την χορήγηση και τιμολόγηση 

των δανείων. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας πιστεύει ότι η συμμόρφωση στις παραπάνω απαιτήσεις 

είναι μια επένδυση από την πλευρά της τράπεζας που πρέπει να κάνει προκειμένου να 

επωφεληθεί από την μεγαλύτερη ευαισθησία στους κινδύνους που παρέχεται από την 

Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων.  

Η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων 

προϋποθέτει από τις τράπεζες ενίσχυση των ήδη εφαρμόσιμων συστημάτων διαχείρισης 

κινδύνου. Η Επιτροπή προτρέπει τις τράπεζες να εφαρμόσουν την διαδικασία ενίσχυσης 
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άμεσα, καθώς επίσης προτρέπει τις εθνικές αρχές να λάβουν μέτρα για την εφαρμογή 

αυτής της προσέγγισης.  

Για την κατηγοριοποίηση των ανοιγμάτων, η Επιτροπή έχει διαθέσει δύο 

προσεγγίσεις: την θεμελιώδη και την προηγμένη. Σύμφωνα με την θεμελιώδη 

προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων ο γενικός κανόνας προβλέπει ότι οι τράπεζες 

εκτιμούν οι ίδιες την πιθανότητα αθέτησης (PD) και βασίζονται στις εκτιμήσεις των 

άλλων παραμέτρων κινδύνου από τις εποπτικές αρχές. Σύμφωνα όμως με την 

προηγμένη προσέγγιση, οι τράπεζες εκτιμούν οι ίδιες τις παραμέτρους κινδύνου και 

υπολογίζουν οι ίδιες την παράμετρο της ληκτικότητας (M), εφόσον ικανοποιούνται οι 

ελάχιστες απαιτήσεις. Και για τις δύο προσεγγίσεις οι τράπεζες πρέπει πάντα να 

χρησιμοποιούν τις μεθόδους στάθμισης των κινδύνων που παρέχονται από το πλαίσιο 

της Βασιλείας. 

 

2.1.2 Λειτουργικός Κίνδυνος 

 

Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά του λειτουργικού κινδύνου 

σύμφωνα με το πλαίσιο της Βασιλείας υπάρχουν τρεις μεθοδολογίες: 

i. Μέθοδος του βασικού δείκτη 

Η μέθοδος αυτή συνδέει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά του λειτουργικού 

κινδύνου με έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη τις συνολικής έκθεσης της 

τράπεζας. 

ii. Τυποποιημένη μέθοδος 

Η μέθοδος αυτή έχει ως βάση τη μέθοδο του βασικού δείκτη με τη διαφορά 

όμως ότι οι δραστηριότητες της τράπεζας διαχωρίζονται σε μια σειρά 

τυποποιημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του κλάδου. 

iii. Εξελιγμένες μέθοδοι μέτρησης (AMA) 

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τις τράπεζες να ανταποκριθούν στα πιο αυστηρά 

εποπτικά πρότυπα που βασίζονται σε εσωτερικά δεδομένα για τους σκοπούς των 

εποπτικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με αυτήν οι τράπεζες διαμορφώνουν τρεις 

μεταβλητές δεδομένων για ένα συγκεκριμένο σύνολο επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και τύπων κινδύνου: τον δείκτη έκθεσης στο λειτουργικό 

κίνδυνο, την πιθανότητα ζημιάς από ένα γεγονός και το ύψος της ζημιάς. Για 

τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η τράπεζα θα εφαρμόζει στα 

δεδομένα μια σταθερά (gamma) που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή. Οι 
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συνολικές απαιτήσεις θα είναι το άθροισμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων της 

κάθε μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας.   

 

2.1.3 Κίνδυνος Αγοράς 

 

Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά του κινδύνου αγοράς 

σύμφωνα με το πλαίσιο της Βασιλείας υπάρχουν τρεις μεθοδολογίες: 

i. Τυποποιημένη μέθοδος 

ii. Εξελιγμένες μέθοδοι μέτρησης (π.χ. Value at Risk) 

Το 2011 υποχρεώνονται οι τράπεζες να διατηρούν επιπλέον κεφάλαια για την 

αντιμετώπιση ακραίων συνθηκών και κίνδυνο αθέτησης εκδότη χρεωστικών τίτλων και 

μετοχών. Για το λόγο αυτό αυξάνεται ο συντελεστής στάθμισης για τον υπολογισμό της 

κεφαλαιακής απαίτησης από μετοχές από 4% σε 8% στην τυποποιημένη μέθοδο. 

 

2.2 Πυλώνας 2 (Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης) 

 

Ο πυλώνας 2 περιλαμβάνει τις αρχές, τα κριτήρια και τη διαδικασία σύμφωνα 

με τα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εθνικές εποπτικές αρχές αξιολογούν την 

επάρκεια των κεφαλαίων και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων στους οποίους 

εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα ή ενδέχεται να εκτεθούν, πέραν τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζονται στον Πυλώνα 1. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος συγκέντρωσης ο οποίος 

υπάρχει στην προσπάθεια μιας τράπεζας να διασφαλίσει τις απαραίτητες εσωτερικές 

διαδικασίες και να εξασφαλίσει επαρκή εσωτερικά κεφάλαια για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των κινδύνων που αναλαμβάνει. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει τον τρόπο σκέψης 

και την τεχνογνωσία των διοικήσεων των τραπεζών. Αντιθέτως, θέλει να γίνει 

αντιληπτό ότι οι διοικήσεις έχουν κατανοήσει πλήρως τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και ότι ευθύνονται αποκλειστικά για την 

διαχείριση των κινδύνων. Επίσης, οι διοικήσεις δεν πρέπει να θεωρούν τα κεφάλαια 

υποκατάστατα της διαδικασίας διευθέτησης της ανεπαρκής διαχείρισης κινδύνου. 

Οι βασικές αντιλήψεις της Επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτική 

αξιολόγηση επεκτάθηκαν και αντικατοπτρίζονται σε τέσσερις βασικές αρχές, οι οποίες 

παραθέτονται παρακάτω. Οι αρχές αυτές συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές 

εποπτείας. 
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 Αρχή 1: Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν μία διαδικασία αξιολόγησης 

των συνολικών κεφαλαίων αναφορικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και μια 

στρατηγική διατήρησης του επιπέδου των κεφαλαίων 

Αρχή 2: Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν και να αξιολογούν τις 

εσωτερικές διαδικασίες εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας και τις στρατηγικές των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς επίσης την ικανότητά τους να παρακολουθούν και να 

διασφαλίζουν την ικανοποιητική αναλογία των εποπτικών κεφαλαίων αναφορικά με το 

σταθμισμένο ενεργητικό. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα 

όταν δεν είναι ικανοποιημένες με τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. 

Αρχή 3: Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να αναμένουν από τα πιστωτικά ιδρύματα 

να λειτουργούν με συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας μεγαλύτερο από το επιτρεπτό 

όριο και να απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύματα να διατηρούν κεφάλαια πέραν των 

ελαχίστων. 

Αρχή 4: Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρεμβαίνουν όσο το δυνατό 

νωρίτερα προκειμένου να εμποδίσουν την μείωση των κεφαλαίων κάτω από το 

επιτρεπτό όριο που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τα πιστωτικά 

ιδρύματα και να απαιτούν άμεσα μέτρα επανάκτησης εάν τα κεφάλαια δεν 

διατηρούνται στο ίδιο επίπεδο ή δεν τοποθετούνται ως αποθεματικά. 

 

2.3 Πυλώνας 3 (Πειθαρχία της Αγοράς) 

 

Ο πυλώνας 3 περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων για την 

ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς με την παροχή στους 

ενδιαφερόμενους της δυνατότητας σύγκρισης τόσο της πολιτικής για τη διαχείριση 

κινδύνων, της κεφαλαιακής και οργανωτικής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

παρέχοντας έτσι κίνητρο για την βελτίωσή τους, όσο και των μεθόδων και πρακτικών 

που εφαρμόζουν οι εποπτικές αρχές. 

Μια ενδιαφέρουσα διάταξη στον πυλώνα 3 είναι η συχνότητα δημοσιοποίησης 

των στοιχείων. Κατά την Επιτροπή η δημοσιοποιήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται 

σε εξαμηνιαία βάση, καθώς η ετήσια βάση θεωρείται ανεπαρκής. Τα μόνα στοιχεία που 

μπορούν να δημοσιοποιηθούν σε ετήσια βάση είναι οι γενικές πολιτικές της διοίκησης 

κινδύνου, το σύστημα αναφοράς και οι ορισμοί. Καθώς υπάρχει αυξημένη ανάλυση 

κινδύνου σύμφωνα με το πλαίσιο και επειδή υπάρχει γενική τάση συχνής αναφοράς 

στην αγορά κεφαλαίου, οι συστημικές τράπεζες πρέπει να δημοσιοποιούν τους δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας και τα επιμέρους στοιχεία των συντελεστών σε τριμηνιαία 
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βάση. Επιπλέον, εάν τα δεδομένα της έκθεσης σε κίνδυνο πρόκειται να αλλάξουν, τότε 

το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να δημοσιοποιεί τα στοιχεία σε συχνή βάση. Γενικότερα οι 

δημοσιοποιήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός των προθεσμιών που 

επιβάλλονται από τις αρχές. 

 

2.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου μπορούν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006) 

 

I. Χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία 

a. Συμψηφισμός εντός ισολογισμού αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ πιστωτικού 

ιδρύματος και αντισυμβαλλομένου. 

b. Συμβάσεις-πλαίσια συμψηφισμού που καλύπτουν συναλλαγές επαναγοράς 

και/ή συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών 

εμπορευμάτων και/ή άλλες συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς. 

c. Εξασφαλίσεις. 

 Καταθέσεις μετρητών 

 Χρεωστικοί τίτλοι  

 Μετοχές ή μετατρέψιμες ομολογίες 

 Χρυσός 

 Ακίνητα 

 Εισπρακτέες απαιτήσεις 

 Άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις 

 Χρηματοδοτική μίσθωση 

d. Άλλες μορφές χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας 

 Καταθέσεις μετρητών ή μέσα εξομοιούμενα με μετρητά που 

τηρούνται σε τρίτο ίδρυμα 

 Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής ενεχυριασμένα στο πιστωτικό 

ίδρυμα που παρέχει την πιστοδότηση 

 Μέσα που εκδίδονται από ίδρυμα με δυνατότητα επαναγοράς σε 

πρώτη ζήτηση 

II. Μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία 

a. Πιστωτικά παράγωγα 

b. Εγγυήσεις 

 

 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΑ III ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

3.1 Οι στόχοι του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας 

 

Το 2010 η Επιτροπή της Βασιλείας παρουσίασε τις νέες μεταρρυθμιστικές 

διατάξεις για την ενίσχυση της παγκόσμιας σταθερότητας εστιάζοντας στην 

κεφαλαιακή επάρκεια και στη ρευστότητα. Τα νέα μέτρα περιλαμβάνονται στο ‘Διεθνές 
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πλαίσιο για τη μέτρηση του κινδύνου ρευστότητας, προτύπων και επιτήρησης’ με την 

ονομασία Βασιλεία III. Η εφαρμογή από τα πιστωτικά ιδρύματα αρχίζει να εφαρμόζεται 

σταδιακά από 1/1/2013 με πλήρη εφαρμογή από το 2019 (Caruana, 2012). 

 

Ένα μακροχρόνιο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Από την 

1/1/2019 
Δείκτης μόχλευσης Εποπτικός έλεγχος Παράλληλη εφαρμογή από 1/1/2013 έως 

1/1/2017.  Δημοσιοποίηση από 1/1/2015 

Μετάβαση στον Πυλώνα 1 

Ελάχιστος δείκτης 
κεφαλαίων κοινών μετοχών 

  3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

Αποθεματικά κεφάλαια 

ασφαλείας 
     0.625% 1.25% 1.875% 2.5% 

Ελάχιστες κοινές μετοχές 
πέραν των αποθεματικών 

κεφαλαίων ασφαλείας 

  3.5% 4.0% 4.5% 5.125% 5.75% 6.375% 7.0% 

Εφαρμογή αφαίρεσης από 
τα CET1 

   20% 40% 60% 80% 100% 100% 

Ελάχιστα tier 1   4.5% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 
Ελάχιστα συνολικά 
κεφάλαια 

  8.% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 

Ελάχιστα συνολικά 

κεφάλαια συν τα 

αποθέματα ασφαλείας 

  8.% 8.0% 8.0% 8.625% 9.25% 9.875 10.5% 

Κεφαλαιακά στοιχεία που 

δεν χαρακτηρίζονται πλέον 

ως μη CT1 ή T2 κεφάλαια 

Κατάργηση πέρα του 10ετούς ορίζοντα με αρχή το 2013 

Δείκτης κάλυψης 
ρευστότητας 

Αρχή 
περιόδου 

παρατήρησης 

   Εφαρμογή 
ελάχιστων 

προτύπων 

    

Καθαρό σταθερό ποσοστό 
χρηματοδότητσης 

 Αρχή 
περιόδου 

παρατήρησης 

     Εφαρμογή 
ελάχιστων 

προτύπων 

 

 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision 

Διάγραμμα 7: Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διατάξεων της Βασιλείας III 

 

Συνοπτικά οι αρχές της Βασιλείας III είναι: 

 Ανθεκτικότητα χρηματοοικονομικού τομέα βάσει των κεφαλαίων ασφαλείας, 

της στερεάς υποδομής και της ενισχυμένης ανάλυσης στοιχείων. 

 Υπαγωγή των κανονισμών στο ευρύτερο πλαίσιο μακροοικονομικής 

σταθερότητας 

 Λειτουργία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος κάτω από 

παγκόσμιους κανόνες 

 Προσήλωση σε συγκεκριμένους στόχους όπως: 

 Μικρότερη μόχλευση με κατοχή ποιοτικότερων κεφαλαίων 

 Καλύτερη διαχείριση ρευστότητας 

 Περιορισμένος ηθικός κίνδυνος που αναφέρεται στον τρίτο Πυλώνα 

 Μεγαλύτερη επίβλεψη και 

 Περισσότερη διαφάνεια 
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Η ατζέντα περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: 

 Ρευστότητα 

 Τρόποι επίλυσης  

 Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 

 Εσωτερική τραπεζική 

Συγκεκριμένα για τη ρευστότητα ο στόχος της ατζέντας είναι: 

o Η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα σοκ ρευστότητας 

o Αναγνώριση από τις τράπεζες όλων των κινδύνων ρευστότητας και αποτύπωσή 

τους στις ενέργειές τους 

o Χρηματοδότηση σύμφωνα με τα διακατέχοντα κεφάλαια, χρησιμοποιώντας 

μοντέλα αξιολόγησης και 

o Περιορισμός της εξάρτησης από τον δημόσιο τομέα σε περιόδους ακραίων 

καταστάσεων 

 

3.2 Συστατικά στοιχεία εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2010) 

 

Τα συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλια αποτελούνται από: 

I. Tier 1 

a. Common Equity Tier 1 (Βασικά Ίδια Κεφάλαια) 

b. Additional Tier 1 (Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια) 

II. Tier 2 

 

3.2.1 Common Equity Tier 1  

 

Τα Common Equity Tier 1 αποτελούνται από: 

 Κοινές μετοχές που εκδίδονται από τράπεζα και πληρούν τα κριτήρια 

ταξινόμησης ως κοινές μετοχές για κανονιστικούς σκοπούς (Καταβεβλημένο 

μετοχικό κεφάλαιο) 

 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που προκύπτει από την έκδοση 

αξιών που περιλαμβάνονται στα Common Equity Tier 1 

 Αποτελέσματα εις νέον (αδιανέμητα κέρδη) 

 Συσσωρευμένα συνολικά έσοδα και άλλα δημοσιοποιημένα Αποθεματικά 
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 Κοινές μετοχές που εκδίδονται από ενοποιημένες θυγατρικές της τράπεζας και 

κατέχονται από τρίτους και πληρούν τα κριτήρια συμπερίληψής τους στα 

Common Equity Tier 1 (Δικαιώματα Μειοψηφίας) 

 Εποπτικές Προσαρμογές που εφαρμόζονται στον υπολογισμό των Common 

Equity Tier 1 

Τα μερίσματα εξαιρούνται από τα Common Equity Tier 1 σύμφωνα με τα λογιστικά 

πρότυπα, καθώς επίσης και τα ποσά διπλής μόχλευσης. 

 

3.2.2 Additional Tier 1  

 

Τα Additional Tier 1 αποτελούνται από: 

 Αξίες που εκδίδονται από τράπεζα και πληρούν τα κριτήρια ένταξης στα 

Additional Tier 1 και δεν συμπεριλαμβάνονται στα Common Equity Tier 1. 

 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που προκύπτει από την έκδοση 

αξιών που περιλαμβάνονται στα Additional Tier 1 

 Αξίες που εκδίδονται από ενσωματωμένες θυγατρικές της τράπεζας και 

κατέχονται από τρίτους και πληρούν τα κριτήρια ένταξής τους στα Additional 

Tier 1 και δεν περιλαμβάνονται στα Common Equity Tier 1 

 Εποπτικές Προσαρμογές που εφαρμόζονται στον υπολογισμό των Additional 

Tier 1 

 

3.2.3 Tier 2  

 

Τα Tier 2 αποτελούνται από: 

 Αξίες που εκδίδονται από τράπεζα και πληρούν τα κριτήρια ένταξης στα Tier 2 

και δεν συμπεριλαμβάνονται στα Tier 1. 

 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που προκύπτει από την έκδοση 

αξιών που περιλαμβάνονται στα Tier 2 

 Αξίες που εκδίδονται από ενσωματωμένες θυγατρικές της τράπεζας και 

κατέχονται από τρίτους και πληρούν τα κριτήρια ένταξής τους στα Tier 2 και 

δεν περιλαμβάνονται στα Tier 1 

 Ορισμένες προβλέψεις δανείων όπως ορίζονται στις διατάξεις 

 Εποπτικές Προσαρμογές που εφαρμόζονται στον υπολογισμό των Tier 2 
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3.2.4 Αποθέματα ασφαλείας 

 

Η Βασιλεία III δημοσίευσε διατάξεις που προβλέπουν την ενίσχυση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των πιστωτικών ανοιγμάτων που 

προκύπτουν από παράγωγα, συμφωνίες επαναγοράς τίτλων και τίτλους από 

χρηματοοικονομική δραστηριότητα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις αύξησης των 

αποθεματικών ασφαλείας καλύπτουν τα ανοίγματα, περιορίζουν την προκυκλικότητα 

και παρέχουν επιπρόσθετα κίνητρα να μετακινήσουν τα συμβόλαια 

εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, βοηθώντας 

έτσι τον περιορισμό του συστημικού κινδύνου στο χρηματοοικονομικό σύστημα. 

Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις παρέχουν κίνητρα ενίσχυσης της διαχείρισης κινδύνου 

από πιστωτικά ανοίγματα σε αντισυμβαλλομένους. 

Το ελάχιστο ποσοστό αποθεμάτων ασφαλείας που αποτελείται από Common 

Equity Tier 1 πέραν των ελαχίστων απαιτήσεων σε εποπτικά ίδια κεφάλια καθορίστηκε 

στο 2,5% του σταθμισμένου ενεργητικού. Επιβλήθηκαν περιορισμοί στη διανομή 

κεφαλαίων από τις τράπεζες όταν τα επίπεδα κεφαλαίων βρίσκονται κάτω από αυτό το 

όριο. Οι περιορισμοί αυτοί δεν έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της τράπεζας η οποία 

θα μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητές της κανονικά, αλλά μόνο με τις διανομές. Οι 

περιορισμοί θα αυξάνονται όσο τα επίπεδα κεφαλαίων προσεγγίζουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις. Όταν τα επίπεδα κεφαλαίου βρίσκονται στην κορυφή του ορίου, οι 

περιορισμοί θα είναι οι ελάχιστοι. Αυτό δείχνει την προσδοκία ότι τα επίπεδα 

κεφαλαίου θα μειωθούν κάτω από αυτό το όριο. Η Επιτροπή δεν επιθυμεί να επιβάλει 

αυστηρούς περιορισμούς, αλλά να διαμορφώσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα ελάχιστα ποσοστά διατήρησης αποθεματικών 

ασφαλείας στα διάφορα επίπεδα των Common Equity Tier 1. 

 

Πίνακας 1: Πρότυπα διατήρησης ελαχίστων κεφαλαίων 

Πρότυπα διατήρησης ελαχίστων κεφαλαίων 

Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 
Ελάχιστο Ποσοστό Διατήρησης Κεφαλαίων 

(εκφρασμένο ως προς τα κέρδη)  

4.5% - 5.125% 100% 

> 5.125% - 5.75%  80% 

>5.75% - 6.375% 60% 

>6.375% - 7.0% 40% 

>7.0% 0% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision  
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Εάν για παράδειγμα μια τράπεζα έχει δείκτη CET1 μεταξύ του 5,125% και 

5,75% πρέπει να διατηρήσει το 80% των κερδών του έτους και οι διανομές με τη μορφή 

μερισμάτων, μπόνους και μετοχών δεν πρέπει να ξεπερνά το 20%. Εάν πάλι μια 

τράπεζα θέλει να ξεπεράσει το όριο του περιορισμού, έχει την εναλλακτική επιλογή της 

αύξησης κεφαλαίου από τον ιδιωτικό τομέα ισόποση με το ποσό πάνω από το όριο που 

θέλει να διανέμει και φυσικά ύστερα από την έγκριση των εποπτικών αρχών. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι το ποσοστό των CET1 περιλαμβάνει ποσά για την κάλυψη του ορίου των 

ελάχιστων απαιτήσεων σε CET1, που είναι 4,5%, και όχι επιπρόσθετα CET1 για την 

κάλυψη του 6% σε T1 ή 8% σε συνολικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα αν μια τράπεζα 

έχει δείκτη CET1 8% και δεν έχει AT1  ή Tier 2 , τότε θα πρέπει να καλύψει όλες τις 

ελάχιστες απαιτήσεις αλλά δεν θα χρειάζεται αποθεματικά ασφαλείας και θα μπορεί να 

διανέμει όλα τα κέρδη. 

 

3.2.5 Αντικυκλικά αποθέματα ασφαλείας 

 

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία αποσταθεροποίησης σε περίοδο κρίσης 

είναι η ενίσχυση της προκυκλικότητας των χρηματοοικονομικών σοκ του τραπεζικού 

συστήματος, των χρηματοοικονομικών αγορών και της ευρύτερης οικονομίας. Η τάση 

των φορέων της αγοράς να συμπεριφέρονται προκυκλικά έχει ενισχυθεί μέσα από 

διάφορα κανάλια όπως τα λογιστικά πρότυπα, οι τεχνικές συμφωνιών περιθωρίου και η 

απελευθέρωση της μόχλευσης στα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες και τους 

καταναλωτές. Η Επιτροπή της Βασιλείας εισήγαγε μια σειρά από μέτρα για την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα κατά της προκυκλικότητας. Τα 

μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι ο τραπεζικός τομέας απορροφά τα σοκ και δεν 

μεταδίδεται ο κίνδυνος από το χρηματοοικονομικό σύστημα στην ευρύτερη οικονομία.  

Κάθε μέλος της Επιτροπής της Βασιλείας θα ορίζει μία αρχή ως υπεύθυνη στην χώρα 

της να αποφασίζει το μέγεθος των αντικυκλικών κεφαλαίων ασφαλείας. Εάν η εν λόγω 

αρχή κρίνει ότι διατρέχουμε μια περίοδο υπερβολικής πιστωτικής ανάπτυξης με 

αναπτυγμένο συστημικό κίνδυνο, τότε θα πρέπει να καθορίσει για τις τράπεζες, 

χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μακροπροληπτικό εργαλείο που έχει στη διάθεσή της, 

τις απαιτήσεις για αντικυκλικά κεφάλια ασφαλείας. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να 

κυμαίνονται μεταξύ 0 έως 2,5% του σταθμισμένου ενεργητικού, ανάλογα με το ύψος 

του συστημικού κινδύνου. Οι τράπεζες θα πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

διαμορφώνοντας τα CET1 στο ανάλογο επίπεδο (ή διατηρώντας τα ανάλογα κεφάλαια 

απορρόφησης ζημιάς εάν το εγκρίνει η Επιτροπή).  
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Όταν η σχετική αρχή κρίνει ότι το ποσοστό για αντικυκλικά κεφάλια ασφαλείας 

είναι 0, τότε οι απαιτήσεις για CET1 ορίζονται ως εξής: 

 

Πίνακας 2: Πρότυπα διατήρησης ελαχίστων κεφαλαίων 

 

Πρότυπα διατήρησης ελαχίστων κεφαλαίων 

Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 

(συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων πλήρους 

απορρόφησης ζημιάς) 

Ελάχιστο Ποσοστό Διατήρησης Κεφαλαίων 

(εκφρασμένο ως προς τα κέρδη)  

Εντός του πρώτου τεταρτημόριου των κεφαλαίων 

ασφαλείας 
100% 

Εντός του δεύτερου τεταρτημόριου των κεφαλαίων 

ασφαλείας 
80% 

Εντός του τρίτου τεταρτημόριου των κεφαλαίων 

ασφαλείας 
60% 

Εντός του τέταρτου τεταρτημόριου των κεφαλαίων 

ασφαλείας 
40% 

Πέραν των κεφαλαίων ασφαλείας 0% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision  

 

Ενώ όταν οι απαιτήσεις για αντικυκλικά κεφάλαια ασφαλείας είναι 2,5% του 

σταθμισμένου ενεργητικού τότε οι απαιτήσεις είναι ως εξής: 

 

Πίνακας 3: Πρότυπα διατήρησης ελαχίστων κεφαλαίων 

Πρότυπα διατήρησης ελαχίστων κεφαλαίων, όταν η τράπεζα υπόκειται σε απαιτήσεις αντικυκλικών κεφαλαίων 2.5% 

του ενεργητικού 

Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 

(συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων πλήρους 

απορρόφησης ζημιάς) 

Ελάχιστο Ποσοστό Διατήρησης Κεφαλαίων 

(εκφρασμένο ως προς τα κέρδη)  

4.5% - 5.75% 100% 

> 5.75% - 7.0%  80% 

>7.0% - 8.25% 60% 

>8.25% - 9.5% 40% 

>9.5% 0% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision  

 

 3.3 Ελάχιστα όρια εποπτικών ιδίων κεφαλαίων 

 

Τα ελάχιστα όρια των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τη Βασιλεία III 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 4: Κεφαλαιακές απαιτήσεις σε εποπτικά ίδια κεφάλια σύμφωνα 

Σχεδιασμός του Πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις και κεφάλαια ασφαλείας 

(οι αριθμοί είναι εκφρασμένοι σε ποσοστά) 

 
Βασικά Ίδια Κεφάλαια 

(CET1) 
Tier 1 Συνολικά Κεφάλαια 

Ελάχιστα 4.5 6.0 8.0 

Αποθέματα ασφαλείας 2.5   

Ελάχιστα συν αποθέματα 

ασφαλείας 
7.0 8.5 10.5 

Αντικυκλικά αποθέματα 

ασφαλείας 
0 – 2.5   

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision  

 

3.4 Σταθμισμένο Ενεργητικό κατά κινδύνων  - Risk-Weighted Assets (RWA) 

 

Τα ελάχιστα όρια των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τη Βασιλεία III, 

είναι ουσιαστικά ένας δείκτης, ο λεγόμενος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας. Επομένως, 

όταν η Επιτροπή απαιτεί κάποια ελάχιστα κεφάλαια, υποδεικνύει την ελάχιστη τιμή του 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Άρα ο δείκτης υπολογίζεται ως προς το 

σταθμισμένο ενεργητικό, δηλαδή τα σταθμισμένα ανοίγματα βάσει συγκεκριμένων 

κινδύνων. Έτσι έχουμε: 

 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας = 
                      

                            
 

 

Όπου RWA =                              

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τον τρόπο υπολογισμού του δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας κατά του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την προσέγγιση εσωτερικών 

διαβαθμίσεων: 

 

Σταθμισμένο ποσό ανοίγματος = συντελεστής στάθμισης (RW) x αξία ανοίγματος  

 

Έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών 

τραπεζών 
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RW = (LGD * N [(1-R)
-0,5 

* G(PD) + R/(1-R))
0,5

 * G(0,999)] – PD * LGD) * (1 - 1,5 * 

b)
-1

 * (1+(M – 2,5)
 * 

b) * 12,5 * 1,06 

 

Όπου  

G(z) = η αντίστροφη αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής 

τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή η τιμή του x ώστε N(x)=z) 

 

N(x) = η αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής τυχαίας 

μεταβλητής (δηλαδή η πιθανότητα να είναι μια κανονική τυχαία μεταβλητή με μέσο 

όρο 0 και διακύμανση 1 μικρότερη ή ίση με x) 

 

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

* PD))/(1 – EXP(-50))]   EXP(x) = e
x
 

 

Συντελεστής εξομάλυνσης ληκτότητας (b) = (0,11852 – 0,05478 * ln(PD))
2
 

Εάν PD = 0 τότε RW = 0 

 

Έναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 

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

* PD))/(1 – EXP(-50))] – 0,04 * (1 – (S – 5) / 45) 

 

Όπου S = ενοποιημένες ετήσιες πωλήσεις σε εκ. € και 5 < S < 50 

 

Λιανική τραπεζική 

 

RW = (LGD * N [(1-R)
-0,5 

* G(PD) + R/(1-R))
0,5

 * G(0,999)] – PD * LGD) *12,5*1,06 

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

* PD))/(1 – EXP(-35))] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

1. Η ΑΡΧΗ 

 

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority – EBA) ιδρύθηκε 

την 1
η
 Ιανουαρίου 2011 με ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης και 

της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το εργαλείο 

που η EBA υποχρεούται να χρησιμοποιεί γι’ αυτό το σκοπό ευρέως στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι το stress test.  Βασισμένη στην εμπειρία της διεξαγωγής των δύο 

προηγούμενων stress test στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχε αναλάβει ο προκάτοχος της 

EBA, Committee of European Banking Supervisors (CEBS), η EBA διενέργησε, σε 

συνεργασία με εθνικές εποπτικές αρχές την European Systemic Risk Board (ESRB), 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European 

Commission), stress test σε ένα ευρύ δείγμα τραπεζών το πρώτο μισό του 2011. Το 

stress test ήταν μέρος του πλαισίου για την αξιολόγηση της αντοχής του 

χρηματοπιστωτικού τομέα το οποίο καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (European System of Financial Supervision – ESFS) και 

διεξάχθηκε παράλληλα με stress tests διενεργήθηκαν από την European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (EIOPA). 

Η διαδικασία του τεστ διεξάχθηκε σε 21 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε μια βάση ενοποίησης που περιελάμβανε 90 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα 

οικονομικά στοιχεία των τραπεζών εξετάστηκαν από τις αντίστοιχες εθνικές εποπτικές 

αρχές πριν την διεξαγωγή του τεστ από την ΕΒΑ, η οποία θα ελέγξει σε βάθος τα 

αποτελέσματα από τις εθνικές εποπτικές αρχές (European Banking Authority, 2011).  

 

2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ  

 

Το stress test αξιολογεί την ανθεκτικότητα των τραπεζών κάτω από ένα 

δυσμενές αλλά πιθανό μακροοικονομικό σενάριο. Το σενάριο θέτει μια επιδείνωση από 

την αρχική πρόβλεψη των κύριων μακροοικονομικών μεταβλητών, όπως το ΑΕΠ, η 

ανεργία και οι τιμές των κατοικιών. Το σενάριο περιλαμβάνει επίσης σοβαρές 

δυσμενείς καταστάσεις με περικοπές σε κρατικά και τραπεζικά χαρτοφυλάκια και 

αυξημένες προβλέψεις σε τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Οι μεταβολές στα επιτόκια και στα 

spreads επηρεάζουν το κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες, σύμφωνα με το 
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σενάριο. Η μεθοδολογία του τεστ καταλήγει σε υποθετικά στατικά στοιχεία 

ισολογισμού και δεν υποθέτει δυνατότητα αντίδρασης από τις τράπεζες. Η 

ανθεκτικότητα των τραπεζών αξιολογείται με βάση ένα όριο αναφοράς σε δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας. Το 2011  ως δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ορίστηκε ο 

δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 - CT1 ), έναντι των Βασικών 

Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 1) της περσινής άσκησης. Επίσης το όριο αναφοράς 

διαμορφώθηκε σε 5%, έναντι 6% της άσκησης του 2010. 

Τα αποτελέσματα του τεστ ρίχνουν φως στις ευαισθησίες του ευρωπαϊκού 

τραπεζικού τομέα απέναντι σε μια γενική οικονομική ύφεση και σε ακραίες μεταβολές 

μεταβλητών όπως επιτοκίων, ρυθμός ανάπτυξης και ανεργίας.  Το τεστ δεν 

αποκαλύπτει όλες τις επιπτώσεις μιας κρίσης, αλλά παρέχει στους επενδυτές, στους 

αναλυτές και όλους τους ενδιαφερόμενους μια εικόνα της ανθεκτικότητας του 

τραπεζικού τομέα (European Banking Authority, 2011). 

 

3. ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

To stress test του 2011 κάλυψε πάνω από το 65% του συνολικού ενεργητικού 

του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τουλάχιστον το 50% του 

εθνικού τραπεζικού τομέα σε κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

παρουσιάστηκαν στα συνολικά ενοποιημένα στοιχεία στο τέλος του 2010. 

Οι τράπεζες περιλήφθηκαν στο τεστ κατά φθίνουσα σειρά με βάση το μερίδιο 

αγοράς κάθε μέλους χωρίς παραλείψεις. Καθώς το τεστ διεξήχθη στο υψηλότερο 

επίπεδο ενοποίησης , καλύπτοντας όλες τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα που 

λειτουργούν στο εξωτερικό, αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν το μερίδιο αγοράς όσον 

αφορά το σύνολο του ενεργητικού των θυγατρικών και των υποκαταστημάτων των 

τραπεζών του κάθε μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν περισσότερο του 50%, καμία 

άλλη τράπεζα μέλους δεν θα συμπεριλαμβανόταν, εκτός εάν επιθυμούσε να 

συμμετάσχει σε εθελοντική βάση. 

Το δείγμα των ιδρυμάτων ποικίλει όσον αφορά το μέγεθος, το είδος της 

επιχείρησης και το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος, επιτρέποντας την ΕΒΑ να 

αξιολογήσει τις επιπτώσεις του μακροοικονομικού σεναρίου πάνω σε συγκεκριμένα 

χαρτοφυλάκια της ίδιας χώρας (European Banking Authority, 2011). 
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4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ STRESS TEST 

 

Η διαδικασία του τεστ ξεκίνησε την 4
η
 Μαρτίου 2011. Οι τράπεζες υπέβαλαν τα 

αποτελέσματά τους μέχρι την 29
η
 Απριλίου 2011 και ύστερα τα υπέβαλαν και στις 

αντίστοιχες εθνικές εποπτικές αρχές (NSAs). Οι τελευταίες εξέτασαν και αξιολόγησαν 

τα αποτελέσματα και έπειτα τα υπέβαλαν στην ΕΒΑ.  

Στη συνέχεια η ΕΒΑ ηγήθηκε μια περίοδος ποιοτικής διασφάλισης βασισμένη 

σε εξειδικευμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων και των μεθοδολογιών που 

χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό βοήθησε στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων συγκριτικά με 

την προηγούμενη εμπειρία, συγκριτικά με αντίστοιχες διαδικασίες και συγκριτικά με 

κριτήρια που θέτει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) και η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έλαβε υπόψη τη 

γεωγραφική διαφοροποίηση, την επιχειρηματική διαφοροποίηση και τα διαφορετικά 

μεγέθη. Αυτή η περίοδος περιελάμβανε περεταίρω διεργασίες σε συνεργασία με τις 

εθνικές εποπτικές αρχές ανάλογα με την περίπτωση 

Η περίοδος της ανάλυσης των αποτελεσμάτων διήρκησε έως το τέλος του 

Μαΐου. Η επικύρωση των συνολικών αποτελεσμάτων από το εποπτικό συμβούλιο της 

ΕΒΑ πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011. Τον Ιούνιο επίσης δημοσιεύθηκαν και τα 

αποτελέσματα μαζί με τα μέτρα στήριξης των τραπεζών οι οποίες επισημάνθηκαν ως 

ευάλωτες τράπεζες σύμφωνα με το stress test (European Banking Authority, 2011). 

 

5. ΣΕΝΑΡΙΑ  

 

Το stress test χρησιμοποιεί μια σειρά από αρχικά και δυσμενή μακροοικονομικά 

σενάρια που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ECB). Το σενάριο καλύπτει την περίοδο 2011-2012 (European Banking 

Authority, 2011). 

 

5.1 Γενικά χαρακτηριστικά των μακροοικονομικών σεναρίων 

 

Το αρχικό σενάριο προβλέπει: 

Διατήρηση της οικονομικής ανάκαμψης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ΕΕ. Το 

ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί περίπου 1,7% το 2011 και περίπου 2% το 2012. Επίσης 

μια καλύτερη απόδοση απ’ ότι αναμενόταν μέχρι σήμερα ενισχύει την αναθεώρηση για 
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αύξηση της ετήσιας ανάπτυξης σε σύγκριση με τις προβλέψεις του 2010. Ενώ η 

ανάκαμψη γίνεται ολοένα και πιο αυτοσυντηρούμενη σε συνολικό επίπεδο, η πρόοδος 

στα μέλη παραμένει στάσιμη. Η ανάκαμψη συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς σε μερικά 

μέλη, ενώ κάποια άλλα μέλη υστερούν. Αυτό αντανακλά τη διαφορετική 

προσαρμοστικότητα, τις ευκαιρίες στις αγορές και την συνεχή εξισορρόπηση ανάμεσα 

στην ΕΕ και την Ευρωζώνη.  

 

Το δυσμενές σενάριο συνθέτουν τρία στοιχεία: 

 Μια σειρά σοκ στην ΕΕ, κυρίως συνδυασμένα με την συνεχιζόμενη κρίση 

χρέους. 

 Ένα παγκόσμιο σοκ ζήτησης προερχόμενο από τις ΗΠΑ και 

 Υποτίμηση του δολαρίου των ΗΠΑ έναντι όλων των άλλων νομισμάτων 

 

Ο υποθετικός συνδυασμός των σοκ στην ΕΕ και των αλλαγών του εξωτερικού 

περιβάλλοντος προσθέτει στο σενάριο μια μείωση του πραγματικού ΑΕΠ της ΕΕ και 

της Ευρωζώνης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το 2011 και το 2012. Ο Εναρμονισμένος 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή θα μειωθεί κατά 0,5% το 2011 και 1,3% το 2012. Οι τιμές 

του ΑΕΠ και της ανεργίας  σύμφωνα με το σενάριο του τεστ εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 5: Τα σενάρια του stress test 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 8: Τα σενάρια του stress test 
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Η ΕΒΑ δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης 

Ακραίων Καταστάσεων για το 2011 την 15
η
 Ιουλίου 2011 (European Banking 

Authority, 2011).  

Το δείγμα των 90 τραπεζών ξεκίνησε την άσκηση με ενισχυμένες κεφαλαιακές 

θέσεις έχοντας διορθώσει τα επίπεδα κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια. Ο μέσος όρος του 

δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (Core Tier 1 – CT1R) ήταν 8,9% στο τέλος 

του 2010 ή περίπου 1 τρισεκατομμύρια Ευρώ από τα οποία το 95% ήταν κοινές 

μετοχές. Από τα συνολικά κεφάλαια τα 160 δισεκατομμύρια Ευρώ προερχόταν από 

κρατική ενίσχυση (103 δισεκατομμύρια Ευρώ σε κοινές μετοχές και τα υπόλοιπα άλλες 

αξίες). Στο τέλος του 2010 προστέθηκαν 50 δισεκατομμύρια Ευρώ στα βασικά 

κεφάλαια με τη μορφή κερδών εις νέον από το 2010. Παρ’ όλο τις ενισχυμένες θέσεις, 

στο τέλος του 2010 τρεις τράπεζες είχαν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κάτω από το 

5%. Αν αφαιρέσουμε την κρατική ενίσχυση η εικόνα για το τέλος του 2010 θα ήταν 

πολύ διαφορετική. Δεκαοκτώ τράπεζες θα είχαν CT1R κάτω από το 5% με έλλειμμα 50 

δισεκατομμύρια Ευρώ. Η κρατική ενίσχυση σχετίζεται με τις μελλοντικές ανάγκες 

κεφαλαίων διότι θα πρέπει να αποπληρωθούν στις περισσότερες περιπτώσεις στο 

μέλλον. Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει το αρχικό σημείο του τεστ στο τέλος του 

2010. 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 9: Η κατανομή των τραπεζών σύμφωνα με CT1R το 2010 
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Εφαρμόζοντας το δυσμενές σενάριο, χωρίς περεταίρω ενίσχυση κεφαλαίων 

μέσα στο 2011, είκοσι τράπεζες βρίσκονται κάτω από το όριο του 5%, με κεφαλαιακό 

έλλειμμα περίπου 25 δισεκατομμύρια Ευρώ. Ο δείκτης CT1 για όλες τις τράπεζες 

πέφτει από 8,9% σε 7,4%. 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 10: Η κατανομή των τραπεζών σύμφωνα με CT1R το 2012 

 Στο παραπάνω διάγραμμα έχουμε μια κατανομή των τραπεζών σύμφωνα με το 

δείκτη CT1. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε τον δείκτη CT1 και στον οριζόντιο τον 

αριθμό των τραπεζών. Βλέπουμε ότι κάτω από την τιμή 2% έχουμε 7 τράπεζες. Πιο 

αναλυτικά και για κάθε μία χώρα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 6: Η κατανομή των τραπεζών σύμφωνα με CT1R το 2012 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

 Παρατηρούμε ότι από τις 7 τράπεζες που έχουν CT1R κάτω από 2% υπάρχει και 

μία ελληνική τράπεζα. Επίσης, υπάρχει και μία ακόμα ελληνική τράπεζα που έχει 

CT1R από 4% έως 5%. Γενικά ο μέσος CT1R για τις ελληνικές τράπεζες στο τέλος του 

2010 10,2% και υπό το δυσμενές σενάριο ο μέσος δείκτης είναι 5.7% 
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Επιτράπηκε για τις τράπεζες να βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους στους 

τέσσερις πρώτους μήνες του 2011 μέσω αυξήσεων κεφαλαίων και υποχρεωτικών 

σχεδίων αναδιάρθρωσης. Αυτές οι ενέργειες λογίστηκαν στα αποτελέσματα της 

άσκησης. Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, είχαμε μια αύξηση κεφαλαίου περίπου 50 

δις Ευρώ. Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης κοινών μετοχών από τις τράπεζες 

στην ιδιωτική αγορά, με κρατικές ενισχύσεις, με μετατροπή των χαμηλής ποιότητας 

κεφαλαίων σε βασικά κεφάλαια και μέσω δεσμεύσεων για σχέδια αναδιάρθρωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες αύξησης κεφαλαίου, στο τέλος του Απριλίου του 

2011 θα είχαμε στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των δύο ετών οκτώ τράπεζες θα 

είχαν δείκτη CT1R κάτω από το όριο του 5% και συνολικό έλλειμμα βασικών 

πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 2,5 δις Ευρώ. Επίσης, δεκαέξι τράπεζες θα είχαν δείκτη 

CT1R μεταξύ 5% και 6%. Επιπλέον, ο μέσος όρος του CT1R θα ήταν 7,7%. 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 11: Η κατανομή των τραπεζών σύμφωνα με CT1R το 2012 

 
Πίνακας 7: Η κατανομή των τραπεζών σύμφωνα με CT1R το 2012 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  
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Το βασικό σενάριο προβλέπει συνεχόμενη οικονομική ανάπτυξη και αύξηση 

από το τέλος του 2010 και για δύο χρόνια με αποτέλεσμα ο μέσος όρος του δείκτη 

CT1R θα αυξηθεί από 8,9% σε 9,8%. Στην περίπτωση όμως του δυσμενούς σεναρίου ο 

δείκτης θα κατρακυλήσει στο 7,7% με απομείωση κεφαλαίων περίπου 163 

δισεκατομμυρίων Ευρώ. Η σύγκριση των δύο σεναρίων φαίνεται στο παρακάτω 

σχεδιάγραμμα. 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 12: Η εξέλιξη του μέσου όρου CT1R βάσει των δύο σεναρίων 

 

Η διαμόρφωση του δείκτη Core Tier 1 

 

Το διάγραμμα 13 εστιάζεται στους παράγοντες που διαμορφώνουν των δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας. Αποτυπώνεται το ύψος της επίδρασης του κάθε παράγοντα σε 

σχέση με τα στοιχεία του 2010. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τον 

δείκτη CT1R υπό το δυσμενές σενάριο του stress test ήταν οι ζημίες απομείωσης 

συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων από εκθέσεις σε κρατικές αξίες. Αυτές οι 

ζημιές απομείωσης επηρέασαν αρνητικά τον δείκτη σε ποσοστό 3,6%. Αυτές οι ζημιές 

θα απομείωναν τα βασικά κεφάλαια περίπου 20% αν δεν υπολογίζαμε τα εισοδήματα 

προ προβλέψεων που ενίσχυσαν τον δείκτη κατά 3,2%. Οι ζημιές από συναλλαγές είχαν 

ελάχιστη επίπτωση στο δείκτη και ανήλθαν σε 10,5 δισεκατομμύρια Ευρώ λόγω 

κουρέματος ευρωπαϊκών κρατικών χρεογράφων. Η αύξηση του σταθμισμένου 

ενεργητικού μείωσε τον δείκτη κατά 1,1%.   
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 13: Ο βαθμός επηρεασμού του CT1R από τους διάφορους παράγοντες 

 

Αξιοσημείωτη είναι εκτός από την διαμόρφωση του κεφαλαιακού δείκτη και η 

διασπορά μεταξύ των τραπεζών. Η συνολική κατανομή του δείκτη CT1 φαίνεται 

παρακάτω: 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 14: Η συνολική κατανομή του δείκτη CT1 

  

Και εδώ παρατηρούμε ότι σύμφωνα με το βασικό (baseline) σενάριο στις 

χρονιές 2011 και 2012 θα είχαμε μετακίνηση των δεικτών CT1R σε υψηλότερα 

επίπεδα, όμως υπό το δυσμενές (adverse) σενάριο έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. 

Οι επιπτώσεις των σεναρίων του τεστ αποτυπώνονται στα επίπεδα των 

προβλέψεων. 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 15: Η διαμόρφωση των προβλέψεων και των εσόδων 

  

Στο πρώτο τμήμα του διαγράμματος 15 βλέπουμε τα αποτελέσματα των 

τραπεζών σε έσοδα (pre-impairment income) και προβλέψεις σε χρηματοοικονομικά 

και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία (provisions on financial and non financial assets) 

για το 2009 και το 2010. Στο υπόλοιπο τμήμα του διαγράμματος φαίνεται η εξέλιξη των 

εσόδων και των προβλέψεων για το 2011 και 2012 υπό το βασικό και δυσμενές 

σενάριο. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι σημαντικό στοιχείο της άσκησης του stress test και 

για την κατανόησή του απαιτείται η ανάλυση του ποσοστού αθέτησης και του 

ποσοστού ζημιάς. Το ύψος των δύο ποσοστών για διαφορετικά χαρτοφυλάκια για το 

2010 φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 16: Κατανομή ποσοστού αθέτησης και ποσοστού ζημιάς 

 

Το σχεδιάγραμμα του ποσοστού αθέτησης μας δείχνει ότι η διασπορά αθέτησης 

είναι εμφανής στα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια, στα Real Estate χαρτοφυλάκια και 
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στα λιανικών επιχειρήσεων χαρτοφυλάκια. Τα αποτελέσματα επηρεάζονται κυρίως από 

την ετερογένεια των δανειοληπτών που συχνά εδρεύουν σε διαφορετική χώρα. Τα 

ποσοστά αθέτησης και ζημιάς αλλάζουν όταν έχουμε δυσμενείς συνθήκες. 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 17: Κατανομή ποσοστού αθέτησης και ποσοστού ζημιάς 

 

Παρατηρούμε ότι οι ενδιάμεσες τιμές κυρίως αυξήθηκαν. Στις απώλειες το 

ποσοστό στα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια αυξήθηκε κατά 17% και στα Real Estate 

χαρτοφυλάκια αυξήθηκε κατά 15%. Όσο για την αθέτηση το ποσοστό κυμαίνεται στο 

50% και 60% αντίστοιχα. 

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα βλέπουμε τα ποσοστά συμμετοχής των 

χαρτοφυλακίων στις προβλέψεις. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα επιχειρηματικά 

δάνεια με ποσοστό 41% και ακολουθούν τα στεγαστικά με 13% και τα δάνεια 

εμπορικών ακινήτων με 12%. Το σύνολο των προβλέψεων φτάνει 377 δισεκατομμύρια.  

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 18: Ποσοστά συμμετοχής κάθε χαρτοφυλακίου στις προβλέψεις 
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Οι ισολογισμοί των τραπεζών και οι προληπτικές απαιτήσεις επηρεάζονται 

άμεσα από τις δυσμενείς συνθήκες. Και αυτό γιατί αλλάζει ο δείκτης CT1R, καθώς 

επηρεάζονται τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (Core Tier 1), που αποτελούν τον 

αριθμητή και το σταθμισμένο ενεργητικό (RWA), που αποτελεί τον παρανομαστή. Οι 

μεταβολές των CT1 και RWA καταγράφονται παρακάτω: 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή  

Διάγραμμα 19: Οι μεταβολές των CT1 και RWA 

 Παρατηρούμε ότι ενώ το 2010 είχαμε μια ισορροπία στα CT1 και RWA, στα 

δύο σενάρια τα πράγματα αλλάζουν. Στο βασικό σενάριο τα κεφάλια CT1 

υπερκαλύπτουν το RWA, ενώ στο δυσμενές τα κεφάλια είναι συγκριτικά λιγότερα. 

Στηριζόμενη πάνω στα αποτελέσματα, η ΕΒΑ έκδωσε τις πρώτες επίσημες 

συστάσεις δηλώνοντας ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να απαιτήσουν από τις 

τράπεζες που είχαν CT1R κάτω από το 5% να διορθώσουν άμεσα το έλλειμμα στα 

κεφάλαια. Η κεφαλαιακή επάρκεια δεν είναι αρκετή να αντιμετωπίσει όλα τα τρωτά 

σημεία των τραπεζών. Γι’ αυτό η ΕΒΑ σύστησε στις εποπτικές αρχές να απαιτήσουν 

και από τις τράπεζες που έχουν δείκτη CT1R πάνω αλλά κοντά στο 5% και που έχουν 

σημαντική έκθεση σε δυσμενείς καταστάσεις, να διορθώσουν τις θέσεις τους 

περιορίζοντας τα μερίσματα και να προχωρήσουν σε απομόχλευση και αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου. 

Η ΕΒΑ παρακολουθούσε την εφαρμογή των συστάσεων και την πρόοδο από το 

Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2012. Η Ευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης 

Ακραίων Καταστάσεων παρέχει ένα πρωτοφανές επίπεδο διαφάνειας στις παρουσιάσεις 

των κινδύνων και των κεφαλαιακών συνθέσεων των τραπεζών με αποτέλεσμα οι 

επενδυτές, οι αναλυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να έχουν μια 

ολοκληρωμένη άποψη για την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα. 
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Οι τράπεζες αναμενόταν να εκτιμήσουν την επίδραση των βασικών 

μακροοικονομικών μεταβλητών του σεναρίου, όπως το ΑΕΠ, η ανεργία, τα επιτόκια 

και οι τιμές των ακινήτων, πάνω στους ισολογισμούς χρησιμοποιώντας στατιστικές 

μεθοδολογίες και τεχνικές προσομοίωσης. Οι επιπτώσεις των μακροοικονομικών 

σεναρίων πρέπει να μεταφραστούν σε εισόδημα, έξοδα, ζημιά από πιθανότητα 

αθέτησης (PD) και ζημιά σε περίπτωση αθέτησης (LGD) και προβλέψεις κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. 

 

 

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

 

Πίνακας 8: Οι δείκτες CT1 υπό το δυσμενές σενάριο 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Στην άσκηση συμμετείχαν οι έξι μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι, η Εθνική 

Τράπεζα, η Alpha Bank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Τράπεζα Πειραιώς, η EFG 

Eurobank και η ATEbank. Από κοινού αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 90% του 

συνολικού ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού τομέα. 

Σύμφωνα με το stress test, την 31/12/2012 υπό το δυσμενές σενάριο χωρίς να 

ληφθούν υπόψη τα πρόσθετα μέτρα βελτίωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, από 

τις έξι τράπεζες, οι τέσσερις βρίσκονται πάνω από το όριο αναφοράς (5%) και αυτές 

είναι, όπως βλέπουμε στην πρώτη στήλη του πίνακα, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, 

το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η Τράπεζα Πειραιώς. Η EFG Eurobank βρίσκεται 

οριακά κάτω από το 5%, ενώ η Αγροτική Τράπεζα έχει αρνητικό δείκτη. Παρ’ όλα αυτά 

για το σύνολο των έξι τραπεζών στο τέλος του 2012 διαμορφώνεται καθαρό πλεόνασμα 
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κεφαλαίων ύψους 2,44 δις Ευρώ πέρα του ορίου αναφοράς. Οι δείκτες αυτοί 

διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι την 30/4/2011. Τα 

μέτρα αυτά περιελάμβαναν αυξήσεις κεφαλαίων, κρατικές ενισχύσεις και σχέδια 

αναδιάρθρωσης εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προβλέψεις και δράσεις 

μετά την 30/4/2011 δεν λήφθηκαν υπόψη.  

Το stress test δίνει αποτελέσματα, όπως φαίνονται στη δεύτερη στήλη, και αφού 

έχουν ληφθεί υπόψη μέτρα βελτίωσης του δείκτη. Τα μέτρα αυτά είναι μέτρα που έχουν 

υλοποιηθεί καθώς και μέτρα που το 2011 είχαν δρομολογηθεί. Στα αποτελέσματα της 

δεύτερης στήλης υπολογίζονται και οι γενικές προβλέψεις για την κάλυψη μελλοντικών 

ζημιών. Έτσι, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ενισχύεται σημαντικά με 

αποτέλεσμα να έχουμε πλεόνασμα κεφαλαίων 5,05 δις Ευρώ, σχεδόν υπερδιπλάσιο του 

προηγούμενου σεναρίου. Υπό αυτό το σενάριο καμία τράπεζα δεν βρίσκεται κάτω από 

το όριο αναφοράς. 

Τα θετικά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών οφείλονται στην ενίσχυση 

των ιδίων κεφαλαίων την τελευταία διετία σύμφωνα με τις προτροπές της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Η ενίσχυση ήταν αποτέλεσμα στρατηγικών κινήσεων, εσωτερικής 

χρηματοδότησης, διακράτησης  μερίσματος και έκδοσης προνομιούχων μετοχών. 

 

Ειδικότερα: 

 

Πίνακας 9: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

Πραγματικά αποτελέσματα την 31-12-2010 σε εκατομμύρια Ευρώ 

Σταθμισμένο ενεργητικό 68.301 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 8.153 

Δείκτης Core Tier 1 11,9% 

Αποτελέσματα δυσμενούς σεναρίου την 31-12-2012 

Σταθμισμένο ενεργητικό 72.259 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 5.541 

Δείκτης Core Tier 1 7,7% 

Μέτρα Βελτίωσης του Δείκτη 

Χρήση προβλέψεων και αποθεματικών 0,3% 

Αποεπενδύσεις και μέτρα αναδιάρθρωσης 1,7% 

Δείκτης Core Tier 1 την 31-12-2012 9,7% 

Πηγή: www.nbg.gr 

 

 

http://www.nbg.gr/
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Πίνακας 10: Alpha Bank 

Πραγματικά αποτελέσματα την 31-12-2010 σε εκατομμύρια Ευρώ 

Σταθμισμένο ενεργητικό 48.961 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 5.275 

Δείκτης Core Tier 1 10,8% 

Αποτελέσματα δυσμενούς σεναρίου την 31-12-2012 

Σταθμισμένο ενεργητικό 50.207 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 3.722 

Δείκτης Core Tier 1 7,4% 

Μέτρα Βελτίωσης του Δείκτη 

Έκδοση κοινών μετοχών 0,7% 

Δείκτης Core Tier 1 την 31-12-2012 8,2% 

Πηγή: www.alpha.gr 

 

Πίνακας 11: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

Πραγματικά αποτελέσματα την 31-12-2010 σε εκατομμύρια Ευρώ 

Σταθμισμένο ενεργητικό 6.613 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 1.223 

Δείκτης Core Tier 1 18,5% 

Αποτελέσματα δυσμενούς σεναρίου την 31-12-2012 

Σταθμισμένο ενεργητικό 6.814 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 374 

Δείκτης Core Tier 1 5,5% 

Μέτρα Βελτίωσης του Δείκτη 

Χρήση προβλέψεων και αποθεματικών 1,0% 

Αποεπενδύσεις πριν την 30-4-2011 0,6% 

Δείκτης Core Tier 1 την 31-12-2012 7,1% 

Πηγή: www.ttbank.gr  

 

Πίνακας 12: Τράπεζα Πειραιώς 

Πραγματικά αποτελέσματα την 31-12-2010 σε εκατομμύρια Ευρώ 

Σταθμισμένο ενεργητικό 37.987 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 3.039 

Δείκτης Core Tier 1 8,0% 

Αποτελέσματα δυσμενούς σεναρίου την 31-12-2012 

Σταθμισμένο ενεργητικό 39.169 

http://www.alpha.gr/
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Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 2.072 

Δείκτης Core Tier 1 5,3% 

Μέτρα Βελτίωσης του Δείκτη 

Αποεπενδύσεις και μέτρα αναδιάρθρωσης 0,4% 

Έκδοση κοινών μετοχών 0,6% 

Δείκτης Core Tier 1 την 31-12-2012 6,3% 

Πηγή: www.piraeusbank.gr 

 

Πίνακας 13: EFG Eurobank 

Πραγματικά αποτελέσματα την 31-12-2010 σε εκατομμύρια Ευρώ 

Σταθμισμένο ενεργητικό 47.968 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 4.296 

Δείκτης Core Tier 1 9,0% 

Αποτελέσματα δυσμενούς σεναρίου την 31-12-2012 

Σταθμισμένο ενεργητικό 49.340 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 2.409 

Δείκτης Core Tier 1 4,9% 

Μέτρα Βελτίωσης του Δείκτη 

Χρήση προβλέψεων και αποθεματικών 0,4% 

Αποεπενδύσεις πριν την 30-4-2011 1,1% 

Αποεπενδύσεις και μέτρα αναδιάρθρωσης 1,0% 

Έκδοση κοινών μετοχών 0,3% 

Δείκτης Core Tier 1 την 31-12-2012 7,6% 

Πηγή: www.eurobank.gr  

 

Στις ενέργειες για την βελτίωση του δείκτη περιλαμβάνονται η απορρόφηση της 

εταιρείας χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ ΑΕ, η χρήση των γενικών προβλέψεων, η έκδοση 

μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου, η πώληση μεριδίου της 

θυγατρικής Eurobank Polbank  στην Πολωνία και η διάθεση πλειοψηφικού μεριδίου 

της Eurobank Takfen στην Τουρκία. 

Πίνακας 14: ΑΤΕbank 

Πραγματικά αποτελέσματα την 31-12-2010 σε εκατομμύρια Ευρώ 

Σταθμισμένο ενεργητικό 12.636 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 792 

Δείκτης Core Tier 1 6,3% 

Αποτελέσματα δυσμενούς σεναρίου την 31-12-2012 
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Σταθμισμένο ενεργητικό 12.398 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια -93 

Δείκτης Core Tier 1 -0,8% 

Μέτρα Βελτίωσης του Δείκτη 

Χρήση προβλέψεων και αποθεματικών 4,8% 

Έκδοση κοινών μετοχών 1,9% 

Δείκτης Core Tier 1 την 31-12-2012 6,0% 

Πηγή: www.atebank.gr  

 

Η ΑΤΕbank έχει σχηματίσει γενικές προβλέψεις 750 εκ. €. Η χρήση τους μαζί 

με την έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου ύψους 235 εκ. € 

διαμορφώνουν τον δείκτη σε 6% την 31-12-2012. 

Προκειμένου οι τράπεζες να έχουν πρόσβαση στις αγορές, απαιτείται να 

υλοποιήσουν μεσοπρόθεσμα σχέδια χρηματοδότησης και να διατηρούν τον δείκτη Core 

Tier 1 πάνω από 10% από τις αρχές του 2012. Απαιτείται, επίσης, ο καθορισμός ενός 

πρόσθετου περιθωρίου κεφαλαίων στο πλαίσιο του Πυλώνα 2 σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης στα χαρτοφυλάκια των δανείων από την 

Black Rock.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

BLACKROCK SOLUTIONS 

 

Όπως αναφέρεται στις διατάξεις της Βασιλείας III και συγκεκριμένα στον 

Πυλώνα 2, οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν συγκεκριμένα αποθέματα ασφαλείας για 

τους λόγους που ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

ανέθεσε τον Αύγουστο του 2011 την εκτίμηση των επιπλέων κεφαλαίων ασφαλείας σε 

διεθνής ιδιωτική εταιρεία, την BlackRock Solutions. 

Η BlackRock Solutions ανέλαβε να αξιολόγησε την ποιότητα των δανειακών 

χαρτοφυλακίων των τραπεζών και συνάμα τις προοπτικές βιωσιμότητας των τραπεζών, 

καθώς η οικονομία είναι σε ύφεση. Η συμβουλευτική αυτή εταιρεία ξεκίνησε τις 

εργασίες της τον Μάρτιο του 2012 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Μνημονίου 

Συνεννόησης του Μαρτίου του 2012.  
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Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε (BlackRock Solutions, 2011) ήταν 

παρόμοια με την μεθοδολογία που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή στην 

πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τον Ιούνιο του 2011. Πιο 

συγκεκριμένα εφάρμοσε την ‘από κάτω προς τα πάνω’ μέθοδο, λαμβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία από τις τράπεζες πραγματοποιώντας ‘τράπεζα προς τράπεζα’ 

συναντήσεις. Παράλληλα χρησιμοποίησε και την ‘από πάνω προς τα κάτω’ μέθοδο για 

την σύγκριση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης μεθόδου. Η άσκηση προέβλεπε 

προσομοίωση των δεδομένων σε μια περίοδο τριών ετών με έτος βάσης το 2011.  

Για την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών χρησιμοποιήθηκαν δύο 

μακροοικονομικά σενάρια, τα οποία αντανακλούσαν την εξέλιξη βασικών οικονομικών 

δεικτών την περίοδο 2012-2014, όπως ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ, το ποσοστό 

ανεργίας, ο πληθωρισμός και οι τιμές των κατοικιών. Το πρώτο ήταν το βασικό σενάριο 

το οποίο προέβλεπε Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) ίσο 

με 9% το 2012 και 10% το 2014. Το δεύτερο ήταν το δυσμενές σενάριο σύμφωνα με το 

οποίο ο Δείκτης θα ήταν 7% για όλη την περίοδο 2012-2014. Για την εκτίμηση των 

Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων έχουν ληφθεί υπόψη: 

 Οι ζημιές από την συμμετοχή στην ανταλλαγή ομολόγων στα πλαίσια του PSI 

 Οι αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (CLPs) 

 Η εκτιμώμενη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 

Τα αποτελέσματα της άσκησης αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες (Τράπεζα 

της Ελλάδος, 2012): 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος  

Διάγραμμα 20: Η εκτίμηση για τη διαμόρφωση του CTIR 
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Πίνακας 15: Εκτιμήσεις κεφαλαιακών αναγκών 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος  

 

Σύμφωνα με την διαγνωστική μελέτη, οι κεφαλαιακές ανάγκες για το σύνολο 

των ελληνικών εμπορικών τραπεζών εκτιμήθηκαν σε 40,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ 

των οποίων τα 27,5 δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στις τέσσερις συστημικές 

τράπεζες. Οι επιπλέον ανάγκες των τραπεζών για τα επόμενα τρία χρόνια ως απόθεμα 

ασφαλείας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την 

αντιμετώπιση της περαιτέρω επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών, καθώς 

επίσης και για την πρόσφατη επαναγορά δημόσιου χρέους (buy-back).  

Για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών των συστημικών τραπεζών 

προκειμένου να διατηρήσουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 8%, το Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χορήγησε 18 δισεκατομμύρια ευρώ ως 

προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Τον Μάρτιο του 2012 συντάχθηκε το Μνημόνιο για την ανακεφαλαιοποίηση 

των ελληνικών τραπεζών και εν συνεχεία αναθεωρήθηκε το Δεκέμβριο του 2012. 

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο του Δεκεμβρίου του 2012 η ελάχιστη τιμή 

του Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 2012-2014 είναι 9%. Οι 

τράπεζες έχουν προθεσμία για να πραγματοποιήσουν την ανακεφαλαιοποίηση μέχρι το 

τέλος του Απριλίου του 2013.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα αποτελέσματα των stress 

tests, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στην 

ελληνική επικράτεια είναι πολύ ¨πιεσμένη¨. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να 

βελτιώσει την κεφαλαιακή θέση και τη ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, προέβη 

σε διάφορα μέτρα. Μεταξύ άλλων προχώρησε σε διαδικασία εξυγίανσης σε τρεις 

εμπορικές τράπεζες και τρεις συνεταιριστικές τράπεζες.  

Πιο συγκεκριμένα ξοδεύτηκαν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την αναδιάρθρωση 

της «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος», της «Proton Bank» και της «T-bank» και για 

την μεταφορά των χαρτοφυλακίων των τριών συνεταιριστικών (Αχαϊκή, Λαμίας και 

Λέσβου-Λήμνου) στη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η «Proton Bank» διασπάστηκε σε 

¨καλή¨ και ¨κακή¨ τράπεζα, το bad κομμάτι διαχειρίζεται από εκκαθαριστή και το good 

κομμάτι λειτουργεί αυτόνομα. Η «T-bank» εξυγιάνθηκε και λειτουργεί υπό τη σκέπη 

του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Η «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος» διασπάστηκε σε 

¨καλή¨ και ¨κακή¨ τράπεζα και το ¨καλό¨ κομμάτι εξαγοράστηκε από την τράπεζα 

Πειραιώς. Επιπρόσθετα, η Γενική και η Εμπορική ανακεφαλαιοποιήθηκαν από τις 

μητρικές τράπεζες και εν συνεχεία εξαγοράστηκαν από την Πειραιώς και την Alpha 

Bank αντιστοίχως. Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με 

την Τρόικα για τον τρόπο εξυγίανσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, εκτιμώντας τα αποτελέσματα της στρατηγικής 

αξιολόγησης (αξιολόγηση βιωσιμότητας), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατάλληλες 

για δημόσια στήριξη είναι η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Alpha Bank και η Τράπεζα 

Πειραιώς, οι οποίες και χαρακτηρίστηκαν ως ¨συστημικές¨. Έτσι τον Απρίλιο του 2012 

χρηματοδοτήθηκαν με 18 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΤΧΣ για τη αποκατάσταση του 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Τα αποτελέσματα της BlackRock, που αναλύουν τις 

ανάγκες της κάθε τράπεζας ξεχωριστά, ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2012. Η 
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Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί να καλυφθούν όλες οι ανάγκες όλων των τραπεζών μέχρι 

το τέλος Απριλίου του 2013 με αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων. Μέχρι τότε 

αναμένονται ακόμα περισσότερες εξελίξεις στον τραπεζικό χάρτη. Έπειτα αναμένεται 

νέο stress test.  

Τα stress tests, γενικά, είναι ένα εργαλείο διοίκησης για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων των ακραίων καταστάσεων στα χαρτοφυλάκια. Θεωρείται ότι είναι μια 

ολοκληρωμένη μέθοδος και συνάμα συμπληρωματική της μεθόδου VaR, καθώς 

συνδυάζει στατιστικές αναλύσεις και γνώμες ειδικών προκειμένου να προβλεφτεί η μη 

αναμενόμενη ζημιά. Δεν αποτελεί μόνο μέθοδος διαχείρισης κινδύνου, αλλά μέσο 

ανάλυσης συνδυασμού κινδύνων με μεγαλύτερη ευαισθησία. Η πολυπλοκότητα του 

τεστ απαιτεί εξελιγμένες προσεγγίσεις έρευνας και ανάλυσης.  

Πιο συγκεκριμένα τα μακροοικονομικά stress tests αποτελούν αποτελεσματικά 

εργαλεία διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων. Έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το 

απαραίτητο κεφάλαιο που πρέπει να χορηγηθεί στο χρηματοοικονομικό σύστημα 

προκειμένου να αποφευχθεί η πιστωτική κρίση στα πρώτα στάδια της ύφεσης όπως 

έγινε το 2009 στις ΗΠΑ. Μια άλλη δυνατότητα είναι ο διαχωρισμός των 

προβληματικών ιδρυμάτων από των εύρωστων για την αντιμετώπιση πτωχεύσεων και 

μετάδοσης της κρίσης όπως συνέβη στην Ιαπωνία το 2004. Όμως η διατήρηση 

περισσότερων κεφαλαίων δεν αποτελεί μοναδική λύση γιατί οι αλλαγές στις 

μεταβλητές που λαμβάνει το τεστ έπονται της ύφεσης (Borio, Drehmann and 

Tsatsaronis, 2012).  

Επομένως, σκοπός είναι η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. 

Για το λόγο αυτό τα πανευρωπαϊκά stress tests είναι πιο αυστηρά σε σύγκριση με αυτά 

που έχουν διεξαχθεί παλαιότερα, χρησιμοποιώντας πιο ακραία σενάρια και 

λαμβάνοντας υπόψη τα κρατικά ανοίγματα (Blundell-Wignall and Slovik, 2010). Παρ’ 

όλα αυτά τα stress tests δεν αποτελούν το μοναδικό μέσο για την ενίσχυση του 

χρηματοοικονομικού τομέα. Τα αποτελέσματα των τεστ θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται, όμως απαιτούνται περεταίρω ενέργειες για τη σταθερότητα. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι εποπτικές αρχές εστιάζοντας τις προσπάθειές 

τους στα κεφάλαια ασφαλείας (capital buffers), στην ποιότητάς τους, στην ρευστότητα 

και στην μόχλευση. 

Το έτος αναφοράς για τα stress tests είναι το 2007, όταν η παγκόσμια οικονομία 

κύλησε σε βαθιά ύφεση. Οι χρηματοοικονομικές αγορές χαρακτηριζόταν από μεγάλες 

μεταβολές, τα χαρτοφυλάκια θεωρήθηκαν χαμηλής ποιότητας λόγω μειωμένης 

εξασφάλισης, τα spreads εκτινάχτηκαν στα πιο υψηλά επίπεδα αντικατοπτρίζοντας τον 
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υψηλό κίνδυνο και η οικονομία βρέθηκε με περιορισμένη ρευστότητα. Οι απότομες 

αυτές αλλαγές ήταν μη αναμενόμενες καθώς καμία πρόβλεψη δεν είχε 

πραγματοποιηθεί. Έτσι οι αναλυτές κατέληξαν στα stress test ως μέσο άμβλυνσης των 

επιπτώσεων της ύφεσης. 

Οι εποπτικές αρχές προχώρησαν σε αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση 

όλων αυτών των κλυδωνισμών της οικονομίας. Καθιέρωσαν νέο θεσμικό πλαίσιο για τα 

πιστωτικά ιδρύματα, όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των δανειακών 

χαρτοφυλακίων. Η Επιτροπή της Βασιλείας επέβαλε μεγαλύτερα όρια στα αποθέματα 

ασφαλείας και προσπάθησε να περιορίσει την χρηματοοικονομική μόχλευση. Παρ’ όλα 

αυτά παρέμειναν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι οικονομικές 

συναλλαγές τείνουν να είναι πιο περίπλοκες, η αξία των χρηματοοικονομικών 

παραγώγων βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και η ανομοιογένεια των αγορών και των 

συμμετεχόντων δυσκολεύουν το έργο των κεντρικών αρχών. Όλα αυτά πρέπει να 

ληφθούν υπόψη από τους αναλυτές προκειμένου να διαμορφώσουν πιο εξελιγμένα 

μοντέλα τα οποία θα ερμηνεύουν τα πολύπλοκα συστήματα, καθώς επίσης τη μετάδοση 

των πληροφοριών και των σοκ. 

Η μορφή της τελευταίας πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων ήταν ένα βήμα προς τη νέα κατεύθυνση στην οποία κινείται η φιλοσοφία 

των αναλυτών. Τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά διότι ανέδειξαν τα αδύναμα σημεία 

τόσο της κάθε τράπεζας ξεχωριστά όσο και το συνολικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η 

εκμετάλλευση αυτών αποτελεί αξιόλογη βοήθεια στη διαχείριση των κινδύνων και 

βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχτούν οι τράπεζες για τον σχεδιασμό των 

επόμενων κινήσεων. 

Η πρόσφατη αξιολόγηση των τραπεζών από την BlackRock Solutions ήταν 

σωστή κίνηση διότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει πρόβλημα 

πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, εκροή καταθέσεων, επιδείνωση της ποιότητας των 

χαρτοφυλακίων και αδυναμία είσπραξης των αξιών των ομολόγων που κατέχει. Βάσει 

των νέων στοιχείων η Τράπεζα της Ελλάδος προχωρά σε αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού τομέα με σκοπό να στηρίξει την οικονομία και να βελτιώσει το 

επιχειρηματικό κλίμα. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι η ΑΤΕ ήταν σημαντικά 

υποκεφαλαιοποιημένη και μη βιώσιμη, στοιχεία τα οποία συμφωνούσαν με την 

πανευρωπαϊκή άσκηση του 2011.  

Ένα άλλο θέμα που απορρέει πολλά ερωτηματικά είναι η απόφαση της 

διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος να στηρίξει μόνο τέσσερις τράπεζες. Επίσης, τα 

μέτρα εξυγίανσης επέφεραν εξαγορές και αναμένονται νέες εξελίξεις. Φαίνεται ότι 
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κατευθυνόμαστε στη δημιουργία τεσσάρων ομίλων, καθώς η διαπραγμάτευση των 

μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έχει ανασταλεί από 30 Αυγούστου 2012. 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν προθεσμία μέχρι τέλος Απριλίου του 2013 να καλύψουν 

τις κεφαλαιακές ανάγκες που ανέδειξε η τελευταία άσκηση από την BlackRock 

Solutions. Έπειτα αναμένεται νέα πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων. 
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