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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ επίδξαζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Βαζηιείαο Η, ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ γηα ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο απηφ ζεζπίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Βαζηιείαο. 

 
ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κία ζχληνκε εηζαγσγή ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ην 

ζθνπφ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 
ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηα ζχκθσλα 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 
ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη δίλεηαη ν νξηζκφο 

ηνπ θηλδχλνπ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα είδε ησλ ηξαπεδηθψλ 

θηλδχλσλ θαη αλαθνξά ζηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο παγθνζκίσο. 

 
ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο. 

Παξνπζηάδνληαη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η (1988) θαη νη 

θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ (2002). Δπίζεο αλαιχνληαη νη 

σθέιεηεο θαη νη επηπηψζεηο ησλ δχν ζπκθψλσλ θαη ηέινο γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ 

ησλ δχν παξαπάλσ πκθψλσλ. 

 
ην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη νη κέζνδνη κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θαη ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

 
ην έθην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗΗ. 

 
ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηελ Alpha 

Bank. 

 
Σέινο, ζην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 – ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 

1.1. ΓΔΝΗΚΔ ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

 

Οη εμειίμεηο ζην ζχγρξνλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

επέβαιαλ σο αλαγθαηφηεηα ηε δεκηνπξγία κηαο δηεζλνχο απνδεθηήο ηξαπεδηθήο 

επνπηείαο κε απνηέιεζκα λα ζπζηαζεί ε πεξίθεκε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. 

 
Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο θαζηέξσζε έλα επαξθέο θαη αμηφπηζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία δχλαηαη λα ραξαθηεξηζζεί σο δεκφζην αγαζφ, ηελ 

πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηελ αζθαιή θαη δηαξθή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, ηελ 

απνθπγή πξαθηηθψλ ηθαλψλ λα νδεγήζνπλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο, ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ θαηαζέζεσλ, ζηε δηαθάλεηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ 

ηξαπεδψλ θ.α. 

 
Οη ζεκαληηθέο ζεζκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αικαηψδε πξφνδν 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ 

απαηηνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πςειήο 

πνηφηεηαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ. 

 
Δηδηθφηεξα, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ θπξίσο ην ιεηηνπξγηθφ 

θίλδπλν, ηνλ πηζησηηθφ θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο. Οη νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο ξπζκίδνπλ 

ην βαζκφ έθζεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο, κε 

απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ηειεπηαίσλ. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ηδηαηηέξσο θξίζηκε ζηελ 

απφδνζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ ψζηε λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηηο απειεπζεξσκέλεο θαη ελνπνηεκέλεο ζε παγθφζκην επίπεδν 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. 
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1.2. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

Δμεηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηδηαίηεξα ζηε 

ζεκεξηλή επνρή πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη γίλεη έλαο ηεξάζηηνο εθηάιηεο, γίλεηαη 

ζαθέο φηη ε επνπηεία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο αληαγσληζηηθνχ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα αηζζάλνληαη αζθαιείο κέζα ζην ειεχζεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη κέζσ βηβιηνγξαθηθήο 

επηζθφπεζεο ηελ επίδξαζε ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 
Έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηνλ παξαπάλσ ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα θάλνπκε κηα 

αλαθνξά ζην βαζηθφ ππφβαζξν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα 

παξνπζηάζνπκε ηνπο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο θαη ζα αλαθέξνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο παγθνζκίσο. Δπηπιένλ, ζα παξνπζηάζνπκε εθηελέζηεξα ην 

ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η, ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ νη ηξάπεδεο ζχκθσλα κε 

απηφ φπσο επίζεο ηηο αδπλακίεο θαη ηα θελά βάζε ησλ νπνίσλ νδεγεζήθακε ζηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπκθψλνπ, ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

Δπηπξνζζέησο ζα θάλνπκε εθηελή αλαθνξά ζην λέν ξπζκηζηηθφ επνπηηθφ πιαίζην ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗΗ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ιφγσ αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ αζθαιή θαη δηαξθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 
ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο εμεηάδνληαη επίζεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ην επνπηηθφ 

πιαίζην ηεο Βαζηιείαο κέζνδνη κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη ηνπ 

θηλδχλνπ ηεο αγνξάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 – ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 
 

 

Ζ αδπλακία ησλ ηξαπεδψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο δηαθφξνπο θηλδχλνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαζψο θαη ε απφζπξζε ηεο πίζηεο ησλ θαηαζεηψλ πξνο απηέο 

απνηεινχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ έλαξμε κηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο.Kαζψο ην 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο κηαο θξίζεο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ θξίλεηαη 

αλαγθαία ε πηνζέηεζε ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Όπωσ ππνζηεξίδεη ν Smith (1776), νη 

πεξηνξηζκνί θαη ε απζηεξή λνκνζεζία είλαη πνιιέο θνξέο δηθαηνινγεκέλε επεηδή 

ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δηαθέξνπλ απφ 

ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο. 

 
Κάλνληαο κηα ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δηαπηζηψλεη θαλείο φηη κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ πξνέθπςε επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε εληαίσλ δηεζλψλ 

θαλνληζκψλ πνπ ζα έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ πξφιεςε ζπζηεκηθψλ θξίζεσλ. Έηζη νη δηαηαξαρέο ζηηο 

δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο 

ρξένπο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή (1980), νδήγεζαλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε 

ΒIS (Bank Of International Settlements), ζηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο 

θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο Η (1988), νξηνζεηψληαο ην ειάρηζην 

επίπεδν ίδησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη κία ηξάπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ 

αλαιακβαλφκελν θίλδπλν. Ωζηφζν, νη αδπλακίεο ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο Η, νη 

νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ θαη νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο είραλ σο απνηέιεζκα 

ηελ έθδνζε απφ ηελ Δπηηξνπή ελφο λένπ πιαηζίνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 1999 θαη ηελ δεκηνπξγία επίζεκα ην 2004 ηνπ λένπ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ην 

νπνίν θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε Lastra (2004), ην λέν ζχκθσλν θαηφξζσζε, 

εληζρχνληαο ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ, λα θάλεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πην 

απνηειεζκαηηθά θαη πην αληαγσληζηηθά. Έδσζε θίλεηξα ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα λα επαλαηνπνζεηεζνχλ θαη λα επαλαπξνζδηνξηζζνχλ, αμηνινγψληαο εθ 

λένπ ηηο επηκέξνπο γξακκέο δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη λα δψζνπλ πηζαλψο έκθαζε ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ. 

 
Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ ζεσξήζεθε πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηηο 

ηξάπεδεο γη απηφ φθεηιαλ νη ηειεπηαίεο λα πηνζεηήζνπλ ζχκθσλα κε ηε Βαζηιεία ΗΗ 
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ηα θαηάιιεια κνληέια θαη ηηο απαηηνχκελεο πνιηηηθέο ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη ηνπ θηλδχλνπ 

ηεο αγνξάο. Ζ ρξήζε κνληέισλ πνπ ζπζρεηίδνπλ απηνχο ηνπο ηξεηο θηλδχλνπο 

ζεσξήζεθε απαξαίηεηε (Rochet, 2004). 

 
Αξγφηεξα, νη ζπλέπεηεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2007-9 νδήγεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ θαλφλσλ, νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη σο Βαζηιεία ΗΗΗ θαη εθαξκφδνληαη 

ζηαδηαθά κε νξίδνληα νινθιήξσζεο ην 2019 (Παιαηνιφγνο, 2009). Οη θαλφλεο απηνί 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ζθνπφ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε απνξξφθεζε 

δεκηψλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο θξαηηθήο παξέκβαζεο. 

 
Όπσο εθηηκά θαη ν Γθφξηζνο, ην λέν απηφ ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ αθνξά ηελ 

πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο πθηζηάκελεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο ηπρφλ επέιεπζεο 

κειινληηθψλ θξίζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 – ΠΗΣΧΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 
 

 

3.1. ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

ε θάζε νηθνλνκία, νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαηαηάζζνληαη ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο. ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην θξάηνο θαη ηηο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, θαη ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Όιεο απηέο 

νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο εκθαλίδνπλ 

ζεηηθφ ππφινηπν (πιεφλαζκα), αξλεηηθφ ππφινηπν (έιιεηκκα) ή κεδεληθφ ππφινηπν 

(ηζνζθειηζκέλεο ξνέο). 

 
Πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο είλαη δειαδή ηα λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο 

νη νπνίεο θαηαλαιψλνπλ έλα κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, ζε νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν, θξαηψληαο αδξαλή ηα ππφινηπα θεθάιαηα πνπ ηνπο πεξηζζεχνπλ. 

 
Αληηζέησο, ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζεσξνχληαη ηα λνηθνθπξηά θαη νη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν εηζφδεκα απ‟ φζν κπνξνχλ λα 

θαηαλαιψζνπλ ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 
Ο ξφινο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ – ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα 

παξεκβαίλεη αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ψζηε λα 

ζπγθεληξψλεη ηα πιενλάδνληα θεθάιαηα ηεο νηθνλνκίαο θαη λα ηα δηνρεηεχεη 

απνηειεζκαηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο εθείλεο κνλάδεο πνπ ρξεηάδνληαη θεθάιαηα γηα 

επελδπηηθνχο ή θαηαλαισηηθνχο ιφγνπο. 

 
Σε ζεκαληηθφηεξε ζέζε ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαηέρεη ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ: 

 
 Σελ Κεληξηθή Σξάπεδα – Δθδνηηθή Σξάπεδα 



 Σηο Δκπνξηθέο Σξάπεδεο 


 Σνπο Δηδηθνχο Πηζησηηθνχο Οξγαληζκνχο 



Ζ ηξάπεδα δελ είλαη έλαο απιφο «δηακεζνιαβεηήο». Δίλαη έλα θαηλφκελν αλάπηπμεο, 

εθφζνλ δε κεηαβηβάδεη απιψο αιιά δεκηνπξγεί ε ίδηα ρξήκα, ζπκβάιινληαο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο (Schumpeter, 1934).  

 
Ωο πηζησηηθφ ίδξπκα νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2009/11 Ο/ΔΚ, «ε επηρείξεζε 

ε δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ ή 
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άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ απφ ην θνηλφ ή ινηπψλ πηζηψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο». 

 
ηελ Διιάδα ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο ηξάπεδεο άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη ζην 

άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 5076/1931 φπνπ νξίδεηαη φηη «Σξάπεδαη είλαη αη 

επηρεηξήζεηο αηηίλεο, αλεμαξηήησο εηέξνπ ζθνπνχ απηψλ, δέρνληαη θαη‟επάγεικα 

θαηαζέζεηο ρξεκάησλ ή άιισλ αμηψλ». 

 
Ζ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

επηηπγράλεηαη κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ή ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ή πξντφληα φπσο 

είλαη νη νκνινγίεο, ηα έληνθα γξακκάηηα ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ηα πηζηνπνηεηηθά 

θαηαζέζεσλ, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θ.α. 

 
Λφγσ ησλ αηειεηψλ ηεο αγνξάο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα βνήζεζαλ ζηελ 

άκβιπλζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη δηάθνξεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Αμίδεη 

λα αλαθέξνπκε κεξηθά ηέηνηα πξνβιήκαηα: 

 
 Σν θφζηνο ζπλαιιαγψλ, φρη κφλν ην ρξεκαηηθφ αιιά θαη ηελ απψιεηα ρξφλνπ 

ζηελ εχξεζε αληηζπκβαιιφκελνπ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο 

εθάζηνηε ζπκθσλίαο αιιά θαη ηελ νξζή εθηέιεζή ηεο. 


 Σν θφζηνο άληιεζεο, δηεξεχλεζεο θαη επαιήζεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 

επελδπηή αιιά θαη γηα ην δαλεηδφκελν ψζηε λα είλαη θαη νη δχν 

εμαζθαιηζκέλνη. 


 Ζ αζπκβαηφηεηα ησλ αλαγθψλ ησλ δχν κεξψλ θαζψο ε πιενλαζκαηηθή 

κνλάδα κπνξεί λα αλαδεηά βξαρππξφζεζκε θαη ρακεινχ θηλδχλνπ 

ηνπνζέηεζε, ελψ ε ειιεηκκαηηθή καθξνπξφζεζκα θαη πςεινχ θηλδπλνχ 

θεθάιαηα (Γθξέθα, 2009). 

 
Οη βαζηθέο πεγέο απφ ηηο νπνίεο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αληινχλ πφξνπο 

είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ, νη δηάθνξεο 

πξνκήζεηεο, ηα θεθαιαηαθά θέξδε απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε ρξενγξάθσλ, νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θ.α. 
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3.2. ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

Ο ηξαπεδηθφο θίλδπλνο δελ είλαη κηα κνλνδηάζηαηε θαη επαξθψο πξνζδηνξηδφκελε 

έλλνηα. Ζ θαηαλφεζε ηνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ, ε 

νπνία είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 
ηελ ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ην ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ 

ζπλαληάκε ηνλ θίλδπλν σο ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ηξάπεδαο 

πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζµα µεηαβνιψλ ησλ δηαθφξσλ παξαµέηξσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

 
Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα:  

 

I. Σαπηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ (identification): ε απηφ ην ζηάδην 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαγλψξηζε θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Ζ 

ιαλζαζκέλε ηαπηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ή ε µε αλαγλψξηζε ηνπο µπνξεί λα 

νδεγήζεη αθφµα θαη ζε δεκηνγφλα απνηειέζκαηα γηα κία ηξάπεδα.  

 
II. Τπνινγηζµφο ηνπ θηλδχλνπ (measurement): ην δεχηεξν ζηάδην 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κέηξεζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θαη ηαπηνπνηεµέλσλ 

θηλδχλσλ. Ζ δηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ζην 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Κάζε ηξάπεδα θαιείηαη λα αλαπηχμεη 

κεζφδνπο θαη ηερληθέο θαηάιιειεο γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηηο εθαξκφζεη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο.  

 
III. ∆ηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ (management): ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ε 

ηξάπεδα απνθαζίδεη αλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ή φρη ηε ζπλαιιαγή µε έλαλ 

αληηζπκβαιιφκελν. ηελ πεξίπησζε ηεο απφθαζεο ζπλαιιαγήο, ε ηξάπεδα ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζεη εάλ ζα µεηαθπιίζεη ηνλ θίλδπλν ή φρη ή εάλ ζα µεηψζεη 

ηνλ θίλδπλν. Τπάξρνπλ δειαδή ηξεηο πηζαλέο απνθάζεηο:  

 
1. Απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ: Οιηθή αληηκεηψπηζε θαη πξνζπέξαζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είρε επηθέξεη ν θίλδπλνο.  

 
Γηα παξάδεηγκα, ε ηξάπεδα ζα αξλεζεί λα ρνξεγήζεη δάλεην ζε έλα 

πειάηε ηεο, ν νπνίνο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηνπζηαθά ηνπ 

ζηνηρεία, δελ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνπιεξψζεη ην δάλεην.  
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2. Μείσζε ηνπ θηλδχλνπ: Απνξξφθεζε κέξνπο ηνπ θηλδχλνπ, κε 

πεξηνξηζκέλεο επηξξνέο θαη θξαδαζκνχο πνπ κπνξεί λα απνξξνθήζεη 

ην ίδην ην ζχζηεκα θαη επαλαθνξά ηεο αζθάιεηαο ζην ίδην ην ζχζηεκα 

ηεο αγνξάο.  

 
Γηα παξάδεηγκα, ε ηξάπεδα φηαλ ζέιεη λα θάλεη ρνξήγεζε ελφο 

κεγάινπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ - δαλείνπ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πειάηεο 

ηεο, πξνζεκεηψλεη θάπνην αθίλεην (κεγαιχηεξεο απφ ην δάλεην 

αληηθεηκεληθήο αμίαο) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαλεηνιήπηε.  

 
3. Αζθάιηζε ηνπ θηλδχλνπ: Δληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ αιιά θαη 

ηαπηφρξνλεο θηλήζεηο απνθπγήο απηψλ κε απνηέιεζκα λα εδξαησζεί 

κία αζθάιηζε κε ελαιιαθηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα έλαληη 

ηνπ θηλδχλνπ.  

 
Γηα παξάδεηγκα ε ηξάπεδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη ηνλ 

ελερφκελν θίλδπλν ζε ηξίηα κέξε. 

 
Οη ηξαπεδηθνί θίλδπλνη είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα είηε θαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθάζηνηε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, είηε ηνπ θαθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, είηε ηνπ 

ζπλδπαζκνχ απηψλ ησλ δχν. Ο έληνλνο αληαγσληζκφο ν νπνίνο πθίζηαηαη ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ρψξν αιιά θαη ε ζπλερήο επηδίσμε γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ 

πξνυπνζέηνπλ ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ αλάιεςε θαη 

δηαρείξηζε ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ. Ζ θεξδνθνξία θαη ε αμηνπηζηία κηαο ηξάπεδαο 

εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ φπσο είλαη 

ινγηθφ, θαζψο κία αλεπαξθήο δηαρείξηζε θηλδχλσλ απεηιεί ηε θεξεγγπφηεηα ηεο 

ηξάπεδαο (Πξνβφπνπινο θαη Καπφπνπινο, 2001) 

 
 

 

3.3. ΔΗΓΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη θαηαηάζζνληαη ζε πέληε κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 

 Κίλδπλνη αγνξάο 



 Πηζησηηθνί θίλδπλνη 



 Κίλδπλνη ξεπζηφηεηαο 
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 Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη 



 Λνηπνί θίλδπλνη 

 

Δπνκέλσο νη θίλδπλνη πνπ ελέρνπλ ζε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθή επέλδπζε είλαη 

πνιινί θαη επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ 

δεκηνπξγίαο ή δφκεζεο ηνπ πξντφληνο. Κάζε επελδπηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ηα πξνζσπηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ δεδνκέλα θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ 

πνπ είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη πξηλ δηαιέμεη ην πξντφλ ζην νπνίν επηζπκεί λα 

επελδχζεη. 

 
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ηξαπεδηθνί θίλδπλνη θαη πψο απηνί δηακνξθψλνληαη 

ζχκθσλα µε ην ξφιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ ζήκεξα, φπσο επίζεο θαη 

ηα δηάθνξα είδε θηλδχλσλ µε µηα θνηλά απνδεθηή θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. 

 
 

 

3.3.1. Κίλδπλνο ηεο αγνξάο 
 
Δίλαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο νθείιεηαη ζε δπζκελείο κεηαβνιέο γεληθψλ παξαγφλησλ ηεο 

αγνξάο, φπσο είλαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ, νη ηηκέο ησλ 

επηηνθίσλ, νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ. Οη επελδπηέο επηιέγνληαο κία ζέζε ζηελ 

αγνξά δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν νη ηηκέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ λα 

κεησζνχλ κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ κέξνο ή θαη νιφθιεξν ην επελδπκέλν θεθάιαηφ 

ηνπο. 

 
Ο ζπλνιηθφο θίλδπλνο ηεο αγνξάο (market risk) ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξντφληνο 

είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαθάησ: 

 
 Κίλδπλνο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο (equality risk) : Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζηελ εθάζηνηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 



 Κίλδπλνο επηηνθίνπ (interest rate risk) : Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ κηα ελδερφκελε κεηαβνιή ηεο θαζαξήο ζέζεο (θέξδνο ή δεκηά) ελφο 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, γηα ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ ηεο 

αγνξάο. Μία απξνζδφθεηε κεηαβνιή ζηα επηηφθηα κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζνβαξά ηελ θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο θαζψο θαη ηελ αμία ηεο κεηνρήο ηεο 

(Κνζκίδνπ Κ. & Ενπνπλίδεο Κ., 2003). Με άιια ιφγηα ν ξφινο ηεο ηξάπεδαο 

είλαη δηακεζνιαβεηηθφο κεηαμχ ησλ θαηαζεηψλ (πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο) θαη 
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ησλ δαλεηνιεπηψλ (ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο). Ζ ηξάπεδα απνθηά ππνρξεψζεηο 

(θαηαζέζεηο) θαη απαηηήζεηο (ρνξεγήζεηο) δηαθνξεηηθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο κε 

απνηέιεζκα λα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ. 

 
 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο (foreign exchange risk) : Δίλαη ν θίλδπλνο ν 

νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ λνκηζκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο. Με άιια ιφγηα νξίδεηαη σο ε εθηίκεζε ηεο 

κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο ζέζεο ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ. 



 Κίλδπλνο ηηκήο εκπνξεύκαηνο: Δίλαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ 

ηελ αβεβαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ αγνξαίσλ ηηκψλ θαη ηνπ κειινληηθνχ 

κεγέζνπο ηνπ εηζνδήκαηνο. Με άιια ιφγηα είλαη ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

αλαιακβάλεη κία ηξάπεδα φηαλ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθά 

παξάγσγα ηα νπνία έρνπλ σο ππνθείκελν εκπνξεχκαηα. 

 
 

 

3.3.2. Πηζηωηηθόο θίλδπλνο 

 

Πηζησηηθνί θίλδπλνη (credit risk) είλαη νη δηάθνξνη θίλδπλνη νη νπνίνη πξνθχπηνπλ 

φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ζε κηα νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή κηαο ηξάπεδαο ζα 

παξαιείςεη ή δελ ζα θαηαθέξεη λα εθπιεξψζεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πνιινί ηχπνη αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα ιάβεη πνιιέο κνξθέο θαη λα αλαθεξζεί κε 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φπσο «θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ» ή 

«θίλδπλνο πξντφληνο». 

 
Δίλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη επνκέλσο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ 

(ρνξήγεζε δαλείσλ, πηζηψζεσλ) θαζψο ε αδπλακία νιηθήο ή κεξηθήο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο αληηζπκβαιιφκελνπ ηεο, έλαληη ηνπ νπνίνπ 

έρεη απαίηεζε είλαη πιένλ έλα ζχλεζεο θαηλφκελν. Ο έιεγρνο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ απαηηεί πξηλ ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (θεξεγγπφηεηαο) ηνπ πηζαλνχ πειάηε θαη ηε 

ζπλερηδφκελε επηηήξεζε ηνπ πειάηε ψζηε λα απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα 

απνπιεξσκήο ηνπ ελ ιφγσ δαλείνπ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη: 
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 Σνλ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη από ηα εληόο Ηζνινγηζκνύ ζηνηρεία ηωλ 

ηξαπεδώλ (on - balance sheet items). 



 Σνλ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη από ηα εθηόο Ηζνινγηζκνύ ζηνηρεία ηωλ 

ηξαπεδώλ (off - balance sheet items). 







3.3.3. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο αδπλακίαο έγθαηξεο ξεπζηνπνίεζεο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξντφληνο θαη ζε εχινγε πάληνηε ηηκή. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

(liquidity risk) είλαη πεξηνξηζκέλνο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηζηνξηθά κεγάιε εκπνξεπζηκφηεηα. Απνηειεί ην δεχηεξν κεγαιχηεξν 

θίλδπλν, κεηά ηνλ πηζησηηθφ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο. 

 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεηαη ηε ζηηγκή πνπ νη θαηαζέηεο κηαο ηξάπεδαο 

δεηνχλ άκεζα λα απνζχξνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο. Σν πηζησηηθφ ίδξπκα γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη απηφ ην αίηεκα ησλ πειαηψλ ηεο, ηελ απμεκέλε δήηεζε θαηαζέζεσλ 

είλαη αλαγθαζκέλε λα πξνζθχγεη ζε δαλεηζκφ ή ζηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ. Πνιιέο θνξέο φκσο θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ, ε ηξάπεδα 

πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ζε πνιχ κηθξφηεξεο ηηκέο 

απφ ηηο αγνξαζζείζεο. Μία ηέηνηα ξεπζηνπνίεζε φκσο κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ 

ηξάπεδα ζε ρξενθνπία (Παλαγφπνπινο θαη Πειεηίδεο, 2007). 

 
Οη ηξάπεδεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ξεπζηφηεηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ, 

αιιά θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηπρφλ δπζκελείο εμειίμεηο ζην νηθνλνµηθφ πεξηβάιινλ 

θαιχηεξα απφ απηέο πνπ δε δηαζέηνπλ επαξθή ξεπζηά δηαζέζηκα. Οη ηξάπεδεο κε 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

έλαληη ησλ θαηαζεηψλ, πνπ πξνβαίλνπλ ζε αλάιεςε ησλ θαηαζέζεσλ ηνπο, ιφγσ 

αλεπαξθνχο ξεπζηφηεηαο θαη κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζηε ξεπζηνπνίεζε 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο ζε κε ζπκθέξνπζεο ηηκέο κε απνηέιεζκα ηελ 

απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζέζεσλ ηνπο. 

 
3.3.4. Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο νξίδεη σο ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν (operational risk), ηνλ 

θίλδπλν άκεζσλ ή έκκεζσλ απσιεηψλ σο απνηέιεζκα αλεπάξθεηαο ή απνηπρίαο 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, αλζξψπσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ εθάζηνηε 
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ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ιφγσ εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ (BCBS 2001). Δίλαη 

δειαδή ν θίλδπλνο ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κηαο ηξάπεδαο κε 

επαθφινπζν ηε κείσζε ηεο ξνήο ησλ εζφδσλ θαη δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο: 

 
 Κίλδπλνο απάηεο: Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ εζειεκέλε 

παξαπνίεζε ζηνηρείσλ (ππεμαίξεζε, ζχληαμε αλαθξηβψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) θαη κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 



 Κίλδπλνο εθηέιεζεο: Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ιαλζαζκέλεο 

εθηειέζεηο εληνιψλ αγνξαπσιεζηψλ. 



 Σερλνινγηθόο θίλδπλνο: Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ πηζαλή 

αλεπάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ή πηζαλή βιάβε ηνπο. Ζ 

πξνζηαζία απέλαληη ζηελ αλεπαξθή ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη πεξηιακβάλεη: (α) ηε δηαζθάιηζε 

ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο ή δηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ, (β) ηελ αθξηβή θαη 

έγθαηξε πιεξνθφξεζε ζηε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, 


(γ) ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ έγθξηζε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηε βάζε ηεο παξερφκελεο ηεθκεξίσζεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ (Stoneburner et al, 2002). Παξάδεηγµα ηέηνηνπ θηλδχλνπ είλαη ε 

πξφζβαζε απφ µε εμνπζηνδνηεµέλνπο ρξήζηεο ζηα αξρεία ηεο ηξάπεδαο.  

 
 Κίλδπλνο ππνδείγκαηνο: Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ιαλζαζκέλεο 

εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ησλ καζεκαηηθψλ ππνδεηγκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε κία ηξάπεδα, απφ ρξήζε ιαλζαζκέλσλ ηηκψλ εηζφδνπ ή απφ 

κε ξεαιηζηηθέο ππνζέζεηο θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο. 



 Κίλδπλνο πιεζωξηζκνύ: Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ 

µεηαβάιιεηαη ε πξαγκαηηθή αμία ησλ ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ µέζνπ. 



 Κίλδπλνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο: Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ ε 

αγνξαία αμία ησλ αθηλήησλ ησλ δαλεηνιεπηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ 

εμαζθαιίζεηο ησλ δαλείσλ ή ηα νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ 

ηξαπεδψλ απφ πιεηζηεξηαζκνχο, κεηαβάιιεηαη. 
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 Κίλδπλνο ζηνηρείωλ εθηόο ηζνινγηζκνύ: Δίλαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο 

πξνέξρεηαη απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα ή πξντφληα εθηφο 

ηζνινγηζκνχ φπσο είλαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη νη ζπµβάζεηο 

πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ- factoring. 



 Κίλδπλνο επάξθεηαο θεθαιαίωλ: Δίλαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη 

εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ ζηνηρείσλ εληφο θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ. Ζ ηξέρνπζα αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κεηά απφ απηέο 

ηηο κεηαβνιέο είλαη πηζαλφ λα κεησζεί θάησ απφ ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ. Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο έηζη, κπνξεί λα 

ζηακαηήζνπλ λα επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ νη νπνίεο πξνέθπςαλ 

απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ είρε αλαιάβεη. 



 Κίλδπλνο έθηαθηωλ γεγνλόηωλ: Δίλαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη 

απφ ζενκελίεο (ζεηζκνί, πιεκκχξεο θ.α.) ή απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηαο 

ελαληίνλ ηεο ηξάπεδαο ή θάπνηνπ εξγαδνκέλνπ ηεο. 



 Κίλδπλνο ειέγρνπ: Δίλαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ην ελδερφκελν 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο ηξάπεδαο. 



 Κίλδπλνο αλαδνρήο: Δίλαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη απφ κία 

ελδερφκελε µεηαβνιή ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ηξάπεδαο ε νπνία κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιαµβάλεη σο αλάδνρνο µίαο δεµφζηαο 

εγγξαθήο µεηνρψλ ή νµνινγηαθψλ δαλείσλ. 



 Κίλδπλνο θήκεο θαη αμηνπηζηίαο: Δίλαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη 

απφ ζπρλέο απνηπρίεο ζην παξειζφλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο 

δηαρείξηζεο ή ησλ πξντφλησλ ηεο ηξάπεδαο. Οη απνηπρίεο απηέο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη θπξίσο ηνπο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο 

λα απνθηήζνπλ κία αξλεηηθή εηθφλα γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θάηη ην 

νπνίν ππνλνκεχεη ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο θαζψο ε εκπηζηνζχλε 

ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θξίλεηαη απαξαίηεηε απφ φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ 

ζε απηέο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 



3.3.5. Λνηπνί θίλδπλνη  

 

 Ννκηθνο θηλδπλνο (legal risk):Ζ αλάπηπμε λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ ή ε εηζαγσγή λέσλ ηχπσλ ζπλαιιαγψλ απαηηεί απφ ηηο ηξάπεδεο 

ηελ πξνζεθηηθή δηεξεχλεζε ηνπ λνκηθνχ θηλδχλνπ. Ο λνκηθφο θίλδπλνο 

κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ χπαξμε δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ επηβνιή ζε 

µία ηξάπεδα πνηλψλ θαη πξνζηίµσλ απφ ηελ Πνιηηεία, ηηο επνπηηθέο ή ηηο 

δηθαζηηθέο αξρέο. Σν επνπηηθφ πιαίζην ησλ ηξαπεδψλ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα εξκελεπζεί δηαθνξεηηθά. Οη 

εζθαικέλεο λνµηθέο ζπµβνπιέο ή ε πιεκκειήο λνµηθή ηεθκεξίσζε µπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε ππνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. 



 Κηλδπλνο ρσξαο (country risk):Ο θίλδπλνο ρψξαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο 

κε ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Δπεξεάδεη θπξίσο ηξάπεδεο 

νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιιαπιέο ρψξεο ή αγνξέο. 



 Πνιηηηθνο θηλδπλνο (political risk):Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο αθνξά ηνλ θίλδπλν 

πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο εξγαζίεο κηαο ηξάπεδαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4. ΚΡΗΔΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Ζ εθδήισζε θάζε κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο μεθηλά απφ ηελ αδπλακία ησλ 

ηξαπεδψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλαλ απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

αλαθέξακε λσξίηεξα, θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ πξνο απηέο. 

 
Οη κεγάιεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ κέρξη ζήκεξα είλαη: 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929: 

 

o Άξρηζε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1929, φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην γλσζηφ 

«ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ» ζηηο Ζ.Π.Α. κε ην δείθηε Down Jones ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο λα εκθαλίδεη απψιεηεο 12% νη 

νπνίεο έθηαζαλ ζε πνζνζηφ 25%. Ζ νηθνλνκηθή απηή θξίζε, γλσζηή  
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σο ε «Ζ κεγάιε χθεζε» («The great depression»), εμαπιψζεθε 

παγθνζκίσο θαη δηήξθεζε γηα πεξίπνπ δέθα ρξφληα. Ωο βαζηθά αίηηα 

αλαθέξνληαη νη πςεινχ θηλδχλνπ ηνπνζεηήζεηο επελδπηψλ θαη 

ηξαπεδψλ, ην ηζρχνλ λνκηζκαηηθφ θαη ζπλαιιαγκαηηθφ ζχζηεκα, ε 

ππεξεπέλδπζε θ.α. 

 
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1987: 

 

o Άξρηζε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1987, φηαλ ν δείθηεο Down Jones ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο εκθάληζε απψιεηεο 22% κέζα ζε 

ιίγεο ψξεο. Απφ απηή ηελ θξίζε επεξεάζηεθε ηδηαίηεξα ε Δπξψπε θαη 

ε Ηαπσλία. Οη πςεινχ θηλδχλνπ ηνπνζεηήζεηο, ε πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ 

δνιαξίνπ, νη θήκεο γηα ελδερφκελε ρξενθνπία ησλ ηξαπεδψλ θαη ε 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηε Γεξκαλία ζεσξνχληαη κεξηθέο απφ ηηο 

αηηίεο απηήο ηεο θξίζεο. Ζ δεχηεξε απηή θξίζε είρε κηθξφηεξε 

δηάξθεηα απφ ηελ πξψηε θαη αλέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο 

απζηεξψλ εληαίσλ θαλφλσλ απφ φιεο ηηο αγνξέο.  

 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1999: 



o Ζ θξίζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο γηα ηελ 

πνξεία ησλ εηαηξηψλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη ζηε ιαλζαζκέλε πςειή 

ηηκνιφγεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο απφ ηνπο επελδπηέο θαη ηηο αγνξέο. Ζ 

γεληθφηεξε επθνξία θαη ε ζπλερφκελε άλνδνο φισλ ησλ δεηθηψλ ηεο 

αγνξάο πνπ πξνθιήζεθε, νδήγεζε ην δείθηε κεηνρψλ πςειήο 

ηερλνινγίαο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο ζε πηψζε 78% ηεο 

αμίαο ηνπ κέζα ζε κφιηο 2-3 ρξφληα. Ζ θξίζε απηή επεξέαζε πνιιέο 

νηθνλνκίεο θαη απνηέιεζε πξνάγγειν ηεο επφκελεο θξίζεο ιφγσ 

έιιεηςεο επαξθψλ επνπηηθψλ κέζσλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο.  

 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007 



o Άξρηζε ην θαινθαίξη ηνπ 2007 θαη ζε πνιιέο νηθνλνκίεο ζπλερίδεηαη 

έσο ζήκεξα. Αμίδεη λα αλαθέξνκε φηη κφλν ην 2009 ζηηο Ζ.Π.Α. 

πηψρεπζαλ 140 ηξάπεδεο ελψ θξάηε φπσο ε Ηζιαλδία θαη ε Διιάδα 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.  
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o Ωο αηηίεο αλαθέξνληαη ε κε έγθαηξε δηάγλσζή ηεο, ε θαζπζηεξεκέλε 

ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ θαη ε κε ηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ απφ ηηο ηξάπεδεο. Δπηπιένλ ε απνπζία επαξθνχο ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα επελδπηηθά ζρήκαηα (hedge funds, private equity funds),ε 

αλχπαξθηε επνπηεία, ε γηγάλησζε απφ ηε ρξήζε ησλ παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ε ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε απφ 

ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ησλ ζέζεσλ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε απηήο 

ηεο πηζησηηθήο θξίζεο (Αγγειφπνπινο, 2013).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 - Ζ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
 

 

4.1. ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 

Όπσο είλαη θαλεξφ ε απνηειεζκαηηθή ηξαπεδηθή επνπηεία είλαη απαξαίηεηε ιφγσ ηνπ 

ζεκαληηθνχ θαη ζχλζεηνπ ξφινπ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ 

δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ε επαξθή θάιπςε ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ έλαληη ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. 

 
Ζ ηξαπεδηθή επνπηεία παξέρεη αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα γη 

απηφ απφ ζεσξείηαη πιένλ σο έλα βαζηθφ δεκφζην αγαζφ. Σν θφζηνο ηεο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ, φρη φκσο ηφζν πςειφ φζν είλαη ην θφζηνο ηεο ειιηπνχο επνπηείαο. 

Οη αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία είλαη: 

 
 Ζ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απφ θαηαζέηεο θαη πηζησηέο. 



 Ζ ελζάξξπλζε ηεο βέιηηζηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε πξναγσγή 

δηαθάλεηαο θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο. 



 Ζ ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

επηβάιινπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζηηο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ηνπο. 



 Ζ πιήξεο θαηαλφεζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ηεο θχζεο ησλ 

αλαιακβαλνκέλσλ απφ ηηο ηξάπεδεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε επαξθήο 

δηαζθάιηζε ησλ ππνθείκελσλ θηλδχλσλ. 



 Ζ κεκνλσκέλε αμηνιφγεζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν θάζε ηξάπεδαο θαη ε 

απφδνζε ηεο αλάινγεο κέξηκλαο. 



 Ζ δηαζθάιηζε απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, χπαξμεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, 

ηζρπξήο δηνίθεζεο, ζπζηεκάησλ απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ, ινγηζηηθήο 

απεηθφληζεο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ηα ηειεπηαία 

λα αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο. 



 Ζ ζηελή ζπλεξγαζία ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ (απνχληδνγινπ, Γ & 

Πεληφηεο, Υ, 2009). 
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Ο πγηήο αληαγσληζκφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ν πξψηνο ζηφρνο ηεο 

ηξαπεδηθήο επνπηείαο. Κάζε επνπηηθή πξσηνβνπιία, ζηεξηδφκελε ζε έλα ιεηηνπξγηθφ 

πιαίζην ζεζκηθψλ θαλφλσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 
Ζ αλάγθε γηα ηελ πξφιεςε ζρεηηθά κε ηηο ηξάπεδεο θαη ηελ θαηάζηαζε 

αθεξεγγπφηεηαο πνπ κπνξεί λα πεξηέιζνπλ ιφγσ αχμεζεο ηεο επαηζζεζίαο απηψλ 

ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, αλαδεηθλχεη ην ζέκα ηεο πεξαηηέξσ 

ελίζρπζεο ησλ ήδε πθηζηάκελσλ κέηξσλ θαη κεραληζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη 

δπλαηή ε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

 
 
 
 
4.2. Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ  

 

Ζ θαηάξγεζε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods ην 1971 ζεκαηνδφηεζε κηα πεξίνδν δηαθπκάλζεσλ θαη 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ ηζνηηκηψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα λα θαηαζηνχλ ηδηαίηεξα επάισηα ζηνλ κέρξη πξφηηλνο άγλσζην 

θίλδπλν ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη επηηνθηαθψλ κεηαβνιψλ.  

 
Σν 1974 ε γεξκαληθή ηξάπεδα Bankhaus ID Herstatt πξνθάιεζε κεγάιε αλαζηάησζε 

ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ζ ηξάπεδα εμαηηίαο ιαλζαζκέλσλ 

πξνβιέςεσλ θαη άζηνρσλ ζέζεσλ ζε πξνζεζκηαθέο πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο 

ρξενθφπεζε πξνθαιψληαο αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

Σν πεξηζηαηηθφ απηφ, καδί θαη κε άιια κηθξφηεξνπ βειελεθνχο, θαηέδεημαλ ηελ 

αλάγθε ζεζκνζέηεζεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ανάμεςα ςτισ διεκνείσ νομιςματικζσ και 

τραπεηικζσ εποπτείεσ με ςτόχο τθν πρόλθψθ ςυςτθμικϊν κρίςεων και τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ςτακερότθτασ του διεκνοφσ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. 

 
ηνλ απφερν ησλ νηθνλνκηθψλ δηαηαξαρψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, νη 

νπνίεο μεθίλεζαλ ην 1973, ζπζηάζεθε ην 1974 απφ ηνπο Γηνηθεηέο ησλ Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο «Οκάδαο ησλ 10» (G-10) ε επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

(Basel Committee on Banking Supervision- BCBS), ε νπνία εδξεχεη ζηελ νκψλπκε 

πφιε ηεο Διβεηίαο. Ζ νκάδα ησλ 10, ε νπνία απνηειείηαη απφ έληεθα βηνκεραληθέο 

ρψξεο: Βέιγην, Καλαδάο, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηαπσλία, Οιιαλδία, νπεδία, 

Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ΖΠΑ αλέιαβε ηελ πινπνίεζε μίασ ενιαίασ 

ζηξαηεγηθήο γχξσ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 
 
22 



Ζ πξψηε ζπλεδξίαζε έιαβε ρψξα ην 1975 θαη έθηνηε ε Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη 4-5  
 

θνξέο ην έηνο
1
. ήκεξα ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο απνηειείηαη απφ αληηπξνζψπνπο 

ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη άιισλ ηξαπεδηθψλ επνπηηθψλ αξρψλ απφ ηελ 

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

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

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

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

Σνπξθία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο ΖΠΑ.  

 
Ζ Δπηηξνπή απνηειεί έλα θφξνπκ θαη φρη κία ππεξεζληθή επνπηηθή αξρή θαη 

ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank of 

International Settlements). Ζ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ είλαη έλαο δηεζλήο 

νξγαληζκφο πνπ βνεζά ζηε λνκηζκαηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο ζηεγάδνληαη ζηε Βαζηιεία ηεο 

Διβεηίαο, ελψ δηαηεξεί θαη δχν επηπιένλ γξαθεία ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη ζην Μεμηθφ.  

 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο εζηηάδνληαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ αληαγσληζηηθή ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δηεζλψλ 

ηξαπεδψλ, ζηελ αληαγσληζηηθή ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εθηίζεληαη ζε παξεκθεξείο θηλδχλνπο, ζηελ επνπηεία δηεζλψλ 

ζχλζεησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ 

ζηεο Δπηηξνπήο ζε επξχηεξν δηεζλέο επίπεδν (Γθφξηζνο, 2001). 

 
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν Εαπξάλεο (2009, ζει.39) «Ζ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο δηαηππψλεη επξεία πξφηππα ηξαπεδηθήο επνπηείαο θαη νδεγίεο θαη 

ζπζηάζεηο άξηζησλ πξαθηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηηο Αξρέο ησλ 

θξαηψλ – κειψλ αιιά θαη άιισλ θξαηψλ. Ο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε ζχγθιηζε 

ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ηξαπεδηθήο επνπηείαο ζε θνηλέο πξνζεγγίζεηο θαη πξφηππα, 

απνβιέπνληαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηζνδχλακσλ φξσλ αληαγσληζκνχ». 

 
 

 
1
Οη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ θαη νη δηνηθεηέο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Οκάδαο ησλ 10 

ζπλαληψληαη ζπλήζσο δχν θνξέο ην ρξφλν κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε 

ζέκαηα νηθνλνκηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 
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Βαζηθά εξγαιεία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο απνηεινχλ ηα 

αθφινπζα: 

 
 Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε εζληθνχο επνπηηθνχο θαλνληζκνχο. 



 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ επνπηείαο ζε δηεζλέο 

επίπεδν. 

 Θέζπηζε ειάρηζησλ επνπηηθψλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ. (απνπληδφγινπ Γ., 

Πεληφλεο Υ.). 



Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε Δπηηξνπή είλαη ν εμήο: πλεδξηάδεη ζπλήζσο γηα 

ζέκαηα ηξαπεδηθήο επνπηείαο, ελεκεξψλεη ηνπο Γηνηθεηέο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ 

ηεο Οκάδαο ησλ 10, νη νπνίνη ζπλεδξηάδνπλ ζηελ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα δεηά απφ απηνχο ηελ πξνζππνγξαθή, ηε ζηήξημε θαη ηε δέζκεπζε 

γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ηθαλψλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ πξνηάζεσλ 

ηεο (Παλαγφπνπινο Γ., Πειεηίδεο Γ.).  

 
Ζ δηαρξνληθή απηή ζπλεξγαζία ησλ ηξαπεδψλ ζε ζέκαηα επνπηείαο έρεη βνεζήζεη ζε 

ζεκαληηθά ζέκαηα φπσο: 

 
 ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία απφ δηάθνξεο 

ρψξεο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε απηέο μέλσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

 ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ εκπνδίσλ βαζηζκέλνπο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο 

απνξξήηνπ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. 

 ηε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο άδεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε μέλσλ 

ηξαπεδψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο (Αγγειφπνπινο Π. 2013). 

 
Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο δελ έρνπλ λνκηθή ηζρχ, δελ έρνπλ 

δεζκεπηηθφ πάξα κφλν ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Σα επνπηηθά πξφηππα θαη νη 

επνπηηθνί θαλφλεο πνπ δηακνξθψλεη δελ επηβάιινληαη. Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη 

πξαθηηθέο πξνζδνθψληαο φηη νη εζληθέο αξρέο ζα ηηο θάλνπλ απνδεθηέο θαη βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα πξνηείλνπλ ελέξγεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο εθάζηνηε 

αγνξάο. Έρεη σο απψηεξν ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηε ζχγθιηζε πξνο κηα θνηλή 

πξνζέγγηζε θαη ηε δηακφξθσζε νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ ειέγρνπ θαη επνπηηθψλ 

πξαθηηθψλ απφ ηα θξάηε-κέιε γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ψζηε λα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο ζε παγθφζκην επίπεδν (Αγγειφπνπινο Π.). 
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4.2.1. Σν ζύκθωλν ηεο Βαζηιείαο I 

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δηαπίζησζε φηη νη 

δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κεγάισλ ηξαπεδψλ παγθνζκίσο έθζηλαλ ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ην εχξνο ησλ αλαιεθζέλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ κεγάισλε. Ο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο αλαπηπζζφηαλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ιφγσ έιιεηςεο ηεο 

ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, κε 

απνηέιεζκα λα θξηζεί αλαγθαία ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο θεθαιαηαθήο 

δηάβξσζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 
Σνλ Ηνχιην ηνπ 1988, κεηά απφ έγθξηζε ησλ ρσξψλ ησλ 10, πηνζεηήζεθε έλα 

ζχζηεκα κέηξεζεο θηλδχλσλ, γλσζηφ σο «χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα» ή «Βαζηιεία I» (Besel Capital Accord ή Besel I). Ο ηειηθφο 

ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ νξίζηεθε ε 31ε-12-1992. 

 
Σν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο I αθνξά ηα ειάρηζηα ίδηα θεθάιαηα πνπ ππνρξενχηαη λα 

δηαζέηεη θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζε ζρέζε κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ 

αλαιακβάλεη. Οπζηαζηηθά ην πιαίζην απηφ θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ εθάζηνηε θηλδχλνπ 

γηα ηα πξντφληα κηαο ηξάπεδαο ζε κία θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 100. Ζ ειάρηζηε απηή 

θεθαιαηαθή απαίηεζε νξίζηεθε ζην 8% θαη νλνκάδεηαη Γείθηεο Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο (Capital Adequancy Ratio – CAR) ή Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο (Solvency 

Ratio). Ο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο επάξθεηαο ππνινγίδεηαη παξαθάησ: 

 
 

 

Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα 
 

ΓΚΔ = ----------------------------------------------- > ή = 8% 
 

Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 
 

 

Ο αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο ζην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα πεξηιακβάλεη ηα 

επνλνκαδφκελα Tier I θαη Tier II ηεο ηξάπεδαο. Σα Tier I είλαη: 
 

 Καηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην/θνηλέο κεηνρέο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο 

αμία (paid-up capital/common stocks). 


 Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο 


 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 


 Απνζεκαηηθά (disclosed reserves): 
 

o  Κέξδε ή δεκηέο εηο λένλ. 
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o Άιιεο κνξθέο θαηαγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ (I.P.O‟s, έθδνζε 

κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θ.α.).  
 
Σα Tier II απνηεινχληαη απφ: 
 

 Αθαλή απνζεκαηηθά (undisclosed reserves). 


 Απνζεκαηηθά απφ επαλεθηίκεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (asset revaluation 

reserves): 


o  Δπαλεθηηκήζεηο ζηα πάγηα. 


o  Δπαλεθηηκήζεηο ζηα ραξηνθπιάθηα. 


 Πξνβιέςεηο (general provisions). 


 Τβξηδηθά εξγαιεία θεθαιαίνπ (hybrid capital equipments). 


 Με εγγπεκέλν ρξένο (subordinated dept) (Παλαγφπνπινο θαη Πειεηίδεο, 

2007). 

 

 

πλνπηηθά, ηα Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ πέξαλ ησλ ινγηζηηθψλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ (κεηνρηθφ θεθάιαην θαη απνζεκαηηθφ), θαη κεξηθέο κνξθέο μέλσλ 

θεθαιαίσλ (π.ρ. δάλεηα κεησκέλεο δηαζθάιηζεο). Κξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμε ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ζηα Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα απνηεινχλ ε ζπλερήο 

δηαζεζηκφηεηα απηνχ, ε δπλαηφηεηα ηνπ εθδφηε λα κελ θαηαβάιιεη ηνθνκεξίδην ή 

ηφθν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ αλάινγα κε ηε 

δνκή ηνπ γηα ηελ απνξξφθεζε δεκηψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο 

 
Οη πςεινί δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απνηεινχλ αλαγθαία αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε 

ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηα ζην παγθφζκην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

 
Σν 1996 ε Δπηηξνπή, κπξνζηά ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ 

παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελζσκάησζε ζηε ζπλζήθε ηνπ 1988 

ηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηηο αλνηρηέο ζέζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ ζε: 

 
 πλάιιαγκα 



 Σίηινπο ρξένπο 



 Μεηνρέο 



 Δκπνξεχκαηα 



 Παξάγσγα πξντφληα 
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Ο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ππνινγίδεηαη πιένλ σο εμήο: 

 

Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα 
 

ΓΚΔ = ----------------------------------------------------------- > ή = 8% 
 

Πηζησηηθφο Κίλδπλνο + Κίλδπλνη Αγνξάο 
 

 

Ο ηειηθφο ρξφλνο εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ νξίζηεθε ε 31-12-1997 

(Αγγειφπνπινο Π. 2013). 

 
Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο I παξά ηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο ηνπ, απνηέιεζε 

αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηηο επνπηεπφκελεο 

ηξάπεδεο. Ζ θξηηηθή απηή εζηηάδεηαη θπξίσο ζηα εμήο ζεκεία: 

 
 Ζ απνπζία ππνινγηζκνχ άιισλ θηλδχλσλ πέξα ηνπ πηζησηηθνχ θαη ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο ζηνπο θαλφλεο απηνχ ηνπ ζπκθψλνπ, άξα θαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. 


 Ζ πεξηνξηζκέλε επαηζζεζία ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθά αλαιακβαλφκελν θίλδπλν. 


 Ο πξνζδηνξηζκφο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απνθιεηζηηθά απφ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο, παξαιείπνληαο άιιεο κνξθέο ηξαπεδηθψλ 

θηλδχλσλ. 


 Ζ πηνζέηεζε ηνπ λένπ ζπκθψλνπ φρη κφλν απφ ηηο δηεζλείο ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο «νκάδαο 

ησλ 10» αιιά θαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα αλεμάξηεηνπ κεγέζνπο. 


 Ζ εκθάληζε λέσλ πηζησηηθψλ εξγαιείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία 

ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ ζηαζκηζκέλσλ, αλάινγα κε ην χςνο ησλ 

θηλδχλσλ, απαηηήζεσλ, ε νπνία νδήγεζε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε επνπηηθφ 

arbitrage. 


 Ζ ηηηινπνίεζε απφ ηηο ηξάπεδεο επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ εθκεηαιιεπφκελεο 

λνκηθά θελά ή αηέιεηεο ηνπ ζπκθψλνπ, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα λα 

πεξηνξίδνπλ ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο απαηηήζεηο ρσξίο φκσο λα πεξηνξίδνπλ ηελ 

έθζεζή ηνπο ζηνλ θίλδπλν (Σξηαληφπνπινο, 2008). 


 Ζ εληαία κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ γηα φιεο 

ηηο ηξάπεδεο, ε νπνία δελ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηηο πεξηζζφηεξν 

θεξέγγπεο ηξάπεδεο λα δηαθξηζνχλ απφ ηηο πην ξηςνθίλδπλεο, δηαηεξψληαο νη 
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πξψηεο πεξηζζφηεξν επνπηηθφ θεθάιαην αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο (Santos, 2000). 

 
 

 

4.2.2. Σν ζύκθωλν ηεο Βαζηιείαο II 

 

Σν 1999, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο νδεγήζεθε ζηελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ 1988 ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη ξαγδαίσο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρψξν απαηηνχζε επνπηηθνχο θαλφλεο ελαξκνληζκέλνπο 

πιήξσο κε ηηο εμειίμεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ην ζπκβνπιεπηηθφ απηφ έγγξαθν ηνπ 1999 ηέζεθαλ νη ζηφρνη κέζα απφ 

κηα πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα. 

 
Σν 2001 ε Δπηηξνπή εμέδσζε έλα λέν έγγξαθν κε ην νπνίν παξνπζηαδφηαλ 

ιεπηνκεξψο νη αλαζεσξεκέλεο πξνηάζεηο θαη ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2004, ζπειτα από τθ 

δθμοςίευςθ μιασ ςειράσ ςυμβουλευτικϊν κειμζνων θαη αθνχ πξψηα είραλ γίλεη 

απνδεθηέο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

εθδφζεθε ην λέν αλαζεσξεκέλν επνπηηθφ πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ην νπνίν 

νλνκάζηεθε «πκθσλία ηεο Βαζηιείαο II» ( Besel II). Οη λέεο πξνηάζεηο ήηαλ 

απνηέιεζκα επξείαο ζπδήηεζεο κε ηνπο θνξείο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο ηφζν εληφο 

ησλ ρσξψλ ηεο Οκάδαο ησλ 10, φζν θαη ηξίησλ ρσξψλ. Σν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

επεθηείλεηαη φζν αθνξά ηελ θεθαιαηαθή επνπηεία ζε ζέκαηα επνπηηθνχ ειέγρνπ, 

πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο θαη ζηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. 

 
Ζ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο λέαο πλζήθεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Οκάδαο ησλ 

10 νξίζηεθε αξρηθά ην ηέινο ηνπ 2006, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ν ρξφλνο έλαξμεο ήηαλ 

δπλαηφλ λα ππεξβεί ηνλ αλαθεξφκελν. 

 
Σειηθά σο ρξφλνο έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο II νξίζηεθε ην 

2008. Ζ ζπλεπήο εθαξκνγή ηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν ελζαξξχλζεθε απφ ηελ Οκάδα 

Τινπνίεζεο ηνπ Πιαηζίνπ (Accord Implemention Group), ε νπνία ζπδεηά ζέκαηα 

ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο κε ηηο επνπηηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ πνπ δελ εθπξνζσπνχληαη 

ζηελ Δπηηξνπή (απνχληδνγινπ, Γ. & Πεληφηεο, Υ. 2009). 

 
Όπσο έρεη δειψζεη θαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, ε Βαζηιεία ΗΗ δελ ζηνρεχεη ζηελ 

αιιαγή ηνπ δηεζλνχο επηπέδνπ θεθαιαίνπ ζηελ ηξαπεδηθή βηνκεραλία αιιά κάιινλ 
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ζηε δεκηνπξγία ελφο θηλήηξνπ πνπ ζα ελζαξξχλεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα 

πηνζεηήζνπλ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. ην λέν πιαίζην 

δηαηεξείηαη ε πεπνίζεζε φηη: 

 
 Ζ αζθάιεηα θαη ε πγεία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηεο λέαο ζπκθσλίαο θαη ην λέν πιαίζην πξέπεη λα 

δηαηεξήζεη ην ηξέρνλ γεληθφ επίπεδν θεθαιαίνπ ζην ζχζηεκα. 


 Δληζρχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα. 



 Ζ λέα ζπκθσλία πξέπεη λα πξνζεγγίζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ εμέηαζε ησλ 

θηλδχλσλ. 


 Οη βαζχηεξεο αξρέο ηεο ζπκθσλίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ζε ηξάπεδεο πνηθίισλ επηπέδσλ πνιππινθφηεηαο. 


Ζ πκθσλία ηεο Βαζηιείαο II εζηηάδεη ζε ηξία θπξίσο ζέκαηα-ππιψλεο νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, είλαη αιιεινεληζρπφκελνη θαη γηα λα πεηχρεη ε 

επνπηεία ηνπο ζηφρνπο ηεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζπλνιηθά. Οη ηξεηο απηνί ππιψλεο 

αθνξνχλ:  

 
 Ππιώλαο Η: Σνλ ππνινγηζκφ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ 

έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, κε ηελ πξνζζήθε απαηηήζεσλ γηα θάιπςε 

έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ (Minimum 

Capital Requirements). 



 Ππιώλαο ΗΗ: Σε Γηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδψλ 

(Supervisory Review Process). 



 Ππιώλαο ΗΗΗ: Σελ ελίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ε αγνξά ζηηο 

ηξάπεδεο κέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ γλσζηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαη 

άιισλ ζηνηρείσλ ( Market Discipline). 

 
 

 

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ λένπ πκθψλνπ απνηεινχλ ηα αθφινπζα: 

 

 Ζ εθαξκνγή ζπλερνχο επνπηηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε λα δεκηνπξγεί κηα 

δηαθαλή θαη ζηαζεξή αγνξά 
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 Ζ ιήςε κέηξσλ πιήξνπο θάιπςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

κε θηλδχλσλ 

 Ζ ζχγθιηζε ηνπ χςνπο ησλ επνπηηθψλ ίδησλ θεθαιαίσλ πξνο ην νηθνλνκηθφ 

θεθάιαην ησλ ηξαπεδψλ, κέζσ ειέγρσλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απνηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ίδηεο νη 

ηξάπεδεο. 



Ζ πινπνίεζε φκσο ηνπ λένπ ζπκθψλνπ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη 

απαηηεί αιιαγέο:  

 
 ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη εζσηεξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ ηξαπεδψλ. 



 ηηο επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. 



 ηηο πιεξνθνξίεο ζπζηεκάησλ, δεδνκέλσλ, ππνδεηγκάησλ θαη κεζνδνινγηψλ. 



 ηελ εμεηδίθεπζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. 



 ηε δηαθάλεηα θαη γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζηελ αγνξά (Υαξαιακπίδεο, 

2006) 



Ο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο, ν νπνίνο απνηππψλεη θαιχηεξα ίζσο απφ θάζε 

δείθηε ηελ εηθφλα ηεο θάζε ηξάπεδαο πξνο ηξίηνπο ελδηαθεξφκελνπο αιιά θαη ζηνπο 

ειέγρνπο ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο, εκπεξηέρεη πιένλ ζηνλ παξνλνκαζηή ηνπ 

θιάζκαηνο έλαλ επηπιένλ θίλδπλν, ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν κε ζθνπφ ηελ πεξηζζφηεξν 

νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (βι. παξαθάησ 

ζρεδηάγξακκα).  

 
 
 
 
 

 

Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα 
 
ΓΚΔ = ---------------------------------------------------------------------------------- > ή = 8% 
 

Πηζησηηθφο Κίλδπλνο + Κίλδπλνο Αγνξάο + Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο 
 
 
 

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ε ελζσκάησζε ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία ηνπ 

Νένπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ έρεη επέιζεη πιήξσο κε ηελ δεκνζίεπζε δχν 

βαζηθψλ θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ: 

 
30 



 Σελ Οδεγία 2006/48/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 


 Σελ Οδεγία 2006/49/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ επάξθεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

επελδχζεσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 
ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε ελζσκάησζε ηεο Βαζηιείαο II επήιζε κε ην ΠΓΣΔ 

2438/1998 , ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ) θαη κε 

ην ζρεηηθφ λφκν ηνπ 2007 «Αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 

 

4.2.2.1. Ο ΠΡΩΣΟ ΠΤΛΩΝΑ ( Pillar I ) 
 

 

Ο πξψηνο ππιψλαο αθνξά ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ελφο πηζησηηθνχ 

νξγαληζκνχ έλαληη ηνπ εχξνπο ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 8% ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε 

κε ην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο ζε ζρέζε κε ηε Βαζηιεία I, 

φπσο επίζεο θαη ε επνπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο 

αγνξάο. Ωζηφζν, ην λέν ζχκθσλν εηζάγεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο 

κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ. Ζ πξψηε αθνξά ηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ γηα ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, ε δεχηεξε αθνξά ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν θαη ε ηξίηε θαη 

ζεκαληηθφηεξε αθνξά ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Γηα ηελ 

κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Rodriguez (2002), 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν θχξηεο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη: 

 
 ε Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο (Standardized Approach), ε νπνία απνηειεί ηελ 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο κεζφδνπ πνπ πξνέβιεπε ε Αξρηθή πκθσλία ηνπ 

1988 θαη 


 ε Μέζνδνο ηωλ Δζωηεξηθώλ Γηαβαζκίζεωλ (Internal ratings-based 

Approach), ε νπνία επηηξέπεη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηθά ηνπο εζσηεξηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ αθνχ πξψηα πηζηνπνηεζνχλ θαη εγθξηζνχλ απφ 

ηηο επνπηηθέο αξρέο. 
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Ζ επηινγή ηεο εθάζηνηε κεζφδνπ κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνθαζίδεηαη 

απφ ηελ θάζε ηξάπεδα αλάινγα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ηελ επρεξέζηεξε θαη κε 

ρακειφηεξν θφζηνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ αιιά θαη ησλ ππνρξεσηηθψλ θεθαιαηαθψλ 

ηεο απαηηήζεσλ.  

 
Ζ θάζε ηξάπεδα επηπιένλ είλαη ππνρξεσκέλε λα δεκηνπξγήζεη έλα εζσηεξηθφ  
 
ζχζηεκα δηαζθάιηζεο (Internal Rating Based –IRB) θαη λα δεκνζηνπνηεί ηε 

κεζνδνινγία ηεο ζε ηαθηηθή βάζε. 

 
Δπίζεο ζηνλ πξψην ππιψλα νξίδεηαη θαη ε έλλνηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Ωο 

ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη ν θίλδπλνο πηζαλήο δεκηάο νθεηιφκελεο ζε 

 
 Διιηπείο ή αλεπηηπρείο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο 



 ε αλζξψπηλεο ελέξγεηεο (π.ρ. απάηε) 


 Αλεπαξθή ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη πιεξνθνξηθήο 


 Γηάθνξα εμσηεξηθά γεγνλφηα 



Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη αθφκα θαη ην λνκηθφ θίλδπλν, δειαδή πηζαλέο 

δεκηέο νθεηιφκελεο ζε λνκηθέο ελέξγεηεο. Απνθιείεη φκσο ηνλ θίλδπλν ζηξαηεγηθήο 

(strategic risk), θήκεο (reputation risk) θαζψο θαη ηηο έκκεζεο απψιεηεο θαζψο είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ζε κηα δηεζλή βάζε. Με 

άιια ιφγηα ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη πεξηζζφηεξν πνηνηηθφο παξά πνηνηηθφο, δελ 

κπνξεί λα κεηξεζεί εχθνια θαη απαηηεί θαηά ζπλέπεηα ε θάζε κέζνδνο κέηξεζήο ηνπ 

θάπνην βαζκφ απινχζηεπζεο. Οη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο 

απφ ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν είλαη νη αθφινπζνη (βι. πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 

θάζε κέζνδν ζην επφκελν θεθάιαην):  

 
I. Ζ Μέζνδνο Βαζηθνχ Γείθηε ( Basic Indicator Approach – 

BAA) II. H Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο (Standardised Approach – STA )  

III. Ζ Δλαιιαθηηθή Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο (Advanced Measurement 

Approach – AMA)  

 
Κάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα πηνζεηήζεη εθείλε ηε κέζνδν, ηελ νπνία 

θξίλεη φηη ζα επλνήζεη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ επάξθεηα, ρσξίο ζηε ζπλέρεηα λα 

κεηαθηλεζεί ζε άιιε. 

 
 
 

 
32 



4.2.2.2. Ο ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΤΛΩΝΑ ( Pillar II ) 

 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο αθνξά ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε δηάθνξα επίπεδα πνιππινθφηεηαο κε 

ζθνπφ ηελ αθξηβέζηεξε ζηάζκηζε θηλδχλνπ κε ηελ έγθξηζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ 

(supervisory review process). Σν ελδηαθέξνλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ κεηαηνπίδεηαη 

απφ ην επίπεδν ηεο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ζε εθείλν ηεο κηθξνπξνιεπηηθήο. 

 
Πέξαλ ησλ κεραληζκψλ ηνπ πξψηνπ ππιψλα, ν δεχηεξνο ππιψλαο θαζηζηά ηε 

δηαθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ ππνρξεσηηθή θαη επηθεληξψλεηαη ζε ηνκείο νη νπνίνη 

αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηε ζχλζεζε ησλ 

επνπηηθψλ ίδησλ θεθαιαίσλ, ηε δεκνζίεπζε ησλ εθζέζεσλ ζε θίλδπλν αλά πξντφλ θαη 

ηέινο ηελ πιήξε δηαθάλεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. 

 
Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπκθψλα κε ην δεχηεξν ππιψλα, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα εθηίκεζεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο αιιά θαη λα θαζνξίδνπλ ηα ίδηα ηα 

θεθάιαηα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ. Οη 

βαζηθέο αξρέο, ηηο νπνίεο εηζάγεη απηφο ν ππιψλαο θαη νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα είλαη νη εμήο: 

 
i. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή ζπζηήκαηα γηα ηελ 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο θαη ηε δηακφξθσζε 

ζηξαηεγηθήο ψζηε λα δηαηεξεζεί ην χςνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ.  
 

ii. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο παξέκβαζεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζε 

πεξίπησζε επηδείλσζεο ηνπ ΓΚΔ.  

iii. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο αξηηφηεηαο 

ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

iv. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη απαίηεζεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ 

γηα θάιπςε έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (κεγαιχηεξν ηνπ 8%) ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο.  

 

 

4.2.2.3. ΣΡΗΣΟ ΠΤΛΩΝΑ ( Pillar III) 

 

Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο ππιψλαο αθνξά ηε ζεκαζία ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Σα ηειεπηαία, έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα δεκνζηνπνηνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο 
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κε ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα, ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαζψο θαη ηε 

δηαρείξηζε απηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα (disclosure) θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα εληζρπζεί ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο ( market discipline ). 

 
Μέζσ ηεο ηππνπνηεκέλεο κνξθήο γλσζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ επηηπγράλεηαη 

επηπιένλ θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο νη 

ελδηαθεξφκελνη ηεο αγνξάο αληηιακβάλνληαη επθνιφηεξα ηα πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ 

εθάζηνηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηηο ζέζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ 

δεκνζηνπνίεζε δειαδή φπσο αλαθέξεη ν Σξηαληφπνπινο (2008) «δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο επελδπηέο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο ηξάπεδεο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ απνηηκψληαο ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ ζε φξνπο αγνξάο». Οη δεκνζηνπνηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ 

αθνξνχλ θπξίσο: 

 
• Σνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλν θάζε πηζησηηθφ 

ίδξπκα  
 

• Σηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ πηζαλψλ απηψλ θηλδχλσλ  
 

• Σα ίδηα θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πηζαλψλ 

θηλδχλσλ.  

 
Ζ δεκνζηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη:  

 

i. Σηο γεληθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ.  
 

ii. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ.  
 
iii. Σελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη επάξθεηα.  

 
iv. Σν χςνο ησλ αλνηγκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ 

θηλδχλσλ (Υαξαιακπίδεο, 2001)  

 
Δπηπιένλ, νπζηψδεο ζεκαζία έρεη ην λέν πιαίζην ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ. Πξνβιέπνληαη μερσξηζηέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο βάζεη αληίζηνηρσλ 

κεζφδσλ κέηξεζεο. Τπάξρεη βέβαηα δπζθνιία ζηε κέηξεζή ηνπ θαζψο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο αθνξά φινπο ηνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη δελ 

θαηαηάζζνληαη ζηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο θαη ζηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. 
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Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ππιψλσλ I, II, III 
 

 

ΠΤΛΩΝΑ I  
Τπνινγηζκφο ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ 

 
 

ΠΤΛΩΝΑ ΗΗ  
Δπνπηηθέο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 
 

 

ΠΤΛΩΝΑ ΗΗΗ  
Πεηζαξρία ηεο αγνξάο 

 
 
 
 
 
 
 
Οη αλακελφκελεο επηπηψζεηο απφ ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

 
i. Δπηπηώζεηο ζε ζπζηεκηθό επίπεδν: Τπάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο 

φπσο αλαθέξεη ε παλνχ (2008) «Ζ ρξήζε, δηαθνξεηηθήο σο πξνο ηνλ θίλδπλν 

επαηζζεζίαο, κεζνδνινγηψλ απφ ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα 

ηξαπεδηθή αγνξά, δεκηνπξγεί ηζρπξά θίλεηξα γηα ην “sophisticated”, ρακειήο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, πηζηνχρν λα πξνζθχγεη γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηηο 

ηξάπεδεο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν. Σνχην ζα έρεη ην 

παξάδνμν απνηέιεζκα νη ηξάπεδεο κε ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηηο πιένλ επηθίλδπλεο ρνξεγήζεηο».  

 
ii. Δπηπηώζεηο ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηωλ ηξαπεδώλ. Οη ηξάπεδεο νη νπνίεο 

ζα πηνζεηήζνπλ ηελ εμειηγκέλε πξνζέγγηζε έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θαη ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζα απνθηήζνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ ηξαπεδψλ, ιφγσ κεηνχκελσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Θα 

δεκηνπξγεζνχλ δειαδή επηπηψζεηο ζηε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, ζα 

δεκηνπξγεζνχλ επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηνπο πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ. 

Απηφ ζα ζπκβεί θαζψο νη ηξάπεδεο πνπ ζα πηνζεηήζνπλ ηελ ηππνπνηεκέλε 

κέζνδν ζα πξνρσξήζνπλ ζε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ηνπο, ελψ νη ινηπέο πνπ ζα  
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πηνζεηήζνπλ ηηο εμειηγκέλεο κεζφδνπο ζα ηχρνπλ θεθαιαηαθήο ειάθξπλζεο 

(Γθφξηζνο, 2005) 

 
Πέξα απφ ηηο αλακελφκελεο επηπηψζεηο, ε κεγάιε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε 

ηφληζε κηα ζεηξά ειιείςεσλ: 

 
a. Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηα ζηαζκηζκέλα κε θίλδπλν 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ηάμεο ηνπ 4% ήηαλ αλεπαξθήο ψζηε λα 

αληηζηαζκίζεη ηηο ηεξάζηηεο δεκηέο ησλ ηξαπεδψλ.  
 

b. Οη νίθνη αμηνιφγεζεο απνδείρηεθαλ επάισηνη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ , ζε πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ.  

c. Ζ θεθαιαηαθή απαίηεζε είλαη «πξν-θπθιηθή» θαζψο ζε πεξηφδνπο αλφδνπ 

ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νη θίλδπλνη ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ 

ηείλνπλ λα κεησζνχλ θαη κεηψλεηαη ε θεθαιαηαθή απαίηεζε, ελψ ζε πεξηφδνπο 

χθεζεο απμάλνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη δαλεηαθή 

ζπγθξάηεζε.  
 

d. Σν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ παξέρεη θίλεηξα γηα ηηηινπνίεζε κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ 

αλαιακβάλνληαο φκσο θηλδχλνπο. Απμήζεθε έηζη ε κφριεπζή ηνπο 

(Θενδνχινπ, 2012).  

 
 
 

 

4.2.3. ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ ΒΑΗΛΔΗΑ Η ΚΑΗ ΗΗ 

 

Μεξηθέο απφ ηηο δηαθνξέο ησλ δχν ζπκθψλσλ είλαη: 

 

 Σν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η αλαθέξεη επνπηηθνχο θαλφλεο ίδηνπο γηα φινπο 

(one size fits all), ελψ ε Βαζηιεία ΗΗ αλαγλσξίδεη φηη φζν πην εμειηγκέλν θαη 

απνηειεζκαηηθφ είλαη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ζηελ εθηίκεζε θαη ζηε δηαρείξηζε 

ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ ηφζν ιηγφηεξν θεθάιαην ζα πξέπεη λα 

δηαθξαηά γηα θάζε πξντφλ ή ππεξεζία. 



 Ζ Βαζηιεία Η πεξηνξίδεηαη ζηηο επνπηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ 

πηζησηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη θηλδχλσλ αγνξάο. ε αληίζεζε, ε Βαζηιεία ΗΗ 

αλακέλεη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα δηαζέηνπλ νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο, έλαληη ησλ ινηπψλ θηλδχλσλ 
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ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη (π.ρ. ξεπζηφηεηαο, ζπγθέληξσζεο, ζηξαηεγηθήο, 

θήκεο). 

 
 Ζ Βαζηιεία ΗΗ είλαη πην επαίζζεηε ζηνλ θίλδπλν. 



 Ζ Βαζηιεία ΗΗ ζρεδηάζηεθε γηα λα εθαξκνζηεί ζηηο δηεζλψο ελεξγέο ηξάπεδεο. 



 Ζ Βαζηιεία ΗΗ ελζαξξχλεη ηε ρξήζε εζσηεξηθψλ κνληέισλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ. 

 
ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαθέξνπκε ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 - ΜΔΣΡΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 
 

 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ε κέηξεζε ησλ 

θηλδχλσλ κε αθξίβεηα θξίλεηαη αλαγθαία ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπο ειέγρνπλ θαη λα 

ηνπο ηηκνινγνχλ. Παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα νη κέζνδνη κέηξεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ 

θηλδχλσλ φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

 
 
 

5.1. ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα απεηινχληαη απφ ηνλ θίλδπλν 

αζέηεζεο θαη πιένλ ε κέηξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, εηδηθά ζηνλ 

ηνκέα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, θξίλεηαη αλαγθαία (Deutsche Bundesbank 2003). 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο, φπσο γίλεηαη θαλεξφ θαη κέζα απφ ηνπο θαλφλεο θπξίσο ηνπ 

ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο II, ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο γηα ηηο ηξάπεδεο 

θαη ε ζσζηή κέηξεζή ηνπ επηηπγράλεη ηξία πξάγκαηα: 

 
o  Πξνθπιάζζεη ηηο ηξάπεδεο απφ θαθέο επελδπηηθέο επηινγέο. 

 
o Γίλεη ηελ αθξηβή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δαλεηαθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ 
 

o Πξνθπιάζζεη ηνπο θαηαζέηεο λα κε ράζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο απφ κία πηζαλή 

ρξενθνπία (Παλαγφπνπινο θαη Πειεηίδεο, 2007)  

 
Σν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ αλαγλσξίδεη ηε ρξήζε δχν πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

πγθεθξηκέλα, νη κέζνδνη είλαη: 

 
5.1.1.  Ζ Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο (Standardised Method): 
 
χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο 

δηαβαζκίζεηο ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Με ην 

ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ πξαγκαηνπνηείηαη: 

 
 Σαμηλφκεζε ησλ αλνηγκάησλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 



 ηάζκηζε ησλ αλνηγκάησλ κε ζπληειεζηέο θηλδχλνπ 20%, 50%, 100% 

θαη 150% πνπ είλαη επζεία ζπλάξηεζε ηεο πηζησηηθήο δηαβάζκηζήο 

ηνπο απφ Δμσηεξηθνχο Οξγαληζκνχο Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο 

(απνπληδφγινπ Γ. & Πεληφηεο Υ., 2009). Αο κελ μερλάκε βέβαηα πσο 
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ε Αξρηθή πκθσλία παξείρε κφλν κηα θαηεγνξία ζηάζκηζεο θηλδχλνπ 

ηεο ηάμεο 100% 

 
Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, ηα αλνίγκαηα πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο, 

ζηαζκίδνληαη κε ρακειφ ζπληειεζηή θηλδχλνπ θαη ην αληίζηξνθν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ν πηζησηηθφο νξγαληζκφο επηβαξχλεηαη κε πςειφηεξεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο απφ 

ηα αλνίγκαηα ρακειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο. 

 
 

 

5.1.2.  Ζ Μέζνδνο Δζωηεξηθώλ Γηαβαζκίζεωλ (Internal ratings-based Method): 
 
χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ κε βάζε εζσηεξηθέο 

εθηηκήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηνιεπηψλ λα εθηηκήζνπλ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ζηα ραξηνθπιάθηα ηνπο ζχκθσλα κε ηα απζηεξά θαη 

γλσζηνπνηεκέλα πξφηππα. Δπηηπγράλεηαη δειαδή ε θαιχηεξε ζπζρέηηζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν θάζε ηξάπεδαο. 

 
Ζ ρξεζηκνπνίεζε απφ κία ηξάπεδα απηήο ηεο κεζφδνπ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηξάπεδεο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηαβάζκηζε ησλ πηζηνχρσλ θαη ησλ πηζηνδνηήζεσλ. Ζ κέζνδνο 

απηή πξνυπνζέηεη πςειφ πάγην θφζηνο, γεγνλφο πνπ ίζσο απνζαξξχλεη ηελ 

πηνζέηεζή ηεο απφ κηθξφηεξεο θαη ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλεο ηξάπεδεο. 

 
Βαζηθέο παξάκεηξνη νη νπνίεο πξνθχπηνπλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

κε απηή ηε κέζνδν είλαη: 

 
 Ζ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ππνρξέσζεο ηνπ πηζηνχρνπ 



 Οη απψιεηεο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο 



 Ζ αμία ηνπ αλνίγκαηνο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο 



 Ζ ιεθηφηεηα 








5.2. ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΣΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 

Οη κεγάιεο ηξάπεδεο είλαη απηέο πνπ θπξίσο ζέινπλ θαη πξνζπαζνχλ λα κεηξήζνπλ 

ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, φπσο ππνζηεξίδεη ν Hitwatashi (2002), ν νπνίνο αλαθέξεη 
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ηνπο ιφγνπο νη νπνίνη ηηο νδεγνχλ ζηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Σα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ζεσξεί πσο κεηξψληαο ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, είλαη ηθαλά λα αλαπηχμνπλ 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ επάξθεηα ησλ εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, έρνπλ πηνζεηήζεη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ψζηε λα 

γλσξίδνπλ εάλ έρνπλ επαξθή δηαζέζηκν θεθάιαην ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο. Σέινο ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέηνπλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ψζηε λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

 
Αληηζέησο, ε Petrou (2002) εθθξάδεη ηηο ακθηβνιίεο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ κεζφδσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη πηζηεχεη πσο απηέο νη λέεο νδεγίεο ζα 

νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα νηθνλνκηθά θίλεηξα, κε θφβν φηη νη ηξάπεδεο ζα 

δηαζέζνπλ ππέξνγθα ρξεκαηηθά πνζά ζηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο, ε 

Currie (2004) ζεσξεί φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ηα 

νπνία δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί θαη αθνξνχλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 
 Πψο νξίδεηαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο; 



 Πψο ζα κεηξεζεί ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο θαη ζα είλαη ζπγθξίζηκνο φηαλ θάζε 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θαηέρεη δηαθνξεηηθφ κεξίδην ζηελ αγνξά θαη έρεη 

δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο; 


 Πφζν ζα θνζηίζεη ε ζχζηαζε επηηξνπήο, πνπ ζα απνηειείηαη ηφζν απφ ηδηψηεο 
 

φζν θαη απφ επνπηηθέο αξρέο, κε ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

λένπ πιαηζίνπ; 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έλαληη 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ε Βαζηιεία ΗΗ αλαγλσξίδεη ηξεηο κεζφδνπο νη νπνίεο είλαη: 

 
5.2.1.  Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Βαζηθνύ Γείθηε (Basic Indicator Approach): 
 
Οη ηξάπεδεο πνπ εθαξκφδνπλ απηή ηε κέζνδν, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζην 15% (πνζνζηφ 

ην νπνίν έρεη νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή) ηνπ ρεηηθνχ Γείθηε Δηζνδήκαηνο. 

 
Ο ρεηηθφο Γείθηεο Δηζνδήκαηνο νξίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ 

εηψλ, πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ Αθαζάξηζησλ Λεηηνπξγηθψλ Δζφδσλ θαη 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δσδεθάκελεο παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο 

θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. Έηε θαηά ηα νπνία ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα είλαη 

κεδεληθά ή αξλεηηθά δε ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηξηεηνχο 

κέζνπ φξνπ. 
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 ( GI1….n x 15% ) 
 

ΚΒΗΑ = -------------------------------------------------------- 
 

n 
 

 

KBIA = Κεθαιαηαθή απαίηεζε 

 

GIi = Δηήζηα κηθηά έζνδα έηνπο i 

 

n = ην πιήζνο ησλ πην πξφζθαησλ εηψλ θαηά ηα νπνία ηα κηθηά έζνδα ήηαλ ζεηηθά 
 
 
 

 

5.2.2.  Ζ Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε (Standardized Approach) 

 

χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα δηαρσξίζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε νθηψ βαζηθέο θαηεγνξίεο (business lines). Ο ππνινγηζκφο 

ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, γίλεηαη κε ηε 

ζηάζκηζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ αλσηέξσ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 12% θαη 18%. 

 
Οη νθηψ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη είλαη νη εμήο: 

 

1. Δηαηξηθή ρξεκαηνδφηεζε-Corporate Finance (18%)  
 

2. Αγνξαπσιεζία ηίηισλ-Trading & Sales (18%)  
 

3. Ληαληθή ηξαπεδηθή-Retail Banking (12%)  
 

4. Δκπνξηθή ηξαπεδηθή-Commercial banking (15%)  
 

5. Πιεξσκέο θαη Γηαθαλνληζκνί-Payment and Settlement (18%)  
 

6. Τπεξεζίεο αληηπξνζψπεπζεο-Agency Services (15%)  
 

7. Γηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ-Asset Management (12%)  
 

8. Ληαληθή ρξεκαηνκεζηηεία-Retail Brokerage (12%).  

 

Οη ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα αλαπηχμνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ γξαπηψο ηηο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα ηα νπνία έζεζαλ 

γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίεο. 

 
Σα απαηηνχκελα πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο Σππνπνηεκέλεο Μεζφδνπ 

απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη: 
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 Ζ μερσξηζηή θαη επαξθψο ζηειερσκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο εληφο ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 



 έλα ηεθκεξησκέλν θαη επαξθέο ζχζηεκα γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, κε ζαθή θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηελ αλαγλψξηζε, 

αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ. 



 Γηαδηθαζίεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαρψξεζεο ησλ δεκηψλ πνπ ππέζηε ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζε Βάζε 

Γεδνκέλσλ. 



 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη 

ζε ηαθηηθή επαλεμέηαζε. 



 Σν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

φπσο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζα πξέπεη είλαη ελζσκαησκέλν 

ζηε γεληθφηεξε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. 



 Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ έλα ζχζηεκα αλαθνξψλ, 

πνπ λα πξνβιέπεη ηελ ππνβνιή ηνπο, κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ζηηο 

εκπιεθφκελεο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ή θαη αξκφδηεο επηηξνπέο θαη λα 

δηαζέηνπλ δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ λα βαζίδνληαη ζηελ 

πιεξνθφξεζε απφ ηηο αλαθνξέο απηέο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα 

πεξηγξάθνπλ ζαθψο ηηο ελδερφκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο απηψλ, ζα θαιχπηνπλ δε επίζεο ηε 

ιήςε κέηξσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. 





Ζ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή επάξθεηα εθηηκάηαη σο ν κέζνο φξνο ηνπ εηήζηνπ 

αζξνίζκαηνο φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ. 

Οη αξλεηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο αληηζηαζκίδεηαη 

κε ηηο ζεηηθέο θάπνηαο άιιεο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο. ε  
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πεξηπηψζεηο αξλεηηθνχ αζξνίζκαηνο, ε θεθαιαηαθή απαίηεζε ζεσξείηαη 

κεδεληθή. 

 
( ΔΣΖ 1-3 max ((GI1-8 x β1-8), 0 ) 

 
ΚTSA = ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
3 

 
 

 

Όπνπ KTSA = Κεθαιαηαθή απαίηεζε 

 

GI1-8 = Δηήζηα κηθηά έζνδα θάζε κηαο απφ ηηο νρηψ 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο πηζησηηθνχ νξγαληζκνχ 

 
β1-8 = ζπληειεζηήο πνπ ζρεηίδεη ην επίπεδν ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ 

κε ην επίπεδν ησλ κηθηψλ εζφδσλ θάζε επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα. 

 
 

 

χκθσλα κε ηνπο Embrechts, et al. (2004),νη δχν παξαπάλσ κέζνδνη, δειαδή ε 

Μέζνδνο ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε θαη ε Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο απαηηνχλ απφ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα δηαζέηνπλ θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. Αλαθέξνληαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ κέηξηα επίπεδα δεκίαο απφ ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Αληίζεηα ηα 

δηεζλψο ελεξγά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα εθηίζεληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν νδεγνχληαη νινέλα θαη πην πνιχ ζηελ 

ρξήζε ησλ Δμειηγκέλσλ Μεζφδσλ. 

 
 

 

5.2.3. Ζ Δμειηγκέλε Πξνζέγγηζε Μέηξεζεο (Advanced 

Measurement Approach)  

 
Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ελαιιαθηηθά θαη κεηά απφ έγθξηζε ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ 

αξρψλ, κπνξνχλ σο κέζνδν εθηίκεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηε κέζνδν ηεο Δμειηγκέλεο 

Πξνζέγγηζεο. 

 
χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο εθηηκψληαη απφ ηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ. Καηά ζπλέπεηα ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ζα 
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πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ ηηο κε αλακελφκελεο απψιεηεο θαη λα αλαιχνπλ 

ζελάξηα θαη παξάγνληεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα 

ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 
Οη ίδηεο νη ηξάπεδεο είλαη απηέο πνπ επηιέγνπλ ηε κέζνδν αμηνιφγεζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ αλάινγα κε ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

ηερλνινγηθά κέζα πνπ δηαζέηνπλ. Δλζαξξχλνληαη λα πηνζεηήζνπλ ηηο πην εμειηγκέλεο 

κεζφδνπο ζε πεξηπηψζεηο ζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο γηα δηαθνξεηηθέο κνλάδεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 
 
 
 

 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

Basel II 

Βαζκφο επαηζζεζίαο ΠΗΣΩΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

ζηνλ θίλδπλν   
   

Υακειφο Σππνπνηεκέλε Βαζηθνχ δείθηε 

 (Standardised) (Basic Indicator) 
   

Μέηξηνο Θεκειηψδεο εζσηεξηθψλ (Δλαιιαθηηθή) Σππνπνηεκέλε 

 δηαβαζκίζεσλ (Standarised) 

 (IRB Foundation)  
   

Τςειφο Πξνεγκέλε βάζεη Πξνεγκέλε 

 εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (Advanced Measurement 

 (IRB Advanced) approaches) 
   

 
 
 
 

 

5.3. ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΓΟΡΑ 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο, αλάινγα ηελ πιεξνθφξεζε πνπ 

δηαζέηνπκε, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απιέο αιιά θαη επηζηεκνληθέο 

κεζφδνπο. χκθσλα κε ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, σο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν 

θίλδπλνο απψιεηαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, εληφο θαη εθηφο ηνπ ηζνινγηζκνχ, πνπ 

νθείιεηαη ζε κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. Οη ηηκέο ζηελ αγνξά κεηαβάιινληαη 

απφ γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φπσο είλαη 
 
44 



κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ, ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη 

πξννπηηθέο ηνπο, αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ, ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ, νκνιφγσλ θαη 

κεηνρψλ. 

 
Μεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο είλαη: 

 

5.3.1.  Αμία ζε θίλδπλν (Value At Risk-VAR) 

 

Ζ Αμία ζε θίλδπλν είλαη κία ζηαηηθή κέηξεζε ηεο αλακελφκελεο δεκηάο ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ ζέζεσλ ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, πνπ νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο 

ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, εκπνξεπκάησλ, επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 

Με άιια ιφγηα εθθξάδεη ηε κέγηζηε δπλαηή απψιεηα πνπ κπνξεί λα ππνζηεί έλα 

ραξηνθπιάθην κηαο ηξάπεδαο ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζε δεδνκέλν δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο.  

 
Ζ κέζνδνο απηή είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηε κέηξεζε ησλ θηλδχλσλ ζέζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε θαζεκεξηλή απνηίκεζε. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη:  

 
 Απνηειεί ηερληθή πνζνηηθνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ. 



 Απνηειεί εξγαιείν αλάιπζεο κεηαβνιψλ θαη ηάζεσλ ελφο ραξηνθπιαθίνπ. 



 Απνηειεί εξγαιείν πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα δηαθνξεηηθά 

θεθαιαηνπρηθά ζηνηρεία, αγνξέο, ζέζεηο αληηζηάζκηζεο. 



 Απνηειεί επέιηθηε πξνζέγγηζε θαζψο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ππνλννχκελεο 

κεηαβιεηφηεηεο θαη ζπζρεηίζεηο. 



 ηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ην ραξηνθπιάθην είλαη ζηαηηθφ γηα ην ρξνληθφ 

νξίδνληα πξφβιεςεο 

 
Ζ ηηκή ηεο Αμίαο ζε θίλδπλν εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξακέηξνπο: 

 

 Νφκηζκα βάζεο: Δίλαη ην λφκηζκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην εθάζηνηε 

πηζησηηθφ ζχζηεκα γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ. 



 Υξνληθφο νξίδνληαο πξφβιεςεο: ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνινγίδνπλ ηε VAR 

γηα ην ρξνληθφ νξίδνληα πξφβιεςεο κηαο εκέξαο, θαζψο νη ζέζεηο ηνπο απφ 

κέξα ζε κέξα αιιάδνπλ δπλακηθά. Τπνινγίδνπλ δειαδή ηελ εκεξήζηα VAR 

(daily VAR). 
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 Δπίπεδν εκπηζηνζχλεο: ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο θπκαίλεηαη απφ 90% έσο 

99%. Ζ ηηκή ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο θαη ε ηηκή ηεο VAR είλαη 

αληίζηνηρεο. 

 
Οη ηηκέο ηεο Αμίαο ζε θίλδπλν φπσο είλαη θαηαλνεηφ κπνξνχλ λα είλαη 

ζπγθξίζηκεο εθφζνλ αλαθέξνληαη ζην ίδην λφκηζκα βάζεο, ζηνλ ίδην ρξνληθφ 

νξίδνληα θαη ζην ίδην επίπεδν εκπηζηνζχλεο (Εαπξάλεο, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηάγξακκα αμίαο ζε θίλδπλν 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πξνζεγγίζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ε Αμία ζε θίλδπλν. 

 
5.3.1.1. Ηζηνξηθή Πξνζνκνίσζε (Historical Simulation): 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο, ην ραξηνθπιάθην ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απνηειεί αληηθείκελν εηθνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε 

βάζε ηηο ηζηνξηθέο απνδφζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Θεσξνχκε φηη νη 

παξειζνχζεο ζπκπεξηθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εθάζηνηε 

ηξάπεδαο απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο 

απηψλ. 

 
Με άιια ιφγηα ε κέζνδνο απηή ιεηηνπξγεί παξαηεξψληαο ζηνηρεία ηνπ 

παξειζφληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ηηκέο ησλ ηειεπηαίσλ 3 εκεξψλ ή 6 

κελψλ ή 5 ρξφλσλ, δηακνξθψλεη ηελ θαηαλνκή θαη επνκέλσο ην δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο πνπ ζα αθνξά ν θίλδπλνο. Κάλεη ηελ παξαδνρή δειαδή φηη 

εθείλεο νη κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην παξειζφλ είλαη θαη απηέο πνπ 

ζα γίλνπλ θαη ζην κέιινλ. 

 
Ζ κέζνδνο απηή αλαιπηηθφηεξα αθνινπζεί 6 βήκαηα: 
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i. Απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ:  

 

Οη ζέζεηο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο αλεμαξηήησο ηνπ λνκίζκαηνο 

ζην νπνίν είλαη εθθξαζκέλεο, ζα πξέπεη λα απνηηκεζνχλ ζε έλα 

εληαίν λφκηζκα, απηφ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο.  

 
ii. Δθηίκεζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ζέζεσλ:  

 

Σν πηζησηηθφ ίδξπκα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηηο ζέζεηο ηνπ 

ζπλάιιαγκαηφο ηνπ. 

 
iii. Δθηίκεζε ησλ θεξδψλ θαη ησλ απσιεηψλ:  

 

Ζ ηξάπεδα ζα πξέπεη λα παξαηεξήζεη ηηο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο 

ζηηο ηζνηηκίεο αλ ππάξρνπλ γηα ηηο πξνεγνχκελεο x κέξεο πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη θαη λα εθηηκήζεη ηα θέξδε ή ηηο απψιεηεο πνπ 

ζα πξνέθππηαλ αλ ην ραξηνθπιάθηφ ηεο, κε ηελ παξνχζα ζχλζεζή 

ηνπ, δηαπξαγκαηεχνληαλ ζην παξειζφλ.  

 
iv. Δπαλάιεςε ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο γηα ηηο x-1 εκέξεο:  

 

Οινθιεξψλνληαο απηή ηε δηαδηθαζία, ε ηξάπεδα ζα θαηαιήμεη ζε 

x ηηκέο απσιεηψλ ή θεξδψλ γηα ηηο αληίζηνηρεο x εκέξεο εηθνληθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο.  

 
v. Σαμηλφκεζε ησλ παξαηεξήζεσλ:  

 

Ζ ηξάπεδα ζα πξέπεη λα ηαμηλνκήζεη ηηο x ηηκέο μεθηλψληαο απφ ηε 

ρεηξφηεξε απψιεηα θαη θαηαιήγνληαο ζην κεγαιχηεξν θέξδνο.  

 
vi. Δθηίκεζε θηλδχλνπ (απνχληδνγινπ θαη Πεληφηεο, 2009).  

 
 
 

 

5.3.1.2. Πξνζνκνίσζε Monte Carlo (Monte Carlo Simulation): 

 

Ζ κέζνδνο Monte Carlo πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηελ νκψλπκε πφιε φπνπ αλζνχλ ηα 

θαδίλν θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα. Υξεζηκνπνηεί ππνζεηηθέο ηηκέο θεξδψλ θαη απσιεηψλ 

γηα ην ραξηνθπιάθην. ηεξίδεηαη δειαδή ζηελ επαλαιακβαλφκελε ηπραία 

δεηγκαηνιεςία γηα λα ππνινγίζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο. Οη ππνζεηηθέο απνδφζεηο 
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επηιέγνληαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα δηαιέγνληαο ηπραία απφ κηα δεδνκέλε 

θαηαλνκή ηηκψλ θαη επηηνθίσλ πνπ εθηηκψληαη κε ηζηνξηθά δεδνκέλα. 

 
Ζ κέζνδνο απηή ιακβάλεη πεξίπνπ 10.000 ηπραία ζελάξηα, αθνινπζεί ε πιήξεο 

απνηίκεζε θάζε ζέζεο γηα θάζε ζελάξην, ν θαζνξηζκφο ησλ θεξδψλ θαη ησλ δεκηψλ 

θαη ηέινο ν ππνινγηζκφο ηεο Var παξακεηξηθά ή εκπεηξηθά. 

 
Αλαιπηηθφηεξα ηα βήκαηα ηα νπνία αθνινπζεί απηή ε κέζνδνο είλαη ηα εμήο: 

 

i. Δμέηαζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ , ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ πνπ ην επεξεάδνπλ θαη απνηίκεζε ηνπ ζηηο ηξέρνπζεο 

ηηκέο.  

 
ii. Καηαλνκή ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνδφζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε 

βάζε ηελ ηζηνξηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.  

 
iii. Παξαγσγή Ν ππνζεηηθψλ ηηκψλ απνδφζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο ίδηαο θαηαλνκήο  

 
iv. Σαμηλφκεζε θεξδψλ θαη απσιεηψλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

ππνζεηηθέο ηηκέο, μεθηλψληαο απφ ηε κέγηζηε απψιεηα θαη 

θαηαιήγνληαο ζην κέγηζην θέξδνο (απνχληδνγινπ θαη Πεληφηεο, 

2009).  

 
Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ έλαληη ησλ ππνινίπσλ, είλαη ε απμεκέλε 

αθξίβεηά ηεο θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηε δηαζπνξά ζην ραξηνθπιάθην, δειαδή ηε 

δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο. Σέινο 

ρξεζηκνπνηνχληαη δεθάδεο ρηιηάδεο παξαηεξήζεηο φπσο αλαθέξακε, γεγνλφο πνπ 

κεηψλεη ζεκαληηθά ην δεηγκαηνιεπηηθφ ζθάικα. 

 
Σν κνλαδηθφ ίζσο κεηνλέθηεκα απηήο ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη φηη ελψ κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηελ αλψηαηε δπλαηή δεκηά (π.ρ. πάλσ απφ 200.000$), δε κπνξεί, ζε 

πεξηφδνπο αθξαίσλ αιιαγψλ ησλ ηηκψλ, λα ηελ πξνζδηνξίζεη κε πνηνηηθή αθξίβεηα. 

 
 

 

5.3.1.3. Αλάιπζε Αθξαίσλ ελαξίσλ (Stress Testing): 

 

Σα ζελάξηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηε κέζνδν 

πξέπεη λα θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο παξαγφλησλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ 
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γεγνλφηα κηθξήο πηζαλφηεηαο, πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αζπλήζηζηεο δεκηέο ή 

θέξδε ζην ραξηνθπιάθην ηνπ. Δίλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε ηερληθή πνπ βνεζάεη ηηο 

ηξάπεδεο λα δηαπηζηψζνπλ πνηα είλαη ε κέγηζηε δεκία πνπ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ, αλ 

ππάξμνπλ ζηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλεο αθξαίεο ζπλζήθεο φπσο είλαη π.ρ. κηα θπζηθή 

θαηαζηξνθή, έλαο πφιεκνο θ.α 

 
Σα Stress Test ηεο ηξάπεδαο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε: 

 

 Πνζνηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχνπλ εχινγα stress 

ζελάξηα ζηα νπνία κπνξεί λα επεθηαζεί ην ελ ιφγσ πηζησηηθφ ίδξπκα 



 Πνηνηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα εθηηκνχλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ηξάπεδαο λα απνξξνθήζεη κεγάιεο δεκηέο θαη λα εθεχξεη ηξφπνπο ψζηε 

λα κεηψλεη ηνλ θίλδπλν θαη λα δηαθπιάζζεη ηα θεθάιαηα ηεο. 

 
Σα ζελάξηα ηεο θάζε ηξάπεδαο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδπαζκφο ζελαξίσλ πνπ έρνπλ 

αλαπηχμεη νη ίδηεο θαη ζελαξίσλ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. Οη 

πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ νη επνπηηθέο αξρέο απφ ηηο 

ηξάπεδεο αθνξνχλ: 

 
 ελάξηα ειεγθηηθψλ αξρψλ ηα νπνία δελ απαηηνχλ πξνζνκνίσζε απφ ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα (πιεξνθνξίεο γηα κεγάιεο δεκηέο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

ειέγρνληαη). 



 ελάξηα ειεγθηηθψλ αξρψλ ηα νπνία απαηηνχλ πξνζνκνίσζε απφ ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα (ππνβνιή ραξηνθπιαθίνπ ζε Stress ζελάξηα θαηά 

πεξηφδνπο αλαηαξαρήο θαη παξνρή ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο επνπηηθέο 

αξρέο) (Βεξγίλεο, 2007). 

 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο αθξαίσλ ζελαξίσλ αθνινπζνχληαη ηξία 

βήκαηα: 

 
i. Γεκηνπξγία ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ ζηα νπνία λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κεκνλσκέλα πηζαλά αθξαία γεγνλφηα θαη 

θαηαζηάζεηο γεληθεπκέλσλ θξίζεσλ.  

 
ii. Απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ: Δθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ γηα θάζε ελαιιαθηηθφ αθξαίν ζελάξην θαη  
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ππνινγηζκφο θεξδψλ ή δεκηψλ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

αγνξάο. 

 
iii. Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην πηζαλφ θέξδνο ησλ 

απσιεηψλ ζε θάζε αθξαίν ζελάξην θαη εληνπηζκφο εθείλσλ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα.  

 
 

 

5.3.1.4. Γηαθχκαλζε – πλδηαθχκαλζε (Variance – Covariance) ή Delta 

Normal 

 
ε απηή ηε κέζνδν ππνζέηνπκε φηη ηα δεδνκέλα καο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή, θαηαλέκνληαη δειαδή θαλνληθά (ρήκα 2). Ζ κέζνδνο δηαθχκαλζεο – 

ζπλδηαθχκαλζεο ζεσξείηαη κηα ζρεηηθά εχθνιε πινπνηήζηκε δηαδηθαζία. 

Δθαξκφδεηαη αθφκα θαη ζε κεγάια ραξηνθπιάθηα θαη απαηηεί ηελ εθηίκεζε: 

 
 Σσλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ (standard deviations), ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ 



 Σσλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο (correlation coefficients), ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 



Ζ κέζνδνο απηή φπσο είλαη πξνθαλέο απφ ηελ ππνινγηζηηθή ηεο απιφηεηα, είλαη 

ηδηαίηεξα εχρξεζηε θαη ιεηηνπξγηθή.  

 
Σα κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη φηη ιφγσ ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο πνπ αθνινπζεί, δελ 

είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη επαξθψο ηνλ θίλδπλν κε γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ελφο πηζησηηθνχ νξγαληζκνχ θαη λα ππνινγίζεη εχζηνρα ζηνηρεία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ πνπ παξνπζηάδνπλ αζχκκεηξε θαηαλνκή θαη εκθαλίδνπλ ζπρλφηεξα 

απ‟ φηη δειψλεη ε θαλνληθή θαηαλνκή, αθξαίεο ηηκέο. 

 
 

 

5.3.2.  Κίλδπλνο επηηνθίωλ 

 

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο εκπεξηέρεη επηπιένλ κέζα ηνπ ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ. Ο 

θίλδπλνο ησλ επηηνθίσλ επεξεάδεη ηελ αμία ή ηελ ηξέρνπζα ηηκή κηα επελδπηηθήο 
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ζέζεο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ην εηζφδεκα απφ ηελ επελδπηηθή ηνπ ζέζε. Ο 

θίλδπλνο επηηνθίσλ κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 

 
 Σν Μνληέιν ηεο Γηάξθεηαο ή Σν Υάζκα ηεο Γηάξθεηαο (Duration Gap 

Method) 


Ωο δηάξθεηα κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην κέγεζνο εθείλν πνπ κεηξά ηελ 

επαηζζεζία ηεο ηηκήο ζε κηα κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαη δίλεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ ηχπν: 

 
 
 
 

 

φπνπ D = ε δηάξθεηα 

 

Ρ= ε ηηκή 

 

i = ην επηηφθην θαη 

 

t= ν ρξφλνο 

 

Απηή ε κέζνδνο κέηξεζεο ζπγθξίλεη ηε κέζε ζηαζκηθή δηάξθεηα ησλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ κε ηε κέζε ζηαζκηθή δηάξθεηα ησλ Τπνρξεψζεσλ 

κηαο ηξάπεδαο θαη εμεηάδεη πψο κεηαβάιιεηαη ε θαζαξά ζέζε ηεο, φηαλ 

ππάξρεη κηα κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαζψο: 

 
ΓΚΘ= - (DE - DΠ * Π/Δ) * Γi / (1+i) 

 

φπνπ ΓΚΘ = κεηαβνιή ηεο θαζαξήο ζέζεο D 

 

DE = κέζε ζηαζκηθή δηάξθεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 

DΠ = ε κέζε ζηαζκηθή δηάξθεηα ηνπ παζεηηθνχ 

 

Δ,Π = Σν πνζφ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ 

 

i = Σν επηηφθην 

 

Γi = ε κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ 

 

(DE - DΠ *Π/Δ) = ράζκα δηαξθείαο 
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Μηα ηξάπεδα, φπσο είλαη θαλεξφ απφ ηνλ ηχπν, γηα λα αληηζηαζκίζεη πιήξσο 

ηνλ θίλδπλν θαη λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηελ Καζαξή ηεο Θέζε αλεμαξηήησο 

απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, ζα πξέπεη DE = DΠ * Π/Δ 

 
• Δάλ DE > DΠ * Π/Δ, ε ηξάπεδα ζα αληηκεησπίζεη θίλδπλν ζε κηα πηζαλή 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα κεηψζεη ηε δηάξθεηα 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, λα απμήζεη ηε δηάξθεηα ηνπ παζεηηθνχ ηεο θαη ηέινο 

λα απμήζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο κφριεπζε (Ρ/Δ).  
 

• Δάλ DE < DΠ * Π/Δ, ε ηξάπεδα ζα αληηκεησπίζεη θίλδπλν ζε κηα πηζαλή 

κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα απμήζεη ηε δηάξθεηα 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, λα κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηνπ παζεηηθνχ ηεο θαη ηέινο 

λα κεηψζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο κφριεπζε (Ρ/Δ).  

 

 Ζ Απιή Γηάξθεηα (Macaulay’s Duration) 


Ζ κέζνδνο απηή πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ Macaulay ν νπνίνο φξηζε ηε 

δηάξθεηα ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην 1983. Έζησ ε αθνινπζία ησλ 

πιεξσκψλ πνπ απνηεινχλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζπκβνιίδνληαη κε a0, 

a1,….. at θαη έζησ δ= 1/ (1+r). Σφηε ε απιή δηάξθεηα νξίδεηαη σο ην παξαθάησ 

θιάζκα : 















φπνπ r = ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 








 Ζ Σξνπνπνηεκέλε Γηάξθεηα (Modified Duration) 


Ζ Σξνπνπνηεκέλε Γηάξθεηα βξίζθεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηελ απιή δηάξθεηα κε 

ην (1+r). Οπφηε: 
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Ο Σξνπνπνηεκέλνο Γείθηεο Γηάξθεηαο απνηειεί ην ηειηθφ εξγαιείν γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ επηηνθίσλ (ζέζεο) θαη ππνδειψλεη ην βαζκφ 

επαηζζεζίαο ηεο ηηκήο. Δπεξεάδεηαη απφ: 

 
 Σν χςνο ηνπ επηηνθίνπ 



 Σε ιήμε ηνπ πξντφληνο 



 Σν χςνο θαη ην πιήζνο ησλ θαηαβνιψλ 



 Σν ρξφλν θαηαβνιήο 

 

Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ κέηξεζεο είλαη φηη δελ ιακβάλεη ππφςε 

ηεο πηζαλέο έθηαθηεο ηακεηαθέο ξνέο θαη πξνβιέπεη φηη φιεο ζα γίλνπλ φπσο 

αθξηβψο είραλ απηέο ππνινγηζηεί. 

 
 

 

Ζ Απνηειεζκαηηθή Γηάξθεηα (Effective Duration) 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο κέηξεζεο αθνξά ηελ επαηζζεζίαο ηεο ηηκήο ζε κηα 

κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηπηψζεηο ζαλ θαη απηέο ησλ 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ηα νπνία δελ έρνπλ θάπνηα εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαζνξηζκέλε δηάξθεηα. Γίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Όπνπ  Ρi- = ε ηηκή ηνπ δηθαηψκαηνο εάλ ηα επηηφθηα κεησζνχλ 

 

Ρi+ = ε ηηκή ηνπ δηθαηψκαηνο εάλ ηα επηηφθηα απμεζνχλ 

 

Ρ0 = ε αξρηθή ηξέρνπζα ηηκή ηνπ δηθαηψκαηνο 

 

i+ = ην αξρηθφ επηηφθην ηεο αγνξάο ζπλ ηελ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ 

 

i - = ην αξρηθφ επηηφθην ηεο αγνξάο κείνλ ηελ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ 
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 Ζ Μέζνδνο ηνπ Αλνίγκαηνο (Duration Gap Analysis) 



Ζ κεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ φπσο είλαη ινγηθφ, είλαη 

απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ. Ζ κεηαβνιή απηή εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε ζεηηθψλ (long) θαη 

αξλεηηθψλ (short) αλνηγκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάξθεηα (duration) ηεο 

θάζε ζέζεο ρσξηζηά, ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα (weighting duration) ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηέινο ηεο ζρέζεο απηψλ 

(duration gap). 

 
     P  

 

Duration   - 
  P   

 

  

 i 
 

 

     
 

   (1  i)  
 

 
 
 

 

 P    - Duration 
   i   

P  

      

(1 

   

   i)   
 

 
 
 

Όπνπ  ΓΡ = κεηαβνιή ηξέρνπζαο ηηκήο 

 

i = επηηφθην 

 

Duration = δηάξθεηα 
 
 
 
 

Δίλαη θαλεξφ πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηάξθεηα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

κεηαβνιή ηεο ηηκήο γηα κηα δεδνκέλε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 - ΣΟ ΤΜΦΧΝΟ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ III 

 

6.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

Μεηά ηελ θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ην 2008, ε Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο νδεγήζεθε ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπκθψλνπ. Σν κεηαξξπζκηζηηθφ 

ζρέδην αλαθνηλψζεθε ην επηέκβξε ηνπ 2010, εγθξίζεθε απφ ηελ « Οκάδα ησλ 20 » 

ην Ννέκβξε ηνπ 2010 θαηά ηε ζπλνδφ ηνπο ζηε ενχι θαη σο ηειηθφο ρξφλνο 

εθαξκνγήο ηνπ έρεη ηεζεί ε 31ε-12-2019. 

 
Σν λέν ζχκθσλν ζπκπεξηιακβάλεη ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα λα απνξξνθά ηπρφλ θξαδαζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή. ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο κέζσ ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ απηνχ 

παθέηνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη δηαθπβέξλεζεο θαη ε 

ελίζρπζε ηεο ηξαπεδηθήο δηαθάλεηαο. 

 
Οη δχν ζεκαληηθέο εθζέζεηο ηηο νπνίεο πηνζέηεζε θαη δεκνζίεπζε ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 

2010 ε Δπηηξνπή θαη νη νπνίεο απνηεινχλ πξντφλ εθηελψλ δηαβνπιεχζεσλ απφ ην 

2008 έρνπλ ηίηιν: 

 
 “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 

banking systems” (BCBS, 2010). 



 “Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards 

and monitoring” (BCBS, 2010). 

 
Οη δχν ελ ιφγσ εθζέζεηο είλαη γλσζηέο σο ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο III ε 

νπνία απνηειεί απάληεζε ηεο επηηξνπήο ζηελ πην πξφζθαηε δηεζλή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, φπσο επίζεο βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο Βαζηιείαο II 

θαη φρη κία λέα ζπκθσλία. Ζ Βαζηιεία III απνβιέπεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θάζε 

ηξάπεδαο μερσξηζηά ( κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν - micro prudential ) ψζηε λα κπνξεί 

απφ κφλν ηνπ θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα λα μεπεξλά πξνβιήκαηα ζε 

πεξηφδνπο έληαζεο αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ 

(καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν – macro prudential ) πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζην 

ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ πξνθπθιηθή κεγέζπλζε ηνπ ελ ιφγσ 

θηλδχλνπ ζε βάζνο ρξφλνπ. 

 
Οπζηαζηηθά ν λένο άμνλαο ηνπ λένπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ είλαη ε θαζηέξσζε 

θαλφλσλ καθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο. χκθσλα κε ηνλ Γθφξηζν 
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(2011), ε Βαζηιεία ΗΗΗ απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε, ίζσο, πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο 

κεηά ηελ πξφζθαηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη ε 

ελίζρπζε ηεο κηθξφ - πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηξαπεδψλ, θαη ε αληηκεηψπηζε, κέζσ καθξφ - πξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ, ηνπ 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Hannoun (2010) φηη ε Βαζηιεία ΗΗΗ είλαη έλα “enhanced 

Basel II plus a macro-prudential overlay”. 

 
Σηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ζα ηηο ρσξίδακε ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

 
 Ζ πξψηε αθνξά ηξνπνπνηήζεηο ζε δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ, 

πξνζκεηξψληαο θαη ηηο πξνζζήθεο πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ. 


 Ζ δεχηεξε αθνξά θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ ζρέζε είηε κε 

ζηνηρεία κηθξφ – πξνιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ πξνζηίζεηαη είηε ζηνηρεία 

καθξφ – πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο. 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ην επνπηηθφ πιαίζην 

ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 
 Διάρηζηα Ίδηα Κεθάιαηα Σξαπεδψλ 



ηα πξφζζεηα ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ 

εληάζζνληαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη νκνινγηαθνί ηίηινη πνπ πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Γθφξηζν (2011), νη νπνίεο είλαη 

νη αθφινπζεο: 



 Να είλαη κε θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο. 


 Να έρνπλ εθδνζεί θαη ην πνζφ ηεο έθδνζεο λα έρεη θαηαβιεζεί πιήξσο. 


 Να είλαη κεησκέλεο εμαζθάιηζεο έλαληη ησλ θαηαζεηψλ θαη φισλ ησλ ελ γέλεη 

πηζησηψλ. 


 Να κελ πεξηέρνπλ ξήηξα πξνζαχμεζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζήο ηνπο 

ζε πεξίπησζε κε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αλάθιεζήο ηνπο ή παξεκθεξή 

ξήηξα. 

 
 

 
56 



 Να κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ απφ ηνλ εθδφηε ηνπο κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε 

πεληαεηίαο, θαη εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 



Δπηπιένλ ηα αθαλή απνζεκαηηθά, ηα απνζεκαηηθά απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή 

πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη δηνξζψζεηο αμίαο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, πνπ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, 

εληάζζνληαη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ, ζα παχζνπλ 

λα πεξηιακβάλνληαη ζε απηά. 



Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ ζχκθσλα κε ην Γθφξηζν (2011) έζεζε λέα πνζνηηθά φξηα φζνλ 

αθνξά ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηα νπνία 

πξνθχπηεη φηη ην χςνο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ίδησλ θεθαιαίσλ δε ζα πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ην 2% θαζψο:  
 

 Σα θχξηα ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα 

αλέξρνληαη ζην 4,5% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ. 


 Σν ζχλνιν ησλ βαζηθψλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα 

αλέξρεηαη ζην 6% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ. 


 Σν ζχλνιν ησλ ειαρίζησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ ζα 

ζπλερίζεη λα αλέξρεηαη ζην 8,0% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ. 






 Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 



Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε ηεο θάιπςεο ησλ ηξαπεδψλ έλαληη ηεο 

έθζεζήο ηνπο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. 

Οη ηξάπεδεο νθείινπλ λα αμηνινγνχλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ αλνηγκάησλ 

ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρεη ή φρη πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε απφ 

Οίθνπο Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο αιιά θαη λα ειέγρνπλ θαηά  
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πφζν νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα ελ ιφγσ αλνίγκαηα 

είλαη θαηάιιεινη ή φρη. 

 
 Καλφλεο κίθξν – πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο 



 πληειεζηήο κφριεπζεο: Ζ κφριεπζε ησλ ηξαπεδψλ απνηέιεζε έλα 

απφ ηα βαζηθφηεξα αίηηα ηεο πξφζθαηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο. Καζηεξψλεηαη έηζη έλαο απιφο ζπληειεζηήο κφριεπζεο πνπ δε 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν: 



πληειεζηήο Μφριεπζεο = Ίδηα θεθάιαηα ηξαπεδψλ / Αλνίγκαηα ίδησλ 

θεθαιαίσλ = 3% 







 πληειεζηήο Ρεπζηφηεηαο: Καζηεξψλνληαη γηα πξψηε θνξά ζε δηεζλέο 

επίπεδν δχν δείθηεο ξεπζηφηεηαο: 



 Ο πξψηνο δείθηεο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε 

βξαρππξφζεζκε πεξίνδν θαη είλαη ν ζπληειεζηήο θάιπςεο 

ξεπζηφηεηαο. Με απηφ ην ζπληειεζηή επηδηψθεηαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο επαξθψλ θαη πςειήο πνηφηεηαο 

ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ψζηε λα 

θαιπθζνχλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 


πληειεζηήο Κάιπςεο Ρεπζηφηεηαο = Απφζεκα ησλ πςειήο 

πνηφηεηαο ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ / 

χλνιν θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επφκελσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ > ή = 100% 



 Ο δεχηεξνο δείθηεο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε 

καθξνπξφζεζκε πεξίνδν θαη είλαη ν ζπληειεζηήο θαζαξήο 

ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 
πληειεζηήο Καζαξήο ηαζεξήο Υξεκαηνδφηεζεο = Γηαζέζηκε 

πνζφηεηα ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο / Απαηηνχκελε πνζφηεηα 

ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο > ή = 100% 
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 Καλφλεο κάθξν – πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο 

Οη ηξάπεδεο ζχκθσλα κε ην Γθφξηζν (2011) ζα πξέπεη: 

 
 Να δεκηνπξγνχλ, ζε νκαιέο πεξηφδνπο, «θεθαιαηαθφ απφζεκα γηα ιφγνπο 

ζπληήξεζεο». 


 Να δεκηνπξγνχλ, ζε πεξηφδνπο ππεξβνιηθήο πηζησηηθήο επέθηαζεο, 

«αληηθπθιηθφ (θεθαιαηαθφ) απφζεκα». 


 Να ζρεκαηίδνπλ δπλακηθέο πξνβιέςεηο βάζεη ησλ αλακελφκελσλ δεκηψλ απφ 

ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. 


Με ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ: 

 
o Κεθαιαηαθφ απφζεκα γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο: θνπφο ηεο 

δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ απνζέκαηνο είλαη ε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο 

δεκηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε πεξηφδνπο έληαζεο – θξίζεο θαη 

ην χςνο ηνπ ζα πξέπεη λα θηάλεη ζην 2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ. 

 
o Αληηθπθιηθφ θεθαιαηαθφ απφζεκα: Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο 

ησλ ηξαπεδψλ λα δεκηνπξγνχλ απηφ ην απφζεκα θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ χςνπο ηνπ ζα γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο φπσο ζα νξίδεη ην 

θάζε θξάηνο μερσξηζηά, φηαλ θξίλεηαη πσο ππάξρεη ππεξβνιηθή 

πηζησηηθή επέθηαζε ε νπνία ελέρεη ζπζηεκηθφ θίλδπλν. Σν απφζεκα 

απηφ ζα θιηκαθψλεηαη, θαηά ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, απφ 0% 

έσο 2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ησλ ηξαπεδψλ.  

 
 
 
 
 
 

 

6.2 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΤΜΦΧΝΟΤ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗΗ  

 

Οη επηπηψζεηο απφ ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο III αθνξνχλ ηε κείσζε ηνπ εηήζηνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο θαηά πεξίπνπ 0,7%, ηελ απνθπγή ζπζηεκηθψλ θξίζεσλ (φπσο 

απηή ηνπ 2008 ε νπνία θφζηηζε πεξίπνπ ην 2% ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο), ηε 
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κείσζε ηεο απφδνζεο θεθαιαίνπ (ROE) ιφγσ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ θαη εμαηηίαο 

ησλ θαλφλσλ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηε κείσζε έθζεζεο ησλ ηξαπεδψλ ζε πςεινχ 

θηλδχλνπ πειάηεο θαη πξντφληα. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ πσο ην λέν ζχκθσλν ηεο 

Δπηηξνπήο έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 
Ο Γθφξηζνο (2011) είρε πξνβεί ραξαθηεξηζηηθά ζε ηξεηο επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

αλακελφκελεο επηπηψζεηο πνπ ειιφρεπαλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ: 

 
 Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα νδεγήζεθαλ ζε πεξηνξηζκφ ηεο πξνζθνξάο 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ κε άκεζν αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνλ πξαγκαηηθφ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ αλάπηπμε. 



 Ζ αλάγθε αλάθηεζεο ηεξάζηησλ θεθαιαίσλ απφ ηηο αγνξέο νδήγεζε 

ζηε κείσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ . 



 Ζ επηηαθηηθή αλάγθε κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ηξαπεδψλ νδήγεζε ηηο 

ηξάπεδεο λα κεηαηνπίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε ηκήκαηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ηεινχλ ππφ ήπηα ξπζκηζηηθή θαη 

επνπηηθή παξέκβαζε. 













6.3 ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ ΚΑΗ ΗΗΗ  

 

πγθξίλνληαο ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ κε ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ 
 
δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ε βαξχηεηα ζηε Βαζηιεία ΗΗ δφζεθε ζηελ θαηά ην δπλαηφλ 

εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ππφθεηληαη ζε θίλδπλν, ζηνλ 

παξνλνκαζηή δειαδή ηνπ θιάζκαηνο ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ελψ κε ηε 

Βαζηιεία ΗΗΗ δίλεηαη βαξχηεηα ζηα δηαζέζηκα θεθάιαηα, ζηνλ αξηζκεηή δειαδή ηνπ 

θιάζκαηνο ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

 
Δπηπιένλ, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δελ εκπεξηείρε θαλφλεο καθξν-

πξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε, ηε ρξνληθή δηάζηαζε θαη ηε δηαηνκεαθή 

ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο δχν πξψηεο 

ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο ζπκκεηείραλ ηα κέιε ηνπ G-10 θαη απνπζίαδαλ ηειείσο νη 
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κεγαιχηεξεο αλαπηπζζφκ ελεο νηθνλνκίεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ πιέν λ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

 
ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί , παξαηίζεληαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηε Βαζηιεία ΗΗ θαη 

ζηε Βαζηιεία ΗΗΗ (πεγή: http://bankofgreece.gr) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ALPHA 

 

BANK 
 

 

Ζ Alpha Bank θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο απνηεινχλ ζηηο κέξεο καο έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο Οκίινπο επηρεηξήζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο 

εμππεξεηεί πάλσ απφ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα πειάηεο ζε Διιάδα αιιά θαη ζε ρψξεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο είλαη ε Ρνπκαλία, ε εξβία, ε Βνπιγαξία, ε Π.Γ. .Μ., ε 

Κχπξνο, ε Αιβαλία θαη ε Αγγιία. 

 
Ο Όκηινο απηφο πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ηδηψηεο θαη ζε επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

 
 Σξαπεδηθέο ππεξεζίεο 



 Υξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο 



 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 



 Τπεξεζίεο επελδχζεσλ 



 Τπεξεζίεο αζθαιίζεσλ 



 Κηεκαηηθέο ππεξεζίεο 



 Ξελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νκίινπ, θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 19.9.2006, 

απνθάζηζε ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ γηα ηελ Σξάπεδα θαη ηνλ 

Όκηιν. Ζ Δπηηξνπή απαξηίδεηαη, θαη΄ ειάρηζηνλ, απφ ηξία Μέιε θαη φρη πεξηζζφηεξα 

απφ ην 40% ηνπ εθάζηνηε ζπλφινπ ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Σξαπέδεο (ζηξνγγπινπνηνχκελν ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ), 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ. 

 
Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη, σο Μέινο, έλαο εθ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξαπέδεο. Σα 

Μέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε εθηειεζηηθά. Σνπιάρηζηνλ ην έλα 

ηξίην ησλ Μειψλ (ζηξνγγπινπνηνχκελν ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ) είλαη 

αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά. Ωο Πξφεδξνο αλαιακβάλεη κε εθηειεζηηθφ Μέινο, κε 
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ζεκαληηθή εκπεηξία ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν, ην νπνίν δελ κπνξεί ηαπηφρξνλα λα αζθεί 

θαζήθνληα Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή Πξνέδξνπ ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο. Ζ ζεηεία ησλ κε εθηειεζηηθψλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο δελ δχλαηαη λα 

ππεξβεί ηηο δχν ζεηείεο ζπλνιηθά. Σέινο, ε Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ 

ζπλεδξηάδεη κία θνξά ηνλ κήλα ή θαη εθηάθησο, θαη θαιεί νπνηνδήπνηε Μέινο ηεο 

Γηνηθήζεσο ή ηέιερνο ζεσξεί ζθφπηκν. 

 
Ζ Alpha Bank, σο κηα ζπζηεκηθή θαη ζεκαληηθή ηξάπεδα, επνπηεχεηαη απφ ηνλ 

Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ (SSM) ζχκθσλα κε ην λέν πιαίζην « Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο επελδπηηθψλ εηαηξηψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ», επξέσο γλσζηφ θαη σο 

Βαζηιεία ΗΗΗ, φπσο απηφ επηζεκνπνηήζεθε απφ ηηο Δπνπηηθέο Γεκνζηνπνηήζεηο ηνπ 

Οκίινπ ηνπ έηνπο 2014 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014, παξάιιεια κε 

ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2013/36/EU ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013. Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο 

παξαπάλσ νδεγίαο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κέζσ ηνπ λφκνπ 

4261/2014. 

 
Σν επνπηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, απνηειείηαη απφ ηξεηο ζεκειηψδεηο ππιψλεο: 

 

 Σνλ Ππιψλα Η, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Ο Όκηινο ππνινγίδεη ηηο θεθαιαηαθέο ηνπ 

απαηηήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: 

 
o Πηζησηηθφο Κίλδπλνο: Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο (STA). Ζ 

απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμαζθαιίζεσλ γίλεηαη κε ηελ 

εμειηγκέλε κέζνδν. Οη ππνινγηζκνί ηφζν ζε αηνκηθή φζν θαη ζε 

ελνπνηεκέλε βάζε γίλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο BWCM ηεο 

SUNGARD. Ζ Alpha Bank επηπιένλ πξνεηνηκάδεη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

θαη ζπζηεκηθέο ππνδνκέο ηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Πξνζέγγηζεο Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

Σν παξφλ πιαίζην δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο Σξάπεδαο 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θπβεξλεηηθψλ θαλφλσλ, πνιηηηθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο πνπ 

θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην ραξηνθπιάθην ηεο Σξάπεδαο θαη ην νπνίν 

είλαη ππφ ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη βειηίσζε.  
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o Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο: Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο 

(STA) ηνπ Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ Βαζηιεία ΗΗ / ΠΓΣΔ 

2590/20.8.2007. Κάπνηεο απφ ηηο κε-ζεκαληηθέο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 

ηνπ Οκίινπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ην 

Λεηηνπξγηθφ Κίλδπλν, ζα πηνζεηήζνπλ ζηαδηαθά θαη απηέο ηελ 

Σππνπνηεκέλε Μέζνδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αθαζάξηζηα 

ιεηηνπξγηθά έζνδα γηα ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, ήηνη 2012, 2013 θαη 

2014, θαηαλέκνληαη ζε νθηψ (8) επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ηζνχληαη κε ην 

κέζν φξν ησλ αθαζάξηζησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ γηα ηα ηξία απηά 

έηε, αθνχ έρνπλ πξσηίζησο ππνινγηζζεί αλά δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζηαζκηζζεί κε πξνθαζνξηζκέλνπο απφ ην Πιαίζην ζπληειεζηέο.  

 
o Κίλδπλνο Αγνξάο: Ζ Σξάπεδα έρεη αλαπηχμεη εζσηεξηθφ κνληέιν γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Αμίαο ζε Κίλδπλν (VaR) γηα ηα ζεκαληηθά 

αλνίγκαηά ηεο, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΣηΔ. Ζ κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνχ ηεο Αμίαο ζε Κίλδπλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηνλ Κίλδπλν Αγνξάο, είλαη  
 

ε κέζνδνο ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνηψζεσο. Υξεζηκνπνηείηαη πεξίνδνο 

δηαθξαηήζεσο κίαο θαη δέθα εκεξψλ, αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν ρξεζηκνπνηείηαη πεξίνδνο 

παξαηεξήζεσλ δχν εηψλ θαη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99%. Δπηπιένλ,  
 

ε Σξάπεδα αθνινπζεί ηελ Σππνπνηεκέλε κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ησλ ππφινηπσλ κε-ζεκαληηθψλ αλνηγκάησλ. 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Κηλδχλνπ 

Αγνξάο ζε αθξαίεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηελεξγνχληαη 

ζρεηηθέο αζθήζεηο πξνζνκνηψζεσο θαηαζηάζεσλ θξίζεσο.  

 
 

 

 Σνλ ππιψλα ΗΗ, ν νπνίνο ζέηεη ηηο αξρέο, ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζψο 

θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαρεηξίζεσο θηλδχλσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ 
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αμηνιφγεζε ηνπ Ππιψλα ΗΗ απνηειείηαη απφ δχν (2) δηαδηθαζίεο, ηε 

Γηαδηθαζία Αμηνινγήζεσο Δπάξθεηαο Δζσηεξηθνχ Κεθαιαίνπ (ΓΑΔΔΚ), ε 

νπνία δηελεξγείηαη απφ ην ίδην ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα, θαη ηε Γηαδηθαζία 

Δπνπηηθήο Αμηνινγήζεσο (ΓΔΑ) πνπ δηεμάγεηαη απφ ηελ αξκφδηα ξπζκηζηηθή 

αξρή. Ζ ΓΑΔΔΚ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ Οκίινπ θαη είλαη επζπγξακκηζκέλε κε φιεο ηηο γεληθέο αξρέο θαη 

απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ θαη ηεο Πξάμεο Γηνηθεηή ηεο ΣηΔ (2577/2006). 

Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε ΓΑΔΔΚ είλαη νη εμήο: 

 
o  Δπηρεηξεζηαθφο/ ηξαηεγηθφο θίλδπλνο 

 

o Πηζησηηθφο θίλδπλνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ 

ζπγθέληξσζεο, ππνιεηπφκελνπ θηλδχλνπ, εηδηθνχ δαλεηζκνχ, 

ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζην ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην θαη ηνπ 

θηλδχλνπ ρψξαο. 

 
o  Κίλδπλνο αγνξάο 

 

o  Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

 

o  Κίλδπλνο θήκεο 

 

o  Κίλδπλνο επηηνθίνπ ζην ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην 

 

o  Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 

o Άιινη θίλδπλνη (φπσο ν θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ, ν θίλδπλνο 

κφριεπζεο, ν θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ).  

 
 

 

 Σνλ Ππιψλα ΗΗΗ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πεηζαξρίαο 

ηεο αγνξάο, θαη ν νπνίνο θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσο ησλ 

βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ έθζεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ 

 
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο (8% επί 

ησλ ζηαζκηζκέλσλ πνζψλ ελεξγεηηθνχ) έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
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εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ιφγσ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ησλ αλνηγκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

Ζ ζπλερηδφκελε αλάπηπμε θαη δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ν 

ζεκαληηθφο ξφινο ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ νηθνλνκία, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

ιήςεο κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο επξσζηίαο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 
Σν ζεκεξηλφ επκεηάβιεην παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί ηε 

δηαζθάιηζε ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαζψο απηή απνηειεί κία 

απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο απφ 

θιπδσληζκνχο. Δπηπιένλ, επηηάζζεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ επνπηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πξνο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

 
Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηε 

δηακφξθσζε θαη ηε ζηαδηαθή ζχγθιηζε ησλ επνπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δηέπνπλ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην 1988 είρε σο ζηφρν λα πξνθπιάμεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν κέζσ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. 

 
Δμαηηίαο φκσο ησλ αδπλακηψλ ηνπ θαη ησλ πηέζεσλ ηεο αγνξάο αλαζεσξήζεθε θαη 

δεκηνπξγήζεθε ην 2004 ην επνπηηθφ πιαίζην ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γλσζηφ σο 

Βαζηιεία ΗΗ. Παξά ηα πξνβιήκαηα ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο, ηεο πξνθπθιηθφηεηαο, 

ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ ε 

Βαζηιεία ΗΗ πξνρψξεζε αξθεηά πξνο ηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ 

ειαηησκάησλ ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ, θαη θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

κεησκέλεο επαηζζεζίαο ζηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Οη δηαηάμεηο ηεο Νέαο 

πκθσλίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ησλ ηερληθψλ κείσζεο ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηνλίδνληαο ηελ επνπηεία θαη ηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο θαηάθεξαλ λα 

νξίζνπλ κε ζαθήλεηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο θαη λα 

παξνπζηάζνπλ πην απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ. 

 
Ζ ηξέρνπζα θξίζε φκσο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαηέδεημε ηηο αδπλακίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, είηε ιφγσ κε εθαξκνγήο ησλ ππαξρφλησλ θαλφλσλ, είηε ιφγσ 

αλεπάξθεηαο ηνπ πιαηζίνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

 
ηα πιαίζηα απηά δεκηνπξγήζεθε ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη κέηξα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 
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ζπζηήκαηνο λα απνξξνθά ηηο επηπηψζεηο καθξννηθνλνκηθψλ θαη πηζησηηθψλ 

θξίζεσλ, ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηε βειηίσζε ησλ αξρψλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο (Υαξδνχβειεο 

θαη Καξακνχδεο, 2011) 

 
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο 

επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο, ψζηε λα γίλεη αζθαιέζηεξνο ν ηξαπεδηθφο θιάδνο. Ζ 

εθαξκνγή ηνπο απαηηεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη δηάζεζε πφξσλ ηφζν απφ ηηο 

ηξάπεδεο φζν θαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο. 

 
Θα πξέπεη, ινηπφλ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη επνπηηθέο αξρέο έγθαηξα θαη 

ζπζηεκαηηθά λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ, ηζρπξνπνηψληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθή 

ζέζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. 

 
Ωζηφζν, δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ εθθξάδνπλ δεκνζίσο ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ νδεγηψλ θαη ζεσξνχλ δχζθνιε ηελ έγθαηξε εθαξκνγή ηνπο. 
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