
 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

 
 
 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 
 
 
 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΤΔΑΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 
ΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 

ΠΙΣΟΛΗΠΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 
ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΙΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

 
 

της  

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΟΤΛΗ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:  ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2015 

 

Υποβλικθκε ωσ απαιτοφμενο για τθν απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλώματοσ ςτθ 
Στρατθγικι Διοικθτικι Λογιςτικι και τθ Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ. 



 
1 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ .................................................................................. 1 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ ......................................................................................... 3 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ ..................................................................................... 3 

1 ΔΗΑΓΧΓΖ ........................................................................................................... 4 

2 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ................................. 6 

2.1 Ειςαγωγικζσ Παρατθριςεισ ...................................................................................... 6 

2.2 Το Τραπεηικό Σφςτθμα .............................................................................................. 7 

2.3 Οι εποπτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτο νζο 

χρθματοοικονομικό περιβάλλον ........................................................................................... 9 

2.4 Θεςμικό Πλαίςιο Εποπτείασ ΤτΕ ............................................................................. 10 

2.5 Κανόνεσ Εποπτείασ  - Το Σφμφωνο τθσ Επιτροπισ τθσ Βαςιλείασ .......................... 13 

2.5.1 Γενικά Σχόλια ................................................................................................... 13 

2.5.2 Βαςιλεία Ι ........................................................................................................ 15 

2.5.3 Βαςιλεία ΙΙ ....................................................................................................... 18 

2.5.4 Βαςιλεία ΙΙΙ ...................................................................................................... 22 

3 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ & ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ: 

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ................................................................................ 27 

3.1 Ειςαγωγικζσ Παρατθριςεισ .................................................................................... 27 

3.2 Είδθ κινδφνων Εμπορικών Τραπεηών ...................................................................... 28 

3.3 Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ: Ζννοια, Κατθγορίεσ, Παράγοντεσ επθρεαςμοφ και 

Σπουδαιότθτα ...................................................................................................................... 30 

3.3.1 Γενικά Σχόλια ................................................................................................... 30 

3.3.2 Ζννοια Πιςτωτικοφ Κινδφνου .......................................................................... 30 

3.3.3 Κατθγορίεσ Πιςτωτικοφ Κινδφνου ................................................................... 31 

3.3.4 Σπουδαιότθτα Μζτρθςθσ Πιςτωτικοφ Κινδφνου ............................................ 33 

3.3.5 Η επίδραςθ του Πιςτωτικοφ Κινδφνου ςτθν Κεφαλαιακι Επάρκεια των 

Τραπεηών ......................................................................................................................... 37 

3.4 Πιςτολθπτικι Ικανότθτα: Ζννοια, Παράγοντεσ Επθρεαςμοφ και Σπουδαιότθτα ... 39 

3.4.1 Γενικά Σχόλια ................................................................................................... 39 

3.4.2 Ζννοια Πιςτολθπτικισ Ικανότθτασ .................................................................. 40 

3.4.3 Αξιολόγθςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ πιςτοφχων ........................................ 41 



 
2 

3.4.4 Προςδιοριςμόσ πραγματικών αναγκών του πιςτοφχου και πθγζσ 

αποπλθρωμισ των αναλαμβανόμενων υποχρεώςεων .................................................. 42 

4 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ44 

4.1 Ειςαγωγικζσ Παρατθριςεισ .................................................................................... 44 

4.2 Μζκοδοι Υπολογιςμοφ του Πιςτωτικοφ Κινδφνου ςε επίπεδο πιςτοφχου ............ 44 

4.3 Αξιολόγθςθ Δανειολθπτών: Μια πρώτθ προςζγγιςθ ............................................. 48 

4.4 Αξιολόγθςθ Μικρών και Μεςαίων Επιχειριςεων .................................................. 50 

4.4.1 Γενικά Σχόλια ................................................................................................... 50 

4.4.2 Μζκοδοσ Credit Scoring ( Πιςτωτικι βακμολόγθςθ) ...................................... 51 

4.4.3 Μζκοδοσ Behavioural Scoring ......................................................................... 54 

4.5 Αξιολόγθςθ Μεγάλων Επιχειριςεων ...................................................................... 55 

4.5.1 Γενικά Σχόλια ................................................................................................... 55 

4.5.2 Μζκοδοσ Credit Rating ( Πιςτωτικι Διαβάκμιςθ) .......................................... 60 

4.6 Μζκοδοι Υπολογιςμοφ Πιςτωτικοφ Κινδφνου Τραπεηικοφ Χαρτοφυλακίου ......... 63 

4.6.1 Γενικά Σχόλια ................................................................................................... 63 

4.6.2 Μοντζλα Μζτρθςθσ Πιςτωτικοφ Κινδφνου Χαρτοφυλακίου .......................... 64 

5 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΣΗ 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΤΣΖΜΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ .......................................................... 68 

5.1 Ειςαγωγικζσ Παρατθριςεισ .................................................................................... 68 

5.2 Η Μεκοδολογία των Ελλθνικών Συςτθμικών Τραπεηών......................................... 68 

5.3 Κατάταξθ Δανειολθπτών Μζςω Διαβακμίςεων ..................................................... 72 

5.4 Πλαίςιο Εμπειρικισ Διερεφνθςθσ ........................................................................... 77 

5.4.1 Γενικά Σχόλια ................................................................................................... 77 

5.4.2 Μζκοδοι Μζτρθςθσ του Πιςτωτικοφ Κινδφνου ςτισ Ελλθνικζσ Συςτθμικζσ 

Τράπεηεσ 77 

6 ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ & ΣΖ 

ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΗ 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΤΣΖΜΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ .......................................................... 91 

6.1 Ειςαγωγικζσ Παρατθριςεισ .................................................................................... 91 

6.2 Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ & Πιςτολθπτικι Ικανότθτα ςτισ Ελλθνικζσ  Συςτθμικζσ 

Τράπεηεσ .............................................................................................................................. 92 

6.3 Επίπτωςθ των αλλαγών ςτο Ελλθνικό Τραπεηικό Σφςτθμα .................................... 94 

7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ ....................................................................................................... 96 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ .......................................................................... 99 



 
3 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 
  

Πίλαθαο 2.1  ηάζκηζε ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ εληόο Ηζνινγηζκνύ ..................... 16 

Πίλαθαο 2.2  ηάζκηζε ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ εθηόο Ηζνινγηζκνύ .................... 17 

Πίλαθαο 2.3  Γνκή Νένπ πκθώλνπ – Βαζηιεία ΗΗ ................................................. 18 

Πίλαθαο 2.4  Αιιαγέο ζην ύκθσλν ηεο Βαζηιείαο  ............................................... 19 

Πίλαθαο 3.1  Παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ αλάιπζε ηνπ 

πηζησηηθνύ θηλδύλνπ.................................................................................................. 35 

Πίλαθαο 4.1  Παξάκεηξνη γηα ηνλ ππνινγηζκό ζηαζκίζεσλ ησλ θηλδύλσλ .......... 45 

Πίλαθαο 4.2  Τπνδείγκαηα κέηξεζεο θαη εθηίκεζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ......... 48 

Πίλαθαο 4.3 Γηάθξηζε Δπηρεηξήζεσλ ζηελ ηξαπεδηθή πξαθηηθή .......................... 50 

Πίλαθαο 4.4 Καηάινγνο απνδεθηώλ από ην Δπξσζύζηεκα πεγώλ πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιόγεζεο ................................................................................................................ 59 

Πίλαθαο 5.1  Πίλαθαο Γηαβαζκίζεσλ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ ................................ 73 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ 
  

ρήκα 2.1 Σν Υξεκαηνπηζησηηθό ύζηεκα .............................................................. 6 

ρήκα 2.2 Σξαπεδηθή Γηακεζνιάβεζε ....................................................................... 7 

ρήκα 4.1 Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξίαο ζην ζύζηεκα Credit Scoring .................... 52 

 

 

  



 
4 

1 ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έληνλα, ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνλ νπνίν δηαδξακαηίδνπλ νη Σξάπεδεο ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηα έλαλ απφ ηνπο πην βηψζηκνπο 

θαη εχξσζηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο. 

Σα έζνδα ηνπο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ δηαθνξά ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ 

κε ην επηηφθην θαηαζέζεσλ, απφ πξνκήζεηεο πνπ ρξεψλνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ θαζψο θαη απφ επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ.  

Σν πειαηνιφγην ησλ Σξαπεδψλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη νη 

θαηαζέζεηο, νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ, ε έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εκβάζκαηα 

εμσηεξηθνχ - εζσηεξηθνχ θ.α.. Γηαζέηνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλα πξντφληα ηα νπνία 

απεπζχλνληαη ζε Φπζηθά πξφζσπα (ηδηψηεο, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο) θαζψο θαη Ννκηθά Πξφζσπα (Δπηρεηξήζεηο). Αδηακθηζβήηεηα, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Όπσο είλαη γλσζηφ, νη ρξεκαηνδνηήζεηο πνιχ κηθξψλ, κηθξνκεζαίσλ θαη κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, ζπληζηνχλ λεπξαιγηθφ ηκήκα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 

απνηειψληαο ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ ηνπ. 

Σν πεξηβάιινλ σζηφζν, κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο 

είλαη θάζε άιιν παξά ζηαηηθφ - πξνβιέςηκν. Οη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, νη κεηαβνιέο 

ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνπλ θαζεκεξηλά ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαζηζηνχλ ην κέιινλ 

ηνπο αβέβαην. Οη Σξάπεδεο θαινχληαη λα παίμνπλ ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, 

θεξδίδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ, ψζηε ηα θεθάιαηα απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα κεηαθεξζνχλ ζηηο ειιεηκκαηηθέο, αληηκεησπίδνληαο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. Πιένλ είλαη κηα θνηλψο 

απνδεθηή πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο φηη ν θίλδπλνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζχγρξνλε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δάλ γηα παξάδεηγκα έλα πηζησηηθφ ίδξπκα 

βξεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, έζησ θαη πξνζσξηλά θαη δελ 

είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ειινρεχεη ν θίλδπλνο νη θαηαζέηεο – 

δαλεηζηέο ηνπ λα ράζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη λα πξνβνχλ ζε καδηθέο 
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αλαιήςεηο ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο ζε θαηάζηαζε παληθνχ (bank run). Έηζη 

δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε δηαρείξηζήο ηνπ κε ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ εθηίκεζεο, 

κέηξεζεο θαη ειέγρνπ.  

ην επίθεληξν ησλ γεγνλφησλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν βξίζθεηαη γηα αξθεηά ρξφληα 

ε εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαηέδεημε ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο θηλδχλνπ σο ίζσο ηνλ ζεκαληηθφηεξν θίλδπλν πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Δίλαη επνκέλσο θξίζηκε ε νξζή εθηίκεζή 

ηνπ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, δηαδηθαζία  ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε 

εθείλε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηνιεπηψλ ηνπο. 

Οη θίλδπλνη θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν έιεγρνο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηνιεπηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Διιεληθνχ 

Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ην αληηθείκελν εμέηαζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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2 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

 

2.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

 Βαζηθή ιεηηνπξγία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηηο ειιεηκκαηηθέο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο γηα επελδπηηθνχο ή θαηαλαισηηθνχο ιφγνπο.  

 

ρήκα 2.1: Σν Υξεκαηνπηζησηηθό ύζηεκα 

 

Πεγή: Π. Αγγειφπνπινο, «Σξάπεδεο θαη Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα», 2005 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ επηηπγράλεηαη κε ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ή ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ή πξντφληα. Μεξηθά απφ απηά είλαη: 

 Σα έληνθα γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (Treasury Bills) 

 Οη νκνινγίεο (Bonds) 

 Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα  

Ζ κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ θεθαιαίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ κε άκεζε ή έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε. ηελ πεξίπησζε 
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ηεο άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, αλαθεξφκαζηε ζηελ άκεζε επηθνηλσλία – 

δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ απνηακηεπηψλ θαη ησλ δαλεηδφκελσλ. ηελ πεξίπησζε 

ηεο έκκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, αλαθεξφκαζηε ζηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία κεηαθνξάο 

θεθαιαίσλ κε ηελ παξεκβνιή ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ κεηαμχ ησλ 

απνηακηεπηψλ θαη ησλ δαλεηδφκελσλ. Σέηνηνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί είλαη: 

 Σα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα, δειαδή νη Σξάπεδεο 

 Οη Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ 

  Οη Δηαηξίεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (Δ.Π.Δ.Τ.) 

 Οη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (Α.Δ.Γ.Α.Κ.)  

 

2.2 Σν Σξαπεδηθό ύζηεκα 

 

Σν βαζηθφηεξν ξφιν ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαηέρεη ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. Σξάπεδα νλνκάδεηαη κία επηρείξεζε, ε νπνία αζρνιείηαη κε ρξεκαηηθέο 

θαη πηζησηηθέο ζπλαιιαγέο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο κπνξεί λα δέρεηαη θαηαζέζεηο, 

λα ρνξεγεί δάλεηα, λα θπιάζζεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη αμηφγξαθα, λα αλαιακβάλεη ηελ 

πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε. 

Ζ θεξδνθνξία ηεο Σξάπεδαο βαζίδεηαη ζηελ ιεγφκελε "ςαιίδα", δειαδή ηε 

δηαθνξά αλάκεζα ζην επηηφθην δαλεηζκνχ θαη ζην επηηφθην θαηαζέζεσλ. Βέβαηα νη 

ηξάπεδεο απνθνκίδνπλ θαη απφ άιιεο πεγέο έζνδα φπσο απφ πξνκήζεηεο ή απφ 

ζπκκεηνρέο θαη επελδχζεηο. Ωζηφζν ε θχξηα ιεηηνπξγία ηεο έγθεηηαη ζηνλ δαλεηζκφ 

(ρνξεγήζεηο θαη θαηαζέζεηο). 

ρήκα 2.2: Σξαπεδηθή Γηακεζνιάβεζε 

 

Πεγή: Γ. Πξνβφπνπινο, «Ζ Γπλακηθή ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ πζηήκαηνο», 2001 
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Σα θπξηφηεξα είδε ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα είλαη: 

• Οη Κεληξηθέο Σξάπεδεο, νη νπνίεο ειέγρνπλ ζπλήζσο ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

θαη κπνξνχλ λα είλαη ν δαλεηζηήο ηεο ηειεπηαίαο ιχζεο ζε πεξίπησζε θξίζεο. Έρνπλ 

ηνλ έιεγρν ηεο δηάζεζεο ρξήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο λνκίζκαηνο. 

Παξαδείγκαηα θεληξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα.  

• Οη Δκπνξηθέο Σξάπεδεο. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα θαλνληθή Σξάπεδα 

γηα λα ηε δηαθξίλεη απφ κηα Σξάπεδα επελδχζεσλ. Μηαο θαη απηέο νη δχν δελ είλαη 

πιένλ ππνρξεσηηθφ λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ρσξηζηή ηδηνθηεζία, νξηζκέλνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν "εκπνξηθή Σξάπεδα" γηα λα αλαθεξζνχλ ζε κηα Σξάπεδα ή 

έλα ηκήκα Σξάπεδαο πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε εηαηξίεο ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  

• Οη Σξάπεδεο Κνηλνηηθήο Αλάπηπμεο, νη νπνίεο παξέρνπλ νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο θαη πίζησζε ζε κε αλεπηπγκέλεο αγνξέο ή πιεζπζκνχο.  

• Οη Δπελδπηηθέο Σξάπεδεο, νη νπνίεο δίλνπλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα πψιεζε 

κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ ζπκβνπιεχνπλ γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο.  

• Σα Σαρπδξνκηθά Σακηεπηήξηα, ηα νπνία είλαη ηακηεπηήξηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηα εζληθά ηαρπδξνκηθά ζπζηήκαηα.  

• Σν Private Banking, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ινγαξηαζκνχο κεγάισλ πειαηψλ 

κε κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα.  

• Σν Corporate Banking, ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν ηα ηξαπεδηθά πξντφληα 

πνπ αθνξνχλ θπξίσο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξίεο.  

• Οη πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο, νη νπνίεο απνηεινχλ πξσηνβνπιίεο ηνπηθνχ 

θπξίσο ραξαθηήξα, κε θχξην ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

Σν πειαηνιφγην ησλ ηξαπεδψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη νη 

θαηαζέζεηο, νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ, ε έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εκβάζκαηα 

εμσηεξηθνχ - εζσηεξηθνχ θ.α. Γηαζέηνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλα πξντφληα ηα νπνία 

απεπζχλνληαη ζε Φπζηθά πξφζσπα (ηδηψηεο, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, αηνκηθέο 
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επηρεηξήζεηο) θαζψο θαη Ννκηθά Πξφζσπα (Δπηρεηξήζεηο). Ωζηφζν, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

2.3 Οη επνπηηθέο αξκνδηόηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην λέν 

ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

 

Σα Διιεληθά Πηζησηηθά Ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

(εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, εηαηξίεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ ηξίησλ, αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο, εηαηξίεο ακνηβαίσλ εγγπήζεσλ, 

ηακεία αληεγγχεζεο, εηαηξίεο δηακεζνιάβεζεο ζηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο) 

επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ).  

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο επνπηείαο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη ε 

ζηαζεξφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γεληθφηεξα 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ζ επνπηεία απνβιέπεη επίζεο ζηε 

δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ φξσλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ππφθεηληαη ζε απηή, 

κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ αδηθεκάησλ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο έρεη θαηά θχξην ιφγν 

δηακνξθσζεί απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο είλαη ζπκβαηή κε ηηο αξρέο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθάιαην).  

Ζ αλάγθε άζθεζεο επνπηείαο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο πξνθχπηεη, φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, απφ ην 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν πνπ απηά δηαδξακαηίδνπλ κεηαμχ θαηαζεηψλ θαη 

δαλεηνιεπηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δαλείδνπλ, θαηά θαλφλα 

καθξνπξφζεζκα, πνιιαπιάζην πνζφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο ην νπνίν αληινχλ 

απφ ηνπο θαηαζέηεο θαη είλαη ππνρξεσκέλα λα επηζηξέςνπλ ζε πξψηε δήηεζε.  

Κξίζηκν παξάγνληα γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ε 

εκπηζηνζχλε ησλ θαηαζεηψλ. ηφρνο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, είλαη λα εδξαηψζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε απηή κε ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο ησλ επηκέξνπο 
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πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο 

επηπηψζεηο απφ ηπρφλ εμσγελείο δηαηαξαρέο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ, 

ζπκβάιινληαο ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο.  

Ο έιεγρνο ησλ θηλδύλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα επηκέξνπο πηζησηηθά ηδξχκαηα 

έρεη αλαηεζεί ζε αλεμάξηεηεο αξρέο, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη φηη νη θίλδπλνη απηνί 

βξίζθνληαη κέζα ζε γεληθψο απνδεθηά φξηα θαη λα δηαζθαιίδεηαη ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ. ε νξηζκέλεο ρψξεο κάιηζηα νη επνπηηθέο αξρέο θαιχπηνπλ θαη ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ζ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο θεξεγγπφηεηαο, 

ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο θηλδχλσλ, ηελ 

επάξθεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζην επίπεδν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ.  

Ζ αξκνδηφηεηα επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πεξηιακβάλεη ηε ζέζπηζε 

ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο, εθηείλεηαη δε 

απφ ηελ παξνρή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ηνπ ειέγρνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ ζηειερψλ πνπ εθπιεξψλνπλ 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, ηελ απαίηεζε ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, κέρξη θαη ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ (πνπ ππφ πξνυπνζέζεηο δεκνζηνπνηνχληαη), πεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

 

2.4 Θεζκηθό Πιαίζην Δπνπηείαο ΣηΔ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη επνπηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ζην λέν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

παξάγξαθν, αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο αζθνχκελεο απφ ηελ ΣηΔ επνπηείαο
1
.   

                                                           
1
 Θεζκηθό Πιαίζην Δπνπηείαο, Πεγή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, δηαζέζηκν ζην http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/default.aspx 
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H Γηεύζπλζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνύ πζηήκαηνο (ΓΔΠ) ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ άζθεζε ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ 

πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.   

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε  ηεο επνπηείαο είλαη ζπκβαηφ κε ηηο αξρέο 

ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Νφκνο 3601/2007 έρεη θαηά θχξην ιφγν 

δηακνξθσζεί  απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο αθνξά ζηηο Πξάμεηο Γηνηθεηή 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 

2590/2007, 2646/2011, 2592/2007, 2645/2011, 2594/2007, 2595/2007, 2635/2010, 

ζπληζηνχλ ην πιαίζην επνπηείαο (Βαζηιεία ΗΗ).  

  Δπηπιένλ, ζην ζεζκηθφ επνπηηθφ πιαίζην πεξηιακβάλνληαη  θαη νη Πξάμεηο 

Γηνηθεηή, 2577/2006, 2595/2007 θαη 2597/2007 πνπ αθνξνχλ ζηα πζηήκαηα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαζψο θαη νη απνθάζεηο ΔΣΠΘ 281/17.03.2009, 

285/6/9.7.2009 θαη 290/12/11.11.2009 πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ινηπά ζέκαηα. 

Δηδηθφηεξα, ν λ. 3601/2007, φπσο ηζρχεη, θαη νη αλσηέξσ ΠΓ/ΣΔ ζρεηηθά κε ην 

πιαίζην επνπηείαο «Βαζηιεία ΗΗ», απνηεινχλ ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε 

ηάμε ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ησλ Οδεγηψλ 2006/48/ΔΚ, 2006/49/ΔΚ θαη 

2007/64/ΔΚ, 2009/111/ΔΚ (CRD II) θαη 2010/76/ΔΔ (CRD III) ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οδεγηψλ 2009/27/ΔΚ θαη 2009/83/ΔΚ 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

Με ην λ. 4021/2011 ελζσκαηψζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/111/ΔΚ 

(CRDII) νη νπνίεο αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 3601/2007 θαη ζπλίζηαληαη θπξίσο 

ζηα εμήο: 

 νξίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζεκαληηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

 θαζηεξψλεηαη ν ζεζκφο ηνπ «ζψκαηνο επνπηψλ» (νκάδα ζπγθξνηνχκελε απφ 

ηηο επνπηηθέο αξρέο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε παξνπζία ζε άιια θξάηε-κέιε 
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ή ηξίηεο ρψξεο, κέζσ ζπγαηξηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ζεκαληηθνχ 

ππνθαηαζηήκαηνο), 

 θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε πηνζέηεζεο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, 

πξνηχπσλ, ζπζηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Αξρήο κε γλψκνλα ηε 

ζχγθιηζε ησλ επνπηηθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη 

ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο λα ζπκκεηέρεη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο, 

 θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη 

ιήςεο απφθαζεο ζε πεξηπηψζεηο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε παξνπζία ζε 

δηαθνξεηηθά θξάηε-κέιε ζε θαηξνχο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ή θξίζεσλ. 

Οη ινηπέο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/111/ΔΚ (CRD II) νδήγεζαλ ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ. 

πγθεθξηκέλα, εθδφζεθαλ νη ΠΓ/ΣΔ 2630 – 2631 – 2632 – 2633 – 2634 - 

2635/29.10.2010, πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρα: α) ηνλ νξηζκφ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, β) 

ηελ εθαξκνγή ηεο Σππνπνηεκέλεο Πξνζέγγηζεο, ηεο Πξνζέγγηζεο Δζσηεξηθψλ 

Γηαβαζκίζεσλ θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, γ) ηε δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ 

(χκθσλν Βαζηιείαο - Ππιψλαο ΗΗΗ), δ) ηελ ηηηινπνίεζε, ε) ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο 

θαη αληηζπκβαιινκέλνπ, θαη ζη) ηα κεγάια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα.  

 

Δπηπιένλ, κε ην λ. 4021/2011: 

 Δλζσκαηψλνληαη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2010/76/ΔΔ (CRD III), 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα ηνπ Ππιψλα ΗΗ  (χκθσλν Βαζηιείαο) θαη κε ηα θξηηήξηα 

πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (λ. 3601/2007, άξζξν 62, παξ. 

4). 

 Τηνζεηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/110/ΔΚ γηα ηε ξχζκηζε έθδνζεο 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ηελ επνπηεία ηεο έθδνζεο ειεθηξνληθνχ 

ρξήκαηνο. Οη δηαηάμεηο ηνπ θεθ. Η ηνπ λ. 3601/2007 πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο (άξζξα 51-59) θαηαξγνχληαη δεδνκέλνπ φηη 

κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηα Ηδξχκαηα Ζιεθηξνληθνχ Υξήκαηνο παχνπλ λα είλαη 
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πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη εληάζζνληαη πιένλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Δληζρχεηαη ην πιαίζην επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζεζπίδνληαη 

κέηξα εμπγίαλζεο εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο επί απηψλ, κε ζηφρν 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, εληζρχνληαη ζεκαληηθά νη επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί έγθαηξα ε κε ζπκκφξθσζε ή ν 

θίλδπλνο κε ζπκκφξθσζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

λφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεψλ ηεο, θαη εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ην 

ηζρχνλ θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

Σέινο, κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2651/20.1.2012, επαλαθαζνξίδνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη 

νη ππνρξεψζεηο πεξηνδηθήο ππνβνιήο επνπηηθήο θχζεσο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νξηζκέλα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα θαη ηα ηδξχκαηα 

πιεξσκψλ πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη θαζνξίδνληαη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εηδηθή ζρέζε κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα. 

 

2.5 Καλόλεο Δπνπηείαο  - Σν ύκθσλν ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο 

 

2.5.1 Γεληθά ρόιηα 

 

Καζψο ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζήκεξα έρεη γίλεη πην ζχλζεην, ηελ 

ίδηα πνξεία αθνινπζεί θαη ν ξφινο ησλ ζχγρξνλσλ Σξαπεδψλ. Πιένλ ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηνπ ξφινπ σο «κεζάδνληεο» γηα ηελ κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ηηο 

πιενλαζκαηηθέο ζηηο ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, θαινχληαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαη ηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Γεκηνπξγήζεθε έηζη ε αλάγθε χπαξμεο γεληθψλ θαλφλσλ πνπ 

ζα βνεζνχλ ζε κηα εληαία γηα ηηο Σξάπεδεο απεηθφληζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ, ψζηε λα 

θαζίζηαηαη πην εχθνινο ν έιεγρφο ηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε λα δίδεηαη, φπσο 

αλαιχεηαη θαη θαησηέξσ, ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαζψο απνηειεί ίζσο ηελ 

ζεκαληηθφηεξε κνξθή θηλδχλνπ πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη Σξάπεδεο. Ο 
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έιεγρνο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γίλεηαη κε βάζε πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο ή 

ηα εζσηεξηθά ππνδείγκαηα ησλ ίδησλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηηο 

αλαθνξέο πνπ νθείινπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα ππνβάιινπλ θάζε ηξίκελν ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Οη θαλφλεο επνπηείαο, φπσο απηνί έρνπλ θαζνξηζζεί κε 

απνθάζεηο ηεο ΣηΔ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο σο επνπηηθήο αξρήο ησλ 

πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη είλαη ζχκθσλνη κε ηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία θαη ηηο αξρέο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Σξαπεδηθή Δπνπηεία. Όπσο πξναλαθέξζεθε ε Σξαπεδηθή Δπνπηεία απνβιέπεη ζηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

επαξθνχο θάιπςήο ηνπο έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ. 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, ε νπνία εδξεχεη ζηελ νκψλπκε πφιε ηεο Διβεηίαο, 

απνηειεί κία «de facto» άηππε νξγάλσζε θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ 

ησλ ρσξψλ ηεο Οκάδαο ησλ Γέθα (G - 10). Ηδξχζεθε ηελ πεξίνδν πνπ ην δηεζλέο 

λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα κεηέβε απφ ην θαζεζηψο ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ, ζε εθείλν ηεο ειεχζεξεο δηαθχκαλζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 

θαη ηνπο ζπλεπφκελνπο θηλδχλνπο απηήο, ελψ έρεη απνηειέζεη ην θαηεμνρήλ Forum 

δηακφξθσζεο ησλ θαλφλσλ ππνινγηζκνχ θη εθπιήξσζεο ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ ησλ δηεζλψλ Σξαπεδψλ. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο απνβιέπεη 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζηε δηακφξθσζε ηζνδχλακσλ φξσλ αληαγσληζκνχ, θπξίσο ζε δηεζλέο επίπεδν, 

αθελφο κεηαμχ ησλ δηεζλψο δξαζηεξηνπνηνχκελσλ Σξαπεδψλ θαη αθεηέξνπ κεηαμχ 

ησλ εηαηξηψλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ Δπηηξνπή, δελ έρεη ηε κνξθή 

ππεξεζληθήο επνπηηθήο αξρήο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο δελ έρνπλ, νχηε ππήξρε πνηέ 

ε πξφζεζε λα έρνπλ, δεζκεπηηθή λνκηθή ηζρχ. 

Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη βαζηθφο ζηφρνο ησλ πκθψλσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Βαζηιείαο απνηειεί ν ππνινγηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ ηα νπνία πξέπεη 

έλα πηζησηηθφ ίδξπκα λα δηαηεξεί πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθήζεη ηηο δεκίεο πνπ ηπρφλ 

ζα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ησλ δηάθνξσλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο 

εθηίζεηαη. Ζ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απνηειεί δηαξθέο αληηθείκελν ειέγρσλ 

ησλ ηξαπεδψλ, ιφγσ ηεο έληαζεο θαη ηεο θχζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ. Πην εηδηθά, ην χκθσλν φπσο απηφ εμειίρζεθε, έρεη σο ζθνπφ λα 

ζέζεη έλα ειάρηζην επίπεδν ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξεί θάζε πηζησηηθφ 

ίδξπκα ζε ζρέζε κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ απηφ αλαιακβάλεη. Λακβάλεηαη 
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επνκέλσο ππ’ φςηλ θπξίσο ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, θαζψο αληαλαθιά γηα έλα 

πηζησηηθφ ίδξπκα ηελ πηζαλφηεηα λα θαηαζηεί ην ίδην αθεξέγγπν πξνο ηνπο πηζησηέο 

ηνπ.  

2.5.2 Βαζηιεία Η 

 

2.5.2.1 Γεληθά ζρόιηα 

 

Σν ζχζηεκα θαλφλσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, αλαθνξηθά κε ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ δηεζλψλ Σξαπεδψλ, απφ ην νπνίν επεξεάζηεθε θαη ε 

επξσπατθή θνηλνηηθή λνκνζεζία αιιά θαη ε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1988, νπφηε 

θαη δεκνζηεχηεθε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα. Σν 

1996 ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε θαλφλεο νη νπνίνη αθνξνχλ: 

 ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηηο 

Σξάπεδεο γηα θάιπςε αθελφο έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζηνλ 

νπνίν εθηίζεληαη απφ ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επελδπηηθφ ηνπο 

ραξηνθπιάθην θαη αθεηέξνπ έλαληη ησλ θηλδχλσλ αγνξάο ζηνπο νπνίνπο 

εθηίζεληαη απφ ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην 

ζπλαιιαγψλ ηνπο,  

 ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ νθείινπλ νη Σξάπεδεο λα εθπιεξψζνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. 

 

2.5.2.2 Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 

 

Ο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο έγηλε γλσζηφο σο Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο 

(Solvency Ratio). ηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί έλα κέηξν ζχγθξηζεο ησλ Σξαπεδψλ 

δηεζλψο ζε επίπεδν θάιπςεο ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ. 

Γηακνξθψλεηαη σο θάησζη: 
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Γηα ηηο Δκπνξηθέο Σξάπεδεο ν παξαπάλσ δείθηεο ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη 

πάλσ απφ 8% ελψ γηα ηηο πλεηαηξηζηηθέο πάλσ απφ 10%. 

 

2.5.2.3 Αλάιπζε ηνηρείσλ ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 
 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

δαλεηνιεπηψλ, ηελ κε απνπιεξσκή δειαδή ησλ δαλείσλ ηνπο πξνο ηελ Σξάπεδα. ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα αληαλαθιά ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ δηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο πηζησηέο ηνπο, δειαδή ηνπο 

θαηαζέηεο – επελδπηέο. 

Οη ζηαζκίζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ αθνξνχλ ζηνλ αλαιακβαλφκελν 

απφ ηελ Σξάπεδα πηζησηηθφ θίλδπλν θαη αλαθέξνληαη θάησζη: 

Πίλαθαο 2.1: ηάζκηζε ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ εληόο Ηζνινγηζκνύ 

ηάζκηζε ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ εληόο Ηζνινγηζκνύ 

Μεηξεηά, Υξπζφο, Απαηηήζεηο πξνο 

θπβεξλήζεηο ΟΟΑ 
2
 0% 

Απαηηήζεηο πξνο Σξάπεδεο ΟΟΑ 20% 

ηεγαζηηθά Γάλεηα κε ππνζήθεο 50% 

Λνηπέο απαηηήζεηο 100% 

 

                                                           
2
 Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο εθείλσλ ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Ηδξχζεθε ην 

1948 κε ζθνπφ λα παξέρεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ εθαξκνγέο πνιηηηθήο, λα βξνπλ 
απαληήζεηο ζηα θνηλά πξνβιήκαηα, λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο 

πνιηηηθέο. Δίλαη θφξνπκ φπνπ ε φκνηα πίεζε κπνξεί λα ελεξγήζεη σο ηζρπξφ θίλεηξν γηα λα βειηηψζεη ηελ πνιηηηθή θαη λα 

εθαξκφζεη ην «καιαθφ λφκν» - κε δεζκεπηηθά φξγαλα πνπ κπνξνχλ πεξηζηαζηαθά λα νδεγήζνπλ ζηηο δεζκεπηηθέο ζπλζήθεο. 
Πεγή: Βηθηπαηδεία, δηαζέζηκν ζην http://el.wikipedia.org/wiki/Οξγαληζκφο_Οηθνλνκηθήο_πλεξγαζίαο_θαη_Αλάπηπμεο 
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Πίλαθαο 2.2: ηάζκηζε ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ εθηόο Ηζνινγηζκνύ 

ηάζκηζε ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ εθηόο Ηζνινγηζκνύ 

Αρξεζηκνπνίεηεο ππνρξεψζεηο αξρηθήο δηάξθεηαο < 1 

έηνπο 0% 

Δλέγγπεο πηζηψζεηο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, κε 

ρξεζηκνπνηεκέλα φξηα αξρηθήο δηάξθεηαο > 1 έηνπο 
20% 

Άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο 50% 

Λνηπά ζηνηρεία εθηφο Ηζνινγηζκνχ 100% 

 

2.5.2.4 Αδπλακίεο  πκθώλνπ 

  

Οη εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαηέζηεζαλ θαλεξέο ηηο 

ειιείςεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ πθηζηάκελνπ πκθψλνπ, φπσο απηφ είρε 

δηακνξθσζεί, ζηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη Σξάπεδεο. 

Οη βαζηθφηεξεο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηνπ πκθψλνπ ήηαλ νη εμήο: 

 ε νκαδνπνίεζε ζηηο θαηεγνξίεο ζηάζκηζεο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ήηαλ 

πνιχ ζπγθεληξσηηθή θαη σο έλαλ βαζκφ απζαίξεηε, κε απνηέιεζκα λα κελ 

ππάξρεη επαξθήο δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν 

θάζε ρξεκαηνδνηηθνχ εγρεηξήκαηνο, 

 δελ ιακβάλνληαλ ππ’ φςηλ νη ινηπνί θίλδπλνη θαη εηδηθφηεξα ν ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο, δειαδή ν θίλδπλνο απφ αλεπάξθεηα ησλ πιεξνθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ιάζε θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ, θαηάρξεζε θ.α., 

αιιά εζεσξείην φηη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 

ηνλ θίλδπλν αγνξάο θάιππηαλ θαη ηα ινηπά είδε θηλδχλνπ, 

 ε επνπηεία νξηζκέλσλ ηερληθψλ θαη πξντφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ θαη ηα παξάγσγα πξντφληα, δελ ήηαλ επαξθψο 

εμεηδηθεπκέλε, 

 δελ παξείρε θίλεηξα ζηηο Σξάπεδεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ βειηησκέλα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Αληίζεηα, ελζάξξπλε ηελ ηππηθή κφλν 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ελψ ππνρξέσλε ηηο Σξάπεδεο κε αμηφπηζηα 

ζπζηήκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ απαηηνχκελσλ γηα 
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ηελ θάιπςή ηνπ θεθαιαίσλ, λα πξνβαίλνπλ ζε δηπιφ ππνινγηζκφ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαη γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο. 

 

2.5.3 Βαζηιεία ΗΗ  
 

2.5.3.1 Οη αιιαγέο ζην ύκθσλν  

 

Ο εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ ηνπ πθηζηάκελνπ πκθψλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πίεζε ηεο αγνξάο νδήγεζε ζηελ έλαξμε εξγαζηψλ γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Έηζη, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004, εθδφζεθε ην λέν χκθσλν, γλσζηφ σο Βαζηιεία ΗΗ, 

ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηξείο ζεκειηψδεηο άμνλεο επνπηείαο, Ππιψλεο, νη νπνίνη 

δηεπθνιχλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο Σξάπεδεο. 

 

Πίλαθαο 2.3: Γνκή Νένπ πκθώλνπ – Βαζηιεία ΗΗ 

ΓΟΜΖ ΝΔΟΤ ΤΜΦΧΝΟΤ - ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ 

ΠΤΛΧΝΑ Η ΠΤΛΧΝΑ ΗΗ ΠΤΛΧΝΑ ΗΗΗ 

Τπνινγηζκφο ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε 

ηελ πξνζζήθε 

απαηηήζεσλ γηα θάιπςε 

έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ. 

Γηαδηθαζία επνπηηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη έιεγρνο ζε 

κφληκε βάζε ηεο επάξθεηαο ησλ 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ησλ 

Σξαπεδψλ. 

Δλίζρπζε ηεο 

πεηζαξρίαο πνπ 

επηβάιιεη ε αγνξά 

ζηηο Σξάπεδεο κέζσ 

ηεο δεκνζηνπνίεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

άιισλ πνηνηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ 

κε ην λέν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο. 
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Πίλαθαο 2.4: Αιιαγέο ζην ύκθσλν ηεο Βαζηιείαο 

ΠΤΛΧΝΑ Η 

Κίλδπλνο Αγνξάο 

- Γελ εκθαλίδνληαη αιιαγέο ζπγθξηηηθά κε ηε Βαζηιεία Η 

 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 
- Σξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειάρηζηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

 

- Κίλεηξν γηα ηα πηζησηηθά Ηδξχκαηα λα ζηξαθνχλ ζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ βαζηζκέλεο ζε εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο 

   

 

Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο 
- Γελ θαιχπηεηαη απφ ηε Βαζηιεία Η 

 

- Σξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειάρηζηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

 

- Τηνζέηεζε ηεο θάζε πξνζέγγηζεο αλάινγα κε ηε ζπκκφξθσζε ζε πξνθαζνξηζκέλα 

πνηνηηθά θξηηήξηα 

   

 

ΠΤΛΧΝΑ ΗΗ 

 

- Δζσηεξηθή δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

 

- Δπνπηηθή αμηνιφγεζε εζσηεξηθψλ εθηηκήζεσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη 

ζπκκφξθσζεο κε ειάρηζηα επίπεδα 

 

- Δπηβνιή δηαθξάηεζεο πςειφηεξσλ απφ ηα ειάρηζηα φξηα θεθαιαίσλ 

  

 

ΠΤΛΧΝΑ ΗΗΗ 

 

- Ζ πεηζαξρία ηεο αγνξάο εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο αζθάιεηαο ζηα Πηζησηηθά 

Ηδξχκαηα 

  

- Ζ δεκνζηνπνίεζε κεγάινπ εχξνπο πιεξνθνξηψλ ζπκβάιιεη ζηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο 

  

 

Πεγή: Γ. Πξνβφπνπινο, Υξ. Γθφξηζνο «Σν λέν επξσπατθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ», Αζήλα 2004 
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Πην αλαιπηηθά, σο πξνο ηνλ Ππιψλα Η, ηξνπνπνηείηαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη πξνζηίζεληαη γηα πξψηε θνξά εηδηθέο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ελψ δελ επηρεηξείηαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα 

ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο. 

Ο Ππιψλαο ΗΗ απνηειεί απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηνπ Η. Ζ Δπηηξνπή έθξηλε φηη 

νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε Σξάπεδαο, νη νπνίεο έγθεηληαη ζην είδνο θαη ην εχξνο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο, ζηνπο αλαιακβαλφκελνπο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο θαζνξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, 

ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλεο αμηνιφγεζεο. Έηζη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο Σξαπεδψλ, ηα 

ίδηα θεθαιαία πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ πξψηνπ 

ππιψλα δελ πξνζθέξνπλ επαξθέο πεξηζψξην αζθαιείαο, εηδηθά ζε έλα επκεηάβιεην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ επρέξεηα λα θαζνξίδνπλ ζπληειεζηή θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πςειφηεξν 

ηνπ ειάρηζηνπ. Ζ αχμεζε σζηφζν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, δελ αλαηξεί ηελ αλάγθε 

βειηίσζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Σξαπεδψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζή ηνπο απφ ειαζηηθφηεξεο πνιηηηθέο νη νπνίεο 

επηβάιινληαη απφ ηελ πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Ο Ππιψλαο ΗΗΗ, ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο κέζσ ηεο 

δεκνζίεπζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαία απφ ηελ Δπηηξνπή 

ηεο Βαζηιείαο, γηα ηελ νξζή εθηίκεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ Σξαπεδψλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

αθνινπζνχκελε απφ θάζε Σξάπεδα δηαδηθαζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε 

δηαρείξηζή ηνπο.  

ην λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη 

ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, πην επαίζζεηεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν, 

επηηπγράλνληαο ζχγθιηζε κεηαμχ επνπηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ Δπηηξνπή 

πξνηείλεη δχν ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ: 

 ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε θαη 

 ηελ πξνζέγγηζε ηεο εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο 
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Ζ ηειεπηαία παξέρεη ζηηο Σξάπεδεο δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ 

αλάινγα κε ην βαζκφ εμέιημεο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο 

θηλδχλνπ, ηε ζεκειηψδε θαη ηελ πξνεγκέλε κέζνδν. 

Σέινο, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνηείλεη ηξεηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ: 

 ηελ κέζνδν ηνπ βαζηθνχ δείθηε, 

 ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν θαζψο θαη ελαιιαθηηθή ηππνπνηεκέλε κέζνδν 

κφλν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη ρνξεγήζεσλ θαη 

 ηελ κέζνδν ηεο πξνεγκέλεο κέηξεζεο. 

 

2.5.3.2 Οη αδπλακίεο ηνπ λένπ πκθώλνπ 

 

Παξά ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ κε ηε Βαζηιεία ΗΗ, ε λέα πλζήθε 

απνδείρζεθε φηη δελ ήηαλ αξθεηή λα απνηξέςεη ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο ε 

νπνία μεθίλεζε ην 2007. Δλψ ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε ήδε αξρίζεη λα 

εμειίζζεηαη ζεκαληηθά, μεθίλεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλφλσλ (2008). 

Δπηπιένλ, ιαλζαζκέλε επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φζνλ αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, απνηέιεζε ηνλ θαζνξηζηηθφ ίζσο 

παξάγνληα γηα ηελ απνηπρία ηνπ δεχηεξνπ πκθψλνπ. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

είραλ ηελ επρέξεηα λα απνθξχπηνπλ ζηνηρεία θαη λα παξνπζηάδνπλ ζηηο εθζέζεηο 

ηνπο εηθφλα δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξαγκαηηθή ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν θαη ηα 

θεθάιαηά ηνπο, κε απνηέιεζκα ην επξχ θνηλφ λα ιακβάλεη ιαλζαζκέλε 

πιεξνθφξεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα δηλφηαλ κε ηηο επρέξεηεο πνπ παξείρε 

ε Βαζηιεία ΗΗ ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ. 

Ζ ππεξβνιηθή κφριεπζε πνπ εκθάληζε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κπνξεί θαηά 

έλα κέξνο λα ζεσξεζεί πξντφλ ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα, θαζψο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνληαο σο ζηφρν ηελ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ, θαηέθεπγαλ ζε ππεξβνιηθή 

ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ θαη ζε ηερληθέο «ξπζκηζηηθνχ αξκπηηξάδ». 
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Όπσο αλαθέξεη θαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο 

ηξάπεδεο εκθάληδαλ ηθαλνπνηεηηθή θεθαιαηαθή επάξθεηα, ε πνηφηεηα ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπο ήηαλ ρακειή, κε απνηέιεζκα κε ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο λα 

αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 

Ζ αλεπάξθεηα ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ έγηλε πιένλ εκθαλήο 

θαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνρψξεζε εθ λένπ ζε αλαζεψξεζε ηνπ 

πκθψλνπ. 

 

2.5.4 Βαζηιεία ΗΗΗ 

 

Ο ξφινο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε, έρεη ζπδεηεζεί επξέσο. ε απάληεζε ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία, δεκνζίεπζε ην 2010 ην 

αλαζεσξεκέλν χκθσλν γλσζηφ θαη σο Βαζηιεία ΗΗΗ, ην νπνίν μεθίλεζε λα 

εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά απφ ην 2013, ελψ νη Σξάπεδεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκνζηνχλ κέρξη ην 2019 (θαηφπηλ παξαηάζεσλ). Ζ Δπηηξνπή ππνζηήξημε φηη νη 

λένη θαλφλεο ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, αχμεζε ηεο 

θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θεθαιαηαγνξάο θαη θαιχηεξα πξφηππα 

ξεπζηφηεηαο κεηαμχ ησλ άιισλ παξνρψλ. 

χκθσλα κε ηε Βαζηιεία ΗΗΗ πξνηείλεηαη: 

o ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, 

o ε εηζαγσγή λέσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο πξνθπθιηθφηεηαο
3
 

o ε εηζαγσγή ηνπ δείθηε κφριεπζεο σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν 

                                                           
3
 Πξνθπθιηθό: νπνηαδήπνηε πνζφηεηα πνπ ηείλεη λα απμεζεί φηαλ ε ζπλνιηθή νηθνλνκία 

αλαπηχζζεηαη ηαμηλνκείηαη σο πξνθπθιηθή. Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) είλαη έλα 

παξάδεηγκα ελφο πξνθπθιηθνχ νηθνλνκηθνχ δείθηε. Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ είλαη επίζεο πξνθπθιηθά 

κεγέζε, θαζψο ηείλνπλ λα απμάλνληαη φηαλ ε νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη γξήγνξα. (Πεγή: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google

.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Procyclicality&usg=ALkJrhh4Wx9yPRgJenaRJOAc0OSZ

AuNa_A#Meaning_in_policy_making) 
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o ε εηζαγσγή ελφο παγθφζκηνπ ειάρηζηνπ επηπέδνπ ξεπζηφηεηαο γηα 

ηηο Σξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο 

 

2.5.4.1 Διάρηζηα Ίδηα Κεθάιαηα 

 

ην λέν χκθσλν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πνηφηεηα απηψλ. Έηζη ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

εμαθνινπζεί λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 8% θαη ηζνχηαη κε ην ιφγν ησλ 

επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ. 

 

       
                                       

                           
                                 

 

Με βάζε ινηπφλ ηνπο λένπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα 

ζα απνηεινχληαη απφ: 

Α) θχξηα ζηνηρεία, φπνπ εγθαηαιείπεηαη ν φξνο “core Tier I” θαη εηζάγεηαη ν 

απζηεξφηεξνο “Common Equity Tier I” – CET1, δείθηεο ν νπνίνο ζα απνηειείηαη 

απφ θνηλέο κεηνρέο, παξαθξαηεζέληα θέξδε θαη εκθαλή απνζεκαηηθά, 

Β) πξφζζεηα ζηνηρεία “additional Tier 1 capital”, ζηα νπνία εληάζζνληαη νη 

πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, φπσο ε κε πξνθαζνξηζκέλε 

δηάξθεηά ηνπο, ε κεησκέλε εμαζθάιηζε έλαληη ησλ θαηαζεηψλ θαη ινηπψλ πηζησηψλ 

θαη ε πιήξεο θαηαβνιή ηεο έθδνζήο ηνπο θαη ηίηινη εθδφζεσο ζπγαηξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ππφ ηελ επνπηεία ησλ νξγαληζκψλ.  

Ζ δηάθξηζε ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ έρεη ζεκαζία σο πξνο ηα ειάρηζηα 

πνζνηηθά φξηα πνπ ηίζεληαη. Οη ειάρηζηνη δείθηεο δηακνξθψλνληαη ζε 4,5% απφ 2% 

ηα θχξηα ζηνηρεία βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζε 6% απφ 4% ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα 

θαη ζε 8% ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνθπθιηθφηεηαο, ε Βαζηιεία ΗΗΗ εηζάγεη ηξεηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, ην θεθαιαηαθφ απφζεκα ζπληήξεζεο, ην αληηθπθιηθφ 
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θεθαιαηαθφ απφζεκα θαη ηελ ελίζρπζε απαηηήζεσλ πξνο ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ 

ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

 

2.5.4.2 πληειεζηήο Μόριεπζεο 

 

Ζ κφριεπζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη ε πςειφηεξε απφ θάζε άιιν ηνκέα θαη 

απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθά θξηηήξηα δηάθξηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ απφ ηηο 

πγηήο Σξάπεδεο. Ο δείθηεο κφριεπζεο εηζάγεηαη κε ηελ Βαζηιεία ΗΗΗ θαη ζα απνηειεί 

ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν πξνο ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.  

Απνηειείηαη απφ ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην λέν 

πιαίζην, ζηνλ αξηζκεηή θαη ηηο ρξεσζηηθέο ζέζεηο εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνλ 

παξνλνκαζηή, ρσξίο θακία ζηάζκηζε ζηνλ θίλδπλν θαη ρσξίο δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Ζ ελδεηθηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ειάρηζηνπ ηνπ δείθηε 

αλέξρεηαη ζε 3%. Ζ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ νξίνπ απηνχ, ζα δηαζθαιίδεη φηη νη 

Σξάπεδεο δελ ζα απμάλνπλ ππέξκεηξα ην δαλεηζκφ ηνπο θαη ζα απνζαξξχλεη ηελ 

επηιεθηηθή ρξήζε θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ελδερνκέλσο λα επεξέαδαλ ηνλ 

θεθαιαηαθφ δείθηε. 

 

2.5.4.3 Ρεπζηόηεηα 

 

Με ηνπο λένπο θαλφλεο θαζηεξψλνληαη δηεζλψο δχν λένη δείθηεο πνπ αθνξνχλ 

ζηε ξεπζηφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ο πξψηνο ζεσξείηαη 

βξαρπρξφληνο (30 εκέξεο) θαη απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε επαξθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε, ελφο αληίζηνηρνπ κε απηφ 

ηεο θξίζεο, παγψκαηνο ζηελ αγνξά ρξήκαηνο, ελψ ν δεχηεξνο, ν νπνίνο ζεσξείηαη 

καθξνρξφληνο (12 κήλεο), απνζθνπεί ζηε ρξεζηκνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ Σξαπεδψλ 

πην ζηαζεξψλ θαη καθξνρξφλησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 
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Γείθηεο θάιπςεο ξεπζηόηεηαο (LCR – Liquidity coverage ratio) 

    
                                         

                                         
      

 

Με ην δείθηε θάιπςεο ξεπζηφηεηαο επηδηψθεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο 

επαξθψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη κε βεβαξεκέλσλ ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία κπνξνχλ άκεζα λα κεηαηξαπνχλ ζε κεηξεηά ψζηε λα 

θαιπθζνχλ νη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απφ κία βξαρππξφζεζκε θξίζε 

ξεπζηφηεηαο 30 εκεξψλ. 

 

Γείθηεο Καζαξήο ηαζεξήο Υξεκαηνδόηεζεο (NSFR – Net Stable Funding 

Ratio) 

     
                                          

                                             
       

 

 Με ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

επηδηψθεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ απνξξέεη απφ ηηο αλαληηζηνηρίεο 

ιεθηφηεηαο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ 

Σξαπεδψλ (liquidity mismatch), ελψ ηαπηφρξνλα επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ 

γηα ηηο Σξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηαζεξέο πεγέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο. 

 

2.5.4.4 Αμηνιόγεζε ηνπ λένπ πκθώλνπ 

 

Σν αλαζεσξεκέλν πιαίζην έρεη ήδε δερζεί ηελ θξηηηθή πνιιψλ αλαιπηψλ αλά 

ηνλ θφζκν. Θεσξνχλ φηη ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην είλαη ραιαξφ θαη επηζπκνχλ 

κηα πην απζηεξή επνπηεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Δζηηάδνπλ θπξίσο 

ζηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, δειαδή ηε ζηάζκηζε ηνπ 



 
26 

ελεξγεηηθνχ ζηνλ θίλδπλν θαη ζην χςνο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, ζεσξψληαο 

ηνπο πνιχ ρακεινχο. 

Οη αλαιπηέο πνπ ζηέθνληαη κε δηάζεζε επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο απέλαληη ζην 

λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην εζηηάδνπλ θπξίσο ζηνπο θαλφλεο καθξνπξνιεπηηθήο 

επνπηείαο θαζψο θαη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο. Δπηπιένλ, 

θξηηηθή αζθείηαη γηα ηελ καθξνρξφληα πεξίνδν πξνζαξκνγήο ζην λέν πιαίζην θαη 

ζηνλ κε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ δηαηάμεσλ. Σέινο, ζην ζηφραζηξν ηεο θξηηηθήο 

βξίζθνληαη θαη ηα ζέκαηα πνπ ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν δεκφζησλ 

δηαβνπιεχζεσλ, φπσο ην θνηλφ πιαίζην δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ε ελίζρπζε ηνπ 

Ππιψλα ΗΗ. 
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3 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ & ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ: ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ 
 

3.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

χκθσλα κε πνιινχο ζπγγξαθείο νη νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ, ν θίλδπλνο είλαη κηα έλλνηα ζηελά ζπλδεδεκέλε κε εθείλε ηεο 

αβεβαηφηεηαο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα νη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο είλαη θάζε 

άιιν παξά ζηαηηθφ – πξνβιέςηκν. Δπνκέλσο, ε θάζε πξάμε ηνπο, νηθνλνκηθή θαη κε, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαβιεηφηεηα ή αζηάζεηα φζνλ αθνξά ζηελ πηζαλή κειινληηθή 

ηεο εμέιημε. Λφγσ ινηπφλ ηνπ θηλδχλνπ, δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδνπκε εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηελ εμέιημε κηαο πξάμεο θαη ην απνηέιεζκα πνπ ζα θέξεη κειινληηθά. Ζ 

εμέιημε απηή κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή. πλεπψο, ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ δελ 

είλαη ζπλδεδεκέλε κφλν κε ηελ πξννπηηθή ηεο απψιεηαο αιιά θαη κε εθείλε ηνπ 

θέξδνπο. Όηαλ ν θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε επλντθά απνηειέζκαηα ραξαθηεξίδεηαη σο 

«θίλδπλνο πξνο ηα επάλσ» (upside risk), ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο «θίλδπλνο πξνο ηα θάησ» (downside risk).   

Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζην 

πιαίζην ηεο δηαρείξηζήο ηνπ. Καζψο ζρεδφλ φιεο νη νηθνλνκηθέο πξάμεηο εκπεξηέρνπλ 

θίλδπλν, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα θαηάιιειε δηαρείξηζε ψζηε λα κελ πξνθαιεί 

αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο ή κηαο επηρείξεζεο 

αλαιφγσο κε ην πνηφο πξνρσξά ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή πξάμε. ηε ζχγρξνλε 

νηθνλνκία, κε δεδνκέλεο ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο, ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

ζεσξείηαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ 

νηθνλνκηψλ γεληθφηεξα θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζε απηέο εηδηθφηεξα.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ζα 

πξέπεη λα ζπληξέρνπλ δχν παξάγνληεο. Αθελφο ν εληνπηζκόο θαη ε θαηαλόεζε ησλ 

εηδψλ ησλ θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρεη κηα πξάμε θαη αθεηέξνπ, ν εληνπηζκφο 

απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ κέηξεζε απηψλ. Αλ θαη ε κέηξεζε δηαθέξεη 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ θαιείηαη θαλείο λα αληηκεησπίζεη, νδεγεί ζε 
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απνηειέζκαηα πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ απσιεηψλ πνπ 

κπνξεί λα επέιζνπλ απφ κηα νηθνλνκηθή πξάμε. 

Ζ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή εάλ δελ ήηαλ πξνεγνπκέλσο 

γλσζηή ε πεγή ηνπ θαη ην είδνο ηνπ. Τθίζηαηαη κεγάινο αξηζκφο θηλδχλσλ νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη αληίζηνηρα απφ πνιπάξηζκεο πεγέο. Έρνπλ σζηφζν, νκαδνπνηεζεί κε ηε 

δεκηνπξγία «νκάδσλ θηλδχλσλ», ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θίλδπλνη νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη απφ παξφκνηεο πεγέο θαη κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε ην ίδην πεξίπνπ 

ηξφπν. 

 

3.2 Δίδε θηλδύλσλ Δκπνξηθώλ Σξαπεδώλ 
 

Καζψο ε χπαξμε θηλδχλσλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

θεξδνθνξία ησλ Σξαπεδψλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. Σν ζίγνπξν είλαη βέβαηα, φηη 

αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπ, ην απνηέιεζκα 

είλαη θνηλφ θαη αθνξά ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Σξαπεδψλ θαη ηελ κείσζεο ηεο  θεξδνθνξίαο ηνπο.  

Κάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη πνιιά είδε 

θηλδχλσλ, κεξηθά απφ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε φινπο αλεμαξηήησο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ νπνία αζρνινχληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θίλδπλνο αγνξάο, 

ελψ άιια είλαη πην εμεηδηθεπκέλα θαη αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο κφλν θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γίλεηαη δηάθξηζε ησλ θηλδχλσλ αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο νηθνλνκηθήο πξάμεο πνπ εθηειείηαη θαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζε: 

 Κίλδπλν αγνξάο 

 Κίλδπλν ξεπζηφηεηαο 

 Πηζησηηθφ θίλδπλν  

 Λεηηνπξγηθφ θίλδπλν 
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Οη ηξείο πξψηεο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ αθνξνχλ ζηνπο Υξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ε ηειεπηαία ζηνπο κε Υξεκαηννηθνλνκηθνχο. 

Ο Kίλδπλνο Aγνξάο (Market Risk): είλαη ν θίλδπλνο κείσζεο ηεο αμίαο κηαο 

επέλδπζεο εμαηηίαο αιιαγψλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αμία ηεο 

αγνξάο. Σέζζεξηο βαζηθνί παξάγνληεο είλαη: 

 ν ρξεκαηηζηεξηαθφο θίλδπλνο ή ν θίλδπλνο αιιαγήο ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ 

 ν θίλδπλνο επηηνθίνπ ή ν θίλδπλνο αιιαγήο ησλ επηηνθίσλ 

 ν λνκηζκαηηθφο θίλδπλνο ή ν θίλδπλνο πσο ζα αιιάμνπλ νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

 ν θίλδπλνο εκπνξεπκάησλ, δειαδή ν θίλδπλνο ηεο αιιαγήο ηηκψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ (φπσο πεηξέιαην, κέηαιια). 

Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο (Liquidity Risk): είλαη ε αβεβαηφηεηα έγθαηξεο 

ξεπζηνπνίεζεο κηαο επέλδπζεο (πρ νκφινγν) φηαλ δελ κπνξεί λα πσιεζεί αξθεηά 

γξήγνξα γηα λα απνηξέςεη ή λα κεηξηάζεη κηα απψιεηα θεθαιαίνπ. 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο (Credit Risθ): είλαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη κηα 

επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο λα κελ εηζπξάμεη έγθαηξα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ή αθφκα, 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, λα κελ ηηο εηζπξάμεη πνηέ. Ο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

δεκηνπξγείηαη φηαλ ε Πηζηνιεπηηθή Ηθαλφηεηα ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο 

είλαη ρακειή, θαη άξα εππξφζβιεηε αθφκε θαη απφ αζήκαληεο κεηαβνιέο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ελδερφκελεο αιιαγέο ζην κηθξννηθνλνκηθφ ή θαη 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί εχθνια λα νδεγήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

Σέινο, ν ιεηηνπξγηθόο θίλδπλνο (Operating Risk) είλαη ν θίλδπλνο κεηαβνιήο 

ηεο αμίαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πξαγκαηηθέο δεκίεο, πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα ηελ αλεπάξθεηα ή ζηελ απνηπρία εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, αηφκσλ 

θαη ζπζηεκάησλ ή ζε εμσηεξηθά γεγνλφηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ 

θηλδχλσλ), δηαθέξνπλ απφ ηηο αλακελφκελεο δεκίεο. Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη 

άιιεο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ, φπσο ε απάηε, ε αζθάιεηα, ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, λνκηθνχο, θπζηθνχο (π.ρ. δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ) ή 

πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο. 
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3.3 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο: Έλλνηα, Καηεγνξίεο, Παξάγνληεο 

επεξεαζκνύ θαη πνπδαηόηεηα 
 

3.3.1 Γεληθά ρόιηα 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ ηξαπεδψλ 

έγθεηηαη ζηε δηακεζνιάβεζή ηνπο γηα ηελ κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ηνπο 

απνηακηεπηέο – πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηηο ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο. Καζψο ε Σξάπεδα κεηαθέξεη ηα θεθάιαηα απφ ηηο πξψηεο ζηηο δεχηεξεο 

κέζσ ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαλείσλ αληίζηνηρα, αλαιακβάλεη ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν απηψλ ησλ δαλείσλ, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο εηζξνέο (ηφθνη 

δαλείσλ, πξνκήζεηεο θιπ), ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηα δηάθνξα θφζηε.  

Ζ ιέμε “credit” πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε “credere” πνπ ζεκαίλεη λα 

πηζηεχεηο ή λα εκπηζηεχεζαη. Οη δαλεηζηέο εκπηζηεχνληαη ηα θεθάιαηά ηνπο ζηνπο 

δαλεηδφκελνπο αλακέλνληαο ηελ κε ζπλέπεηα αληαπφθξηζή ηνπο ζηελ απνπιεξσκή 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο εκθαλίδεηαη φηαλ έλα άηνκν 

ιακβάλεη έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία ρσξίο λα πιεξψζεη άκεζα γηα απηφ. 

 

3.3.2 Έλλνηα Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

Ο πηζησηηθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δαλεηδφκελνο αδπλαηεί λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ζηνλ νξγαληζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο 

Σξάπεδεο, ν θίλδπλνο απηφο έγθεηηαη ζηα ιεμηπξφζεζκα δάλεηα θαη επεξεάδεη ηηο 

πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη ην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Κάζε 

Πηζησηηθφ Ίδξπκα, νθείιεη λα δηαθξαηεί θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ 

απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα παξακέλεη βηψζηκν θαη θεξέγγπν. 

Ζ ηθαλφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα ζπιιέγεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε θαη λα 

ειέγρεη ηνπο πηζηνχρνπο ηεο, ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη φζν ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξν θφζηνο – δεκία. Ζ Σξάπεδα ππνινγίδεη ηνλ πηζησηηθφ ηεο θίλδπλν ηφζν ζε 

επίπεδν πηζηνχρνπ μερσξηζηά, ππνινγίδνληαο ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη κε ηε 
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ρνξήγεζε θαηαλαισηηθψλ, ζηεγαζηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, αιιά θαη ζε 

επίπεδν ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ (loan portofolio), δειαδή ηνλ ζπλνιηθφ πηζησηηθφ 

ηεο θίλδπλν, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ ηεο 

αλαγθψλ βάζεη ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο.  

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνζδηνξίδεηαη θαη κεηξάηαη ζχκθσλα κε θξηηήξηα, κε 

βάζε ηα νπνία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθηηκεζεί ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ιακβάλεη έλα δάλεην λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, γίλεηαη ρξήζε 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ηφζν απφ εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο επηρείξεζεο. Καζψο ε αθξίβεηα ζηελ εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ 

εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ εκπεηξία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δαλεηζηή, φζν θαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ, θαζίζηαηαη 

δχζθνιε ε πξφβιεςε αιιά θαη ε επαιήζεπζή ηεο. 

 

3.3.3 Καηεγνξίεο Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 
 

Ο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο απνηειείηαη απφ ηξία είδε θηλδχλσλ: 

 Σνλ Κίλδπλν Αζέηεζεο (Default Risk) 

 Σνλ Κίλδπλν Έθζεζεο (Exposure Risk) 

 Σνλ Κίλδπλν Αλάθηεζεο (Recovery Risk) 

 

3.3.3.1 Κίλδπλνο Αζέηεζεο (Default Risk) 
 

Ζ αδπλακία απνπιεξσκήο κηαο ππνρξέσζεο κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο. 

Μπνξεί λα ζεκαίλεη θαζπζηέξεζε ζηελ απνπιεξσκή κηαο δφζεο, κνλνκεξή 

αθχξσζε κηαο ζπκθσλίαο ή αθφκε θαη νιηθή αζέηεζε. Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο απαηηεί εηδηθή κεηαρείξηζε. Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ απνπιεξσκή κηαο 

δφζεο κπνξεί λα απνηειεί κεκνλσκέλν θαηλφκελν θαη λα νθείιεηαη αθφκε ζε 

ακέιεηα, ε κνλνκεξήο αζέηεζε ζπκθσλίαο κπνξεί λα ιπζεί ίζσο κε δηαπξαγκάηεπζε 

ή αιιαγή ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ, ελψ ε παληειήο αζέηεζε δεκηνπξγεί έλα επξχηεξν 

πξφβιεκα. 
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Ζ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κπνξεί λα απνηειεί 

ζπλέπεηα ελφο γεγνλφηνο πνπ επεξεάδεη ην ζχλνιν ηεο αγνξάο, ην ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε νηθνλνκηθή κνλάδα ή αθφκε θαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα κεκνλσκέλα. Μπνξεί ινηπφλ λα πξνέξρεηαη ιφγσ 

ηεο γεληθφηεξεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ή αθφκε θαη ιφγσ εζσηεξηθψλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο θαθή δηαρείξηζε ή ιαλζαζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. 

Αζέηεζε παξνπζηάδεηαη φηαλ ε αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο είλαη 

κηθξφηεξε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζεηξά ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο εμαξηάηαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

Έηζη είλαη πνιχ πηζαλφ ε δαλεηνδνηνχζα Σξάπεδα λα κελ εηζπξάμεη ην νθεηιφκελν 

πξνο απηήλ θεθάιαην. Μηα ηέηνηα πηζαλφηεηα δελ είλαη εχθνια πξνβιέςηκε θαζψο νη 

ελδείμεηο ζπρλά δελ αξθνχλ ή δελ εκθαλίδνληαη έγθαηξα. Οη Σξάπεδεο ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ ηνπο κε βάζε 

παξειζφληα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία. 

 

3.3.3.2 Κίλδπλνο Έθζεζεο (Exposure Risk) 
 

Ο θίλδπλνο έθζεζεο εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζεσξείηαη πηζαλφ λα 

έρνπκε αλάθακςε. Ο ππνινγηζκφο ηνπ είλαη δχζθνινο θαζψο είλαη άγλσζην ην εάλ 

θαη πφηε ζα πξνθχςεη ε αδπλακία απνπιεξσκήο κηαο νθεηιήο, πφζν κάιινλ ην εχξνο 

πνπ κπνξεί απηή λα έρεη. Έηζη, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν πξνβιέςεηο 

κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο βαζίδνληαη ζε 

ππνζέζεηο ή πξνγλσζηηθά κνληέια, ψζηε λα ηεζνχλ νξηζκέλα φξηα ζηελ πηζαλφηεηα 

απσιεηψλ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα θαιπθζνχλ κε ινγαξηαζκφ 

επηζθαιεηψλ.  

Απηή ε κνξθή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη ζηα δάλεηα ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ δαλεηνιήπηε λα επεθηείλεη ηελ πίζησζή ηνπ έσο έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην. 

Σέηνηα δάλεηα είλαη ηα επαγγεικαηηθά, αλνηθηά ή θεθάιαηα θίλεζεο, ηα νπνία 

αλαπξνζαξκφδνληαη ζπλερψο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο πηζηνχρνπ επηρείξεζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν θίλδπλνο έθζεζεο κεηψλεηαη φηαλ ιακβάλνληαη 

εμαζθαιίζεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ δαλείνπ. Σέηνηεο κπνξεί λα είλαη κία ππνζήθε – 
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πξνζεκείσζε, κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο, ηηκνιφγηα θα. Ζ 

χπαξμε εμαζθαιίζεσλ κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ε 

Σξάπεδα θαη ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κε ηελ εθπνίεζή ηνπο λα εηζπξάμεη κέξνο ή ην 

ζχλνιν ηεο νθεηιήο, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ δαλεηνιήπηε. 

 

3.3.3.3 Κίλδπλνο Αλάθηεζεο (Recovery Risk) 
 

Ο θίλδπλνο αλάθηεζεο αλαθέξεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη θαηνξζψζεη λα αλαθηήζεη 

ν δαλεηζηήο απφ ην δαλεηνιήπηε θαηά ηε ζηηγκή ηεο αζέηεζεο. ε πεξίπησζε 

αδπλακίαο απνπιεξσκήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαλεηνιήπηε, ε χπαξμε εμαζθαιίζεσλ 

ζην δάλεην, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Σξάπεδα λα εηζπξάμεη κέξνο ή αθφκε θαη (ζε 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο) ην ζχλνιν ηεο απαίηεζήο ηεο. Ζ εθπνίεζε βέβαηα ησλ 

εμαζθαιίζεσλ απηψλ, απνηειεί πνιιέο θνξέο κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ε νπνία 

κπνξεί λα επηθέξεη θαη επηπιένλ έμνδα (ακνηβέο δηθεγφξσλ, δηθαζηηθά έμνδα θιπ).  

Ζ ρξήζε ησλ εμαζθαιίζεσλ σζηφζν, κπνξεί λα επηθέξεη θαη άιια είδε 

θηλδχλσλ, φπσο πρ λνκηθφ, εμαηηίαο ηεο θχζεψο ηνπο ή ηνπ θαζεζηψηνο ζην νπνίν 

βξίζθνληαη. πλήζσο νη εμαζθαιίζεηο, ζπλνδεχνληαη απφ δειψζεηο βνχιεζεο ησλ 

δαλεηδφκελσλ, νη νπνίεο ειαρηζηνπνηνχλ ηφζν ηνπο λνκηθνχο θηλδχλνπο φζν θαη ην 

θφζηνο ξεπζηνπνίεζήο ηνχο. 

Οη λνκηθνί θίλδπλνη κπνξεί λα πξνθχςνπλ, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο νηθεηνπνίεζεο ή 

ξεπζηνπνίεζεο νξηζκέλσλ ηχπσλ θαιπκκάησλ, ηα νπνία ε δαλεηνδνηνχζα Σξάπεδα 

έρεη ιάβεη σο ελέρπξν θαηά ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ.  

 

3.3.4 πνπδαηόηεηα Μέηξεζεο Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ  
 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνηειεί έλαλ ίζσο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο 

πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο δηεζλψο, ηφζν γηα ηνπο επηζηήκνλεο ηνπ 

ρψξνπ φζν θαη γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. 
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα 

ν δαλεηζηήο λα εηζπξάμεη θαζπζηεξεκέλα ηηο απαηηήζεηο ηνπ, αθφκε θαη λα κελ ηηο 

εηζπξάμεη θαζφινπ. ηελ πεξίπησζε κηαο Σξάπεδαο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πηζηνχρσλ ηεο. 

Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο απψιεηεο γηα ηελ ίδηα κε 

ηαπηφρξνλε επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ελψ αλ ζπκβεί ζε κεγάιν 

βαζκφ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν αθφκε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη εκθαλήο ε θξηζηκφηεηα ηεο αλάγθεο 

ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα κία Σξάπεδα. Ωζηφζν, απηφο ν 

ζεκειηψδεο γηα ηελ χπαξμε κηαο Σξάπεδαο θίλδπλνο είλαη δχζθνιν λα 

πνζνηηθνπνηεζεί επαξθψο. Ζ νξζή κέηξεζε είλαη δχζθνιε θαη θάζε θνξέαο 

αθνινπζεί ηε δηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ θαηεχζπλζε απηή. πλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ 

εκθαλίδνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ζε δηαθφξνπο θιάδνπο, 

ζε εηήζηα ή άιιε βάζε. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ θάπνηνη δείθηεο 

δηαρξνληθά, βαζηζκέλνη ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ δαλεηνιήπηε θαη λα 

ζπγθξηζνχλ κε ηνλ κέζν φξν. Κακία φκσο κέζνδνο δελ είλαη απφιπηα αθξηβήο, θαζψο 

θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμεηάδεηαη σο κνλαδηθή. Σα απνηειέζκαηα σζηφζν, έρνπλ 

ηελ ίδηα ρξεζηκφηεηα ζε θάζε πεξίπησζε. Έηζη, κηα Σξάπεδα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ψζηε λα θαζνξίζεη ηελ αλάινγε ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζίαο γηα θάζε πειάηε. 

Οη θχξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ 

αλάιπζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε εκπεηξία, ε θεξεγγπφηεηα θαη ε 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα ησλ θνξέσλ, ην ηερλνινγηθφ επίπεδφ ηεο, ην ζηάδην ηνπ 

θχθινπ δσήο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην πξντφλ ηεο, ην πξνθίι ηνπ θιάδνπ ζην νπνίν 

αλήθεη ε επηρείξεζε, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, νη παξερφκελεο 

εμαζθαιίζεηο θα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά νη 

παξαπάλσ παξάγνληεο. 
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Πίλαθαο 3.1: Παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ αλάιπζε ηνπ 

πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

 

Πεγή: Παπαδφπνπινο Γ., «Οίθνη Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο», 2014 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δηάθνξα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε 

πξνζδηνξηζκνχ θαη κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο. Δλδεηθηηθά θαησηέξσ αλαθέξνληαη θάπνηεο 

απφ ηηο αηηίεο (Saunders A. & Allen L.): 

 Αύμεζε πησρεύζεσλ: Σα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, παξνπζηάδεηαη δηεζλψο κηα αικαηψδεο αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νδεγνχληαη ζε πηψρεπζε. 

 Αληαγσληζκόο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ: Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζειθχζνπλ πειαηεία θαη λα απμήζνπλ ηα 

έζνδά ηνπο, δαλεηνδνηνχλ πνιιέο θνξέο αθφκε ρακειήο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο πειάηεο κε ρακειφηεξα επηηφθηα, κε απνηέιεζκα ηα 
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επσκίδνληαη κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο κε κηθξφηεξε απνδνηηθφηεηα. Σν 

χςνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ θαιείηαη κηα Σξάπεδα λα αλαιάβεη κε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε έλαλ πειάηε, θαζνξίδεη εάλ ζα 

πξνρσξήζεη ή φρη ζηε ζπλεξγαζία απηή. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην χςνο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα θξίλεηαη απαγνξεπηηθφ γηα ηελ 

Σξάπεδα, θαζψο ν ππνςήθηνο πειάηεο λα εκθαλίδεηαη επηζθαιήο θαη ε 

πξφβιεςε ησλ δεκηψλ κεγαιχηεξε ηνπ αλακελφκελνπ θέξδνπο.  

Δπηπιένλ, ην χςνο ηνπ αλαιακβαλφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ επηινγή ηεο αλάινγεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο 

Σξάπεδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ην χςνο ηνπ αλαιακβαλφκελνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ρακειφ, ηφηε ε Σξάπεδα κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη κηα επλντθφηεξε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηνλ πειάηε απφ 

ην βαζηθφ ηεο ηηκνιφγην. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη ρακειφηεξν επηηφθην 

δαλεηζκνχ, ρακειφηεξεο πξνκήζεηεο εξγαζηψλ, ηαρχηεξε εμππεξέηεζε 

θα 

 Ζ κεηαβιεηόηεηα ηεο αμία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη σο 

εμαζθάιηζε: Ζ αμία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλεη κηα Σξάπεδα σο 

εμαζθάιηζε γηα ηελ παξνρή ελφο δαλείνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

παξνπζηάδεη ηέηνηα κεηαβιεηφηεηα πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί ην 

πνχ ζα θπκαίλεηαη θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ. Δάλ απηή ε αμία κεησζεί 

ζεκαληηθά απμάλεηαη ε έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη κεηαβνιέο ζηηο αμίεο ησλ 

αθηλήησλ.  

 Αλάπηπμε ηερλνινγίαο: Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζπλέβαιε ζεκαληηθά 

ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο επνρήο. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο, λα είλαη εθηθηή ε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

αλαιακβάλεη κηα Σξάπεδα, κέζα απφ ηηο δαλεηνδνηήζεηο πνπ παξέρεη, θξίλεηαη 

αλαγθαία ε αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ελ δπλάκεη πηζηνχρσλ ηεο. Έηζη, ζα 

είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη λα εθαξκφζεη 

ηα αληίζηνηρα κέηξα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ πνιηηηθήο ηεο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή 

ηελ αληηζηάζκηζή ηνπ. 
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3.3.5 Ζ επίδξαζε ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ ζηελ Κεθαιαηαθή 

Δπάξθεηα ησλ Σξαπεδώλ 
 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο εκθαλίδεηαη φηαλ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ελ 

δπλάκεη πηζηνχρνπ επηρείξεζεο είλαη ρακειή θαη εππξφζβιεηε, επνκέλσο αθφκε θαη 

ζε κηθξέο, αζήκαληεο κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ελδερφκελεο 

αιιαγέο ζην κηθξννηθνλνκηθφ ή καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ εχθνια λα 

νδεγήζνπλ κηα επηρείξεζε κε ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ζε αδπλακία 

απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αθαηάιιειε δηνίθεζε 

(κηθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε θαη ηα 

πςειά επηηφθηα (καθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο), είλαη έλα παξάδεηγκα ζπλδπαζκνχ 

αιιαγψλ ζην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αζπλέπεηα απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

Ζ ζπλεζέζηεξε ζπλέπεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ηνλ αληηκεησπίδνπλ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο θαη 

ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ε κείσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ λα νδεγεζνχλ ζηελ πηψρεπζε. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ 

απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν, νδεγνχληαη ζηελ αλαδήηεζε έθηαθηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ηήξεζεο πςειψλ απνζεκαηηθψλ, θαζψο 

νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ιφγσ 

κεησκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο γηα 

ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κνηξαία νδεγεί είηε αλαζηνιή ηεο πξνζπάζεηαο 

επίηεπμεο ηαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, είηε αθφκε θαη 

απψιεηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηνπο πιενλεθηήκαηνο, θαζψο ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 

δελ επηηξέπεη ηελ άκεζε πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηεο. 

ε επίπεδν Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πέξα απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ησλ Σξαπεδψλ, παξά ηηο εγγπήζεηο – εμαζθαιίζεηο πνπ κπνξεί λα 

ιακβάλνληαη θαηά ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδφηεζεο. Οη θίλδπλνο είλαη απμεκέλνο ηφζν 

ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, φζν θαη ηεο 

πνηθηιίαο ησλ πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. Οη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα 

δηαηεξνχλ θεθάιαηα αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δαλεηνδνηνχλ θαη ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ. Έηζη, δηαηεξνχλ ιηγφηεξα 
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θεθάιαηα γηα εηαηξίεο κε θαιχηεξε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη κπνξνχλ λα 

ηηκνινγνχλ ρακειφηεξα. Οη επηρεηξήζεηο απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνζπαζνχλ λα 

παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα λα έρνπλ θαιχηεξε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα θαη θαιχηεξε ηηκνιφγεζε. ηελ θαιή εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη ρξεκαηηθέο ξνέο κηαο επηρείξεζεο.  

Έηζη, θαζίζηαηαη θξίζηκε ε νξζή θαη φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβήο κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηα Σξαπεδηθά ηδξχκαηα, ψζηε λα δεζκεχνληαη ηα ιηγφηεξα 

δπλαηά θεθάιαηα, βάζεη ησλ θαλνληζκψλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ελδερφκελσλ επηζθαιεηψλ. 

Σα ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζηνρεχνπλ 

ζηελ θαηάηαμε ησλ ελ δπλάκεη θαη πθηζηάκελσλ πηζηνχρσλ ζε βαζκίδεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ζηελ εθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο θαη κε δεκίαο θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ησλ θεξδψλ ησλ δαλεηζηψλ. Σα νθέιε 

απφ ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζπλνπηηθά 

ζηα θάησζη: 

 Πεξηνξηζκφο ππνθεηκεληθνχ ζηνηρείνπ ησλ αλαιπηψλ ηεο Σξάπεδαο, 

 Απνηχπσζε πηζησηηθήο πνιηηηθήο θάζε Σξάπεδαο, 

 Γλψζε ησλ πηζαλψλ απσιεηψλ απφ θάζε έγθξηζε ρνξήγεζεο δαλείνπ, 

 Κνηλή βάζε αμηνιφγεζεο ησλ πηζηνχρσλ, 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ δαλείσλ, 

 πλεηζθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο θαη ηνπ είδνπο ηνπ δαλείνπ 

θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ εμαζθαιίζεσλ, 

 πλεηζθνξά ζηελ ιήςε ηεο απφθαζεο γηα έγθξηζε ή κε ρνξήγεζεο ηνπ 

δαλείνπ. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη έγθαηξα επηζεκάλεη ηηο ζπλέπεηεο χπαξμεο απμεκέλνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη κε ηελ νδεγία πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, έρεη 

αλαβαζκίζεη ην ζρεηηθφ επνπηηθφ πιαίζην ζην νπνίν έρεη ελαξκνληζηεί θαη ε ηξάπεδα 

ηεο Διιάδνο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή επνπηεία, ε νπνία απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, απνηειεί πεδίν ζπδεηήζεσλ θαη 

αληηπαξαζέζεσλ ηνλ ηειεπηαίν αηψλα. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζε δηαξθή εμέιημε θαη αιιάδεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επνρψλ. Ζ ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκίαο, πξνζηάδεη αιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε έλα πην 
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απζηεξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Έηζη, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πην πηζηά ηνπο θαλφλεο απηνχο, ζα κεηψζνπλ ην 

πηζησηηθφ θίλδπλν ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλα θαη ζα επελδχζνπλ παξαγσγηθφηεξα 

ηα θεθάιαηά ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 

έληνλνπ αληαγσληζκνχ. 

Πξνθεηκέλνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα επηηχρνπλ ηελ κείσζε ηνπ 

απαηηνχκελσλ δεζκεπκέλσλ θεθαιαίσλ ιφγσ ηνπ αλαιακβαλφκελνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, αθνινπζνχλ νξηζκέλεο ηερληθέο κείσζήο ηνπ, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Δμαζθαιίζεηο 

 Δγγπήζεηο θαη πηζησηηθά παξάγσγα 

 πκςεθηζκφο εληφο ηζνινγηζκνχ 

Γεδνκέλνπ φηη δελ πθίζηαληαη επί ηνπ παξφληνο νη απαηηνχκελεο λνκηθέο 

πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή ε ηξίηε θαηεγνξία, ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο απνδέρεηαη ηηο δχν πξψηεο. Οη εμαζθαιίζεηο απνηεινχλ ηελ πην ζπλήζε, 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή ηερληθή κείσζεο ηνπ 

αλαιακβαλφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ κηα Σξάπεδα. 

 

3.4 Πηζηνιεπηηθή Ηθαλόηεηα: Έλλνηα, Παξάγνληεο Δπεξεαζκνύ 

θαη πνπδαηόηεηα  

 

3.4.1 Γεληθά ρόιηα 
 

Μηα άξξεθηα ζπλδεδεκέλε δηαδηθαζία γηα ηηο Σξάπεδεο, κε εθείλε ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ, είλαη εθείλε ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηνιεπηψλ ηνπο. Ζ άζθεζε ηεο 

πηζηνδνηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο Σξάπεδεο πξνυπνζέηεη ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ αμηνινγήζεσο ησλ πηζηνδνηνχκελσλ πειαηψλ, 

ηα νπνία ζπληεινχλ ζηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε πγηνχο ραξηνθπιαθίνπ 

πηζηνδνηήζεσλ, θαζψο θαη ζηε δπλακηθή θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ 

ησλ Σξαπεδψλ.  
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Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ζα πξέπεη  θπξίσο λα: 

 Αμηνινγείηαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πηζηνχρσλ.   

 Γηαπηζηψλνληαη νη πξαγκαηηθέο πηζησηηθέο αλάγθεο ηνπο  

 Πξνζδηνξίδνληαη νη πεγέο απνπιεξσκήο ησλ αλαιακβαλφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ.   

Σα παξαπάλσ βήκαηα είλαη απαξαίηεηα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πγηέο 

ραξηνθπιάθην γηα ηελ Σξάπεδα θαη λα δηαηεξεζεί ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηεο ραξηνθπιαθίνπ ζε απνδεθηά επίπεδα.  

 

3.4.2 Έλλνηα Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλόηεηαο 

 

Ζ ρνξήγεζε δαλείσλ απνηειεί γηα ηελ Σξάπεδα δέζκεπζε θεθαιαίσλ γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηελ νπνία αλακέλεη θάπνηα απφδνζε ζην κέιινλ, 

πνπ ζα πξνέιζεη απφ ηφθνπο θαη πξνκήζεηεο. Δπνκέλσο, ε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηε 

ρνξήγεζε ή κε ηνπ δαλείνπ, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ππνςήθηνπ δαλεηνιήπηε θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα 

απνξξένπλ απφ ην ρνξεγνχκελν δάλεην, θπξίσο ηελ έγθαηξε απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ 

θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ. Απηή ε ζχλζεηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ 

δαλεηνιήπηε, ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο ηξαπεδηθήο, νλνκάδεηαη Πξνζδηνξηζκόο 

Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλόηεηαο (credit worthiness) ηνπ πηζηνδνηνχκελνπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ
4
.  

Ο έιεγρνο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πηζηνχρσλ κηαο Σξάπεδαο, 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία, θαζψο κε ηνλ έιεγρν απηφ ε Σξάπεδα κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πγηέο ραξηνθπιάθην δαλείσλ, ηα νπνία ζα εμππεξεηνχληαη νκαιά 

θαη ζα ηηο απνδίδεη ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηζξνέο, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια ηνλ ζπλνιηθφ πηζησηηθφ ηεο θίλδπλν ζε ρακειά επίπεδα. 

                                                           
4 Πξνζδηνξηζκόο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλόηεηαο, Πεγή: Οίθνη Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο, Γ. 

Παπαδφπνπινο, 2014 
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3.4.3 Αμηνιόγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο πηζηνύρσλ  
 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ 

αηηήκαηα πηζηνδνηήζεσο ζηηο Σξάπεδεο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηεξεχλεζε θαη 

αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνηνηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ή ηηο εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο αγνξάο πνπ 

ηπρφλ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία επνκέλσο, ζηε δηαδηθαζία αμηνινγήζεσο ησλ 

πηζηνδνηνχκελσλ πειαηψλ απνηειεί ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηεο ζηνηρείσλ. Ζ νξζφηεηα ησλ ζρεηηθψλ εθηηκήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε 

αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ, ηελ αθξηβή ινγηζηηθή απεηθφληζή ηνπο αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα ηα αλαιχεη θαη λα ηα αμηνινγεί. 

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηάο 

ηνπο πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη:  

 Ο θιάδνο δξαζηεξηνπνηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θαη νη πξννπηηθέο 

εμειίμεψο ηνπ (θνξεζκέλνο, ζε θξίζε παξνδηθή ή κφληκε, επάξθεηα πξψησλ 

πιψλ θαη εκπνξεπκάησλ θ.ιπ.). 

  Οη ζρεηηθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη ε ηθαλφηεηα αληηκεησπίζεψο 

ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε.  

 Οη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, αιιά θαη νη δηεζλείο εμειίμεηο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ αγνξάο θαη ησλ θιάδσλ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη 

λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπγθέληξσζε, ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαιχπηνπλ ηα 

αλσηέξσ επίπεδα.   

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ θαη ππνςήθησλ 

πηζηνχρσλ απνηειεί απνθιεηζηηθφ έξγν ηεο Σξάπεδαο, ην νπνίν ην ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη δελ ην γλσζηνπνηεί ζε θαλέλαλ άιιν θνξέα ή ην επξχηεξν 

επελδπηηθφ θνηλφ.  
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3.4.4 Πξνζδηνξηζκόο πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ηνπ πηζηνύρνπ θαη 

πεγέο απνπιεξσκήο ησλ αλαιακβαλόκελσλ ππνρξεώζεσλ  
 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ πηζησηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πηζηνχρνπ 

απνηειεί βαζηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε νξζνινγηθή ιεηηνπξγία 

ησλ πηζηνδνηήζεσλ ησλ Σξαπεδψλ. ρεηηθέο παξάκεηξνη πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ 

ην χςνο, ηνλ ζθνπφ, ηε δηάξθεηα θαη ηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο ησλ πηζηνδνηήζεσλ.   

ε θάζε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην λα δηαπηζηψλνληαη επαθξηβψο νη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο επηρεηξήζεσο θαη ν ζθνπφο ηεο αηηνχκελεο πηζηνδνηήζεσο 

(π.ρ. ρξεκαηνδφηεζε πσιήζεσλ, απνζεκάησλ, πηζηψζεσλ ζε πειάηεο, επελδχζεσλ, 

έθδνζε Δ/Δ θ.ιπ.), ε ηθαλνπνίεζε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ηθαλψλ εζφδσλ γηα ηελ απξφζθνπηε απνπιεξσκή ησλ αλαιακβαλφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ.  

ηηο πηζηνδνηήζεηο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο αμηνινγείηαη ην ζπλαιιαθηηθφ 

θχθισκα ηνπ πηζηνχρνπ θαη ε ξεπζηφηεηά ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πθηζηάκελα 

δηαζέζηκα φξηα πηζηνδνηήζεσλ θαη ζε άιιεο ηξάπεδεο. ηηο πεξηπηψζεηο κεζν-

καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη ηα δηαζέζηκα 

θεθάιαηα ησλ θνξέσλ θαη ε επάξθεηα ηεο αηηνχκελεο ρξεκαηνδνηήζεσο γηα ηελ 

πιήξε πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πηζηνδνηήζεσλ, νη φξνη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο 

εηδηθφηεξεο αλάγθεο ησλ πηζηνχρσλ, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ην ελδερφκελν εθζέζεσο 

ησλ πηζηνχρσλ θαη ηεο Σξάπεδαο ζε θηλδχλνπο. Ζ απνπιεξσκή ησλ πηζηνδνηήζεσλ 

ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηηο ππάξρνπζεο ή ζηηο κειινληηθέο παξαγσγηθέο θαη 

ζπλαιιαθηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο.  

Οη πεγέο απνπιεξσκήο δηαθξίλνληαη ζε:  

 Λεηηνπξγηθέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθή θαη ζπλαιιαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο.  
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 Με ιεηηνπξγηθέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα, αλαρξεκαηνδνηήζεηο, απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

θ.ιπ.  

Βαζηθή επηδίσμε ζα πξέπεη λα απνηειεί ε εμαζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ 

πηζηνδνηήζεσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ιεηηνπξγηθέο πεγέο θαη κφλνλ θαη’ 

εμαίξεζηλ θαη επηθνπξηθά απφ κε ιεηηνπξγηθέο πεγέο.   
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4 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ 

ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ  

 

4.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν πξνζδηνξηζκφο 

Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο είλαη πξντφλ έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ή ππνςήθηνπ δαλεηνιήπηε θαη είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα ελέρεη κηα 

δαλεηνδφηεζε. 

Ζ ηαπηφρξνλε εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο γίλεηαη ζήκεξα ζην πιαίζην 

εηδηθψλ Μνληέισλ Πξνζδηνξηζκνύ Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλόηεηαο. Σέηνηα κνληέια 

πηνζεηνχληαη απφ ηα Σκήκαηα ή Κέληξα Υξεκαηνδνηήζεσλ ησλ Διιεληθψλ 

πζηεκηθψλ Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ. 

 

4.2 Μέζνδνη Τπνινγηζκνύ ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ ζε επίπεδν 

πηζηνύρνπ 
 

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ Δλφηεηα 2.4.3 - Βαζηιεία ΗΗ, ζχκθσλα κε ηε 

Βαζηιεία ΗΗ, πξνηείλνληαη δχν βαζηθέο κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, δχν κέζνδνη δειαδή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ: 

 Ζ Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε (Standardized Approach), ε νπνία πξνυπήξρε 

ζηε Βαζηιεία Η θαη δηαθνξνπνηείηαη θπξίσο φζνλ αθνξά:  

o ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ θαηάηαμεο γηα ηε ζηάζκηζε ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ, 

o ην ξφιν ησλ δηαβαζκίζεσλ απφ εηαηξίεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζηάζκηζεο 
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o ηε δηεχξπλζε ησλ κέζσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

αληηζηάζκηζκα γηα ηελ κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ 

νη Σξάπεδεο.   

 

 Ζ Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθώλ πζηεκάησλ Γηαβάζκηζεο (Internal 

Rating Based Approach) 

ηεξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηα ζπζηήκαηα ησλ ίδησλ ησλ Σξαπεδψλ γηα ηελ 

θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ηνπο ζε θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, κε βάζε ηελ 

εθηηκψκελε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Τπνδηαηξείηαη ζε δχν 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην πφζν εμειηγκέλα είλαη ηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαβάζκηζήο ηνπο: 

i. Θεκειηψδεο Μέζνδνο (Foundation Approach) 

ii. Πξνεγκέλε Μέζνδνο (Advanced Approach) 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκίζεσλ ησλ θηλδχλσλ απαηηείηαη ε εθηίκεζε ησλ 

παξαθάησ ηεζζάξσλ παξακέηξσλ: 

Πίλαθαο 4.1: Παξάκεηξνη γηα ηνλ ππνινγηζκό ζηαζκίζεσλ ησλ θηλδύλσλ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΑΘΜΗΔΧΝ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

Η ΗΗ ΗΗΗ IV 

Πηζαλόηεηα αζέηεζεο 

ππνρξέσζεο ηνπ 

αληηζπκβαιιόκελνπ 

 (Probability of Default 

- PD) 

Δθηίκεζε ηεο 

αλακελόκελεο δεκίαο 

(Loss Given Default - 

LGD) 

Έθζεζε ηνπ 

αληηζπκβαιιόκελνπ ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο 

ηεο ππνρξέσζήο ηνπ 

(Exposure at Default - 

EAD) 

Δλαπνκείλαζα δηάξθεηα 

κέρξη ηε ιήμε ησλ 

απαηηήζεσλ  

(Maturity - M) 

Απεηθνλίδεη ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

θαη κεηξάεη ηελ 

πηζαλφηεηα αδπλακίαο 

θάιπςεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πειάηε 

εληφο δεδνκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Γίλεη κηα εθηίκεζεο ηεο 

κέζεο αλακελφκελεο 

δεκίαο, ην πνζνζηφ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ην 

νπνίν δελ ζα εηζπξαρζεί 

εάλ ν πειάηεο δελ 

εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Δμαξηάηαη απφ ην είδνο 

ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

έρνπλ δνζεί. 

Γίλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ 

αλνίγκαηνο 

Γίλεη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ απνκέλεη 

κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

αλνίγκαηνο 
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Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ πξέπεη λα γίλεη ηεθκεξησκέλα 

θαη λα αλαλεψλεηαη ζε εηήζηα ηνπιάρηζηνλ βάζε. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε 

πξνζαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ, ψζηε νη εθηηκήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη δελ 

νθείινληαη ζε ζπζηεκαηηθνχο παξάγνληεο αιιά ζε ηπραίν ιάζνο.  

ηε Θεκειηψδε Μέζνδν νη ζηαζκίζεηο ησλ παξακέηξσλ LGD, EAD θαη Μ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ επηηξνπή ελψ ηεο παξακέηξνπ PD εθηηκάηαη απφ ηελ Σξάπεδα 

κε βάζε ην ππάξρνλ ραξηνθπιάθην. Αληίζεηα, ζηελ Πξνεγκέλε Μέζνδν ησλ 

Δζσηεξηθψλ πζηεκάησλ Γηαβάζκηζεο, νη εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ PD, LGD, 

EAD θαη Μ, παξέρνληαη απφ ηελ Σξάπεδα βάζεη ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

εθηηκήζεψλ ηεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ Μ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εμαίξεζεο γηα θάπνηεο ρξεκαηνδνηήζεηο. 

Οη πξνζεγγίζεηο ζηελ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη πνιπάξηζκεο, 

αιιά ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηηο παξαδνζηαθέο, ηηο κνληέξλεο θαη ηηο 

πβξηδηθέο. Δπηπιένλ, δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηνλ πηζηνχρν θαη ην κέγεζφο ηνπ ή ζε 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ππνδείγκαηα. 

ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο αλήθνπλ ηα εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα 5 Cs 

(Character, Capital, Capacity, Collateral, Conditions), ηα λεπξσληθά δίθηπα, ηα 

γξακκηθά κνληέια πηζαλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία, φπσο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, ψζηε λα εμεγήζνπλ ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο 

παιαηφηεξσλ δαλείσλ θαη ηα κνληέια logit κε ηελ παξνκνίσζε ησλ κνληέισλ κε ηηο 

πηζαλφηεηεο επαιήζεπζεο ππνζέζεσλ θαη ηα γξακκηθά κνληέια δηαρσξηζκνχ ή z-

score models πνπ δηαθξίλνπλ ηνπο πειάηεο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.  

Σν κεηνλέθηεκα ησλ παξαδνζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη φηη δηαρσξίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εμεηαδφκελσλ κνλάδσλ ζε δχν κφλν αθξαίεο θαηεγνξίεο, ηα 

«θαιά» θαη ηα «θαθά» δάλεηα. Δπηπιένλ, αγλννχλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο, αιιά 

δχζθνιεο ζηνλ ππνινγηζκφ κεηαβιεηέο φπσο ε θήκε, νη καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο 

δαλεηδφκελνπ θαη δαλεηνιήπηε, νη νπνίεο κπνξεί λα δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηε ρνξήγεζε ή κε ηνπ δαλείνπ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αδπλακηψλ, αλαπηχρζεθαλ νη κνληέξλεο πξνζεγγίζεηο. 
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Σα κνληέξλα ππνδείγκαηα βαζίδνληαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν 1997 εηζήρζε ην κνληέιν Credit 

Metrics (εηαηξία J.P. Morgan), ην νπνίν εθηηκά ηε δεκία ηεο Σξάπεδαο απφ ηα δάλεηα 

πνπ έρεη ρνξεγήζεη ζε πεξίπησζε ρεηξνηέξεπζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ην 

επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηνπ 

δαλεηδφκελνπ, ηελ πηζαλφηεηα κεηαβνιήο ηεο δηαβάζκηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

επφκελνπ έηνπο, ηε δηαθνξά επηηνθίσλ θαη ηα πνζνζηά αλάθηεζεο ησλ δαλείσλ πνπ 

έρνπλ νδεγεζεί ζε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε, ππνινγίδεηαη κηα ππνζεηηθή ηξέρνπζα 

αμία θαη ηππηθή απφθιηζε ησλ δαλείσλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο 

αμίαο πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν (Value at Risk – VAR). Καη ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν σζηφζν, παξνπζίαζε ζεκαληηθέο αδπλακίεο νη νπνίεο μεπεξάζηεθαλ ζε 

επφκελα θαη θπξίσο ην κνληέιν ηεο εηαηξίαο KMV
5
. 

To 1995, ε εηαηξία KMV κε βάζε ην κνληέιν Merton, ζην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη ππνδείγκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία αζέηεζεο 

ψζηε λα εθηηκεζνχλ δείθηεο ζηνραζηηθνχ θηλδχλνπ, πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

δηθνχ ηεο κνληέινπ πξφβιεςεο αζέηεζεο ππνρξέσζεο. ηε ζπλέρεηα εμαγνξάζηεθε 

απφλ ηελ εηαηξία Moody’s, αλαπηχζζνληαο ηα πιένλ ρξεζηηθά κνληέια Risk Calc θαη 

Risk Analyst. 

Σν Credit Boston Swiss Model, πηνζεηεί ηελ κεζνδνινγία ηεο αλαινγηζηηθήο 

ζεσξίαο, φπνπ νη αζεηήζεηο πιεξσκψλ ζεσξνχληαη σο απνηέιεζκα ελφο ηπραίνπ 

ζηαηηζηηθνχ πεηξάκαηνο. Σέινο, ζην ππφδεηγκα Credit Risk +, ε πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο εκθαλίδεηαη σο κία ζπλερήο κεηαβιεηή ε νπνία έρεη 

θαηαλνκή πηζαλφηεηαο. Σα ζπγθεθξηκέλα κνληέια εθαξκφζηεθαλ θπξίσο ζε 

νκνινγηαθά δάλεηα θαη δάλεηα κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Γελ ιάκβαλαλ φκσο ππφςε 

θαη ζε βάζνο πνηνηηθά θξηηήξηα.  

Με βάζε ην κέγεζνο ησλ ππνςήθησλ ή πθηζηάκελσλ πηζηνχρσλ, παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ε θαηάηαμε ησλ κνληέισλ. 

 

Πίλαθαο 4.2: Τπνδείγκαηα κέηξεζεο θαη εθηίκεζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

                                                           
5
 Moody’s KMV (Kealhofer, McQuown θαη Vasicek): Απνηειεί ηκήκα ηεο Moody’s Analytics, ζπγαηξηθή ηεο Moody’s 

Corporation. Ηδξχζεθε ην 2002 φηαλ ε Moody’s εμαγφξαζε ηελ εηαηξία KMV.  Πεγή: Wikipedia, δηαζέζηκν ζην 
http://en.wikipedia.org/wiki/Moody's_Analytics. 
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Γάνεια Μικρών και Μεζαίων 

Δπιτειρήζεων 

Ομόλογα και Γάνεια Μεγάλων 

Δπιτειρήζεων 

Credit & Behavioural Scoring KMV Model 

Altman Z – score Credit Boston Swiss Model 

Profit Scoring Credit Metrics 

 

ηα πβξηδηθά ππνδείγκαηα παξνπζηάδεηαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ Credit Scoring θαη 

ηνπ Behavioural Scoring γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ην ινγηζκηθφ Moody’s Risk 

Analyst γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ζην νπνίν ζπλδπάδνληαη πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ππνδεηγκάησλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη πξνγξακκαηηθέο ηεο εηαηξίαο Moody’s δεκηνχξγεζαλ ην βέιηηζην ππφδεηγκα γηα 

ηελ πξφβιεςε αζέηεζεο, θάλνληαο ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ πηζησηηθήο έξεπλαο 

θαηά πεξηνρέο θαη ρψξεο. 

 

4.3 Αμηνιόγεζε Γαλεηνιεπηώλ: Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 

 

Όινη νη πθηζηάκελνη θαη δπλεηηθνί πειάηεο πηζηνδνηήζεσλ ηεο θάζε Σξάπεδαο, 

αμηνινγνχληαη κε βάζε ην θαηάιιειν κνληέιν δηαβαζκίζεσο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

θαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ελδερνκέλνπ αζπλέπεηαο ησλ πηζηνχρσλ ηεο Σξάπεδαο, ηα 

κνληέια δηαβαζκίζεσο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αμηνινγνχλ κία ζεηξά παξακέηξσλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ σο εμήο:   

o Υξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε: νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα πηζηνχρνπ 

(δείθηεο ξεπζηφηεηαο, δαλεηαθήο επηβαξχλζεσο θ.ιπ.).  

o πγθξηηηθή ζέζε πηζηνχρνπ ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη θπξίσο έλαληη ησλ αληαγσληζηξηψλ εηαηξηψλ ηνπ 

θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη.  

o πλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά πηζηνχρνπ έλαληη ηεο Σξάπεδαο αιιά θαη 

έλαληη ηξίησλ (νθεηιέο ζε θαζπζηέξεζε, δπζκελή ζηνηρεία θ.ιπ.).  
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o Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πηζηνχρνπ (αθεξαηφηεηα θαη ζπλέρεηα ηεο 

δηνηθήζεσο, θαηαιιειφηεηα παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θ.ιπ.).  

Σα κνληέια δηαβαζκίζεσο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζήκεξα απφ ηηο Σξάπεδεο δηαθνξνπνηνχληαη αλαιφγσο:  

o Σνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ πηζηνδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ.   

o Σνπ χςνπο ηνπ πλνιηθνχ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ.   

o Σσλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο.   

o Σσλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζηνχρνπ.  

Δηδηθψο γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηεγνξία ησλ ηεξνχκελσλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ηνλ ηχπν ησλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ 

(γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο θ.ιπ.), θαζψο θαη ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθνξήζεσο (Γ.Π.Υ.Π.).  

Γηα θάζε έλα απφ ηα κνληέια δηαβαζκίζεσο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη δπλαηφλ 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο παξάκεηξνη, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

ζπλεηζθέξεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηε ζρεηηθή αμηνιφγεζε.   

εκαληηθή βαξχηεηα ζηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κνληέισλ 

δηαβαζκίζεσο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έρεη ε πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε απηά. Οη δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ 

δηελεξγνχληαη κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη αμηνπηζηία. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην αζθαιή αμηνιφγεζε ησλ ππνςήθησλ 

αιιά θαη πθηζηάκελσλ δαλεηνιεπηψλ, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ρσξηζηεί ζηελ ηξαπεδηθή 

πξαθηηθή ζε δχν κεγάιεο - γεληθέο θαηεγνξίεο, ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  

Ο δηαρσξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

 

Πίλαθαο 4.3: Γηάθξηζε Δπηρεηξήζεσλ ζηελ ηξαπεδηθή πξαθηηθή 
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ΜΙΚΡΔ & ΜΔΑΙΔ 

ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ 
ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ 

Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο, κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο 

Μεγάιεο εηαηξίεο 

Βηβιία Α’ θαη Β’ θαηεγνξίαο Βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο 

Κχθινο εξγαζηψλ έσο 2,5εθ €  Κχθινο εξγαζηψλ άλσ ησλ 2,5εθ €  

Όξην ρξεκαηνδφηεζεο έσο 500ρηι€ 
Όξην ρξεκαηνδφηεζεο πνπ μεπεξλά ηα 

5εθ€ 

 

 

4.4 Αμηνιόγεζε Μηθξώλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 
 

4.4.1 Γεληθά ρόιηα 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, νη κηθξέο 

θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. πλήζσο ηεξνχλ 

βηβιία Α’ θαη Β’ θαηεγνξίαο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο αλέξρεηαη έσο 2,5εθ € θαη ην 

φξην ρξεκαηνδφηεζεο έσο 500ρηι€. ηηο επηρεηξήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ε 

αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηαζηάζεσο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ 

εμέηαζε ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (έληππν Δ3 – 

Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηψλ) 

θαη ησλ δηαζεζίκσλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α., ηξέρνληνο θαη πξνεγνχκελνπ 

έηνπο. Ζ ζρεηηθή αμηνιφγεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέιημε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ.  Καηά πεξίπησζε, γηα πηζηνχρνπο πνπ ηεξνχλ 

ινγηζηηθά βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο είλαη δπλαηφλ λα δεηείηαη ε ζχληαμε ηζνινγηζκνχ, ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απαξαηηήησο απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο.   

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο γίλεηαη απφ θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ ηεο 

Σξάπεδαο, κε ηελ ηειηθή έγθξηζε λα δίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα θεληξηθή δηεχζπλζε.  
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4.4.2 Μέζνδνο Credit Scoring ( Πηζησηηθή βαζκνιόγεζε) 

 

Ζ βαζηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηνχ ηνπ κεγέζνπο είλαη ε 

κέζνδνο credit scoring (πηζησηηθή βαζκνιφγεζε). Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αθνξά 

ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηδησηψλ, επαγγεικαηηψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ζε 

κηθξέο θαη νκνγελείο νκάδεο πηζηνχρσλ. Δηζήρζε ην 1950, νπφηε θαη άξρηζε λα 

εθαξκφδεηαη ζε ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα. Δίλαη θαηάιιειε γηα 

πηζηνχρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξαπεδηθά πξντφληα κηθξνχ πνζνχ, κεγάινπ σζηφζν 

πιήζνπο ζπλνιηθά.  

Ζ κέζνδνο ηεο πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο 

ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν κεηά ηελ εηζαγσγή 

ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ, βαζκνινγεί θαη θαηαηάζζεη απηφκαηα ην δαλεηδφκελν 

ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σα βαζηθά πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη ηα θάησζη: 

o Αθξίβεηα θαη ρακειά πνζνζηά ιάζνπο 

o Μηθξφ πιήζνο κεηαβιεηψλ 

o Δμαγσγή ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ, φρη θνηλφηππσλ 

o Ηθαλή ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

o Δθηθηή εθαξκνγή 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Σξάπεδα επηρεηξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη πνζνηηθά πνηνί 

παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ εξκελεία ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, λα 

αμηνινγήζεη ην ζρεηηθφ βαζκφ ή ηε ζεκαζία απηψλ ησλ παξαγφλησλ, λα βειηηψζεη 

ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, λα απνξξίςεη κε θεξέγγπνπο ππνςήθηνπο 

δαλεηδφκελνπο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηελεξγήζεη πξνβιέςεηο γηα πηζαλέο 

κειινληηθέο δαλεηαθέο απψιεηεο. 
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ρήκα 4.1: Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξίαο ζην ζύζηεκα Credit Scoring 

 

 

Πεγή: Ενπνπλίδεο Κ., Λεκνλάθεο Υ., «Γηαρείξηζε Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ», 2009 

 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα Σξάπεδα ηα κνληέια credit scoring, πξέπεη λα 

εληνπίζεη θαη λα ππνινγίζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. Γηα ηα δάλεηα πξνο επηρεηξήζεηο, νη απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο αληινχληαη απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη βαζηθνχο δείθηεο φπσο ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε. Με ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, κηα 

ζηαηηζηηθή ηερληθή πνζνηηθνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ή θαηαηάζζεη 

ηηο εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ηε θεξεγγπφηεηά ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο 

πηζαλφηεηαο κε έγθαηξεο εμφθιεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ελφο νθεηιέηε.  Ζ 

γλψζε απηήο ηεο πηζαλφηεηαο, δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ αμηνινγεηή θαη θαζηζηά 

νξζνινγηθή ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ θάζε είδνπο. Σν credit scoring 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή 
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πίζησζεο, γηα έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο δάλεηα, πηζησηηθέο 

θάξηεο, ινγαξηαζκνί επηηαγψλ θ.α..  

Οη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πηζησηηθήο 

βαζκνιφγεζεο είλαη: 

 

i. Σα μονηέλα γραμμικής πιθανόηηηας: Τηνζεηείηαη ε χπαξμε γξακκηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ πιεξνθνξίεο απφ ηελ αγνξά αιιά θαη νηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο. Υξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο, κε ζθνπφ λα 

αλαιπζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πηζηνχρνπ αλαθνξηθά κε ηελ απνπιεξσκή 

ησλ δαλεηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

ii. Σα μονηέλα Logit: Θεσξείηαη φηη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο δηαλέκεηαη 

ινγαξηζκηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηνξίδνπλ ην εθηηκψκελν δηάζηεκα 

ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο, ζεσξψληαο φηη θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 θαη 1.  

iii. Σα μονηέλα Probit: Δίλαη παξφκνηα κε ηα κνληέια Logit κε κφλε 

δηαθνξά φηη ζεσξείηαη φηη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο αθνινπζεί θαλνληθή 

θαηαλνκή θαη φρη ινγαξηζκηθή. 

iv. Σα μονηέλα διακριηικής ανάλσζης: Γηαρσξίδνπλ ηνπο πηζηνχρνπο ζε 

ηάμεηο πςεινχ θαη ρακεινχ θηλδχλνπ. 

 

Με ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ θαη ηεο κεζφδνπ ηεο πηζησηηθήο 

βαζκνιφγεζεο γεληθφηεξα, επηδηψθεηαη ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θάζε ππνςεθίνπ πηζηνχρνπ, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ γηα απηφλ θαηά ην ρξφλν πνπ θαηαζέηεη ην αίηεκά ηνπ γηα 

δαλεηνδφηεζε. Με ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ πξνθχπηεη κηα βαζκνινγία (score) κε 

βάζε ηελ νπνία ν πειάηεο ραξαθηεξίδεηαη σο «θαιφο» ή «θαθφο». Σν πξφβιεκα 

νπζηαζηηθά έγθεηηαη ζηελ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ 

πειάηε, κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ ηνπ παξειζφληνο θαη κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

επέδεημε κηα νκάδα πειαηψλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ εμεηαδφκελε. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηαρχηεηα. 

Δκθαλίδεη σζηφζν, κεγάιε απφθιηζε ηνπ αλακελφκελνπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θηλδχλνπ. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ φηη νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη ιήςεο απνθάζεσλ 

ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν ιάζνπο, ζθνπφο είλαη λα ηεζεί κηα ηέηνηα βαζκνινγία 

απφξξηςεο, ψζηε λα επηηεπρζεί κηθξφ πνζνζηφ απφξξηςεο ρσξίο φκσο ηαπηφρξνλα 
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ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ «θαθψλ» πειαηψλ πνπ γίλνληαη απνδεθηνί. Καηά ηε 

δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ score απφξξηςεο, πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ε 

απμαλφκελε εκπεηξία ησλ ζηειερψλ πνπ εμεηάδνπλ ηα αηηήκαηα αιιά θαη λα ιεθζεί 

κέξηκλα ψζηε πειάηεο πνπ ζα απνξξίπηνληαλ αιιά έρνπλ απνδείμεη εκπεηξηθά πςειή 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, λα γίλνληαη δεθηνί. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη πειάηεο πνπ 

θαηά ην παξειζφλ είραλ κεγάιε βαζκνινγία, λα απνξξίπηνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

δεδνκέλα πξννησλίδνπλ κεγάιν πηζησηηθφ θίλδπλν. 

Ζ βειηίσζε ελφο ζπζηήκαηνο credit scoring πξνυπνζέηεη έιεγρν θαη κεηά ηελ 

έγθξηζε ηεο δαλεηνδφηεζεο. Απαηηείηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο 

ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηνί, ψζηε λα εληνπηζηνχλ 

ηπρφλ αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη βειηίσζή ηνπ. 

εκαληηθφ φθεινο απφ ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ είλαη ε αχμεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ 

ειέγρνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ αιιά θαη ηνπ φγθνπ ησλ 

παξερφκελσλ πηζηψζεσλ, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη φηη ε εθαξκνγή ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο δελ ζηεξίδεηαη ζε ππνθεηκεληθέο εξκελείεο. 

 

4.4.3 Μέζνδνο Behavioural Scoring  

 

Ζ κέζνδνο ηνπ credit scoring πνπ αλαιχζεθε αλσηέξσ, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο λέσλ ππνςήθησλ πειαηψλ, αιιά 

θαη γηα πθηζηάκελνπο πειάηεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθά, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ Behavioural Scoring. Με ηελ κέζνδν απηή, νη 

Σξάπεδεο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ πηζηνχρσλ, κε βάζε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ νη ίδηεο 

ζπζζσξεχζεη, απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο έσο ηψξα. ηφρνο, είλαη ε εμέιημε ηεο 

ζρέζεο Σξάπεδαο – πειάηε, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ θαη λα επηηεπρζνχλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο Σξάπεδαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο γηα ηελ 

εμέιημε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πθηζηάκελσλ πειαηψλ γηα ην πξνεγνχκελν 

δσδεθάκελν θαη ε αλάπηπμή ηνπ ζηεξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ 

εθείλα ηνπ credit scoring. Σν είδνο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ δαπαλψλ ηνπ 

εμεηαδφκελνπ πειάηε θαη ην ηζηνξηθφ εμππεξέηεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θαη 
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εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, είλαη ζπλήζσο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

Με ηελ κέζνδν απηή ε Σξάπεδα κπνξεί λα αμηνινγεί ηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο 

ηεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή νπνηεδήπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο. Ζ βαζκνιφγεζε (score) ησλ πειαηψλ, δειαδή ε 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη θάζε πηζηνχρνο, ρξεζηκνπνηείηαη σο 

έλδεημε κε βάζε ηελ νπνία δηαθνξνπνηείηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ πειαηψλ, αλάινγα κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε 

θαηεγνξία. 

 

4.5 Αμηνιόγεζε Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

4.5.1 Γεληθά ρόιηα 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ 

βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο, εκθαλίδνπλ θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν ησλ 2,5εθ € θαη ην 

φξην ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο μεπεξλά ηα 5εθ€.  

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ε ζρεηηθή δηεξεχλεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηερληθή ηεο πηζησηηθήο αλαιχζεσο, ε νπνία  βαζίδεηαη ζηε 

δηαρξνληθή εμέιημε θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ.   

 Πξνθεηκέλνπ λα ζηαζκίδεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπο, εμεηάδνληαη εηδηθφηεξα ηα θάησζη: 

 Ζ εμέιημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηνλ 

απαξηίδνπλ (θαηεγνξίεο πσιήζεσλ, πνζφηεηεο, αμίεο θ.ιπ.). 

 Ζ εηήζηα κεηαβνιή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ, ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο 

ππάγνληαη, γηα λα πξνζδηνξηζζεί ν βαζκφο αμηνπνηήζεσο ή ππναπαζρνιήζεψο 

ηνπο.   
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 Ο ηξφπνο ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (κε κεζν-καθξνπξφζεζκα ή 

βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα).  

 Σα δεδνκέλα ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο (απνζέκαηα, απαηηήζεηο, 

ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο θ.ιπ.), πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία, ζε αληηπαξαβνιή κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη απφ ηνπο 

θνξείο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Ζ χπαξμε ηδίνπ (θαζαξνχ) θεθαιαίνπ θηλήζεσο, ην νπνίν απνηειεί έλδεημε 

επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θαη νξζνινγηθήο ρξεκαηνδνηήζεσο ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Σν ιεηηνπξγηθφ πεξηζψξην θέξδνπο (EBITDA: Κέξδε πξν Σφθσλ, Φφξσλ θαη 

Απνζβέζεσλ/Κχθιν Δξγαζηψλ) θαη νη αηηίεο απμήζεσο ή κεηψζεψο ηνπ.  

Γηα ηνλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

ελδερνκέλσο δελ απνηππψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (νθεηιέο ζε εηαηξίεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο, πξνκεζεπηέο ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο δηελέμεσο, 

νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην απφ πξφζθαηεο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θ.ιπ.).  

Σέινο, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ, θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα 

ζπλεθηηκψληαη θαη νη παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηδίσλ ή ησλ θνξέσλ ηνπο, 

φπσο:   

 Δμέιημε εξγαζηψλ θαη θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ζπγαηξηθψλ/ζπλδεδεκέλσλ 

εηαηξηψλ ή εηαηξηψλ ζπκκεηνρήο ησλ θνξέσλ ηνπο.  

 Δθξνέο θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο ακθηβφινπ απνηειεζκαηηθφηεηαο ή γηα 

δξαζηεξηφηεηεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ.  

 Γξαζηεξηνπνίεζε ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή εκπεηξία. 

ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ αληηθεηκεληθή θαη ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε θαη 

αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηδίσλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο.    
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Σα εηδηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη θαη ζπλεμεηάδνληαη είλαη ελδεηθηηθά 

ηα εμήο:  

 Φεξεγγπφηεηα θαη ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά   

Ζ χπαξμε δπζκελψλ ζηνηρείσλ ζε βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ θνξέσλ ηνπο,                       

ε  εκθάληζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζηελ Σξάπεδα ή ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ε 

αζπλέπεηα ζε αλαιακβαλφκελεο ππνρξεψζεηο απνηεινχλ ζηνηρεία, ηα νπνία, 

αλαιφγσο ηεο βαξχηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ εκθαλίζεψο ηνπο, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία θνξέσλ   

 Ζ ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

θνξέσλ, θαζψο θαη ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ηνπο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ 

δξαζηεξηφηεηαο ζπληεινχλ εληζρπηηθά ζηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ.    

 Γηνίθεζε – Οξγάλσζε – Γηάδνρνο Καηάζηαζε   

Ζ νξζνινγηθή δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζρήκαηνο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, ε χπαξμε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

αλαπηχμεσο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ νπζηαζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε ζεηηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, ε χπαξμε δηαδφρνπ 

θαηαζηάζεσο δηαζθαιίδεη θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπο.  

 ηειέρσζε θαη Σερλνινγηθφ επίπεδν   

Ζ επαξθήο ζηειέρσζε, ε εμεηδίθεπζε θαη ε ζπλερήο επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

εμνπιηζκνχ (ηδηαηηέξσο ζε θιάδνπο αηρκήο) εληζρχνπλ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ.   

 Γεζκεπηηθέο εμαξηήζεηο επηρεηξήζεσλ    

Οη εμαξηήζεηο επηρεηξήζεσλ απφ κνλαδηθνχο πξνκεζεπηέο ή πειάηεο 

εκπεξηέρνπλ θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ 

ζρέζεσλ απηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά θαη λα 

ζηαζκίδνληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πηζηνχρσλ 
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ θεληξηθέο 

ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο ελψ ε ηειηθή έγθξηζε ή κε ηεο δαλεηνδφηεζεο δίλεηαη θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε απφ ηελ αξκφδηα θεληξηθή δηεχζπλζε. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ελφο ππνςήθηνπ δαλεηνιήπηε 

μεθηλά κε ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ. Καηά ηελ αίηεζε ηνπ δαλείνπ, ε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πιήξσζε ηνπ θαθέινπ ηνπ δαλείνπ, νη νπνίεο ζα είλαη ρξήζηκεο ζηελ αλάιπζε πνπ 

ζα αθνινπζήζεη. Απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο είλαη: 

 ην πνζφ ηνπ δαλείνπ, 

 ν ζθνπφο ηνπ δαλείνπ, 

 νη πεγέο απνπιεξσκήο, 

 νη παξερφκελεο εγγπήζεηο, 

 ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο 

Δμεηάδεηαη ε παξειζνληηθή ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο ζηελ απνπιεξσκή 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ε ηθαλφηεηά ηεο λα δεκηνπξγεί πεγέο θεθαιαίνπ, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ αιιά θαη νη εγγπήζεηο – 

εμαζθαιίζεηο πνπ δχλαηαη λα παξέρεη γηα ηελ ιήςε ηνπ δαλείνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ θαη νη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη (ν θιάδνο θαη ε νηθνλνκία γεληθφηεξα). 

Οη ειιεληθέο Σξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηηο 

εθηηκήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ εηαηξηψλ 

Moody’s, Standard & Poor’s Rating θαη Fitch Rating, νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο επηιέμηκνη Δμσηεξηθνί Οξγαληζκνί Πηζηνιεπηηθήο 

Αμηνιφγεζεο (Δ.Ο.Π.Α.), γηα ηε ρξήζε ησλ πηζηνιεπηηθψλ ηνπο αμηνινγήζεσλ απφ 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. 

Σν πιαίζην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

(ECAF) νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο, θαλφλεο θαη ηερληθέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απαίηεζε 

ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο πεξί απνδνρήο αζθαιεηψλ κε πξνδηαγξαθέο πςειήο 

πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. 
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Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ απνδεθηψλ αζθαιεηψλ, ην 

Δπξσζχζηεκα ιακβάλεη ππφςε ηηο εθηηκήζεηο απφ ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο θάησζη ηέζζεξηο πεγέο 

αμηνιφγεζεο, ήηνη: 

 Δμσηεξηθνί νξγαληζκνί πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο (ECAIs), 

 Δζσηεξηθά ζπζηήκαηα πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ Δζληθψλ Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ (ICASs), 

 Δζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο (IRB) ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ 

Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ή 

 Μέζα δηαβάζκηζεο παξερφκελα απφ ηξίηνπο θνξείο (RTs). 

Πίλαθαο 4.4: Καηάινγνο απνδεθηώλ από ην Δπξσζύζηεκα πεγώλ 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο 

 Πεγή 

αμηνιόγεζεο 

ύζηεκα / πάξνρνο 

αμηνιόγεζεο 

Κάιπςε 

ECAI Moody’s – Standard & 

Poor’s – FitchRatings – 

DBRS 

Απνδεθηνί εθδφηεο/νθεηιέηεο/εγγπεηέο 

απφ ηνλ Δ.Ο.Υ. θαη ρψξεο ηεο Οκάδαο 

ησλ 10 εθηφο Δ.Ο.Υ. 

ICAS Deutsche Bundesbank Δηαηξίεο ηνπ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα ζηε Γεξκαλία 

Banco de Espana Δηαηξίεο ηνπ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ Ηζπαλία 

Banque de France Δηαηξίεο ηνπ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα ζηε Γαιιία 

Oesterreichische 

Nationalbank 

Δηαηξίεο ηνπ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ Απζηξία 

Banka Slovenije Δηαηξίεο ηνπ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα ζηε ινβελία 

Central Bank and 

Financial Services 

Authority of Ireland 

Promissory notes (mortgage-backed) κε 

εθδφηεο Ηξιαλδηθά Πηζησηηθά Ηδξχκαηα 

RT Creditreform Rating AG Δηαηξίεο ηνπ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα ζηε Γεξκαλία 
Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, δηαζέζηκν ζην “http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/MonetaryPolicyEurosystem/titles/risk.aspx” 

Οη αμηνινγήζεηο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ Δ.Ο.Π.Α. αληηζηνηρίδνληαη ζε βαζκίδεο 

πηζησηηθήο πνηφηεηαο. Αμηνινγνχλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ 

(αθφκε θαη θξαηψλ) πξνζθέξνληαο ελεκεξσκέλεο βαζκνινγίεο γηα δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ρξένπο κηαο εηαηξίαο. ηε ζπλέρεηα, νη βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο 
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αληηζηνηρίδνληαη γηα θάζε άλνηγκα ζχκθσλα κε ηε δηεπξπκέλε δηαβάζκηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ειιεληθέο Σξάπεδεο.  

 

4.5.2 Μέζνδνο Credit Rating ( Πηζησηηθή Γηαβάζκηζε) 

 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ην credit rating (πηζησηηθή δηαβάζκηζε). Ζ κέζνδνο απηή 

εθαξκφδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, δειαδή κηθξνχ αξηζκνχ πηζηνχρσλ κε κεγάιν χςνο ρξεκαηνδνηήζεσλ 

κεκνλσκέλα αιιά θαη ζπλνιηθά.  

 Κξίλεηαη σο ππνθεηκεληθή κέζνδνο, θαζψο ε αμηνιφγεζε ησλ δαλεηνιεπηψλ 

γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε κε βάζε ηελ εκπεηξία, ηε γλψζε αιιά θαη ηε 

ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ δαλεηνιήπηε. Καηαιήγεη ζε αζθαιέζηεξα 

ζπκπεξάζκαηα θαζψο ελζσκαηψλεη ζηελ αμηνιφγεζε ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα. 

Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, είλαη πνζνηηθά (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) θαη 

πνηνηηθά (δηνίθεζε, αληαγσληζκφο, θεξεγγπφηεηα θα), κε ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πηζηνχρνπ λα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα. Με 

βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αιιά θαη ηελ θξίζε ηνπ αξκφδην ζηειέρνπο, δίλεηαη ζηνλ 

ππνςήθην δαλεηνιήπηε έλαο «βαζκφο», βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζηζζεί απφ ηελ 

Σξάπεδα, πέξαλ ηελ ρνξήγεζεο ή κε ηνπ δαλείνπ θαη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα 

αθνινπζεζεί. Αθνινπζεί ζην επφκελν θεθάιαην παξνπζίαζε ηεο θαηάηαμεο ησλ 

δαλεηνιεπηψλ αλάινγα κε ηε δηαβάζκηζή ηνπο, αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ πηζαλά 

αθνινπζεί ε Σξάπεδα ζε θάζε πεξίπησζε (Κεθάιαην 5, Πίλαθαο 5.1). 

Οη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο 

είλαη: 

 

i. Βαθμολόγηζη με ζσνηελεζηές βαρύηηηας: Ο πηζηνχρνο βαζκνινγείηαη 

γηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη ε βαζκνινγία απηή πνιιαπιαζηάδεηαη 

ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε θξηηήξην. 
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Πξνθχπηεη έηζη ε ζπλνιηθή βαζκνιφγηα γηα ηνλ δαλεηδφκελν, βάζεη ηεο 

νπνίαο θαηαηάζζεηαη ζε βαζκίδεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

ii. Μέθοδος z-score ηοσ Altman: Τπνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε 

βαζκίδα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

iii.  Μέθοδος ηης Moody’s KMV: Τπνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ κε βάζε ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Θεσξείηαη δειαδή, φηη ε επηρείξεζε ζα πησρεχζεη εάλ ε 

αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ κεησζεί θάησ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν φξην, ην νπνίν νλνκάδεηαη “default point” 

(πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν) θαη είλαη ε αμία ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο.   

Οη ειιεληθέο Σξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην ινγηζκηθφ ηεο εηαηξίαο 

Moody’s (αλαιχεηαη θαησηέξσ) πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο, ην 

νπνίν είλαη πην αμηφπηζην αιιά θαη πην αθξηβφ γηα ηελ αγνξά ηνπ, ιφγσ ηεο εηδηθήο 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

4.5.2.1 Σν ππόδεηγκα KMV MRA ηεο Moody’s 

 

 

Σν ππφδεηγκα KMV MRA ηεο εηαηξίαο Moody’s γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο κηα επηρείξεζε λα αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε επηρεηξεκαηηθψλ θέληξσλ θαη δηεπζχλζεσλ. Δίλαη ίζσο 

απφ ηα πην αθξηβά ππνδείγκαηα, αιιά απνηειεί έλα θηιηθφ θαη αμηφπηζην σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα πξφγξακκα, ην νπνίν ιακβάλεη ππ’ φςηλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε κηαο 

επηρείξεζεο ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά ζηνηρεία. 

Αξρηθά, φπσο θαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ αλαιχζακε αλσηέξσ θαηαρσξνχληαη ηα 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, φπσο: 

 Πιήξε ζηνηρεία (επσλπκία, ίδξπζε, έδξα θιπ), 

 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

 πλζήθεο αγνξάο, 

 ηαζεξφηεηα πειαηψλ, 
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 Πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο, 

 Αληαγσληζκφο θαη ζέζε ηεο επηρείξεζεο, 

 Τπνθαηάζηαηα πξντφληα 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε ξεπζηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο: 

 Πειάηεο (πνηφηεηα) 

 Αμηνπηζηία Απνγξαθήο 

 Πηζησηηθή πνιηηηθή 

 πγθέληξσζε πειαηψλ 

 Απνζέκαηα 

Αθνινπζεί ε θεθαιαηαθή δνκή, κε ηελ εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε 

θεθάιαηα θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηάο ηεο 

θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ εκθαλίδεηαη ν βαζκφο 

επηθηλδπλφηεηάο ηνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε εθηεηακέλε αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ θαη ε βαξχηεηα πνπ δίδεηαη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα απφ ην πξφγξακκα, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ θιάδν αμηνινγνχληαη 

κία θνξά ην ρξφλν ζε ζπλδπαζκφ κε θάζε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε.  

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, φπνπ δηαβαζκίδνληαη 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο, νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ θνξέσλ, ε νξγαλσηηθή 

δνκή, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ζπλεξγαζία, ε χπαξμε δηάδνρεο θαηάζηαζεο, ε 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο θαη ε αθνζίσζε ζηελ επίηεπμε ηνπ 

εηαηξηθνχ ζθνπνχ. Ωζηφζν, ην ζηνηρείν κε ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα απνηειεί ε 

αθεξαηφηεηα θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ 

Σξάπεδα, σο πξνο ηελ εηιηθξίλεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ θαιή ζέιεζε λα κνηξάδεηαη 

πιεξνθνξίεο θαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Σέινο, εμεηάδεηαη θαη ε θήκε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη, ιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο, εξγαδφκελνπο θαη άιιεο ζπλεξγαδφκελεο Σξάπεδεο.  
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ε βαζκνιφγεζε ηεο επηρείξεζεο ε νπνία 

αξρεηνζεηείηαη απφ ην ζχζηεκα. Δάλ ε βαζκνιφγεζε πνπ πξνθχπηεη δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε θαηαγξάθεηαη δειψλνληαο ηηο αηηίεο ηεο 

παξέθθιηζεο. Αηηίεο παξέθθιηζεο πνπ ρεηξνηεξεχνπλ ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί 

λα είλαη εθθξεκφηεηα αζθαιηζηηθψλ ή θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ, πςειφο 

ινγαξηαζκφο «Σακείν», δπζκελή ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, δπζκελείο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν, ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, 

απαμίσζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θ.α.. Αληίζηνηρα, ζεηηθέο εμειίμεηο πνπ 

βειηηψλνπλ ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη νδεγνχλ ζηελ αλαβάζκηζή ηεο είλαη ε 

εγεηηθή ηεο ζέζε ζηνλ θιάδν, ε απνδνρή ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ αγνξά, ε εηζξνή 

λέσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, νη έληνλεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.α.. 

Ζ εηαηξία Moody’s δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν γηα αξθεηά 

ρξφληα. Σα κνληέια Risk Calc θαη KMV Private Firm Model πξνυπήξραλ ηνπ KMV 

MRA, δεκηνπξγψληαο κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο κεγαιχηεξεο θαη 

θαιχηεξεο εηαηξίεο, κε βάζε ηε ρψξα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο, ηνλ θιάδν θαη ηελ 

αγνξά, απμάλνληαο έηζη ηελ πξνβιεπηηθή δχλακε ηνπ κνληέινπ θαη ζπλδπάδνληαο 

έλα κεγάιν εχξνο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σν κνληέιν είλαη 

ελαξκνληζκέλν κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, ελζσκαηψλνληαο 

ηεθκεξίσζε, εγθπξφηεηα θαη δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απφ ην πξφγξακκα 

πξνζνκνίσζεο ηφζν γηα βξαρππξφζεζκν φζν θαη γηα καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ 

νξίδνληα. Αλαβαζκίδεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ζε κεληαία βάζε κε φιεο ηηο λέεο 

πεξηπηψζεηο αζέηεζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ, Credit 

Monitor, Portfolio Manager θαη Moody’s KMV Financial Analyst. 

 

 

4.6 Μέζνδνη Τπνινγηζκνύ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ Σξαπεδηθνύ 

Υαξηνθπιαθίνπ 

 

4.6.1 Γεληθά ρόιηα 
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Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζρεηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, αθνξά ην 

κεκνλσκέλν δάλεην, ηνλ θάζε δαλεηνιήπηε. Αληί γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

αμηνιφγεζε, λα εμεηάδεηαη δειαδή θάζε δάλεην ρσξηζηά, νη Σξάπεδεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηξνχλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζε επίπεδν ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε απηνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Ζ αληηζηνηρία θηλδχλνπ - απφδνζεο ηνπ θάζε δαλείνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απνηεινχλ 

ζεκείν ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Σξάπεδα, αιιά ε αληηζηνηρία θηλδχλνπ – απφδνζεο 

νιφθιεξνπ ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, κε κέξνο ηνπ θηλδχλνπ ησλ κεκνλσκέλσλ 

δαλείσλ δηαθνξνπνηεκέλν, επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή ηεο έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν. 

 

4.6.2 Μνληέια Μέηξεζεο Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ Υαξηνθπιαθίνπ 
  

Σα κνληέια κέηξεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρσξίδνληαη 

ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα απιά θαη ηα ζχλζεηα. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ δχν 

κνληέια.  

1. Απλές Μέθοδοι 

Σν πξψην νλνκάδεηαη “migration analysis” θαη βαζίδεηαη ζε αιιαγέο ησλ 

αμηνινγήζεσλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε επηζπκεηέο θαη αλεπηζχκεηεο 

ζπγθεληξψζεηο ηνπ δαλείνπ. Σα αξκφδηα ζηειέρε παξαθνινπζνχλ ηηο αμηνινγήζεηο 

ησλ νίθσλ  S & P, Moodys ή ηηο δηθέο ηνπο εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο νξηζκέλσλ δαλείσλ ή νξηζκέλσλ θιάδσλ. Δάλ νη 

δηαβαζκίζεηο ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν 

πέζνπλ απφηνκα ή παξνπζηάζνπλ ηαρχηεξε κείσζε απφ φηη κπνξεί λα έρεη ζπκβεί 

ζην παξειζφλ, ηφηε νη Σξάπεδα πεξηνξίδεη ηηο ρνξεγήζεηο ζε απηφλ ηνλ θιάδν. 

Γεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο κεηαβνιψλ (loan migration matrix) ζηνλ νπνίν 

επηδηψθεηαη ε απεηθφληζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ελφο ζπλφινπ δαλείσλ θαη νη 

αιιαγέο ζηελ πηζησηηθή ηνπο δηαβάζκηζε δηαρξνληθά. Ωο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν αλαθνξάο βάζεη ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ νη 

αιιαγέο ζηελ δηαβάζκηζε γηα θάζε λέα νκάδα δαλείσλ.  
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Σν δεχηεξν απιφ κνληέιν απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο λα ζέζεη φξηα 

ηα νπνία αθνξνχλ ζην κέγηζην χςνο ησλ δαλείσλ πνπ κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζε 

έλαλ κεκνλσκέλν δαλεηνιήπηε ή ζε έλαλ θιάδν. Ζ Σξάπεδα θαζνξίδεη ηα φξηα 

ζπγθέληξσζεο γηα ην πνζνζηφ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ πνπ κπνξεί λα δνζεί 

ζε νπνηνδήπνηε κεκνλσκέλν πειάηε αμηνινγψληαο ηξέρνλ ραξηνθπιάθην ηνπ 

δαλεηνιήπηε, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο νηθνλνκηθή κνλάδαο, ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο θαη ηα ζηξαηεγηθά ηεο ζρέδηα. Μπνξεί δειαδή λα ζέζεη 

φξηα ζπγθέληξσζεο γηα κείσζε ηεο έθζεζεο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο θαη λα απμήζεη 

ηα αλνίγκαηα πξνο άιινπο. Σέινο, κπνξνχλ λα ηεζνχλ θαη γεσγξαθηθά φξηα ή αθφκε 

θαη έλαο ζπλδπαζκφο θιαδηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ νξίσλ. 

 

2. ύνθεηες Μέθοδοι 

 

KMV PORTFOLIO MANAGER 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξφζθαησλ εξεπλψλ έρεη ζηξαθεί πξνο ηελ αλάπηπμε 

ζχγρξνλσλ κνληέισλ ηεο ζεσξίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ. Παξαθάησ ζα 

δνχκε κία πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχρζεθε απφ KMV Corporation πνπ νλνκάδεηαη 

Portfolio Manager. Σν κνληέιν ηεο KMV εμεηάδεη κέζνδν πνπ αλέπηπμε ε εηαηξία 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο γηα έλα κεκνλσκέλν δάλεην, δειαδή ηελ 

αλακελφκελε ζπρλφηεηα αζέηεζεο (Expected Default Frequency - EDF). Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ηεο KMV, ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο θάζε 

δαλείνπ ζε έλα ραξηνθπιάθην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ.  

Σν κνληέιν πξνζπαζεί λα ππνινγίζεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχλνξν γηα ηα δάλεηα, 

ψζηε λα θζάζεη ζηνπο ηδαληθνχο ζπλδπαζκνχο θαη ηηο ηδαληθέο αλαινγίεο ζηηο νπνίεο 

πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο δαλεηνιήπηεο 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε ηνλ κηθξφηεξν 

δπλαηφ αλαιεθζέληα θίλδπλν. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα κεηξεζνχλ ε αλακελφκελε απφδνζε γηα ην θάζε δάλεην, ν 

θίλδπλνο ηνπ θάζε δαλείνπ, θαη ε ζπζρέηηζε ησλ θηλδχλσλ δχν δαλείσλ πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζε δηαθνξεηηθνχο δαλεηνιήπηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην κνληέιν KMV 
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Portfolio Manager, ε απφδνζε θαη ν θίλδπλνο απνηεινχλ κηα ζπλάξηεζε ηνπ βαζκνχ 

ζηνλ νπνίν ε αμία ηνπ δαλείνπ κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο θαη 

πψο απηέο νη αιιαγέο θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα ή αληίζεηε θαηεχζπλζε κε άιια δάλεηα 

ζην ίδην ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ (ζπζρεηίζεηο). Οη αιιαγέο ζηηο ηηκέο ηνπ δαλείνπ 

θαζνξίδνληαη απφ αιιαγέο ζηελ πηζησηηθή πνηφηεηα ηνπ νθεηιέηε (πνπ κεηξάηαη σο 

ε αλακελφκελε ζπρλφηεηα αζέηεζεο [EDF]) θαη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ δελ 

αλαθηάηαη δειαδή, ε δεκία ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (Loss Given Default – LGD). Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπζρεηίζεσλ, ε KMV ιακβάλεη ππφςε ηνλ θνηλφ αληίθηππν 120 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκαηηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, ηελ πεξηνρή, ηε βηνκεραλία, θαη ηε ρψξα. 

ηελ πην απιή ηνπ κνξθή ην κνληέιν παξνπζηάδεηαη σο θάησζη: 

                                          

                       √                      

 

Απφδνζε ηνπ Γαλείνπ (Ri) 

Ζ απφδνζε ελφο δαλείνπ κεηξηέηαη εάλ ζπλππνινγηζηνχλ ηα εηήζηα έζνδα ηεο 

Σξάπεδαο απφ ηνπο ηφθνπο πιένλ ηε δηαθνξά κεηαμχ επηηνθίνπ ηνπ δαλείνπ θαη ηνπ 

θφζηνο θεθαιαίσλ γηα ηελ Σξάπεδα (AIS) ελψ αθαηξείηαη ε αλακελφκελε δεκία γηα 

ηνπ δαλείνπ [E(Li)]. Απηή ε αλακελφκελε απψιεηα είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηεο 

πηζαλφηεηαο ν δαλεηνιήπηεο λα αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ην 

επφκελν έηνο, δειαδή ε αλακελφκελε ζπρλφηεηα αζέηεζεο (EDFi) επί ην πνζφ πνπ 

ράλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα αλ ππάξμεη αδπλακία απνπιεξσκήο δειαδή ε δεκία ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο, LGDi.  

 

Κίλδπλνο ηνπ δαλείνπ (ζi) 

 Ο θίλδπλνο ηνπ δαλείνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πνζνζηνχ 

αζέηεζεο ηνπ δαλείνπ (ζDi) ζηηο αλακελφκελεο αμίεο ηνπ, επί ην πνζφ πνπ ράλεηαη ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο (LGDi). Σν πξντφλ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ πνζνζηνχ αζέηεζεο 
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θαη ηνπ LGD νλνκάδεηαη απξνζδφθεηε απψιεηα ηνπ δαλείνπ (Unexpected Loss - 

ULi) θαη είλαη έλα κέηξν ηνπ θηλδχλνπ ηνπ δαλείνπ.  

 

πζρέηηζε (ξij) 

 Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο κεηαμχ δχν 

δαλεηνιεπηψλ, ην κνληέιν KMV Portfolio Manager ρξεζηκνπνηεί ηελ απφδνζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δχν δαλεηνιεπηψλ θαη ππνινγίδεη ηε ζπζρέηηζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε θίλεζε απηψλ ησλ απνδφζεσλ ηζηνξηθά. χκθσλα κε 

KMV, νη ζπζρεηίζεηο αζέηεζεο ηείλνπλ λα είλαη ρακειέο θαη θπκαίλνληαη κεηαμχ 

0,002 θαη 0,15. Οη ρακειέο ζπζρεηίζεηο ησλ θηλδχλσλ αζέηεζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ Σξάπεδα λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο ρνξεγψληαο δάλεηα ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο δαλεηνιήπηεο 

(δηαζπνξά ραξηνθπιαθίνπ). 
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5 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΧΝ 

ΜΔΘΟΓΧΝ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΤΣΖΜΗΚΔ 

ΣΡΑΠΔΕΔ 
 

5.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ειιεληθέο Σξάπεδεο κε βάζε ηα νπνία 

αμηνινγνχλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπο, θαηαιήγνπλ ζε κηα 

βαζκνινγία δίλνληαο ζπγθεθξηκέλνπο βαζκνχο ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πειάηε. 

Σν ηζρπξφηεξν πιενλέθηεκα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη φινη νη πειάηεο 

νκαδνπνηνχληαη θαη αμηνινγνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε 

αλάγθε ησλ ζηειερψλ ηεο Σξάπεδαο λα πξνζθεχγνπλ ζε ππνθεηκεληθέο θξίζεηο 

ξνπηίλαο θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ. Σν βαζηθφηεξν ίζσο πξφβιεκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε κε χπαξμε «ζσζηήο» βαζκνινγίαο. Αλεμάξηεηα απφ ην πνηα 

είλαη ε βαζκνινγία ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε Σξάπεδα γηα λα απνξξίςεη ή λα εγθξίλεη 

ηα αηηνχκελα δάλεηα, πάληα ππάξρνπλ «θαιά» δάλεηα ηα νπνία απνξξίπηνληαη θαη 

«θαθά» δάλεηα ηα νπνία γίλνληαη απνδεθηά. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην αλσηέξσ 

πξφβιεκα, ε Σξάπεδα νξίδεη έλα εχξνο βαζκνινγίσλ εληφο ηνπ νπνίνπ ηα αηηήκαηα 

ππφθεηληαη ζε πεξεηαίξσ εμέηαζε. 

 

5.2 Ζ Μεζνδνινγία ησλ Διιεληθώλ πζηεκηθώλ Σξαπεδώλ 

 

Οη νλνκαζίεο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηηο Σξάπεδεο ζηα δηάθνξα ρξεζηκνπνηνχκελα 

κνληέια δηαθέξνπλ αιιά φια έρνπλ σο βάζε ην credit scoring πνπ αλαιχζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. Οη Σξάπεδεο αλαπηχζζνπλ δηθά ηνπο ππνδείγκαηα κε 

εμεηδηθεπκέλεο παξακέηξνπο, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

έρνπλ ζέζεη ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε 

ελφο πην ιεπηνκεξεηαθνχ θαη αθξηβφηεξνπ κνληέινπ δελ είλαη πάληα δφθηκε, θαζψο 

αθελφο ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δελ επαξθνχλ 

θαη αθεηέξνπ, θαζψο ε αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ ηα θαηαζηήκαηα, ε εθπαίδεπζε θαη ε 

εκπεηξία ησλ ζηειερψλ δελ επαξθεί. 
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Ζ δηεξεχλεζε θαη ε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ηεξνχλ βηβιία Α’ θαη Β’ θαηεγνξίαο θαη δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, δειαδή ην 95% ζρεδφλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζήκεξα ζηελ Διιάδα, γίλεηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ δειψζεσλ Δ3 ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ ηνπ ηξέρνληνο θαη 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, ελψ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο 

γίλεηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ησλ 

ηειεπηαίσλ θιεηζκέλσλ ηζνδπγίσλ ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. ε 

φιεο αλεμαηξέησο ηηο πεξηπηψζεηο εμεηάδνληαη θαη πνηνηηθά ζηνηρεία φπσο:  

 ν ραξαθηήξαο ηνπ δαλεηδφκελνπ,  

 ε ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο,  

 ε θαζαξή ζέζε,  

 νη παξερφκελεο εγγπήζεηο. 

Σν ζχζηεκα πνπ νξίδεη ηε δηαβάζκηζε, εμεηάδεη θαη θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία 

γηα ηελ εηαηξία θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί φπσο ε λνκηθή κνξθή θαη ν 

θίλδπλνο ηνπ θιάδνπ αλάινγα κε ην επάγγεικα ζηελ πεξίπησζε ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο θαη ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ζηηο ινηπέο λνκηθέο κνξθέο. Δκθαλίδεηαη 

έηζη, ε εθηίκεζε ηεο Σξάπεδαο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ ε ίδηα αληιεί 

απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο άλσ ησλ 90 εκεξψλ απφ επηρεηξήζεηο κε αληίζηνηρα ζηνηρεία. 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο εθηηκάηαη ν βαζκφο επεξεαζκνχ 

θαη ε θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Αθνινπζεί ε εηζαγσγή θαη εμέηαζε ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο:  

 ε θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ,  

 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο,  

 ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο,  

 ηα ίδηα θεθάιαηα,  

 ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

Όζνλ αθνξά ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία θιεηζκέλσλ θαη 

κφλν ρξήζεσλ, απφ ηελ πην πξφζθαηε ζηελ παιαηφηεξε. Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν θαζπζηεξήζεσλ ζε ζρέζε κε 
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ηηο κεγάιεο. πλεπψο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο, απνηειεί 

ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε. ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ζε φια ηα είδε πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί (factoring, leasing θιπ). Πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη δάλεηα 

ηαθηήο ιήμεο, αιιά θαη νη αλαθπθινχκελεο πηζηψζεηο, ψζηε λα θαηαγξάθνληαη ηα 

ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο, 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. 

Αθνινπζεί ε θαηαρψξεζε πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο: 

 ηα έηε ιεηηνπξγίαο ζηνλ ίδην θιάδν, 

 ε ζπγθέληξσζε πειαηψλ, 

 ε χπαξμε επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

 πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, 

 ε χπαξμε εμαγσγψλ, 

 ε χπαξμε δπζκελψλ ζηνηρείσλ, 

 νη θηηξηαθέο θαη ηερλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

 ην πξνζσπηθφ (κφληκν ή επνρηθφ) 

 ε θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ φςεσο 

 ηπρφλ ελδείμεηο αδπλακίαο πιεξσκήο ηφθσλ (πηζησηηθφ ηζηνξηθφ) 

ηε ζπγθέληξσζε ηεο πειαηείαο, απνηππψλεηαη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

θχξηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλνο θίλδπλνο θαζπζηεξήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπζζσξεχνπλ κεγάιν κέξνο ησλ πσιήζεψλ ηνπο ζε κηθξφ αξηζκφ πειαηψλ. 

Δπηπιένλ, ε αλάγθε γηα ρξεκαηνδφηεζε ελψ βξίζθεηαη ζε εμέιημε έλα επελδπηηθφ 

πξφγξακκα, ίζσο ππνθξχπηεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Αθφκε, πηζαλά πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη ηελ 

εμεηαδφκελε κε δηαξξνή θεθαιαίσλ. Γηαξξνή θεθαιαίσλ είλαη πηζαλφ λα εληνπηζηεί 

θαη ζε εμσ-επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ πηζαλέο είλαη θαη νη λνκηθέο θαη 

θνξνινγηθέο παξαβάζεηο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα απεηιήζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ κε νκαιή θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ φςεσο κε κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ζηα ππφινηπα, ε χπαξμε ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ (ρσξίο ην δηθαίσκα 

ππεξαλάιεςεο), ε κε χπαξμε ππνινίπνπ γηα ηελ θάιπςε επηηαγψλ, ππνδειψλνπλ 

πηζαλά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Σέινο, ζηα δπζκελή εληνπίδνληαη αθάιππηεο 
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επηηαγέο – ζπλαιιαγκαηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ δηαηαγέο πιεξσκήο θαη 

αλαγθαζηηθέο πξνζεκεηψζεηο, πνπ ππνδειψλνπλ πξνβιήκαηα πνπ πξφεθπςαλ ζην 

παξειζφλ θαη δελ κπφξεζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ. Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί 

φηη, ηα δπζκελή ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη εάλ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί ή φρη θαη λα 

δηεξεπλψληαη πάληα ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηε εκθάληζή ηνπο. 

Σέινο, εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα ζηνηρεία γηα ηε δηνίθεζε θαη ηνπο θνξείο φπσο: 

 έηε εκπεηξίαο, 

 πξνζσπηθή πεξηνπζία, 

 πηζησηηθφ ηζηνξηθφ, 

 χπαξμε νξγαλνγξάκκαηνο  

Όπσο γίλεηαη εκθαλέο, ππάξρνπλ πνιιά πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 

εμεηαζηνχλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ηθαλφηεηα θαη ε εκπεηξία ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Σξάπεδαο πνπ αλαιακβάλνπλ λα εηζάγνπλ δεδνκέλα θαη λα αλαιχζνπλ ηα εμαγφκελα 

απνηειέζκαηα, είλαη ζηνηρεία θξίζηκα γηα ηελ νξζή αμηνιφγεζε ησλ αηηεκάησλ. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη 

επηρεηξήζεηο θαηαηάζζνληαη ζε κία εμαβάζκηα ζπλήζσο θιίκαθα. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

δηεπξπκέλε θιίκαθα αιιά ζε ζπληεηκεκέλε κνξθή κε δηαβαζκίζεηο ηεο κνξθήο ΑΑ, 

Α, ΒΒ, Β, ΓΓ, Γ θαη κία θαηεγνξία γηα ηηο απνξξίςεηο. ε θάζε θαηεγνξία ηεο 

θιίκαθαο, αληηζηνηρεί θαη κία ζπγθεθξηκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο αζπλέπεηαο. 

Ζ δηαβάζκηζε κηαο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά φηαλ κηα ζεηξά 

απφ ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά κεηαβάιινληαη αληίζηνηρα ζεηηθά ή 

αξλεηηθά. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα είλαη πνζνηηθά, φπσο ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ή θαη πνηνηηθά, φπσο ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, νη 

εηζαγσγέο, νη εμαγσγέο θ.α.. 

Σα ζπζηήκαηα απηά ελζσκαηψλνπλ πιένλ ηελ επξσπατθή νδεγία απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο γηα ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο (κέζσ ηεο 

ΠΓΣΔ 2589/20.08.2007). Πξηλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο, ηα 

κνληέια δελ ιάκβαλαλ ππ’ φςηλ ηε δαλεηαθή επηβάξπλζε θαη ηε ζπλαιιαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Πιένλ, δίδεηαη απμεκέλε βαξχηεηα ζηε δαλεηαθή επηβάξπλζε, 

απμάλνληαο έηζη ηελ πξνβιεπηηθή δχλακε ηνπ κνληέινπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ κε επηθαηξνπνηεκέλσλ 
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δηαβαζκίζεσλ αιιά θαη πηζηνχρσλ πνπ δελ έρνπλ δηαβάζκηζε, θαζψο έηζη κεηψλνληαη 

θαη ηα απαηηνχκελα επνπηηθά θεθάιαηα, φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ. Απμεκέλε 

βαξχηεηα ζηελ αμηνιφγεζε έρνπλ πιένλ θαη ηα θξηηήξηα ζπλαιιαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηα δπζκελή ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ θνξέσλ.  

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, απνηεινχζαλ θαη απνηεινχλ αθφκε κηα πξνβιεκαηηθή νκάδα 

θξηηεξίσλ, θαζψο ην ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ε έιιεηςε ειέγρνπ απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο, ηα θαζηζηνχλ κε αμηφπηζηα. 

 

5.3 Καηάηαμε Γαλεηνιεπηώλ Μέζσ Γηαβαζκίζεσλ 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ δηαβαζκίζεσλ, απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν 

γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ απφ ηα δηάθνξα εγθξηηηθά θιηκάθηα ησλ Σξαπεδψλ.  

Ζ θάζε Σξάπεδα ζεζκνζεηεί ηηο πεξηκέηξνπο Καλνληθνχ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ,  

Πηζηνχρσλ Τπφ Δπηηήξεζε θαη Πηζηνχρσλ ζε Αζέηεζε θαη επαλαθαζνξίζζεθαλ νη 

δψλεο Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο θιίκαθεο δηαβαζκίζεσο 

Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ.   

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κνληέια 

πηζηνιεπηηθήο δηαβαζκίζεσο πνπ αλαιχζεθαλ αλσηέξσ, ζηα νπνία ιακβάλνληαη ππ’ 

φςηλ πνζνηηθά ζηνηρεία (δεκνζηνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξφζθαηα 

ηζνδχγηα), πνηνηηθά ζηνηρεία (νξγάλσζε επηρεηξήζεσο, πνηφηεηα θαη δηάδνρε 

θαηάζηαζε δηνηθήζεσο), ζηνηρεία θιάδνπ (πξννπηηθέο θαη αληαγσληζηηθφηεηα) θαη 

ζηνηρεία ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Πηζαλέο πεξηζηαζηαθέο θαζπζηεξήζεηο πνπ 

κπνξεί λα εκθαλίδνπλ νη Πηζηνχρνη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο 

ηελ Σξάπεδα θαη νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζε ηερληθνχο ιφγνπο, αμηνινγνχληαη απφ 

ηα πκβνχιηα Πηζηνδνηήζεσλ ηα νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηθχξσζε ηεο 

δηαβαζκίζεσο ησλ πηζηνχρσλ (π.ρ. πεξηπηψζεηο Κνηλνπξαθηηθψλ Γαλείσλ φπνπ ν κε 

απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε 

εκπξφζεζκε πινπνίεζε ηεο θνηλνπξαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ 

ζπλεπαθφινπζε εκθάληζε θαζπζηεξήζεσλ, νη νπνίεο ηαθηνπνηνχληαη κε ηελ 

εθηακίεπζε ησλ Κνηλνπξαθηηθψλ Γαλείσλ).   



 
73 

Ζ ζρεηηθή αληηζηνίρηζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Πηζηνχρσλ θαη ε 

αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο, αλά πεξίκεηξν θαη δψλε πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαη είλαη πεξίπνπ ε ίδηα γηα ην ζχλνιν 

ησλ ειιεληθψλ ζπζηεκηθψλ Σξαπεδψλ: 

 

Πίλαθαο 5.1: Πίλαθαο Γηαβαζκίζεσλ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

Πεξίκεηξνο 

Πηζησηηθνύ 

Κηλδύλνπ 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Πηζηνύρσλ 

Πεξηκέηξνπ 

Κιίκαθα 

Γηαβαζκίζεσο 

Εώλε 

Πηζησηηθνύ 

Κηλδύλνπ 

Υαξαθηεξηζηηθά Πηζηνύρσλ –                             

Πνιηηηθή Σξάπεδαο 

Κ
Α

Ν
Ο

Ν
ΗΚ

Ο
Τ

 Κ
ΗΝ

Γ
Τ

Ν
Ο

Τ
  

  

 

 

 

 

 

 

• Ο πηζηνχρνο δελ 

παξνπζηάδεη 

ελδείμεηο 

αδπλακίαο  

απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ 

πξνο ηελ Σξάπεδα.   

 

 

 

  

• Ζ Σξάπεδα δελ 

έρεη πξνβεί ζε 

αλαδηάξζξσζε ή 

ξχζκηζε ζηα 

δάλεηα ηνπ 

Πηζηνχρνπ.  

 

 

 

  

 

ΑΑ 

Υακεινχ  

• Πηζηνχρνη κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθή 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ, γηα ηνπο επφκελνπο 12 

κήλεο, εμαηξεηηθά ρακειφ ελδερφκελν 

κε ζπλεπνχο απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο.   

 

 

•  Ζ Σξάπεδα επηδηψθεη ηε δηεχξπλζε 

ηεο πηζηνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ή 

ρσξίο εμαζθαιίζεηο θαη ηε δηελέξγεηα 

παξάιιεισλ εξγαζηψλ.  

Α+ 

Α 

Α- 

ΒΒ+ 

ΒΒ 

Μέζνπ  

 

• Πηζηνχρνη κε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ, γηα ηνπο επφκελνπο 12 

κήλεο, πνιχ ρακειφ ελδερφκελν κε 

ζπλεπνχο απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

   

• Δμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηεπξχλζεσο ηεο πηζηνδνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ε ιήςε ηπρφλ 

αλαγθαίσλ εμαζθαιίζεσλ. 

Δπηδηψθεηαη ε δηελέξγεηα παξάιιεισλ 

εξγαζηψλ.  

ΒΒ- 

Β+ 
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• Πηζαλέο 

πεξηζηαζηαθέο 

θαζπζηεξήζεηο πνπ 

πηζαλφλ λα 

εκθαλίδνπλ  νη 

Πηζηνχρνη ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο  

πξνο ηελ Σξάπεδα 

θαη νθείινληαη 

απνθιεηζηηθά ζε 

«ηερληθνχο 

ιφγνπο» δελ 

επεξεάδνπλ ηε 

δηαβάζκηζή ηνπο. 

Β Απνδεθηνχ 

• Πηζηνχρνη κε ηθαλνπνηεηηθή 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ, γηα ηνπο επφκελνπο 12 

κήλεο, ρακειφ ελδερφκελν κε 

ζπλεπνχο απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο.  

  

• Γηελεξγνχληαη πηζηνδνηήζεηο ζε 

ινγηθά επίπεδα, κε ηθαλνπνηεηηθά 

πνζνζηά εμαζθαιίζεσλ.    

 

• Δπηδηψθεηαη ε δηελέξγεηα 

παξάιιεισλ εξγαζηψλ. 

Β- 

ΓΓ+ Μέηξηνπ - Τπφ 

Παξαθνινχζεζε 

• Πηζηνχρνη κε ηθαλνπνηεηηθή 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ, γηα ηνπο επφκελνπο 12 

κήλεο, ρακειφ ελδερφκελν κε 

ζπλεπνχο απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο.   

 

• Γηελεξγνχληαη πηζηνδνηήζεηο ζε 

ινγηθά επίπεδα, κε ηθαλνπνηεηηθά 

πνζνζηά εμαζθαιίζεσλ.    

 

• Δπηδηψθεηαη ε δηελέξγεηα 

παξάιιεισλ εξγαζηψλ.  

ΓΓ 
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• πλεξγάζηκνη θαη 

βηψζηκνη 

δαλεηνιήπηεο. 

       

 

 

 

 
ΓΓ- 

Τςεινχ 

Αλαδηαξζξψζεηο 

• Πηζηνχρνη κε ρακειή πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα.  

 

• Πηζηνχρνη πνπ δελ έρνπλ 

παξνπζηάζεη αδπλακία απνπιεξσκήο 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο αλ θαη είλαη 

πηζαλφ λα έρνπλ παξνπζηάζεη 

πεξηζηαζηαθέο θαζπζηεξήζεηο.   

 

• Πηζηνχρνη νη νπνίνη αμηνινγνχληαη 

απφ ηα πκβνχιηα Πηζηνδνηήζεσλ σο 

κεζνπξφζεζκα βηψζηκνη θαη ε 

απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηνπο 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηηο κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο 

ξνέο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.   
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• Ζ Σξάπεδα έρεη 

πξνβεί ζε 

αλαδηάξζξσζε ή 

ξχζκηζε ησλ 

δαλείσλ ηνπ 

πηζηνχρνπ, είηε 

βξαρππξφζεζκεο 

δηάξθεηαο (έσο 

πέληε έηε) είηε 

καθξνπξφζεζκεο 

δηάξθεηαο (άλσ ησλ 

πέληε εηψλ).   

Γ 

 

• Έρεη γίλεη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ 

φξσλ ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ζπκβάζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο θνηλήο ηξαπεδηθήο 

πξαθηηθήο θαη κε φξνπο ηεο αγνξάο.   

 

• Πηζηνχρνη νη νπνίνη ηήξεζαλ ηνπο 

φξνπο ηεο ξπζκίζεψο ηνπο γηα πεξίνδν 

δψδεθα κελψλ (12) απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαβνιήο ηεο πξψηεο 

ζεκαληηθήο δφζεσο. 

   

• Οη λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο ζε 

πθηζηάκελνπο πηζηνχρνπο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχληνκεο δηάξθεηαο, επαξθψο 

εμαζθαιηζκέλεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ 

ηε βησζηκφηεηα ηνπ πειάηε.   

 

• Απνθεχγνληαη νη πηζηνδνηήζεηο ζε 

λένπο πειάηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο.  

Γ Ρχζκηζε 

Τςεινχ - 

Ρπζκίζεηο  

 • Πηζηνχρνη κε θαθή πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα, νη νπνίν έρνπλ ήδε 

παξνπζηάζεη γεγνλφηα κε έγθαηξεο 

απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

θαη έρνπλ πξνβεί ζε ξχζκηζε ησλ 

νθεηιψλ ηνπο πξνο ηελ Σξάπεδα.   

 

• Πηζηνχρνη πνπ αμηνινγνχληαη 

καθξνπξφζεζκα βηψζηκνη θαη ε 

απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηνπο 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν 

απφ ηηο κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο φζν θαη απφ ηε 

ζπλαηλεηηθή πψιεζε ησλ κε 

ιεηηνπξγηθά ζεκαληηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρεηψλ ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.   

  

• Πηζηνχρνη πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη 

θαζπζηεξήζεηο άλσ ησλ 90 εκεξψλ 

θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.   

 

• Δπηδηψθεηαη ε ιήςε επηπξφζζεησλ 

εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ.  
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Δ
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Θ

Δ
Σ

Ζ


Ζ
 

• Πηζηνχρνη ζε 

θαζπζηέξεζε άλσ 

ησλ 90 εκεξψλ. 

      

• Πηζηνχρνη γηα 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

μεθηλήζεη 

δηθαζηηθέο 

ελέξγεηεο.  

    

• Πηζηνχρνη γηα 

ηνπο νπνίνπο έρεη 

γίλεη απφζβεζε ή 

δηαγξαθή 

θεθαιαίνπ ή 

ηφθσλ.  

ΓΟ 

ε 

Καζπζηέξεζε  

• Πηζηνχρνη κε Καζπζηεξήζεηο άλσ 

ησλ 90 εκεξψλ ζε νπνηνλδήπνηε 

ινγαξηαζκφ ηνπο. 

   

• Δπηδηψθεηαη ε ξχζκηζε ηεο 

ζπλνιηθήο νθεηιήο κε ηε ιήςε 

πξφζζεησλ εκπξάγκαησλ 

εμαζθαιίζεσλ.    

 

• ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθαζίδεηαη 

ε θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη ε 

ιήςε δηθαζηηθψλ κέηξσλ.  

Γ1 

Καηαγγειία 

πκβάζεσο  

 • Πηζηνχρνη γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 

δηελεξγεζεί θαηαγγειία Γαλεηαθήο 

πκβάζεσο.    

 

• Ζ δηαβάζκηζή ηνπο ζην ζχζηεκα 

γίλεηαη απηφκαηα κε ηελ θαηαγγειία 

νπνηνπδήπνηε ινγαξηαζκνχ ζην 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο 

Σξάπεδαο. 

Γ2 

Έθδνζε 

Γηαηαγήο 

Πιεξσκήο 

• Πηζηνχρνη γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 

εθδνζεί Γηαηαγή Πιεξσκήο.   

 

• Ζ δηαβάζκηζή ηνπο ζην ζχζηεκα 

γίλεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο 

Λεηηνπξγνχο ηεο Γηεπζχλζεσο 

Καζπζηεξήζεσλ. 

Δ 

Απφζβεζε ή 

Γηαγξαθή 

• Δπίδηθνη Πηζηνχρνη γηα ηνπο νπνίνπο 

έρεη γίλεη απφζβεζε θεθαιαίνπ ή 

ηφθσλ.   

 

• Ζ δηαβάζκηζή ηνπο ζην ζχζηεκα 

γίλεηαη απηφκαηα κε ηε 

ινγηζηηθνπνίεζε ηεο απνζβέζεσο ηεο 

επηζθαινχο απαηηήζεσο ζην 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο 

Σξάπεδαο. 

 

Πεγή: Alpha Bank, Eurobank, ΔΣΔ, Σξάπεδα Πεηξαηψο 

Ζ παξαπάλσ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ εηαηξηψλ, επεξεάδεηαη πξνο ην 

θαιχηεξν φηαλ κηα ζεηξά πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ βειηηψλεηαη θαη 

πξνο ην ρεηξφηεξν φηαλ ηα ίδηα απηά ραξαθηεξηζηηθά ρεηξνηεξεχνπλ.  



 
77 

5.4 Πιαίζην Δκπεηξηθήο Γηεξεύλεζεο 

 

5.4.1 Γεληθά ρόιηα 

 

Όπσο αλαιχζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, νη ειιεληθέο ζπζηεκηθέο 

Σξάπεδεο, βαζηδφκελεο πάληα ζηα πθηζηάκελα κνληέια κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ ηνπο, 

ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πηζησηηθνχ ηνπο θηλδχλνπ, 

ήηνη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. ηελ 

επφκελε παξάγξαθν παξαηίζεληαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

αλά Σξάπεδα, βάζεη ησλ δεκνζηεπκέλσλ θαηαζηάζεψλ ηνπο.  

 

5.4.2 Μέζνδνη Μέηξεζεο ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ ζηηο 

Διιεληθέο πζηεκηθέο Σξάπεδεο 

 

ALPHA BANK
6
 

Με ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζηνλ Όκηιν Alpha Bank ζπγθεθξηκέλν πιαίζην κεζνδνινγηψλ θαη 

ζπζηεκάησλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ, ηα νπνία δηαξθψο 

εμειίζζνληαη, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη ε φζν ην δπλαηφλ πην έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη λα πξνιακβάλνληαη ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.  

Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Δπηηξνπή Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ε νπνία αμηνινγεί ηελ 

επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρεηξίζεσο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ σο πξνο ηελ 

αλάιεςε, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλά Σνκέα 

Δξγαζηψλ (Wholesale Banking, Retail Banking, Wealth Management/ Private 

Banking), γεσγξαθηθή πεξηνρή, πξντφλ, δξαζηεξηφηεηα, θιάδν θ.ά. θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ απαηηνχκελσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Ζ 

Δπηηξνπή Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά αλά ηξίκελν.  

                                                           
6
 Πεγή: Δπνπηηθέο Γεκνζηνπνηήζεηο ηνπ Οκίινπ 2014, δηαζέζηκν ζην www.alpha.gr  
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ε εμέιημε βξίζθεηαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ κεηάβαζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ 

Δπηρεηξεκαηηθήο Πίζηεσο θαη Ληαληθήο Σξαπεδηθήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εθείλσλ ηεο πξψελ Δκπνξηθήο Σξάπεδαο) ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ Δηαηξηψλ ηνπ 

Οκίινπ ζηελ Διιάδα ζηελ Πξνεγκέλε Μέζνδν Τπνινγηζκνχ ησλ Κεθαιαηαθψλ 

Απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ (A-IRB).  

ηε Ληαληθή Σξαπεδηθή έρνπλ αλαπηπρζεί ππνδείγκαηα βαζκνιφγεζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο βάζεη ζηνηρείσλ αηηήζεσο θαη ζπκπεξηθνξάο (application 

θαη behavioral scorecards) θαζψο θαη κνληέια εθηηκήζεσο ησλ επνπηηθψλ 

παξακέηξσλ ζχκθσλα κε ηελ A-IRB (PD, LGD, EAD). Σα ελ ιφγσ κνληέια έρνπλ 

ελζσκαησζεί ηφζν ζηελ εγθξηηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο 

δηαρεηξίζεσο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ελ ιφγσ κεηαβάζεσο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε Πξνζέγγηζε 

Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ (Advanced Internal Rating Based Approach) ζηα 

ραξηνθπιάθηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ (κε εμαίξεζε ηα δάλεηα πξνο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο), ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ.  

Οη ζπγαηξηθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εμσηεξηθφ ζα ελζσκαησζνχλ ζηαδηαθά ζηελ 

Πξνζέγγηζε ησλ Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ ζχκθσλα κε ηηο θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε επίπεδν Οκίινπ.  

ήκεξα, ν Όκηινο Alpha πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην ελδερφκελν ηεο 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πηζηνχρσλ ηεο δηελεξγεί ζε ζπλερή βάζε έιεγρν 

απνκεηψζεσο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 39, 

είηε ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε, είηε ζπιινγηθά ζε επίπεδν ραξηνθπιαθίνπ, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ πνπ έρεη ζεζπίζεη.  

Δπηπιένλ, ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ ζηελ θαηεγνξία ιηαληθήο, δχλαληαη λα 

νκαδνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ δαλεηνιήπηε, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζπλαιιαγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηχπνπ ηνπ πξντφληνο θαη 

ηεο εμαζθαιίζεσο θαη ηεο πξνβιεκαηηθφηεηαο εθζέζεσο.  

Έιεγρνο απνκεηψζεσο γηα ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα δηελεξγείηαη γηα ηνπο 

δαλεηνιήπηεο κε ηηο αθφινπζεο θχξηεο θαηεγνξίεο ελαπζκάησλ απνκεηψζεσο αμίαο:  
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 Πειάηεο κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κε δηαβάζκηζε Γ0, 

Γ1, Γ2 θαη Δ. 

 Πειάηεο ζε ξχζκηζε νη νπνίνη έρνπλ δηαβάζκηζε Γ-Ρχζκηζε ζηα πξσηνγελή 

ζπζηήκαηα ηεο Σξαπέδεο.  

 Πειάηεο κε δηαβάζκηζε ΓΓ- θαη Γ. 

 εκαληηθή επηδείλσζε ησλ πξννπηηθψλ ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

δαλεηνιήπηε. 

 Πειάηεο κε απνκείσζε ζηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν, γηα ηνπο νπνίνπο δελ ηζρχεη 

θάπνην απφ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 

 Γπζκελή ζηνηρεία (π.ρ. δηαηαγέο πιεξσκήο, ζθξαγηζκέλεο επηηαγέο, 

πιεηζηεξηαζκνί, πησρεχζεηο, ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην, 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο Αζθαιηζηηθά Σακεία ή πξνο ππαιιήινπο – 

επίζρεζε εξγαζίαο). 

 Έιεπζε απξφβιεπησλ, αθξαίσλ γεγνλφησλ φπσο απάηε, θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

θηι. 

 Παξεκβάζεηο θαη ελέξγεηεο θαλνληζηηθψλ νξγάλσλ έλαληη ηνπ δαλεηνιήπηε 

(π.ρ. ΥΑΑ, Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο). 

 Παξάβαζε ζπκβαηηθψλ ή πηζηνδνηηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ. 

 Αλεπηζχκεηεο αιιαγέο ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ή ηε δηνίθεζε ηεο επηρεηξήζεσο 

ή ζνβαξά δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα 

 εκαληηθέο δπζκελείο κεηαβνιέο ζηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ κπνξεί λα νθείινληαη 

π.ρ. ζε παχζε ζπλεξγαζίαο κε ζεκαληηθνχο πειάηεο, ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

δήηεζεο βαζηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ηεξκαηηζκφο ζπλεξγαζίαο κε βαζηθφ 

πξνκεζεπηή ή παχζε παξνρήο πηζηψζεσο απφ πξνκεζεπηέο θηι. 

 Πειάηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο αιιά απνηεινχλ κέιε 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Οκίισλ πνπ έρνπλ αλαγγειζεί ζηε Γηεχζπλζε 

Καζπζηεξήζεσλ Δπηρεηξήζεσλ Δζσηεξηθνχ θαη ζηε Γηεχζπλζε Απαηηήζεσλ 

Δηδηθνχ Υεηξηζκνχ Wholesale Banking.  

Γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ραξηνθπιάθην, ν Όκηινο εμεηάδεη εάλ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκεηψζεσο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ εμαηνκηθεπκέλν έιεγρν 

αμηνινγήζεσο γηα απνκείσζε. Σα δάλεηα ηα νπνία ππφθεηληαη ζε αηνκηθή 

αμηνιφγεζε απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη δεκία, θαηά ηνλ εμαηνκηθεπκέλν έιεγρν 

απνκεηψζεσο, αμηνινγνχληαη ζε ζπιινγηθή βάζε αθνχ εληαρζνχλ ζε νκάδεο βάζεη 
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παξφκνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σα δάλεηα γηα ηα νπνία δελ 

ππάξρνπλ ελαχζκαηα απνκεηψζεσο αμίαο θαη ζπλεπψο δελ εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα 

αμηνινγνχληαη ζπιινγηθά θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζεη παξφκνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δλδεηθηηθά θάπνηεο θαηεγνξίεο σο 

ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη νη εθηηκψκελεο πηζαλφηεηεο αζέηεζεο ή 

βαζκίδεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ην πνζνζηφ εμαζθάιηζεο θαη ην είδνο ηεο θάιπςεο, 

εκέξεο θαζπζηεξήζεσο θιπ.   

Ζ πξνυπφζεζε χπαξμεο αληηθεηκεληθήο έλδεημεο γηα λα αλαγλσξηζηεί θαη λα 

επηκεηξεζεί δεκία απνκεηψζεσο ζε κεκνλσκέλα δάλεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θαζπζηέξεζε ηεο αλαγλψξηζεο απνκεηψζεσο ηνπ δαλείνπ, ε νπνία έρεη ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί. ην πιαίζην απηφ, είλαη θαηάιιειε ε αλαγλψξηζε δεκίαο 

απνκεηψζεσο γηα εθείλεο ηηο δεκίεο πνπ «πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιά δελ έρνπλ 

δεισζεί» (Incurred But Not Reported - IBNR).   

Πξνβιέςεηο γηα δεκηνγφλα γεγνλφηα ηα νπνία δχλαηαη λα έρνπλ επηζπκβεί αιιά 

δελ έρνπλ αθφκε δεισζεί (“IBNR πξνβιέςεηο”) ππνινγίδνληαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν 

ζην ραξηνθπιάθην ηνπ Wholesale. Γηα ζθνπνχο IBNR πξνβιέςεσλ ηα δάλεηα 

θαηαηάζζνληαη βάζεη παξφκνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηιέγνληαη είλαη ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ γηα νκάδεο ηέηνησλ δαλείσλ δείρλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νθεηιεηψλ λα απνπιεξψζνπλ φια ηα νθεηιφκελα πνζά ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αμηνινγνχληαη.  

Έιεγρνο απνκεηψζεσο γηα ηα δάλεηα Ληαληθήο Σξαπεδηθήο κπνξεί λα γίλεη επίζεο 

θαη γηα θαζπζηεξήζεηο κηθξφηεξεο απφ 90 εκέξεο ή αθφκε θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ 

θαζφινπ θαζπζηεξήζεηο, φηαλ έλα δάλεην έρεη ξπζκηζηεί ή ν πηζηνχρνο δειψλεη 

αδπλακία απνπιεξσκήο (unlikeness to pay) ή γηα δεκηνγφλα γεγνλφηα ηα νπνία 

δχλαηαη λα έρνπλ ζπκβεί αιιά δελ έρνπλ αθφκε δεισζεί (IBNR). 

 

EΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ
7
 

                                                           
7
 Πεγή: Γεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε ππφ ηνλ Ππιψλα ΗΗΗ  2014, δηαζέζηκν ζην 

www.nbg.gr 
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Ζ Δζληθή Σξάπεδα έρεη αλαπηχμεη ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο γηα ηα 

Αλνίγκαηα έλαληη Δπηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλνηγκάησλ Γαλεηζκνχ 

Δηδηθήο Μνξθήο, γηα ηα ηεγαζηηθά Γάλεηα θαη γηα ηα αλνίγκαηα έλαληη 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Σα ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Risk Analyst, ε βαζηθή κνξθή ηνπ νπνίνπ αλαπηχρζεθε απφ 

ηελ εηαηξία Moody’s KMV. 

Σν χζηεκα Γηαβάζκηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πηζηνδνηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο 

ιακβάλεη ππφςε μερσξηζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ηνπ πηζηνχρνπ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ηεο πηζηνδφηεζεο θαη θαηαηάζζεη φινπο ηνπο πηζηνχρνπο 

ζε αληίζηνηρεο θιίκαθεο δηαβάζκηζεο. Σπρφλ χπαξμε δηαβαζκίζεσλ απφ Δμσηεξηθφ 

Οξγαληζκφ Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο (ΔΟΡΑ) δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ 

θαηάηαμε ελφο πηζηνχρνπ ζηελ εζσηεξηθή θιίκαθα δηαβάζκηζεο. Οη Δμσηεξηθνί 

Οξγαληζκνί Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο (Δ.Ο.Ρ.Α.) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

Όκηιν ΔΣΔ είλαη νη Standard & Poor's, Moody's Investors Service Ltd θαη Fitch 

Ratings Ltd. 

Οη θαλφλεο ηαμηλφκεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πηζηνχρσλ ζε βαζκίδεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Πηζησηηθή Πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο γηα ην Δπηρεηξεκαηηθφ 

Υαξηνθπιάθην. Ζ θιίκαθα δηαβάζκηζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ Πηζαλφηεηα Αζέηεζεο, 

απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 22 βαζκίδεο απφ ηηο νπνίεο 19 βαζκίδεο αληηζηνηρνχλ ζε 

πηζηνχρνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ παξνπζηάζεη αζέηεζε ππνρξέσζεο θαη 3 βαζκίδεο ζε 

πηζηνχρνπο νη νπνίνη έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε αζέηεζεο. Κάζε βαζκίδα ηεο 

θιίκαθαο δηαβάζκηζεο αληηζηνηρίδεηαη ζε κία πηζαλφηεηα αζέηεζεο. Βάζεη ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ, ε Σξάπεδα εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο γηα ηα Αλνίγκαηα 

έλαληη Δπηρεηξήζεσλ.  

Γηα ηηο πηζηνδνηήζεηο κεγάισλ θαη ζχλζεησλ έξγσλ ππνδνκήο κεγάιεο αμίαο 

(ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ – project finance) θαη ηηο πηζηνδνηήζεηο ηεο πνληνπφξνπ 

λαπηηιίαο (ρξεκαηνδφηεζε γηα αγνξά πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ – object finance), πνπ 

εληάζζνληαη ζηα αλνίγκαηα Γαλεηζκνχ Δηδηθήο Μνξθήο, ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί 

ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο θηλδχλνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ 

Καλνληζκφ 575/2013.  

Γηα ηα ηεγαζηηθά Γάλεηα ε Σξάπεδα ρξεζηκνπνηεί δχν ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο 

πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηφζν ηνπ πηζηνχρνπ φζν θαη ηεο πηζηνδφηεζεο. Σα 
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ζπζηήκαηα απηά νδεγνχλ ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο θαη ηεο 

πνζνζηηαίαο δεκίαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. Κάζε 

ζχζηεκα θαηαηάζζεη ηα δάλεηα ζε νκάδεο κε νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ, θαη 

απνθεχγεη ηελ ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε ζε κία νκάδα. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ζε 

νκάδεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ηνπ πηζηνχρνπ θαη ηεο 

πηζηνδφηεζεο, θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο ιεμηπξνζεζκίαο πνπ απηή πηζαλψο λα 

παξνπζηάδεη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ηαμηλφκεζεο ή ζην πξφζθαην παξειζφλ. Ζ 

ηαμηλφκεζε είλαη ζπλέπεηα ηεο Πηζησηηθήο Πνιηηηθήο γηα ην ραξηνθπιάθην θαη 

ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ηε ζηηγκή ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ δαλείσλ 

ζε νκάδεο.  

Οη εζσηεξηθέο δηαβαζκίζεηο θαη νη εθηηκήζεηο αζέηεζεο ππνρξέσζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εγθξηηηθή δηαδηθαζία ησλ παξαπάλσ αλνηγκάησλ, ζηελ 

εθηίκεζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνβιέςεσλ θαη ζηε γεληθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ
8
 

Οη αξρέο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηνλ Όµηιν δηαηππψλνληαη ζηελ 

εληαία Πηζησηηθή Πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο θαη µε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε 

εληαία θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ. Σαπηφρξνλα, εθαξκφδεηαη ζε φιν ηνλ 

Όµηιν εληαία πνιηηηθή θαη πξαθηηθή αλαθνξηθά µε ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο έγθξηζεο, αλαλέσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πηζηνδνηήζεσλ.   

Κεληξηθή ζέζε ζην πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ θαηέρεη ε 

αμηφπηζηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ δηαξθήο αλάπηπμε ππνδνκψλ, 

ζπζηεκάησλ θαη κεζνδνινγηψλ γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ 

ζρεηηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

επνπηηθψλ απαηηήζεσλ. Γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ρξεφγξαθα ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαβαζκίζεηο 

                                                           
8
 Πεγή: Γεκνζηνπνίεζε επνπηηθήο θχζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα θαη ηε 

Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ ζε Δλνπνηεκέλε Βάζε Ππιψλαο ΗΗΗ  2014, δηαζέζηκν ζην www.piraeusbank.gr 
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εμσηεξηθψλ νξγαληζκψλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Σν χςνο ηεο έθζεζεο ηνπ 

Οκίινπ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ρξενγξάθσλ θαη άιισλ έληνθσλ γξακκαηίσλ 

πξνζκεηξείηαη αλά θαηεγνξία ραξηνθπιαθίνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ 

ΓΠΥΑ. 

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ελέρεηαη ζηα δάλεηα θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ ζε επίπεδν αληηζπκβαιινκέλνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο 

ζπληζηψζεο, νη νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ:  

 αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε θαη εθηηκάηαη 

ην ελδερφκελν αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ,  

 παξαθνινπζείηαη ην χςνο ηεο  έθζεζεο ηνπ Οκίινπ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην άλνηγκα θαη  

 εθηηκάηαη κε βάζε ηα πθηζηάκελα θαιχκκαηα θαη εμαζθαιίζεηο ην πηζαλφ 

πνζνζηφ αλάθηεζεο, ην νπνίν ελδέρεηαη λα εηζπξάμεη ν Όκηινο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν πηζηνχρνο αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.   

(i) πζηεκαηηθή αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πειαηψλ θαη εθηίκεζε 

ελδερφκελεο αζέηεζεο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ  

Ο Όκηινο αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη 

εθηηκά ην ελδερφκελν αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ππνδείγκαηα (ratings / scoring models) πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

θαηεγνξίεο θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. Σα 

ππνδείγκαηα απηά έρνπλ αλαπηπρζεί εζσηεξηθά θαη ζπλδπάδνπλ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηελ θξίζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ, 

ελψ ππνβάιινληαη ζε αμηνιφγεζε φπνπ είλαη εθηθηφ, κέζσ ηεο αληηπαξαβνιήο ηνπο 

κε εμσηεξηθά δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε.   

Βάζεη πνιηηηθήο, ε δηαβάζκηζε γηα θάζε πηζηνχρν εθαξκφδεηαη θαηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πηζηνδνηηθψλ νξίσλ θαη αλαλεψλεηαη ζπζηεκαηηθά ηνπιάρηζηνλ ζε 

εηήζηα βάζε. Δπηθαηξνπνίεζε ησλ δηαβαζκίζεσλ γίλεηαη αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ πξνθχπηνπλ λέεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ 

ζεκαληηθά ηνλ ελερφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν. Ο Όκηινο επηθπξψλεη ηαθηηθά ηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνδεηγκάησλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή θαη Ηδησηηθή Πίζηε, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε 

δπλαηφηεηα νξζήο απεηθφληζεο ηνπ ελερφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

επηηξέπνληαο ηελ έγθαηξε ιήςε ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ 

πξνβιεκάησλ.   

(iα) Δπηρεηξεκαηηθή Πίζηε  

Οη πηζηνχρνη ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Πίζηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε πηζηνιεπηηθέο 

δηαβαζκίζεηο (credit rating grades), νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθνχο 

βαζκνχο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο πηζαλφηεηεο 

αζέηεζεο. ε θάζε βαζκίδα αληηζηνηρεί θαη δηαθνξεηηθή πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο  κε ηηο 

επηρεηξήζεηο - πηζηνχρνπο. Ζ θιίκαθα δηαβάζκηζεο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 23 

βαζκίδεο απφ ηηο νπνίεο 19 βαζκίδεο αληηζηνηρνχλ ζε πηζηνχρνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

παξνπζηάζεη αζέηεζε ππνρξέσζεο, 1 βαζκίδα αληηζηνηρεί ζε πηζηνχρνπο κε ελήκεξεο 

πηζηνδνηήζεηο απμεκέλνπ θηλδχλνπ (special mention) θαη 1 βαζκίδα αληηζηνηρεί ζε 

πηζηνχρνπο ζε ξχζκηζε θαη 2 βαζκίδεο ζε πηζηνχρνπο ζε αζέηεζε. 

Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ζε βαζκίδεο, ε Σξάπεδα ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξα (4) 

ππνδείγκαηα πνπ  δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα:  

1. Πηζηνχρνη/επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο θαη θχθιν εξγαζηψλ 

κεγαιχηεξν ησλ €2,5εθαη. ηαμηλνκνχληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο MRA >2,5 

εθαη..  

2. Πηζηνχρνη/επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο θαη θχθιν εξγαζηψλ 

έσο €2,5 εθαη. ηαμηλνκνχληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο MRA <2,5 εθαη..  

3. Πηζηνχρνη πνπ απνηεινχλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο 

ρσξίο πιήξε νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θνηλνπξαμίεο ηερληθψλ εηαηξεηψλ, αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο, θπζηθά πξφζσπα, φρη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην 

ραξηνθπιάθην πηζηνδνηήζεσλ ηδησηψλ) ηαμηλνκνχληαη κε ην  εκπεηξηθφ ππφδεηγκα 

“Manual Rating”. Γηα ηηο πηζηνδνηήζεηο εηδηθνχ δαλεηζκνχ (specialised lending) πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία (object finance) ε Σξάπεδα έρεη αλαπηχμεη θαη 

εθαξκφδεη δηαθξηηφ ππφδεηγκα πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο (slotting criteria model). 

Σν ελ ιφγσ ππφδεηγκα εληφο ηνπ 2013 βειηηζηνπνηήζεθε θαη επζπγξακκίζηεθε κε ηα 

θξηηήξηα εηδηθήο δαλεηνδφηεζεο ηεο Μ.Δ.Γ. ηεο Βαζηιείαο.  
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4. Γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ρξεζηκνπνηείηαη 

εζσηεξηθά αλεπηπγκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο (Β’ κνληέιν).   

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ πηζηνδνηήζεηο ζε κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ν Όκηινο Πεηξαηψο 

ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα δηαβάζκηζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο Moody’s Risk 

Advisor (MRA), ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ ην 2005 θαη ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα.  Απφ ην 2006  

επεθηάζεθε ε εθαξκνγή ηνπ  θαη ζε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηξάπεδεο ηνπ Οκίινπ ζην 

εμσηεξηθφ.   

ην πιαίζην πξνζπαζεηψλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη πξνβεί ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ππνδείγκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο MRA θαη 

εθαξκφδεη δηαθξηηά ππνδείγκαηα γηα ην ηκήκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

ηεο Σξάπεδαο πνπ αθνξά πηζηνχρνπο κε βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο θαη θχθιν εξγαζηψλ 

κεγαιχηεξν ησλ €2,5 εθαη., θαζψο επίζεο θαη γηα ην ηκήκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ πνπ αθνξά πηζηνχρνπο κε Γ΄ θαηεγνξίαο βηβιία θαη θχθιν εξγαζηψλ 

έσο €2,5 εθαη.. Σα παξαπάλσ ππνδείγκαηα πινπνηνχληαη απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο Risk Analyst (RA) πξνζθέξνληαο επθνιφηεξε 

πξφζβαζε θαη δηαρείξηζε.   

Οη βαζηθνί άμνλεο αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ-πηζηνχρσλ ζην πιαίζην ησλ 

δχν MRA ππνδεηγκάησλ είλαη νη αθφινπζνη:  

α) ε ρξεκαηννηθνλνκηθή εθηίκεζε, ζηελ νπνία αμηνινγνχληαη κέζσ 

αξηζκνδεηθηψλ ε ιεηηνπξγία, ε ξεπζηφηεηα, ε δπλαηφηεηα θάιπςεο νθεηιψλ θαη ε 

θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο, θαη  

β) ε επηρεηξεκαηηθή αλάιπζε, ζηελ νπνία αμηνινγνχληαη πνηνηηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο, θαζψο θαη ν θιάδνο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο 

εμεηάδνληαη ζε πνιιά επίπεδα φπσο: ζε απφιπηεο ηηκέο, δηαρξνληθά ζε ηάζε θαη 

κεηαβιεηφηεηα θαη ζε ζχγθξηζε κε νκάδα νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ (peer groups). 

Δπηπξφζζεηα, ηα ππνδείγκαηα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ κέζσ ζεκείσλ 

ζπλαγεξκνχ “alerts” φηαλ εληνπηζηνχλ κε ζπκβαηέο θαηαρσξήζεηο κεηαμχ ησλ 
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δεδνκέλσλ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ επηινγψλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο.   

εκεηψλεηαη πσο θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ππνδεηγκάησλ, ν ηειηθφο 

ζπλδπαζκφο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ (νη αξηζκνδείθηεο θαη νη 

ππνθεηκεληθέο εξσηήζεηο) πνπ επηιέρζεθαλ, αιιά θαη νη επί κέξνπο βαξχηεηεο  πνπ 

ελζσκαηψζεθαλ, δηαθέξνπλ αλά ππφδεηγκα, αιιά θξίζεθαλ ηφζν ζηαηηζηηθά αιιά 

θπξίσο εκπεηξηθά σο ν πην θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο πηζηνχρσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Σξάπεδαο, θαη 

νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαρσξηζκνχ ηνπ αλαιακβαλφκελνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Γηα ηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα δηελεξγνχληαη αζθήζεηο επηθχξσζεο ζε 

εμακεληαία βάζε απφ ηε Γηαρείξηζε Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ.   

Αλαθνξηθά κε ην ππφδεηγκα αμηνιφγεζεο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (Β’ 

κνληέιν), ζεκεηψλεηαη φηη ήδε έρνπλ αλαπηπρζεί λέα βειηησκέλα ππνδείγκαηα, ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζε θάζε ζπζηεκηθήο πινπνίεζεο. Σα λέα ππνδείγκαηα ζπλδπάδνπλ 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θχξηνπ θνξέα, 

θαζψο θαη ζηνηρεία  ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ (behaviour scoring). 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπζηεκηθήο πινπνίεζεο ησλ λέσλ ππνδεηγκάησλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη  ηελ αλαζεψξεζε πθηζηάκελσλ νξίσλ επηρεηξήζεσλ Β΄ θαηεγνξίαο ε 

δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ ραξηνθπιαθίνπ αλακέλεηαη λα βειηησζεί πεξαηηέξσ.   

(iβ) Ηδησηηθή Πίζηε  

ε φηη αθνξά ζηηο πηζηνδνηήζεηο ηδησηψλ, ν Όκηινο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ εθαξκφδεη 

ππνδείγκαηα αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηνπο ππνςήθηνπο 

πηζηνχρνπο (application scoring), ελψ αλαπηχζζεη ππνδείγκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πθηζηάκελσλ πειαηψλ (behaviour scoring) γηα θάζε 

πξντφλ, αιιά θαη ζε επίπεδν πειάηε (ζρεηηθά ππνδείγκαηα ήδε εθαξκφδνληαη ζηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο).   

Δπηπξνζζέησο, ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ππφδεηγκα 

αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Σεηξεζίαο ΑΔ, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε 

ην ζχλνιν ησλ αλνηγκάησλ ησλ δαλεηνιεπηψλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά. Ζ ρξήζε ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο βειηίσζε ηελ απφδνζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

ππνδεηγκάησλ. Όια ηα ππνδείγκαηα επηθπξψλνληαη θαη’ ειάρηζην αλά εμάκελν.   

Σα πξναλαθεξζέληα εζσηεξηθά ππνδείγκαηα απνηεινχλ θαη ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ππνδείγκαηα εθηίκεζεο παξακέηξσλ 

θηλδχλσλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο (ππνδείγκαηα εθηίκεζεο Πηζαλφηεηαο Αζέηεζεο 

θαη Εεκίαο ζε πεξίπησζε Αζέηεζεο) γηα ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ Ηδησηηθήο Πίζηεο.  

 

(ii) Παξαθνινχζεζε χςνπο έθζεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ  

Σν χςνο ηεο έθζεζεο ηνπ Οκίινπ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πξνζκεηξείηαη, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ δαλείσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ, κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία.   

(iii) Πνζνζηφ αλάθηεζεο κε βάζε ηα πθηζηάκελα θαιχκκαηα θαη εμαζθαιίζεηο  

Παξάιιεια κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ, ν Όκηινο εθηηκά θαηά ηνλ θαζνξηζκφ/αλαλέσζε ησλ 

πηζηνδνηηθψλ νξίσλ θαη ην πνζνζηφ αλάθηεζεο ζε ζρέζε κε ην άλνηγκα (recovery 

rate) ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πηζηνχρνη αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο. Ζ εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην είδνο ηεο 

πηζηνδφηεζεο θαη ηελ χπαξμε ή φρη ζπλδεδεκέλσλ θαιπκκάησλ θαη εμαζθαιίζεσλ. 

Καηά πάγηα ηαθηηθή, φζν ρακειφηεξε είλαη ε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ελφο 

πηζηνχρνπ, ηφζν ηζρπξφηεξα είλαη ηα απαηηνχκελα θαιχκκαηα θαη νη εμαζθαιίζεηο, 

πξνθεηκέλνπ ην πνζνζηφ αλάθηεζεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πηζηνχρνπ πξνο ηνλ Όκηιν.   

 

EUROBANK
9
 

Ο Όκηινο Eurobank εθάξκνζε γηα πξψηε θνξά ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

ζχκθσλα κε ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 θαη ζπκπεξηέιαβε 

ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο θηλδχλνπ ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Μέρξη ηφηε ν Όκηινο εθάξκνδε ηνπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο Η. 

                                                           
9
 Πεγή: Γεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ Ππιψλα ΗΗΗ ζε Δλνπνηεκέλε Βάζε 2014, δηαζέζηκν ζην 

www.eurobank.gr 
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Σνλ Ηνχλην ηνπ 2008 ν Όκηινο έιαβε ηελ έγθξηζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Πξνζέγγηζε ησλ Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ (ΠΔΓ) γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

απφ 1/1/2008 ν Όκηινο εθαξκφδεη: 

 Σελ Θεκειηψδε Μέζνδν ησλ Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ γηα ηα 

επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ηεο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα 

 Σελ Δμειηγκέλε Πξνζέγγηζε ησλ Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ γηα ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ηεο 

Σξάπεδαο, π.ρ. ζηεγαζηηθά δάλεηα, δάλεηα πξνο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, πηζησηηθέο θάξηεο θαη αλαθπθινχκελα δάλεηα 

θαηαλαισηηθήο πίζηεο, 

 Απφ ηνλ 09/2009
 
ε Θεκειηψδεο Μέζνδνο Δζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ 

εθαξκφζηεθε ζην ζχλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

Eurobank Leasing Α.Δ. ζηελ Διιάδα 

 Απφ ηνλ 03/2010 ε Δμειηγκέλε Μέζνδνο ησλ Δζσηεξηθψλ 

Γηαβαζκίζεσλ εθαξκφζηεθε ζην ραξηνθπιάθην ησλ πξνζσπηθψλ 

δαλείσλ θαη ησλ δαλείσλ γηα αγνξά απηνθηλήηνπ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο Πξνζέγγηζεο ησλ Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ (ΠΔΓ) θαιχπηεη 

ην 72,2% ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Οκίινπ, εμαηξψληαο ηκήκαηα ηνπ 

δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ πνπ είλαη κε ζεκαληηθά ζε φξνπο κεγέζνπο θαη πξνθίι 

θηλδχλνπ. Δάλ ζπκπεξηιεθζεί ηελ εθαξκνγή ηεο ΠΔΓ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζην 

ζηεγαζηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, ην νπνίν ηειεί ππφ 

έγθξηζε απφ ηελ ΔΚΣ, ν δείθηεο απμάλεηαη ζε 82,1%. 

Μφληκε εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΠΔΓ ππάξρεη γηα ηα ζηαζκηζκέλα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο κέρξη 10%, γηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηππνπνηεκέλε κέζνδνο. Δπηπιένλ, ηεο εμαίξεζεο απηήο, κφληκε εμαίξεζε έρεη 

ρνξεγεζεί θαη γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ φπσο πεξηγξάθνληαη κε 

βάζε ηελ Οδεγία Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηππνπνηεκέλε κέζνδνο: 
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 Αλνίγκαηα έλαληη ή εγγπεκέλα απφ θεληξηθέο θπβεξλήζεηο ή θεληξηθέο 

Σξάπεδεο 

 Αλνίγκαηα έλαληη ή  εγγπεκέλα απφ πηζησηηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη 

 Αλνίγκαηα έλαληη δηνηθεηηθψλ θνξέσλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Ζ πνηφηεηα ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπ Οκίινπ (επηρεηξεκαηηθά, 

θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ), 

παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ηνλ ηνκέα Πηζησηηθνχ Διέγρνπ ηεο Σξάπεδαο. 

Ο Σνκέαο Πηζησηηθνχ Διέγρνπ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο κνλάδεο ηεο 

Σξάπεδαο θαη αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ Δπηθεθαιήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ ηνπο 

Οκίινπ. 

Σα ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο Σξάπεδαο ρσξίδνληαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο, ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη ζπζηήκαηα 

δηαβάζκηζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κεγάισλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ Σξάπεδα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά ππνδείγκαηα αμηνιφγεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνχληαη νξζφηεξα ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 

θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Γηα ηνλ παξαδνζηαθφ δαλεηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ππνδείγκαηα Moody’s Risk Advisor (MRA) θαη έλα εζσηεξηθά 

αλαπηπγκέλν ζχζηεκα δηαβάζκηζεο γηα πειάηεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

αμηνινγεζνχλ κε ην MRA.  

Σέινο, ε Σξάπεδα αμηνινγεί ηα αλνίγκαηα ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο κε ηε ρξήζε 

ζηαηηζηηθψλ ππνδεηγκάησλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρέζεο αιιά θαη ζε ζπλερή βάζε, 

κέζσ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σα ππνδείγκαηα 

απηά έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα πξνβιέπνπλ κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ηελ 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο (PD) ηε δεκία εθφζνλ ππάξμεη αζέηεζε (Loss Given Default –

LGD) θαη λα ππνινγίδνπλ ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ αλνίγκαηνο θαηά 

ηε ζηηγκή ηεο αζέηεζεο (Exposure at Default – EAD), θαιχπηνληαο φιν ην θάζκα 

ησλ πξντφλησλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο (πηζησηηθέο θάξηεο, δάλεηα απηνθηλήηνπ, 

πξνζσπηθά δάλεηα θ.α.). 
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Σα ππνδείγκαηα απηά αλαπηχρζεθαλ κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο 

θαη ζηνηρεία ηεο αγνξάο (Σεηξεζίαο). Οη ζρεηηθέο κεηξήζεηο γίλνληαη απηφκαηα ζε 

κεληαία βάζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε βάζε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία. 
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6 ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ & 

ΣΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΖ ΛΖΦΖ 

ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΤΣΖΜΗΚΔ 

ΣΡΑΠΔΕΔ 
 

6.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ειιεληθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο έρεη δερζεί ηζρπξφ πιήγκα 

απφ ηελ ζπλδπαζηηθή επίδξαζε ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. Σν αξλεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηηο αγνξέο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο ειιεληθέο 

Σξάπεδεο, επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο αιιά θαη ηελ 

θαηαζεηηθή ηνπο βάζε. Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δεκηνπξγία ησλ πην 

απζηεξψλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηελ ξεπζηφηεηα 

ησλ Σξαπεδψλ απφ ηελ Βαζηιεία ΗΗΗ, νδήγεζαλ ζε ξαγδαία αιιαγή ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα. Οη Σξάπεδεο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

επνρήο, απνξξνθήζεθαλ απφ άιιεο ηζρπξφηεξεο, ελψ φζεο απέκεηλαλ εθάξκνζαλ πην 

απζηεξνχο θαλφλεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζηνχρσλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα.  

Δλδεηθηηθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

Σξαπεδψλ ζε ιεηηνπξγία, απφ δεθανθηψ ζηελ αξρή ηεο θξίζεο ζε κφιηο ηέζζεξηο 

ζήκεξα. Δπηπιένλ, ππήξραλ ζε ιεηηνπξγία δεθαέμη ζπλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο ην 

κεξίδην αγνξάο ησλ νπνίσλ αληηπξνζψπεπε κφιηο ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, απφ ηηο νπνίεο ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ κφλν νη δέθα. Σελ πεξίνδν 2012 – 

2014 εμπγηάλζεθαλ δψδεθα πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη δχν νη 

νπνίεο βξίζθνληαλ ππφ ηνλ θξαηηθφ έιεγρν (Αγξνηηθή Σξάπεδα θαη Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην). ήκεξα, απφ ηα δέθα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε έδξα 

ηελ Διιάδα, ηα ηέζζεξα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζπζηεκηθά θαζψο θαηέρνπλ 

ζπλνιηθά ην 90% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 
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6.2 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο & Πηζηνιεπηηθή Ηθαλόηεηα ζηηο 

Διιεληθέο  πζηεκηθέο Σξάπεδεο 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνπ απνδεθηνχ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ απνηειεί κία 

απφ ηηο βαζηθφηεξεο εξγαζίεο  - ππνρξεψζεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κηαο 

Σξάπεδαο. Ζ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

πηζηνδνηήζεσλ κηα Σξάπεδαο, πξνυπνζέηεη ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

θάζε ρνξήγεζεο ρσξηζηά θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θάζε πειάηε ζπλνιηθά. Ο αλαιακβαλφκελνο πηζησηηθφο 

θίλδπλνο γηα θάζε πειάηε ζηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο, ππνινγίδεηαη ηφζν θαηά ηελ 

πξψηε αίηεζε ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ, φζν θαη θαηά ηελ αλαλέσζε – επαλεμέηαζε 

ηεο πίζησζεο (ζπλήζσο είλαη εηήζηα) αιιά θαη ζε θάζε πηζαλή αιιαγή ησλ φξσλ, 

φηαλ απηνί επεξεάδνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

Οη Διιεληθέο Σξάπεδεο έρνπλ αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ 

αμηνινγείηαη ν αλαιακβαλφκελνο θίλδπλνο θαη θαζνξίδεηαη ε αληίζηνηρε πνιηηηθή 

αληηκεηψπηζήο ηνπ. Απηέο νη δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Αλαγλψξηζε θηλδχλνπ, ηδηαίηεξα γηα λέεο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο 

 Δθηίκεζε – κέηξεζε θηλδχλνπ, βάζεη ησλ ππνδεηγκάησλ θαη ησλ 

κεζνδνινγηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα θιηκάθηα ηεο θάζε 

Σξάπεδαο 

 Δθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θηλδχλσλ ηεο θάζε Σξάπεδαο, ε νπνία έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε 

ηνπο επνπηηθνχο θαλφλεο 

 χληαμε αλαθνξψλ ζρεηηθέο κε ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν, ηελ ηήξεζε 

ηεο εγθξηζείζαο πνιηηηθήο θαη ησλ νξηζκέλσλ νξίσλ αλάιεςεο θηλδχλνπ 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψλεηαη φηη αθνινπζνχληαη ζπλνιηθά θαη απφ φια ηα 

εκπιεθφκελα ζεκεία νη θαζηεξσκέλνη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ, θαζηεξψλνληαη απφ ηηο Σξάπεδεο εζσηεξηθνί έιεγρνη, ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή θαη ηηο ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ.   
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Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνηειεί έλαλ ίζσο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο 

πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο δηεζλψο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

αλσηέξσ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα ν δαλεηζηήο λα εηζπξάμεη 

θαζπζηεξεκέλα ηηο απαηηήζεηο ηνπ, αθφκε θαη λα κελ ηηο εηζπξάμεη θαζφινπ. ηελ 

πεξίπησζε κηαο Σξάπεδαο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πηζηνχρσλ ηεο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο απψιεηεο γηα ηελ ίδηα κε ηαπηφρξνλε επηδείλσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ελψ αλ ζπκβεί ζε κεγάιν βαζκφ κπνξεί λα ζέζεη ζε 

θίλδπλν αθφκε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. ηελ πξνζπάζεηα πξφιεςε ησλ παξαπάλσ 

γεγνλφησλ, νη Διιεληθέο Σξάπεδεο αλαπηχζζνπλ κνληέια εθηίκεζεο – κέηξεζεο ηνπ 

αλαιακβαλφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηνιεπηψλ ηνπο. 

Απφ ην 2008 θη έπεηηα ε έθζεζε ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ ζηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν ήηαλ απμεκέλε, εμαηηίαο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε ηα νπνία εκθάληζαλ 

ξαγδαία αχμεζε θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ θαηαλαισηηθψλ 

θαη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Οη δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ έθεξαλ ζηελ 

επηθάλεηα ηα ηξσηά ζεκεία ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ κε απνηέιεζκα λα 

αθνινπζήζνπλ νη αιιαγέο ζην ηξαπεδηθφ ζθεληθφ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Γάλεηα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εμππεξεηεζνχλ ιφγσ 

αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

δαλεηνιήπηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε επαξθψλ εμαζθαιίζεσλ θαηά ηελ 

ρνξήγεζή ηνπο, νδήγεζαλ ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο. 

Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη  ε Proton Σξάπεδα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα Σξαπεδψλ πνπ δηέθνςαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη απνξξνθήζεθαλ απφ 

άιιε Διιεληθή Σξάπεδα (Eurobank), ιφγσ παξέθθιηζεο ζηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο 

δαλείσλ θαη αλάιεςεο πςεινχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ νη ππεχζπλνη θαηά ηελ 

έγθξηζε θαη ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ ελήξγεζαλ θαηά ηξφπν, ν νπνίνο δεκίσζε ηελ 

πεξηνπζία ηεο ηξάπεδαο, θαζψο: 
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- Γελ κεξίκλεζαλ λα ιάβνπλ εκπξάγκαηεο δηαζθαιίζεηο (ππνζήθε ή έζησ 

πξνζεκείσζε ππνζήθεο επί αθηλήησλ) θάηη ην νπνίν ήηαλ απαξαίηεην ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ χςνπο ηνπ δαλείνπ. 

- Γελ κεξίκλεζαλ λα ιάβνπλ εγγπήζεηο έζησ κε ηε κνξθή ελέρπξνπ θαηαζέζεσλ 

ή ελέρπξνπ νκνιφγσλ. 

- Γελ κεξίκλεζαλ γηα ηελ ιήςε πξνζσπηθψλ εγγπήζεσλ ηνπ θπξίνπ κεηφρνπ ηεο 

πηζηνχρνπ εηαηξείαο. Αληηζέησο, ε δηνίθεζε ηνπ ΣΣ αξθέζηεθε ζε εηαηξηθέο 

εγγπήζεηο «αθεξέγγπσλ» - φπσο ραξαθηεξίδνληαη - εηαηξεηψλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Proton Bank, ζχκθσλα κε ηε Γηθαηνζχλε, πεξηγξάθεηαη πσο 

«θαηαζθεπάζηεθαλ» εηαηξείεο γηα λα εηζπξάμνπλ ηα δάλεηα εθαηνκκπξίσλ απφ ηελ 

Proton, ελψ ηαπηφρξνλα θαηεγνξνχληαη θαη ζηειέρε, γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

εμαπαηεζνχλ θαη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Απέθξπςαλ 

απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο ην γεγνλφο φηη ηα 

ρνξεγνχκελα δάλεηα δίλνληαλ ζε εηαηξείεο πνπ ζπλδένληαλ άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ 

πξφεδξν ηεο Σξάπεδαο, δειαδή απέθξππηαλ ηνλ εληαίν πηζησηηθφ θίλδπλν. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη επνπηηθέο αξρέο θαη νη κέηνρνη ζεσξνχζαλ φηη ρνξεγνχζαλ δάλεηα 

ηεξψληαο ην λνκνθαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο. 

Όκσο, φπσο πξνέθπςε, ηα δάλεηα ρνξεγνχληαλ πξνο εηαηξίεο πνπ απνηεινχλ νκάδα 

ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ, άξα αληηπξνζψπεπαλ εληαίν θίλδπλν, κε πηζηνδνηήζεηο πνπ 

δελ θαιχπηνληαλ κε άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία, ρσξίο δειαδή εμαζθαιίζεηο θαη 

πξνζσπηθέο εγγπήζεηο. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, δελ αθνινπζήζεθε ε πξνεγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ αηηεκάησλ δαλείσλ ησλ δχν Σξαπεδψλ, ελψ δελ αμηνινγήζεθε 

νξζά θαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ελ δπλάκεη πηζηνχρσλ. Απνηέιεζκα ησλ 

παξαπάλσ ήηαλ ε αλάιεςε ζεκαληηθνχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ρσξίο θάπνην 

αληηζηάζκηζκα (εμαζθαιίζεηο) θαη ην θιείζηκν ησλ Σξαπεδψλ, φηαλ νη πηζηνχρνη 

δήισζαλ αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ ηνπο. 

6.3 Δπίπησζε ησλ αιιαγώλ ζην Διιεληθό Σξαπεδηθό ύζηεκα 

 

Ζ πξφζθαηε θξίζε έθεξε ζηελ επηθάλεηα αδπλακίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη θαηέδεημε ηελ αλάγθε γηα έλα απζηεξφηεξν πιαίζην ειέγρνπ. Ζ 
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επηηξνπή Βαζηιείαο ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα αίηηα πνπ καο νδήγεζαλ ζε απηή ηελ 

θξίζε, αλαγλψξηζε ηηο αδπλακίεο ησλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ θαη πξνρψξεζε ζε έλα 

απζηεξφηεξν πιαίζην. Οη λένη θαλφλεο δίλνπλ έκθαζε ζηνλ νξηζκφ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ Σξαπεδψλ, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θπξίσο ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξεπζηφηεηαο. ηφρνο ηνπ λένπ πιαηζίνπ 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ψζηε λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο κειινληηθψλ θξίζεσλ θαη αλ εκθαληζηνχλ λα είλαη 

κηθξφηεξεο θιίκαθαο. 

Οη Διιεληθέο Σξάπεδεο εκθαλίζηεθαλ αξρηθά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κεηά θαη ηηο απμήζεηο κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ ζηηο νπνίεο 

πξνρψξεζαλ ηα πξνεγνχκελα έηε. Οη εμειίμεηο σζηφζν ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ηηο 

θέξλεη μαλά ζε δπζκελή ζέζε, ελψ αλακέλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ κε 

ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο αλάγθεο ειέγρσλ (stress tests). Οη αιιαγέο σζηφζν ζην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ε πηνζέηεζε ησλ απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ ζα ηηο ζσξαθίζνπλ 

έλαληη κειινληηθψλ θξίζεσλ.  
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7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 
 

Αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ ειέγρνπ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ 

Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο. Οη Σξάπεδεο, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, εθηίζεληαη ζε δηάθνξα είδε θηλδχλνπ. Ζ ηζηνξία ησλ 

ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ζε φιν ησλ θφζκν καξηπξά φηη, ε ζεκαληηθφηεξε απεηιή 

γηα ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ Σξαπεδψλ είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ Σξαπεδψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα θαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

νδεγήζεθαλ ζηε ρξενθνπία, έρεη ζπλδεζεί κε ηηο δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ 

επηζθαιείο απαηηήζεηο. Οη δεκίεο απηέο κεηψλνπλ ηελ θεξδνθνξία θαη ηα 

απνζεκαηηθά ηεο Σξάπεδαο, θαη πξνθαινχλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πηζηνιεπηηθή 

ηεο ηθαλφηεηα, απμάλνληαο ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά αιιά 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο γηα επηπιένλ θεθάιαηα βάζεη ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο.  

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ δηεζλψο, νδήγεζε ηηο επνπηηθέο αξρέο ζηε δεκηνπξγία θαη θαζηέξσζε 

ελφο ζπλφινπ απνδεθηψλ θαλφλσλ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ραξηνθπιαθίσλ ρνξεγήζεσλ, γλσζηνχο σο χκθσλν ηεο Βαζηιείαο. Οη θαλφλεο 

απηνί ελζσκαηψζεθαλ πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη’ 

αξρήλ ζε Οδεγίεο θη έπεηηα ζε εγθπθιίνπο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ησλ ρσξψλ, πνπ 

είλαη νη αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο γηα ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ εζληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηάιιειεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ, κέζα απφ δηάθνξεο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Έλα θαιά δνκεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ε ζσζηή 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απηφ παξάγεη, πξνάγνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο 

Σξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, δηεπθνιχλνληαο ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σα ζπζηήκαηα 

δηαβάζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο Σξάπεδεο, εθηηκνχλ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν θαη θαηαηάζζνπλ ηνπο πηζηνχρνπο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηελ Σξάπεδα. Σα ζπγθεθξηκέλα 

ζπζηήκαηα ζπλερψο εμειίζζνληαη θπξίσο ζην εχξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
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ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψλνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο 

εμειίμεηο ζην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζηελ πηνζέηεζε 

πεξηζζφηεξσλ θιηκαθίσλ ζηε δηαβάζκηζε θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλακελφκελεο 

δεκίαο. Δμεηάδνπλ ηελ πξνζηαζία πνπ ιακβάλεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα, κε βάζε ηηο 

παξερφκελεο εμαζθαιίζεηο ηνπ δαλείνπ θαη πξνηείλνπλ ηελ ελδεδεηγκέλε πνιηηηθή 

πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζηε δηαρείξηζε ηνπ πηζηνχρνπ, βάζεη ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο Σξάπεδαο. 

Ζ ζπλερήο βειηίσζε ησλ κνληέισλ δηαβάζκηζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε δεδνκέλεο 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

νη ηξάπεδεο πξέπεη λα ζπιιέγνπλ ζπλερψο πιεξνθνξίεο ζε «απνζήθεο» κε βάζε ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απψιεηεο ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο θαη λα 

ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πξνζαξκφζνπλ ηηο πνζνηηθέο εθηηκήζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ησλ απσιεηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αλψηεξε 

δηνίθεζε νθείιεη λα ζρεδηάζεη αλάινγα ηελ πηζησηηθή ηεο πνιηηηθή, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ αιιά θαη λα εθπαηδεχζεη θαηάιιεια 

ην πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο. εκαληηθή είλαη ε εκθχζεζε ηεο πηζησηηθήο 

θνπιηνχξαο ηεο Σξάπεδαο ζην πξνζσπηθφ ηεο, ε νπνία απαηηεί ηελ έγθαηξε 

αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβάζκηζεο θαη 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αμηνιφγεζε ηνπ πηζηνχρνπ απφ πεξηζζφηεξνπο 

απφ έλαλ ππαιιήινπο, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη εζσηεξηθνί έιεγρνη θαηά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη κεξηθά απφ ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

πξνο ηελ νξζφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πηζηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

πλνςίδνληαο, ζήκεξα δεδνκέλεο ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ησλ 

δχζθνισλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, θαζίζηαηαη 

επηηαθηηθφηεξε απφ πνηέ ε αλάγθε πηζηήο ηήξεζεο ησλ επξσπατθψλ θαλφλσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη ησλ θαλφλσλ πηζηνδνηήζεσλ. ην πξφζθαην παξειζφλ, έρνπλ 

ππάξμεη παξαδείγκαηα Σξαπεδψλ πνπ δελ θαηφξζσζαλ λα εθηηκήζνπλ ζσζηά ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν. Σα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

ηεο θάζε Σξάπεδαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληαλαθιά ην κέγεζνο, ηελ 
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πνιππινθφηεηα θαη ην γεληθφηεξν επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απηή αλαιακβάλεη. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα επνκέλσο είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη ζα κπνξνχζε λα ηχρεη πεξεηαίξσ δηεξεχλεζεο. Ζ αλάπηπμε κεζφδσλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνδεηγκάησλ κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, είλαη ίζσο πην ζεκαληηθή γηα ηηο 

Σξάπεδεο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ίδησλ ησλ ππνδεηγκάησλ. Ζ ρξήζε ηέηνησλ 

κεζνδνινγηψλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδεηγκάησλ πξηλ ηε ρξήζε ηνπο ζπκβάιινληαο ζηνλ εληνπηζκφ 

αηειεηψλ θαη πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. Έηζη απηά ηα εξγαιεία ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Σέινο, ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ ησλ 

Σξαπεδψλ ζα κπνξνχζε λα εληαρζνχλ θαη ζπζηήκαηα ηθαλά γηα ηελ πξφβιεςε ηελ 

αιιαγήο ηεο «εηθφλαο» ηνπ δαλεηνιήπηε ζε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ζεκαληηθψλ 

κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

πνιηηψλ, άξα θαη ησλ πειαηψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 
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 Ηλζηηηνχην ΟΣΟΔ: Νέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (Βαζηιεία ΗΗ) 

http://www.ine.otoe.gr/UplPages/documentation/baselII.asp 

 

 Σξάπεδα Eurobank, Δλεκέξσζε Δπελδπηψλ 

https://www.eurobank.gr 
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https://www.alpha.gr 
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