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ΑΦΗΔΡΧΔΗ 
 

 

Σελ παξνχζα εξγαζία ηελ αθηεξψλσ ζηνπο γνλείο κνπ Θαλάζε θαη Παξαζθεπή Λπθνζηξάηε 

αιιά θαη ζηνλ αδεξθφ κνπ Κψζηα , πνπ ηφζα ρξφληα ζηεξίδνπλ ηηο επηινγέο κνπ. Υσξίο ηελ 

πνιχηηκε ζπκπαξάζηαζε θαη αγάπε ηνπο δελ ζα κπνξνχζα  ηελ είρα νινθιεξψζεη. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

 

Γηα ηελ εθπφλεζε απηήο  ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηψ ζεξκά ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γεκήηξε Γθίλνγινπ. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θίινπο 

θαη ζπγγελείο γηα ηελ εζηθή ππνζηήξημή ηνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη 

ηδηαίηεξα ηελ ζεία κνπ Βνχια Λπθνζηξάηε γηα ηελ θηινμελία . Σέινο έλα κεγάιν επραξηζηψ 

ζηνπο γνλείο κνπ θαη ζηνλ αδεξθφ κνπ πνπ κε ζηεξίδνπλ φια απηά ηα ρξφληα θαη απνηεινχλ 

ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 

Ζ  παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 είρε σο απνηέιεζκα ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε  

κε πιεξσκή ησλ δαλείσλ. Οη θεξδνθνξίεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ άξρηζαλ λα κεηψλνληαη 

ζπλερψο θαη ε έθζεζε ηνπο λα κεγαιψλεη ζε ζπλερψο απμαλφκελνπο θηλδχλνπο , πηζησηηθνχο 

, επηηνθηαθνχο , ζπλαιιαγκαηηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο. Κξίζεθε ινηπφλ επηηαθηηθή αλάγθε  νη 

δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ , φρη κφλν ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θαη ζε παγθφζκην , λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ κε θαιχηεξε νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαη απηφ απνηέιεζε θχξην 

παξάγνληα γηα κειέηε θαη εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. 

 θνπφο ηεο εξγαζίαο ινηπφλ είλαη ε αλάιπζε  ηεο δηαρείξηζεο δαλείσλ, ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ δαλείσλ , απφ ηελ αξρή ηεο ρνξήγεζεο ,νη αξρέο ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδνληαη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα γηα ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ ,νη θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαζψο θαη ην λέν ξπζκηζηηθφ  πιαίζην πεξί ηεο κε εμππεξέηεζεο απηψλ ησλ 

δαλείσλ. Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ αξρψλ, ησλ κέζσλ 

θαη ησλ δηαζθαιίζεσλ πηζηνδφηεζεο. ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη ηξαπεδηθνί θίλδπλνη θαη 

νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο κέζα απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο αξρέο πνπ νξίδεη 

ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο , θαη παξνπζηάδεηαη ην λέν πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ 

θαζπζηεξνχκελσλ δαλείσλ κε βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 
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ABSTRACT 

 

 

The global economic crisis of 2008 resulted in the increasing non-payment of loans. The 

profitability of banks began to fall continuously and report them to grow at ever increasing 

risks, credit, interest rate, currency, functional. It was thus considered imperative that bank 

management, not only nationally but also globally, to create a regulatory framework 

effectively managing non-performing loans with better organization and effective supervision 

and this was a major factor for study and preparation work. 

  The aim of the work is therefore the analysis of loan management, monitoring the life 

cycle of the loan from the beginning of the administration, the principles on which banks rely 

on loans, the risks faced and the new regulatory framework include the not service these 

loans. This work is an attempt to capture the concepts, tools and facility safeguards. Then 

analyzed  the banking risks and ways of dealing with them through the guidelines and 

principles set by the Basel Committee, and presented the new framework for managing 

delinquent loan based on the Greek legislation. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

1.1 Παξαθίλεζε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο 

 

 

Πξσηαξρηθφο επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο θαη ζηξαηεγηθή ησλ ηξαπεδψλ είλαη λα παξέρνπλ 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνο θάζε κνξθή λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ δηαηεξψληαο κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζπλερή θαη αμηφπηζηε ξνή εζφδσλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο απηέο κε 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ  εκπεξηέρνπλ. Οη θαηεπζπληήξηεο 

γεληθέο αξρέο πηζησηηθήο πνιηηηθήο είλαη απαξαίηεηεο ψζηε ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ 

αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη , πεξηνξίδνληαο 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν  αιιά θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

 Ζ πηζησηηθή πνιηηηθή αζθείηαη ζε κία ρψξα κέζα απφ θαηάιιειν δηακνξθσκέλν θαη 

νξγαλσκέλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα .Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε 

λέσλ θιάδσλ θαη επθπψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ,ζηελ  αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

θαη παγθφζκηαο. Ο ηξαπεδηθφο κεραληζκφο ζηεξίδεηαη ζε δχν ππιψλεο , ζε απηφλ ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ζε απηφλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα είλαη ν 

νξγαληζκφο πνπ ζπληνλίδεη, ειέγρεη θαη θαζνξίδεη ηελ γεληθή πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ.  

 Ο ξφινο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο είλαη θπξίσο ζπκβνπιεπηηθφο, νξηνζεηηθφο θαη 

εξεπλεηηθφο θαζψο νξηνζεηεί ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ , δίλεη ηελ γεληθή πνιηηηθή θαη ηηο 

αξρέο κε ηηο  νπνίεο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ. Δπίζεο αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα δηεμάγεη έξεπλεο θαη ειέγρνπο ψζηε ηα πνξίζκαηά ηεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο. 

 Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα κηαο ρψξαο. Κχξηνο ξφινο ηνπο είλαη ε απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο νηθνλνκίαο ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο , εληζρχνληαη ηα 
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θίλεηξα γηα απνηακίεπζε θαη δηεπθνιχλνληαη νη αληαιιαγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ 

νηθνλνκία. 

 Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλέπεηεο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

θαηαγξαθνχλ νη αξρέο ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο, ηα λέα δεδνκέλα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζην εληαίν  επνπηηθφ πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο έλαληη ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ.
 

   

 

1.2 ηόρνη ηεο εξγαζίαο 

 

 

Ζ παξαθίλεζε πξνήιζε θαηά δεχηεξν ιφγν θαη απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαζψο εξγάδνκαη ζε 

ηξάπεδα ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο. ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί ζηξαηεγηθή ζεκαζίαο- 

ζηφρνο ε νξζή δηαρείξηζε δαλείσλ, λέσλ θαη ήδε ππαξρφλησλ γη‟ απηφ θαη ζηφρνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη αιιά θαη λα θαηαγξάςεη λέεο αξρέο πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο , κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2008 θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ πξνθχςεη. 

 

 

1.3 Γηάξζξσζε εξγαζίαο 

 

 

Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε 

επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη νη έλλνηα θαη νη  αξρέο ηεο 

πηζησηηθήο πνιηηηθήο. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξνληαη κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

θπξίσο επηρεηξεκαηηθήο θχζεσο θαη ζην πέκπην θεθάιαην νη πηζαλέο εμαζθαιίζεηο απηψλ 

ησλ εηδψλ ρξεκαηνδφηεζεο. ην έθην θεθάιαην αλαιχνληαη νη ηξαπεδηθνί θίλδπλνη θαη ζην 

έβδνκν θεθάιαην αλαιχεηαη ην λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ηελ πλζήθε ηεο 

Βαζηιείαο Η , ΗΗ θαη ΗΗΗ, ην νπνίν πξνέθπςε ιφγσ ηεο εκθάληζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ. 

ην φγδνν θεθάιαην αλαιχεηαη ην λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν  θαη ηέινο παξαηίζεληαη ζην έλαην θεθάιαην ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο κειινληηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

2.1 Έξεπλεο 

 

Ο Smith (1776) ππνζηεξίδεη φηη ε απζηεξφηεξε επνπηηθή πνιηηηθή ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα είλαη δηθαηνινγεκέλε ιφγν ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ν Altman (2002) ν νπνίνο ηνλίδεη φηη ππάξρεη 

επαλαπξνζδηνξηζκφο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ηελ έιεπζε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

 Ο Rodriguez (2002) ζεσξεί φηη απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε λα ππάξρεη πην απζηεξφ 

πιαίζην επνπηηθήο πνιηηηθήο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο απφ άιινπο 

θνξείο ηεο νηθνλνκίαο. Σν κεγαιχηεξν φκσο πξφβιεκα ζηελ ελαξκφληζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ κε ην επνπηηθφ πιαίζην είλαη πξνζηαηεχεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη εκππνδίδεη ηελ 

θαηλνηνκία. 

 χκθσλα κε ηνλ Lastra (2004) ε Βαζηιεία ΗΗ απνηειεί βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

επαλεθθίλεζε ηεο αγνξάο θαζψο θάλεη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πην απνηειεζκαηηθά θαη 

αληαγσληζηηθά, εληζρχνληαο ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ. 

 Ζ δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ απνηεινχλ πξσηαξρηθφ 

ζηφρν ησλ ηξαπεδψλ. Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ησλ λέσλ κνληέισλ κέηξεζεο 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηνλ Rochet (2004). 

 Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ αμηνινγείηαη πιένλ κε λέα κνληέια θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Benford and Nier (2007) νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο πθηζηάκελνπο θηλδχλνπο. 

 Ζ θξίζε ηνπ 2008 ζηελ Ακεξηθή πξνήιζε θαηά ηνλ απνπληδφγινπ (2010) απφ ηνλ 

πςειφ ξπζκφ επεθηαηηθήο πνιηηηθήο θπξίσλ ζηελ ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρσξίο λα 

ππάξρεη θαηάιιεια θξηηήξηα αμηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

δαλεηνιεπηψλ. Ζ απξαγία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο εζσηεξηθνχο 

θαλνληζκνχο ησλ ηξαπεδψλ ζπλέβαιαλ ζηελ έθξεμε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Μεγάιν κεξίδην επζχλεο ζχκθσλα κε ηνλ Υαξδνχβειε (2010) αλαινγεί θαη ζηηο ίδηεο 

ηηο ηξάπεδεο θαζψο απηέο ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηελ ηηηινπνίεζε απηψλ ησλ δαλείσλ , 
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δηαθξαηψληαο  ην κεξίδην κε ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε θαη ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν. Με 

απνηέιεζκα φηαλ μέζπαζε ε θξίζε απηέο νη ηξάπεδεο λα ππνζηνχλ ηελ κεγαιχηεξε δεκηά. 

 Τπάξρνπλ φκσο θαη ζπγγξαθείο φπσο ν Caruana(2011) φπνπ ππνζηεξίδεη φηη δελ 

αξθεί κφλν ε εθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ αιιά 

πξνυπνζέηεη κεηαξξπζκίζεηο  ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο. Θεσξεί φηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, απφ ηνπο απινχο ππαιιήινπο ησλ ζηειερψλ , ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηηο επνπηηθέο αξρέο.  

 Ο Wellink (2011) επηζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ζεκαληηθά ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ 

ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο είλαη πην απνηειεζκαηηθή. 

Σα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ απμάλνληαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά , ν απινπζηεπκέλνο 

δείθηεο κφριεπζεο αλαζηέιιεη ηελ δεκηνπξγία ππεξβνιηθήο κφριεπζεο θαη ην αληηθπθιηθφ 

απφζεκα θαη ην απφζεκα γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ δηαρείξηζε 

αιιά θαη ζηελ δηαηήξεζε ξεπζηφηεηαο θαηά ηνλ Wellink (2011).  

 ηελ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ην λέν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ απνηειεί 

βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Ingves (2012) ην λέν 

πιαίζην είλαη ηζρπξφηεξν θαη απινχζηεξν. Ζ ξεπζηφηεηα θαη ε θεθαιαηαθή ζέζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν  θξίζεο απνηεινχλ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα ηα 

νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Ζ Δπηηξνπή  Βαζηιείαο ΗΗΗ κε ην λέν πιαίζην έδσζε 

βαξχηεηα ζηα πην θαίξηα δεηήκαηα  ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ψζηε θαη λα αληηκεησπηζηεί 

αιιά θαη λα ζσξαθίζεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ δεκηνπξγία παξφκνησλ εμειίμεσλ. 

Σν λέν επνπηηθφ πιαίζην είλαη ηζρπξφηεξν θαη απινχζηεξν. Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα έρνπλ θαη 

ηνλ ρξφλν αιιά θαη  θαηάιιειεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ 

νδεγηψλ ζηα εθάζηνηε εζληθά δηαηάγκαηα θαηά ηνλ Ingves (2012) . Ζ ζηαδηαθή ελζσκάησζε 

ηνπ λένπ πιαηζίνπ θαη ε επηηπρία ησλ πξνζδνθφκελσλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ζπκβνιή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Οη επνπηηθέο αξρέο, νη ηξαπεδίηεο, ηα 

ηξαπεδηθά ζηειέρε θαη φινη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα νθείινπλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα  εληαίαο ζεζκηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα ζπκβάιινπλ θαηά ην 

κέγηζην γηα ηελ επηηπρία  πλζήθεο  Βαζηιείαο ΗΗΗ. Ζ πνιππινθφηεηα θαη ε ελζσκάησζε ελφο  

ηέηνηνπ πιαηζίνπ ζε εζληθά επίπεδα ζίγνπξα ζα έθεξλε θαη αληηδξάζεηο θαη δπζρέξεηεο. 

 Ζ Fitch Raiting εθηηκά (Fitch Rating, 2012) φηη ζα πξέπεη λα δαπαλεζνχλ 566 δηο. 

Γνιιάξηα  γηα λα ελζσκαησζνχλ νη λένη θαλφλεο έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2019. ηελ έθζεζή ηνπ ν 

νίθνο εθηηκά φηη ζα κεησζεί ε απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη απηφ ζα 

ζπκβεί ιφγσ έιιεηςεο θεθαιαίσλ θαη δελ ζα γίλεη θαη ζπλεπψο νχηε δηαλνκή θεξδψλ  
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κεηφρνπο.  Σα ηξαπεδηθά ζηειέρε αλακέλεηαη  λα πξνρσξήζνπλ θαη παξαπέξα, λα 

κεηαθπιήζνπλ ην θφζηνο ζηνπο δαλεηνιήπηεο θαη λα κεηψζνπλ θαη πεξαηηέξσ ηα έμνδά  κε 

κείσζε πξνζσπηθνχ. Ζ έιιεηςε θεθαιαίσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ καθξά πεξίνδν 

πξνζαξκνγήο ίζσο θαη λα επηθέξεη αθφκε πεξηζζφηεξε αλάθακςε. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαη ππνζηεξηθηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε κείσζε ησλ 

θεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ δελ ζα επεξεάζεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη ηελ απφδνζή . 

Καηεπέθηαζε πηζηεχνπλ φηη ε αμία ησλ  ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ ζα έρεη αλνδηθή πνξεία αλ 

επέιζεη ζηαζεξφηεηα θαη αλαθηεζεί ε εκπηζηνζχλε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Αιιά θαη ηα 

νκφινγα πηζηεχεηαη φηη ζα αλαθηήζνπλ ην ρακέλν κεξίδην αγνξάο θαζψο ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα ζα αλαγθαζηνχλ , κε λένπο ζπληειεζηέο ξεπζηφηεηαο, λα εθδψζνπλ νκφινγα κε 

θαιχηεξεο εμαζθαιίζεηο θαη δηαθάλεηα. 

 Ζ ζέζπηζε λένπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ απνζθνπεί θαηά θχξην ιφγν ζηελ εμάιεηςε 

αλνξζφδνμσλ πξαθηηθψλ απφ ηε δηνίθεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ κε 

απξφβιεπηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα νηθνλνκηθέο κνλάδεο αιιά θαη νιφθιεξε ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία  θνξέο. Πην επάισηνο εκθαλίδεηαη ν θαηαζέηεο απνηακηεπηήο πνπ δελ 

έρεη εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ  πνπ αληηκεησπίδεη. 

 πλεπψο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πξνήιζε απφ ηελ θαηάξξεπζε εκπηζηνζχλεο ηνπ 

θνηλνχ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκαιήο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, επεξεάδνληαο έηζη 

ηελ νηθνλνκία θαη θέξλνληαο λέεο ζπλζήθεο θαη εμειίμεηο. Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην είλαη 

ινηπφλ απαξαίηεην γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ελεξγψληαο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα 

θαη παξαθνινπζψληαο ηνλ φπνην ελδερφκελν θίλδπλν πξνθχςεη. Σν ζεζκηθφ πιαίζην είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ δηαζθάιηζε  θεξεγγπφηεηαο ,  ξεπζηφηεηαο , επνπηείαο θαη  ιεηηνπξγίαο 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ αγνξψλ θαη ζπκβάιεη θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ. Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην νθείιεη λα βξεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ  ξχζκηζεο θαη  

επαλαξχζκηζεο .Ζ πξψηε δηαδηθαζία αθνξά ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ κεηψλνπλ 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε δεχηεξε αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ .  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

 

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΔ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

 

3.1 Δηζαγσγηθά  

 

 

Καηά ηελ νηθνλνκία πηζησηηθή πνιηηηθή είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη απφ κία 

επηρείξεζε ψζηε λα ρνξεγεζεί πίζησζε ζηελ πειαηεία ηεο ζχκθσλα πάληα κε ηηο αξρέο πνπ 

ηηο δηέπνπλ, ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο , ηνλ αληαγσληζκφ θα. Ζ πηζησηηθή πνιηηηθή αζθείηαη 

κέζα ζε έλα νξγαλσκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν νξίδεη ηα πιαίζηα εθείλα θαη 

ηηο αξρέο ψζηε λα γίλεηαη απξφζθνπηε ξνή θαη θαηαλνκή ρξεκαηηθψλ πφξσλ , 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ (Θσκαδάθεο-

Ξαλζάθεο,2011)
 

  
Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο δηαθξίλνληαη ζηα λνηθνθπξηά , ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην 

δεκφζην. Κάζε κία κνλάδα αλάινγα κε ηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο θαη δαπάλεο εκθαλίδεη ζην 

ηέινο ηεο πεξηφδνπ έλα θαζαξφ απνηέιεζκα : πιενλαζκαηηθφ ( πηζησηηθφ ππφινηπν), 

ειιεηκκαηηθφ ( ρξεσζηηθφ ππφινηπν) , ή ηζνζθειηζκέλν ( κεδεληθφ ππφινηπν). Ο 

ραξαθηεξηζκφο  πιενλαζκαηηθψλ κνλάδσλ ζεκαίλεη φηη ε ην ζχλνιν ησλ εηζπξάμεσλ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ελψ αληηζέησο νη κνλάδεο πνπ θάλνπλ πιεξσκέο 

ππεξβαίλνληαο ηηο ηξέρνπζεο εηζπξάμεηο ηνπο ζεσξνχληαη ειιεηκκαηηθέο. Θα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη νη ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε δελ ζεκαίλεη 

δεκία αιιά φηη νη ρξεκαηηθέο εηζξνέο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ρξεκαηηθέο εθξνέο 

(Γειήο, 1996).
 

θνπφο ινηπφλ ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε δηνρέηεπζε αγνξαζηηθήο δχλακεο απφ απηέο 

πνπ παξνπζηάδνπλ πηζησηηθφ ππφινηπν ζε εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ρξεσζηηθφ ππφινηπν 

(Θσκαδάθεο-Ξαλζάθεο,2011).
 

  Σν γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πιενλαζκαηηθέο θαη ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο δηθαηνινγεί ηελ  

ιεηηνπξγία ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαβίβαζε 

ρξεκαηηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ. Παξαηεξείηαη νη κνλάδεο ησλ λνηθνθπξηψλ λα είλαη 

πιενλαζκαηηθέο ελψ νη κνλάδεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ Γεκνζίνπ λα είλαη ειιεηκκαηηθέο. 
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Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ δηνρέηεπζε ρξεκαηηθψλ 

πφξσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο πξνο ηηο ειιεηκκαηηθέο είλαη πνιιά αιιά πξέπεη λα 

ππάξμεη έλαο γεληθφο δηαρσξηζκφο ζηελ άκεζε(direct) θαη έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε( indirect 

financing) . 

 ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ε πιενλαζκαηηθή κνλάδα παξέρεη ρξήκαηα ζηελ 

ειιεηκκαηηθή κνλάδα κε αληάιιαγκα πηζησηηθέο απαηηήζεηο, παξέρνληαο ηφθν. ( κεηνρέο , 

έληνθα γξακκάηηα δεκνζίνπ, εκπνξηθά νκφινγα , νκνινγίεο θα.).Οη δχν κνλάδεο 

δηαπξαγκαηεχνληαη απεπζείαο ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ζε 

αληίζεζε κε ηελ έκκεζε φπνπ παξεκβαίλνπλ νη ηειεπηαίνη φπσο Δκπνξηθέο Σξάπεδεο, Σακεία 

ζπληάμεσλ, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο θα. 

 

 

3.2 Αξρή γλώζεο ηνπ πειάηε 

 

 

Ζ ηξάπεδα νθείιεη θαη επηδηψθεη λα παξέρεη πηζηψζεηο ζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα ησλ 

νπνίσλ δελ ακθηζβεηεί ην ήζνο, ην θχξνο , ηελ λνκηκφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο . Δπίζεο 

πξέπεη λα ειέγρεη αλ ηεξείηαη ε εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. Δίλαη ινηπφλ 

ππνρξεσκέλα ηα ζηειέρε λα εξεπλνχλ θαη λα ζπιιέγνπλ φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην νηθνλνκηθφ θαη ζπλαιιαθηηθφ πξνθίι ηνπ πηζηνχρνπ , λα 

εμαθξηβψλνπλ ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ηεο λνκηκφηεηάο ηνπ θαη λα 

ελεκεξψλνληαη ζπλερψο επί απηψλ. Σπρφλ ππφλνηα γηα πεξηβαιινληηθέο πιεκκέιεηεο , 

μέπιπκα ρξήκαηνο θαη παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ απνηεινχλ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα παξνρήο πίζησζεο.  

Ζ αξρή απηή είλαη γλσζηή ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν σο “know your customer”.  

 

 

 

3.3 Αξρή εμαζθάιηζεο 

 

 

Όηαλ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε θξίλεηαη σο αδχλακε ηφηε ε Σξάπεδα ιακβάλεη 

επηπιένλ εμαζθαιίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εμαζθάιηζε απηή 

κπνξεί λα είλαη επηπιένλ πξνζσπηθέο εγγπήζεηο, ελερπξηάζεηο ηίηισλ αιιά θαη 
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πξνζεκεηψζεηο φπνπ εδψ θξίλεηαη απαξαίηεηε  ε ηαθηηθή θαη ε απνηίκεζε θάζε κνξθήο 

εμαζθαιίζεσλ. 

 

 

3.4 Αξρή απνπιεξσκήο 

 

 

Ζ παξνρή θάζε κνξθήο πηζηνδφηεζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε δχν ηνπιάρηζηνλ 

αλεμάξηεησλ πεγψλ νκαιήο απνπιεξσκήο ησλ πηζηνδνηήζεσλ . Δίηε κέζσ ρξεκάησλ είηε 

κέζσ ξεπζηνπνίεζεο ησλ θαιπκκάησλ. 

 

 

3.5 Αξρή Pari Passu 

 

 

Ζ ηξάπεδα ζπκκεηέρεη ζε πηζηνδφηεζε αιιά θαη επηδηψθεη λα κε βξίζθεηαη ζε δπζκελέζηεξε 

ζέζε ζπγθξηηηθά κε άιινπο  δαλεηζηέο ζχκθσλα κε ηελ γλσζηή αξρή pari passu. 

 

 

3.6 Αξρή λνκηκόηεηαο  

 

 

Ζ παξνρή θάζε κνξθήο πηζηνδφηεζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Ννκηζκαηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Αξρψλ. 

 

 

3.7 Αξρή ίζεο κεηαρείξηζεο 

 

 

Πξέπεη λα αθνινπζείηαη ίζε κεηαρείξηζε πηζησηηθήο πνιηηηθήο εθαξκφδνληαο δέζκε 

πηζησηηθψλ, πνζνηηθψλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ. 
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3.8 Αξρή αλαινγηθνύ θηλδύλνπ 

 

 

Καηά ηελ παξνρή πηζηνδνηήζεσλ ε ηξάπεδα νθείιεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή θαη λα 

επηδηψθεη λα κελ είλαη ε κνλαδηθή θαη απνθιεηζηηθή δαλείζηξηα ηξάπεδα. Δπίζεο ρξεηάδεηαη 

πξνζνρή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη ε πξψηε ζε ζεηξά δαλείζηξηα ηξάπεδα. 

 

 

3.9 Αξρή δηαξθνύο ειέγρνπ, ελεκέξσζεο θαη παξαθνινύζεζεο 

 

 

Σα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ νθείινπλ δηαξθψο λα ειέγρνπλ, λα παξαθνινπζνχλ αιιά θαη λα 

εμαθξηβψλνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη ηπρφλ ππφλνηα γηα αζπλέπεηα ζηελ 

εηζπξαμηκφηεηα ησλ πηζηνδνηήζεσλ. Οθείινπλ επίζεο λα πξνβνχλ εγθαίξσο ζε 

επηρεηξεκαηηθέο ή θαη λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ηξάπεδαο. 

 

 

3.10 Αξρή Rating
 

 

 

 Σν ζχζηεκα ησλ ηίηισλ αμηνιφγεζεο, γλσζηφ σο rating, δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ John 

Moody ην 1909. Ο ζθνπφο ησλ αμηνινγήζεσλ Moody είλαη λα παξέρεη ζηνπο επελδπηέο  έλα 

απιφ ζχζηεκα δηαβάζκηζεο κε ην νπνίν κπνξεί λα εθηηκεζεί γηα ην κέιινλ ε  πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ θηλεηψλ αμηψλ.
 
Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αμηνιφγεζε ηνπ πηζηνχρνπ θαη 

κε βάζε ηα ζπζηήκαηα rating. 

 

 

3.11 Αξρή ρξεζηήο δηαρείξηζεο 

 

 

Πέξα απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ νθείινπλ ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ λα 

αθνινπζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία πηζησηηθήο πνιηηηθήο έλαληη ησλ δαλεηνιεπηψλ νθείινπλ 

λα επηδεηθλχνπλ θαιή πίζηε, νξζή θξίζε , επηκέιεηα θαη λα δηαζθαιίδνπλ κε ηνλ θαιχηεξν  



 

 10 

 

ηξφπν ηα ζπκθέξνληα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε ηξάπεδαο , κέζα πάληα ζηα πιαίζηα ηνπ 

λφκνπ θάζε ρψξαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
 

 

ΜΟΡΦΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
 

 

 

4.1 Δηζαγσγηθά 

 

 

Σα κέζα ρνξήγεζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν είδε ηελ άκεζε(direct) θαη έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε( indirect 

financing) . Άκεζε ρξεκαηνδφηεζε είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία δχν κέξε ζπκθσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο γηα ηελ απεπζείαο δηνρέηεπζε ρξεκάησλ απφ ηελ κηα πιεπξά ζηελ άιιε κε φξνπο  πνπ 

νξίδνπλ αλαιπηηθά θαη ζπκθσλνχλ ηα δχν κέξε . Απφ ηελ άιιε πιεπξά έκκεζε 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη κεζνιάβεζε θάπνηνπ νξγαληζκνχ ( πρ 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ηξάπεδεο επελδχζεσλ ) αλάκεζα ζηα δχν κέξε, ηνπ πηζησηή θαη ηνπ 

δαλεηζηή.  

 

 

4.2 Δίδε άκεζσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

 

 

Σα είδε άκεζσλ πηζηνδνηήζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα δηαθξηζνχλ ζε εθείλα πνπ έρνπλ σο ζθνπφ 

ηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα θεθάιαην θίλεζεο θαη ζε εθείλα πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε γηα αγνξά ή αλέγεξζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα αγνξά κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ή αγνξά νηθνπέδνπ.  

 Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα θεθάιαην θίλεζεο είλαη φηη έρεη 

θπξίσο βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα , δελ εμππεξεηεί καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ηνπ 

δαλεηδφκελνπ θαη θπξίσο εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ( πρ κηζζνδνζία, 

αγνξά πξψησλ πιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο θα.) 

 

 



 

 12 

4.2.1 Όξην Αλνηρηνύ Αιιειόρξενπ Λνγαξηαζκνύ 

 

 

Δίλαη ε πην δηαδηδνκέλε κνξθή βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ζθνπφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε θάιπςε αλαγθψλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο. . Δίλαη απμνκεηνχκελνπ ππνινίπνπ θαη ε ζχκβαζε ηνπ Α.Α.Λ ε νπνία 

είλαη κνλαδηθή γηα θάζε έλαλ πηζηνχρν  νξίδεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο φξνπο πίζησζεο. ε θάζε 

ινηπφλ ζχκβαζε νξίδεηαη ην πνζφ νξίνπ ηεο πίζησζεο ην νπνίν δελ πξέπεη λα μεπεξαζηεί, ε 

δηάξθεηα ρξεκαηνδφηεζεο , ην επηηφθην,  νη πξνκήζεηεο, νη ηπρφλ  εμαζθαιίζεηο πίζησζεο θαη 

άιινη γεληθνί φξνη ρξεκαηνδφηεζεο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ηφθνη  Α.Α.Λ. ινγίδνληαη 

αλά ηξίκελν( ήηνη 31/03, 30/06, 31/09,31/12) (Αγγειφπνπινο ,2013).
 

 

 

4.2.2 Τπεξαλάιεςε- Overdraft 

 

 

Σν δηθαίσκα ππεξαλάιεςεο επηηξέπεη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα λα πξαγκαηνπνηνχλ 

αλαιήςεηο ή λα πξνρσξνχλ ζε δηάθνξεο εληνιέο πιεξσκήο ρσξίο λα ππάξρεη πηζησηηθφ 

ππφινηπν ζηνλ ηξερνχκελν ινγαξηαζκφ ηνπο. Καη εδψ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ππνγξάθνπλ 

ζχκβαζε κε ηνλ πειάηε- πηζηνχρνπ ζηελ νπνία νξίδνληαη αλαιπηηθά ην πνζφ ηεο 

ππεξαλάιεςεο, ε δηάξθεηα ππεξαλάιεςεο θαη άιινη γεληθνί φξνη. 

 

 

4.2.3 Οκνινγηαθά Γάλεηα 

 

 

Σα νκνινγηαθά δάλεηα είλαη δάλεηα ηα νπνία εθδίδνληαη απφ Αλψλπκε Δηαηξεία ε νπνία 

εδξεχεη ζηελ Διιάδα  θαη νλνκάδεηαη εθδφηξηα ,δηαηξνχληαη ζε νκνινγίεο θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ δηθαηψκαηα είζπξαμεο  ησλ νκνινγηνχρσλ έλαληη ηεο εθδφηξηαο ζε 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο  έσο ηελ ιήμε ηνπ (Αγγειφπνπινο ,2013). Ζ εθδφηξηα εηαηξεία 

γηα λα εθδψζεη νκνινγηαθφ δάλεην πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε απφ ην Γ.. ηεο θαη εθεί λα 

πεξηέρνληαη νη φξνη ηνπ δαλείνπ. ηελ απφθαζε απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ιεπηνκέξεηα  

ην πνζφ ηνπ δαλείνπ, ε κνξθή , ην επηηφθην , ν ηξφπνο θάιπςεο , ε νλνκαηηθή αμία ή ν 
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αξηζκφο ησλ νκνινγηψλ , ν ρξφλνο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηηο νκνινγίεο θαη ηελ 

πξνζεζκία δηάζεζεο ησλ νκνινγηψλ. Ζ εθδφηξηα εηαηξεία νξίδεη σο εθπξφζσπν ησλ 

νκνινγηνχρσλ , κηα Σξάπεδα  θαη νη νκνινγίεο απνηεινχλ ππφζρεζε ηεο εθδφηξηαο λα 

θαηαβάιιεη ζηνλ δηθαηνχρν ηνπ ηίηινπ ην ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν έρεη ιάβεη απφ ηνλ πξψην 

ιήπηε ηεο νκνινγίαο ιφγσ δαλείνπ. Ο λφκνο 3156/25-06-2003 νξίδεη ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηα νπνία είλαη ην θνηλφ νκνινγηαθφ 

δάλεην, ην νκνινγηαθφ δάλεην κε αληαιιάμηκεο νκνινγίεο, ην νκνινγηαθφ δάλεην κε 

κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο θαη ην νκνινγηαθφ δάλεην κε δηθαίσκα ζηα θέξδε. 

 

 

4.2.4 Κνηλνπξαθηηθά Γάλεηα 

 

 

ε κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη κεγάινπο νκίινπο  ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο  

ρνξεγνχληαη δάλεηα ζεκαληηθνχ χςνπο ηα νπνία νλνκάδνληαη θνηλνπξαθηηθά δάλεηα. Σέηνην 

είδνο δαλείνπ ρνξεγνχληαη απφ νκάδα δηαθφξσλ ηξαπεδψλ γηα λα επηκεξηζηνχλ ηνλ θίλδπλν.  

 Ζ αλάδνρνο ηξάπεδα αλαιακβάλεη λα αμηνινγήζεη ην αίηεκα , λα ζπληάμεη ην 

ελεκεξσηηθφ δειηίν , λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο θαη λα ζπληνλίζεη ηελ έθδνζή ηνπ. 

 

 

4.2.5 Άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο 

 

 

Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε( Leasing) είλαη κία άιιε κνξθή άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ 

κίαο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο leasing θαη ηνπ δαλεηζηή –κηζζσηή γηα αγνξά παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ . Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο είλαη 

φηη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνλ κηζζσηή έλαληη ζπκθσλεκέλνπ κηζζψκαηνο θαη  

ε θπξηφηεηα ηνπ παγίνπ παξακέλεη ζηελ εηαηξεία leasing κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ . 

Μεηά ηελ εμφθιεζε ε θπξηφηεηα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ κηζζσηή. Οη πην δηαδηδφκελεο κνξθέο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ε απιή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε( direct leasing) ,ε πψιεζε 

θαη επαλεθκίζζσζε παγίσλ ζηνηρείσλ ( sale and lease back), ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε κε 

ηνλ πξνκεζεπηή (vendor leasing) θαη ε κίζζσζε κφριεπζεο (leveraged lease) θα. 
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Πξαθηνξεία Δπηρεηξεκαηηθώλ Απαηηήζεσλ( Factoring) είλαη κία άιιε κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηελ  νπνία ε εηαηξεία Factoring αλαιακβάλεη λα εηζπξάμεη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πειαηψλ- νθεηιεηψλ απφ έλαλ πξνκεζεπηή – πηζηνχρν κε ηνλ 

νπνίν έρεη επηζπλάςεη ζπκβαηηθή ζρέζε θαη ηνπ πξνεμνθιεί έλαληη απηψλ ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ νθεηιεηψλ .Οη απαηηήζεηο εμσηεξηθνχ ή εζσηεξηθνχ δηαθξίλνληαη αληίζηνηρα ζε δηεζλέο 

θαη εγρψξην factoring. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα πνχκε θάπνηεο κφξθεο factoring φπσο 

factoring κε δηθαίσκα αλαγσγήο, factoring κε δηθαίσκα κεξηθήο αλαγσγήο, factoring ρσξίο 

δηθαίσκα αλαγσγήο , εκπηζηεπηηθφ factoring, κε εκπηζηεπηηθφ factoring θα. 

 

 

4.3 Δίδε έκκεζσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

 

 

4.3.1 Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 

 

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο δηαθξίλνληαη ζε ζπκκεηνρήο, θαιήο εθηέιεζεο, δεθάησλ, θαιήο ή 

εκπξφζεζκεο πιεξσκήο, πξνθαηαβνιήο. Δίλαη έκκεζε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο δελ 

ρνξεγεί ε ηξάπεδα ρξήκαηα αιιά ε ηξάπεδα αλαιακβάλεη εγγξάθσο ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ λα αλαγξάθεηαη ζην εθάζηνηε ζψκα ηεο εγγπεηηθήο ζε πεξίπησζε πνπ 

αζεηεζνχλ νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη πάλσ ζην ζψκα  ηεο εγγπεηηθήο . Πάλσ ζην 

ζψκα αλαθέξνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ εληνιέα- αηηψλ ηεο εγγπεηηθήο θαη ε ηξάπεδα είλαη 

ππφρξεε ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο κφλν γηα απηά πνπ αλαθέξνληαη πάλσ ζην ζψκα 

Καηά ηελ ρνξήγεζε ηέηνηνπ είδνπο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ  ε ηξάπεδα νθείιεη λα έρεη πάξεη 

φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο εμαζθαιίζεηο απφ ηνλ αηηψλ- εληνιέα  ψζηε ζε πεξίπησζε 

απνδεκίσζεο λα κελ αλαιάβεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 

 

4.3.2 Δλέγγπεο Πηζηώζεηο όςεσο ή Πξνζεζκίαο κε ηαθηή ιήμε 

 

 

Δλέγγπνο πίζησζε νλνκάδεηαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ηξάπεδαο, ε νπνία είλαη θαη ε εθδφηξηα , 

θαη ηνπ εληνιέα πνπ είλαη ν πειάηεο ηεο θαη αλαιακβάλεη λα πιεξψζεη ηξίην ή λα εγγπεζεί 
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έλαληη ηνπ πειάηε ηνπ ή εμνπζηνδνηεί άιιε ηξάπεδα θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνχ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιεξσκή ή λα εγγπεζεί έλαληη ηνπ πειάηε ηνπ. Οη φξνη ηεο πίζησζεο( 

letter of credit ) αλαθέξνπλ ηνπο φξνπο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ θαη ηα φινη νη 

ζπκβαιιφκελνη εξγάδνληαη ζε ηέηνηα έγγξαθα θαη φρη ζε εκπνξεχκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  

 

 

ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΟΓΟΣΖΔΧΝ 

 

 

 

5.1 Δηζαγσγηθά 

 

 

Καηά ηελ ρνξήγεζε κηαο πίζησζεο- ρξεκαηνδφηεζεο ε ηξάπεδα γηα λα δηαζθαιίζεη ηα 

ζπκθέξνληά ηεο αιιά θαη γηα λα πεξηνξίζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζε πεξίπησζε αζέηεζεο 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πηζηνχρνπ , νθείιεη λα ιάβεη ηα αλαγθαία θαιχκκαηα θαη ηηο αλαγθαίεο 

εμαζθαιίζεηο. Ζ ιήςε ησλ εμαζθαιίζεσλ θξίλεηαη αλαγθαία θαη ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ 

ηελ ελαιιαθηηθή πεγή απνπιεξσκήο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ελψ πξσηαξρηθή πεγή ζεσξείηαη 

ε ρξεκαηηθή είζπξαμε απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δαλεηζηή. 

 Σν είδνο ησλ εμαζθαιίζεσλ δηαθέξεη ζε θάζε πηζηνχρν θαη εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο 

πνηνηηθνχο θαη πηζησηηθνχο παξάγνληεο φπσο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

πηζηνχρνπ, ην πνζφ θαη ην είδνο ηνπ δαλείνπ, ε δηάξθεηα, ην είδνο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

πηζηνχρνπ θα. 

 Κξίλεηαη αλαγθαίν λα δνζεί ν νξηζκφο ησλ ελλνηψλ θαιπκκάησλ θαη εμαζθαιίζεσλ 

θαζψο νη ηξάπεδεο δηαρσξίδνπλ ηηο έλλνηεο απηέο. Καιχκκαηα νξίδνληαη εθείλεο νη 

εμαζθαιίζεηο νη νπνίεο είλαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο ελψ νη εμαζθαιίζεηο αληηζέησο είλαη 

εγγπήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο. Σα πνζνζηά επί ησλ θαιπκκάησλ θαη 

ησλ εμαζθαιίζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πηζηνδνηήζεσλ δηαθέξνπλ αλά πειάηε αλάινγα 

κε ην είδνο ηεο πηζηνδφηεζεο θαη ηηο ζπκθσλίεο πνπ νξίδνληαη κεηαμχ ηνπ πηζηνχρνπ θαη ηνπ 

δαλεηζηή. 
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5.2 Δίδε θαιπκκάησλ 

 

 

5.2.1 Δλέρπξν επί Καηαζέζεσλ ζε Δπξώ ή Ξέλν λόκηζκα 

 

 

Οη θαηαζέζεηο ζε επξψ ή μέλν λφκηζκα ελερπξηάδνληαη πξνο εμαζθάιηζε ηεο πηζηνδφηεζεο 

θαη παξακέλνπλ δεζκεπκέλεο κέρξη ηελ νιηθή απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο ή ιφγσ αιιαγήο 

θαιχκκαηνο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη νη δηαθπκάλζεηο 

ηζνηηκηψλ ησλ θαηαζέζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ζπλαιιαθηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

 

5.2.2 Δλέρπξν επί Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ  

 

 

Σν ελέρπξν ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ππνινγίδεηαη επί ηεο 

ηξέρνπζαο αμίαο. 

 

 

5.2.3 Δλέρπξν επί ηίηισλ (Οκόινγα ή Έληνθα Γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ)   

 

 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ελέρπξν απηφ απνηηκάηαη ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ. 

 

 

5.2.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

 

 

Πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.  
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5.2.5 Δλέρπξν επί δηαθόξσλ αμηνγξάθσλ 

 

 

Καηά ηελ πξνζθφκηζε αμηνγξάθσλ ήηνη επηηαγέο ή ζπλαιιαγκαηηθέο ε ηξάπεδα νθείιεη λα 

ειέγμεη αξρηθά ηελ ρξεζηή ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρεηψλ ηεο επηηαγήο( εκεξνκελία, πνζφ , 

ππνγξαθέο , ηπρφλ ζθξαγίδεο) . ηελ ζπλέρεηα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Σεηξεζία πξέπεη λα 

γίλεη έιεγρνο γηα ηπρφλ χπαξμε δπζκελψλ ζηνηρείσλ ηνπ εθδφηε , λα εμεηαζηεί φηη ππάξρεη 

επαγγεικαηηθή ζπλάθεηα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θνκηζηή κε ηνλ εθδφηε θαη ησλ ηπρφλ 

νπηζζνγξάθσλ. Ζ ηξάπεδα θάλεη ρξήζε θαη επεμεξγαζία φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη 

ζηελ δηάζεζή ηεο είηε απφ εζσηεξηθέο πεγέο είηε εμσηεξηθέο πεγέο.  

 

 

5.2.6 Δθρώξεζε / Δλερπξίαζε Απαηηήζεσλ 

 

 

Καηά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πηζηνχρνπ κπνξεί απφ δηάθνξεο εξγαζίεο λα 

αλακέλεη ηελ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ κέζσ ζπκβάζεσλ ή απαηηήζεσλ. Έηζη κπνξεί λα 

εθρσξήζεη ή λα ελερπξηάζεη ηηο απαηηήζεηο απηέο πξνο θάιπκκα κηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 

5.2.7 Γέζκεπζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ εηζεγκέλεο θαη δηαπξαγκαηεπόκελεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην θαη κε 

 

 

Ζ ελερπξίαζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλεο θαη δηαπξαγκαηεπφκελεο  ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ ή ζε Υξεκαηηζηήξην άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνυπνζέηεη 

λα κελ ηεινχλ ππφ επηηήξεζε , ππφ αλαζηνιή ή ππφ άιιν πεξηνξηζκφ . Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο κηαο ρξεκαηνδφηεζεο  ρξεζηκνπνηείηαη αλάκεζα ζηελ  ηξέρνπζα 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηνπ ελερπξηαδφκελνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηελ κέζε ρξεκαηηζηεξηαθή 

ηηκή ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξψλ , ε κηθξφηεξε ηηκή. Απηφ ην είδνο θαιχκκαηνο ρξεηάδεηαη 

εκεξήζηα παξαθνινχζεζε θαζψο ε αμία ηνπ είλαη ηδηαίηεξα επκεηάβιεηε θαη ιφγσ θαη ησλ 



 

 19 

ηδηαίηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ κπνξεί ε αμία ηνπ λα κεησζεί ζεκαληηθά θαη λα 

δεκηνπξγεζεί αθάιππηνο θίλδπλνο ζηελ πηζηνδφηεζε. 

 Μεηνρέο νη νπνίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. ζα πξέπεη ε ηξάπεδα γηα λα 

πξνρσξήζεη ζηελ ελερπξίαζή ηνπο λα εμεηάδεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ ηεο 

ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ θαη αιιά θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 

 

 

5.3 Δίδε εμαζθαιίζεσλ  

 

 

5.3.1 Δκπξάγκαηεο Δμαζθαιίζεηο 

 

 

Ζ ππνζήθε ή ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο επί αθηλήηνπ θπξίσο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

πεξηπηψζεηο καθξνρξφληαο ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο ηα αθίλεηα δηαηεξνχλ ηελ αμία ηνπο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα αθίλεηα πξέπεη πξηλ ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο λα εθηηκεζνχλ απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο ψζηε λα 

θαιχπηεηαη ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο . Σα εμαζθαιηδφκελα  αθίλεηα  πξέπεη λα 

επαλεθηηκψληαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θπξίσο αλά ηξηεηία, θαη φπνηε θξίλεη 

αλαγθαίν ε ηξάπεδα θαζψο νη δηάθνξεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αμία 

ηνπο είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ. 

Με ηελ εθηηκψκελε αμία ηνπ αθηλήηνπ θαζνξίδεηαη ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ θαηά ηελ νπνία  ην 

αθίλεην ζα εθπνηεζεί . 

 Δθηφο απφ ηελ εθηίκεζε , ηα ππνζεθεπκέλα αθίλεηα  πξέπεη θαη λα αζθαιίδνληαη θαη 

ζην ζρεηηθφ αζθαιηζηήξην ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο- ηξάπεδα. 
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5.3.2 Λνηπέο Δμαζθαιίζεηο 

 

 

Πξνζσπηθέο Δγγπήζεηο κεηόρσλ/εηαίξσλ/ηξίησλ: Ζ απνδνρή ηεο παξερφκελεο εγγχεζεο 

πξνυπνζέηεη λα πξνεγεζεί έιεγρν θεξεγγπφηεηαο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο. 

 

Δηαηξηθή Δγγύεζε: Ζ εγγχεζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ λνκηθά πξφζσπα- επηρεηξήζεηο ( 

Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.) θαη πξνυπνζέηεη λα κελ έρεη πησρεχζεη, λα κελ ηειεί ππφ 

εθθαζάξηζε, λα κελ παξνπζηάδεη δπζκελή νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ  

 

 

6.1 Δηζαγσγηθά 

 

Οη ηξάπεδεο ππφθεηληαη ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο θαη  νθείινπλ λα ηνπο  ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο , λα αλαιχνπλ θαη λα ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

(Ννχιαο,2015).
 
Ζ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξσηαξρηθή εξγαζία ησλ 

ηξαπεδψλ θαζψο ζπκβάιεη ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηπρφλ πξνβιεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, 

ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία επαξθψλ πξνβιέςεσλ θαη ζπληειεί ζηε ιήςε νξζνινγηθψλ 

εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθήο. 

 

 

6.2 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

 

 

6.2.1 Έλλνηα Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

 

Κχξηνο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε επνπηεία θαη παξέκβαζε θαηά ηελ κεηαθνξά θεθαιαίσλ 

κεηαμχ ησλ πιενλαζκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ειιεηκκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηνπο πξψηνπο θαη ηελ κεηαθνξά ζηνπο δεχηεξνπο.
 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ινηπφλ πξνθχπηεη θαηαξρήλ απφ απηήλ ηελ παξαδνζηαθή ιεηηνπξγία 

ησλ ηξαπεδψλ θαη νξίδεηαη σο ε πηζαλή αδπλακία ησλ ειιεηκκαηηθψλ κνλάδσλ λα 

επηζηξέςνπλ ηα δαλεηδφκελα θεθάιαηα θαη ηνπο ηφθνπο πνπ δαλείζηεθαλ. Απνηέιεζκα ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε κεηαβνιή ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ηξάπεδαο ή ηεο αμίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ(Αγγειφπνπινο,2013).
 

Καηά ηελ κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη ηελ 

δηακεζνιάβεζε ησλ ηξαπεδψλ πεξηνξίδεηαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαζψο νη ηξάπεδεο 
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ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο , νη επνπηηθέο αξρέο ειέγρνπλ ηα είδε 

, ηα αλνίγκαηα αιιά θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ ηξαπεδψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

ηξάπεδεο δηαζέηνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεη ηνλ θίλδπλν γηα θάζε επηρείξεζε- πηζηνχρν. 

 Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πηζηψζεηο φζν θαη 

απφ ηηο θαηαλαισηηθήο πίζηεο θαη ινηπέο επελδχζεηο φπσο ηνπνζεηήζεηο ζε ρξεφγξαθα, 

δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγψλ  θα. 

 

 

6.2.2 Μέηξεζε Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

 

Ζ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δηαθέξεη απφ ηελ κέηξεζε ησλ άιισλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαζψο απαηηείηαη κεγάινο ρξφλνο γηα ηελ κέηξεζή ηνπ , 

ηνπιάρηζηνλ δχν κε ηξία έηε θαη απηφ γηαηί απαηηείηαη ρξφλνο γηα ηελ απνηίκεζε θαη 

αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ θάζε πηζηνχρνπ. Οη ηξάπεδεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθά ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο θαη θαηάηαμεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Βαζηθνί κέζνδνη γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε 

κέζνδνο credit scoring θαη ε κέζνδνο credit rating. 

 Ζ κέζνδνο credit scoring εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηελ ιηαληθή ηξαπεδηθή , ζε κηθξά πνζά 

αιιά ζε κεγάιν πιήζνο. Γηαθξίλεηαη γηα ηελ ηππνπνηεκέλε κνξθή ηεο, ην ειάρηζην ρξφλν 

ππνινγηζκνχ θαη ηνπ κηθξνχ θφζηνπο. Δίλαη αληηθεηκεληθή ιφγσ ηνπ φηη ηα ζηνηρεία είλαη 

ηππνπνηεκέλα θαη δελ παξεκβάιιεηαη θαλέλα εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο ζε αληίζεζε κε ην 

credit rating φπνπ εκπεξηέρεη κεγάιν κέγεζνο ππνθεηκεληθήο θξίζεο. Σα  απνηειέζκαηα ηνπ 

credit rating είλαη αθξηβέζηεξα αθνχ εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζε έλα αληηθεηκεληθφ θαη ηππνπνηεκέλν ζχζηεκα. Δθαξκφδεηαη ζε κηθξνχ 

αξηζκνχ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κε κεγάιν χςνο ρξεκαηνδνηήζεσλ. Κχξην ξφιν παίδνπλ ηα 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηα νπνία παξαθνινπζνχλ, ειέγρνπλ , θαη αμηνινγνχλ ζπλερψο ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ(Αγγειφπνπινο ,2013).
 

 
Σα ζηάδηα κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηνπο παξακέηξνπο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

  Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαηαηάζζεηαη ζε θιίκαθεο δηαβάζκηζεο. 

Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη νίθνη αμηνιφγεζεο ζηνπο νπνίνπο βαζίδνληαη νη ηξάπεδεο γηα ηελ 
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δηακφξθσζε θιηκάθσλ δηαβάζκηζεο .Ο πηζηνιεπηηθφο νίθνο Moody‟s έρεη επηιέμεη 9 βαζηθέο 

βαζκίδεο θαη ν νίθνο Standard and Poors έρεη επηιέμεη 11 βαζηθέο βαζκίδεο. Θα πξέπεη λα 

γίλεηαη ζαθείο πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

πηζηνχρσλ ζηηο βαζκίδεο απηέο αιιά ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ. Σα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δηαθξίλνληαη ζε πνηνηηθά , πνζνηηθά θαη 

ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σα πνζνηηθά θξηηήξηα αληινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ πηζηνχρνπ αλάινγα κε ηα ηεξνχκελα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ( Δ3, 

ηζνινγηζκφ, ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ηζνδχγην, εθθαζαξηζηηθφ θνξνινγηθήο 

δήισζεο , πίλαθα δηαλνκήο θεξδψλ, πξνζάξηεκα ηζνινγηζκνχ, θ.ν.θ) .Σα πνηνηηθά θξηηήξηα 

αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ηελ επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

θνξέσλ , ηελ ηερλνγλσζία ηεο επηρείξεζεο θ.ν.θ) . Σα θξηηήξηα ηεο ζπλαιιαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο αθνξνχλ ηελ γεληθή επηρεηξεκαηηθή εηθφλα ηνπ δαλεηδφκελνπ φζνλ αθνξά ηελ 

έσο πξφζθαηε θαηαγεγξακκέλε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Οη παξάκεηξνη κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζχκθσλα θαη κε ηελ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ είλαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο(probability of default- RD), ε πνζνζηηαία δεκία ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο (loss given default- LGD) , ην άλνηγκα ζηελ  πεξίπησζε αζέηεζεο ( 

exposure at default-EAD). Ο ππνινγηζκφο ησλ παξακέηξσλ απηψλ νδεγεί ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο αλακελφκελεο δεκία ( expected loss-EL) θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλακελφκελεο δεκίαο ( 

%expected loss-%EL )(Αγγειφπνπινο ,2013).
 

 

EL=PD x EAD x LGD 

%EL=PD x LGD 
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6.3 Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο 

 

 

6.3.1 Έλλνηα Λεηηνπξγηθνύ Κηλδύλνπ 

 

 

Ζ έλλνηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. Ο θίλδπλνο 

απηφο κπνξεί λα απνξξέεη είηε απφ αλζξψπηλν παξάγνληα είηε απφ ζπζηεκηθφ παξάγνληα. 

Παξαδείγκαηα ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε αλζξψπηλε απάηε, ε θαθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ε αλεπάξθεηα ζσζηνχ ειέγρνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζσξαθίδνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο κε ζχγρξνλα κέζα ειέγρνπ θαη εληφπηζεο 

ηπρφλ ειεθηξνληθήο  απάηεο αιιά θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ  αλζξψπηλε 

απάηε δίλνληαο δηηηνχο θαη ηξηπινχο ξφινπο πξνζβάζεσλ θαη εγθξίζεσλ. Κχξην κέιεκα είλαη 

ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ κε ζπλερφκελν εζσηεξηθφ δηαδηθαζηηθφ έιεγρν 

θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηήκαηα πςειήο ηερλνινγηθήο ηερλνγλσζίαο. 

 

 

RATING –  
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6.3.2 Μέηξεζε Λεηηνπξγηθνύ Κηλδύλνπ 

 

 

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ δελ έρεη βξεζεί κηα ηθαλνπνηεηηθή κέζνδνο 

κέηξεζήο ηνπ θαζψο πξνέξρεηαη απφ παξάγνληεο κε κεηξήζηκνπο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί 

φκσο νη ηξάπεδεο ζηεξίδνληαη ζηελ  αλαιπηηθή επεμεξγαζία θαη θαηαγξαθή ησλ αηηηψλ 

πξφθιεζεο απηνχ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ δηαρξνληθή παξαθνινχζεζή ηνπ. Δμάγνληαη 

δηαρξνληθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ζπκπεξάζκαηα κε ηηο δεκίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη αιιά 

θαη κε ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. 

 Γίλεηαη ινηπφλ ραξηνγξάθεζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ δεκηψλ , αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα, 

πνζνηηθνπνηνχληαη θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απνηεινχλ αληηθείκελν γηα ηελ  

δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο νη νπνίεο απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο ζα κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

ηερλνινγία,( δίθηπα, αζθάιεηα ΗΣ) 

νηθνλνκηθά ( θνξνινγία, ζέκαηα ινγηζηηθήο) 

αλζξψπηλν δπλακηθφ( κηζζνδνζία, εθπαίδεπζε) 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο( αμηνιφγεζε πειαηψλ, αμηνιφγεζε φξσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, 

εγθξίζεηο),έιεγρνο( λνκνζεζία, επνπηεία) . 

 

 

6.4 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

 

 

6.4.1 Έλλνηα Κηλδύλνπ Ρεπζηόηεηαο 

 

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο νξίδεηαη ε αδπλακία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα θαιχςνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο . Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο  πξνθαινχκελε απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ηελ καδηθή εθξνή θαηαζέζεσλ, ηελ πξφσξε απνπιεξσκή 

δαλείνπ, ηελ  αδπλακία απνηειεζκαηηθήο πξφζβαζεο ζηηο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ηελ 

δπζιεηηνπξγία  ησλ αγνξψλ δεκηνπξγεί θξίζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη νη  ηξάπεδεο ζα 
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κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο πνπιψληαο δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο. Σν ηειεπηαίν φκσο δελ απνηειεί ζίγνπξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο 

έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο θαζψο ζηελ πεξίνδν κηαο νηθνλνκηθήο αλαηαξαρήο ( Ηνχληνο 2016, 

Διιάδα) ππάξρεη νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο γηα ηελ αγνξά 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ κε απνηέιεζκα λα απνθαζίδνληαη λα παξζνχλ αθφκα 

πην δξαζηηθά κέηξα( capital control)  γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη απνθιεηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάξξεπζεο κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο. 

 

 

6.4.2 Μέηξεζε Κηλδύλνπ Ρεπζηόηεηαο 

 

 

Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ απαηηείηαη νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 

κέηξεζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεη δπζιεηηνπξγία 

ζηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο αδπλαηψληαο  λα ηξνθνδνηεζεί κε  ξεπζηφηεηα φπνπ απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ρνξήγεζεο δαλείσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά θαη 

πεξηνξηζκφ θαη΄ επέθηαζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ κέηξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο  

έγθεηηαη ζηελ αλάιπζε ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ξεπζηφηεηαο :εμέηαζε βαζηθψλ δεηθηψλ ηεο 

ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο θαη ζηελ αλάιπζε αλαγθψλ κειινληηθψλ εηζξνψλ- εθξνψλ. Οη 

βαζηθνί δείθηεο ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ: 

–Γάλεηα πξνο θαηαζέζεηο 

–Ρεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξνο ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ 

–Δπκεηάβιεηεο ππνρξεψζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 

–Ρεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξνο επκεηάβιεηεο ππνρξεψζεηο 

–Με δεζκεπκέλεο εμαζθαιίζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ  

–Με ρξεζηκνπνηεζείζεο γξακκέο δηαηξαπεδηθήο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 

–Αλαζθάιηζηεο θαηαζέζεηο πξνο ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο 

 Βαζηθά ζηνηρεία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο ηεο Γηνίθεζεο, ηα φξηα, νη εζσηεξηθνί 

έιεγρνη, νη δηνηθεηηθέο αλαθνξέο, ην ζρέδην αληηκεηψπηζεο θξίζεο, ηα πξνγξάκκαηα stress 

testing θαη νη εθηηκήζεηο κειινληηθψλ εηζξνψλ-εθξνψλ . 
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6.5 Κίλδπλνο Αγνξάο 

 

 

6.5
 
.1 Έλλνηα Κηλδύλνπ Αγνξάο 

 

 

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο εκθαλίδεηαη είηε ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ( θίλδπλνο 

επηηνθίσλ) είηε ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ( ζπλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο) . 

 Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ επεξεάδεη ηφζν ηελ αμία κηαο επέλδπζεο φζν θαη ηα έζνδα απφ 

απηήλ ηελ επέλδπζε. Ζ απξφβιεπηε αιιά θαη ε αλεπηζχκεηε κεηαβνιή επηηνθίσλ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ δηαθνξά ιεθηφηεηαο κεηαμχ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ αιιά θαη 

ηνπ φηη ηα ζηνηρεία απηά άιια θέξνπλ θπκαηλφκελα θαη άιια ζηαζεξά επηηφθηα . Όηαλ ε 

ιεθηφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο ηξάπεδαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ιεθηφηεηα ηνπ 

παζεηηθνχ ηφηε ππάξρεη θίλδπλνο επαλαρξεκαηνδφηεζεο ελψ φηαλ είλαη κηθξφηεξε ηφηε ε 

ηξάπεδα ππφθεηληαη ζε θίλδπλν επαλεπέλδπζεο. Δπίζεο ε απφδνζε αιιά θαη ε αγνξαία αμία  

ησλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ (νκφινγα, πξνζεζκηαθέο) επεξεάδνληαη απφ ηελ 

κεηαβιεηφηεηα ησλ επηηνθίσλ(Ννχιαο,2006).
 

 
Ζ ζπκκεηνρή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηε δηεζλή ρξεκαηαγνξά αιιά θαη ε θαηνρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε μέλν λφκηζκα θαζηζηά ηα 

ηδξχκαηα επάισηα ζε ζπλαιιαγκαηηθή δηαθχκαλζε νξίδνληαο έηζη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν. 

 

 

6.5.2 Μέηξεζε Κηλδύλνπ Αγνξάο 

 

 

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο θαη θαη΄επέθηαζε ν θίλδπλνο επηηνθίσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο γηα απηφ θαη νθείινπλ λα 

πηνζεηνχλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ. Ζ αλάιπζε 
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 ηνπ επηηνθηαθνχ αλνίγκαηνο αιιά θαη ηνπ αλνίγκαηνο ηεο δηάξθεηαο δίλνπλ εθηηκήζεηο γηα 

ηελ κέηξεζε ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ. 

 Όζνλ αθνξά ηελ κέηξεζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ βαζηθή κέζνδνο κέηξεζήο 

ηεο απνηειεί ν ππνινγηζκφο ηεο θαζαξήο ζπλαιιαγκαηηθήο ζέζεο αλά λφκηζκα. Ο 

ππνινγηζκφο απηφο πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε απφ ηηο ζεηηθέο ζέζεηο ηηο αξλεηηθέο ζέζεηο 

αλά λφκηζκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7  

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ 

 

 

7.1 Δηζαγσγηθά 

 

 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ νξίδεηαη  ε δηαηήξεζε θαη ε χπαξμε ηνπ χςνπο 

εθείλσλ ησλ θεθαιαίσλ ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ ηπρφλ  απνθέξνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ εθηίκεζε αιιά θαη 

ην πνζφ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα εθηηκεζεί 

κε απνηέιεζκα ζε πεξηφδνπο απεηινχκελεο νηθνλνκηθήο χθεζεο λα παξαηεξείηαη πηψρεπζε 

ησλ  ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ.  

 Ζ κεγάιε θξίζε ηνπ 1973 εκθαλίζηεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε ηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ κε ην ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods, πξνθάιεζε έλα 

"ληφκηλν" αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ ζηνλ ακεξηθαληθφ θαη επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ρξενθνπία κεγάισλ ηξαπεδψλ ην 1974 , ηεο γεξκαληθήο Herstatt θαη 

ηεο ακεξηθάληθεο Franklin National. Απφ ηελ δεθαεηία ινηπφλ ηνπ ‟70 θαη κεηά παξαηεξείηαη 

νη ηξαπεδηθέο θξίζεηο λα γίλνληαη εληνλφηεξεο θαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην ζχλνιν ηνπ 

δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη εγρψξηεο επνπηηθέο αξρέο  ησλ εθάζηνηε ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ θξίλνληαη αλίθαλεο λα πεξηνξίζνπλ ηηο αιπζηδσηέο επηδξάζεηο παξαζχξνληαο 

έηζη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη ινηπφλ θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζέζπηζεο 

επνπηηθψλ θαλφλσλ θαζνιηθήο απνδνρήο . 

 ηελ θαηεχζπλζε απηή ηεο παγθφζκηαο ηάζεο πξσηνζπζηάζεθε ην 1973 θαη 

πξσηνζπλεδξίαζε ην 1974  ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία ( BASEL 

COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION-BCBS) ππφ ηελ αηγίδα ηεο Σξάπεδαο 

Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ ( BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS-B.I.S) φπνπ 

εδξεχεη ζηελ Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο. ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηείραλ  νη δηνηθεηέο 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ  ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ G-10 θαη ζπγθεθξηκέλα: ΖΠΑ, ΖΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ, ΟΤΖΓΗΑ, ΔΛΒΔΣΗΑ, ΟΛΛΑΝΓΗΑ , ΗΑΠΧΝΗΑ , ΗΣΑΛΗΑ, ΓΔΡΜΑΝΗΑ, 

ΚΑΝΑΓΑ, ΒΔΛΓΗΟ , ΓΑΛΛΗΑ (Παλαγφπνπινο,Πειεηίδεο ,2007). Ο αξηζκφο απηφο ησλ 

κειψλ  κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ιφγσ ηεο ζπνπδαίαο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο, αιιά θαη 
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ηεο αλαπηπζζνκέλεο νηθνλνκίαο θαη παγθνζκηνπνίεζεο δηεπξχλζεθε κε απνηέιεζκα ζήκεξα 

ε επηηξνπή απηή λα απνηειείηαη απφ : Αξγεληηλή, Απζηξαιία, Βέιγην, Βξαδηιία, Καλαδάο, 

Κίλα, Δπξσπατθή Έλσζε, Γαιιία, Γεξκαλία, Υνλγθ Κνλγθ, ηελ Ηλδία, ηελ Ηλδνλεζία, ηελ 

Ηηαιία, ηελ Ηαπσλία, ηελ Κνξέα, ην Λνπμεκβνχξγν, Μεμηθφ, Οιιαλδία, Ρσζία, ανπδηθή 

Αξαβία, ηγθαπνχξε, Νφηηα Αθξηθή, Ηζπαλία, νπεδία, Διβεηία, Σνπξθία, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.  Ο ζεκεξηλφο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο είλαη ν  θ Stefan 

Ingves, Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο νπεδίαο. Οη ρψξεο απηέο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηνπο 

δηνηθεηέο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηηο εθάζηνηε ρψξαο ή απφ νπνηαδήπνηε  άιιε αξρή ε 

νπνία έρεη επηθνξηηζηεί απηφλ ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο.  

 Κχξηνο ξφινο ηεο επηηξνπήο απηήο είλαη λα γλσκνδνηεί , λα ζεζπίδεη θαλφλεο , νη 

απνθάζεηο ηεο δελ έρνπλ εμαλαγθαζηηθή λνκηθή ηζρχ αιιά δίλνπλ εθείλεο ηηο αλαγθαίεο  

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ . Οη θαηεπζχλζεηο 

απηέο έρνπλ ηφζε ζεκαληηθή ηζρχ θαη επηξξνή φπνπ πηνζεηνχληαη αθφκα θαη απφ ηηο ρψξεο 

πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο.  Οη πξσηνβνπιίεο ηεο Δπηηξνπήο θαη νη 

ζπλεδξηάζεηο ηεο επηθεληξψλνληαη  ζηελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο  ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

-ηελ ζπιινγή φισλ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ επνπηείαο φισλ ησλ μέλσλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

-ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ εκπνδίσλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία 

-ηελ εληαία απαηηνχκελε δηαδηθαζία θαηά ηελ παξνρή άδεηαο εγθαηάζηαζεο ησλ ηξαπεδψλ ζε  

άιιεο ρψξεο. 

 Σν ηζρπξφηεξν βέβαηα θνκκάηη χπαξμεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη φηη αζρνιείηαη κε ηελ 

επνπηεία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη  θπξίσο  κε ηνλ έιεγρν δηαθξάηεζεο ησλ 

ππνρξεσηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο θάζε ηξάπεδαο ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη ζηνπο 

πειάηεο ηεο αιιά θαη κε ηηο δαλεηαθέο ηεο απαηηήζεηο ηεο θάζε ηξάπεδαο. 

 Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ππνγξάθηεθε ην 1988( 

Βαζηιεία Η) , κε ηξνπνπνίεζε ην 1996 θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 νινθιεξψζεθε ε έθδνζε ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ ζχκθσλνπ Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο  ( Βαζηιεία ΗΗ) .
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7.2 Βαζηιεία Η 

 

 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 φπσο πξναλαθέξζεθε , ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη απαηηείηαη φζν θάζε άιιε θνξά ε χπαξμε ελφο 

εληαίνπ εξγαιείνπ επνπηείαο αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ  αιιά θαη πξφιεςεο ησλ δηεζλψλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. χκθσλα ινηπφλ κε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η ηνπ 1988 ην νπνίν 

ηέζεθε ζηηο ηξάπεδεο γηα άκεζε εθαξκνγή  γίλεηαη απνδεθηφ έλα εληαίν ζχζηεκα κέηξεζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη  πην ζπγθεθξηκέλα: 

-πηνζεηήζεθε έλαο ππνινγηζκφο γηα ηελ κέηξεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ 

απαηηείηαη ψζηε λα θαιπθζεί  ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα  

- νξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηα νπνία νθείινπλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα λα θαηέρνπλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηνλ εθάζηνηε  

πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 Ζ εθάζηνηε θεθαιαηαθή επάξθεηα ηελ νπνία φθεηιαλ νη ηξάπεδεο λα έρνπλ νξίζηεθε 

απφ ηελ Βαζηιεία Η κε ηνλ απινπζηεπκέλν ιφγν θεθαιαηαθήο επάξθεηαο , ν νπνίνο 

νλνκάζηεθε Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο. Ο ιφγνο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή 

κεγαιχηεξνο ηνπ 8%. Οξίδεηαη σο ιφγνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ( εζσινγηζηηθά θαη εμσινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζηαζκηζκέλα κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν)(Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα( International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards). 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο , ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ δείθηε ηαμηλνκείηαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο  

0%,20%,50% ,100% θαη αληηζηνηρνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ( 

εληφο ηζνινγηζκνχ ). 

  Σν πξψην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο πξνζδηφξηζε γηα πξψηε θνξά ηα ζηνηρεία θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ , θαη νκαδνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλάινγα κε ηνλ 

θίλδπλν ηνλ νπνίν εκπεξηέρνπλ. Ο ειάρηζηνο εληαίνο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 8% 

αλαζεσξήζεθε ην 1996 ελζσκαηψλνληαο θαη ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο θαη  είλαη ν εμήο : 

 

Δπνπηηθά Ίδηα θεθάιαηα/ πηζησηηθφο θίλδπλνο +θίλδπλνο αγνξάο 
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 Ζ αλάγθε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 γηα ηελ πνζνηηθή κέηξεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηελ δηαζθάιηζε ηνπ απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηαγξάθεθε απφ ηελ άκεζε ελζσκάησζε 

ηνπ ζπληειεζηή ζηηο δηάθνξεο ρψξεο . Γξήγνξα φκσο θαη ήδε απφ ηα κέζα ηνπ ‟90 ην 

χκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η ακθηζβεηήζεθε  θαζψο δελ έθηαλε κφλν ε πνζνηηθή κέηξεζε αιιά 

θαη ε χπαξμε ελφο απιά πςεινχ δείθηε θεξεγγπφηεηαο (Πεηξάθεο ,2007).Τπήξραλ θαη άιια 

εμίζνπ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζσζηφο εζσηεξηθφο έιεγρνο, καλαηδκελη θα ηα νπνία 

ήηαλ απαξαίηεηα θαη ζεκαληηθά γηα ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ηα νπνία έιεηπαλ απφ ηνλ δείθηε ηεο Βαζηιείαο Η. Πην ζπγθεθξηκέλα νη αδπλακίεο 

ηνπ εληνπίδνληαη ζηα εμήο: ηππνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε 

ειιείςεηο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, έιιεηςε κέηξεζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

 ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90 παξνπζηάζηεθαλ ηα θελά ηνπ δείθηε ζε έληνλν βαζκφ θαζψο ν 

ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο ,ν νπνίνο δελ ζηαζκίδνληαλ κε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η, 

δεκηνχξγεζε δεκίεο αιιά θαη πησρεχζεηο ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ιφγσ ελφο αδχλακνπ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θαη επηηνθηαθφο θίλδπλνο επέθεξε 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ. Παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηα ινγηζηηθά , θνξνινγηθά , λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ κε απνηέιεζκα λα 

παξνπζηαζηνχλ αληαγσληζηηθέο αληζφηεηεο θαη δπζαξέζθεηεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

χκθσλνπ ηεο Βαζηιείαο Η.  

 Με βάζε φια ηα παξαπάλσ αλαδεηήζεθε λένο ηξφπνο ειέγρνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη απηφ έγηλε θπξίσο κε ηνλ εκπινπηηζκφ θαηεγνξηψλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ 

αιιά θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ θηλδχλσλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο. 

 

 

7.3 Βαζηιεία ΗΗ 

 

 

Οη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ χκθσλνπ ηεο Βαζηιείαο Η είρε σο 

απνηέιεζκα λα εθδνζεί αλαζεσξεκέλν πιαίζην ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ην νπνίν έγηλε 

γλσζηφ σο χκθσλν Βαζηιείαο ΗΗ. Γεκνζηεχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 θαη είρε ηζρχ έσο ην 

2015. Ζ λέα έθδνζε ζπκπεξηέιαβε θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαη ζηελ  πξνζπάζεηα 

θαζνξηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζπκπεξηέιαβε θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
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 Σν λέν χκθσλν δηαηεξεί ηνλ δείθηε επάξθεηαο 8% ηεο Βαζηιείαο Η αιιά 

ρξεζηκνπνηνχληαη επηπιένλ εζσηεξηθά ζπζηήκαηα εθηίκεζεο θηλδχλσλ θαη θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ. Έηζη ινηπφλ ν δείθηεο έρεη λέα κνξθή θαη είλαη ν εμήο: 

 

Δπνπηηθά θεθάιαηα/πηζησηηθφο θίλδπλνο+ θίλδπλνο αγνξάο+ ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο  

 

Σν λέν ζχκθσλν απνηειείηαη  απφ ηξείο ππιψλεο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ είλαη νη 

ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο , ν επνπηηθφο έιεγρνο θαη ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο. 

-Ο πξψηνο ππιψλαο θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θηλδχλσλ αγνξάο , πηζησηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ. 

-Ο δεχηεξνο ππιψλαο θαζνξίδεη ηελ αλάγθε χπαξμεο επνπηηθψλ αξρψλ , ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο. 

-Ο ηξίηνο ππιψλαο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ελίζρπζεο ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο. 

 Οη ππιψλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δελ είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη νχηε 

κπνξνχλ λα επηθεξνχλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα αλ εθαξκνζηνχλ κεκνλσκέλα. Δίλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο θαη απηφ γηαηί νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο νη 

νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηνλ ππιψλα έλα ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαηάιιεια απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο κε βάζε ηνλ  ππιψλα δχν θαη επίζεο ν ππιψλαο ηξία ζπκβάιιεη ζηνλ έιεγρν 

απηφ κε ηελ δηαζθάιηζε απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 Κχξην κέιεκα ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ είλαη λα ππάξρεη δηαθάλεηα ,λα 

ππνινγίδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε θίλδπλνη θαη λα ππάξρνπλ 

θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο  επνπηηθέο αξρέο.  

 

 

7.3.1 Πξώηνο Ππιώλαο – Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο 

 

 

Ζ ειάρηζηε απαηηνχκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα παξακέλεη ζην 8% κφλν πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

πξψην ππιψλα ηνπ χκθσλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ιακβάλεηαη ππφςε εθηφο απφ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν θαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο θαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
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ηνπ λνκηθνχ θηλδχλνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ν λένο δείθηεο θεξεγγπφηεηαο ν νπνίνο 

θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο είλαη ν εμήο: 

 

Δπνπηηθά Ίδηα θεθάιαηα/  πηζησηηθφο θίλδπλνο +(12,5*Κίλδπλνη Αγνξάο) + Λεηηνπξγηθφο 

Κίλδπλνο 

 

Σα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο , ζην Βαζηθφ θεθάιαην ( Tier I) 

θαη ζην Γεπηεξεχνλ ( Tier  II). 

 ην βαζηθφ επνπηηθφ θεθάιαην ζπκκεηέρνπλ θπξίσο ην  κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηα 

απνζεκαηηθά , φπσο παξνπζηάδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο . Σα ζηνηρεία απηά 

είλαη θνηλά γηα φια ηα δηεζλή ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα θαη απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα. 

 ην δεπηεξεχνλ επνπηηθφ θεθάιαην ζπκκεηέρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Tier I φπσο ηα αθαλή απνζεκαηηθά, ηα απνζεκαηηθά απφ 

αλαπξνζαξκνγή , νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα θα , θαη λα ζεκεησζεί φηη δεπηεξεχνλ 

θεθάιαην δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην θχξην θεθάιαην. 

 Οη θχξηεο δηαθνξνπνηήζεηο κε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η είλαη θπξίσο ζηνλ 

παξαλνκαζηή θαη απηφ γηαηί εηζάγνληαη λένη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη  θπξίσο έλαληη ηνπ 

πηζησηηθνχ  θηλδχλνπ , θαη εηζάγεηαη ε κέηξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

 Τηνζεηνχληαη 3 κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν  θαη απηνί είλαη νη εμήο: ε ηππνπνηεκέλε κέζνδνο ,ε ζεκειηψδεο κέζνδνο 

εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ θαη ε εμειηγκέλε κέζνδνο  εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ. 

-ε ηππνπνηεκέλε κέζνδνο νξίδεη πέληε πξνθαζνξηζκέλνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ( 0-150) 

αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ή θαη ην είδνο ηεο 

απαίηεζεο 

-ε ζεκειηψδεο κέζνδνο εηζάγεη πεξηζζφηεξνπο ζπληειεζηέο κε ρξήζε ηεο εηδηθήο ζπλάξηεζεο 

ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ αλά θαηεγνξία αλνίγκαηνο  

-ε εμειηγκέλε κέζνδνο εηζάγεη πεξηζζφηεξνπο ζπληειεζηέο κε ρξήζε ηεο εηδηθήο πην 

επαίζζεηεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν ζπλάξηεζεο ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ αλά 

θαηεγνξία αλνίγκαηνο. 

 Ο ππνινγηζκφο ησλ ζηαζκίζεσλ ησλ θηλδχλσλ εθηηκάηαη κε ηέζζεξεηο παξακέηξνπο : 

-ε πξψηε παξάκεηξνο θαζνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο 

αληηζπκβαιιφκελνπ ( PD – PROBABILITY OF DEFAULT) 
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-ε δεχηεξε παξάκεηξνο θαζνξίδεη ηελ δεκία ζε πεξίπησζε  αδπλακίαο εθπιήξσζεο 

ππνρξέσζεο αληηζπκβαιιφκελνπ ( LGD- LOSS GIVEN DEFAULT) 

-ε ηξίηε θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ αλνίγκαηνο , έθζεζε έλλαηη ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ ( EAD- EXPOSURE AT DEFAULT)  

-ε ηέηαξηε κεηξάεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηελ ιήμε ηνπ αλνίγκαηνο ( M – MATURITY) 

 

 

7.3.2 Γεύηεξνο Ππιώλαο – Γηαδηθαζία Δπνπηηθήο Αμηνιόγεζεο 

 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα ηεο Βαζηιείαο ΗΗ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηηο θαηάιιειεο 

επνπηηθέο αξρέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ κέζα απφ 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο θαη θξηηήξηα  αιιά θαη λα βειηηψζεη ηεο ηερληθήο ηνπ risk management 

ζηα ραξηνθπιάθηα. Ο ππιψλαο απηφο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

ιπζνχλ πιήξσο ή θαη θαζφινπ απφ ηνλ ππιψλα Η . 

 Ο ππιψλαο απηφο εηζάγεη λέεο έλλνηεο θαη αληηκεησπίδεη ζέκαηα ξίζθνπ πνπ δελ 

ζπδεηήζεθαλ ζηνλ ππιψλα Η. Όπσο γηα παξάδεηγκα εηδηθά ζέκαηα αλαζθφπεζεο( 

ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, επηηνθηαθφο θίλδπλνο, πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο αγνξάο. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δεκηνπξγνχληαη πξνζεκεηψζεηο θξίζεσλ, θίλδπλνο 

ζπγθέληξσζεο . Δπίζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο δεκηνπξγνχληαη κνληέια 

πξνζεκεηψζεσλ θξίζεσλ  stressing tests, εθηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ. 

  Ο επνπηηθφο έιεγρνο ησλ ηξαπεδψλ ηφζν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία φζν θαη γηα ηελ 

δηαξθή παξαθνινχζεζε επάξθεηαο ησλ θεθαιαίσλ απνηειεί πξσηεχνλ ξφιν απηνχ ηνπ 

ππιψλα δηαζθαιίδνληαο ηελ εζσηεξηθή νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο . Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα εθηίκεζεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο αιιά θαη λα 

θαζνξίδνπλ ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηνχο ηνπ θηλδχλνπο. 

Δηζάγεηαη γηα  πξψηε θνξά ε έλλνηα ησλ stress tests, φπνπ είλαη έλα είδνο πξνζνκνίσζεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε δπζκελείο ζπλζήθεο θξίζεσλ. Σα απνηειέζκαηα  απηψλ ησλ stress 

tests παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαζψο δείρλνπλ κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο 

νηθνλνκίαο  αιιά θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ηφηε δέρνληαη 

θπξψζεηο . Δίλαη αλαγθαία ε απφιπηε δηαθάλεηα κέζα απφ ζπλερψο αλαπηπζζφκελα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη λέσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο. 
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 Ο δεχηεξνο ππιψλαο δηαθξίλεηαη γηα ηηο εμήο ηέζζεξεηο αξρέο(Bank for International 

Settlements,2006): 

-Αξρή 1
ε
 :ακεξφιεπηε επνπηεία θαη έιεγρνο απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ, ξεαιηζηηθή 

εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ,παξαθνινχζεζε , επίβιεςε θαη ζπλερήο 

έιεγρνο 

-Αξρή 2
ε
 :αμηνιφγεζε ησ εθηηκήζεσλ απφ αλεμάξηεηεο επνπηηθέο αξρέο , δξάζε θαη 

αθχπληζε 

- Αξρή 3
ε
 :νη επνπηηθέο αξρέο λα απαηηνχλ ην ειάρηζην θεθαιαηαθφ ιφγν θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

κε θεθάιαην πεξηζζφηεξα απφ ην ειάρηζην 

- Αξρή 4
ε
 :άκεζε παξέκβαζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην δηαηεξεζέλ 

θεθάιαην πέζεη θάησ απφ ην ειάρηζην επηηξεπηφ φξην θαη αλάγθε γηα άκεζεο δηνξζξσηηθέο 

θηλήζεηο απνθαηάζηαζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

 

 

7.3.3 Σξίηνο Ππιώλαο – Πεηζαξρία ηεο Αγνξάο 

 

  

Ο ηξίηνο ππιψλαο είλαη ν κεραληζκφο ελδπλάκσζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Οξίδεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα θηλνχληαη νη ηξάπεδεο φζνλ αθνξά 

ηελ δεκνζηνπνίεζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη  πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα. Ζ πιεξνθφξεζε πξέπεη λα είλαη δηάρπηε θαη 

αιεζήο θαζψο κία παξάιεηςε αιιά θαη κία ςεπδήο πιεξνθφξεζε κπνξεί λα επεξεάζεη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

 Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα δεκνζηεχνπλ ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο 

εθηείζνληαη, λα δεκνζηεχνπλ ηνπο κεζφδνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο θαη παξαθνινχζεζεο ελψ 

δελ νθείινπλ απφ ηελ άιιε λα δεκνζηεχνπλ ζηξαηεγηθέο θαη ζπκθσλίεο απφξξεηεο. Ζ 

Βαζηιεία ΗΗ νξίδεη φηη ε πιεξνθφξεζε απηή πξέπεη λα δεκνζηνπνηείηαη ζε εμακεληαία βάζε 

εθηφο απφ πεξηπηψζεηο πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ 

δηνίθεζε ηεο θάζε ηξάπεδαο νξίδεη ηνλ ηξφπν δεκνζίεπζεο  ησλ ζηνηρείσλ ηεο εθηφο απφ 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο απηή ησλ εηδηθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ , γηα άιιεο πεξηπηψζεηο ζα 

γίλεηαη αλαθνξά γηα ηνλ ηξφπν θαη επαιήζεπζε ηεο δεκνζίεπζεο. 
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7.3.4 Ζ πκβνιή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ  

 

 

ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ε Βαζηιεία ΗΗ απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ  άζθεζε 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. ηφρνο ησλ νδεγηψλ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ είλαη λα 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ, λα πεξηνξίζνπλ, αιιά θαη λα πξνιάβνπλ ηελ φπνηα εγρψξηα ή 

θαη δηεζλήο θξίζε. Οη νδεγίεο ινηπφλ ηεο ζπλζήθεο απηήο είραλ σο ζθνπφ λα επηβάιινπλ 

πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ ζρέζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ θάζε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο κε ηα 

ραξηνθπιάθηά ηεο. 

 Σν θπξηφηεξν εκπφδην απφ καθξννηθνλνκηθήο πιεπξάο πνπ αληηκεηψπηζε ε Δπηηξνπή 

ηεο Βαζηιείαο ζηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ήηαλ ε κνξθή ηεο ηξαπεδηθήο 

αγνξάο πάλσ ζηελ νπνία ζα ελζσκαηψλνληαλ νη νδεγίεο απηέο.  Όζν πην νιηγνπσιηαθή είλαη 

ε δνκή ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο ηφζν πην κεησκέλνο είλαη θαη ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο 

φπνηαο πηζησηηθήο επέθηαζεο ησλ ηξαπεδψλ απφ κέξνπο ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο. Γχλαηαη 

ζαθέο φηη ν έιεγρνο γηα ην πψο δεκηνπξγείηαη ε θεξδνθνξία κίαο ηξάπεδαο απνηειεί θπξίαξρν 

ξφιν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

 Κχξηα νθέιε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ θπξίσο ζε δχν ζεκεία: 

πξψηνλ, γίλεηαη νξζή θαη αθξηβήο ηηκνιφγεζε ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ δήηεζε, ην θφζηνο αιιά  θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπλζήθεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ε επαηζζεζία ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο. Γεχηεξνλ, ε δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ  πιαηζίνπ ζα 

βνεζνχζε ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα λα επηηχρεη έλα πην εχθνιν θαη επηηπρή επνπηηθφ έιεγρν. 

 Ζ ελζσκάησζε ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ έγηλε κέζα απφ κηα ζεηξά πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ θαη λφκσλ θπξηφηεξα ηα νπνία είλαη : Νφκνο 3601/1.8.2007, ΠΓ/ΣΔ 

2588/20.08.2007,ΠΓ/ΣΔ 2589 20.08.2007,ΠΓ/ΣΔ 2590/20.08.2007,ΠΓ/ΣΔ 

2591/20.08.2007,ΠΓ/ΣΔ 2593/20.08.2007, ΠΓ/ΣΔ 2594/20.08.2007. Ο ππνινγηζκφο 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ θηλδχλσλ  θαζψο επίζεο θαη ε 

αλάγθε εηζαγσγήο λέσλ πξνεγκέλσλ κνληέισλ κέηξεζεο θηλδχλνπ επέθεξε έλα επηπιένλ 

ζεκαληηθφ θφζηνο ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Δπίζεο ήηαλ πιένλ απαξαίηεηε θαη ε αλάγθε 

ελφο άξηηα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί ηα λέα αλαβαζκηζκέλα 

ζπζηήκαηα αιιά θαη λα εθπαηδεχεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο. Ζ ελζσκάησζε ησλ 

θαλφλσλ θαη αξρψλ δελ πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα επηπιένλ θφζηνο ζηα ηξαπεδηθά 
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ηδξχκαηα  αιιά λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα επηπιένλ ηξφπν εθζπγρξνληζκνχ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. 

 

 

7.4 Από ηελ  Βαζηιεία ΗΗ ζηελ Βαζηιεία ΗΗΗ 

 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007-2008 ζπλέπεζε  ρξνληθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη δψζεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη λα κελ έρεη πξνεγεζεί επαξθείο έιεγρνο. Δπίζεο δίλνληαλ ε 

δπλαηφηεηα ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα απνθξχπηνπλ ζηνηρεία ζην θνηλφ γηα ηα θεθάιαηά 

ηνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο κε απνηέιεζκα ν επνπηηθφο έιεγρνο λα είλαη ειιηπείο θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο λα επηθέξεη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Έηζη ινηπφλ ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο  

ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληαπεμέιζεη γξήγνξα ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία 

δηαθξίλνληαλ απφ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ππεξβνιηθή κφριεπζε,  θαη  γηα λα πξνιάβεη ηελ 

νιηθή  απνζηαζεξνπνίεζε,  αλαθνίλσζε ζηηο 12/09/2010 έλα λέν πιαίζην δηαβνπιεχζεσλ θαη  

ζηηο 16/12/2010 δεκνζίεπζε δχν εθζέζεηο νη νπνίεο θαη απνηεινχλ ην θχξην θνξκφ ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗΗ: 

 

-Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems 

-Basel III: International Framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring. 

 

 Σν λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην απνηειεί πξνζζήθε θαη ελδπλάκσζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο 

πιαηζίνπ κε θχξην ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε κηθξννηθνλνκηθφ θαη καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Γχν είλαη νη βαζηθνί ππιψλεο 

ησλ λέσλ εθζέζεσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, πξψηνλ νη κηθξνπξνιεπηηθέο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο 

ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη δεχηεξνλ νη καθξνπξνιεπηηθέο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

ελαθηήξηα εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 2013/36/Δ θαη θαλνληζκψλ 575/2013 είρε νξηζηεί ε 1 

Ηαλνπαξίνπ 2013 κε ζηαδηαθή ελζσκάησζε θαη νινθιήξσζε έσο 1 Ηαλνπαξίνπ 2019. ην 

Διιεληθφ δίθαην ε ελζσκάησζε έγηλε κε ην Ν.4261/2014. 
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7.5 Βαζηιεία ΗΗΗ 

 

 

Καηά ηελ πεξίνδν 2007-2008 νη ηξάπεδεο παξνπζίαζαλ πςειά επίπεδα κφριεπζεο 

δηαβξψλνληαο ζηαδηαθά ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα. Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην 

θηλήζεθε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ψζηε νη ηξάπεδεο λα θηάζνπλ ζηα επηζπκεηά επίπεδα 

ξεπζηφηεηαο. Με ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο θαη ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο νη ηξάπεδεο δελ 

κπνξνχζαλ πιένλ λα θηλεζνχλ πξνο ηνλ δηαηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, φπνπ έσο πξν θξίζεο ήηαλ 

θζελφ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ρξεκαηνδνηηθά. Δπίζεο ε ζπλζήθε ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ δελ ιάκβαλε ππφςε ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν θαη κηα ζεηξά παξαγφλησλ 

εκθάληζεο ηεο θξίζεο νδήγεζαλ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζε ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ 

δηαηάμεσλ Βαζηιείαο ΗΗ θαη ζε δεκνζίεπζε λέσλ. Σξνπνπνηήζεθαλ ινηπφλ δηαηάμεηο γηα ηα 

ίδηα θεθάιαηα θαη γηα ηελ ζσξάθηζε ησλ ηξαπεδψλ απφ πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. ηελ 

ζπλέρεηα εθδφζεθαλ λέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ζπγθεθξηκέλα εηζήιζαλ λέεο δηαηάμεηο 

γηα: ζπληειεζηή κφριεπζεο, ζπληειεζηή θάιπςεο ξεπζηφηεηαο, ζπληειεζηή θαζαξήο 

ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο , εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, θεθαιαηθφ 

απφζεκα γηα λα ππάξρεη ξεπζηφηεηα θαη αληηθπθιηθφ θεθαιαηαθφ απφζεκα. 

 

 

7.5.1 Ίδηα Κεθάιαηα  

 

 

Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη επηβνιή 

θπξψζεσλ αιιά θαη κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

 Ο δείθηεο θεξεγγπφηεηαο ζπλερίδεη λα είλαη ζην 8% θαη λα ηζνχηαη κε ηνλ ίδην ιφγν : 

Δπνπηηθά ίδηα θεθάιαηα( tier 1 θαη tier 2)/ζηαζκηζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζηνηρεία 

εθηφο ηζνινγηζκνχ >/8% 

 Σα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα Tier I απνηεινχληαη απφ ηα θχξηα θαη ηα επηπιένλ θεθάιαηα 

θαη ζπγθεθξηκέλα(Bank Committee on Banking Supervision,2011): 

 Σα βαζηθά θχξηα θεθάιαηα Tier 1 ζα απνηεινχληαη απφ: 

-θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ζε θνηλέο κεηνρέο 

-απνηειέζκαηα εηο λένλ 
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-ηα εκθαλή απνζεκαηηθά 

-ππφ πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη θνηλέο κεηνρέο απφ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεσλ ηξαπεδψλ νη 

νπνίεο ππάγνληαη ζηελ επνπηεία ηνπο θαη θαηέρνληαη απφ ηξίηνπο  

-δηαθνξά απφ έθδνζε θνηλψλ κηρ ππέξ ην άξηην 

 Σα επηπιένλ θεθάιαηα Tier I ζα απνηεινχληαη απφ: 

-πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη νκνινγηαθνχο ηίηινπο κε ηνπο εμήο φξνπο: λα είλαη κε 

θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο, λα έρνπλ εθδνζεί θαη ην πνζφ ηεο έθδνζεο λα έρεη θαηαβιεζεί 

πιήξσο, λα είλαη κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, δπλαηφηεηα αλάθιεζεο κεηά ηελ πεληαεηία ππφ 

πεξηνξηζκψλ , λα κελ πεξηέρνπλ εηδηθέο ξήηξεο 

-ηίηινπο κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ζπγαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο ηξαπεδψλ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα βαζηθά θεθάιαηα Tier I 

-δηαθνξά απφ ηελ έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.χκθσλα κε ηελ Βαζηιεία 

ΗΗΗ ηα βαζηθά θχξηα ίδηα θεθάιαηα πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 4,5% ηνπ 

παξαλνκαζηή ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ( ζηε Βαζηιεία ΗΗ ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ 

2%) ελψ ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε 6% έλαληη ηνπ 

παξαλνκαζηή ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο( ζηε Βαζηιεία ΗΗ ην πνζνζηφ απηφ 

αλέξρνληαλ ζε 4%). 

 Σα επηπιένλ ίδηα θεθάιαηα ή αιιηψο θαη ζπκπιεξσκαηηθά Tier 2 ηα νπνία δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλνπλ 2% ηνπ παξαλνκαζηή ηνπ δείθηε θεξεγγπφηεηαο ζα απνηεινχληαη απφ: 

-πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη νκνινγηαθνχο ηίηινπο κε ηνπο εμήο φξνπο: λα είλαη νξηζκέλεο 

δηάξθεηαο, λα έρνπλ εθδνζεί θαη ην πνζφ ηεο έθδνζεο λα έρεη θαηαβιεζεί πιήξσο, λα είλαη 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, δπλαηφηεηα αλάθιεζεο κεηά ηελ πεληαεηία ππφ πεξηνξηζκψλ , λα 

κελ πεξηέρνπλ εηδηθέο ξήηξεο 

-ηίηινπο κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ζπγαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο ηξαπεδψλ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα βαζηθά θεθάιαηα Tier I 

- δηαθνξά απφ ηελ έθδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 

-θεθάιαηα γηα γεληθνχο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο, ππφ ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ. 
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7.5.2 Θσξάθηζε Σξαπεδώλ από Πηζησηηθνύο Κηλδύλνπο 

 

 

Ζ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε λα ζσξαθίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη επίζεο λα ειέγρνληαη 

αθφκα θαη νη Οίθνη Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο. 

 

 

7.5.3 πληειεζηήο Μόριεπζεο 

 

  

Ζ κφριεπζε ήηαλ έλα θξηηήξην γηα ην νπνίν δηαθξίζεθαλ νη πγηείο ηξάπεδεο απφ ηηο 

πξνβιεκαηηθέο. Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ελψ ε θεθαιαηαθή επάξθεηα 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ βξίζθνληαλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα , νη ίδηεο απηέο ηξάπεδεο  

αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη απηφ εμαθξηβψλνληαλ απφ ηελ 

κφριεπζε. Έηζη ινηπφλ ζχκθσλα κε ηνλ λέν πιαίζην ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο νξίδεηαη σο ν 

ιφγνο ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα αλνίγκαηά ηνπο. Σα αλνίγκαηα είλαη εληφο θαη 

εθηφο θηλδχλνπ , δελ ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηέο θηλδχλνπ θαη δελ δχλαηαη ε δπλαηφηεηα 

ζπκςεθηζκνχ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Ο ζπληειεζηήο απηφο νξίζηεθε ζην 3% θαη ν 

ρξφλνο πηνζέηεζεο νξίζηεθε απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2017, θαη 

ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ήηαλ  ηνλ Ηαλνπάξην 2015. Σειηθά φκσο ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

γηα λα έρεη πιήξε εηθφλα ηεο επηξξνήο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζπληειεζηή κφριεπζεο φξηζε 

λέα εκεξνκελία ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο ηνλ Ηαλνπάξην 2018 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2017 ζα 

γίλνπλ ηπρφλ λέεο πξνζαξκνγέο θαη νδεγίεο ελζσκάησζεο. 

 

 

7.5.4 Ρεπζηόηεηα 

 

 

Έγηλε γλσζηφ φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο νη ηξάπεδεο δελ 

κπνξνχζαλ λα αληιήζνπλ ξεπζηά δηαζέζηκα νχηε απφ ηελ δηθηά ηνπο ρξεκαηνδφηεζε νχηε 

θαη κπνξνχζαλ λα πνπιήζνπλ. Γηα πξψηε θνξά κε ηελ πλζήθε ηεο ε Βαζηιεία ΗΗΗ εηζάγεηαη 
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έλαο εληαίνο δηεζλήο ζπγθξίζηκνο ηξφπνο γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηξαπεδηθήο ξεπζηφηεηαο κε δχν 

λέα εξγαιεία, ηνλ  δείθηε θάιπςεο ξεπζηφηεηαο (liquidity coverage ratio- LCR) ζε 

βξαρπρξφλην επίπεδν (30 εκεξψλ) θαη ηνλ δείθηεο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο(net 

stable funding ratio-NSFR) ζε καθξνρξφλην επίπεδν(12 κελψ)(Bank Committee on Banking 

Supervision,2013). 

 

 Ο ζθνπφο ηνπ ζπληειεζηή θάιπςεο ξεπζηφηεηαο ( LCR)  είλαη ε εμαζθάιηζε θαη ε 

δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ξεπζηνπνηήζεσλ δηαζεζίκσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ξεπζηνπνηεζνχλ άκεζα θαη λα θαιχςνπλ ππνρξεψζεηο γηα δηάζηεκα 30 εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ ζε ζελάξην θξίζεο. Ο ζπληειεζηήο απηφο  πξέπεη λα ηζνχηαη ή λα ππεξβαίλεη ην 100% 

, έρεη ζηαδηαθή ηζρχ κε αξρηθά λα εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 κε πνζνζηφ 60% θαη 

πιήξε ελζσκάησζε 100% απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη είλαη ν ιφγνο: 

 

Απνζέκαηα ησλ πςειήο πνηφηεηαο ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ/ 

χλνιν θαζαξψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 30 εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ 

 

 Ο ζθνπφο ηνπ ζπληειεζηή θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο (NSFR) είλαη λα 

αληηκεησπηζηεί ηπρφλ πξφβιεκα ην νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζηνλ ηζνινγηζκφ ησλ ηξαπεδψλ θαη λα 

δνζνχλ θίλεηξα έηζη ψζηε νη ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηνχλ  γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο 

ζηαζεξνχο πφξνπο  ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε δηάξθεηα λα ππεξβαίλεη ην έηνο. Οη δηαηάμεηο γηα 

απηφλ ηνλ ζπληειεζηή έρνπλ εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018. Ο ζπληειεζηήο 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 100% θαη νξίδεηαη σο ν ιφγνο: 

 

Γηαζέζηκε πνζφηεηα ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο/απαηηνχκελε πνζφηεηα ζηαζεξήο 

ρξεκαηνδφηεζεο . 

 

 Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα έρεη πιήξε έιεγρν θαη αθξηβήο 

εηθφλα γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ππνρξέσζε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα ρξεζηκνπνίνπλ ζε 

κφληκε βάζε ηα εμήο πέληε λέα εξγαιεία: 

-ηε ζπκβαηηθή αλαληηζηνηρία ιεθηνηήησλ  

-ηε ζπγθέληξσζε ρξεκαηνδφηεζεο 

-ηα δηαζέζηκα κε βεβαξεκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ  



 

 43 

-ην ζπληειεζηή θάιπςεο ξεπζηφηεηαο αλά λφκηζκα 

-ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο εμειίμεσλ ζηελ αγνξά. 

 

 

7.5.5 Κεθαιαηαθό Απόζεκα γηα Λόγνπο πληήξεζεο 

 

 

Σν λέν πιαίζην ηεο Βαζηιεηαο ΗΗΗ ζεκειηψλεη έλα λέν ηξφπν ζηελ δηάζεζε θεξδψλ θαη 

θαηεπέθηαζε ζηηο ακνηβέο ησλ κεηφρσλ θαη ζηηο πςειέο απνδφζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο. Με ηελ 

δηαηήξεζε θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο(capital conservation duffer) νη 

ηξάπεδεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνξξνθνχλ δεκίεο ζε πεξηφδνπο θξίζεο ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ε θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα , ζσξαθίδνληαο έηζη ηα ηδξχκαηα απφ ηπρφλ 

αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν θεθαιαηαθφ απφζεκα έρεη νξηζηεί ζην 

2,5% επί ηνπ ζπλφινπ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ .Οη δηαηάμεηο 

είραλ ζηαδηαθή ηζρχ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 1 Ηαλνπαξίνπ 2019. 

 

 

7.5.6 Αληηθπθιηθό Κεθαιαηαθό Απόζεκα 

 

 

Σν αληηθπθιηθφ θεθαιαηαθφ απφζεκα απνηειεί θαη απηφ έλα λέν ζηνηρείν ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Ζ θαθή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη 

έιιεηςε λέσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ δεκίεο, κείσζε 

εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη χθεζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Έηζη ινηπφλ ε Δπηηξνπή 

ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ φξηζε ην αληηθπθιηθφ θεθαιαηθφ απφζεκα ζε χςνο απφ 0% έσο 2,5% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην απφζεκα απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε κία εζληθή αξρή αλάινγα θαη κε 

ηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη εμειίμεηο. Γίλνληαη ινηπφλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη έρεη 

θαη απηφ ην απφζεκα ζηαδηαθή ηζρχ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 1 Ηαλνπαξίνπ 2019. 
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7.5.7 Ζ πκβνιή λέν Βαζηιείαο ΗΗΗ 

 

   

Ζ πλζήθε λέν Βαζηιείαο ΗΗΗ ζπλέβαιε ζηνλ έιεγρν θεξεγγπφηεηαο, ζηελ δηαζθάιηζε 

ξεπζηφηεηαο , ζηελ ζπγθέληξσζε θαη απνθπγή ησλ θηλδχλσλ  αγνξάο, ζηελ δηαθάλεηα 

δηαδηθαζηψλ θαη φξσλ ιεηηνπξγίαο. Απφ ηελ άιιε ιφγσ  ελζσκάησζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ ζε 

εζληθφ επίπεδν κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ε πξνζθνξά δαλεηθψλ θεθαιαίσλ κε άκεζν αληίθηππν 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ζ αλάθηεζε θεθαιαίσλ απφ  αγνξέο , κε ηελ έθδνζε θνηλψλ 

κεηνρψλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηα ηδξχκαηα λα γίλνπλ ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά έλαληη άιισο 

επηρεηξήζεσλ, πνπ πηζαλψο ε πνξεία  λα είλαη αλνδηθή. Καη΄επέθηαζε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο  κπνξεί λα θηλεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε 

ρψξεο κε πην ραιαξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ή θαη κε πην ήπην ξπζκηζηηθφ πιαίζην.  

 Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην είλαη ρξνλνβφξν θαη ζίγνπξα ζα έρεη θαη θφζηνο αιιά είλαη  

θαη αλαγθαίν γηα ηελ απνθπγή ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ φηαλ ην θνηλσληθφ θφζηνο απφ ηελ 

ρξενθνπία κηαο ηξάπεδαο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ηδησηηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

 

 

ΝΔΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΜΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΓΑΝΔΗΧΝ 

 

 

8.1 Δηζαγσγηθά 

 

 

Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ .ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία , ζχκθσλα κε ζηνηρεία ΔΛΣΑΣ , ε 

θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλήιζε ζε 82% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ 

φξνπ ( - 17% vs 2010) θαη ην εηζφδεκα ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο είλαη ζην 75% ηνπ 

κέζνπ θνηλνηηθνχ φξνπ (-14% vs 2010). O πιεζσξηζκφο αλήιζε ζην -1,7% θαη ε αλεξγία ζην 

25,9%.  ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή 

κείσζε θαηαζέζεσλ αιιά θαη πηζησηηθή ζπξξίθλσζε κε εηήζην ξπζκφ 3,2%. Ο ζπλδπαζκφο 

φισλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ ζπληέιεζαλ ζηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ NPLs θαη ηελ άκεζε 

αλάγθε γηα εθαξκνγή λένπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο NPLs. Παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ  κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ ιφγσ ηεο πεξηφδνπ επηηήξεζεο θαη ησλ απζηεξψλ 

θξηηεξίσλ εμφδνπ θαη εηζφδνπ πνπ νξίδνπλ νη λένη νξηζκνί πνπ ζα δνχκε παξαθάησ, αχμεζε 

ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ηξαπεδψλ. Ο ζηφρνο ηεο θάζε ηξάπεδαο γίλεηαη ε καθξνπξφζεζκε 

βησζηκφηεηα ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλεηνιεπηψλ , ιφγσ θαη ηεο πεξηφδνπ επηηήξεζεο 

αιιά ηαπηφρξνλα εηζάγεηαη θαη ε λέα έλλνηα ηνπ Forbone ,σο αληηθαηάζηαζε ησλ φξσλ 

αλαδηάξζξσζεο ( rescheduling) θαη ξχζκηζεο ( restructuring).
 
Γηα λα θαηαιάβνπκε ηα επίπεδα 

ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ , δίλεηαη ην ελδεηθηηθά ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα: 
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Πεγή: NPL εηήζηα απνηειέζκαηα ηξαπεδψλ 2013 θαη NPE απνηειέζκαηα ησλ stress test ηεο 

ΔΚΣ 

Οη αλεζπρίεο ηεο ΔΒΑ φζσλ αθνξά ηηο αζπλεπήο αλαθνξέο ,ηελ  ζπγθάιπςε 

επηδείλσζεο πνηφηεηαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ,ηελ  θαζπζηεξεκέλε αλαγλψξηζε δεκηψλ , 

ηελ κείσζε ηεο θάιπςεο δεκηψλ ησλ δαλείσλ , ηελ απμεκέλε πξφβιεςε αιιά θαη ηελ 

επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  , ηελ νδήγεζαλ ζε λένπο νξηζκνχο.  Ζ  

ΔΒΑ ( European Banking Authority) ζηηο 21/10/2013 δεκνζίεπζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε 

ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ησλ νξηζκψλ forbearance ( ξχζκηζε ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο ) θαη 

ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη κηα ζπλεπή αμηνιφγεζε ζε 

φιεο ηηο ηξάπεδεο. Ζ ΣηΔ κε ηελ Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 42/30.05.2014 δεκηνχξγεζε 

,φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ελαξκνληζκέλεο δνκέο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαδηθαζηψλ γηα φια ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ θαη κε 

εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ θαη πηνζέηεζε λέν πιαίζην ξπζκίζεσλ θαζπζηεξήζεσλ 

βαζηζκέλν ζηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Ζ ΠΔΔ 42 εθαξκφδεηαη απφ φια ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζε αηνκηθή θαη 

ελνπνηεκέλε βάζε θαη απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε 

έδξα ζε ρψξα εθηφο ηνπ Δπξσπαηθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ( Δ.Ο.Υ.). 

Θεζπίδεηαη ν Κψδηθα Γενληνινγίαο κε ζθνπφ ηελ ζέζπηζε γεληθψλ αξρψλ 

ζπκπεξηθνξάο ηεο Σξάπεδαο κε ηνπο πειάηεο ηεο, ηνλ  θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρσξηζκέλε ζε θάζεηο θαη αλαιπηηθά βήκαηα θαη ηππνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο ηεο 

Σξάπεδαο κε ηνπο δαλεηνιήπηεο ηεο φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο 
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. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα εθαξκφδνληαη απφ θάζε ίδξπκα ην νπνίν παξέρεη πηζηψζεηο ζηελ 

Διιάδα ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

 

8.2 Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 42 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

 

 

Οη αιιαγέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΠΔΔ 42 εληνπίδνληαη ζηελ 

εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε , ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηξαηεγηθέο , ηελ ηππνπνίεζε  αιιά θαη ηελ 

επνπηηθή αμηνιφγεζε θαη επεξεάδεη φινπο ηνπο βαζηθνχο εκπιεθφκελνπο , Σξάπεδα-ηέιερνο- 

Πειάηεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε θαζηεξψλεηαη αλεμάξηεηε νξγαλσηηθή 

ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο ησλ ζε θαζπζηέξεζε θαη κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ θαη 

ζπζηήλεηαη ηαπηφρξνλα εηδηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ( ΓΟΚ) . ην επίπεδν δηαδηθαζηψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ ζεζπίδεηαη ρσξηζηή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ ζε θαζπζηέξεζε θαη κε 

εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ θαη αλαπηχζζνληαη θαηάιιεια κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. Θεσξείηαη πξσηεχνλ 

κέιεκα λα εθαξκνζηεί ε ηππνπνίεζε ραξηνθπιαθίσλ θαη ηχπσλ. Αλαιπηηθφηεξα ηα 

ραξηνθπιάθηα θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο κέξεο θαζπζηέξεζεο, ζρεδηάδνληαη ηχπνη 

ξχζκηζεο θαη αμηνινγείηαη ε βησζηκφηεηα ησλ ηχπσλ ξχζκηζεο αιιά θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Οη αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ επνπηηθή αμηνιφγεζε ππφθεηληαη ζηελ 

θαζηέξσζε πεξηνδηθήο ππνβνιήο αλαθνξψλ πξνο ηελ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο αιιά θαη ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη θαηαγξάθεηαη ε ηζρχνπζα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ αλνηγκάησλ 

ζε θαζπζηέξεζε θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ. 

Ζ ΠΔΔ 42 επεξεάδεη φινπο ηνπο βαζηθνχο εκπιεθφκελνπο . Ζ θάζε Σξάπεδα πξέπεη λα 

απηνκαηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο  κε ΗΣ ζπζηήκαηα θαη αμηνιφγεζε δπλαηνηήησλ, λα 

γίλεηαη ζπλερείο επαλαμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη λα νξηζηεί ε 

πνιηηηθή δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.  Κξίλεηαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεην απφ θάζε άιιε 

θνξά  λα γίλεηαη ελδειερήο αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε , λα  ππάξρεη 

εχθνιε πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ αιιά θαη λα γίλνληαη αλαιπηηθέο αλαθνξέο. Δθηφο απφ 

λέα ζπζηήκαηα θαη  ηελ πνηφηεηα δεδνκέλσλ  πηνζεηνχληαη απφ ηηο Σξάπεδεο κηα ζεηξά απφ 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ. Τινπνηνχληαη έηζη νη απαηηήζεηο ηεο 



 

 48 

ΠΔΔ 42 κε λέεο ζηξαηεγηθέο ζηνλ ηνκέα δηαθπβέξλεζεο , ζην πιαίζην δηαρείξηζεο 

πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ  θαη ζηελ δεκηνπξγία αλαθνξψλ . Οξνζεηνχληαη ηα κνληέια 

δηαθπβέξλεζεο , νη εκπιεθφκελεο επηηξνπέο , γξακκέο άκπλαο , πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη  

γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε θαη επαλαμηνιφγεζε ζηξαηεγηθψλ  .  Όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ δεκηνπξγνχληαη ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα πνπ ζα εκπιέθνληαη αλά 

ζηάδην θαζπζηέξεζεο θαη ελεξγεηψλ, επίζεο ηα ραξηνθπιάθηα θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη 

δεκηνπξγνχληαη ηα λέα πξντφληα ξχζκηζεο. Αμηνινγείηαη ν πειάηεο κε θξηηήξην ηελ 

ζπλεξγαζηκφηεηά ηνπ θαη ηελ βησζηκφηεηά ηνπ θαη παξαθνινπζνχληαη επηδφζεηο θαη βαζηθνί 

δείθηεο απφδνζεο. Με γλψκνλα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή ηνλ θαηεγνξηνπνηεί ζε 

ζπλεξγάζηκν, κε ζπλεξγάζηκν, βηψζηκν, κε βηψζηκν, ζπλεπήο θαη κε ζπλεπήο ζε ζπλδπαζκφ 

θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δαλείνπ θαη ησλ εγγπήζεσλ. Γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαπηχζζνληαη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πνηνηηθέο αλαθνξέο. 

Όιεο νη αιιαγέο ησλ Σξαπεδψλ  ζηελ ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

δαλείσλ  έρεη αληίθηππν θαη ζηα ίδηα ηεο ηα ζηειέρε θαζψο ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ ηα εξγαιεία 

απφθαζεο γηα ηνπο θαηάιιεινπο ηχπνπο ξχζκηζεο αλά πειάηε  θαη εξγαιεία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πειάηε. Δπίζεο ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα 

νξηζηνχλ ηα λέα πξντφληα  θαη λα νξηζηνχλ ζίγνπξα ηαπηφρξνλα θαη νη λένη ζηφρνη. 

Σν πιαίζην ηεο ΠΔΔ 42 έρεη ζεκαληηθά νθέιε θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ δαλεηνιήπηε θαζψο 

ηνπ δίλνληαη ελαιιαθηηθνί ηχπνη θαη πιαίζηα ξχζκηζεο  δηεπζέηεζεο , είλαη πιένλ πην ζίγνπξνο 

φηη ε πξνηεηλφκελε ιχζε είλαη ε θαηάιιειε . Δπίζεο ιφγσ ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη  

απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ησλ ηδξπκάησλ ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη ζχληνκε θαη ε 

ζπλελλφεζε κε ηηο ηξάπεδεο είλαη έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή .Δπηιέγνληαο ινηπφλ ηηο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ θάζε ηξαπεδηθφ ίδξπκα 

επηιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο ηχπνπο ξχζκηζεο νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλνη κε ηνπο 

ηχπνπο ξχζκηζεο πνπ πξνηείλεη ε Σηε θαη ζα επηιέγνληαη κέζσ decision trees βάζεη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πειάηε. 

χκθσλα κε ηελ ΠΔΔ 42 , ε Σξάπεδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηχπνπο ξχζκηζεο νη νπνίνη 

ζα είλαη θαηάιιεινη ηφζν γηα δαλεηνιήπηεο κε βξαρππξφζεζκεο αιιά θαη καθξνπξφζεζκεο 

δπζθνιίεο. 

Χο βξαρππξφζεζκνη ζεσξνχληαη νη ηχπνη ξχζκηζεο κε δηάξθεηα κηθξφηεξε ησλ πέληε 

εηψλ θαη ζπλήζσο νη απνπιεξσκέο είλαη πξνζσξηλέο. Απηέο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε 

ηχπνπο ξπζκίζεσλ φπσο είλαη ε θαηαβνιή κφλν ηφθσλ ή θαη αθφκε θαη  ε πξνζσξηλή 

αλαζηνιή δφζεσλ γηα βξαρππξφζεζκε πεξίνδν. Μεηά ηελ ιήμε ηεο βξαρππξφζεζκεο πεξηφδνπ 
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κπνξεί λα ζπκθσλεζεί λέν πξφγξακκα απνπιεξσκήο ηνπ ππνινίπνπ , ιακβάλνληαο ππφςε θαη 

ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ πειάηε. 

Χο καθξνπξφζεζκνη ραξαθηεξίδνληαη νη ηχπνη ξχζκηζεο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 

πέληε εηψλ , κε ζηφρν ηε κείσζε δφζεο  θαη πηζαλφηαηα ηελ παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ. Μεηά ηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί λέν πξφγξακκα  απνπιεξσκήο ηνπ ππνινίπνπ κε 

ιακβάλνληαο θαη εδψ ππφςε ηελ κειινληηθή δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε γηα πιεξσκή ησλ 

νθεηιψλ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

                     

  

 

Οη ηχπνη ξπζκίζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ Πξάμε είλαη ελδεηθηηθνί θαη επηδηψθνπλ 

κηα ειάρηζηε ηππνπνίεζε γηα ζθνπνχο ζπγθξηζηκφηεηαο , δηαθάλεηαο θαη παξαθνινχζεζεο. Ζ 

ηξάπεδα ζα πξέπεη λα θαηαηάζζεη ηνπο ηχπνπο ξχζκηζεο βάζεη ηνπ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθνχ 

κε ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα . Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαηάζζεη ηνπο ηχπνπο 

ξχζκηζήο ηεο ζε βξαρππξφζεζκνπο , καθξνπξφζεζκνπο θαη νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο θαη λα 

επηιέγνληαη κέζσ decision trees βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πειάηε. Δλδεηθηηθά 

παξνπζηάδνληαη νη παξαθάησ ηχπνη ξχζκηζεο κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά: 

          ΣΤΠΟΗ 

      ΡΤΘΜΗΖ     

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΟ

Η ΣΤΠΟΗ 

ΡΤΘΜΗΖ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

ΟΗ ΣΤΠΟΗ 

ΡΤΘΜΗΖ  

ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ 

ΚΟΣΟ  ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ 

ΚΟΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΗΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ

Ζ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ 

ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 

ΠΡΟΧΡΗΝΖ 

ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ  

ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ 
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ΣΤΠΟΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΡΤΘΜΗΔΧΝ: πξνζσξηλά αλαινγνχληεο ηφθνη, 

πξνζσξηλά κεησκέλεο δφζεηο, πεξίνδνο ράξηηνο, αλαβνιή πιεξσκήο δφζεο/ δφζεσλ, 

ηαθηνπνίεζε θαζπζηεξνχκελνπ ππνινίπνπ, θεθαιαηνπνίεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. 

ΣΤΠΟΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΧΝ ΡΤΘΜΗΔΧΝ: κφληκε κείσζε επηηνθίνπ ή πεξηζσξίνπ, 

αιιαγή ηχπνπ επηηνθίνπ, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο , δηαρσξηζκφο ηεο ρνξήγεζεο, κεξηθή 

δηαγξαθή απαίηεζεο , πξφζζεηεο εμαζθαιίζεηο, ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε επηρείξεζεο , 

ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ρξένπο κε κεηνρηθφ θεθάιαην. 

ΣΤΠΟΗ ΟΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ : εζεινληηθή παξάδνζε ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, 

πψιεζε θαη ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πψιεζε θαη ελνηθίαζε , κεηαβίβαζε-

αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν, αληαιιαγή κε ζηεγαζηηθφ δάλεην κηθξφηεξεο αμίαο, 

ξεπζηνπνίεζε εμαζθαιίζεσλ, δηθαζηηθέο- λνκηθέο ελέξγεηεο. 

Ζ ηξάπεδα ινηπφλ αλαπηχζζεη λέα εξγαιεία πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ην πιαίζην 

δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ. Ζ ππνζηήξημε απηή ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο 

πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ζα γίλεη κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ  θαη ζπγθεθξηκέλα 

κέζσ εξγαιείνπ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, κέζσ εξγαιείνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ηέινο κέζσ ηνπ εξγαιείνπ ππνινγηζκνχ θαζαξήο παξνχζαο αμίαο NPV. 

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ( EWS): Ζ ηξάπεδα ζχκθσλα θαη 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΠΔΔ 42 , ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο 

ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ πηζαλφλ πξνβιεκαηηθψλ αλνηγκάησλ – early warning 

system ( EWS). To EWS  ζα ιακβάλεη ππφςε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ζπλαιιαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε, ην ηζηνξηθφ ηνπ κε ηελ Σξάπεδα, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε δπζκελψλ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο  ψζηε λα εληνπίδνληαη νη πειάηεο πνπ ζεσξνχληαη 

πςεινχ θηλδχλνπ θαη λα πξνζεγγίδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα έγθαηξα είηε ηειεθσληθά είηε κε 

επίζθεςε ζηνλ ρψξν ηνπο γηα κηθξνχο επαγγεικαηίεο ( SBB) .  

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ( 

income – installment tool) : ην πξψην ζηάδην θαζνξίδεη εάλ ην πξφβιεκα ηνπ πειάηε είλαη 

βξαρππξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν δειαδή αμηνινγείηαη έλα ε αδπλακία πιεξσκήο νθείιεηαη 

ζε γεγνλφο πνπ ζα κεηαβιεζεί κέζα ζην επφκελν 12κελν θαη ζην δεχηεξν  ζηάδην θαζνξίδεη  

ην δηαζέζηκν κεληαίν εηζφδεκα. Δμεηάδεη ινηπφλ εάλ  ην πξφβιεκα είλαη βξαρππξφζεζκν ηα 

εμήο ζηνηρεία: απψιεηα εξγαζίαο, παχζε πιεξσκήο, έθηαθηα έμνδα, άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα 

πγείαο . Απφ ηελ άιιε εάλ ην πξφβιεκα είλαη καθξνπξφζεζκν εμεηάδεη νηθνλνκηθή θξίζε, 

κείσζε απνδνρψλ , κείσζε εηζνδεκάησλ ζπδχγνπ, κείσζε άιισλ εηζνδεκάησλ, εάλ ππάξρεη 

ήδε ξχζκηζε. Όζνλ αθνξά ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε : νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

αξηζκφ πξνζηαηεπκέλσλ κειψλ, θαηαζέζεηο, δαλεηζκφ ζε αληαγσληζκφ. Δθφζνλ ινηπφλ 
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αμηνινγείηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πειάηε κε ηα κεληαία εηζνδήκαηα λνηθνθπξηνχ, 

κεληαία έμνδα λνηθνθπξηνχ θαη εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο πξνηείλεηαη ε θαιχηεξε δφζε 

ξχζκηζεο. 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΘΑΡΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ ( NPV) :H Σξάπεδα ζα πξέπεη 

λα ππνινγίδεη ηελ θαζαξή παξνχζα αμία ηνπ δαλείνπ , ε νπνία ζα ιακβάλεηαη ππφςε καδί κε 

ηηο πξνβιέςεηο ψζηε λα ππνινγίδεηαη ε νηθνλνκηθή επίπησζε γηα ηελ Σξάπεδα. Ζ θαζαξή 

παξνχζαο αμία ζα ππνινγίδεηαη κφλν γηα δάλεηα κε εμαζθάιηζε . θνπφο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

παξνχζαο αμίαο ηνπ δαλείνπ γηα δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο είλαη λα επηιεγεί ε θαιχηεξε ξχζκηζε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επίδξαζε γηα ηελ Σξάπεδα , λα ζπγθξηζεί κε ηελ παξνχζα αμία ηνπ 

δαλείνπ ρσξίο ξπζκίζεηο αιιά θαη κε ην αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο ξεπζηνπνίεζεο ηεο 

θάιπςεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ NPV ζα ιακβάλεη ππφςε κέξεο θαζπζηέξεζεο, LTV ζηελ 

εθηακίεπζε, επηηφθην, credit score, αμία αθηλήηνπ, απιήξσην θεθάιαην , cash flows, ψζηε λα 

ππνινγίδεηαη ε νηθνλνκηθή επίπησζε γηα ηελ Σξάπεδα. 

Ζ ΠΔΔ 42 δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

βηψζηκσλ ηχπσλ ξχζκηζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ εθηηκψκελε κειινληηθή 

ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο θάζε δαλεηνιήπηε. Χο θαηάιιειε ιχζε θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Κψδηθα ζεσξείηαη εθείλε πνπ δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο Σξάπεδαο κε ηηο επνπηηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο , ιακβάλνληαο φκσο παξάιιεια ππφςε ην επίπεδν ησλ «εχινγσλ δαπαλψλ 

δηαβίσζεο»  

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εχινγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο είλαη φηη βνεζάεη ζηελ 

εγθαζίδξπζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη δηαθάλεηαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη 

επίζεο φηη απνηειέη θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πειάηε. Σα ραξαθηεξηζηηθά Τπνινγηζκνχ 

Δχινγσλ Γαπαλψλ Γηαβίσζεο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξεηο 

νκάδεο:ηηο βαζηθέο δαπάλεο δηαβίσζεο φπνπ εδψ πεξηιακβάλνληαη έλδπζε, ππφδεζε , ΜΜΔ, 

επηζθεπή , ζπληήξεζε, ππεξεζίεο πγείαο, ζηηο δαπάλεο εζηίαζεο, ζηηο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά 

αγαζψλ θαη ζπζθεπψλ δηαξθείαο θαζψο θαη γηα ηελ αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θαη ζηηο άιιεο 

δαπάλεο φπσο ππεξεζίεο αλαςπρήο, πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ. 

Οη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο νκάδεο: 

Γεκνγξαθηθά κεγέζε, είδνο θαηνηθίαο θαη γεσγξαθηθά κεγέζε. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ εχινγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (ΔΟΠ) πνπ δηελεξγείηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία. 
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     8.3 Κώδηθαο Γενληνινγίαο 

 

 

Ο λένο θψδηθαο δενληνινγίαο ζε ζρέζε κε ηηο  Σξάπεδεο βαζίδεηαη ζην Ν. 4224/2013 θαη 

απνηειεί έλαλ νδεγφ ηππνπνηεκέλσλ θαη δηαθαλψλ θξηηεξίσλ , αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ δαλεηνιεπηψλ ( θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ) πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα απνπιεξψζνπλ νκαιά ηα δάλεηά ηνπο. Απεπζχλεηαη ζηνπο δαλεηνιήπηεο 

πνπ αδπλαηνχλ λα απνπιεξψζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο αιιά θαη ζε εθείλνπο πνπ ε θαηάζηαζή 

ηνπο ζα νδεγήζεη ζε αδπλακία ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ο θψδηθαο Γενληνινγίαο 

πεξηγξάθεη θπξίσο ηα βήκαηα , ηηο πξνζεζκίεο θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν πιεξνθφξεζεο 

πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ νη ηξάπεδεο θαη νη δαλεηνιήπηεο  , έηζη ψζηε λα αμηνινγνχληαη ζσζηά  

νη θίλδπλνη θαη ε ηθαλφηεηα πιεξσκήο θάζε δαλεηνιήπηε. θνπφο ηνπ είλαη λα εληζρχζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε, ηελ ακνηβαία δέζκεπζε  θαη  αληαιιαγή κεηαμχ ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη ησλ 

Σξαπεδψλ ηεο αλαγθαίαο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα ζηάζκηζεο ησλ σθειεηψλ ή ησλ 

ζπλεπεηψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ εμππεξέηεζεο ή νξηζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. Με βάζε γεληθέο 

αξρέο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο  ζα βξεζεί  ε ιχζε ξχζκηζεο ή ιχζε 

νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε, ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε δελ έρεη 

θαηαγγειζεί, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ιχζεο. Ζ θαηάιιειε ιχζε , 

ζχκθσλα πάληα κε ηνλ θψδηθα είλαη ε εθείλε πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ζπκκφξθσζε ηεο Σξάπεδαο 

κε ηηο επνπηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο , έρνληαο ππφςε πάληα ππφςε ην επίπεδν εχινγσλ δαπαλψλ 

δηαβίσζεο ηνπ δαλεηνιήπηε ( γηα θπζηθά πξφζσπα) .Δάλ ηα κέξε δελ ζπκθσλήζνπλ ζε θνηλά 

απνδεθηή ιχζε ηφηε ε δηαθσλία ηνπο κπνξεί λα επηιπζεί εμσδηθαζηηθά κέζσ πλήγνξν ηνπ 

Καηαλαισηή, άιινπο θνξείο ή θαη αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα εθαξκφδνληαη απφ θάζε ίδξπκα ην νπνίν παξέρεη πηζηψζεηο 

ζηελ Διιάδα ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Αιιαγέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ  πηνζέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θάζε Κψδηθα 

εληνπίδνληαη ζηηο λέεο έλλνηεο,  ζηηο δηαδηθαζίεο , ζηελ ελεκέξσζε – επηθνηλσλία κε ηνλ 

δαλεηνιήπηε θαη  ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη επεξεάδνπλ φινπο ηνπο βαζηθνχο εκπιεθφκελνπο  

Σξάπεδα- ηέιερνο – Πειάηεο. 

πγθεθξηκέλα λέεο έλλνηεο ελζσκαηψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο φπσο ν 

ζπλεξγάζηκνο δαλεηνιήπηεο, εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο , επηηξνπή ελζηάζεσλ θαη εηδηθά 

ζεκεία επηθνηλσλίαο. Τηνζεηνχληαη λέεο  δηαδηθαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Κψδηθα φπσο Γηαδηθαζία επίιπζεο θαζπζηεξήζεσλ  ( ΓΔΚ)  θαη δηαδηθαζία εμέηαζεο 
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ελζηάζεσλ( ΓΔΔ). Όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ζεζπίδνληαη ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλεο 

πνιηηηθέο / δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο ζηνλ δαλεηνιήπηε κε θαζπζηέξεζε . Ζ επηθνηλσλία πιένλ 

καδί ηνπ είλαη ηππνπνηεκέλε  θαη κε λέα ελεκεξσηηθά πιηθά  θαη ηέινο ππάξρεη έγγξαθε 

ελεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο απαίηεζεο ή ηελ αλάζεζε ζε νπνηνλδήπνηε 

κεζνιαβεηή . Δπίζεο ιφγσ ησλ λέσλ εθαξκνγψλ ζεσξείηαη πιένλ απαξαίηεην θαη απφ ηηο 

δηνηθήζεηο  ησλ Σξαπεδψλ ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο 

επίζεο θαη ε ζπιινγή επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη απφ άιιεο πεγέο.  

Δθφζνλ ινηπφλ ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο πξνβιέπεη ηα πξνεγνχκελα επεξεάδεη: 

ηελ Σξάπεδα : 

Απηνκαηνπνίεζε θαη θεληξνπνίεζε δηαδηθαζηψλ, θαζπζηέξεζε ελεξγεηψλ ηεο Σξάπεδαο ιφγσ 

ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ αληαπφθξηζεο ηνπ πειάηε, θαζνξηζκφο εηδηθψλ ζεκείσλ 

επηθνηλσλίαο  θαη εθηεηακέλε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ. 

ηα ζηειέρε ηεο : 

ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ πειάηε κε βάζε ηνλ Κψδηθα, ζα πξέπεη λα 

είλαη ελήκεξνο γηα φιε ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο θαζπζηεξήζεσλ( ΓΔΚ) , λα είλαη ελήκεξνο 

γηα ηα έγγξαθα πνπ κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ πειάηε θαη ηελ βειηίσζε επηθνηλσληαθψλ 

ηθαλνηήησλ γηα πην επέιηθηε επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε. 

ν δαλεηνιήπηεο: 

ληψζεη πξνζηαηεπκέλνο, είλαη πεξηζζφηεξν ελήκεξνο, έρεη επίζεκε επηθνηλσλία κε ηελ 

Σξάπεδα θαη φρη κφλν κέζσ θαηαζηήκαηνο θαη ηέινο ληψζεη φηη έρεη πεξηζψξηα δηαθσλίαο κε 

ηελ Σξάπεδα( έλζηαζε, απφξξηςε πξφηαζεο) . 

   Κάζε πηζησηηθφ ίδξπκα πξέπεη: 

Α) λα ζεζπίζεη λέεο δηαδηθαζίεο Δπίιπζεο Καζπζηεξήζεσλ ( ΓΔΚ) θαη Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ( 

ΓΔΔ) 

Β)   λα ζπζηήζεη επηηξνπή Δλζηάζεσλ 

Γ) λα ηππνπνηήζεη ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο ηεο κε ηνπο δαλεηνιήπηεο  δεκηνπξγψληαο 

έληππα επηζηνιψλ 

Γ)  λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο αιιά θαη  

Δ) λα δηαζέηεη ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζηνπο δαλεηνιήπηεο κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ηφζν ζε 

έληππε κνξθή φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ηξάπεδαο. 

Κάζε ίδξπκα πξνρσξάεη ζε θαηάηκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο κε ελδείμεηο πηζαλήο θαζπζηέξεζεο  

ζχκθσλα κε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη θαλφλεο θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ηελ παξαθάησ 

δηαδηθαζία επίιπζεο θαζπζηεξήζεσλ ( ΓΔΚ) ησλ  πέληε  ζηαδίσλ. 
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1)Δπηθνηλσλία κε ηνλ δαλεηνιήπηε.Αξρηθά γίλεηαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία απφ ηελ 

ηξάπεδα  κε ηνλ δαλεηνιήπηε ν νπνίνο έρεη θαζπζηεξεκέλε νθεηιή δηάξθεηαο απφ 1-41 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο  θαη είλαη ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ ηα 

αίηηα ηεο θαζπζηέξεζεο. ην ζηάδην απηφ ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο επηθνηλσλίαο 

ζην πιαίζην ηεο ηαθηνπνίεζεο ησλ νθεηιψλ. Αλ ε θαζπζηέξεζε ππεξβαίλεη ηηο 30 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο νθείιεη λα απνζηείιεη γξαπηή εηδνπνίεζε εληφο ησλ επφκελσλ 15 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Ζ εηδνπνίεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην Δλεκεξσηηθφ Φπιιάδην 

– Κψδηθαο Γενληνινγίαο Ν 4224/2013 θαη ηα έληππα Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

Ο δαλεηνιήπηεο έρεη ππνρξέσζε λα αληαπνθξηζεί εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

απνζηνιή ηεο γξαπηήο ελεκέξσζεο ηεο Σξάπεδαο. ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ηνπ 

δαλεηνιήπηε ν νπνίνο είλαη ηδηνθηήηεο θαηνηθίαο , ηνπ απνζηέιιεηαη λεφηεξε πξνεηδνπνηεηηθή 

ελεκέξσζε γηα ηελ πξννπηηθή θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ λα ραξαθηεξηζηεί σο κε ζπλεξγάζηκνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ αληαπνθξηζεί μαλά ηφηε ραξαθηεξίδεηαη σο κε ζπλεξγάζηκνο.  ε 

πεξίπησζε αληαπφθξηζεο είηε ζηελ γξαπηή εηδνπνίεζε είηε κεηά ηελ πξνεηδνπνηεηηθή 

επηζηνιή ηφηε αθνινπζνχληαη νη ελέξγεηεο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ. 

2)Τπνβνιή ζηνηρείσλ νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο Ο δαλεηνιήπηεο εληφο 15 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλα ηα  εμήο έληππα : Σππνπνηεκέλε Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ( ΣΤΚΟΠ) γηα θπζηθά πξφζσπα θαη Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπνβνιήο Πιεξνθφξεζεο γηα επηρεηξήζεηο. Σν ΣΤΠΟΚ πεξηγξάθεη ην κέγηζην πνπ κπνξεί λα 

δεηεζεί απφ ηνλ δαλεηνιήπηε . Ζ Σξάπεδα κπνξεί λα δεηήζεη ή λα αξθεζζεί ζε ιηγφηεξε 

πιεξνθφξεζε. Μπνξεί λα γίλεη ξχζκηζε κε ειάρηζηα ζηνηρεία απφ ηελ ΣΤΠΟΚ θαη ρσξίο 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα αιιά ζηελ ζχκβαζε ηεο ξχζκηζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε 

παξνχζα ξχζκηζε παξέρεηαη δεδνκέλεο ηεο αιήζεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία βαζίζζεθε. 

ην ζηάδην απηφ θαη αλ ν δαλεηνιήπηεο αληαπνθξηζεί, ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζπλεξγάζηκνο θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα ηνπ πξνηαζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

ξχζκηζεο ή θαη νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο ησλ δαλείσλ ηνπ. Δπίζεο ζην ζηάδην απηφ γίλεηαη 

γλσζηφ ζηνλ δαλεηνιήπηε φηη αλ δελ αληαπνθξηζεί ραξαθηεξίδεηαη σο κε ζπλεξγάζηκνο θαη 

έρεη ηηο αθφινπζεο ζπλέπεηεο: δπλαηφηεηα άκεζεο θαηαγγειίαο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ηνπ 

ζχκβαζεο, επηβάξπλζε ηεο νθεηιήο ηνπ κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο θαη δηθαζηηθέο δαπάλεο αιιά 

θαη κε δπλαηφηεηα έλαξμεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ηεο απαίηεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη θάζε 

δηάηαμε πνπ εθαξκφδεηαη επί δαλεηνιήπηε κε νθεηιέο ζε θαζπζηέξεζε λνείηαη φηη 

εθαξκφδεηαη θη επί ησλ ελερφκελσλ εγγπεηψλ , φπσο πξνβιέπεηαη ξεηά θαη ζηελ ζχκβαζε. 

ην ζηάδην απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεηεζνχλ ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία  θαη 
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δηθαηνινγεηηθά αλαγθαία γηα ηελ  επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ.  Δπίζεο 

θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπιινγή επαξθνχο , πιήξνπο θαη αθξηβνχο πιεξνθφξεζεο γηα ηα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ δαλεηνιήπηε απφ άιιεο πεγέο , πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε 

θαηαιιειφηεηα ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ξχζκηζεο ή θαη νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο. Ζ 

πιεξνθφξεζε απηή ζα θπιάζζεηαη απφ ηελ Σξάπεδα θαη ζε ειεθηξνληθή  κνξθή , ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο 

3)Αμηνιόγεζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο δαλεηνιήπηεην 

ζηάδην απηφ ε ηξάπεδα κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηεο ππνβνιήο ηεο θαηαιιειφηεξεο πξφηαζεο απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ 

δαλεηνιήπηε , ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ θαη ζε άιινπο θνξείο  , ηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην ηζηνξηθφ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο  αιιά θαη ηηο 

εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο( ζηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) . Οη εχινγεο δαπάλεο 

δηαβίσζεο είλαη νη βαζηθέο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ν ππνινγηζκφο ηνπο 

δηελεξγείηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ζήκεξα νξίδεηαη ζην 10% 

ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θνξνινγεηένπ  εηζνδήκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε  ην ππνβαιιφκελν 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ε ίδηα ζπκκεηνρή ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ ζην ρξεκαηνδνηηθφ πιάλν ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, νη  πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηεο επηρείξεζεο, νη εθηηκψκελεο 

κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζπλεγνξνχλ φηη πθίζηαηαη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ 

αλεηιεκκέλνπ ρξένπο  , θαη νη ηπρφλ  παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηα 

πηζαλά κέηξα απνθπγήο απηψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ( business plan) ραξηνγξαθεί ηελ πνξεία θαη ηνλ πξννξηζκφ 

κηο επηρείξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο γηα ηνπο πξψηνπο δψδεθα κήλεο θαη ζε γεληθνχο 

φξνπο γηα ηνλ δεχηεξν θαη ηξίην ρξφλν ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη κηα γξαπηή 

πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο , ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ησλ αλαγθαίσλ βεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο εληνπηζκφο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε απνδνηηθψλ επελδχζεσλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ζχληαμε θαη πινπνίεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ δξάζεο. Απνηειεί γηα 

ηελ επηρείξεζε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδηφ ηεο θαη ηνλ νδεγφ ηεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

ηεο. Μέζα ζην πιαίζην απηφ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε 

αλάιπζε ηεο ηακεηαθήο ξνήο , πνπ είλαη ρσξίο ακθηβνιία δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ. Ζ ζχληαμε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ πηέδεη ηνλ επηρεηξεκαηία λα εμεηάζεη θάζε πηπρή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νληφηεηαο. 
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4)Τπνβνιή θαηάιιειεο πξόηαζεο ιύζεο ξύζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο 

νθεηιώλ δαλεηνιήπηεΖ ηξάπεδα κε ην έληππν  Σππνπνηεκέλν Έγγξαθν Πξφηαζεο Λχζεσλ 

Ρχζκηζεο ή  Οξηζηηθήο Γηεπζέηεζεο  ζα ππνβάιιεη ηελ θαηαιιειφηεξε ιχζε δηεπζέηεζεο ησλ 

νθεηιψλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα θπζηθά πξφζσπα δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο .Μπνξεί 

λα πξνηείλεη κία ή θαη πεξηζζφηεξεο ιχζεηο θαη ν δαλεηνιήπηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη εθείλε πνπ ζεσξεί πην ζπκθέξνπζα εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

ηεο πξφηαζεο. ηελ πξνζεζκία απηή ν δαλεηνιήπηεο νθείιεη :λα  παξάζρεη εγγξάθσο ηε 

ζπλαίλεζή ηνπ ζηε ιχζε ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο ξχζκηζεο πνπ επηιέγεη, είηε λα ζέζεη εγγξάθσο 

αληηπξφηαζε είηε λα δειψζεη εγγξάθσο ηελ άξλεζε ζπλαίλεζεο ζηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο.  

Ζ Σξάπεδα αμηνινγεί ηπρφλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ δαλεηνιήπηε λα απνηειέζνπλ επηπξφζζεηε 

εμαζθάιηζε. Δλεκεξψλεη γξαπηψο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ηνλ δαλεηνιήπηε ηαπηφρξνλα κε 

ηελ παξνπζίαζε ηεο ιχζεο.  Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ 

γίλεηαη κε βάζε θαζνξηζκέλα θαη δηαθαλή θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο κε βάζε ηελ ΠΔΔ 

42/30.05.2014. Ζ Σξάπεδα πξνζπαζεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ δαλεηνιήπηε θαη νθείιεη λα 

εμεγεί ζηνλ δαλεηνιήπηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα λα παξακείλεη 

ζπλεξγάζηκνο θαη λα παξέρεη ζε εχζεην  ρξφλν , ηελ ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθφξεζε πνπ είλαη 

αλαγθαία. Ζ Σξάπεδα ζα πξέπεη λα είλαη δεθηηθή ζε ζρφιηα θαη εξσηήκαηα απφ ηνπο 

δαλεηνιήπηεο παξέρνληαο φζν ην δπλαηφο πην ηππνπνηεκέλε θαη εχιεπηε πιεξνθφξεζε, 

πξνθεηκέλνπ απηφο λα θαηαλνήζεη ηελ πξφηαζε θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ. 

Δλδεηθηηθά ζπλήζεηο ζηε δηεζλή πξαθηηθή ηχπνη ξπζκίζεσλ γηα ηνλ δαλεηνιήπηε είλαη: 

ηχπνη βξαρππξφζεζκσλ ξπζκίζεσλ ( πρ θαηαβνιέο κφλν ηφθσλ, κεησκέλεο δφζεηο, πεξίνδν 

ράξηηνο, αλαβνιή πιεξσκήο δφζεσλ, ηαθηνπνίεζε θαζπζηεξεκέλνπ ππνινίπνπ , 

θεθαιαηνπνίεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ), ηχπνη καθξνπξφζεζκσλ ξπζκίζεσλ κε δηάξθεηα 

κεγαιχηεξε ησλ 5 εηψλ ( κφληκε κείσζε πεξηζσξίνπ ή ηνπ ζπκβαηηθνχ επηηνθίνπ, αιιαγή 

ηχπνπ επηηνθίνπ , παξάηαζε δηάξθεηαο, δηαρσξηζκφο ρνξήγεζεο, κεξηθή δηαγξαθή ρξεψλ, 

πξφζζεηε εμαζθάιηζε ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε επηρείξεζεο , ζπκθσλίεο αληαιιαγήο 

ρξένπο κε κεηνρηθφ θεθάιαην, ηχπνη νξηζηηθήο  δηεπζέηεζεο (εζεινληηθή παξάδνζε 

ελππφζεθνπ αθηλήηνπ, κεηαηξνπή ζε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πψιεζε θαη ελνηθίαζε, 

κεηαβίβαζε /πψιεζε ηνπ δαλείνπ , αληαιιαγή κε ζηεγαζηηθφ δάλεην κηθξφηεξεο αμίαο 

δηαρείξηζε ζε εθθαζάξηζε, ξεπζηνπνίεζε απαηηήζεσλ, δηθαζηηθέο/λνκηθέο ελέξγεηεο). 
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5)Τπνβνιή έλζηαζεο δαλεηνιήπηε:Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο εληφο 

πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πξφηαζεο ιχζεο ή θαη 20 εκέξεο 

απφ ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ σο κε ζπλεξγάζηκνο δαλεηνιήπηεο . 

Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δαλεηνιήπηε εληφο 

πξνζεζκίαο 3 κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο θαη ν δαλεηνιήπηεο έρεη δηθαίσκα 

έλζηαζεο  1 θνξά. Δάλ ε έληαζε απνξξηθζεί ηφηε ζα ραξαθηεξηζηεί σο κε ζπλεξγάζηκνο. 

Ζ Σξάπεδα νθείιεη λα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηε Γηαδηθαζία Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ ( 

Γ.Δ.Δ.) θαη λα ηελ γλσζηνπνηεί δεφλησο δηαζθαιίδνληαο ζηνπο δαλεηνιήπηεο: άκεζε θαη 

εχθνιε πξφζβαζε ζε ζεκεία επηθνηλσλίαο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ελζηάζεσλ, 

ηππνπνηεκέλα έγγξαθα, πξνεγνχκελε ελεκέξσζε γηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη θαη παξαιαβή ελζηάζεσλ κε απφδεημε θαη δηαβίβαζε ηνπο ζηελ Δπηηξνπή 

Δλζηάζεσλ. Ζ Δπηηξνπή ζπλήζσο  απνηειείηαη απφ δχν αλψηεξα ηέιερνο θαη απφ έλα 

αλψηεξν ζηέιερνο αλεμάξηεην απφ ηε ιεηηνπξγία Γηαρείξηζεο ησλ Καζπζηεξήζεσλ , απφ 

ζηειέρε δειαδή ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ρνξήγεζεο , έγθξηζεο θαη 

ειέγρνπ πηζηνδνηήζεσλ. 

 

 

 

8.3.1 Υεηξηζκόο κε ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε  θαηόρνπ θαηνηθίαο 

 

 

Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο δαλεηνιήπηε σο κε ζπλεξγάζηκνπ κπνξεί λα  επηθέξεη ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ ηεο θχξηαο ηνπ θαηνηθίαο. 

 Ζ Σξάπεδα πξνηνχ ραξαθηεξίζεη ηνλ δαλεηνιήπηε σο κε ζπλεξγάζηκνπ ζα πξέπεη λα 

ηνλ έρεη ελεκεξψζεη γξαπηψο γηα ηα εμήο: Σηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν δαλεηνιήπηεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ην γεγνλφο φηη δελ ζα ππάξμεη λέα εηδνπνίεζε, ηη 

κέηξα κπνξεί λα ιάβεη ε Σξάπεδα εθφζνλ ραξαθηεξηζηεί κε ζπλεξγάζηκνο, ηε δπλαηφηεηα 

παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο λνκηθήο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο απφ δεκφζηνπο θνξείο θαη ην 

αλεμφθιεην ππφινηπν κεηά ηηο ξεπζηνπνηήζεηο ζα εμαθνινπζεί λα είλαη εθηνθηδφκελε 

απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο. 

Ζ Σξάπεδα κεηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πξέπεη λα ηνλ ελεκεξψζεη εληφο 15 εκεξψλ γηα 

ηα εμήο: ην γεγνλφο φηη ραξαθηεξίζηεθε κε ζπλεξγάζηκνο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζκφ, ην ρξνλνδηάγξακκα κε ην νπνίν ζα θηλεζεί ε Σξάπεδα ζην 
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κέιινλ ( πρ . εθπνηήζεηο, πιεηζηεξηαζκνί), ην θίλδπλν εθπνίεζεο εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ 

παξαζρεζεί απφ εγγπεηέο, αλ ν δαλεηνιήπηεο  θαη ηπρφλ εγγπεηέο ζα εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ππφρξενη γηα ηπρφλ ελαπνκέλνλ ππφινηπν κεηά ηελ ελδερφκελε εθπνίεζε εμαζθαιίζεσλ, 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαη ην επηηφθην πνπ απηφ ζα εθηνθίδεηαη, ην ελδερφκελν ηπρφλ αλψηαηα 

φξηα ρξεψζεσλ ή θαη πξνζαπμήζεσλ , πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε λα παχζνπλ λα ηζρχνπλ. 

 

 

      8.3.2 Δπηπηώζεηο ηνπ θώδηθα ζηνλ εγγπεηή 

 

 

Κάζε δηάηαμε πνπ εθαξκφδεηαη επί δαλεηνιήπηε κε νθεηιέο ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 30 

εκεξψλ εθαξκφδεηαη θαη επί ηνπ/ησλ εγγπεηή/ψλ εθφζνλ: πξνβιέπεηαη απφ ηε δαλεηθή 

ζχκβαζε φηη ν εγγπεηήο ππνθαζηζηά ηνλ δαλεηνιήπηε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαζ΄φιε ηε 

δηάξθεηα απηήο,. Δπίζεο λα έρνπλ πινπνηεζεί  φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε Γ.Δ.Κ. ελέξγεηεο 

κεηαμχ ηδξχκαηνο θαη δαλεηνιήπηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γηαδηθαζίαο Δμέηαζεο 

Δλζηάζεσλ ( ΓΔΔ) θαη δελ έρεη ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμχ ηδξχκαηνο θαη δαλεηνιήπηε . 

 

 

     8.3.3 Δηζαγσγή πιηθνύ επηθνηλσλίαο 

 

 

Δλεκεξσηηθφ Φπιιάδην πξνο ηνπο δαλεηνιήπηεο κε νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο( παξάξηεκα) 

Γξαπηή εηδνπνίεζε 

Σππνπνηεκέλε Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε( παξάξηεκα) 

Σππνπνηεκέλν Έγγξαθν Πξφηαζεο Λχζεσλ Ρχζκηζεο „ε Οξηζηηθήο Γηεπζέηεζεο 

Πξνεηδνπνηεηηθή Δπηζηνιή 

Δπηζηνιή Γλσζηνπνίεζεο σο κε ζπλεξγάζηκνπ 

Έληππν Τπνβνιήο Έλζηαζεο( παξάξηεκα) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

9.1 Δηζαγσγηθά 

 

Σν ηξέρνλ θεθάιαην νινθιεξψλεη ηελ ηξέρνπζα εξγαζία. Αξρηθά, αλαθεξφκαζηε ζηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη, αθνινχζσο, 

αλαπηχζζνπκε πξνηάζεηο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηνπ δεηήκαηνο δηαρείξηζεο δαλείσλ θαη 

κέηξεζεο θηλδχλσλ. 

 

9.2 πκπεξάζκαηα 

 

 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη αλνίμεη κηα κεγάιε θνπβέληα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

ησλ Με Δμππεξεηνχκελσλ Γαλείσλ ή Κφθθηλσλ Γαλείσλ φπσο ζπλεζίδνπκε λα ηα 

απνθαινχκε (αθνξά δάλεηα πνπ έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο γηα πάλσ απφ 90 εκέξεο). 

Γηάθνξεο πξνηάζεηο αθνχγνληαη απφ πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκνιφγνπο, πνπ κεηαμχ άιισλ 

πεξηιακβάλνπλ, κείσζε επηηνθίνπ, ξχζκηζε ζε πεξηζζφηεξεο δφζεηο, δεκηνπξγία “Bad Bank” 

γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ, κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ζηελ ηξάπεδα θαη 

ελνηθίαζή ηνπ ζηνλ δαλεηνιήπηε, θνχξεκα κέξνπο ηνπ δαλείνπ έσο θαη πιήξε δηαγξαθή ηνπ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 ηα θφθθηλα 

δάλεηα είραλ πξνζεγγίζεη ηα 77 δηζ. επξψ, 34% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ρνξεγήζεσλ. Σα 42 δηζ. 

αθνξνχζαλ επηρεηξεκαηηθά δάλεηα, 25 δηζ. ζηεγαζηηθά θαη 10 δηζ. θαηαλαισηηθά. Όινη 

ζπκθσλνχλ φηη γηα λα επαλέιζεη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζε θπζηνινγηθνχο ξπζκνχο, ην 

πξφβιεκα απηφ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά θαη κε θνηλσληθά επαίζζεην 

ηξφπν. Ζ ξαγδαία επηδείλσζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ( NPL) αιιά θαη χπαξμε κε ηππνπνηεκέλεο δηαρείξηζεο 

πξνβιεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε , ηηο πξνζθεξφκελεο ιχζεηο 
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θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δαλεηνιήπηε αλάγθαζαλ  ηηο δηάθνξεο ξπζκηζηηθέο αξρέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην. 

 Οη ηξάπεδεο έρνπλ ζπκθέξνλ λα ξπζκίζνπλ ηα πξνβιεκαηηθά δάλεηα, αθνχ απηά 

παχνπλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε εμππεξεηνχκελα, απνθαζίζηαηαη θάπνηνπ είδνπο 

νηθνλνκηθή ζρέζε κε ηνλ δαλεηνιήπηε θαη εηζξένπλ ρξήκαηα απφ ηηο πιεξσκέο, πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο. Αληηζέησο, δελ εμππεξεηεί ηηο ηξάπεδεο ν 

πιεηζηεξηαζκφο αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππνζήθε, δηφηη πέξαλ ησλ ζνβαξψλ 

θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηηο ηξάπεδεο, ζα 

νδεγνχζε ζε δηαγξαθή απαηηήζεσλ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο θαη ζε ζεκαληηθή πηψζε ησλ 

ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, πνπ ζα ζπκπαξέζπξε θαη ηελ αμία ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ πνπ 

εμππεξεηνχληαη αθφκα θαλνληθά. 

 Μηα ηξάπεδα είλαη κηα επηρείξεζε ζαλ φιεο, αιιά κε πνιχ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ 

επζηάζεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Παίδεη ην ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

δηακεζνιαβεηή κεηαμχ θαηαζέηε θαη δαλεηδνκέλνπ. Αλ ην παξαιιειίδακε κε ην αλζξψπηλν 

ζψκα, ε ηξάπεδα είλαη ε θαξδηά πνπ θπθινθνξεί ην αίκα (ρξήκα) ζην αλζξψπηλν ζψκα 

(νηθνλνκία /αγνξά). Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, νη θπβεξλήζεηο φισλ ησλ θξαηψλ πξνζπαζνχλ ζην 

κέηξν πνπ κπνξνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο ηξάπεδεο φηαλ ππάξρεη θξίζε  ηνπο φπσο πρ. ζηελ  

παγθφζκηα ηξαπεδηθή θξίζε ηνπ 2008 .  

 Μηα ηξάπεδα δελ δηαρεηξίδεηαη δηθά ηεο ρξήκαηα, αιιά ηξίησλ. Οη βαζηθνί 

ρξεκαηνδφηεο ηεο (πηζησηέο) είλαη νη θαηαζέηεο, νη κέηνρνη θαη ηα ινηπά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

(θπξίσο ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) ε νπνία παξέρεη ξεπζηφηεηα ζηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο κε εγγχεζε νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ), κε ηνπο θαηαζέηεο λα απνηεινχλ 

απηή ηε ζηηγκή ηνλ ζεκαληηθφηεξν  ρξεκαηνδφηε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κε πνζνζηφ άλσ 

ηνπ 63% θαη κε ηελ εμάξηεζε απφ ηελ ΔΚΣ λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά.  

 Όηαλ κηα ηξάπεδα, πνπ δελ παξάγεη θέξδε, κεηψλεη ή παξαηηείηαη νινθιεξσηηθά ηεο 

απαίηεζήο ηεο απφ έλαλ δαλεηδφκελν (ρξεψζηεο), ηφηε πξέπεη λα κεησζεί αληηζηνίρσο ε 

ππνρξέσζή ηεο πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο ή λα βάινπλ νη κέηνρνη λέα ιεθηά ζηελ ηξάπεδα. 

Όηαλ ν βαζηθφο κέηνρνο είλαη ην θξάηνο (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο κέζσ ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο), πξέπεη ην θξάηνο λα ζπλεηζθέξεη ηα ρξήκαηα 

πνπ ζα ραξηζηνχλ ζηνπο δαλεηνιήπηεο (αθφκα θαη ζε απηνχο πνπ έπαηξλαλ δηαθνπν-δάλεηα). 

Αλ ην θξάηνο, σο βαζηθφο κέηνρνο, δελ έρεη δηαζέζηκνπο πφξνπο λα ζπλεηζθέξεη, πξέπεη λα 

ηνπο δαλεηζηεί ή πξέπεη ε ηξάπεδα λα θνπξέςεη ηνπο ππφινηπνπο πηζησηέο ηεο. Σν 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη αλ γίλεη ζεκαληηθφ νξηδφληην θνχξεκα δαλείσλ, ην κεγαιχηεξν θφζηνο 
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ζα ην πιεξψζνπλ νη θνξνινγνχκελνη πνιίηεο (αθφκα θαη φζνη δελ έρνπλ δάλεηα ή 

εμππεξεηνχλ θαλνληθά ηα δάλεηα ηνπο), ή νη θαηαζέηεο. 

 εκαληηθφο είλαη ν θίλδπλνο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε λα πιεγεί ζνβαξά ε έλλνηα ηεο 

ηξαπεδηθήο πίζηεο. Μεγάιν θνκκάηη δαλεηνιεπηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα, ζα απνθχγνπλ λα απνπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο επειπηζηψληαο ζε κηα 

γεληθφηεξε απνκείσζε δαλείσλ. Αλ αλαιχακε ηελ εζηθή ππφζηαζε ελφο νξηδφληηνπ 

θνπξέκαηνο, ζα θαηαιήγακε φηη ζα επλννχληαλ ζεκαληηθά φζνη δαλείζηεθαλ γηα ηελ αγνξά 

ζπηηηνχ έλαληη φζσλ πξνηίκεζαλ λα λνηθηάζνπλ θαηνηθία. Μπνξεί θαη απηνί λα έραζαλ 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαη λα αδπλαηνχλ επίζεο λα πιεξψζνπλ ην ελνίθηφ 

ηνπο, αιιά γηα απηνχο δελ ζα ππάξμεη θνχξεκα ή δηαγξαθή απαίηεζεο θαη δσξεάλ παξακνλή 

ζηα λνηθηαζκέλα ζπίηηα. 

 

 

9.3 Πξνηάζεηο κειινληηθήο έξεπλαο 

 

 

Μειινληηθά θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνζαξκνζηνχλ νη φξνη ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη λα δηαζθαιηζηεί κέξνο ηνπο 

εηζνδήκαηφο ηνπο γηα ηα έμνδα θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πιήξνπο 

νηθνλνκηθήο αδπλακίαο λα αλαδεηεζνχλ δξαζηηθφηεξεο ιχζεηο. 

 Όζνλ αθνξά ηα θφθθηλα δάλεηα επηρεηξήζεσλ, πξέπεη λα ζηεξηρηνχλ κφλν φζεο 

επηρεηξήζεηο θξηζνχλ πξαγκαηηθά βηψζηκεο, εθαξκφδνληαο λέα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα θαη 

πξνγξάκκαηα αλαδηάξζξσζεο, πνπ κπνξεί ηειηθά λα νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο ζπγρσλεχζεηο 

θαη ζπλέξγεηεο κεηαμχ εηαηξεηψλ. Ζ ζηήξημε απηή πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο λα αλαιάβεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ θφζηνπο αλαδηνξγάλσζεο θαη λα 

κελ ζηεξηρηνχλ φζνη επηρεηξεκαηίεο ζθνπίκσο απνθεχγνπλ λα ζηεξίμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο, πεξηκέλνληαο ην θξάηνο λα ηηο δηαζψζεη. Πξέπεη φκσο λα απνθεπρζεί ε ζπαηάιε 

πνιχηηκσλ πφξσλ γηα ηε ζηήξημε κε βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ φπσο είρε γίλεη καδηθά ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1980 κε ηνλ Οξγαληζκφ Αλαζπγθξφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

 Ζ δηαδηθαζία ξχζκηζεο δαλείσλ είλαη αξγή θαη επίπνλε θαη ζα απαηηήζεη ππνκνλή, 

επηκνλή θαη ζπλέπεηα απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Δίλαη απαξαίηεηε, φκσο, ψζηε λα 

επαλέιζεη ε ζεηηθή ςπρνινγία ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη λα αξρίζεη λα θηλείηαη μαλά ε 
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αγνξά. Οη ιχζεηο πνπ ζα δνζνχλ πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθέο, βηψζηκεο θαη κε θνηλσληθή 

επαηζζεζία. 
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