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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
 

ο παρόν κείμενο αποτελεί διπλωματική εργασία στα πλαίσια της 
λήψης πτυχίου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην «Οικονομική Επιστήμη» με ειδίκευση στη «Διεθνή 

Χρηματοδότηση» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το θέμα που 
διαπραγματεύεται είναι οι Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα 
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (τράπεζες) καθώς και οι τρόποι 
αντιμετώπισής τους.  

Η εργασία είναι χωρισμένη σε 6 κεφάλαια: 

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην παγκόσμια οικονομική 
κατάσταση καθώς και στη δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 
Επίσης, παρατίθενται λεπτομερή στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη 
ελληνική τραπεζική πραγματικότητα. 

Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στην Επιτροπή της Βασιλείας και γενικότερα 
στην έννοια της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Με άλλα λόγια δίνεται 
μια σύντομη περιγραφή του πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται η αντιμετώπιση 
των τραπεζικών κινδύνων στον ελληνικό χώρο καθώς και στους παράγοντες 
που επιβάλλουν την ύπαρξη ενός τέτοιου πλαισίου. 

Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται κατάταξη των τραπεζικών κινδύνων σε 
διάφορες κατηγορίες και λεπτομερέστατη ανάλυσή τους. 

Το 4ο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τον Πιστωτικό Κίνδυνο, το 
βασικότερο κίνδυνο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, επειδή η 
χορήγηση πιστώσεων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες των 
τραπεζών, επιχειρούμε μέσα από την ανάλυση για τον Πιστωτικό Κίνδυνο να 
δείξουμε πως οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειρίζονται τον Πιστωτικό Κίνδυνο 
σωστά, ποιες μεθόδους μέτρησης θα πρέπει να χρησιμοποιούν ώστε να 
καταφέρουν να τον μειώσουν και σαν αποτέλεσμα να μεγιστοποιήσουν την 
αξία του χαρτοφυλακίου τους. 

Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον Κίνδυνο Αγοράς, στη μέτρηση 
και διαχείρισή του. 

Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο αναλύεται ο Λειτουργικός Κίνδυνος και 
καθορίζονται με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά και οι τρόποι μέτρησης και 
διαχείρισής του.  

Από πλευράς μου, θεωρώ ότι καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να 
παρουσιαστεί το θέμα της εργασίας μου όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά και 
συνάμα αναλυτικά.  

Τ 
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Γενικότερα, η Διαχείριση Κινδύνου εξελίσσεται ραγδαία  στην τραπεζική 
βιομηχανία. Καλύπτει όλες τις τεχνικές καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης που 
απαιτούνται για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
οικονομικών κινδύνων. 

Οι κίνδυνοι ήταν πάντα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος για τις τράπεζες και 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το καινούργιο όμως στοιχείο είναι η προθυμία 
να υιοθετήσουν ένα πιο «προληπτικό» τρόπο διαχείρισης. Αυτός ο σκοπός 
μεταμορφώνει ριζικά τα παραδοσιακά συστήματα της παρακολούθησης 
κινδύνου. Οι κίνδυνοι προσδιορίζονται καλύτερα, οι ποσοτικές εκτιμήσεις των 
κινδύνων χρησιμοποιούνται ευρέως, ο έλεγχος είναι πιο ενεργός, οι 
μετρήσεις πιο ακριβείς, νέα εργαλεία και οργανωτικά σχέδια ανακύπτουν. 

Ο συντονισμός δεν είναι το μόνο κίνητρο στην δόμηση της διαχείρισης 
κινδύνου. Όλο και περισσότερο , η τράπεζα είναι μια «μηχανή κινδύνου». 
Παίρνει τους κινδύνους, τους μεταμορφώνει, τους ενσωματώνει στα 
τραπεζικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, εκείνοι οι 
τραπεζικοί οργανισμοί που ενεργά διαχειρίζονται τους κινδύνους τους 
έχουν ένα αποφασιστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αναλαμβάνουν 
κινδύνους πιο συνειδητά, προλαμβάνουν δυσμενείς αλλαγές, προστατεύονται 
από απροσδόκητα γεγονότα, κερδίζουν τη γνώση του να εκτιμούν τους 
κινδύνους. Οι ανταγωνιστές που στερούνται τέτοιων ικανοτήτων, μπορεί να 
κερδίσουν συναλλαγές βραχυπρόθεσμα, απλώς λόγω ακατάλληλων αποφάσεων 
ανάληψης κινδύνου ή επειδή χρεώνουν τους κινδύνους στους πελάτες. Όμως 
θα χάσουν έδαφος με τον καιρό, όταν αυτοί οι κίνδυνοι γίνουν απώλειες. 

Τεχνικά, η διαχείριση κινδύνου δεν ήταν εφικτή χθες με το ίδιο πεδίο και 
την αποτελεσματικότητα όπως σήμερα. Η λογική της διαχείρισης κινδύνου δεν 
ήταν παγκοσμίως αναγνωρισμένη και τα οικονομικά όργανα που 
χρησιμοποιούνταν για την εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνου ήταν λιγότερο 
ανεπτυγμένα. Ένας αριθμός τραπεζικών κινδύνων δεν μπορούσε να μετρηθεί 
λόγω των ελαττωμάτων των πληροφοριακών συστημάτων , τα οποία δεν είχαν 
σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό. Σήμερα, όμως,  πολλές από αυτές τις 
δυσκολίες έχουν εξαφανιστεί, τουλάχιστον μερικώς. Αυτό κάνει εφικτή την 
εφαρμογή πιο δομημένης διαχείρισης κινδύνου, σε μεγαλύτερη κλίμακα, με 
νέες τεχνικές και πρακτικές. Έτσι, λοιπόν, οι τράπεζες επιτυγχάνουν με πιο 
αποτελεσματικό τρόπο να μεγιστοποιούν την αξία των χαρτοφυλακίων τους. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή 
μου κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο για την καθοδήγηση, επίβλεψη και βοήθεια 
που μου προσέφερε οποιαδήποτε στιγμή απαιτήθηκε.   

 
 

Κωσταράς Αναστάσιος 
Δεκέμβριος 2005 

 

 

 

 



Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους 

 7

  

  

  

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11  

ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΕΕΣΣ  --  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  
 

1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
ο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα λειτουργεί σήμερα σ’ ένα 
απελευθερωμένο περιβάλλον το οποίο διαφέρει ριζικά από αυτό που 
προϋπήρχε στα μέσα της δεκαετίας του '80. Κυρίαρχο στοιχείο 

εκείνης της περιόδου ήταν οι διοικητικοί έλεγχοι και περιορισμοί που 
επέβαλαν οι Αρχές στη λειτουργία των τραπεζών, με συνέπεια τη χαμηλή 
ανταγωνιστικότητά τους. 

Οι σημαντικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα διεθνώς και η  
υποχρέωση της ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας στο Εθνικό Δίκαιο,  
είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή άρση των περιορισμών. 

Η έννοια της απελευθέρωσης έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

 Την άρση των κάθε φύσεως περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων  

 Την απελευθέρωση των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων 

 Την   κατάργηση   των   επιδοτήσεων   του   επιτοκίου   για   ορισμένες 
τραπεζικές χρηματοδοτήσεις  

 Την κατάργηση των υποχρεώσεων των τραπεζών για επένδυση σε 
κρατικούς τίτλους  

 Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των αγορών χρήματος και 
κεφαλαίου  

 Την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Κεντρικής Τράπεζας για τον 
έλεγχο της λειτουργίας των τραπεζών. 

Εξάλλου μια σειρά μέτρων που λήφθηκαν στον ευρύτερο 
χρηματοπιστωτικό χώρο, όπως ο εκσυγχρονισμός του χρηματιστηρίου, η 
λειτουργία της αγοράς παραγώγων, η καθιέρωση σύγχρονων συστημάτων 
πληρωμών, η ανάπτυξη της αγοράς ομολόγων, η εποπτεία και ο έλεγχος των 
πιστωτικών ιδρυμάτων με σύγχρονους κανόνες κλπ., δημιούργησαν ένα 
καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις τράπεζες. Η εισαγωγή του 
ευρώ και οι εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών 
ανέπτυξαν ραγδαία τις διασυνοριακές συναλλαγές στην κίνηση των 
κεφαλαίων και συνέβαλαν στην ανάπτυξη των υπηρεσιών διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου και γενικά στη διεθνοποίηση των τραπεζικών εργασιών. 

Τ 
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Ειδικά η συμμετοχή της Ελλάδος στην ΟΝΕ και η εισαγωγή του Ευρώ 
κατέστησε αναγκαίες τις διαρθρωτικές αλλαγές των τραπεζών επειδή ενισχύει 
το φαινόμενο της αποδιαμεσολάβησης, λόγω των δυνατοτήτων που 
παρέχονται από την κεφαλαιαγορά για εύκολη άντληση κεφαλαίων και 
ακόμη, λόγω της ανάπτυξης των χρηματοδοτικών εταιριών, όπως τα 
αμοιβαία κεφάλαια, οι ασφαλιστικοί φορείς κ.ά. 

Με τα δεδομένα αυτά, οι τάσεις που επικρατούν διεθνώς για την τραπεζική 
λειτουργία συνοψίζονται στην αύξηση των εσόδων των τραπεζών μέσω της 
παροχής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στη διατήρηση και αύξηση των 
μεριδίων της αγοράς και ακόμη στη μείωση του κόστους της λειτουργίας 
τους με τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των τάσεων είναι ότι οι τράπεζες θα πρέπει 
πλέον να διαχειρίζονται κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από τις 
διαφοροποιημένες σε σχέση με το παρελθόν δραστηριότητές τους, αλλά 
κυρίως από την αυξανόμενη μεταβλητότητα των τιμών των επιτοκίων, του 
συναλλάγματος και των εμπορευμάτων. 

Τέλος, όσον αφορά το θέμα της διανομής των τραπεζικών προϊόντων, οι 
τάσεις που διαμορφώνονται διεθνώς είναι να παρέχονται υπηρεσίες μέσω των 
ATM 's, του Διαδικτύου και των τηλεφώνων, αν και τα ποσοστά των χρηστών 
των μέσων αυτών είναι ακόμη χαμηλά στην Ευρώπη 1. Η τάση που επικρατεί 
για τα καταστήματα των τραπεζών είναι η μείωση του μεγέθους τους, η 
στελέχωση τους με ολιγομελές προσωπικά και η απελευθέρωσή τους από 
υποστηρικτικές εργασίες που θα εκτελούνται κεντρικά. Το άριστο μέγεθος του 
δικτύου αποτελεί θέμα στρατηγικής για κάθε τράπεζα χωριστά. Επικρατεί 
όμως η άποψη ότι ο μεγάλος αριθμός καταστημάτων παρέχει πολλές 
δυνατότητες στις μεσαίου και μικρού μεγέθους τράπεζες. 

 

1.2. Οι  Στόχοι  της Νομοθεσίας της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για  τη Λειτουργία των Τραπεζών 

Στους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία του 
νέου τραπεζικού περιβάλλοντος, περιλαμβάνονται: 

 Η εναρμόνιση της κοινοτικής νομοθεσίας για τη λειτουργία των 
τραπεζών 

 Η ελευθερία παροχής τραπεζικών υπηρεσιών στον κοινοτικό χώρο 

 Η ενίσχυση της επάρκειας των κεφαλαίων, της ρευστότητας, της 

φερεγγυότητας και της ορθολογικής οργάνωσης των τραπεζών 

 Η ενίσχυση του εποπτικού και του ελεγκτικού ρόλου των Κεντρικών 
Τραπεζών 

 Η προστασία και ο σεβασμός των συναλλασσομένων με τις τράπεζες 
μέσω της καθιέρωσης συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και κωδικών 
δεοντολογίας για τις συναλλαγές. 

                                                 
1 ΕΚΤ, The effects of technology in EU Banking Systems, Ιούνιος 1999 
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1.3. Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Ε.Ε. για τη 
Λειτουργία των Τραπεζών 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών έχει εκδοθεί, κυρίως τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες, ένας μεγάλος αριθμός οδηγιών οι οποίες έχουν 
ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο κάθε χώρας μέλους. 

Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν: 

 Το συντονισμό των νομοθετικών διατάξεων για την έναρξη και άσκηση 
δραστηριότητας από τα πιστωτικά ιδρύματα 

 Τα ίδια κεφάλαια, το συντελεστή φερεγγυότητας, την κεφαλαιακή 
επάρκεια και την τραπεζική εποπτεία στα θέματα αυτά 

 Την κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων 

 Τον ενιαίο τρόπο τήρησης για την εξάλειψη των δυσκολιών ελέγχου 
των λογαριασμών, των λογιστικών καταστάσεων και των ισολογισμών 
των πιστωτικών ιδρυμάτων 

 Το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων από πιστωτικά ιδρύματα 

 Τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα 

 Την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις 

 Τον κώδικα δεοντολογίας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές κλπ. 

 

1.4. Διεθνής Οικονομία και Τραπεζικό Σύστημα 
Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον υπήρξε ιδιαίτερα ευνοϊκό το 2004. Ο 

ρυθμός ανόδου της παγκόσμιας οικονομίας ανήλθε στο 5,1% έναντι 4% το 
2003, ενώ ο πληθωρισμός αν και αυξήθηκε ελαφρά παρέμεινε γενικά 
χαμηλός. Η διεθνής οικονομική δραστηριότητα διακρίθηκε από την 
ταυτόχρονη επιτάχυνση της ανόδου του ΑΕΠ σε όλες τις ανεπτυγμένες 
οικονομίες και ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Το παγκόσμιο 
εμπόριο ήταν ο κύριος παράγων στηρίξεως της επιταχύνσεως της οικονομικής 
δραστηριότητας, τόσο στις προηγμένες, όσο και στις αναδυόμενες και 
αναπτυσσόμενες οικονομίες. Σε ένα διεθνές περιβάλλον ιστορικά χαμηλών 
επιτοκίων δανεισμού, η διεύρυνση της ανόδου του παγκοσμίου προϊόντος 
προήλθε κυρίως από τη μεταβολή επί το ευνοϊκότερο των επιχειρηματικών 
προσδοκιών, την άνοδο της ιδιωτικής καταναλώσεως, των επενδύσεων και 
των εξαγωγών. Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, σε 13,3 τρισ. δολ. 
ανέρχεται το ενεργητικό των 20 μεγαλυτέρων διεθνών τραπεζών. Έτσι 
λοιπόν, σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση επενδύσεων για το 2004 του 
Συμβουλίου του ΟΗΕ για το Εμπόριο και τηv Ανάπτυξη (Unctad), γνωρίζουμε 
ότι οι οργανισμοί αυτοί προσφέρουν εργασία σε 1.480.232 ανθρώπους και 
διαθέτουν συνολικά 9.797 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 5.506 είναι 
εκτός της έδρας τους. 



Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους 

 10

Παραδόξως, οι ΗΠΑ διαθέτουν μόλις τρεις από τους 20 αυτούς γι-
γαντιαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, την ίδια στιγμή που στην 
ευρωζώνη αντιστοιχούν 8 εξ αυτών (11 στην Ευρωπαϊκή Ένωση), 4 στην 
Ιαπωνία και 2 στην Ελβετία. Διαπιστώνεται ότι την τελευταία εικοσαετία 
μειώθηκε δραματικά ο αριθμός των ιαπωνικών χρηματοπιστωτικών 
κολοσσών. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι το οικονομικό μέγεθος ενός 
τραπεζικού ομίλου δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα και το βαθμό 
διεθνοποίησής του. Για παράδειγμα, ο όμιλος JP Morgan Chase Bank διαθέτει 
το 13ο μεγαλύτερο ενεργητικό στον κόσμο, αλλά δραστηριοποιείται σε 52 
χώρες, δηλαδή παρουσιάζει το δεύτερο μεγαλύτερο βαθμό διεθνοποίησης 
παγκοσμίως (μετά το Citigroup). Οι τραπεζικοί όμιλοι Fortis Bank, Banca 
Intesa και Standard Chartered Bank μπορεί να μη συγκαταλέγονται στους 20 
μεγαλύτερους του κόσμου, όμως δραστηριοποιούνται σε περισσότερες χώρες 
απ' ότι οι τέσσερις κορυφαίοι ιαπωνικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. 

 Μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στον κόσμο στη βάση του ενεργητικού 
του (1,10 τρισ. δολάρια ή το 8,19% των 20  μεγαλυτέρων) είναι ο Citigroup, 
τον οποίο ακολουθούν η ιαπωνική Sumitomo Mitsui Banking Corporation και 
η γερμανική Deutsche Bank. Για να γίνουν ευκολότερα κατανοητά τα 
δυσθεώρητα οικονομικά μεγέθη των υπό εξέταση τραπεζών, αναφέρεται ότι 
το συνολικό ενεργητικό του ομίλου Εθνικής Τραπέζης στο τέλος του  πρώτου 
εξαμήνου 2004 είχε διαμορφωθεί (τρέχουσα ισοτιμία) σε 71,84 δισ. δολάρια 
και αντιστοιχούσε στο 0,54% του συνολικού ενεργητικού των 20 
μεγαλυτέρων παγκοσμίως ομίλων τραπεζών, στο 6,55% του κολοσσιαίου 
ομίλου Citigroup και στο 16,22% του μικρότερου εκ των 20 ομίλων, 
Commerzbank AG. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο όμιλος της Εθνικής Τραπέζης στο τέλος Ιουνίου 
2004 απασχολούσε συνολικά 20.754 άτομα, δηλαδή μόλις 1.594 άτομα 
λιγότερα από τo δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στον κόσμο και 
οπωσδήποτε περισσότερο προσωπικό από το (μη αθροισμένο) αντίστοιχο των 
ομίλων UFJ Bank Ltd., Mizuho Bank Ltd. και ING Bank NV, που φιγουράρουν 
στους είκοσι μεγαλύτερους του κόσμου. Σε κάθε εργαζόμενο που δουλεύει σε 
αυτούς, αντιστοιχεί κατά μέσο όρο ενεργητικό 9,05 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ή 
περίπου 2,51 δισ. δρχ. 

Σύμφωνα με το Unctad, περίπου το 60% όλων των τραπεζικών ομίλων με 
παρουσία στο εξωτερικό έχουν έδρα σε ανεπτυγμένες χώρες, περίπου 33% σε 
αναπτυσσόμενες χώρες και 5% σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής 
Ευρώπης. Το 65% του αριθμού των  θυγατρικών τους εταιρειών εδρεύουν σε 
ανεπτυγμένες χώρες, το 30% σε αναπτυσσόμενες χώρες και το 6% στην 
κεντρική και ανατολική Ευρώπη. 

 Το 48% των θυγατρικών εταιρειών διεθνών  τραπεζικών ομίλων της 
Αφρικής, της λατινικής Αμερικής και της νότιας, ανατολικής και  
νοτιοανατολικής Ασίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιφέρειά τους, ποσοστό 
που διαμορφώνεται σε 37% για τους αντίστοιχους τραπεζικούς ομίλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  και σε 30% για τους ομίλους χωρών της κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης. Τουτέστιν, η γεωγραφική εξάπλωση των διεθνών 
τραπεζικών ομίλων - ιδιαίτερα από αναπτυσσόμενες χώρες - φαίνεται να δίδει 
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προτεραιότητα  στην «κατάκτηση» των γειτονικών τους αγορών, εμπειρία 
σύμφωνη και με τη διεθνή ανάπτυξη των εγχώριων τραπεζικών ομίλων. 

 

 

ΟΙ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

Όμιλος Έδρα 
Σύνολο 

Ενεργητικού 

Αριθμός 
Εργαζομένων 

(εκατ. $) 

Θυγατρικές 
Σύνολο 

Θυγατρικές 
Εκτός Έδρας 

Αριθμός 
Χωρών 

Δραστ/σης 

Citigroup ΗΠΑ 1.097.190 250.000 1.237 662 73 

Sumitomo Mitsui 
Banking    
Corporation 

Ιαπωνία 860.315 22.348 36 26 12 

Deutsche Bank Γερμανία 795.839 94.782 1.276 981 45 

UBS Ελβετία 769.489 68.395 168 145 31 

HSBC Bank Βρετανία 758.605 192.000 1.411 1.28 51 

BNP Paribas SA Γαλλία 745.429 45.870 208 142 34 

Bayensche-Hypo-
und  Vereinsbank 
AG 

Γερμανία 725.320 65.926 97 77 19 

Credit Suisse Ελβετία 691.152 79.699 244 196 36 

The Bank of            
Tokyo-
Mitsubishi.Ltd 

Ιαπωνία 668.723 37.125 129 104 20 

The Royal Bank    
of Scotland 

Βρετανία 663.232 23.382 891 313 25 

Barclays Bank Βρετανία 637.125 72.200 627 192 42 

UFG Bank Ltd Ιαπωνία 625.306 17.565 61 39 14 

JP Morgan  Chase 
Bank 

ΗΠΑ 622.388 72.000 1.095 584 52 

Mizuho Bank Ltd Ιαπωνία 584.665 16.090 74 52 12 

ABN Amro       
Bank NV 

Ολλανδία 583.501 106.438 154 137 32 

Bank of America 
NA 

ΗΠΑ 565.382 133.500 1.003 171 31 

Credit Agricole Sa Γαλλία 530.715 93.244 338 157 45 

Societe Genarale Γαλλία 526.042 39.102 380 257 40 

ING Bank NV Ολλανδία 500.694 9.000 269 191 34 

Commerzbank AG Γερμανία 442.999 36.566 99 52 18 

Σύνολο  13.394.111 1.480.232 9.797 5.506  

Πηγή: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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1.5. Ο Ελληνικός Τραπεζικός Τομέας  
Οι ελληνικές τράπεζες, σε αντίθεση με πολλές από τις ανταγωνίστριές 

τους σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, ιδιαίτερα εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 

 έχουν υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και επομένως το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ρευστότητας 

  παρουσίασαν σχετική ικανοποιητική κερδοφορία, παρά την ύπαρξη 
αρκετών ανελαστικοτήτων όσον αφορά το σκέλος των εξόδων  

 έχουν διασφαλίσει απόλυτα τις θέσεις εργασίας στον κλάδο, γεγονός 
που αποτελεί σημαντική συμβολή στην ανέλιξη της ελληνικής 
οικονομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, εντυπωσιακό φινάλε πραγματοποίησαν και κατά το 
τελευταίο τρίμηνο του 2004 οι τράπεζες, ολοκληρώνοντας έτσι με τον 
καλύτερο τρόπο μια εξαιρετική χρονιά ανάπτυξης για τον κλάδο. 
Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 2004. Την αυλαία 
άνοιξαν  η Alpha Bank με την Τράπεζα Πειραιώς, και ακολούθησαν η Εθνική 
Τράπεζα, η Eurobank και η Εμπορική Τράπεζα. Το βέβαιο είναι ότι το 2004 
αποτελεί ένα έτος υψηλής κερδοφορίας για τις τράπεζες με παράλληλη 
βελτίωση των περισσοτέρων τραπεζών. 

 
 1980 1993 1998 2000 2003 

 
Κατάτ
αξη 

% 
Κατάτ
αξη 

% 
Κατάτ
αξη 

% 
Κατάτ
αξη 

% 
Κατάτ
αξη 

% 

Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος 

1 41,6 1 42,3 1 36,0 1 30,3 1 29, 3 

Αγροτική 
Τράπεζα της 
Ελλάδος 

2 16,6 2 12,2 2 13,1 4 10,9 4 10,6 

Εμπορική 
Τράπεζα της 
Ελλάδος 

3 12,0 3 10,5 4 9,8 3 10,9 5 9,9 

Εθνική 
Κτηματική 
Τράπεζα 

4 8,1 4 7,0 - - - - - - 

Ιονική Τράπεζα 5 5,3 7 4,6 5 5,6 - - - - 

ΕΤΒΑ 6 4,7 6 5,6 10 1,8 7 2,1 - - 

Alpha Bank 7 4,6 5 6,2 3 12,5 2 19,8 2 17,6 

Γενική Τράπεζα 8 2,0 9 1,4 11 1,6 8 1,5 7 2,0 

ΕΤΕΒΑ 9 1,6 13 0,6 14 1,0 11 0,9 - - 

Τράπεζα 
Εργασίας 

10 1,0 8 3,1 6 5,2 - - - - 

Τράπεζα 
Επενδύσεων 

11 0,6 - - - - - - - - 

Τράπεζα Κρήτης 12 0,6 10 1,3 13 1,2 - - - - 

Τράπεζα Αθηνών 13 0,3 20 0,3 - - - - - - 

Τράπεζα 14 0,3 17 0,4 8 2,0 6 7,9 6 8,3 
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 1980 1993 1998 2000 2003 

 
Κατάτ
αξη 

% 
Κατάτ
αξη 

% 
Κατάτ
αξη 

% 
Κατάτ
αξη 

% 
Κατάτ
αξη 

% 

Πειραιώς 

Τράπεζα 
Μακεδονίας 
Θράκης 

15 0,3 11 1,0 9 1,9 - - - - 

Εθνική 
Στεγαστική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 

16 0,2 19 0,3 - - - - - - 

Τράπεζα Αττικής 17 0,2 21 0,3 17 0,6 12 0,9 9 1,2 

Τράπεζα 
Κεντρικής 
Ελλάδος 

18 0,03 15 0,4 18 0,5 - - - - 

Eurobank - - 12 0,6 7 3,8 5 10,8 3 15,6 

Xiosbank - - 14 0,5 12 1,5 - - - - 

Interbank - - 16 0,4 - - - - - - 

Credit Lyonnais 
Grece 

- - 18 0,4 ΔΥ ΔΥ - - - - 

Εγνατία Τράπεζα - - 22 0,2 15 0,8 9 1,2 8 1,5 

Δωρική Τράπεζα - - 23 0,2 20 0,3 14 0,6 - - 

Ευρωπαϊκή 
Λαϊκή Τράπεζα 

- - 24 0,1 16 0,6 13 0,8 10 1,2 

Aspis Bank - - 25 0,1 19 0,3 15 0,4 11 1,1 

Nova Bank - - - - - - 10 0,9 ΔΥ ΔΥ 

Επενδυτική 
Τράπεζα 
Ελλάδος 

- - - - - - 16 0,1 ΔΥ ΔΥ 

Unitbank - - - - - - 17 0,02 ΔΥ ΔΥ 

Probank - - - - - - 18 0,02 12 0,5 

Omega Bank - - - - - - - - 13 0,5 

First Business 
Bank 

- - - - - - - - 14 0,4 

Πανελλήνια 
Τράπεζα 

- - - - - - - - 15 0,1 

Σημείωση: ΔΥ: δεν υπάρχουν στοιχεία. 

-: η τράπεζα δεν υφίσταται ως αυτοτελές ίδρυμα. 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών του 
δείγματος. 

 

1.6. Πιστωτική Επέκταση 
Ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου των τραπεζικών πιστώσεων προς τον 

ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε στο 15,8% για το Νοέμβριο του 2004 έναντι 
16,7% τον Οκτώβριο, 16% το Σεπτέμβριο και 17% το Δεκέμβριο του 2003. 
Με άλλα λόγια η πιστωτική επέκταση, αν και εμφανίζει μικρή μείωση των 
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ρυθμών ανόδου, συνεχίζεται με ένταση. Ωστόσο, η «υπερένταση», με την 
τραπεζική λιανική να βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων ετών, δεν έχει 
εξαντλήσει τα περιθώρια ανάπτυξης. Αντίθετα, συγκρινόμενα με την 
ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τα περιθώρια για την περαιτέρω διείσδυση του 
τραπεζικού συστήματος στη ζωή μας παραμένουν μεγάλα. Τα δάνεια των 
επιχειρήσεων2 αντιστοιχούν στο 43,1% του ΑΕΠ έναντι ποσοστού 58% των 
χωρών της Ζώνης του Ευρώ. Ακόμη χαμηλότερος είναι ο βαθμός χρέωσης 
των νοικοκυριών καθώς το σύνολο των δανείων που έχουν λάβει 
αντιστοιχούν στο 31,2% του ΑΕΠ έναντι 54,9% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. 
Εντυπωσιακά παραμένουν τα περιθώρια ανάπτυξης ακόμα και στον τομέα της 
στεγαστικής πίστης. Τα Εγχώρια νοικοκυριά έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια 
που αντιστοιχούν στο 20,2% του ΑΕΠ, τη στιγμή που ο μέσος όρος προς τις 
χώρες της ζώνης του Ευρώ διαμορφώνεται στο 38,9%. Σε ότι αφορά την 
καταναλωτική πίστη στη χώρα μας, αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ έναντι του 
16% στην Ευρώπη. Τα παραπάνω στοιχεία κάνουν τους τραπεζίτες ιδιαίτερα 
αισιόδοξους για την πορεία και την κερδοφορία του κλάδου τουλάχιστον για 
την επόμενη τριετία, αισιοδοξία που συμμερίζονται και οι ξένοι επενδυτές, οι 
οποίοι την τελευταία διετία έχουν αυξήσει εντυπωσιακά τις θέσεις τους σε 
ελληνικές τραπεζικές μετοχές.  

Η κινητήρια δύναμη της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών ήταν ο 
υψηλός ρυθμός πιστωτικής επέκτασης, ειδικά στη λιανική τραπεζική, που τα 
περιθώρια ανάπτυξης παραμένουν υψηλά. Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές 
απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των επιχειρήσεων (δάνεια και 
ομόλογα) αυξήθηκαν κατά 12,3% έναντι 13,9% το 2003. Αντίθετα, με 
αυξανόμενους ρυθμούς αναπτύχθηκε η κατηγορία των στεγαστικών δανείων 
(εάν υπολογιστούν και οι τιτλοποιήσεις) που ανήλθε στα ίδια επίπεδα του 
2003 (26,8% έναντι 27,1% το 2003). 
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τραπεζικής
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δάνεια
Πιστωτικές
Κάρτες

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

                                                 
2 Στοιχεία Νοεμβρίου 2004 
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1.7. Κέρδη Ελληνικών Τραπεζών 
  Για το 2004, μείωση κερδών παρουσίασε μόνον η Εμπορική Τράπεζα, η 

οποία ωστόσο υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του 
ομίλου, το οποίο βραχυχρόνια έχει επηρεάσει αρνητικά το σκέλος των 
δαπανών. Δεκάδες θυγατρικές απορροφήθηκαν, η τράπεζα αποχωρεί από μη 
αποδοτικές αγορές και δραστηριότητες, ενώ η νέα διοίκηση έχει δώσει 
ιδιαίτερο βάρος στην αφύπνιση του δικτύου3 προετοιμάζοντας την αντεπίθεσή 
της  στην αγορά. Οι υπόλοιπες τράπεζες βλέπουν με ικανοποίηση τα μεγέθη 
τους να αυξάνονται καθώς επίσης και τα κέρδη τους. Ωστόσο, σημειώνονται 
λίαν ενδιαφέρουσες «μάχες». Η Εθνική με νέα δυναμική φιλοδοξεί να αυξήσει 
τα  μερίδιά  της στη λιανική, ενώ η Eurobank φιλοδοξεί να υπερκεράσει τη 
δεύτερη θέση της Alpha Bank. Από την πλευρά τους, στελέχη της Alpha Bank 
δε φαίνεται να ανησυχούν, εκτιμώντας ότι η τράπεζα θα διευρύνει τα μερίδιά 
της και την «απόστασή» της από τον ανταγωνισμό, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς 
έχει πλησιάσει επικίνδυνα την Εμπορική και μπορεί να την ξεπεράσει. 

 

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟ 2004 

 

 Τρίμηνο 2004 Χορηγήσεις 
Καταθέσεις 

& Repos 
Σύνολο 
Εσόδων 

Καθαρά 
Κέρδη 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

1ο 
2ο 
3ο 

Ποσό 30.9.04 

13,6% 
16,7% 
17,7% 

226.230 

1,2% 
5,9% 
8,1% 

43.128 

14,8% 
12,3% 
13,6% 
1.476 

31,4% 
18,9% 
25,3% 

339 

ALPHA 
BANK 

1ο 
2ο 
3ο 

Ποσό 30.9.04 

13,2% 
13,6% 
14,0% 
22.442 

-6,2% 
-6,2% 
-3,7% 
21.124 

21,3% 
23,3% 
15,2% 
1.113 

64,4% 
73,4% 
36,8% 

305 

EFG 
EUROBANK 
ERGASIAS 

1ο 
2ο 
3ο 

Ποσό 30.9.04 

24,3% 
22,9% 
25,0% 
19.683 

3,2% 
6,1% 
12,1% 
18.483 

23,3% 
26,3% 
23,2% 
1.099 

49,6% 
54,6% 
43,6% 

273 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

1ο 
2ο 
3ο 

Ποσό 30.9.04 

18,9% 
14,9% 
12,4% 
13.532 

12,8% 
10,4% 
11,9% 
14.614 

8,8% 
8,7% 
4,2% 
636 

-52,4% 
-33,5% 
-41,0% 

49 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

1ο 
2ο 
3ο 

Ποσό 30.9.04 

21,5% 
22,1% 
19,8% 
12.084 

3,4% 
4,9% 
10,7% 
10.913 

21,5% 
20,7% 
15,4% 

496 

36,7% 
45,3% 
34,1% 

109 
Πηγή: ¨Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων¨, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2005, Έτος 44ο, τεύχος 350   

 

                                                 
3 Εκπαίδευση προσωπικού σε συνεργασία με την Credit Agrigole, οικονομικά κίνητρα κ.ά. 
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1.8. Το Κόστος των Τραπεζικών Υπηρεσιών από 
Ιδιώτες και Επιχειρήσεις το 2005 

 Περισσότερο από 2 δισ. ευρώ θα κοστίσουν το 2005 οι τραπεζικές 
υπηρεσίες που απολαμβάνουν ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στο ποσό αυτό 
υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν οι πάσης φύσεως προμήθειες που χρεώνουν οι 
τράπεζες τους πελάτες τους, είτε πρόκειται για καταθέτες είτε για 
δανειολήπτες. Τα έσοδα αυτά μαζί με τους τόκους που πληρώνουν νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις για τα δάνεια που έχουν πάρει αποτελούν πλέον τη βασική 
πηγή εσόδων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 
ανακοίνωσαν οι τράπεζες για το 2004, προκύπτει ότι οι δύο αυτές κατηγορίες 
από κοινού αποτελούν το 92% των καθαρών συνολικών εσόδων τους. Τα 
υπόλοιπα αφορούν έσοδα από αγοραπωλησίες τίτλων (μετοχές, ομόλογα) ή 
εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, όπως πώληση θυγατρικών εταιρειών, 
συμμετοχών, ακινήτων κτλ.  

Τα κέρδη των Τραπεζών επιστρέφουν στα υψηλά επίπεδα της εποχής που 
το Χρηματιστήριο βρισκόταν στο απόγειό του και τροφοδότες της 
κερδοφορίας τους είναι οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις που εφέτος υπολογίζεται 
ότι θα πληρώσουν για τόκους και προμήθειες περί τα 11,5 δισ. ευρώ, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 6,5% του ΑΕΠ. 

Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα για τις τράπεζες, δηλαδή τα έσοδα μετά την 
πληρωμή των τόκων, των καταθέσεων κτλ., διαμορφώνονται σε χαμηλότερα 
επίπεδα. Το 2004 ήταν ύψους 7,5 δισ. ευρώ, ενώ για το 2005  υπολογίζεται 
ότι θα διαμορφωθούν σε περίπου 8,5 δισ. ευρώ. 

 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟ 2004 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 
ΤΟΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΕΡΔΗ 
2004 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(%) 

Εθνική 2.012,5 1.418,8 397,8 386,4 7,2 

Alpha 1.527,1 1.042,6 352,1 411,7 44,9 

Eurobank 1.483,7 1.037,6 362,4 368,2 35,1 

 
Εμπορική 

834,5 649,5 148,6 -67 - 

Πειραιώς 696,3 446,6 133,6 142,5 40,4 
Πηγή: ¨Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων¨, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2005, Έτος 44ο, τεύχος 350   

 

Όσον αφορά το δείκτη αποτελεσματικότητας των μεγαλυτέρων τραπεζικών 
ομίλων, αυτός παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Πηγή: Δημοσιευμένοι ισολογισμοί 

Από την άλλη, ο δείκτης αποδοτικότητας των αντίστοιχων τραπεζικών 
ομιλών, αντικατοπτρίζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 
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Πηγή: Δημοσιευμένοι ισολογισμοί 

Σημείωση: Τα διαγράμματα που αναφέρονται στους τραπεζικούς ομίλους περιλαμβάνουν στοιχεία 

των ομίλων: Εθνικής Τράπεζας, Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εμπορικής Τράπεζας και Τράπεζας     Πειραιώς. 

  

1.9. Παρουσία Ελληνικών Τραπεζών στη ΝΑ 
Ευρώπη 

Οι ξένοι θεσμικοί έχουν γοητευτεί όχι μόνον από τα υψηλά περιθώρια 
ανάπτυξης της εγχώριας τραπεζικής αγοράς αλλά και από τη βαλκανική 
προοπτική που δημιουργεί η ταχύτατη επέκταση των ελληνικών τραπεζών 
στις γειτονικές χώρες της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Σημειώνεται ότι η «αγοραστική μανία» των ξένων θεσμικών είναι αυτή που 
έχει τροφοδοτήσει  κατά κύριο λόγο την ανάκαμψη του Χρηματιστηρίου 
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Αθηνών την τελευταία διετία. Συνεπώς, παράλληλα με την ανάπτυξη στην 
εσωτερική αγορά, έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον των ελληνικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων για περαιτέρω διείσδυση στη γειτονική και δυναμική από πλευράς 
ρυθμών ανάπτυξης, περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τόσο μέσω 
επέκτασης των υπαρχόντων δικτύων τους όσο και μέσω εξαγορών. Η 
αναζήτηση ευκαιριών για αύξηση της παρουσίας στις χώρες αυτές είχε ως 
αποτέλεσμα την εξαγορά πλειοψηφικών πακέτων της Eurobank (Βουλγαρία) 
και της  Atlas Banka (Σερβία) από την Τράπεζα Πειραιώς καθώς και της 
Jubanka (Σερβία) από την Alpha στις αρχές του 2005. Παρόμοιες στρατηγικές 
κινήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς το ενδιαφέρον των ελληνικών 
τραπεζών για τις αγορές των χωρών αυτών παραμένει αμείωτο. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι οι χορηγήσεις τεσσάρων ελληνικών τραπεζών (Εθνική, Alpha, 
Eurobank και Πειραιώς) στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν 
το 4,5% του συνόλου των χορηγήσεών τους ενώ τα κέρδη, που προέρχονται 
από τις δραστηριότητές τους στην περιοχή, ανέρχονται σε περίπου 6% των 
συνολικών. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

 
Εθνική 
Τράπεζα 

Alpha 
Bank 

EFG 
Eurobank 

Εμπορική 
Τράπεζα 

Τράπεζα 
Πειραιώς 

        
Αλβανία 

Χ Χ  Χ Χ 

        
Βουλγαρία 

Χ Χ Χ Χ Χ 

ΠΓΔΜ Χ Χ    

        
Ρουμανία 

Χ Χ Χ Χ Χ 

        
Σερβία 

Χ Χ Χ  Χ 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΣΥΕ, ΕΚΤ 

Τα μερίδια αγοράς της κάθε τράπεζας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι 
τα εξής: 

 

Τράπεζες Μερίδιο Αγοράς 

Alpha Bank 4,6% 

Εθνική Τράπεζα 4,3% 

EFG Eurobank 2,3% 

Τράπεζα Πειραιώς 1,3% 

Εμπορική Τράπεζα 0,8% 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΣΥΕ, ΕΚΤ 
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1.10. Εξαγορές –Συγχωνεύσεις  
Η αύξηση των τραπεζικών προϊόντων, η χρήση προηγμένων τεχνολογιών 

που καλύπτουν όλο το φάσμα της λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών 
από τις τράπεζες, η επιτυχής διαχείριση των κινδύνων και η εξασφάλιση της 
ανάπτυξης της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, αποτελούν 
κρίσιμους παράγοντες για τις τράπεζες, οι οποίοι λαμβάνονται σταθερά υπόψη 
για τη χάραξη της στρατηγικής τους. 

Στην προσπάθεια της ισχυροποίησης της θέσης στην αγορά αλλά και των 
μεγεθών τους, μέσω οικονομιών κλίμακας, ορισμένες ελληνικές τράπεζες 
προέβησαν σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις με άλλες τράπεζες ή χρηματοδοτικές 
εταιρίες ή ακόμη και στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με μεγάλες 
ευρωπαϊκές τράπεζες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των ελληνικών 
τραπεζών στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας γνώρισε σημαντική μείωση, 
καθώς έντεκα ελληνικές τράπεζες εξαγοράστηκαν και σταδιακά 
συγχωνεύτηκαν, με αποτέλεσμα να «εξαφανιστούν» από τον τραπεζικό 
«χάρτη». Πρόκειται για την Τράπεζα Αθηνών, τη Δωρική, την Εθνική 
Στεγαστική Τράπεζα, την Εθνική Κτηματική Τράπεζα, την Εργασίας, την Ιονική 
και Λαϊκή Τράπεζα, την Τράπεζα κεντρικής Ελλάδος, την Τράπεζα Κρήτης, την 
Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης, την Τράπεζα Χίου και την Telesis. 
«Πρωταθλητής» στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις είναι η EFG Eurobank 
Ergasias, η οποία μέσα σε μια δεκαετία έφτασε να αποτελεί την τρίτη 
μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. 

Ειδικότερα, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις στη διάρκεια της τελευταίας 
πενταετίας ανά όμιλο είναι οι εξής: 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

•  Εξαγόρασε την Κτηματική τράπεζα της Ελλάδος (1998), η οποία ένα 
χρόνο νωρίτερα είχε συγχωνευτεί με την Εθνική στεγαστική τράπεζα. 

•  Το (2002) γίνεται η πλήρης απορρόφηση της θυγατρικής της 
Εθνικής τράπεζας, της Ε.Τ.Ε.Β.Α. 

 

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 

• Εξαγόρασε την Ιονική και Λαϊκή τράπεζα το 2000. 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

• Απέκτησε τα στοιχεία του ενεργητικού της Credit Lyonnais Greece 
το 1998, αλλάζοντας την επωνυμία της σε Prime Bank. 

• Συνενώθηκε με τη National Westmister Bank εξαγοράζοντάς την το 
1999. 

• Ενοποιήθηκε με την Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης εξαγοράζοντάς 
την το 2000. 

• Εξαγόρασε την τράπεζα Χίου το 2000. 
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• Συνενώθηκε με τη National Westmister Bank εξαγοράζοντάς την το 
1999. 

• Το 2002 πραγματοποιείται η εξαγορά της Ε.Τ.Β.Α. 

 

EFG  EUROBANK-ERGASIAS 

• Εξαγόρασε την τράπεζα Interbank το 1997. 

• Εξαγόρασε την τράπεζα Αθηνών το 1998. 

• Εξαγόρασε την τράπεζα Κρήτης το 1998. 

• Εξαγόρασε την τράπεζα Εργασίας το 2000. 

• Απορρόφησε το 2001 την Τέλεσις τράπεζα επενδύσεων. 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

• Εξαγόρασε την Κεντρική τράπεζα της Ελλάδος το 1999. 

 

  TELESIS BANK 

• Εξαγόρασε τη Δωρική τράπεζα το 1999. 

 

  MARFIN BANK 

• Εξαγόρασε την Πειραιώς Prime Bank το 2001. 

 

Τη χρονική στιγμή που συγγράφεται η παρούσα μελέτη έχει ήδη 
επιτευχθεί η εξαγορά: 

• Της Γενικής τράπεζας από την Societe Generate. 

• Της Novabank από την Πορτογαλική BCP. 

Οι συγχωνεύσεις αυτές οδήγησαν στη δημιουργία πέντε μεγάλων 
τραπεζικών ομίλων: της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της EFG Eurobank 
Ergasias, της Εμπορικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς. Οι επισημάνσεις 
των προέδρων και των διοικητών των συγκεκριμένων τραπεζικών ομίλων 
κατά το πρόσφατο παρελθόν δείχνουν τις μελλοντικές τους προθέσεις. Και 
τούτο γιατί θεωρούν ότι στα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει χώρος για 
δύο ή τρεις μεγάλους τραπεζικούς ομίλους, όπως επανειλημμένα έχουν 
επισημάνει, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για μεταξύ τους 
συνεργασίες. 

 

1.11. Προοπτικές των Ελληνικών Τραπεζών 
Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, οι προοπτικές διαγράφονται θετικές, 

κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης επέκτασης στη λιανική τραπεζική και της 
αύξησης των εσόδων από τόκους και προμήθειες. Η έμφαση των τραπεζών 
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στη λιανική τραπεζική είναι δεδομένη, καθώς ο τομέας αυτός απολαμβάνει 
μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης, παρά τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των 
τραπεζών. Ειδικότερα, η αργή μετάβαση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα 
από τα σημερινά ιστορικά χαμηλά σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα περιθώρια 
σύγκλισης της πιστωτικής επέκτασης με το μέσο όρο της ευρωζώνης, αναμέ-
νεται να συντελέσουν στη διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης των 
χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά, κατά το 2005, σε επίπεδα υψηλότερα του 
20%, ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια αναμένεται να αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 
της τάξης του 9%. Όσον αφορά τη δομή του κόστους, οι θετικές συνέπειες 
των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου του προσωπικού, από την πλειονότητα 
των ελληνικών τραπεζών, θα εξισορροπήσουν οποιεσδήποτε τάσεις διόγκωσης 
που μπορεί να προέλθουν από την αύξηση των δραστηριοτήτων τους στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (%)* 

 

 Ελλάδα Ευρωζώνη 

Στεγαστικά Δάνεια / ΑΕΠ 20.2 34.4 

Καταναλωτικά Δάνεια / ΑΕΠ 11.3 16.1 

Χρηματοδότηση Ιδιωτών / ΑΕΠ 71.4 100.1 

Αμοιβαία Κεφάλαια / ΑΕΠ 19.4 41.3 
*Εκτιμήσεις με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΣΥΕ, ΕΚΤ 

1.12. Οι Προκλήσεις για τον Τραπεζικό Τομέα 
Τις μεγαλύτερες αποφάσεις σε αυτήν τη νέα διαδικασία καλείται να 

λάβει και να υλοποιήσει το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα, παρά τις 
σημαντικές εξελίξεις που έχουν υπάρξει, το μέγεθος των ελληνικών 
τραπεζών παραμένει μικρό συγκριτικά με αυτό των τραπεζών σε άλλες 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη μεριά, ο λόγος του 
ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι 
ένας από τους χαμηλότερους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: στην 
Ελλάδα είναι 150% έναντι 270% περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά 
συνέπεια, η επέκταση των τραπεζικών δραστηριοτήτων, η πραγμα-
τοποίηση συγχωνεύσεων και η διεύρυνση των στρατηγικών 
συνεργασιών με άλλα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής οφείλουν να προωθηθούν, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι 
οικονομίες κλίμακας και να βελτιωθεί η πιστοληπτική ικανότητα και η 
προσβασιμότητα στο κεφάλαιο. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όντας 
πια αναπόσπαστο μέρος του ευρωσυστήματος και μέσα σε ένα 
διεθνοποιημένο περιβάλλον ανταγωνισμού, καλείται να στηρίξει 
αποτελεσματικά όλες σχεδόν τις δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα 
της οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτό οι ελληνικές τράπεζες καλούνται: 
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 Πρώτα απ' όλα, να κλείσουν όλα τα θέματα που εκκρεμούν από το 
παρελθόν, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα με τα πανωτόκια, για το 
οποίο δεν πρόκειται να αναληφθούν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και 
πρωτοβουλίες.  

 Δεύτερον, να προσφέρουν περισσότερες χρηματοδοτικές ευκαιρίες στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μάλιστα αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση δυναμικών εταιρειών της νέας 
οικονομίας. 

 Τρίτον, ανταποκρινόμενες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
νοικοκυριών, να σχεδιάσουν και να προσφέρουν νέα ελκυστικά 
τραπεζικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να υποκαταστήσουν τις 
φθίνουσες αποδόσεις των αποταμιεύσεων. Οι τράπεζες πρέπει να 
προσφέρουν νέες δυνατότητες επιλογών και χωρίς να διακατέχονται 
από ανεδαφικούς φόβους για τα λαϊκά ομόλογα, η έκδοση των οποίων 
θα συνεχιστεί κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του 
έτους. 

 Τέταρτον, ανταποκρινόμενες στις ανταγωνιστικές πιέσεις να 
βελτιώσουν την  εξυπηρέτηση των πελατών με μικρότερο κόστος. Αυτό, 
όπως είναι φυσικό, επιφέρει αλλαγές στα δίκτυα των τραπεζών, στη 
χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων και στην κατάρτιση των 
τραπεζικών στελεχών και απαιτεί, προπάντων, ένα διαρκή 
εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους. Μόνο έτσι μπορεί να 
βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού συστήματος χωρίς να 
αναζητείται  το "σωσίβιο" των υψηλών επιτοκίων.  

 Πέμπτον, να ενισχύουν την παρουσία τους στη Βαλκανική. Η 
εξωστρέφεια αποτελεί ένα αυτονόητο βήμα για την αναδιάταξη και την 
ενίσχυση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Χρειάζεται να 
συνεχιστεί η ανάπτυξη και η επέκταση του συνολικού πλέγματος των 
χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων τους προς τα Βαλκάνια, ιδιαίτερα 
στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, της επενδυτικής τραπεζικής και 
της παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, έτσι ώστε να δούμε όλοι 
να μεγαλώνει και να ενισχύεται η δυνατότητα της χώρας μας να γίνει 
περιφερειακό χρηματοπιστωτικό κέντρο. 

 Και τέλος, να προσφέρουν, ιδιαίτερα σης χώρες της Βαλκανικής 
σύγχρονα χρηματοδοτικά προϊόντα, όπως είναι το venture capital και το 
risk capital. Ένα περιφερειακά προσανατολισμένο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα, με τη συσσωρευμένη εμπειρία, τεχνογνωσία, στελεχιακό 
δυναμικό και διαπραγματευτική ισχύ, την οποία έχει αποκτήσει σε άλλες 
χώρες, διαμορφώνει αυτομάτως ένα μεγάλο εθνικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα για ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Οι αγορές αυτές όχι 
μόνο διαθέτουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα, 
πολλές από αυτές βρίσκονται σε τροχιά ένταξης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, πράγμα το οποίο τους προσδίδει σταθερότητα σε βάθος χρόνου, 
μειώνει τους κινδύνους και συμψηφιστικά διαμορφώνει θέσεις ισχύος 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην ολοένα και διευρυνόμενη 
ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά. 
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Καθοριστικής σημασίας, επίσης, είναι η συμβολή των τραπεζών στην 
εξυγίανση και ανασυγκρότηση μονάδων ή κλάδων που ενδέχεται να 
εμφανίσουν προβλήματα προσαρμογής στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. 

Τέλος, καθοριστική αναμένεται να είναι η συμβολή του τραπεζικού 
συστήματος στη χώρα μας στην υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων 
Αναπτυξιακών Έργων και έργων Project Finance, τα οποία προωθούνται 
από το Ελληνικό Δημόσιο ή και άλλους φορείς, και αφορούν για 
παράδειγμα τις υποδομές, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.ο.κ. 

Όλα αυτά σηματοδοτούν ένα νέο, επιθετικό, αλλά και 
χαρακτηριζόμενο από αυτοπεποίθηση ρόλο των ελληνικών τραπεζών. Τα 
τελευταία χρόνια το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στην καθιέρωση και τη λειτουργία σύγχρονων αγορών, όπως η 
κεφαλαιαγορά και η αγορά ομολόγων, αλλά και στις αποκρατικοποιήσεις 
και την απρόσκοπτη εισαγωγή του ευρώ. Τα τελευταία χρόνια, το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν ήταν απλώς ένα άθροισμα 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά έδρασε στρατηγικά και 
καταλυτικά για την εγκαθίδρυση του νέου οικονομικού περιβάλλοντος 
και κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων των οικονομικών παραγόντων, 
επιχειρήσεων, αποταμιευτών, καταναλωτών και επενδυτών. Το ρόλο 
αυτό το τραπεζικό σύστημα οφείλει να συνεχίσει να έχει και στις νέες 
διαμορφούμενες συνθήκες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από δυνατότητες 
αλλά και αβεβαιότητες. Σήμερα υπάρχουν πολλές νέες επενδυτικές 
επιλογές, αλλά συνυπάρχουν με τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα επιτόκια χορηγήσεων, αλλά 
ταυτόχρονα παρατηρείται αναβλητικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων 
να ξανοιχτούν σε νέες πρωτοβουλίες στη σημερινή συγκυρία. Η 
επανάκαμψη της εμπιστοσύνης των επενδυτών προϋποθέτει ένα νέο 
αυστηρό θεσμικό πλαίσιο υπευθυνότητας και ελέγχου, το οποίο θα απο-
τρέπει τα φαινόμενα των υπερβολών, της κακής πρακτικής πολλών 
επιχειρήσεων και της απερισκεψίας που χαρακτήρισαν τις αγορές 
διεθνώς και στην Ελλάδα κατά το 1999-2000 και οδήγησαν σε 
σημαντικές απώλειες, απογοητεύοντας τους επενδυτές, ιδιαίτερα τους 
μικροεπενδυτές. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22  

ΕΕΠΠΟΟΠΠΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

  

2.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
την ενότητα αυτή θα αναπτύξουμε μερικά θέματα που σχετίζονται με 
την προληπτική εποπτεία των τραπεζών. Το θεσμικό και εποπτικό 
πλαίσιο έχει στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των τραπεζών και έχει 

σημαντικές συνέπειες στη διαχείριση κινδύνου. Η ξεχωριστή εποπτεία του 
τραπεζικού συστήματος που έχει αναπτυχθεί σε κάθε οικονομία είναι σημαντική 
για μια σειρά από λόγους. 

Η χρηματοοικονομική ευπάθεια αυξάνει την πιθανότητα αθέτησης της 
υποχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες (ή και το 
αντίστροφο) και μπορεί να οδηγήσει στην κρίση εμπιστοσύνης των επενδυτών 
(bank run), με αποτέλεσμα να εμποδίζονται οι τράπεζες να προσφέρουν το 
σημαντικότερο προϊόν τους, τη ρευστότητα (liquidity). 

Επίσης, η διαφάνεια των συναλλαγών της τράπεζας αποτελεί ένα σημαντικό 
μέρος της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Η γενικευμένη μορφή της έλλειψης 
της επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες μπορεί να οδηγήσει σε 
συστημική κρίση ολόκληρου του πιστωτικού συστήματος. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποφάσισε να διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο της 
τραπεζικής αγοράς και η Επιτροπή της Βασιλείας (1988) έθεσε ένα σύνολο 
οδηγιών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

2.2. Το Θεσμικό-Ρυθμιστικό Πλαίσιο 

και η Πολυπλοκότητα των Κινδύνων 
 

Το θεσμικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών υπάρχει για τρεις, κυρίως, λόγους: 

α) Για λόγους προστασίας των επενδυτών. 

β) Για λόγους προστασίας εκείνων με τους οποίους συναλλάσσεται ο 
οργανισμός. 

γ) Για λόγους προστασίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα. 

Σ 



Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους 

 25

Οι δύο πρώτοι λόγοι είναι βασικοί αλλά και άμεσα κατανοητοί. Ο τρίτος λόγος 
υπαγορεύεται από την ανάγκη να υπαχθούν οι επιχειρήσεις αυτές σε κοινό 
ρυθμιστικό πλαίσιο. Πράγματι, η χρεοκοπία μιας από αυτές είναι πιθανό να 
οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
(συστημικός κίνδυνος), συμπεριλαμβανομένης και της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στην αγορά, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων 
συμψηφισμού και διακανονισμού. 

Το θεσμικό πλαίσιο θέτει τους περιορισμούς και δίνει τις κατευθύνσεις που 
εμπνέουν εμπιστοσύνη στη διαχείριση κινδύνου και αποτελεί κίνητρο για την 
ανάπτυξη και την αποτελεσματικότερη οργάνωση εσωτερικού ελέγχου μέσα 
στους τραπεζικούς οργανισμούς. Συγχρόνως, η θεσμοθέτηση κανόνων είναι 
συχνά αντίθετη με τις απαιτήσεις του ανταγωνισμού, αφού οι κανόνες αυτοί 
μπορεί να επενεργούν περιοριστικά στις δραστηριότητες και στις λειτουργίες της 
τράπεζας. 

Από την άλλη, όμως, η διαδικασία της απορύθμισης άφησε ένα κενό, το οποίο 
έπρεπε να συμπληρωθεί με νέους κανόνες και ρυθμίσεις, προσαρμοσμένους 
στους κινδύνους. Αυτοί οι νέοι κανόνες σχεδιάστηκαν στην BIS4, στη Βασιλεία 
της Ελβετίας, και προσαρμόστηκαν στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Η 
απελευθέρωση αυτή, επίσης, δημιούργησε και μια σειρά από νέα τραπεζικά 
προϊόντα και υπηρεσίες. 

Οι εποπτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη θεσμοθέτηση του τραπεζικού 
συστήματος βρίσκονται πάντα προ αντικρουόμενων υποχρεώσεων: 

• Από τη μια μεριά, οφείλουν να ολοκληρώσουν την κύρια αποστολή τους που 
αφορά τη διατήρηση της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος και να 
προστατεύσουν την αποταμίευση. 

• Από την άλλη, πρέπει να αυξήσουν το βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ των 
πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τρόπο που να ικανοποιείται και το πρώτο κριτήριο 
της αποστολής τους. Έτσι, το πρώτο δίλημμα είναι αυτό που αναφέρεται στη 
σχέση μεταξύ κανονιστικού πλαισίου και αποτελεσματικότητας της αγοράς. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι αντιμέτωπη με μια επιπρόσθετη 
επιλογή. Στη μια άκρη βρίσκονται τα κανονιστικά πλαίσια που έχουν σχεδιαστεί 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές και στηρίζονται στις ιδιοσυγκρασίες της κάθε 
αγοράς, στις ανάγκες και την ιστορική τους εμπειρία, και στην άλλη βρίσκονται οι 
κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στόχο την εναρμόνιση των 
ρυθμιστικών και κανονιστικών πλαισίων των εθνικών αγορών. 

Το βασικότερο κριτήριο για την παρέμβαση των εποπτικών αρχών είναι η 
ενθάρρυνση του ανταγωνισμού σε βαθμό που, συχνά, δημιουργείται η εντύπωση 
ότι παραβλέπονται οι άλλες δύο λειτουργίες της εποπτικής αρχής: η σταθερότητα 
του συστήματος και η προστασία των επενδυτών. 

Τα κυριότερα εργαλεία για την αύξηση του ανταγωνισμού παίρνουν, κατά 
καιρούς, διάφορες μορφές, όπως, για παράδειγμα: 

• απελευθέρωση επιτοκίων και προμηθειών 

• απαλοιφή των περιορισμών που εμποδίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα να προ-
σφέρουν ειδικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (non-banking services) κ.ά. 
                                                 
4 Bank for International Settlements 
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Αντικείμενο της Συμφωνίας της Βασιλείας αποτελούν η καθιέρωση ενός 
ενιαίου συστήματος μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας των διεθνών 
εμπορικών τραπεζών και η επιβολή ελαχίστων ορίων επάρκειας ιδίων κεφαλαίων, 
με σκοπό την ενίσχυση του περιεχομένου των κανόνων της προληπτικής 
εποπτείας σε διεθνές επίπεδο. 

Ως επάρκεια ιδίων κεφαλαίων νοείται ένα σύστημα κανόνων, τους οποίους  
εφαρμόζουν οι ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα 
εποπτευόμενα από αυτές χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκή 
κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται κατά την 
ανάληψη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. 

Η επιδίωξη, λοιπόν, ήταν να περιοριστεί η έκθεση των διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αφερεγγυότητα μέσω της ενίσχυσης της 
ικανότητάς τους να απορροφούν απροσδόκητες ζημίες. 

Ο περιορισμός της ευαισθησίας των τραπεζών απέναντι στους κινδύνους 
στους οποίους εκτίθενται αποτελεί καταρχήν αντικείμενο της πολιτικής 
διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων, η οποία περιλαμβάνει: 

 α) μέτρα ενεργητικής πολιτικής, με πυρήνα τη διαφοροποίηση του 
τραπεζικού χαρτοφυλακίου, με στόχο τον έλεγχο του κινδύνου και 

β) μέτρα παθητικής πολιτικής, η υιοθέτηση των οποίων αποβλέπει στην 
ενδυνάμωση της καθαρής θέσης της τράπεζας. 

Μερικοί από τους θεσμικούς κανόνες είναι απλοί και έχουν στόχο να 
περιορίσουν τους πιθανούς κινδύνους. Για παράδειγμα, κάποιοι περιορισμοί, 
όπως ο δείκτης ρευστότητας = (κυκλοφορούν ενεργητικό)/(βραχυχρόνιες 
υποχρεώσεις), πρέπει να είναι μεγαλύτεροι της μονάδας. Όμως, πυρήνας του 
θεσμικού πλαισίου είναι η κεφαλαιακή επάρκεια (capital adequacy) των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, δηλαδή το ελάχιστο όριο κεφαλαίου 
προσαρμοσμένου για κίνδυνο (risk-based capital) από τις διάφορες θέσεις στο 
χαρτοφυλάκιό τους. 

Παραδοσιακά, το κεφάλαιο αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος του συνολικού 
ενεργητικού των τραπεζικών οργανισμών, ιδιαίτερα εάν συγκριθεί με αυτό των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ένα ποσοστό κεφαλαίου επί του συνολικού 
ενεργητικού ίσο με 8% αντιστοιχεί σε έναν υψηλό συντελεστή μόχλευσης (ξένα 
προς ίδια κεφάλαια). Συνήθως, οι τράπεζες διατηρούν στην κατοχή τους 
στοιχεία του ενεργητικού (δάνεια) ως τη λήξη της διάρκειάς τους, τα οποία δεν 
είναι εύκολα ρευστοποιήσιμα σε περίπτωση που χρειαστούν κεφάλαια, και η 
Οδηγία Κεφαλαιακής Επάρκειας ακριβώς αυτό το πνεύμα έχει. 

Οι περιορισμοί κεφαλαίου έχουν, τελευταία, προσαρμοστεί στον κίνδυνο της 
αγοράς. Οι βασικότεροι λόγοι είναι:  

α) ο κίνδυνος της αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημίας στη διάρκεια της ελάχιστης 
εκείνης περιόδου που χρειάζεται για τη ρευστοποίηση θέσης στην αγορά  

β) η χρονική αυτή περίοδος εξαρτάται από τον τύπο του συγκεκριμένου 
προϊόντος 

γ) η πιθανή ζημία εξαρτάται από τις κινήσεις της αγοράς στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, αλλά και από την ευαισθησία των διαφορετικών περιουσιακών 
στοιχείων του χαρτοφυλακίου στις μεταβολές αυτές. 
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Τα VaR υποδείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εσωτερικά 
υποδείγματα στον οργανισμό κάτω από τις οδηγίες των εποπτικών αρχών. 

 

2.3. Η Επιτροπή της Βασιλείας 
 Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία5  συστάθηκε το 

Δεκέμβριο του 1974 από τους Διοικητές  των Κεντρικών Τραπεζών της 
«Ομάδας των 10» (Group 10). Μέλη της είναι το Βέλγιο, ο Καναδάς, η 
Γαλλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η  Ισπανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η 
Ολλανδία, η Σουηδία, η Ελβετία, το  Ηνωμένο Βασίλειο, και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες. Η Επιτροπή συγκαλείται, κανονικά, τέσσερις φορές το χρόνο και 
διαθέτει περίπου τριάντα τεχνικές Ομάδες Έργου6, που επίσης συναντώνται 
κανονικά.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας είναι οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα 
που λειτουργεί στα πλαίσια της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών7. Η 
Επιτροπή ξεκίνησε να λειτουργεί ως "άτυπο forum" για ανταλλαγές απόψεων 
μεταξύ των μελών αναφορικά με τη σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήματος. Η έναρξη της λειτουργίας της συμπίπτει με την κατάργηση του 
συστήματος των σταθερών ισοτιμιών του Bretton Woods και την απαρχή 
της διαμόρφωσης ενός παγκοσμίου νομισματικού συστήματος που 
χαρακτηρίζεται από τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τις 
συχνές αλλαγές των επιτοκίων καθώς και των βασικών μακροοικονομικών 
μεγεθών. 

Στα πλαίσια αυτά οι τραπεζικές δραστηριότητες καθίστανται ιδιαίτερα 
ευάλωτες στους κινδύνους και επομένως θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τις 
Τράπεζες με τα απαραίτητα κεφάλαια η φερεγγυότητα και η σταθερότητα της 
λειτουργίας τους.  

 

2.3.1. Λειτουργία και Στόχοι της Επιτροπής της 
Βασιλείας 

Η Επιτροπή αναφέρεται στους Governors του Group των Δέκα Χωρών για 
να λάβει την έγκριση στην ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών. Επιπλέον, 
επειδή η Επιτροπή δέχεται αντιπροσώπους Ιδρυμάτων εκτός των Κεντρικών 
Τραπεζών, οι αποφάσεις της τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής. 

Το βασικό αντικείμενο της Επιτροπής της Βασιλείας αφορά τη θέσπιση 
κανόνων για την προληπτική εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας των 
Τραπεζών. Πρόκειται για ομοιόμορφους κανόνες που εφαρμόζονται από τα 
πιστωτικά ιδρύματα για την εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων για την 
αντιμετώπιση κάθε είδους κινδύνου. Εκτός όμως από τα θέματα της επάρκειας 
των κεφαλαίων η Επιτροπή εκδίδει οδηγίες σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο 
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6 Working  Groups  και Task  Forces 
7 Bank for International Settlements 
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των Τραπεζών, τη διαφάνεια και τη λογιστική απεικόνιση των τραπεζικών 
συναλλαγών, την προληπτική εποπτεία των χρηματοδοτικών ομίλων, κλπ. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν έχει κάποια τυπική υπερεθνική εποπτική 
εξουσία ή αρμοδιότητα, οποιασδήποτε μορφής. Οι προτάσεις της, τα εποπτικά 
πρότυπα, οι εποπτικοί κανόνες και οι σχετικές οδηγίες που διαμορφώνει δεν 
επιβάλλονται. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια για την εφαρμογή τους γιατί με   
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται  ομοιόμορφη αντιμετώπιση των προβλημάτων 
και κυρίως των τραπεζικών κινδύνων και εξασφαλίζεται η σταθερότητα του 
παγκοσμίου συστήματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εισηγείται πρακτικές με 
συμβουλευτικό χαρακτήρα προσδοκώντας ότι θα γίνουν αποδεκτές από τις 
εθνικές αρχές και βάσει τούτων θα προτείνουν ενέργειες, υποχρεωτικής ή άλλης 
μορφής, που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στα δεδομένα της 
οικείας αγοράς. Συνεπώς, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη σύγκλιση σε κοινά 
πρότυπα και προτείνει τις καλύτερες πρακτικές8 με την προσδοκία ότι οι 
Αρχές των Χωρών που συμμετέχουν θα πάρουν μέτρα προκειμένου να 
εφαρμόσουν συμφωνίες που είναι περισσότερο συμβατές στο Εθνικό τους 
περιβάλλον. 

Βασικά εργαλεία για την επίτευξη του σκοπού της είναι τα ακόλουθα: 

• Ανταλλαγή πληροφοριών για τις ρυθμίσεις θεμάτων εποπτείας σε εθνικό 
επίπεδο. 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κανόνων και τεχνικών εποπτείας 
του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. 

• Θέσπιση ελάχιστων προτύπων και κανόνων εποπτείας σε δραστηριότητες 
και θέματα κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό. 

Μεταξύ των βασικότερων στόχων της Επιτροπής είναι και η σμίκρυνση του 
χάσματος στην εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε διαφορετικές χώρες. Η 
κάλυψη του στόχου αυτού επιδιώκεται με την προώθηση δύο βασικών αρχών: 

 Όλα τα τραπεζικά ιδρύματα στον κόσμο πρέπει να έχουν συστήματα 
εποπτείας. 

 Τα εποπτικά συστήματα πρέπει να είναι επαρκή. 

Πρακτικά, οι προσπάθειες της Επιτροπής της Βασιλείας άρχισαν το 1975, 
όταν εξέδωσε μια πρώτη σχετική εργασία γνωστή ως «Concordat», η οποία 
ολοκληρώθηκε το 1983 και κοινοποιήθηκε με τον τίτλο «Principles for the 
Supervision of Banks Foreign Establishments». Με το έγγραφο αυτό τέθηκαν οι 
αρχές για ενιαία εποπτεία από τις εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής και των 
χωρών προέλευσης, των υποκαταστημάτων και των θυγατρικών τραπεζών σε 
άλλες χώρες. Με σχετική προσθήκη το 1990 αντιμετωπίστηκε και η ανάγκη για 
ενιαία ροή πληροφοριών μεταξύ των τραπεζικών εποπτικών αρχών διαφόρων 
χωρών. Η διαμόρφωση των αρχών για το θέμα αυτό ολοκληρώθηκε το 1992 με 
την επαναδιατύπωσή τους σε κείμενο γνωστό ως «Ελάχιστα Πρότυπα» 
(Minimum Standards). Τα πρότυπα δημοσιοποιήθηκαν και έκτοτε η Επιτροπή 
προτείνει μηχανισμούς υιοθέτησης αυτών. 

Η διαχρονική συνεργασία των τραπεζών σε θέματα εποπτείας βοήθησε την 
επιτροπή στην αντιμετώπιση θεμάτων, όπως: 
                                                 
8 Sound and best practices 
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• Συλλογή πληροφοριών για την εποπτεία από διάφορες χώρες των εγκα-
τεστημένων σ' αυτές ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων. 

• Εντοπισμός των εμποδίων στην αποτελεσματική εποπτεία των σχετιζόμενων 
με κανόνες περί απορρήτου σε διαφορετικές χώρες. 

• Μελέτη των διαδικασιών παροχής άδειας εγκατάστασης τραπεζών σε 
διάφορες χώρες. 

Τον Οκτώβριο του 1996 η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση, 
συνταχθείσα από ομάδα ειδικών μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι 
υπεράκτιων οργανισμών9, με προτάσεις για την υπέρβαση των προβλημάτων 
ενοποιημένης εποπτείας των διασυνοριακών συναλλαγών των διεθνών 
τραπεζών. Η έκθεση αυτή προσυπογράφηκε από 140 χώρες, βοηθώντας έτσι 
στη βελτίωση της ενοποιημένης εποπτείας. 

 

Μια σημαντική αποστολή της Επιτροπής είναι να καλύψει τα κενά των 
διεθνών ελεγκτικών μηχανισμών μέσω δύο βασικών Αρχών : 

Πρώτον : Όλες οι Τράπεζες πρέπει να εποπτεύονται. 

Δεύτερον : Η εποπτεία οφείλει να είναι επαρκής και αποτελεσματική. 

Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή άρχισε από το 1975 να εκδίδει σχετικά 
κείμενα και αποφάσεις στο πνεύμα τις εμπέδωσης των προαναφερόμενων 
Αρχών. 

Το 1988 η Επιτροπή έφερε στις Κεντρικές Τράπεζες του G-10 τη Σύμβαση 
που έγινε γνωστή σαν Basle Capital Accord και η οποία προέβλεπε την 
εφαρμογή στον Τραπεζικό Κλάδο, ενός ελάχιστου κοινού κεφαλαιακού 
επιπέδου, που προοριζόταν αποκλειστικά για τον Πιστωτικό Κίνδυνο, το 
σοβαρότερο κίνδυνο που διέτρεχαν, τότε, οι Τράπεζες. 

 

2.3.2. Η Ομάδα των Δέκα (Group of Ten) 
Την Ομάδα των Δέκα (Group of Ten, G-10) αποτελούν οι εξής βιομηχανικές 

χώρες: Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ολλανδία, 
Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α. Στόχος της ομάδας είναι η 
ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία σε θέματα οικονομικής, νομισματικής και 
χρηματοοικονομικής πολιτικής. Οι υπουργοί οικονομικών και οι διοικητές των 
Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της Ομάδας των Δέκα συναντώνται συνήθως 
δύο φορές το χρόνο, ταυτόχρονα με τη συνεδρίαση της Άνοιξης και του 
Φθινοπώρου της Μεταβατικής Επιτροπής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 
Επίσης, οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των Χωρών της Ομάδας των 
Δέκα συναντώνται κάθε μήνα στην έδρα της Τράπεζας Διεθνών 
Διακανονισμών. Διάφορες επιτροπές συστήνονται και συναντώνται κατά 
περίπτωση. 
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2.3.3. Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών 
Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements-

BIS) είναι ένας διεθνής οργανισμός που στηρίζει τη διεθνή οικονομική και 
νομισματική συνεργασία και λειτουργεί ως τράπεζα των Κεντρικών Τραπεζών. 
Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στη Βασιλεία της Ελβετίας, ενώ διατηρεί και 
δύο γραφεία, το πρώτο στο Hong Kong και το δεύτερο στην Πόλη του Μεξικού. 
Αποτελεί τον αρχαιότερο διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό, αφού ιδρύθηκε 
το 1930. 

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει είναι: 

• Προώθηση του διαλόγου μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών σε οικονομικά 
θέματα. 

• Έρευνα σε οικονομικά και χρηματοοικονομικά θέματα. 

• Υπηρεσίες θεματοφύλακα σε διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές. 

 

2.3.4. Το Πρώτο Σύμφωνο της Επιτροπής της 
Βασιλείας (Basel I) για την Κεφαλαιακή Επάρκεια 

των Τραπεζών 
Το θέμα που κυρίως απασχολεί την Επιτροπή τα τελευταία χρόνια είναι η 

Κεφαλαιακή Επάρκεια10 των τραπεζών. Από τις αρχές του 1980 η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών 
κινδύνων, ιδιαίτερα την εποχή εκείνη του πιστωτικού κίνδυνου, άρχισε να 
επιδεινώνεται η κεφαλαιακή επάρκεια πολλών μεγάλων διεθνών τραπεζών. 

Η Επιτροπή, με τη στήριξη των κυβερνήσεων των χωρών της Ομάδας των 
Δέκα, αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να ανακοπεί η επιδείνωση 
των αποδεκτών μεγεθών της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, 
τουλάχιστον στις χώρες της ομάδας, και να προωθηθεί μεγαλύτερη σύγκλιση στη 
μέτρησή της. Όπως ήδη αναφέραμε, ο κίνδυνος που τότε αναπτυσσόταν με ταχύ 
ρυθμό ήταν ο πιστωτικός κίνδυνος. Αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη κοινής 
πεποίθησης για την ανάγκη ομοειδούς προσέγγισης της μέτρησης του πιστωτικού 
κινδύνου με τον προσδιορισμό συντελεστών στάθμισης, ανάλογα με τον 
αναλαμβανόμενο με κάθε τοποθέτηση ή χρηματοδότηση κίνδυνο, τόσο για τα 
εντός όσο και για τα εκτός ισολογισμού στοιχεία των τραπεζών. 

Διαμορφώθηκε έτσι κοινή αντίληψη μεταξύ των μελών της Επιτροπής για την 
αναγκαιότητα και υιοθέτηση ενός Διεθνούς Συμφώνου (Συνθήκης) με σκοπό 
την ενδυνάμωση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος διεθνώς και την 
απάλειψη κάθε πηγής δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού, προερχόμενου από 
τις διαφορές στις ανάγκες και στη μέτρηση της κεφαλαιακής επάρκειας στις 
διάφορες χώρες. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία και δημοσιοποίηση, το 
Δεκέμβριο του 1987, ενός συμβουλευτικού εγγράφου με σχετικές προτάσεις. 
Μετά από σειρά παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, οριστικοποιήθηκε 
τελικά ένα σύστημα μέτρησης των κινδύνων γνωστό ως Σύμφωνο της Βασιλείας 
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για την Κεφαλαιακή Επάρκεια11, το οποίο, αφού εγκρίθηκε από τις αρχές των 
χωρών της Ομάδας των Δέκα, δόθηκε για εφαρμογή στις τράπεζες. 

Από τη δημοσιοποίησή του το 1988 το έγγραφο για την Κεφαλαιακή 
Επάρκεια υιοθετήθηκε σταδιακά όχι μόνο από τις χώρες-μέλη της Ομάδας των 
Δέκα, αλλά και από πολλές άλλες χώρες, ιδιαίτερα από χώρες με τράπεζες με 
διεθνείς δραστηριότητες. Το Σεπτέμβριο του 1993 ανακοινώθηκε ότι όλες οι 
τράπεζες των χωρών-μελών της Ομάδας των Δέκα με διεθνείς δραστηριότητες 
κάλυπταν την ελάχιστη απαιτουμένη από το Σύμφωνο Κεφαλαιακή Επάρκεια. 

Βάση του συστήματος του πρώτου Συμφώνου αποτελεί η υποχρέωση των 
τραπεζών να καλύπτουν διαρκώς μια ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 8%. Ο 
συντελεστής αυτός έγινε γνωστός ως Δείκτης Φερεγγυότητας (Solvency 
Ratio) και στοχεύει στην προστασία των πιστωτικών ιδρυμάτων από τον 
αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο. 

Ο συντελεστής διαμορφώθηκε αρχικά από το λόγο των Εποπτικών Ιδίων 
Κεφαλαίων της Τράπεζας προς τα σταθμισμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο 
στοιχεία του ενεργητικού (εντός και εκτός ισολογισμού) ως παρανομαστή, ως 
ακολούθως: 

Δείκτης Φερεγγυότητας = 
νδυνοςςιστωτικ
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Δείκτης Φερεγγυότητας ≥  8% 

Δηλαδή, η πρώτη μέτρηση του Δείκτη Φερεγγυότητας σχετιζόταν απο-
κλειστικά με τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Οι τυποποιημένοι συντελεστές στάθμισης που προβλέπονται στην ΠΤΔΕ 
2054/18.3.92 και εφαρμόζονται στις διάφορες κατηγορίες στοιχείων του 
ενεργητικού είναι τέσσερις: 

 Μηδενικός Συντελεστής (0%) 

 Συντελεστής Στάθμισης 20% 

 Συντελεστής στάθμισης 50% 

 Συντελεστής Στάθμισης 100% 

 

2.3.5. Τροποποίηση του Πρώτου Συμφώνου και 
Κίνδυνοι Αγοράς 

Πολλοί όροι για την κεφαλαιακή επάρκεια, οι οποίοι τέθηκαν το 
1988, στη συνέχεια τροποποιήθηκαν ή βελτιώθηκαν. Για παράδειγμα, 
το 1991 επεξηγήθηκαν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι αναφορές για τις 
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προβλέψεις επί επισφαλών δανείων και το 1995 αναγνωρίστηκε ο 
διμερής συμψηφισμός του ανοίγματος πιστωτικού κινδύνου των 
τραπεζών από θέσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Παράλληλα, η Επιτροπή εργάστηκε για τη βελτίωση του πλαισίου 
αντιμετώπισης των λοιπών, πέραν του πιστωτικού, 
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Σημειώνεται ότι το πρώτο Σύμφωνο 
της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια εστίασε τους όρους του 
στην ανάλυση και στην αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. 

Τον Ιανουάριο του 1997 η Επιτροπή εξέδωσε τροποποίηση του 
Πρώτου Συμφώνου για την Κεφαλαιακή Επάρκεια. Με την 
τροποποίηση αυτή ενσωμάτωσε στη συνθήκη του 1988 τους 
κινδύνους αγοράς που προέρχονται από τις ανοικτές θέσεις των 
τραπεζών σε: 

• Ξένο νόμισμα (Συνάλλαγμα) 

• Διαπραγματευόμενους τίτλους χρέους 

• Μετοχές 

• Εμπορεύματα 

• Δικαιώματα Προαίρεσης 

Ως τελική ημερομηνία εφαρμογής των νέων διατάξεων και ο 
συνυπολογισμός των κινδύνων αγοράς στην κεφαλαιακή επάρκεια 
ορίστηκε η 31 -12-1997. 

Δεδομένης της πρόβλεψης για αντιμετώπιση των κινδύνων αγοράς μόνο 
για τους διαπραγματεύσιμους τίτλους χρέους, οι τράπεζες ήταν 
υποχρεωμένες, έως το τέλος του 1997, να διαχωρίσουν το χαρτοφυλάκιό 
τους σε εκείνο που κατείχαν για εισόδημα ή για επένδυση, το οποίο 
χαρακτηρίστηκε «επενδυτικό πρόγραμμα» (investment book) και σε εκείνο 
που κατείχαν για μεταπώληση ή για διαπραγμάτευση στις δευτερογενείς 
αγορές, το οποίο χαρακτηρίστηκε «εμπορικό χαρτοφυλάκιο» (trading book). 

Με την προσθήκη των κινδύνων αγοράς, ο Δείκτης Φερεγγυότητας 
διαμορφώθηκε ως εξής: 

Δείκτης Φερεγγυότητας = 
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2.3.6. Η Νέα Σύμβαση της Επιτροπής της 
Βασιλείας   (The New Basel Capital Accord 16 

January 2001-Basel II) 
 
 

2.3.6.1. Γενικά Σχόλια 
Αναγνωρίζοντας τα μειονεκτήματα των κανόνων που ίσχυαν, η Επιτροπή 

της Βασιλείας θέλησε να τα θεραπεύσει. Έτσι, λοιπόν, εξέδωσε πρόταση για 
μια νέα Σύμβαση12, η οποία θα αντικαταστήσει την τρέχουσα Σύμβαση του 
1988. 

Ο William J. McDonough, Chairman της B.C. εκείνη την εποχή, εισήγαγε 
την πρόταση σημειώνοντας: 

«Το νέο πλαίσιο σκοπεύει να φέρει πλησιέστερα τις εποπτικές 
κεφαλαιακές απαιτήσεις με τους αντίστοιχους κινδύνους και να παρέχει 
στις Τράπεζες και τους Ελεγκτικούς Οργανισμούς πολλές επιλογές στην 
εκτίμηση της Κεφαλαιακής Επάρκειας». 

Ο κ. McDonough πρόσθεσε ότι, προτείνοντας τη Νέα Σύμβαση, η Επιτροπή 
πιστεύει ότι έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εφαρμογής ενός πλαισίου 
Κεφαλαιακής Επάρκειας, ικανού να προσαρμοσθεί στις νεότερες απαιτήσεις 
του Οικονομικού Συστήματος, στο οποίο θα προσδώσει επάρκεια και 
ασφάλεια. 

Οι απώτεροι σκοποί  της νέας πρότασης για τα ίδια κεφάλαια, 
συνοψίζονται στα εξής: 

 Σύνεση και ρεαλισμός: οι τράπεζες και οι δανειζόμενοι θα 
υπολογίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και ρεαλισμό το κεφάλαιο που 
απαιτείται για τους δεδομένους κινδύνους που αναλαμβάνουν. 

 Ομοιομορφία κριτηρίων: Οι συνδυασμοί κεφαλαίου και κινδύνων θα 
ελέγχονται και θα αξιολογούνται από τις εποπτικές αρχές με ίδια κριτήρια και 
πρότυπα για όλες τις τράπεζες και για όλους τους δανειζόμενους μιας 
δεδομένης τάξης κινδύνου. 

 Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα: Τόσο οι τράπεζες όσο και οι 
δανειζόμενοι θα έχουν ισχυρότερο κίνητρο αφενός να καταγράφουν και να 
εμφανίζουν με ειλικρίνεια την πραγματικότητα και αφετέρου να 
διαχειρίζονται πιο ενεργητικά τους κινδύνους που αναλαμβάνουν με τις 
δραστηριότητές τους. 

 Ίσοι όροι ανταγωνισμού: Θα υπάρχει μεγαλύτερη ομοιομορφία, σε 
τοπικό και σε διεθνές επίπεδο, όσον αφορά τη στάθμιση και τη διαχείριση των 
κινδύνων, ώστε να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού  τόσο μεταξύ 
των πιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και μεταξύ δανειζομένων της ίδιας 
πιστοληπτικής ικανότητας. 

 Δίκαιη μεταχείριση: το νέο κανονιστικό πλαίσιο θα πριμοδοτεί έμμεσα 
εκείνες τις τράπεζες και εκείνους τους δανειζόμενους, οι οποίοι θα 

                                                 
12 The New Basel Capital Accord 
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βαθμολογούνται υψηλά στις κλίμακες διαβάθμισης της πιστοληπτικής 
ικανότητας. 

 Συμβατότητα με τις πρακτικές της αγοράς:  θα υπάρχει καλύτερη 
ευθυγράμμιση των θεσμικά απαιτούμενων κεφαλαίων με την έννοια και τις 
μεθόδους της λεγόμενης «κατανομής οικονομικού κεφαλαίου» που 
εφαρμόζουν οι σύγχρονες τράπεζες. 

 

2.3.6.2. Δομή της Βασιλείας ΙΙ 
Η πρόταση βασίζεται σε τρεις αλληλοενισχυόμενους πυλώνες που θα 

επιτρέψουν τόσο στις Τράπεζες όσο και στα Ελεγκτικά Όργανα να 
εκτιμήσουν ορθά τους κινδύνους που οι Τράπεζες αντιμετωπίζουν. 

Η Νέα Σύμβαση επικεντρώνεται στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις με 
σκοπό να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο μέτρησης που είχε εισαχθεί στη Σύμβαση 
του 1988, στην αναθεώρηση των ελεγκτικών μηχανισμών για την 
κεφαλαιακή επάρκεια των Ιδρυμάτων, την επεξεργασία των εσωτερικών 
εκτιμήσεων και την πειθαρχία της Αγοράς που θα επιτευχθεί με 
αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες, ώστε να ενθαρρύνονται ασφαλείς 
και ορθές Τραπεζικές πρακτικές. 

Έτσι, λοιπόν, οι τρεις  πυλώνες είναι οι εξής: 

1ος Πυλώνας (Pillar Ι): Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε 
κάλυψη των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 

Προτείνοντας τον πρώτο πυλώνα, η Επιτροπή σκοπεύει να 
αντικαταστήσει τη μεθοδολογία «ένα μέγεθος κατάλληλο για κάθε 
περίπτωση», που απετέλεσε το πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων στη 
Σύμβαση του 1988, με μια ποικιλία εναλλακτικών μεθόδων. 

Η Νέα Σύμβαση περιγράφει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι 
Τράπεζες και τα Όργανα Ελέγχου θα επιλέξουν την κατάλληλη μέθοδο με 
κριτήρια, μεταξύ των άλλων, τη φύση και την πολυπλοκότητα των εργασιών 
τους καθώς και την ποιότητα του πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων. 

Σύμφωνα με τη διατύπωση του προέδρου της Επιτροπής: «Το 
προτεινόμενο πλαίσιο θα ενεργοποιήσει τις τράπεζες για να βελτιωθούν στη 
διαχείριση των κινδύνων, με τη χρήση συνθετότερων και πλέον ευαίσθητων 
επιλογών, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων». 

Για τον Πιστωτικό Κίνδυνο, η τυποποιημένη προσέγγιση (standardized 
approach), που είχε εισαχθεί με τη Σύμβαση του 1988, προέβλεπε τη χρήση 
εξωτερικών πιστωτικών εκτιμήσεων13 για τις λιγότερο σύνθετες Τράπεζες. 
Αντίθετα, τράπεζες με αυξημένη ικανότητα διαχείρισης κινδύνων που 
μπορούν να καλύψουν αυξημένες απαιτήσεις των Ελεγκτικών Οργάνων, 
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν εσωτερικές μεθόδους προσέγγισης. 

                                                 
13 External credit assessments 
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Σύμφωνα με αυτές τις προσεγγίσεις τα βασικά στοιχεία του Πιστωτικού 
Κινδύνου όπως η πιθανότητα αθέτησης - πτώχευσης (probability of default) 
του δανειολήπτη εκτιμάται με εσωτερικές μεθόδους που αναπτύσσουν οι 
Τράπεζες. 

Για το Λειτουργικό Κίνδυνο (Operational Risk) προτείνονται μέθοδοι 
προσέγγισης για τον υπολογισμό των σχετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

Αναφορικά με το συνολικό επίπεδο των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ο 
στόχος της Επιτροπής είναι να εισάγει μεθοδολογίες περισσότερο ευαίσθητες 
στον εντοπισμό και τη μέτρηση του κινδύνου. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, 
όπως είναι επόμενο, θα διαμορφωθούν σε συνάρτηση με το προφίλ 
κινδύνων στα οποία εκτίθενται οι τράπεζες. 

2ος  Πυλώνας (Pillar ΙΙ): Αναθεώρηση Ελεγκτικών Μηχανισμών. 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Επιτροπής επιβεβαιώνει τη   σπουδαιότητα 
της αναθεώρησης των εργασιών των ελεγκτικών μηχανισμών, σαν έναν 
αποφασιστικό παράγοντα στον προσδιορισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών 
απαιτήσεων. 

Προς το σκοπό αυτό η Νέα Συνθήκη προτείνει ενέργειες, με τις οποίες τα 
Ελεγκτικά Όργανα θα πιστοποιούν ότι κάθε Τράπεζα έχει θέσει σε εφαρμογή  
εσωτερικές διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την κεφαλαιακή της επάρκεια 
και θα σχηματίζουν προβλέψεις ανάλογες του επιπέδου των 
αναλαμβανόμενων   κινδύνων  και της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών 
της μηχανισμών. 

Αυτές οι εσωτερικές διαδικασίες θα υφίστανται, στη συνέχεια, τον έλεγχο 
των Εποπτικών Οργάνων, τα οποία επιβλέπουν και ελέγχουν τις τράπεζες όχι 
μόνο για την επάρκεια των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που τηρούν, αλλά και 
για την εγκυρότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό των 
κεφαλαίων αυτών. 

3ος Πυλώνας (Pillar ΙΙΙ): Ενίσχυση της πειθαρχίας της Αγοράς με 
σκοπό τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι απαιτήσεις διαφάνειας που διατυπώνονται στη 
Νέα Συνθήκη θα επιτρέψουν στον κλάδο να προσδιορίσει το επίπεδο 
κινδύνου και την αντίστοιχη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. 

Οι προτάσεις της παρέχουν σαφείς οδηγίες για την εκτίμηση της 
κεφαλαιακής δομής, του βαθμού έκθεσης στους κινδύνους και τον 
προσδιορισμό της κεφαλαιακής επάρκειας. Ουσιαστικά πρόκειται για ενότητα 
διατάξεων που καθορίζει με λεπτομέρειες την υποχρέωση των τραπεζών να 
προβαίνουν σε δημοσίευση αναλυτικών οικονομικών στοιχείων- ποιοτικών και 
ποσοτικών- καθώς επίσης και πληροφοριών που σχετίζονται με τη διοικητική 
διάρθρωση και την εταιρική διακυβέρνησή τους. 

 

2.3.6.3. Τα Επόμενα Βήματα 
Ο Τραπεζικός κλάδος εκλήθη να σχολιάσει τις προτάσεις της Νέας 

Συνθήκης και αφού έλαβε περισσότερες από 250 απαντήσεις και σχόλια από 
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Τράπεζες, Εταιρίες Συμβούλων, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και   Ερευνητές,   
κατέληξε   στα ακόλουθα συμπεράσματα : 

Πρώτον, η Επιτροπή εμμένει στην αρχιτεκτονική των τριών Πυλώνων 
της Νέας Σύμβασης που επαυξάνουν την ευαισθησία του κλάδου στην έννοια 
των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

Δεύτερον, η Επιτροπή τονίζει ότι σύμφωνα με τις νέες προτάσεις η 
«μέση» Τράπεζα θα φροντίσει να εξασφαλίσει επαρκές ελεγκτικό κεφάλαιο 
μέσω της αναθεωρημένης τυποποιημένης (Standardized) προσέγγισης και 
αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης των οικονομικών κινήτρων για την 
υιοθέτηση εσωτερικών προσεγγίσεων πέραν της τυποποιημένης, στη 
διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου. 

Τρίτον, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η αναλογία του Λειτουργικού 
Κινδύνου στο σύνολο των κινδύνων που τώρα εκτιμάται στο 20%, έχει 
περιθώρια περαιτέρω μείωσης και εξετάζει σχόλια και εισηγήσεις αναφορικά 
με το Λειτουργικό Κίνδυνο. 

Τέταρτον, η Επιτροπή έχει τη γνώμη ότι απαιτούνται περισσότερες 
προσπάθειες για να επιβεβαιωθεί ότι οι νέες προτάσεις είναι απολύτως 
επιτυχείς στη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων που άπτονται της 
λειτουργίας μικρών και μεσαίου μεγέθους εταιριών (SMEs). 

Πέμπτον, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου των απαντήσεων και των 
σχολίων του κλάδου η επιτροπή εκτιμά ότι η συνεργασία με τον κλάδο πρέπει 
να συνεχισθεί μέχρι την οριστικοποίηση των πλέον κατάλληλων προτάσεων. 
Ως συνέπεια αυτής της απόφασης, η ημερομηνία εφαρμογής της Νέας 
Συνθήκης μετατίθεται για το έτος 2006. 

 

2.3.6.4. Οι Επιπτώσεις για τις Επιχειρήσεις 
Οι ρυθμίσεις της Βασιλείας II που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο δεν 

αφορούν μόνο τις τράπεζες, αλλά και τις επιχειρήσεις-πελάτες τους. Όταν 
ισχύσουν οι νέοι κανόνες, μια τράπεζα, για να υπολογίσει τον πιστωτικό 
κίνδυνο και τα απαιτούμενα κεφάλαια, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 
ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές μεθόδους εκτίμησης:  

 Είτε την "Τυποποιημένη" Μέθοδο (Standardized Approach), που είναι 
αυτή που ισχύει και σήμερα, αλλά με διαφορετικούς συντελεστές στάθμισης 
των κινδύνων 

  Είτε τη μέθοδο των "εσωτερικών Συστημάτων Βαθμολόγησης" 
(Internal Ratings Based Approach). 

Σημασία για τις επιχειρήσεις έχει ότι η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των 
μεθόδων αυτών θα δίνεται σε κάθε τράπεζα "συνολικά": Υποχρέωση της 
τράπεζας θα είναι να εφαρμόζει είτε τη μία είτε την άλλη μέθοδο στο σύνολο 
του χαρτοφυλακίου της και όχι στην περίπτωση του κάθε πελάτη ή κάθε επι-
χειρηματικού σχεδίου χωριστά. Ο πελάτης έτσι θα γνωρίζει εκ των προτέρων 
αν η τράπεζα στην οποία απευθύνεται εφαρμόζει τη μία ή την άλλη μέθοδο. 
Και αυτό θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα μπορεί ο ίδιος να συνεκτιμά 
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προτού επιλέξει τράπεζα και το είδος συνεννόησης και συνεργασίας που θα 
επιδιώξει. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι επιχειρήσεις θα αξιολογούνται και θα 
βαθμολογούνται για την πιστοληπτική τους ικανότητα. Η βαθμολόγηση θα 
γίνεται είτε από αναγνωρισμένες εξωτερικές εταιρείες πιστοληπτικής 
αξιολόγησης (αν η τράπεζα εφαρμόζει την τυποποιημένη μέθοδο) είτε από 
την ίδια την τράπεζα (εάν εφαρμόζει τη μέθοδο των εσωτερικών 
συστημάτων αξιολόγησης), με κριτήρια και στατιστικά υποδείγματα που θα 
ελέγχονται και θα εγκρίνονται ατό τις εποπτικές αρχές. 

Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής 
αξιολόγησης, τα κριτήρια βαθμολόγησης θα είναι κοινά για όλες τις 
επιχειρήσεις. Και ο συγκεκριμένος βαθμός που θα επιτυγχάνει μια επιχείρηση 
θα επηρεάζει καθοριστικά το κόστος που θα έχει η τράπεζα για να τη 
χρηματοδοτήσει. 

 

2.3.6.5. Η Επίπτωση στο Κόστος Τραπεζικών 
Κεφαλαίων 

Ένα βασικό στοιχείο που προσδιορίζει το κόστος ενός τραπεζικού 
προϊόντος, υπηρεσίας ή συναλλαγής είναι η ποσότητα κεφαλαίου που η 
τράπεζα πρέπει να διαθέσει για το συγκεκριμένο σκοπό. Με τους κανόνες 
που ισχύουν σήμερα, η ποσότητα εποπτικού κεφαλαίου αντιστοιχεί στο 8% 
του δανείου. Δηλαδή για κάθε €100 δάνειο η τράπεζα υποχρεούται να έχει 
€8 κεφάλαια. 

Με τους νέους κανόνες της Βασιλείας II, η απαιτούμενη ποσότητα 
κεφαλαίου θα είναι τόσο μικρότερη, όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός 
πιστοληπτικής ικανότητας (δηλαδή το rating) μιας επιχείρησης: 

 Αν η τράπεζα έχει επιλέξει να εφαρμόζει «τυποποιημένη μέθοδο», οι 
νέοι συντελεστές στάθμισης των κινδύνων θα κυμαίνονται από 20% μέχρι 
150%, ανάλογα με το rating. Δηλαδή για κάθε €100 δάνειο η τράπεζα, 
ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, θα υποχρεούται να 
έχει από €1,6 μέχρι €12 κεφάλαιο. 

 Αν πάλι δεν υπάρχει rating, δηλαδή η επιχείρηση δε βαθμολογείται από 
οίκο αξιολόγησης, τότε το απαιτούμενο κεφάλαιο θα είναι όπως και σήμερα, 
δηλαδή €8. 

 

2.3.6.6. Τι Αλλάζει για τις Επιχειρήσεις 
Αυτό το νέο σύστημα δεν κυοφορεί εκπλήξεις, κραδασμούς ή 

ανυπέρβλητες δυσκολίες. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών 
επιχειρήσεων οι νέοι συντελεστές δε θα συνεπάγονται συνταρακτικές ή 
απότομες αλλαγές. Και μάλιστα, οι καλές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν. 
Συγκεκριμένα: 

 Για τις επιχειρήσεις που δε θα βαθμολογούνται από εταιρεία 
αξιολόγησης, όπως και για εκείνες που θα αξιολογούνται με μεσαία 
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βαθμολογία (από ΒΒ- μέχρι ΒΒΒ+), η στάθμιση κινδύνου και το κόστος των 
τραπεζικών συναλλαγών θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά. 

  Για τις επιχειρήσεις που θα βαθμολογούνται με υψηλό rating (από Α- 
και πάνω), το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών θα είναι χαμηλότερο από 
σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη παρατηρείται διεθνώς, μια τάση 
συμπίεσης του κόστους συναλλαγών για τις επιχειρήσεις υψηλής 
πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα 
πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Εκεί που η εικόνα ίσως θα αλλάξει, είναι για τις επιχειρήσεις που θα 
βαθμολογούνται με χαμηλό rating (κάτω από ΒΒ-). Αυτές θα 
αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος τραπεζικών συναλλαγών, διότι στην πε-
ρίπτωσή τους ο συντελεστής στάθμισης των κινδύνων θα είναι υψηλότερος, 
και επομένως, τα υποχρεωτικά εποπτικά κεφάλαια για την τράπεζα θα είναι 
περισσότερα. Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή, η κατάσταση δε δικαιολογεί 
πανικό. Στην αρχή, αλλά πάντως όχι για απεριόριστο χρονικό διάστημα, οι 
επιχειρήσεις θα μπορούν να επιλέξουν να μη βαθμολογούνται από εταιρεία 
αξιολόγησης. Θα έχουν έτσι το χρόνο να δημιουργήσουν ένα ιστορικό 
καλών επιδόσεων, ώστε όταν έρθει η ώρα να βαθμολογηθούν, να επιτύχουν 
υψηλό rating. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι στο διάστημα αυτό, οι 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα συνεργάζονται με τράπεζες οι οποίες θα 
εφαρμόζουν την τυποποιημένη προσέγγιση. Διότι στην άλλη περίπτωση, οι 
επιχειρήσεις θα βαθμολογούνται αυτόματα με βάση τα εσωτερικά μοντέλα 
αξιολόγησης που θα εφαρμόζουν οι τράπεζες μετά από έγκριση της 
εποπτικής αρχής. 

Στο νέο αυτό ρυθμιστικό περιβάλλον, κάθε επιχείρηση πρέπει να βρει την 
τράπεζα που της ταιριάζει. Ορισμένες τράπεζες είναι πιθανό να χρειασθούν 
περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσουν τη μέθοδο της εσωτερικής 
αξιολόγησης. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι με τους νέους κανόνες 
δημιουργείται "κίνητρο εποπτικών κεφαλαίων" σε όλες τις τράπεζες για να 
μεταβούν, έστω σταδιακά, από την "τυποποιημένη" μέθοδο στη μέθοδο της 
"εσωτερικής αξιολόγησης". Ίσως λοιπόν δεν είναι πρόωρο να επισημανθεί από 
τώρα η ακόλουθη "τεχνική" λεπτομέρεια και ένα πιθανό "πρακτικό" 
αποτέλεσμά της.. 

Ενώ και στις δύο μεθόδους ο συντελεστής στάθμισης των κινδύνων για 
τους "καλούς" πελάτες είναι περίπου ίδιος, στη μέθοδο της εσωτερικής 
αξιολόγησης ο συντελεστής για τους "μη καλούς" πελάτες θα κλιμακώνεται και 
θα μπορεί να φτάσει μέχρι και το 625% (αντί για το μέγιστο 150% στην τυ-
ποποιημένη μέθοδο). Αυτό σημαίνει ότι για τους "πολύ κακούς" πελάτες, σε 
κάθε €100 δάνειο η τράπεζα θα πρέπει να τηρεί €50 εποπτικά κεφάλαια. 
Δηλαδή, στις περιπτώσεις αυτές το κόστος εποπτικών κεφαλαίων θα είναι 
υπέρογκο. Υπάρχει έτσι πιθανότητα για όσες τράπεζες θα εφαρμόζουν τη μέ-
θοδο της εσωτερικής βαθμολόγησης να απομακρυνθούν βαθμιαία από τους 
"μη καλούς'" πελάτες, λόγω των υψηλών εποπτικών κεφαλαίων που στην 
περίπτωσή τους θα συνεπάγεται η εφαρμογή της μεθόδου αυτής. 
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2.4. Συμπεράσματα 
Οι τράπεζες διαχειρίζονται κυρίως τα κεφάλαια που τους εμπιστεύονται οι 

επενδυτές και οι καταθέτες. Τόσο οι καταθέσεις όσο και τα κεφάλαια των 
τραπεζών από λοιπές πηγές σπανίζουν, κοστίζουν και πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται με υπευθυνότητα και σύνεση. Αυτές ακριβώς τις αρχές και αλήθειες 
αντανακλά το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, στο οποίο καλούμαστε όλοι να 
προσαρμοστούμε. 

Χρόνος για προσαρμογή υπάρχει. Για όσες τράπεζες και επιχειρήσεις θα 
προετοιμαστούν εγκαίρως, το κόστος προσαρμογής θα είναι ελεγχόμενο και 
θα επιμερισθεί σε αρκετές περιόδους χρήσης. Κώδωνες κίνδυνου και 
βεβιασμένες ενέργειες ούτε απαιτούνται ούτε ενδείκνυνται. Εκείνο που 
χρειάζεται είναι προγραμματισμός και συντονισμένα βήματα. 

Λόγω του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, στις επιχειρήσεις που για δικούς 
τους λόγους θα επιλέξουν να μη βαθμολογούνται από οίκους αξιολόγησης θα 
ταιριάζουν οι τράπεζες που θα εφαρμόζουν την τυποποιημένη μέθοδο 
λογισμού των απαιτούμενων κεφαλαίων. Ωστόσο, όλες οι επιχειρήσεις θα 
έχουν συμφέρον να βαθμολογούνται υψηλά. Αυτό θα τους εξασφαλίζει 
καλύτερους όρους δανεισμού, ανεξάρτητα από τη μέθοδο λογισμού 
κεφαλαίων που θα εφαρμόζει η τράπεζά τους. 

Εξάλλου, οι τεκμηριωμένα καλές επιδόσεις, τα ειλικρινή και υγιή 
στατιστικά δεδομένα και η επισήμως βεβαιωμένη υψηλή πιστοληπτική 
ικανότητα είναι στοιχεία που ανοίγουν το δρόμο και για μια πρόσθετη 
σημαντική δυνατότητα, την πρόσβαση και άντληση κεφαλαίων από την 
αγορά ομολόγων και την αγορά μετοχών. Πέραν των λοιπών 
πλεονεκτημάτων, η δυνατότητα πρόσβασης στην εξωτραπεζική αγορά ως 
εναλλακτική μορφή άντλησης κεφαλαίων αυξάνει τη διαπραγματευτική θέση 
των επιχειρήσεων και στις διαβουλεύσεις τους με τις τράπεζες. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33  

ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΩΩΝΝ  

 

3.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  
ς κίνδυνο ορίζουμε το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από το 
συνυπολογισμό να συμβεί ένα δυσμενές γεγονός και της 
επίπτωσης που μπορεί να έχει αυτό το γεγονός στα 

αποτελέσματα ή την οικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος. 

Ο αντικειμενικός σκοπός κάθε πιστωτικού ιδρύματος είναι η 
μεγιστοποίηση της εξαρτώμενης από τον κίνδυνο απόδοσης που 
απολαμβάνουν οι μέτοχοι. Συνεπώς η αποδοτικότητα των τραπεζών 
εξαρτάται από τη σωστή και επιτυχή διαχείριση των κινδύνων. Η μη 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων μπορεί να απειλήσει τη 
φερεγγυότητα μιας τράπεζας. Η έλλειψη αυτή εντοπίζεται είτε στην 
αρνητική καθαρή θέση είτε στην αδυναμία να αντεπεξέλθει στις 
υποχρεώσεις της. Οι σημαντικότερες εξελίξεις από τις οποίες προήλθαν οι νέοι 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι είναι: 

 Η μεταβολή στο διεθνές σύστημα διαμόρφωσης των ισοτιμιών των 
διαφόρων νομισμάτων με τη μετάβαση, στη δεκαετία του 1970, από το σύστημα 
των σταθερών ισοτιμιών ή σύστημα Bretton Woods στο σύστημα των 
κυμαινόμενων ισοτιμιών, οπού ο καθοριστικός παράγοντας πλέον για τη 
διαμόρφωση των τιμών των νομισμάτων είναι η αγορά και οι δυνάμεις της. Ο 
κίνδυνος, τον οποίο δημιούργησε η εξέλιξη αυτή, είναι ο κίνδυνος συ-
ναλλάγματος. Όσον αφορά τη χώρα μας, ο κίνδυνος συναλλάγματος έγινε 
αισθητός από τα πιστωτικά ιδρύματα πρόσφατα, δεκαετία 1990, όταν τους 
επιτράπηκε η διαχείριση του συναλλάγματος που κατείχαν. Θα πρέπει εδώ να 
υπογραμμισθεί ότι με την εφαρμογή και χρήση του ενιαίου νομίσματος, ο 
κίνδυνος συναλλάγματος στις συναλλαγές μεταξύ των χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μηδενίζεται. 

 Η απελευθέρωση των αγορών από διοικητικές ή κανονιστικές παρεμβάσεις 
(deregulation), κυρίως όσον αφορά το ύψος και το είδος (σταθερό ή 
κυμαινόμενο) των επιτοκίων και την τιμολόγηση των χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, κυρίως με την ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών. Οι εξελίξεις 
αυτές οδήγησαν στον κίνδυνο των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων έγινε 
ιδιαίτερα αισθητός μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση και την έξαρση των 

Ω 
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πληθωριστικών τάσεων, όταν τα επιτόκια γνώρισαν δραματικές διακυμάνσεις και η 
αστάθεια των χρηματοοικονομικών αγορών της περιόδου εκείνης είναι η 
μεγαλύτερη που γνώρισε η οικονομία από τη μεγάλη ύφεση και μετά. 

 Η κατάργηση των περιορισμών των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και 
ιδιαίτερα των πιστωτικών ιδρυμάτων των σχετικών με τη δυνατότητα προσφοράς 
κάθε μορφής χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών14. Οι κίνδυνοι που 
προκύπτουν από κατάργηση των περιορισμών αυτών, σε συνδυασμό με την ανά-
πτυξη των αγορών (π.χ. δευτερογενής αγορά, κεφαλαιαγορά), την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων (π.χ. τιτλοποίηση δανείων ή προϊόντα σταθερού τοκομεριδίου) 
και την τιμολόγηση των προϊόντων στις αγορές (διαδικασία mark to market), 
σχετίζονται τόσο με την επενδυτική θέση ή την αξία των χαρτοφυλακίων ή ακόμα 
και με νέες μορφές πιστωτικού κινδύνου, όπως ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου ή 
ο κίνδυνος διακανονισμού ή παράδοσης. 

 Η αλματώδης ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων (financial 
instruments). Η ανάπτυξη οφείλεται τόσο στην απελευθέρωση των εργασιών 
των πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και στην ανάγκη για δημιουργία νέων πηγών 
άντλησης κεφαλαίων και νέων μορφών επενδύσεων. Τα νέα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα μπορεί να εμπεριέχουν, ανάλογα με τη φύση τους, κάθε μορφή 
κινδύνου, παραδοσιακού ή αγοράς. Η πολυπλοκότητα αγορών και προϊόντων 
προσέθεσε και το λειτουργικό κίνδυνο που κυρίως αφορά τους χρηματοπιστωτι-
κούς οργανισμούς. Τα αποτελέσματα του κινδύνου αυτού για μια σειρά από 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ήταν ιδιαίτερα επώδυνα. Ο λειτουργικός 
κίνδυνος προέρχεται από ακατάλληλα ή ανεπαρκή συστήματα ελέγχου 
μηχανογραφικών εφαρμογών, διοίκησης και από ανθρώπινα λάθη ή απάτες. 

Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι κάποια κοινή σε όλες τις περιπτώσεις 
κατάταξη των κινδύνων σε κατηγορίες, όσον αφορά τη σημασία τους αλλά και 
τον αριθμό των κατηγοριών, είναι σχεδόν αδύνατη, αφού εξαρτάται από την 
οπτική γωνία από την οποία προσεγγίζεται. Έτσι, διαφορετικά θα κατατάξει τους 
κινδύνους ο θεωρητικός μελετητής, διαφορετικά ο τραπεζίτης και διαφορετικά 
το εποπτικό όργανο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Διαφορετική είναι και η 
σημασία που θα δώσει ο καθένας από τους παραπάνω στην κάθε κατηγορία 
κινδύνων. 

 

3.2. Είδη Κινδύνων 
Θα ήταν παρακινδυνευμένη μελλοντολογία να προσπαθήσει κάποιος να 

παρουσιάσει εξαντλητικά τους κινδύνους που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει 
ένας τραπεζικός οργανισμός σε δεδομένη χρονική στιγμή. Παρ' όλα αυτά, θα 
επιχειρήσουμε μια κοινά αποδεκτή γενικευμένη ταξινόμηση των κινδύνων σε τρεις 
κύριες κατηγορίες: 

 

 Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) 

                                                 
14 Τράπεζα Πολλαπλών Δραστηριοτήτων ή Universal Banking 
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 Κίνδυνος αγοράς (market risk) 

 Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) 

Έτσι, λοιπόν, έχουμε: 

Πιστωτικός κίνδυνος ή κίνδυνος αθέτησης πληρωμών: είναι η 
πιθανότητα αδυναμίας ανάκτησης ενός στοιχείου του ενεργητικού λόγω 
αδυναμίας του οφειλέτη ή λόγω καθυστέρησης αποπληρωμής ενός δανείου. 
Δηλαδή, ο κίνδυνος αυτός οφείλεται στην πιθανότητα (μη βεβαιότητα) 
κάποιος δανειολήπτης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να μην πληρώσει 
όλο ή μέρος του δανείου που έχει πάρει. Σε κάθε περίπτωση η αξία των 
στοιχείων του ενεργητικού μειώνεται, υπονομεύοντας τη φερεγγυότητα της 
τράπεζας. Στην πράξη, ο πιστωτικός κίνδυνος από τη χορήγηση ενός δανείου 
αυξάνεται σημαντικά για την τράπεζα σε δύο περιπτώσεις: 

Πρώτον, όταν όλα τα οικονομικά δεδομένα ή κάποιες εταιρείες 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής επιφάνειας προτείνουν την υποβάθμιση της 
φερεγγυότητας του πιστούχου.  

Δεύτερον, όταν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας παρουσιάζει 
υψηλή έκθεση σε δανεισμό σε ένα συγκεκριμένο πιστούχο ή σε μία ομάδα 
εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο. Το πρόβλημα αυτό 
μπορεί, επίσης, να προκύψει από την υψηλή έκθεση σε συγκεκριμένους 
βιομηχανικούς κλάδους ή τομείς της οικονομίας ή γεωγραφικές περιοχές. 
Εάν τα επιχειρηματικά κέρδη του δανειζόμενου μειωθούν, η τράπεζα πρέπει 
να αναμένει με αυξημένη πιθανότητα το ενδεχόμενο αθέτησης της 
αποπληρωμής του δανείου. 

 Είναι ο παλαιότερος και ίσως ο σημαντικότερος κίνδυνος για τις τράπεζες, 
προέρχεται απευθείας από την εμπορική επιλογή των πελατών και γενικά δεν 
εξαρτάται από τις κινήσεις της αγοράς (εκτός από τις συναλλαγές της 
κεφαλαιαγοράς), άρα δεν είναι ένας τυπικός οικονομικός κίνδυνος και 
σχετίζεται στενά με την επιχειρηματική πολιτική. 

Επομένως, μία τράπεζα αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο όταν οι 
δανειζόμενες επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις 
υποχρεώσεις τους, δηλαδή να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις ένα σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων αυτών ενδέχεται να 
μην εισπραχθεί ποτέ. Γενικά, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος στη διαχείριση 
κινδύνου, αφού σχετίζεται με την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζομένων και 
γενικά, των αντισυμβαλλομένων με τις τράπεζες. Δηλαδή, σχετίζεται με την 
πιθανή ζημία που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας τραπεζικός οργανισμός. Ο 
πιστωτικός κίνδυνος είναι σημαντικός, εάν αναλογιστούμε ότι η αφερεγγυότητα 
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πολλών μικρών καταναλωτών μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες ζημίες. 
Αποτέλεσμα του πιστωτικού κινδύνου ή της ζημιάς από τον αναλαμβανόμενο 
πιστωτικό κίνδυνο, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλον κίνδυνο, είναι η 
μεταβολή της καθαρής θέσης ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας ή της αξίας του 
χαρτοφυλακίου. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκαλεί στις επιχειρήσεις που εκτίθενται σε αυτόν: 

 Έλλειψη ρευστότητας και πιθανή διατήρηση υψηλών αποθεματικών 

 Μείωση της δικής τους πιστοληπτικής ικανότητας 

 Αυξημένες ανάγκες για εξωτερική χρηματοδότηση 

 Επηρεασμό του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

Το σημείο κλειδί για αποτελεσματικό και αποδοτικό έλεγχο του πιστωτικού 
κινδύνου είναι η αναγνώρισή του από την επιχείρηση και η μέτρηση της 
επίδρασής του στην κερδοφορία και στη ρευστότητά της. 

 

Ο Πιστωτικός Κίνδυνος διακρίνεται ως εξής: 

Γενικός πιστωτικός κίνδυνος: Οφείλεται στο γεγονός ότι όσο πιο πολλά 
χρήματα έχει δανείσει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τόσο αυξάνει και το 
ποσό των χρημάτων που είναι πιθανό να μην εισπράξει.  

Ειδικός πιστωτικός κίνδυνος: Προέρχεται από το γεγονός ότι εάν ένας 
πελάτης δανειστεί ένα πολύ μεγάλο ποσό τότε αυξάνει η πιθανότητα να μην 
το επιστρέψει. 

Στην κατηγορία των πιστωτικών κινδύνων ανήκουν επίσης: 

 ο κίνδυνος αφερεγγυότητας (default risk), όπου ο δανειζόμενος 
αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις πληρωμές του δανείου του 

 ο κίνδυνος χρέους και χώρας (sovereign risk), που συνδέεται με 
την αδυναμία αποπληρωμής δημόσιου χρέους. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο τύπο 
πιστωτικού κίνδύνου που απορρέει από την υψηλή έκθεση μιας τράπεζας σε 
δανεισμό συγκεκριμένης κυβέρνησης. Αναφέρεται κυρίως στην περίπτωση της 
παύσης πληρωμών από μια συγκεκριμένη κυβέρνηση σε μια συγκεκριμένη 
χώρα. Η τράπεζα, ωστόσο, δεν έχει στη διάθεσή της τα συμβατικά εργαλεία 
διαχείρισης και κάλυψης έναντι αυτού του πιστωτικού κινδύνου. Για 
παράδειγμα, εάν ένας ιδιώτης πιστούχος διακόψει την αποπληρωμή των 
χρεών του, οι εγγυήσεις δανείου περιέρχονται στην κατοχή της τράπεζας. 
Εάν, όμως, μια κυβέρνηση κηρύξει στάση πληρωμών, είναι μάλλον απίθανο 
μια εμπορική τράπεζα να μπορεί να διεκδικήσει τμήμα της κρατικής 
περιουσίας. 

Ένας πιο γενικός τύπος πιστωτικού κινδύνου, που αναφέρεται στη 
διεθνή δανειοδότηση, είναι ο κίνδυνος χώρας, ο οποίος συνδέεται με το 
ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας 
εγκατάστασης του δανειζομένου. Μια σημαντική συνιστώσα του κινδύνου 
χώρας είναι ο «κίνδυνος μετατροπής», που υφίσταται στις περιπτώσεις που 
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οι υποχρεώσεις του δανειζομένου δεν εκφράζονται στο τοπικό εθνικό 
νόμισμα. 

 

 ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένων (counterparty risk), που ορίζεται ως 
η αθέτηση των υποχρεώσεων, γενικά, του αντισυμβαλλομένου.  

 

Στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων (derivatives), η εκτίμηση του 
πιστωτικού κινδύνου είναι διαφορετική, αφού συνδέεται με τις χρηματικές ροές 
του υποκείμενου στοιχείου (underlying asset), που είναι διαφορετικές για κάθε 
παράγωγο μέσο. Πιστωτικός κίνδυνος μπορεί, ακόμα, να δημιουργηθεί από την 
αγορά, μέσω της ρευστότητάς της και της αξίας των προϊόντων της. 

 

■  Κίνδυνος αγοράς: είναι ο κίνδυνος που εμφανίζεται όταν η τράπεζα 
διαπραγματεύεται χρηματοοικονομικούς τίτλους και όταν κατέχει μετοχές σαν 
κάποια μορφή ενεχύρου, ή ως μέρος της γενικότερης επενδυτικής της 
στρατηγικής και υπάρξει δυσμενής μεταβολή στην αποτίμηση της αξίας των 
τίτλων αυτών. Δηλαδή, σχετίζεται με τη μεταβολή των τιμών των διαφόρων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται στις αγορές. Οι τιμές 
αφορούν τιμές επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχές, παράγωγα προϊόντα και 
εμπορεύσιμα αγαθά. Προκύπτει ως αποτέλεσμα είτε πραγματοποίησης 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών είτε των δραστηριοτήτων διαχείρισης 
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού στη βασική λειτουργία της 
τράπεζας. Τώρα πλέον ο κίνδυνος αυτός υπόκειται σε κανονισμούς 
κεφαλαιακού περιορισμού που επιβάλλονται στις τράπεζες. Υπολογίζεται από 
τις μεταβολές στην αξία των «ανοικτών θέσεων» ή των εσόδων. Αυτός ο 
τύπος κινδύνου είναι συνήθως περισσότερο ορατός στις δραστηριότητες 
διαπραγμάτευσης μετοχικών και ομολογιακών τίτλων στη δευτερογενή 
αγορά ή στο «άνοιγμα» θέσεων σε συνάλλαγμα. Οι κίνδυνοι αγοράς έχουν 
αποκτήσει, σήμερα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού επηρεάζουν τόσο την αξία 
του χαρτοφυλακίου των δανείων μιας τράπεζας όσο και την αξία του 
χαρτοφυλακίου των συναλλαγών της και σχετίζονται με το μέγεθος της 
μεταβολής των τιμών των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. 

Η αποτίμηση του κινδύνου της αγοράς βασίζεται στη μεταβλητότητα των 
παραμέτρων της αγοράς:  

α) των επιτοκίων (interest rate risk) 

β) των συναλλαγματικών ισοτιμιών (foreign exchange risk) 

γ) των χρηματιστηριακών δεικτών και μετοχών 

δ) της ρευστότητας της αγοράς (liquidity risk), που στην ακραία περίπτωση 
της οδηγεί στη χρεοκοπία.  

 

Στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων, οι κίνδυνοι της αγοράς είναι 
πολυπλοκότεροι και πολλαπλάσιοι. 
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Γενικά, μπορούμε να διακρίνουμε τον κίνδυνο αγοράς σε δύο κατηγορίες 
ανάλογα με τη μορφή των σχέσεων που συνδέουν τα διάφορα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία. 

 Πρώτον, το βασικό κίνδυνο που υφίσταται όταν οι σχέσεις μεταξύ των 
χρηματοοικονομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για να καλύπτει το ένα 
τους κινδύνους από το άλλο, μεταβάλλει τη μορφή της.  

Δεύτερον, τον κίνδυνο «γάμα» που αναφέρεται σε σχέσεις μη γραμμικής 
μορφής μεταξύ των προϊόντων. 

Ένας άλλος διαχωρισμός του κινδύνου αγοράς βασίζεται στη λογική της 
στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου που ακολουθείται. Έτσι, μπορούμε να 
διακρίνουμε τον κίνδυνο αγοράς σε απόλυτο και σχετικό. Ο πρώτος μετριέται 
από τις δυνητικές απώλειες, π.χ. σε δολάρια, δραχμές ή ευρώ, και ο δεύτερος 
υπολογίζεται σε σχέση με ένα συγκριτικό δείκτη. Σημαντικές συνιστώσες του 
κινδύνου αγοράς είναι ο επιτοκιακός και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Πράγματι, 
μια γενική αύξηση στα επιτόκια οδηγεί συνήθως σε μείωση των τιμών των 
ομολόγων. Μια υποτίμηση ενός νομίσματος μειώνει την αξία όλων των τίτλων 
που εκφράζονται σε αυτό το νόμισμα. 

Αν και στη «γλώσσα των ανθρώπων της αγοράς» ο όρος «κίνδυνος αγοράς» 
αναφέρεται «στην «πιθανότητα απώλειας αξίας», στη χρηματοοικονομική θεωρία 
ο κίνδυνος αγοράς ορίζεται ως η διασπορά των μη αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων του χαρτοφυλακίου τίτλων, που οφείλονται σε αιφνίδιες 
διακυμάνσεις ορισμένων χρηματοοικονομικών μεταβλητών. Υπό αυτήν την 
έννοια, τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές αποκλίσεις μπορούν να θεωρηθούν 
ως πηγές κινδύνων. Το ευρύ κοινό δεν αντιλαμβάνεται αυτό το γεγονός και 
συχνά δεν αναγνωρίζει ότι οι υψηλές αποδόσεις ορισμένων διαπραγματευτών 
τίτλων, όπως ο Nick Leeson της Barings και ο Bob Citron της Orange County, 
ενέχουν στην πραγματικότητα υψηλότατους κινδύνους. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Κίνδυνος Αγοράς περιλαμβάνει : 

 Τον Κίνδυνο Διακύμανσης ή Τιμής: προκύπτει από την έντονη 
διακύμανση των τιμών στις αγορές, συνήθως εξαιτίας της μεταβολής των 
επιτοκίων. Ο κίνδυνος τιμής είναι η πιθανότητα μεταβολής στα κέρδη ή 
στα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος λόγω μεταβολής της αξίας 
των στοιχείων που αποτελούν το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο π.χ. 
ομόλογα του Δημοσίου. 

  Τον  Κίνδυνο  Βάσης: αναφέρεται  στη  διαφορά   μεταξύ  των 
συστημάτων κάλυψης των κινδύνων των τραπεζών από χώρα σε 
χώρα. 

 Τον   Κίνδυνο  Αναγκαστικής   Πώλησης: αναφέρεται   στην 
περίπτωση κατά την οποία ενώ κάποιος προσπαθεί να κλείσει τη θέση του 
αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά . 
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 Τον Κίνδυνο Διακανονισμού  Πληρωμών: έγκειται κυρίως στη 
διαφορετική ώρα που επικρατεί μεταξύ των χωρών, δημιουργώντας 
προβλήματα στην αγορά συναλλάγματος. Πιο συγκεκριμένα, η αγορά 
συναλλάγματος κινείται παράλληλα με τον ήλιο. Σε τεχνικούς όρους, η μέρα 
αρχίζει στο Τόκιο, αν και οι διαπραγματευτές αυτής της αγοράς νωρίς το 
πρωί θα βρίσκονται σε επαφή με τους συναδέλφους τους στη δυτική ακτή της 
Αμερικής για να λάβουν τις τιμές κλεισίματος και πληροφορίες σχετικά με τις 
συνθήκες της αγοράς. Συνεπώς, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται 
συνεχώς, η αγορά δεν κοιμάται ποτέ. Επειδή οι θέσεις σε συνάλλαγμα 
υπόκεινται πάντα σε κίνδυνο, η πολιτική των τραπεζών είναι να διατηρούν 
πολύ μικρές θέσεις προς το τέλος της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας 
σε σχέση με αυτές που κατέχουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Ο κίνδυνος αυτός, ο οποίος είναι γνωστός και ως «κίνδυνος Herstatt», 
μπορεί να εξελιχθεί σε συστημική απειλή, όπως έγινε με την περίπτωση της 
γερμανικής τράπεζας Ηerstatt το 1974. Πράγματι, η εν λόγω τράπεζα 
κατέρρευσε λόγω των ζημιών της στην αγορά συναλλάγματος. Ο 
διακανονισμός των συναλλαγών σε συνάλλαγμα απαιτεί τη μεταφορά 
μετρητών από το λογαριασμό της μιας τράπεζας στο λογαριασμό της άλλης, 
μέσω των κεντρικών τραπεζών των οποίων τα νομίσματα χρησιμοποιούνται 
στη συναλλαγή. Η ύπαρξη, ωστόσο, διαφοράς ώρας συνεπάγεται 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση της συναλλαγής. Όταν η Herstatt 
κατέρρευσε νωρίς το πρωί σύμφωνα με τη γερμανική ώρα, οι πληρωμές σε 
δολάρια που είχαν συμφωνηθεί τις τελευταίες δύο ημέρες προς τις 
αμερικανικές τράπεζες δεν είχαν υλοποιηθεί. Οι αμερικανικές τράπεζες με 
υψηλή έκθεση σε δανεισμό προς την Herstatt αντιμετώπισαν κρίση 
ρευστότητας, που προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς στο αμερικανικό σύστημα 
πληρωμών. 

Ο κίνδυνος διακανονισμού είναι εντονότατος στη διατραπεζική αγορά, 
όπου ο όγκος και η αξία των συναλλαγών είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η 
εξέλιξη των σύγχρονων συστημάτων πληρωμών πραγματικού χρόνου θα 
συμβάλλει ώστε να εξασθενήσει σημαντικά ο κίνδυνος διακανονισμού. 
Αποτελεί, όμως, ακόμη σοβαρό πρόβλημα, αφού πληρωμές που γίνονται 
το πρωί στην Ευρώπη υλοποιούνται στην Αμερική το απόγευμα. Η 
διαχείριση του κινδύνου αυτού απαιτεί την παρακολούθηση των 
επενδυτικών και άλλων δραστηριοτήτων των αντισυμβαλλόμενων 
μερών. 

 

 Το Συναλλαγματικό Κίνδυνο: προκύπτει από απότομες  μεταβολές 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών που επηρεάζουν την αξία της καθαρής θέσης 
της τράπεζας. Δηλαδή, σχετίζεται με τη θέση που έχει πάρει το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε συνάλλαγμα. Με άλλα λόγια, ο κίνδυνος αυτός 
είναι η πιθανότητα μεταβολής στα κέρδη ή στα ίδια κεφάλαια της 
τράπεζας που οφείλεται στη μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
και τη δυσμενή επιρροή που έχει στα στοιχεία του ισολογισμού της τα 
οποία εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Υπό καθεστώς κυμαινόμενων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, κάθε «ανοικτή θέση» σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα 
εκθέτει ένα τραπεζικό ίδρυμα στο συναλλαγματικό κίνδυνο, που αποτελεί μια 
ειδική περίπτωση του κινδύνου αγοράς. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος οφείλεται 
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στις διακυμάνσεις της αξίας των νομισμάτων, που επηρεάζουν τις «θέσεις» σε 
συνάλλαγμα που έχει λάβει μια τράπεζα για τη διαχείριση των διαθεσίμων της ή 
για λογαριασμό πελατών της. Οι τράπεζες δραστηριοποιούνται τόσο στην 
τρέχουσα όσο και στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος έχοντας μεγάλες 
«θέσεις» σε συνάλλαγμα, που μεταβάλλονται συνεχώς. 

 Τον Κίνδυνο Διαχρονικών Ανοιγμάτων Θέσης ή Κίνδυνο 
Επιτοκίου: αναφέρεται στην έκθεση σε απροσδόκητες μεταβολές του 
επιτοκίου, οι οποίες επηρεάζουν το μέγεθος των απαιτήσεων και των 
υποχρεώσεων της τράπεζας. Ο βαθμός του κινδύνου αυτού μετριέται με το 
«άνοιγμα» της τράπεζας, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ στοιχείων του 
ενεργητικού και του παθητικού που είναι ευαίσθητα στο επιτόκιο. Με άλλα 
λόγια, είναι ο κίνδυνος, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την κυριότερη 
δραστηριότητα της τράπεζας που είναι ο μετασχηματισμός βραχυχρόνιων 
υποχρεώσεων (καταθέσεις) σε μακροχρόνιες απαιτήσεις (δάνεια). Ο κίνδυνος 
αυτός προκύπτει από την αναντιστοιχία των επιτοκίων τόσο στον όγκο όσο 
και στη διάρκεια των τίτλων, των δανείων, των υποχρεώσεων και των 
εκτός ισολογισμού στοιχείων της τράπεζας. Οφείλεται στις διαφορές των 
επιτοκίων μεταξύ των επιτοκιακά ευαίσθητων στοιχείων του ισολογισμού 
π.χ. δάνεια, καταθέσεις. Μια απροσδόκητη μεταβολή στα επιτόκια μπορεί 
να επηρεάσει σοβαρά την κερδοφορία της τράπεζας καθώς και την αξία της 
μετοχής της. Για παράδειγμα, εάν σε μια τράπεζα οι υποχρεώσεις της είναι 
περισσότερο ευαίσθητες σε σχέση με τις απαιτήσεις της στις μεταβολές των 
επιτοκίων, μια αύξηση των επιτοκίων θα μειώσει τα κέρδη και μια πτώση 
των επιτοκίων θα αυξήσει τα κέρδη. Η διαχείριση του επιτοκιακού 
κινδύνου υπήρξε παραδοσιακά το βασικό μέλημα των επιτελικών ομάδων 
Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού. 

 

 Τον Κίνδυνο Ρευστότητας: είναι η πιθανότητα αδυναμίας εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων της τράπεζας λόγω ανεπαρκούς ρευστότητας, λόγω 
ακατάλληλης διαχείρισης απρόβλεπτων αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς, 
οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μεταβολές των πηγών χρηματοδότησης ή 
να βλάψουν την ικανότητα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων ή  
συναλλακτικών θέσεων με κανονικό τρόπο. Δηλαδή, έχει να κάνει με την 
πιθανότητα ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να μην έχει τη δυνατότητα να 
καλύψει τις τρέχουσες ταμειακές του υποχρεώσεις και να αναγκαστεί να 
ρευστοποιήσει τίτλους καταγράφοντας ζημίες. Συνήθως προκύπτει λόγω των 
μεγάλων όγκων συναλλαγών ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού σε σχέση 
με το συνολικό μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται και για 
συγκεκριμένα τραπεζικά προϊόντα. Κίνδυνος ρευστότητας εμφανίζεται είτε 
λόγω έλλειψης επενδύσεων με υψηλή ρευστότητα είτε λόγω αδυναμίας 
της να αντλήσει κεφάλαια από τους πελάτες ή από τη διατραπεζική 
αγορά. Η έννοια του κινδύνου ρευστότητας συνδέεται άμεσα με αυτό που 
ονομάζεται «ορίζοντας διακράτησης χαρτοφυλακίου». Όταν η συγκυρία 
στην αγορά είναι απαγορευτική για τη ρευστοποίηση μιας επένδυσης 
χαρτοφυλακίου, ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός πρέπει, υπό 
φυσιολογικές συνθήκες, να περιμένει οι τιμές να ανακάμψουν σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, για ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό που 
είναι υποχρεωμένος να προβεί σε ρευστοποιήσεις για να αντεπεξέλθει σε 
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ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, η ανεπάρκεια της ρευστότητάς του μπορεί 
να ισοδυναμεί με κατάρρευση. 

 

3.3. Διαφορές Μεταξύ Κινδύνου Αγοράς και 
Πιστωτικού Κινδύνου 

Η κύρια ομοιότητα μεταξύ του κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού 
κινδύνου είναι ότι και οι δύο μειώνουν τη συνολική αξία του χαρτοφυ-
λακίου. Από άλλη όμως πλευρά, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα 
στον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς. Οι διαφορές αυτές 
συνεπάγονται τη χρήση διαφορετικών στατιστικών μεθόδων κατά τη 
διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων15. 

Πρώτον, οι στατιστικές παρατηρήσεις για τα καθυστερούμενα δάνεια 
και τις επισφαλείς απαιτήσεις είναι ασυνεχείς και δε συνιστούν ομαλές 
χρονολογικές σειρές. Αντιθέτως, οι παρατηρήσεις για τις μεταβολές στις 
τιμές των τίτλων παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συνέχειας. Επιπλέον, η 
ασυμμετρία των παρατηρήσεων των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου 
δανείων, που οφείλεται στον πιστωτικό κίνδυνο, είναι πολύ μεγαλύτερη σε 
σχέση με τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου τίτλων. Επιπρόσθετα, στις 
περιπτώσεις των επισφαλών απαιτήσεων η απώλεια είναι ιδιαίτερα μεγάλη 
για την τράπεζα (απώλεια κεφαλαίου, όχι μόνον αποδόσεων). Στις περιπτώ-
σεις, όμως, των κανονικώς εξυπηρετούμενων δανείων, το κέρδος είναι πιο 
μέτριο.  

Δεύτερον, οι μεταβολές στην πιστοληπτική ικανότητα των δανειζομένων 
είναι γενικώς μη άμεσα παρατηρήσιμες. Αντίθετα με την περίπτωση του 
πιστωτικού κινδύνου, οι αξιολόγησης των ομολόγων και των μετοχών είναι 
διαθέσιμες δημοσίως. 

Τρίτον, η ύπαρξη ορισμένων τεχνικών διευκολύνσεων, όπως οι 
εγγυήσεις δανείων, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα ως προς το 
ύψος των επισφαλών απαιτήσεων που θα καλυφθούν από τη 
διεκδίκηση με ένδικα μέσα, καθιστούν την ακριβή εκτίμηση της έκθεσης 
στον πιστωτικό κίνδυνο περισσότερο πολύπλοκη. 

Τέταρτον, υπάρχουν πολύ λιγότερα εργαλεία κάλυψης (hedging 
instruments) διαθέσιμα για τον πιστωτικό κίνδυνο από ότι για τον κίνδυνο 
αγοράς. 

Πέμπτον, το χαρτοφυλάκιο δανείων έχει μικρότερες δυνατότητες 
διαφοροποίησης και συνεπώς μικρότερη διασπορά κινδύνου. 

 

■ Λειτουργικός κίνδυνος: είναι ο κίνδυνος των αναποτελεσματικών 
λειτουργιών μιας τράπεζας με επακόλουθο τη μείωση της ροής των εσόδων ή 
πιο συγκεκριμένα ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών από απάτη ή από έκτακτα 
έξοδα, όπως για παράδειγμα έξοδα για δικαστικό αγώνα, από 
πολυπλοκότητα εργασιών, από τεχνολογικές δυσλειτουργίες, από μεθόδους 
ασφάλειας, από λάθη προσωπικού και άλλες πιο εξειδικευμένες αιτίες. Ο 
                                                 
15 Goodhart et al., 1997 
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λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στις απώλειες που μπορεί να προκύψουν 
λόγω της ανεπάρκειας των συστημάτων και των εσωτερικών ελέγχων, των 
ανθρωπίνων σφαλμάτων, αποτυχιών της διοίκησης και ενδεχομένων 
δυσχερειών μεταξύ των βασικών παραγόντων της εταιρικής διοίκησης, 
δηλαδή των μετόχων, των διευθυντικών στελεχών ή των εκπροσώπων των 
εργαζομένων. Δηλαδή, είναι η πιθανότητα μεταβολής στα κέρδη ή στα 
ίδια κεφάλαια της τράπεζας λόγω προβλημάτων στη λειτουργία ή και 
στην παροχή υπηρεσιών. Ένα σημαντικό είδος λειτουργικού κινδύνου 
αφορά τον τεχνολογικό κίνδυνο, δηλαδή τον κίνδυνο βλάβης ή ανεπάρκειας 
των συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής. Τούτο σημαίνει ότι υπάρχει 
ανάγκη προστασίας των συστημάτων από ενδογενείς δυσχέρειες ή 
εξωτερικές παρεμβάσεις. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι σχετίζονται με την κακή 
λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, των συστημάτων reporting και 
των εσωτερικών κανόνων παρακολούθησης της διαχείρισης κινδύνου. Άλλες 
όψεις του λειτουργικού κινδύνου περιλαμβάνουν γεγονότα όπως πυρκαγιές, 
σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι μπορούν να 
ταξινομηθούν από αμελητέοι (για παράδειγμα, ο κίνδυνος βλάβης των 
φωτοτυπικών μηχανημάτων) μέχρι ουσιαστικοί και σημαντικοί (για παράδειγμα, 
κίνδυνος πτώχευσης εξαιτίας του αναποτελεσματικού διαχειριστικού ελέγχου, 
όπως στην περίπτωση της Τράπεζας Barings το 1995). 

Έτσι, λοιπόν, οι λειτουργικοί κίνδυνοι μπορεί να εμφανιστούν:  

α) είτε σε τεχνικό επίπεδο (technical risk) 

β) είτε στο επίπεδο οργανωτικής δομής της παρακολούθησης των κινδύνων. 

Στην πρώτη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος διακανονισμού (settlement risk), 
δηλαδή η πιθανότητα πραγματοποίησης ζημιών λόγω αδυναμίας συμψηφισμού 
κάποιων συναλλαγών, ο κίνδυνος ελέγχου λόγω βλάβης του μηχανογραφικού 
συστήματος κ.ά. 

Για τον περιορισμό του οργανωτικού κινδύνου, απαιτείται ο σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ του τμήματος που αναλαμβάνει τη διαχείριση του κινδύνου 
και του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου. 

Στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων, το μέγεθος του λειτουργικού 
κινδύνου είναι μεγαλύτερο και απαιτούνται αρκετά αποτελεσματικά συστήματα 
λογιστικής αποτίμησης, ελέγχου και διαχείρισης. 

 

3.4. Άλλες Κατηγορίες Κινδύνων 
Πιστοληπτικός Κίνδυνος: είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύει στις διεθνείς 

επενδύσεις εξαιτίας της αβεβαιότητας για τις μεταβολές των οικονομικών και 
πολιτικών συνθηκών σε αναπτυσσόμενες χώρες του εξωτερικού ή σε χώρες με 
ασταθή καθεστώτα. 

Κίνδυνος από την Παγκοσμιοποίηση της λειτουργίας της τράπεζας: 
οφείλεται στη συνθετότητα της διαχείρισης που συνεπάγεται η 
δραστηριοποίηση σε μεγάλο αριθμό αγορών. 

Κίνδυνος ανώτατης αρχής: αναφέρεται στην αδυναμία της τράπεζας να 
ανακτήσει τα κεφάλαια που έχει δανείσει σε μια κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι η 
πιθανότητα μεταβολής στα κέρδη ή στα ίδια κεφάλαια μιας τράπεζας, 
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η οποία οφείλεται σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε κυβερνητικό 
επίπεδο ή σε αστάθεια του πολιτικού συστήματος. Παράδειγμα, 
αδυναμία αποπληρωμής ή εξυπηρέτησης του Δημοσίου χρέους. 

Πολιτικός κίνδυνος: αναφέρεται στην πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία 
της τράπεζας. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των τραπεζών μπορεί 
να αλλάζει συχνά, επηρεάζοντας την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων. 
Ο νομικός κίνδυνος έχει συχνά και διεθνή διάσταση. Το εποπτικό πλαίσιο για τις 
τραπεζικές δραστηριότητες διαφέρει ευρύτατα μεταξύ χωρών και μπορεί να 
επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών. Η κακή κατανόηση από μια ξένη τράπεζα 
του εποπτικού πλαισίου που διέπει το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας μπορεί να 
οδηγήσει στην επιβολή επώδυνων κυρώσεων. Τέλος, οι εσφαλμένες νομικές 
συμβουλές ή η πλημμελής νομική τεκμηρίωση (π.χ. αποδεικτικά στοιχεία, 
υποστηρικτικό υλικό κ.λπ.) μπορεί να οδηγήσουν σε υποτίμηση των στοιχείων 
του ενεργητικού και του παθητικού. 

Κίνδυνος Μόχλευσης: οφείλεται στο βαθμό χρήσης ξένων κεφαλαίων 
από την τράπεζα σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. Λόγω της φύσης των 
εργασιών της μία τράπεζα έχει υψηλότερη μόχλευση από οποιαδήποτε 
άλλη επιχείρηση. 

Κίνδυνος από Εργασίες Εκτός Ισολογισμού: ο συνδυασμός ταχείας 
ανάπτυξης, ανεπαρκών δεδομένων και πιθανών νομικών προβλημάτων 
δημιουργούν μια σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά τις δραστηριότητες 
εκτός ισολογισμού, οι οποίες παράγουν απρόβλεπτες αξιώσεις επί των   
κερδών μιας τράπεζας και της κεφαλαιακής της θέσης. Το κίνητρο των 
τραπεζών για συμμετοχή σε αυτές τις εργασίες είναι η δημιουργία εσόδων από 
προμήθειες και κατ' επέκταση η αύξηση των κερδών τους, χωρίς την ανάληψη 
πρόσθετης χρηματοοικονομικής μόχλευσης. 

Κίνδυνος Κεφαλαιακής Επάρκειας: είναι η πιθανότητα να ελαττωθεί 
το κεφάλαιο της εταιρείας (δηλαδή να καταστεί αφερέγγυα), εάν όλοι οι 
κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία μειώσουν τις πιθανότητές της για 
κέρδος. 

Νομικός Κίνδυνος: το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των 
τραπεζών μπορεί να αλλάζει συχνά, επηρεάζοντας την κερδοφορία των 
τραπεζικών ιδρυμάτων. Μία δικαστική απόφαση που αφορά μία 
συγκεκριμένη τράπεζα μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις για τη 
διευθέτηση σημαντικών τραπεζικών ζητημάτων στο σύνολο του τραπεζικού 
συστήματος. Επιπλέον, οι τράπεζες πρέπει να διερευνούν με προσοχή το 
νομικό κίνδυνο, όταν αναπτύσσουν νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα ή 
εισάγουν νέους τύπους συναλλαγών. Ο νομικός κίνδυνος έχει συχνά και 
διεθνή διάσταση, αφού το εποπτικό πλαίσιο για τις τραπεζικές 
δραστηριότητες διαφέρει ευρύτατα μεταξύ χωρών και μπορεί να επιδέχεται 
διαφορετικών ερμηνειών. Η κακή κατανόηση από μία ξένη τράπεζα του 
εποπτικού πλαισίου που διέπει το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας μπορεί να 
οδηγήσει στην επιβολή επώδυνων κυρώσεων. 

Κίνδυνος φήμης και αξιοπιστίας: ο κίνδυνος φήμης και αξιοπιστίας 
είναι ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας και δημιουργείται από τις συχνές 
αποτυχίες στο παρελθόν των λειτουργικών συστημάτων, της διοίκησης ή 
των προϊόντων της τράπεζας. Είναι η πιθανότητα μεταβολής στα κέρδη ή στα 
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ίδια κεφάλαια της τράπεζας που μπορεί να προκληθεί από την αρνητική 
δημοσιότητα σε σχέση με τις τακτικές που ακολουθεί. Είναι σημαντικός 
κίνδυνος, αφού η παρουσία του υπονομεύει σταδιακά την ίδια τη φύση των 
τραπεζικών εργασιών, η οποία ως γνωστόν απαιτεί την εμπιστοσύνη όλων 
όσων συμμετέχουν στην αγορά. Και τούτο διότι για τους αποταμιευτές αλλά 
και τους επενδυτές, η τράπεζα συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την έννοια 
της αξιοπιστίας, πράγμα που σημαίνει ότι αν κάτι διαταράξει αυτή την 
αντίληψη τότε χάνεται η πίστη από τα άτομα και ελλοχεύει ο κίνδυνος 
κατάρρευσης της τράπεζας. 

Κίνδυνος στρατηγικής:είναι η πιθανότητα μεταβολής στα κέρδη ή 
στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας που προκαλείται είτε από λανθασμένες 
αποφάσεις είτε από τη μη ορθή εφαρμογή των αποφάσεων. 

Κίνδυνος τήρησης ρυθμιστικού πλαισίου:είναι η πιθανότητα 
μεταβολής στα κέρδη ή στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας που οφείλεται 
στη μη τήρηση νόμων, κανόνων, κανονισμών, πρακτικών και ηθικών 
αρχών. Η παράβαση οδηγεί σε επιβολή κυρώσεων από τις 
Νομισματικές και άλλες Κρατικές Αρχές. 

Κίνδυνος γοήτρου: υπάρχει κίνδυνος κάθε ενέργεια που λαμβάνεται από 
κάθε εταιρεία ή τους εργαζομένους της να δημιουργεί μια αρνητική αντίληψη 
για την προς τα έξω εικόνα της. Οι εταιρείες αναγνωρίζουν όλο και 
περισσότερο τη σημαντικότητα αυτού του κινδύνου, που μπορεί να προκύψει 
ως αποτέλεσμα των προβλημάτων σχεδόν από κάθε τομέα της επιχείρησης, 
ως αποτέλεσμα διαφόρων άλλων παραγόντων κινδύνου και μπορεί να 
επηρεάσει τη θέση της εταιρείας και των συναλλαγών της σε μεγάλο βαθμό. 

Κίνδυνος εγκλήματος: Οι τράπεζες εκτός των άλλων κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν, έρχονται αντιμέτωπες με την πιθανότητα οι ιδιοκτήτες της 
τράπεζας, οι υπάλληλοι ή οι πελάτες να επιλέξουν να παραβούν το νόμο και 
να οδηγήσουν σε ζημίες την τράπεζα λόγω απάτης, κατάχρησης χρημάτων, 
ληστειών ή άλλων παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα να μειωθεί η αξία της 
τράπεζας. Οι εγκληματικές ενέργειες που προέρχονται από το εσωτερικό της 
τράπεζας, αντιμετωπίζονται μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 
που καθορίζεται από τους γενικότερους κανόνες για το λειτουργικό κίνδυνο. 
Όσον αφορά τον κίνδυνο που προέρχεται από εγκληματικές ενέργειες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, αυτός δεν μπορεί να μετρηθεί γιατί δεν είναι 
δυνατό να προβλεφθεί. 
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ΠΠΙΙΣΣΤΤΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΣΣ  

 

4.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 ταχεία ανάπτυξη των κινδύνων δημιούργησε με τη σειρά της 
την ανάγκη μέτρησης, διαχείρισης και αντιστάθμισής τους. Η 
μέτρησή τους επιτυγχάνεται με συγκεκριμένες μεθόδους οι 

οποίες ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του κάθε κινδύνου και οι 
οποίες διαρκώς επεκτείνονται. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος μετράται με μεθόδους credit scoring ή κα-
τάταξης δανειζομένων σε κατηγορίες ανάλογα με την πιθανότητα να 
μην καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Με βάση την πιθανότητα ανά 
κατηγορία υπολογίζεται στη συνέχεια η αναμενόμενη ζημιά. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας μετράται και αντιμετωπίζεται με μεθόδους 
υπολογισμού ανοιγμάτων ( Liquidity Gap Analysis ή Διαμόρφωση 
Time Lader). 

Για τη μέτρηση του κινδύνου επιτοκίων χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι 
Modified Duration (Τροποποιημένος Δείκτης Διάρκειας) και 
Convexity με τις οποίες μετράται ο κίνδυνος θέσης ή τιμών και η ανά-
λυση των ανοιγμάτων (Gap Analysis) με την οποία μετράται ο κίνδυ-
νος μεταβολής του εισοδήματος. 

Η ανάλυση της ευαισθησίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
(FX Sensitivity Analysis) αποτελεί τη βάση για τη μέτρηση του συ-
ναλλαγματικού κινδύνου. 

Η μέτρηση του κινδύνου χρηματιστηρίου ή χαρτοφυλακίου επι-
τυγχάνεται με μεθόδους, όπως ο υπολογισμός της τυπικής απόκλι-
σης, του Beta ή του CAPM της επένδυσης (χαρτοφυλακίου) ή της 
μετοχής. 

Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί και μέθοδοι για τη συνολική μέτρηση 
όλων των κινδύνων, όπως η μέθοδος Value at Risk (VAR) και η 
μέθοδος Total Risk Management. 

To επόμενο βήμα μετά την αναγνώριση και μέτρηση των χρηματο-
οικονομικών κινδύνων είναι η αντιστάθμιση και η διαχείρισή τους. Η 
αντιστάθμιση αλλά και η διαχείριση των κυριοτέρων 

Η 
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χρηματοοικονομικών κινδύνων επιτυγχάνεται κυρίως με τη χρήση 
των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (Financial 
Derivatives). 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα εμφανίστηκαν και 
αναπτύχθηκαν παράλληλα με την εμφάνιση και ανάπτυξη των 
χρηματοοικονομικών κινδύνων, δηλαδή κυρίως κατά τις δεκαετίες 1980 
και 1990, αφού ο αρχικός τους σκοπός ήταν η αντιστάθμιση (hedging) 
των κινδύνων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Στη συνέχεια 
αξιολογήθηκαν από τις επιχειρήσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα και τους 
επενδυτές για την εκμετάλλευση των διαφορών των τιμών ή του ύψους 
των επιτοκίων στις αγορές (arbitrage), την αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων στις διάφορες αγορές με σκοπό τη 
μείωση του κόστους δανεισμού και τέλος για κερδοσκοπία. 

Στην περίπτωση που τα παράγωγα χρησιμοποιούνται σαν κερδοσκοπικά 
επενδυτικά εργαλεία, με τη μόχλευση (leverage) που εμπεριέχουν, 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πολύ υψηλά κέρδη, πολλαπλάσια του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου, αλλά και για πολύ υψηλές ζημιές. 

Έχει δηλαδή δημιουργηθεί σήμερα ένας επιπλέον χρηματοοικονομικός 
κίνδυνος, ο Κίνδυνος Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων 
(Derivatives Risk). 

 

4.2. Αντιστάθμιση Κινδύνων με Χρήση 
Παραγώγων 

Υπάρχουν πολλά μέσα με τα οποία οι τράπεζες μπορούν να 
ανακατασκευάσουν τους ισολογισμούς τους και να μεταβάλλουν 
ανεπιθύμητες διακυμάνσεις των κερδών ή του χαρτοφυλακίου καθαρής θέσης. 

Το πιο διαδεδομένο μέσο είναι η διενέργεια άμεσων μεταβολών στα 
χαρακτηριστικά ανατίμησης ή χρηματοροών, των συνηθισμένων εργαλείων 
(ταμειακών) του ενεργητικού ή του παθητικού. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το πρόγραμμα δανείων σταθερού 
επιτοκίου, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί από πρόγραμμα δανείων 
κυμαινόμενου επιτοκίου, ή τα μακροχρόνια χρεόγραφα, που μπορούν να 
μειωθούν χρησιμοποιούμενα σε συμφωνίες επαναγοράς. 

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου τα παραδοσιακά ταμειακά εργαλεία δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη μεταβολή των 
χαρακτηριστικών κινδύνου των χαρτοφυλακίων του ισολογισμού. Υπάρχουν 
λοιπόν άλλα, μη παραδοσιακά εργαλεία, για την αντιστάθμιση αυτών των 
χαρακτηριστικών του κινδύνου. 

Η πραγματοποίηση της αντιστάθμισης σε αυτό το επίπεδο γίνεται με τη 
χρήση των παραγώγων χρεογράφων (derivative securities), όπως οι 
ανταλλαγές επιτοκίων (interest rate swaps), τα συμβόλαια επιτοκίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης (interest rate futures) και τα δικαιώματα (options). 
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 Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) 

Οι ανταλλαγές επιτοκίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
καλυφθούν περιπτώσεις αναντιστοιχίας ή για να εκμεταλλευθούν τα δύο 
μέρη ιδιαίτερα πλεονεκτήματά τους. 

Στην πρώτη περίπτωση, περιλαμβάνεται ένα μέρος που έχει ένα είδος 
αναντιστοιχίας ευαισθησίας στα επιτόκια, ή μια θέση διάρκειας , το οποίο 
συνάπτει μια συμφωνία ανταλλαγής με ένα άλλο μέρος, που έχει αναντιστοιχία 
στην αντίθετη πλευρά. 

Στη δεύτερη περίπτωση, έχουμε μία περίπτωση συμφωνίας ανταλλαγής η 
οποία μπορεί να συναφθεί ανάμεσα σε δύο μέρη που αντιμετωπίζουν σχετικά 
χρηματοδοτικά πλεονεκτήματα στις μακροχρόνιες αγορές σταθερού επιτοκίου 
και στις βραχυχρόνιες αγορές κυμαινόμενου επιτοκίου, αντίστοιχα. 

Το ένα μέρος θα έχει ένα πλεονέκτημα κόστους (ή μια απόδοση) έναντι του 
άλλου όταν θα χρειαστεί να συγκεντρώσει μακροχρόνια κεφάλαια σταθερού 
επιτοκίου (ή μέσα δράσης), αλλά θα έχει ένα συγκριτικά μικρότερο 
πλεονέκτημα στις βραχυχρόνιες πιστωτικές αγορές. 

Με τη διαχείριση της ικανότητας αυτού του δυνατότερου μέρους, όσον 
αφορά την πρόσβαση σε μακροχρόνιες αγορές, μια συμφωνία ανταλλαγής 
επιτρέπει στο άλλο μέρος, έμμεσα, να πετύχει χρηματοδότηση σταθερού 
επιτοκίου, στην οποία δε θα είχε άμεση πρόσβαση. 

Τα δύο εμπλεκόμενα μέρη και στις δύο περιπτώσεις δύναται να είναι 
τράπεζες. 

 

 Συμβόλαια επιτοκίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) 

Τα συμβόλαια αυτά επιτρέπουν στις τράπεζες να μεταβάλλουν τον κίνδυνο 
των επιτοκίων στην αγορά, χρησιμοποιώντας τα με δύο μορφές αντιστάθμισης 
κινδύνου στον ισολογισμό : 

(α) ως μέσα αντιστάθμισης κινδύνου ενεργητικού, σχεδιασμένα για 
να επεκτείνουν την αποτελεσματική περίοδο λήξης ενός στοιχείου του 
ενεργητικού. Αυτό επιτυγχάνεται με την αγορά συμβολαίων. Αντίστροφα, για 
να μειωθεί η περίοδος λήξης ενός στοιχείου του ενεργητικού, το συμβόλαιο 
πωλείται. 

(β) ως μέσα αντιστάθμισης κινδύνου παθητικού, σχεδιασμένα για να 
επεκτείνουν την αποτελεσματική περίοδο λήξης ενός στοιχείου του παθητικού. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την πώληση συμβολαίων. Αντίστροφα, για να μειωθεί 
η περίοδος λήξης ενός στοιχείου του ενεργητικού, το συμβόλαιο αγοράζεται. 

Βασικά, τα μέσα αντιστάθμισης κινδύνου που χρησιμοποιούν συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης είναι σχεδιασμένα, είτε για να διατηρήσουν την 
αγοραία αξία του ενεργητικού ή του παθητικού, είτε για να μειώσουν τον 
καθαρό κίνδυνο των επιτοκίων. 

Η κερδοφορία των συνδυασμένων συναλλαγών εξαρτάται από τις 
μεταβολές της τιμής του αρχικού συμβολαίου ενώ ο κάτοχος του έχει 
«ανοιχτή» θέση. 
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Ο κάτοχος ενός συμβολαίου αγοράς επωφελείται από την απόκλιση των 
τρεχόντων επιτοκίων και τη σχετιζόμενη αύξηση στην τιμή του συμβολαίου, 
λόγω της ευκαιρίας να παραλάβει το χρεόγραφο σε μια τιμή κάτω από την 
τρέχουσα αγοραία. Αν γίνει αυτό, ο κάτοχος κλείνει τη θέση του αγοράζοντας 
στην προηγούμενη χαμηλή τιμή και πουλώντας στην παρούσα υψηλή τιμή. 

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν να αντισταθμίσουν μέρος 
των αρνητικών συνεπειών μιας μεταβολής των επιτοκίων, λόγω του 
«ανοίγματος» των κεφαλαίων της τράπεζας. 

 Δικαιώματα (options) 

Τα δικαιώματα παρέχουν την επιπλέον δυνατότητα διαχωρισμού του 
κινδύνου διακύμανσης (upside or downside risk). H πιο συνηθισμένη χρήση 
συμφωνιών δικαιώματος από τράπεζες είναι για να καλύψουν θέσεις 
ανοίγματος του παθητικού. 

 

4.3. Σύγκριση Συμβολαίων Μελλοντικής 
Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων 

Η αντιστάθμιση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα 
δικαιώματα στηρίζονται στην αρχή ότι ένας κίνδυνος μπορεί να απομονωθεί 
τελείως με μια θέση στα προαναφερόμενα συμβόλαια, η οποία είναι η 
αντίστροφη της θέσης μετρητών σε κίνδυνο. Επομένως, αν μία τράπεζα 
φοβόταν ότι η σημαντική τοποθέτησή της σε ομόλογα θα μειωνόταν σε αξία 
λόγω μιας αύξησης στα επιτόκια, αντί να ρευστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο, θα 
μπορούσε να πωλήσει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Η άνοδος των 
επιτοκίων θα μείωνε την αξία του χαρτοφυλακίου μετρητών, αλλά η πώληση 
των συμβολαίων θα παρήγαγε κέρδη ίσα με τις ζημιές από το χαρτοφυλάκιο. 
Ομοίως, εάν η τράπεζα ήθελε να κλειδώσει τις τρέχουσες αξίες των ομολόγων, 
θα μπορούσε να το κάνει με την αγορά συμβολαίων μελλοντικής 
εκπλήρωσης. Εάν έπεφταν τα επιτόκια, η τιμή των συμβολαίων θα ανέβαινε 
και οι αποδόσεις θα ήταν κλειδωμένες τουλάχιστον για μία περίοδο. 

Η αντιστάθμιση με δικαιώματα έχει κάποια πλεονεκτήματα έναντι των 
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και είναι μια σημαντική απόφαση η 
χρησιμοποίηση των μεν ή των δε. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
έχουν το χαρακτηριστικό ότι απομονώνουν τελείως την αντισταθμισμένη θέση 
έναντι οποιασδήποτε κίνησης τιμών, είτε καλής είτε κακής. Τα δικαιώματα, 
από την άλλη πλευρά, μπορούν να παρέχουν προστασία απέναντι σε 
αντίστροφες κινήσεις τιμών αλλά ακόμα επιτρέπουν στην καθαρή θέση να 
επωφελείται από τις ευνοϊκές κινήσεις της τιμής. Συνεπώς, η αγορά ενός 
δικαιώματος πώλησης μπορεί να προστατέψει την καθαρή θέση , εάν οι τιμές 
πέσουν, αλλά εάν αυξηθούν, η ζημιά από τη θέση σε δικαιώματα θα 
περιοριζόταν στο ασφάλιστρο. 

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα είναι πιο 
χρήσιμα στις τράπεζες για τη διαχείριση των ισολογισμών τους. Οι τράπεζες 
έχουν ισολογισμούς, οι οποίοι είναι σε μεγάλο βαθμό «φυσικά 
αντισταθμισμένοι», με τις δύο πλευρές του ισολογισμού να ανταποκρίνονται 
ίσα στις αλλαγές των επιτοκίων. Οι αποδόσεις των τραπεζών εξαρτώνται όχι 



Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους 

 56

μόνο από το άνοιγμα των επιτοκίων μεταξύ του ενεργητικού και του 
παθητικού, αλλά επίσης από το παίξιμο στην καμπύλη απόδοσης . 

Οι τράπεζες μπορούν να αλλάξουν το προφίλ κινδύνου του ισολογισμού 
σταματώντας το βαθμό στον οποίο αντισταθμίζεται φυσικά. Μια τράπεζα μπορεί 
να φοβάται μία άνοδο επιτοκίων και κατά συνέπεια ότι το κόστος της 
χρηματοδότησης των αρνητικών αναντιστοιχιών στη διάρκεια των 
υποχρεώσεων και των περιουσιακών στοιχείων θα αύξανε τη ζημία όλης της 
κερδοφορίας της. Η λύση είναι η αντιστάθμιση αυτών των καθαρών θέσεων. Η 
τράπεζα έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει είτε συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης είτε δικαιώματα με τα οποία θα καλύψει τον κίνδυνο. 

Οι τράπεζες είναι οι σημαντικότεροι χρήστες των χρηματοοικονομικών 
παραγώγων. Αυτά τα νέα εργαλεία είναι το αποτέλεσμα μιας δεκαετίας ταραχής 
στις παγκόσμιες οικονομικές αγορές που θα είχαν παράγει υψηλούς ρυθμούς 
μεταβλητότητας στις οικονομικές αγορές. Η μεταβλητότητα των επιτοκίων 
έχει συνδεθεί στενά με τη μεταβλητότητα στον πληθωρισμό και τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Μια σημαντική ερώτηση είναι εάν αυτές οι 
συνθήκες στην πιστωτική αγορά και στην αγορά συναλλάγματος πρόκειται να 
συνεχιστούν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα είναι 
το αποτέλεσμα της μεταβλητότητας και σε σταθερές συνθήκες δε θα 
ακμάσουν. 

 

4.4. Μέτρηση και Αμοιβή του Πιστωτικού 
Κινδύνου 

Η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή ο υπολογισμός της 
αναμενόμενης ζημιάς από τις χρηματοδοτήσεις ή/και τις λοιπές τοποθετήσεις, 
όπως συμβαίνει και με τη μέτρηση των λοιπών χρηματοοικονομικών κίνδυνων, 
ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένες διαδικασίες και μεθόδους. 

Η διαφορά από τις διαδικασίες και μεθόδους που ακολουθούνται για τη 
μέτρηση των λοιπών κινδύνων έγκειται στο ότι η μέτρηση του πιστωτικού 
κινδύνου απαιτεί μεγαλύτερη και πιο χρονοβόρα προσπάθεια. Οι βασικές 
μέθοδοι για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι δύο:  

 Η μέθοδος Credit Scoring για τις χρηματοδοτήσεις ιδιωτών, επαγγελματιών 
και μικρών Επιχειρήσεων. 

 Η μέθοδος Credit Rating για τις χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων ή 
για τις τοποθετήσεις σε τίτλους επιχειρήσεων. 

Η μέθοδος Credit Scoring χρησιμοποιείται για πιστούχους που 
χρησιμοποιούν μικρού ποσού τραπεζικά /χρηματοδοτικά προϊόντα τα οποία όμως 
συνολικά είναι μεγάλου πλήθους. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη διαμόρφωση 
γράμματος αξιολόγησης, που λειτουργεί σε υπολογιστή, το οποίο, μετά την 
εισαγωγή κάποιων στοιχείων από τον αξιολογητή, καταλήγει αυτόματα σε 
βαθμολόγηση και κατάταξη του δανειζόμενου σε κατηγορία πιστωτικού 
κινδύνου. Η τυποποίηση και αυτοματοποίηση αυτή προσφέρει το πλεονέκτημα 
της μείωσης του χρόνου αξιολόγησης και έγκρισης της χρηματοδότησης και 
κατά συνέπεια και του κόστους αξιολόγησης. Εμπεριέχει όμως μεγάλη απόκλιση 
μεταξύ του αναμενόμενου και πραγματικού πιστωτικού κινδύνου. Η μέθοδος 



Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους 

 57

credit scoring μπορεί να χαρακτηριστεί αντικειμενική μέθοδος, αφού το 
αποτέλεσμα προκύπτει από τα τυποποιημένα κριτήρια και η προκύπτουσα από 
αυτά βαθμολόγηση γίνεται χωρίς την παρέμβαση κάποιου στελέχους. 

Η μέθοδος Credit Rating εφαρμόζεται στην αξιολόγηση και κατάταξη για 
κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων, δηλαδή μικρού 
αριθμού πιστούχων, αλλά με μεγάλο ύψος χρηματοδοτήσεων. Η μέθοδος credit 
rating εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική κρίση και χαρακτηρίζεται 
υποκειμενική. Η μέθοδος καταλήγει σε ακριβέστερα αποτελέσματα και κατάταξη 
του δανειζόμενου σε κατηγορία πιστωτικού κινδύνου, ενσωματώνοντας 
στοιχεία που δεν μπορεί να συμπεριληφθούν σε ένα αντικειμενικό σύστημα. Για 
παράδειγμα, η ακύρωση μιας μεγάλης παραγγελίας που έχει γίνει σε μια 
επιχείρηση στην αρχή του έτους θα φανεί στις οικονομικές καταστάσεις μετά το 
τέλος της χρήσης. Τότε όμως η ενσωμάτωση στον πιστωτικό κίνδυνο είναι 
καθυστερημένη. Σε ένα υποκειμενικό σύστημα, όπως το credit rating, η εξέλιξη 
αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στην αξιολόγηση άμεσα. 

Σημειώνεται ότι και στα υποκειμενικά συστήματα αξιολόγησης μπορεί να 
χρησιμοποιούνται παράλληλα και προγράμματα ή πακέτα ηλεκτρονικής αξι-
ολόγησης, με δυνατότητα του αξιολογητή να παρεμβαίνει και vα τροποποιεί τις 
παραμέτρους αυτών. Διαμορφώνεται έτσι ένα μικτό σύστημα το οποίο 
περιλαμβάνει στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής αξιολόγησης. 

 

4.4.1. Στάδια Μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου 
Τα στάδια μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου είναι τα ακόλουθα: 

 Αξιολόγηση του Πιστωτικού Κινδύνου 

Η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου καταλήγει σε κατάταξη των 
πιστούχων σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου και πραγματοποιείται με χρήση 
της μεθόδου Credit Rating ή της μεθόδου Credit Scoring. 

Πρώτο βήμα για την κατάταξη αποτελεί η απόφαση για τον αριθμό των 
κατηγοριών πιστωτικού κινδύνου. Η εταιρεία Moody's έχει επιλέξει 9 βασικές 
κατηγορίες και η εταιρεία Standard&Poor’s 11 βασικές κατηγορίες. Η Επιτροπή 
της Βασιλείας συνιστά για τις τράπεζες που θα χρησιμοποιήσουν εσωτερικά 
συστήματα διαβάθμισης τουλάχιστον δέκα κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου. 

Ταυτοχρόνως προσδιορίζονται τα κριτήρια ή τα στοιχεία που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη, καθώς και τα εργαλεία έγκρισης ή 
απόρριψης μιας χρηματοδότησης. Τα κριτήρια πρέπει να είναι κατά τo 
δυνατόν αντικειμενικά, να μην επιδέχονται δηλαδή αμφισβήτηση ως προς το 
μέγεθος και τη συμμετοχή τους στη διαβάθμιση. Σε πολλές όμως περιπτώσεις 
είναι αναγκαίο ή επιβάλλεται να εκφράζεται και να λαμβάνεται υπόψη η 
υποκειμενική κρίση του αξιολογούντος, αφού η ερμηνεία καταστάσεων ή 
αριθμών δεν είναι πάντα μία. 

Τα κριτήρια πιστωτικού κινδύνου διακρίνονται σε τρεις μεγάλες 
κατηγορίες: 

• Ποσοτικά. 
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• Ποιοτικά. 

• Συναλλακτικής συμπεριφοράς. 

Τα ποσοτικά κριτήρια αντλούνται, ανάλογα με τα τηρούμενα οικονομικά 
βιβλία, από τις οικονομικές καταστάσεις του πιστούχου (επιχείρησης ή ιδιώτη), 
όπως είναι ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, το ισοζύγιο, 
πίνακας διανομής κερδών, το προσάρτημα του ισολογισμού, ο πίνακας 
ταμειακών ροών, το έντυπο Ε3, το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης, 
κ.ο.κ. 

Όπου είναι δυνατόν, διαμορφώνονται και οικονομικοί δείκτες, όπως 
δείκτες εξέλιξης ή πορείας της επιχείρησης, οι δείκτες κεφαλαιακής 
διάρθρωσης της επιχείρησης (χρέους ή μόχλευσης), οι δείκτες δανειακής 
επιβάρυνσης, οι δείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, κερδοφορίας, κ.ο.κ. Οι 
δείκτες συγκρίνονται με προκαθορισμένο αποδεκτό ύψος, καθώς και με τους 
αντίστοιχους δείκτες του κλάδου. 

Τα ποιοτικά κριτήρια αναφέρονται στην ικανότητα των φορέων και στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως η οργάνωση και διοίκησή της, 
η εμπειρία των στελεχών, η επάρκεια των συστημάτων ελέγχου, το δίκτυο 
διανομής, η τεχνολογία των μηχανημάτων, η ανταγωνιστικότητα προϊόντων, 
κ.ο.κ. 

Τα κριτήρια συναλλακτικής συμπεριφοράς σχετίζονται με τη συνέπεια και 
την κάλυψη των υποχρεώσεων από το δανειζόμενο, που προέρχονται από 
συναλλαγές του γενικά. 

Τα κριτήρια βαθμολογούνται και η συμμετοχή του κάθε κριτηρίου στην 
κατάταξη σταθμίζεται βάσει της σημασίας που του αποδίδεται. 

Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης προκύπτει από τη σχέση: 

 (Ξένα Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού)*100. Πρόκειται δηλαδή για ένα ποσοστό. 
Εάν ο δείκτης βαθμολογείται έως 100 μονάδες, μπορούμε να ορίσουμε ότι ύψος 
δείκτη από 50% έως 60% βαθμολογείται με 100 μονάδες, ύψος δείκτη από 61% 
έως 80% και από 31% έως 50% βαθμολογείται με 60 μονάδες, ύψος δείκτη από 
81% έως 100% βαθμολογείται με 10 μονάδες και ύψος δείκτη από 0% έως 30% 
με 30 μονάδες. Εάν θεωρήσουμε ότι ο δείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός 
για τη συνολική βαθμολόγηση και κατάταξη μπορούμε να ορίσουμε ότι οι βαθμοί 
που προκύπτουν για μέγεθος δείκτη από 31% έως 80% σταθμίζονται με 200%, 
δηλαδή διπλασιάζονται. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για κάθε κριτήριο που επιλέγεται. 

Η συνολική προκύπτουσα βαθμολογία προσδιορίζει και την κατηγορία 
πιστωτικού κινδύνου που κατατάσσεται ο πιστούχος. 

Σημειώνεται ότι η ποσοτικοποίηση των ποιοτικών στοιχείων είναι πιο 
δύσκολη, αφού η απάντηση σ' αυτά είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ναι - 
όχι, π.χ. έμπειρος φορέας - όχι έμπειρος φορέας, η οποία πρέπει να 
μετατραπεί σε βαθμούς. 

Επομένως, ασχέτως της επιλογής για μέθοδο αξιολόγησης, credit rating ή 
credit scoring, πρέπει να επιλεγούν τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης και να 
προσδιοριστούν τα αποδεκτά μεγέθη των κριτηρίων, η βαθμολόγηση αυτών 
και η στάθμιση του κάθε κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία. Παράλληλα, 
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απαιτείται η διαμόρφωση του ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης και 
παρακολούθησης των αξιολογήσεων διαχρονικά, η δημιουργία των 
κατάλληλων αλγορίθμων και η διαμόρφωση των συστημάτων αυτόματης 
άντλησης στοιχείων από τα δεδομένα της τράπεζας. 

Εφαρμόζοντας το σύστημα διαβάθμισης που έχει επιλεγεί, όλοι οι 
πιστούχοι της τράπεζας κατατάσσονται σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου. Η 
διαδικασία αυτή είναι και επίπονη και χρονοβόρα, αφού μπορεί να διαρκέσει 
μεγάλη περίοδο που μπορεί να υπερβαίνει ένα ή περισσότερα έτη, ανάλογα 
με το μέγεθος του πιστωτικού ιδρύματος. 

Το αποτέλεσμα της κατάταξης σε μια υποθετική περίπτωση τράπεζας με 
1.000 πελάτες, των οποίων το συνολικό υπόλοιπο χρηματοδοτήσεων είναι 
100.000.000 ευρώ και η οποία έχει επιλέξει δέκα κατηγορίες κατάταξης, 
μπορεί να είναι αυτή του παρακάτω Πίνακα.  

 

Κατηγορία 

Πιστωτικού Κινδύνου 

Αριθμός 

Πιστούχων 

Άνοιγμα (Υπόλοιπο 

Χρηματοδότησης) 

A 50 6.000.000 

B 80 9.000.000 

C 100 10.000.000 

D 120 11.000.000 

E 150 14.000.000 

F 180 20.000.000 

G 120 12.000.000 

H 100 8.000.000 

I 60 6.000.000 

J 40 4.000.000 

 1.000 100.000.000 

ΑΘΕΤΗΣΗ (DEFAULT) 0 0 

 

 Παρακολούθηση του Πιστωτικού Κίνδυνου 

Μετά την ολοκλήρωση της κατάταξης ή ταυτόχρονα με τις πρώτες κατατάξεις, 
αρχίζει η συνεχής στατιστική παρακολούθηση της κάθε κατηγορίας κατάταξης 
και του κάθε πιστούχου και η επαναξιολόγηση και επανακατάταξη αυτού σε 
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, π.χ. ανά εξάμηνο ή ανά έτος, με σκοπό 
να γίνει: 

 Καταγραφή των πιστούχων που κατά την επαναξιολόγηση αλλάζουν 

κατηγορία πιστωτικού κινδύνου. 

 Καταγραφή των πιστούχων που κατά την επαναξιολόγηση μεταφέρονται 
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στην κατηγορία default. Για την εργασία αυτή πρέπει να έχει οριστεί το 
γεγονός που οδηγεί σε default (event of default). Τέτοιο γεγονός μπορεί να 
έχει οριστεί η καθυστέρηση αποπληρωμής για κάποιες ημέρες, η καταγγελία 
της σύμβασης, κ.ο.κ. Η διαδικασία αυτή διαμορφώνει το στατιστικό μέγεθος 
της πιθανότητας αθέτησης (Probability of Default -PD).  

 Καταγραφή των ποσών που καταλήγουν default (παράλληλα με τους 
αντίστοιχους πιστούχους). Η διαδικασία αυτή διαμορφώνει το στατιστικό 
μέγεθος της αναμενόμενης ζημιάς ανά κατηγορία κατάταξης (Expected Loss - 
EL). 

 

4.4.2. Εφαρμογή Μέτρησης Πιστωτικού Κίνδυνου 
Για παράδειγμα, μπορεί μετά από σειρά παρατηρήσεων, στατιστικά 

αποδεκτών, η κατηγορία πιστωτικού κινδύνου C να εμφανίζει τα ακόλουθα 
στατιστικά μεγέθη του παρακάτω πίνακα: 

 

Αποτελέσματα Κατάταξης σε Κατηγορίες Πιστωτικού Κινδύνου 

 

Κατηγορία 
Πιστωτικού 

Κινδύνου 

Αριθμός 

Πιστούχων 

Άνοιγμα 
(Υπόλοιπο 

Χρηματοδότησης) 

A   

B   

C 100 10.000.000 

D   

…   

   

ΑΘΕΤΗΣΗ 
(DEFAULT) 

5 ή 5% 400.000  ή 4% 

 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι 5 στους 100 πελάτες καταλήγουν σε default 
(Probability of Default 5%) και η ζημιά της κατηγορίας είναι 400.000 
(Expected Loss 4%). 

Στους Πίνακες που ακολουθούν υπάρχουν στοιχεία παρακολούθησης των 
αξιολογήσεων μιας μεγάλης διεθνούς εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου. Παρατηρούμε ότι οι παρατηρήσεις 
υπερβαίνουν τα 15 έτη. 
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Αρχική 

Κατάταξη 

Defaults Μέσος 
Χρόνος 
από  την 
Αρχική 
Κατάταξη 
(Έτη) 

Τελευταία 
Κατάταξη 
πριν Από 
το Default 

Defaults Μέσος 
χρόνος 
Από την 
Τελευταία 
Κατάταξη 
(Έτη) 

AAA 3 8 AAA 0 ΝΑ 

AA 9 7,4 AA 0 ΝΑ 

A 23 7,6 A 0 ΝΑ 

BBB 36 6,6 BBB 7 1,8 

BB 146 5,1 BBB 22 3,1 

B 233 3,7 BBB 192 1,9 

CCC 38 3,2 CCC 267 0,6 
Πηγή: Standard&Poors, 1998 

 

Δείκτες Μετάπτωσης εντός 1 έτους 

 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 88.1 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

AA 1.2 94.5 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

A 0.0 0.5 95.8 3.2 0.0 0.2 0.0 0.0 

BBB 0.0 0.3 4.8 92.4 2.7 0.0 0.0 0.1 

BB 0.0 0.0 0.0 4.1 88.1 5.7 0.0 0.9 

B 0.0 0.0 0.0 0.4 2.5 83.2 8.0 5.9 

CCC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 77.7 10.4 
Πηγή: Standard&Poors, 1998 

Μέχρι το σημείο αυτό οι εξασφαλίσεις (καλύμματα) των 
χρηματοδοτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του πιστωτικού 
κινδύνου. Τα καλύμματα εμφανίζονται μετά την αξιολόγηση και ο ρόλος 
τους είναι ο περιορισμός του εκτιμηθέντος πιστωτικού κινδύνου. Οι 
εξασφαλίσεις μπορεί να καλύπτουν το σύνολο ή μέρος του 
αναλαμβανόμενου, μέσω της χρηματοδότησης, κινδύνου. Το ποσοστό 
κάλυψης της χρηματοδότησης εξαρτάται από την πραγματική αξία της 
εξασφάλισης. 

Η πραγματική αξία είναι η αξία της εξασφάλισης που διαμορφώνεται κατά τη 
ρευστοποίησή της. Η αξία αυτή προσδιορίζει και το ύψος ή το περιθώριο της 
εξασφάλισης που πρέπει να ληφθεί, ώστε η χρηματοδότηση να καλύπτεται 
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100%. Για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας της κάθε μορφής 
εξασφάλισης απαιτείται στατιστική παρακολούθηση και υπολογισμός του 
ποσοστού μείωσης ονομαστικής αξίας του καλύμματος. 

Σημειώνεται ότι οι εξασφαλίσεις νομικά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία είναι οι ενοχικές εξασφαλίσεις (εγγυήσεις και 
τριτεγγυήσεις). 

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι εμπράγματες εξασφαλίσεις, που διακρίνονται 
σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνει τις υποθήκες και 
τις προσημειώσεις υποθηκών και η δεύτερη τα ενέχυρα κάθε μορφής (τίτλων, 
απαιτήσεων, χρεογράφων, αξιόγραφων, μετρητών, καταθέσεων, φορτωτικών, 
εμπορευμάτων, κ.ο.κ.). 

 

 

4.5. Πιστωτικός Κίνδυνος και Κεφαλαιακή 
Επάρκεια 

Με τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου (διαβάθμιση, παρακολούθηση, 
υπολογισμός default rate,) υπολογίζεται η αναμενόμενη ζημιά της τράπεζας (του 
χαρτοφυλακίου) από τις χορηγήσεις ή επενδύσεις που δε θα επανεισπραχθούν. 
Η αναμενόμενη ζημιά από τον κίνδυνο αυτόν περιορίζεται ή μηδενίζεται με τη 
λήψη εξασφαλίσεως και με τη λήψη του risk premium, δηλαδή με τη διαφορά 
γενικού επιτοκίου και επιτοκίου prime, και το υπόλοιπό της αντιμετωπίζεται με τη 
διαμόρφωση προβλέψεων και τις αποσβέσεις επισφαλών χρηματοδοτήσεων. 
Είναι δηλαδή προφανές ότι η τράπεζα ή το χαρτοφυλάκιο δεν αντιμετωπίζει 
κάποιο πρόβλημα από το μετρημένο ή αναμενόμενο κίνδυνο. 

Το πρόβλημα προέρχεται από το μη αναμενόμενο κίνδυνο ή το «μετρημένο» 
κίνδυνο. Αυτό είναι το ποσοστό του κινδύνου για τον οποίο απαιτείται 
κεφαλαιακή κάλυψη. Για την κάλυψη του κινδύνου αυτού έχουν διαμορφωθεί 
μετρήσεις όπως ο Δείκτης Φερεγγυότητας (Solvency Ratio)16 και ο CAD17. 

Το ερώτημα είναι εάν υπάρχει και τρίτο συστατικό των ζημιών (του κινδύνου) 
που δεν έχει υπολογισθεί και δε συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω κατηγορία. 
Η απάντηση είναι ότι μπορεί να υπάρξει και ότι αυτός είναι ο κίνδυνος που θα 
δημιουργήσει τα προβλήματα, αφού δεν καλύπτεται από το risk premium ή από 
τα εποπτικά κεφάλαια. 

 

4.6. Η Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου 
Από την παραπάνω παράγραφο έγινε κατανοητή η σημασία του 

πιστωτικού κινδύνου για τις τράπεζες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις 
οφείλουν την επιτυχία τους στη σωστή διαχείριση του εν λόγω κινδύνου. Αν 
και ο τρόπος που κάθε τράπεζα αντιλαμβάνεται τον πιστωτικό κίνδυνο δε 
διαφέρει, στις περισσότερες περιπτώσεις διαφορετικές είναι οι πολιτικές που 

                                                 
16 ΠΔΤΕ 2054/90 
17 ΠΔΤΕ 2397/96 
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εφαρμόζονται για τον περιορισμό του. Ο βασικός λόγος είναι ότι κάθε τράπεζα 
υιοθετεί μία πιστωτική φιλοσοφία και κουλτούρα που διαφοροποιείται από 
τους υπόλοιπους πιστωτικούς οργανισμούς. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε 
προσεκτικά τις αρχές της διοίκησης του κινδύνου που προκύπτουν από τον 
τραπεζικό δανεισμό και θα εξετάσουμε με λεπτομέρεια την πιστωτική 
φιλοσοφία και κουλτούρα καθώς και τις στρατηγικές διοίκησης του 
πιστωτικού κινδύνου. 

 

4.7. Η Πιστωτική Φιλοσοφία των Τραπεζών 
Η διοίκηση του πιστωτικού κινδύνου, απαιτεί μία καλά προσδιορισμένη 
πιστωτική φιλοσοφία (credit philosophy) που θα χαρακτηρίζει τον πιστωτικό 
οργανισμό, ώστε να τεθούν οι προτεραιότητες της διοίκησης με επίκεντρο την 
αγορά. Και αυτό διότι κάθε τράπεζα που θέλει να έχει ένα χαρτοφυλάκιο 
δανείων με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, θα πρέπει πρώτα να υιοθετεί 
μία πιστωτική φιλοσοφία βασισμένη στην εταιρική της κουλτούρα. Η 
πιστωτική φιλοσοφία μιας τράπεζας μπορεί να χαρακτηρίζεται από τις 
ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις: 

 Ποιότητα Ενεργητικού (Asset Quality): Η συγκεκριμένη φιλοσοφία 
διακρίνεται από τη συνεπή απόδοση της υψηλής ποιότητας του 
χαρτοφυλακίου των δανείων (highest quality loan portfolio), η οποία 
βασίζεται στα συντηρητικά πρότυπα και στα αυστηρά κριτήρια πιστώσεων 
που απαιτούνται για την έγκριση των δανείων. Τράπεζες που χαρακτηρίζονται 
από τη φιλοσοφία αυτή επιδιώκουν την υψηλή ποιότητα των στοιχείων του 
ενεργητικού τους. 

 Ανάπτυξη - Αύξηση του μεριδίου αγοράς (Growth - Increased 
market share): Η φιλοσοφία αυτή διακρίνεται από την επιθετική ανάπτυξη 
των δανείων και του μεριδίου αγοράς (aggressive loan growth and market 
share), η οποία χαρακτηρίζεται από ευέλικτα πρότυπα και χαλαρά κριτήρια 
πιστώσεων που απαιτούνται για την έγκριση των δανείων. Οι τράπεζες που 
υιοθετούν τη φιλοσοφία αυτή, επιδιώκουν την σύναψη όσο περισσοτέρων 
δανείων γίνεται, ανεξάρτητα από τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν, με σκοπό 
τη δυναμική ανάπτυξή τους στην αγορά. 

 Profitability (mixture): Μεταξύ των δύο παραπάνω ακραίων 
περιπτώσεων πιστωτικής φιλοσοφίας των τραπεζών υπάρχουν και ενδιάμεσες 
κατευθύνσεις, οι οποίες υιοθετούνται από τις περισσότερες τράπεζες και 
έχουν στο επίκεντρο της στρατηγικής τους την κερδοφορία. Η διαδικασία 
έγκρισης των δανείων δε χαρακτηρίζεται ούτε από αυστηρά αλλά ούτε και 
από ελαστικά κριτήρια δανεισμού, αλλά αντίθετα ακολουθείται μία «μέση 
οδός». 

 

4.8. Η Πιστωτική Κουλτούρα των Τραπεζών 
Πριν αναφερθούμε στον όρο και τη σημασία της πιστωτικής κουλτούρας 
είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στον όρο της εταιρικής κουλτούρας, ο 
οποίος αποτελεί ευρύτερη έννοια. Εταιρική κουλτούρα είναι ο όρος που 
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χρησιμοποιείται για να περιγραφούν συστήματα κοινών αξιών και 
πεποιθήσεων που δημιουργούν κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι καθοδηγούν 
τις δραστηριότητες των μελών του οργανισμού, επηρεάζουν τις αποφάσεις 
στρατηγικής σημασίας ακόμη και τον καθορισμό των στόχων. Οι ισχυρές 
εταιρικές κουλτούρες λειτουργούν ως παράγοντες προαγωγής της υψηλής 
απόδοσης. Χρειάζονται αρκετά χρόνια για να διαμορφώσει μία επιχείρηση 
την κουλτούρα της, ενώ οι άνθρωποι - κλειδιά που απασχολούνται σε αυτήν 
αλλά και γεγονότα και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος επηρεάζουν 
τη διαμόρφωση των αξιών της κάθε επιχείρησης18. 

Αφού έχει τεθεί από μία τράπεζα η πιστωτική φιλοσοφία και η πολιτική 
δανείων, είναι αναγκαίο να υπάρξει η σωστή υποστήριξη και επικοινωνία 
αυτών μέσω της κατάλληλης πιστωτικής κουλτούρας. Ως σύστημα κοινών 
αξιών, η πιστωτική κουλτούρα αντανακλά ένα κλίμα μέσα στο οποίο οι 
άνθρωποι εκτιμούν τα ίδια πράγματα και εφαρμόζουν τις ίδιες αξίες, για να 
ωφελήσουν την τράπεζα ως σύνολο. Μία αποτελεσματική πιστωτική 
κουλτούρα υπάρχει όταν η πραγματική συμπεριφορά κάθε ατόμου στο τμήμα 
των δανείων είναι ευθυγραμμισμένη με τις προτεραιότητες της διοίκησης. Η 
πιστωτική κουλτούρα αντανακλάται στα συστήματα δανείων του οργανισμού 
και των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι προτεραιότητες της διοίκησης και 
ελαχιστοποιούν τα λάθη και τις αποφάσεις χαμηλής ποιότητας δανείων. 

Μπορούν να διακριθούν πολλές μορφές πιστωτικής κουλτούρας σε 
διάφορες τράπεζες. Από τις πιο σημαντικές είναι αυτές που εμπνέονται και 
οδηγούνται από αξίες (values driven), από την άμεση εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων (immediate performance) και από την παραγωγικότητα 
(production driven). Ωστόσο, σε περιπτώσεις που η πιστωτική φιλοσοφία 
βασίζεται στην ανάπτυξη, υπάρχει κίνδυνος το τμήμα πιστώσεων να 
λειτουργεί απροσδιόριστα (unfocused) χωρίς επικέντρωση στους στόχους και 
την πολιτική της τράπεζας. Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η 
απόδοση και ο κίνδυνος από το πιθανό εύρος της πιστωτικής φιλοσοφίας, 
υποστηριζόμενο από την ανάλογη πιστωτική κουλτούρα. 

Στο σχήμα Α παρουσιάζονται οι αναμενόμενες αποδόσεις και στο σχήμα Β οι 
πραγματικές αποδόσεις, ανάλογα με την πιστωτική φιλοσοφία και κουλτούρα. 
Είναι φανερό από το σχεδιάγραμμα Α, ότι οι αναμενόμενες αποδόσεις 
αυξάνουν όταν η τράπεζα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και τα ευέλικτα 
κριτήρια δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα ακολουθεί μία επεκτατική 
πολιτική δανείων με σκοπό την απόκτηση υψηλών αποδόσεων. Ωστόσο, όπως 
φαίνεται από το σχεδιάγραμμα Β, η διακύμανση (volatility) των 
πραγματικών αποδόσεων αυξάνεται καθώς οι φιλοσοφικές προτεραιότητες 
τείνουν προς την ανάπτυξη και ευελιξία. Δηλαδή, καθώς μία τράπεζα 
οδηγείται από τη συντηρητική πολιτική δανείων προς την επιθετική, αναμένει 
υψηλότερες αποδόσεις, ωστόσο οι πραγματικές αποδόσεις που επιτυγχάνει 
μπορεί να είναι πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές. Γενικά, η προτεραιότητα που 
δίνει έμφαση στην ποιότητα των δανείων είναι χαμηλού κινδύνου και 
παράγει σταθερά κέρδη, ενώ η ανάπτυξη και η ευέλικτη τοποθέτηση 

                                                 
18 Λεωνίδας Σ. Χυτήρης «Οργανωσιακή συμπεριφορά - Η ανθρώπινη συμπεριφορά σε οργανισμούς 
και επιχειρήσεις», Εκδόσεις Interbooks, Α9ήνα 1996 
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προτεραιοτήτων είναι υψηλού κινδύνου και συνδέεται με παραδεκτή ποιότητα 
δανείων και υψηλότερες προσδοκίες, αλλά και με ασταθή κέρδη19.  

 

 

4.9. Τρόποι Διαχείρισης του Πιστωτικού Κινδύνου 
Η διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού μιας τράπεζας απαιτεί τη 
σύναψη όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένων δανείων, ώστε να 
αποπληρώνονται πλήρως και να αποφέρουν ικανοποιητικά κέρδη. Οι 
οικονομικές έννοιες της αντίστροφης επιλογής και του ηθικού κινδύνου 
παρέχουν ένα ικανοποιητικό αναλυτικό πλαίσιο για την κατανόηση των 
αρχών που οι τράπεζες πρέπει να ακολουθούν, ώστε να επιλέγουν τα 
«καλύτερα» δάνεια και να ελαχιστοποιούν τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο 
του χαρτοφυλακίου δανείων. 

Για το λόγο αυτό οι τράπεζες διαμορφώνουν την πολιτική τιμολόγησής τους 
ανάλογα με την εκτίμησή τους για τη φερεγγυότητα του υποψήφιου 
πιστούχου, στην οποία καταλήγουν διενεργώντας αναλύσεις πιστωτικού 
κινδύνου. Συγκεκριμένα, καθορίζεται το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο για τον 
«ιδανικό πελάτη» και από το ύψος αυτό και πάνω προσαυξάνεται 
κλιμακωτά με διαφορετικού ύψους επασφάλιστρα κινδύνου. Οι αναλύσεις 
πιστωτικού κινδύνου διενεργούνται είτε σε επίπεδο καταστήματος είτε σε 
επίπεδο ειδικών διευθύνσεων που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, είτε 
σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων όταν το ύψος του δανείου είναι ιδιαίτερα 
υψηλό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου πρέπει 
να καλύπτει όλο το φάσμα της δανειοδότησης, δηλαδή: 

 Τη λήψη απόφασης πριν την ανάληψη του κινδύνου. 

 Τον περιοδικό έλεγχο της τήρησης από τον πιστούχο των όρων που 
έχουν τεθεί.  

                                                 
19  George Η Hempel - Donald G. Simonson, «Bank Management - Text and Cases», John Wiley & Sons, 

Inc USA. 1999 
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 Την καταγραφή της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μέσω    
συστημάτων πληροφορικής. 

 Την παροχή στη διοίκηση της τράπεζας σαφέστατης εικόνας για την 
ποιότητα του χαρτοφυλακίου και του ύψους των απωλειών που ενδέχεται να 
προκύψουν ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις ζημιών. 

 

Ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η επιβολή 
εγγυήσεων δανείου. Οι εγγυήσεις, όπως για παράδειγμα η υποθήκευση 
ακινήτων, η ενεχυρίαση επιταγών κλπ, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που 
περνούν στην κατοχή του δανειστή ως αποζημίωση, στην περίπτωση που ο 
πιστούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζουν τις 
συνέπειες της δυσμενούς επιλογής αφού ελαττώνουν τις απώλειες του 
δανειστή στην περίπτωση της αθέτησης του δανείου. Εάν ο δανειζόμενος 
σταματήσει την εξυπηρέτηση του δανείου, η τράπεζα μπορεί να 
ρευστοποιήσει τις εγγυήσεις και να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να καλύψει 
τις απώλειές της. 

Μία άλλη μορφή εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες όταν 
χορηγούν δάνεια, ονομάζεται «λογαριασμός αντισταθμιστικής 
δεσμευμένης κατάθεσης». Η επιχείρηση που λαμβάνει το δάνειο 
υποχρεούται να τηρεί ένα ελάχιστο ποσό κεφαλαίων σε ειδικό λογαριασμό 
στην τράπεζα. Το ποσό αυτό θα περιέλθει στην κατοχή της τράπεζας ως 
μερική αντιστάθμιση για τις απώλειές της, σε περίπτωση που η επιχείρηση 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 

Πέραν της αξίας που έχει ο «λογαριασμός αντισταθμιστικής δεσμευμένης 
κατάθεσης» ως εγγύηση, δηλαδή ως εργαλείο διαχείρισης του πιστωτικού 
κινδύνου, αυξάνει επίσης σημαντικά την πιθανότητα ολοκληρωτικής 
αποπληρωμής του δανείου. Παρακολουθώντας την κίνηση του λογαριασμού, 
η τράπεζα ελέγχει αποτελεσματικότερα τους κινδύνους που αναλαμβάνει η 
επιχείρηση καθώς και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση. Επιπλέον, 
ελαχιστοποιεί τον ηθικό κίνδυνο, αφού μειώνει τα κίνητρα του πιστούχου να 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του. 

Μία άλλη μέθοδος διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου από την τράπεζα 
είναι οι «επιλεκτικοί πιστωτικοί περιορισμοί» (credit rationing). Οι 
τράπεζες μπορεί να αρνηθούν να χορηγήσουν ένα δάνειο, ακόμη και αν οι 
δανειζόμενοι αποδέχονται το ισχύον επιτόκιο ή προσφέρουν ακόμη 
υψηλότερο. Οι επιλεκτικοί πιστωτικοί περιορισμοί μπορεί να λάβουν δύο 
μορφές.  

Πρώτον, η τράπεζα μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση οποιουδήποτε ποσού 
στον πελάτη της, ακόμη και όταν εκείνος προτίθεται να δεχθεί ένα 
υψηλότερο επιτόκιο. 

Δεύτερον, η τράπεζα μπορεί να είναι πρόθυμη να χορηγήσει το δάνειο υπό 
τον περιορισμό ότι τι ύψος του θα είναι μικρότερο από αυτό που ο πελάτης 
ζητά. Μία τέτοια στρατηγική χορήγησης δανείων αποτελεί καλύτερη λύση του 
προβλήματος της αντίστροφης επιλογής και του ηθικού κινδύνου σε 
σύγκριση με την πολιτική προσαύξησης του επιτοκίου ανάλογα με την 
πιστοληπτική του ικανότητα. 
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4.10. Μοντέλα Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου 
Ο πιστωτικός κίνδυνος,  δηλαδή  ο κίνδυνος να υπάρξουν απώλειες λόγω 
αποτυχίας επιστροφής κεφαλαίων που έχουν δανείσει οι τράπεζες, αποτελεί 
το σημαντικότερο κίνδυνο που αυτές αντιμετωπίζουν. Είναι αποτέλεσμα 
συνδυασμού του κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης (default risk) και εκείνου 
της εισπραξιμότητας των εξασφαλίσεων (recovery risk). Οι μέθοδοι 
υπολογισμού και διαχείρισής του έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια 
και πρόκειται να τύχουν και περαιτέρω βελτιώσεων στην προσπάθεια των 
τραπεζών να επιτύχουν τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου με 
Προσέγγιση χρηματοοικονομικής ανάλυσης και χρήση  τεχνικών ανάλογων 
με εκείνες που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων ή 
συναλλαγματικού κινδύνου. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, οδηγούν στη μελέτη ειδικών 
μοντέλων πιστωτικού κινδύνου (credit risk models) και στην ανάπτυξη 
σχετικών χρηματοοικονομικών εργαλείων. Οι τράπεζες έχουν 
πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να αναπτύξουν 
συστήματα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου και των μοντέλων διαχείρισής 
του, καθώς και των μεθόδων μέτρησης της κερδοφορίας τους. Διεθνώς 
υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις στην αξιολόγηση του πιστωτικού 
κινδύνου. 

 Η στατιστική προσέγγιση (statistical approach), κατά την οποία 
η απόφαση για τη χρηματοδότηση λαμβάνεται βάσει προκαθορισμένου 
credit scoring και χρησιμοποιείται κυρίως στην καταναλωτική και μικρού 
μεγέθους επιχειρηματική πίστη. 

 Η μέθοδος της ανθρώπινης εκτίμησης (judgmental approach), 
η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για τους μεγαλύτερου μεγέθους κινδύνους 
του corporate banking, η οποία βασίζεται στην κλασσική ανάλυση των 
οικονομικών στοιχείων, την αξιολόγηση του management και του κλάδου 
που δραστηριοποιείται ο πιστούχος, καθώς και των πηγών αποπληρωμής της 
πιστοδότησης. 

Τα περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα χρησιμοποιούν κατά τη διαδικασία 
της αξιολόγησης, τουλάχιστον επικουρικά, κάποιο σύστημα πιστωτικής 
διαβάθμισης (credit rating), προερχόμενο είτε από κάποιο διεθνώς αποδεκτό 
οργανισμό, είτε από μοντέλο που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά. Τα εσωτερικά 
αναπτυγμένα μοντέλα μπορεί επίσης να βασίζονται σε υποκειμενικά  στοιχεία 
(ανθρώπινη εκτίμηση), ή σε στατιστική ανάλυση της πιθανότητας αθέτησης 
(Probability Default), ή πτώχευσης του πιστούχου, μέσω επεξεργασίας   
ιστορικών οικονομικών στοιχείων και αριθμοδεικτών.  

 

4.11. Εσωτερικά Συστήματα Διαβάθμισης 
Πιστωτικού Κινδύνου των Τραπεζών 

Τα εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου κρίνονται 
πολύ σημαντικά στην αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου 
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των τραπεζών, τα οποία διαφέρουν από τα συστήματα που διαθέτουν οι 
εταιρείες πιστοληπτικής ικανότητας, όπως είναι η Moody’s και η 
Standard&Poor’s, καθώς σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από τα στελέχη 
των ίδιων των τραπεζών.  

 

Σύστημα διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου από δάνεια 

Τάξη Ι (Υψηλότερη ποιότητα) 

Επιχειρήσεις με μεγάλη ρευστότητα, άριστες χρηματοοικονομικές 
συνθήκες, διαχρονικά σταθερά και προβλέψιμα κέρδη, διαθέσιμες πηγές 
εναλλακτικής χρηματοδότησης, ισχυρή διοίκηση, ευνοϊκές τάσεις στον 
κλάδο. Τα δάνεια εξασφαλίζονται επαρκώς με δεσμεύσεις μετρητών, κρατικά 
ομόλογα κλπ. Ύπαρξη ουσιαστικής καθαρής περιουσίας, μεγάλος βαθμός 
ρευστοποίησης των παγίων και πολύ καλές πρωτογενείς και δευτερογενείς 
πηγές αποπληρωμής του δανείου.  

Πρόγραμμα επιθεώρησης: Ετήσιο 

 

Τάξη ΙΙ (Καλή ποιότητα) 

Επιχειρήσεις με τα περισσότερα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει η τάξη Ι. 
Όμως, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν είναι τόσο ισχυρά, όπως είναι η 
κυκλικότητα των κερδών και οι λιγότερο διαθέσιμες πηγές εναλλακτικής 
χρηματοδότησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Ύπαρξη ουσιαστικής 
καθαρής περιουσίας με λιγότερο ρευστοποιήσιμη περιουσία, όπως είναι τα 
πάγια και οι μετοχές. Τα τρέχοντα και μελλοντικά κέρδη πιθανό να είναι 
ισχυρά και οι δευτερογενείς πηγές αποπληρωμής είναι εύκολα αναγνωρίσιμες 
και επαρκείς. 

Πρόγραμμα επιθεώρησης: 6 μήνες 

 

Τάξη III (Ικανοποιητική ποιότητα) 

Επιχειρήσεις με μέτρια ρευστότητα και λογική οικονομική κατάσταση. Τα 
κέρδη μπορεί να μην είναι σταθερά και αναμένεται ικανοποιητική αποπληρωμή 
του δανείου χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται από όλες τις καταστάσεις. Τα 
δάνεια συχνά εξασφαλίζονται από ενεχυριάσεις, όπως απαιτήσεων και 
αποθεμάτων, των οποίων η μετατροπή σε χρήμα είναι δύσκολη και αβέβαιη. 
Ύπαρξη μικρής ρευστότητας και καθαρής περιουσίας αλλά λογικά κέρδη με 
αξιόπιστες πρωτογενείς πηγές αποπληρωμής. Οι δευτερογενείς πηγές 
αποπληρωμής είναι λιγότερο εμφανείς και περιορίζονται στις προσημειώσεις 
και τις υποθήκες. 

Πρόγραμμα επιθεώρησης: 3 μήνες 

 

Τάξη IV (Ποιότητα χαμηλότερη του μέσου όρου) 

Επιχειρήσεις με χαμηλή ρευστότητα, υψηλή μόχλευση και μη σταθερά 
κέρδη ή ζημιές. Η πρωτογενής πηγή αποπληρωμή κεφαλαίου δεν είναι πια 
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ρεαλιστική και η ρευστοποίηση παγίων ή εγγυήσεων μπορεί να είναι η μόνη 
πηγή αποπληρωμής. Τα δάνεια είναι μικρά και απαιτούν συνεχή 
παρακολούθηση από τον υπεύθυνο διευθυντή δανείου και από ειδικό 
προσωπικό για τον έλεγχο των εγγυήσεων. Οι ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης 
κρίνονται αυξημένες με διάρκεια αορίστου χρόνου. Ύπαρξη μικρής καθαρής 
περιουσίας με κερδοσκοπική πρωτογενή πηγή αποπληρωμής κεφαλαίου και 
αόριστη δευτερογενή πηγή. Θεωρούνται δάνεια υψηλού κινδύνου.  

Πρόγραμμα επιθεώρησης: 30 ημέρες 

 

Τάξη V (χαμηλή ποιότητα) 

Οι εγγυήσεις, η καθαρή περιουσία και οι ταμειακές ροές είναι ανεπαρκείς 
για να υποστηρίξουν το επίπεδο του δανεισμού και οι πηγές αποπληρωμής 
δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες. Χωρίς σταθερή και έντονη επιθεώρηση, η 
πιθανότητα αθέτησης πληρωμών μερικού ή του συνόλου του δανείου είναι 
μεγάλη. Τα άτομα έχουν ανεπαρκή καθαρή περιουσία ή κέρδη για να 
υποστηρίξουν το δάνειο. Επιπρόσθετες εγγυήσεις πρέπει να βρεθούν και να 
αποκτηθούν, ενώ υπάρχει μία σαφής και ξεκάθαρη πιθανότητα για απώλειες. 
Τα δάνεια κατηγοριοποιούνται ως κατώτερα, αβέβαια και με απώλειες από 
τους εξεταστές.  

Πρόγραμμα επιθεώρησης: 30 ημέρες ή λιγότερες. 

 

Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται από τα στελέχη δανείων. 

Κατά την επιλογή της αρχιτεκτονικής του συστήματος διαβάθμισης, η 
τράπεζα πρέπει να αποφασίσει ποιες έννοιες απωλειών (loss concepts) θα 
χρησιμοποιήσει, τον αριθμό και την ερμηνεία των κλιμάκων, καθώς και το 
ποια δάνεια θα είναι επικίνδυνα, δηλαδή υπό παρακολούθηση (watch loans). 
Αν και οι παραπάνω επιλογές και οι λόγοι υιοθέτησης αυτών ποικίλουν, οι 
τράπεζες αρχικά σχεδιάζουν τα συστήματα διαβάθμισης με βάση το μέγεθος 
των πελατών, δηλαδή σε μεγάλα δάνεια και μικρά. Τέλος, πρέπει να 
αποφασισθεί αν θα βαθμολογούν τις δανειζόμενες επιχειρήσεις με βάση την 
τρέχουσα κατάστασή τους (point-in-time) ή τη μελλοντική τους κατάσταση 
(through-the-cycle). 

Όσον αφορά τις έννοιες των απωλειών, πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από την έγκριση ενός δανείου είναι 
αποτέλεσμα της πιθανότητας αθέτησης πληρωμών (probability of default - 
PD) και του λόγου της αξίας του δανείου που μπορεί να απολεσθεί σε 
περίπτωση αθέτησης πληρωμών (lost in the event of default - LIED)20. Η 
απώλεια σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών είναι πάντα η ίδια σε κάθε 
δανειακή περίπτωση διότι εξαρτάται από τη δομή του κάθε δανείου. 
Αντίθετα, η πιθανότητα αθέτησης πληρωμών σχετίζεται άμεσα με το 

                                                 
20 William F. Treacy - Mark S. Carey, «Credit Risk Rating at Large U.S. Banks», Federal Reserve 

Bulletin, November 1998, p. 897-921 
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δανειζόμενο, με την υπόθεση ότι ο δανειζόμενος μπορεί να αθετήσει όλες τις 
υποχρεώσεις του ή καμία, δηλαδή να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις. 

Το γινόμενο της πιθανότητας αθέτησης πληρωμών και του λόγου της αξίας 
του δανείου που μπορεί να απολεσθεί σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών, 
αναφέρεται ως εκτιμώμενη απώλεια (expected loss - EL) από τη 
δανειοδότηση. Αντιπροσωπεύει την εκτίμηση του ποσοστιαίου μέσου όρου 
απώλειας για ένα χρονικό διάστημα από ένα σύνολο δανείων, τα οποία έχουν 
μία συγκεκριμένη εκτιμώμενη απώλεια. Ωστόσο, η εκτιμώμενη απώλεια είναι 
μία πρόβλεψη και δε σημαίνει ότι οι απώλειες αυτές θα πραγματοποιηθούν 
από το κάθε δάνειο ξεχωριστά. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες μπορεί να μην 
εκτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν μέσω του υπολογισμού 
των δύο παραπάνω μεταβλητών, αλλά αντίθετα να προσδιορίζουν την 
εκτιμώμενη απώλεια (EL) μόνο μέσω της πιθανότητας αθέτησης πληρωμών 
(PD). Τα συστήματα αυτά εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου ονομάζονται 
μονοδιάστατα συστήματα (one - dimensional rating systems). 

Αντίθετα, στα δισδιάστατα συστήματα (two - dimensional rating 
systems), ένας βαθμός αντανακλά την πιθανότητα αθέτησης πληρωμών 
και ένας άλλος την εκτιμώμενη απώλεια από το δάνειο. 

Οι τράπεζες που υιοθετούν τα συστήματα αυτά συνήθως πρώτα εκτιμούν 
την πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου πιστούχου, δηλαδή την 
πιθανότητα αθέτησης των πληρωμών του (PD), και μετά υπολογίζεται η 
αναμενόμενη απώλεια (EL), μέσω του λόγου της αξίας του δανείου που 
μπορεί να απολεσθεί σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών (LIED). Με τον 
τρόπο αυτό, το δισδιάστατο σύστημα μπορεί και προάγει την ακρίβεια και τη 
συνέπεια στη βαθμολόγηση με χωριστή καταγραφή της κρίσης του 
βαθμολογητή για την πιθανότητα αθέτησης και την εκτιμώμενη απώλεια, αντί 
να τα συγχέουν. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει ένα δισδιάστατο 
σύστημα διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου.  

 

Δισδιάστατο Σύστημα Διαβάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου 

ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Κλίμακα PD 
Δανειστή 

(%) 

Μέσος 
Όρος 

LIED (%) 

EL Δανείου 
(%) 

Ουσιαστικά 
Μηδενικός 

Κίνδυνος 

0  0 

Χαμηλός κίνδυνος 0.1  0.03 

Περιορισμένος 

Κίνδυνος 

0.3  0.09 
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Μέσος Κίνδυνος 1.0 30 0.30 

Αποδεκτός 
Κίνδυνος 

3.0  0.90 

Οριακός Κίνδυνος 6.0  1.80 

ΟΑΕΜ 20.0  6.00 

Κατώτερη 
Ποιότητα 

60.0  18.00 

Αθέτηση 
Πληρωμών 

100  30.00 

 

4.11.1. Κλίμακες Διαβάθμισης Πιστωτικού 
Κινδύνου των Εταιρειών Moody's και Standard & 

Poor's 
Παράλληλα με τα δικά τους υποδείγματα, συνήθως οι τράπεζες 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εξειδικευμένων εταιρειών βαθμολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας των υποψήφιων προς δανειοδότηση 
επιχειρήσεων, όπως είναι η Moody's και η Standard&Poor's. Αυτές 
αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα εταιρειών καθώς και κρατών 
προσφέροντας ενημερωμένες βαθμολογίες για διάφορες κατηγορίες χρέους 
(βραχυπρόθεσμο,   μακροπρόθεσμο, σε συνάλλαγμα κλπ) ή ομολόγων μιας 
εκδότριας εταιρείας21. Φυσικά οι υπηρεσίες αυτές κοστίζουν. Οι εταιρείες 
βαθμολόγησης μπαίνουν στο προσκήνιο με την αναβάθμιση του ρόλου τους 
στο θέμα της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών διεθνώς, ύστερα από τη 
Συμφωνία της Επιτροπής της Βασιλείας που εφαρμόζεται από το 2004. 

Η εταιρεία βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's θεωρεί ότι οι 
βαθμολογήσεις και οι διαβαθμίσεις σκοπεύουν να λειτουργήσουν ως δείκτες 
ή προβλέψεις στην πιθανή πιστωτική απώλεια (credit loss) από το δάνειο 
λόγω της αθέτησης των πληρωμών ή της καθυστέρησης των πληρωμών ή 
της μερικής αποπληρωμής. Παράλληλα, η εταιρεία Standard&Poor's 
πιστεύει ότι οι διαβαθμίσεις της συντελούν σε μία άποψη για τη γενική 
πιστοληπτική ικανότητα ενός υπόχρεου βασιζόμενη σε σχετικούς παράγοντες 
κινδύνου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο εταιρείες λαμβάνουν υπόψη τους και 
ενσωματώνουν στη διαδικασία βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
των επιχειρήσεων την πιθανότητα αθέτησης πληρωμών (PD) και την αξία της 
απώλειας του δανείου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών (LIED), αλλά όχι 
την αναμενόμενη απώλεια του χορηγηθέντος δανείου (EL). 

                                                 
21 Αθανάσιος Επίσκοπος, «Τραπεζική θεωρία και πρακτική - Σημειώσεις παραδόσεων», Εκδόσεις 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2002 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις κλίμακες βαθμολόγησης των δύο 
εταιρειών. Είναι προφανές ότι ο κίνδυνος τείνει να αυξάνεται με μη γραμμικό 
τρόπο τόσο στην περίπτωση των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης του 
πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών όσο και των εταιρειών βαθμολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας. Οι δείκτες αθέτησης πληρωμών είναι χαμηλοί 
στις υψηλότερες διαβαθμίσεις που ο κίνδυνος είναι μικρός, αλλά αυξάνεται 
ραγδαία στις κατώτερες διαβαθμίσεις όπου ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών 
είναι μεγαλύτερος. 

 

 

Κλίμακες Βαθμολόγησης των εταιρειών Moody’s  και Standard&Poor’s 

Moody’s Standard&Poor’s Κατηγορία 

Βαθμός Μέσος Όρος 
(PD) κάθε 
χρόνο 

(1970-1975) 

(%) 

Βαθμός Μέσος 
Όρος (PD) 
κάθε χρόνο 

(1981-
1994) 

(%) 

Aa, Aa1, 
Aa2,Aa3 

0.00 AAA 0.00 

Aa, Aa1,Aa2,Aa3 0.03 AA+, AA, 
AA- 

0.00 

A, A1,A2,A3 0.01 A+, A, A- 0.07 

Α. 
Επενδυτική 

Βαθμίδα 

Baa, Baa1, Baa2, 
Baa3 

0.13 BBB+, 
BBB, BBB- 

0.25 

Ba,Ba1, Ba2,Ba3 1.42 BB+, BB, 
BB- 

1.17 

B.B1, B2, B3 7.62 B+, B, B- 5.39 

Β. Κάτω 
από την 
επενδυτική 
Βαθμίδα 
(junk) Caa, Ca, C Ν.Α. CCC, CC, C 19.96 

Γ. Αθέτηση 
Πληρωμών 

D … D … 

 

Σχετικά με τις βαθμολογήσεις των δύο εταιρειών, αξίζει να σημειωθεί ότι 
η ΑΑΑ ισοδυναμεί με εξαιρετικά μεγάλη ικανότητα του οφειλέτη να 
αποπληρώσει ένα δάνειο ή να εκπληρώσει την υποχρέωσή του, ενώ ΑΑ 
αντανακλά μία ελαφρά μικρότερη ικανότητα από την κατηγορία ΑΑΑ. Η 
βαθμολογία της Ελλάδας είναι Α. Η αποπληρωμή στην περίπτωση CCC 
εξαρτάται μόνον από ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και είναι πιθανή η 
αθέτηση αποπληρωμής. To C αντιστοιχεί στην περίπτωση που ο οφειλέτης 
έχει κάνει αίτηση για χρεοκοπία αλλά συνεχίζει τις πληρωμές για τη 
συγκεκριμένη υποχρέωση που έχει αναλάβει. 
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4.11.2. Διαδικασία Διαβάθμισης Πιστωτικού 
Κινδύνου 

Από τα παραπάνω έγινε κατανοητό ότι οι τράπεζες σχεδιάζουν συστήματα 
διαβάθμισης με σκοπό να κατατάξουν τα δάνεια σε ομάδες ανάλογα με τον 
κίνδυνο που απορρέουν από αυτά και επομένως να διοικήσουν κατάλληλα 
τον πιστωτικό κίνδυνο. Ποια διαδικασία ακολουθείται, όμως, για τη 
δημιουργία αυτών των διαβαθμίσεων και με ποιο τρόπο τα στελέχη δανείων 
κατηγοριοποιούν τα χορηγούμενα δάνεια; 

Η διαδικασία διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου έχει απώτερο σκοπό 
τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την τιμολόγηση των δανείων, το 
σχηματισμό των προβλέψεων και των επισφαλειών, τη στρατηγική 
πιστοδοτήσεων και βέβαια την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Η 
διαδικασία αυτή μπορεί να χωρισθεί σε τρία βασικά στάδια, τα οποία είναι τα 
ακόλουθα22: 

1.  Διαδικασία σχηματισμού των διαβαθμίσεων του πιστωτικού κινδύνου 
2.  Χρήση των διαβαθμίσεων 
3.  Διαδικασία επιθεώρησης και ελέγχου των διαβαθμίσεων. 

 

4.11.2.1. Σχηματισμός των διαβαθμίσεων 
Για να μπορέσει μία τράπεζα να εκτιμήσει τον πιστωτικό κίνδυνο που 

απορρέει από τη χορήγηση ενός δανείου, θα πρέπει αρχικά να προσδιορίσει 
τους παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη στη διαβάθμιση. Οι παράγοντες 
αυτοί θα αποτελέσουν το αντικείμενο αξιολόγησης της υποψήφιας προς 
δανειοδότηση επιχείρησης. Ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 
που λαμβάνονται υπόψη είναι τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως 
οι ταμειακές ροές, η ρευστότητα, η κερδοφορία, η κεφαλαιακή διάρθρωση, το 
μέγεθος, η αξία της εταιρείας, η ποιότητα της διοίκησης, οι εγγυήσεις και οι 
εξασφαλίσεις που παρέχει ο πιστούχος, ο χαρακτήρας και η φήμη του 
πιστούχου, η ανάλυση του κλάδου δραστηριοποίησης κλπ. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ύστερα από έρευνα των Liang - Hsuan Chen και 
Tai - Wei Chiou σε μικρές και μεσαίες τράπεζες της Ταϊβάν, οι βασικοί 
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαβάθμιση του πιστωτικού 
κινδύνου μιας υποψήφιας προς δάνειο επιχείρησης είναι23: 

 Η χρηματοοικονομική κατάσταση (Financial condition) της εταιρείας.  

 Η διοίκηση της εταιρείας (General management). 

                                                 
22 William F. Treacy – Mark S. Carey, « Credit Risk Rating at Large U.S. Banks», Federal Reserve 
Bulletin, November 1998, p. 897-921 
 
23 Liang - Hsuan Chen και Tai - Wei Chiou, "A fuzy credit - rating approach for commercial loans: a 
Taiwan case". Omega, The International Journal of Management Science 27, (1999), p. 407 – 419 
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 Ο χαρακτήρας του πιστούχου και οι προοπτικές της εταιρείας 
(Characters and perspectives). 

Κάθε μία από τις παραπάνω τρεις γενικές κατηγορίες αξιολόγησης μιας 
εταιρείας περιλαμβάνει επί μέρους κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη 
κατά την εκτίμηση της αίτησης ενός δανείου. 

Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του 
πιστωτικού κινδύνου από τα στελέχη δανείων είναι οι ίδιοι για όλα τα 
υποψήφια δάνεια και καθορίζονται από τη διοίκηση της τράπεζας και τις 
επιτροπές δανείων. Επομένως, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας εκτίμησης 
του πιστωτικού κινδύνου είναι δομημένο και καλά προσδιορισμένο. Αντίθετα, 
το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας που αφορά τα κριτήρια που θα 
προσδιορίσουν το βαθμό για κάθε έναν παράγοντα, κρίνεται πιο 
υποκειμενικό. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να είναι είτε γραμμένα, δηλαδή 
τυπικά στοιχεία που αναφέρονται στην πολιτική δανείων της τράπεζα, είτε 
υποκειμενικά, δηλαδή άτυπα στοιχεία που βασίζονται στην κουλτούρα της 
τράπεζας, είτε στοιχεία που βασίζονται στην εμπειρία και την κρίση του 
εκτιμητή. 

Τα άτομα που καλούνται συνήθως να βαθμολογήσουν τους παράγοντες 
δανειοδότησης είναι συνήθως οι υπεύθυνοι δανείων και οι αναλυτές 
πιστοδοτήσεων. Η βαθμολόγηση στο στάδιο αυτό δεν είναι η τελική, αφού 
υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής  του  αρχικού  βαθμού στη  συνέχεια της  
διαδικασίας. Επομένως,  η προτεινόμενη προκαταρκτική διαβάθμιση αποτελεί 
την πρώτη προσπάθεια από τα στελέχη δανείων εκτίμησης του πιστωτικού 
κινδύνου. 

Η διαβάθμιση του πιστωτικού κινδύνου λαμβάνει χώρα από τη στιγμή της 
έναρξης της διαδικασίας έγκρισης ενός δανείου από τα στελέχη των 
τραπεζών, δηλαδή η διαδικασία διαβάθμισης είναι αχώριστη από τη διαδικασία 
έγκρισης του δανείου. Οι επιδράσεις των διαβαθμίσεων έγκεινται στο γεγονός 
ότι αν ο βαθμός για ένα υποψήφιο δάνειο είναι χαμηλότερος από το όριο για 
την έγκριση του δανείου, τότε το δάνειο απορρίπτεται. Επομένως, στο στάδιο 
αυτό γίνεται η τελική διαβάθμιση του πιστωτικού κινδύνου της υποψήφιας 
για δάνειο επιχείρησης και το δάνειο εγκρίνεται ή απορρίπτεται. 

 

4.11.2.2. Χρήση των Διαβαθμίσεων 
Η διαδικασία εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου από μία τράπεζα και η 

διαβάθμιση των πελατών της σε κλίμακες, καθιστά δυνατή μία ευρύτερη 
μελέτη που θα βοηθήσει την τράπεζα στην αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου δανείων και τη χάραξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής. Πιο 
συγκεκριμένα, η χρήση των διαβαθμίσεων είναι διττή. 

 Πρώτον, μπορούν να προσδιοριστούν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά 
απώλειας (Quantitative loss characteristics PD, LIED, EL), τα οποία 
περιλαμβάνουν τον έλεγχο του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών, τη 
συντηρητική ανάλυση της απώλειας από τα χορηγούμενα δάνεια, την 
τιμολογιακή πολιτική των δανείων και την ανάλυση κερδοφορίας, καθώς και 
τον προσδιορισμό της εσωτερικής κεφαλαιακής διάρθρωσης και την ανάλυση 
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της αποδοτικότητας του κεφαλαίου.  

  Δεύτερον, μπορούν να εκτιμηθούν τα γενικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά πιστοδοτήσεων (General credit quality characteristics), 
όπως για παράδειγμα να εκτιμηθεί η ελκυστικότητα της σχέσης με τους 
υπάρχοντες πελάτες, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εκτιμητή, 
να προσδιορισθούν οι διοικητικές και ελεγκτικές απαιτήσεις καθώς επίσης 
και η συχνότητα της επιθεώρησης των δανείων. 

 

4.11.2.3. Διαδικασία Επιθεώρησης και Ελέγχου 
των Διαβαθμίσεων 

Η επιθεώρηση και ο έλεγχος των διαβαθμίσεων αποτελεί βασική 
παράμετρο στη διαδικασία διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου και 
επικεντρώνεται σε τρεις επί μέρους μελέτες:  

 Επιθεώρηση πιστωτικής πολιτικής: Βασίζεται στον έλεγχο της 
πολιτικής δανείων που υιοθετεί μία τράπεζα και πραγματοποιείται από τις 
επιτροπές που εγκρίνουν τα δάνεια. 

 Μέθοδοι παρακολούθησης: Αφορά τα μέσα και τις πολιτικές της 
τράπεζας για την επιθεώρηση των δανείων και κυρίως των προβληματικών. 
Ορίζεται το χρονικό διάστημα ελέγχου των δανείων, όπως κάθε εξάμηνο, 
τρίμηνο, μήνα κλπ, καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

  Επιθεώρηση δανείων: Αφορά την περιοδική μελέτη όλων των 
χορηγούμενων δανείων και τις τυχόν αλλαγές στις κατηγοριοποιήσεις 
αυτών αν συντρέχουν κάποιοι λόγοι. 

 

4.12. Κατάταξη Πιστοληπτικής Ικανότητας 
Οι κατατάξεις χωρών με βάση την πιστοληπτική ικανότητα μετρούν την   

πιθανότητα η κυβέρνηση μιας χωράς να περιέλθει σε αδυναμία αποπληρωμής  
του εξωτερικού χρέους της. Οι κατατάξεις αυτές  είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
για δύο λόγους. Πρώτον, η διάθεση στις διεθνείς χρηματαγορές των 
ομολογιών που εκδίδει η κυβέρνηση μίας χώρας είναι πολύ πιο εύκολη 
όταν είναι εκ των προτέρων γνωστός στους διεθνείς επενδυτές 
χαρτοφυλακίου ο βαθμός πιστωτικού κινδύνου που αντιμετωπίζει η 
χρεώστρια χώρα. Και δεύτερον, ο βαθμός πιστωτικού κινδύνου που 
χαρακτηρίζει την κυβέρνηση μίας χώρας επηρεάζει άμεσα το βαθμό 
κινδύνου που χαρακτηρίζει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας αυτής. Κατά 
κανόνα, η διαβάθμιση των επιχειρήσεων στη διεθνή κατάταξη πιστοληπτικής 
ικανότητας δεν μπορεί  να είναι πολύ διαφορετική από τη θέση της 
κυβέρνησης της αντίστοιχης χώρας στην κατάταξη αυτή. 

Οι πιο γνωστές κατατάξεις χωρών είναι αυτές των Moody's και 
Standard&Poor's. Οι οργανισμοί αυτοί κατατάσσουν τις χώρες ως 
περισσότερο ή λιγότερο ασφαλείς εξετάζοντας τη συμπεριφορά ενός μικρού  
συνόλου οικονομικών μεγεθών, όπως τo κατά κεφαλήν εισόδημα, ο ρυθμός 
αύξησης του ΑΕΠ, το ποσοστό πληθωρισμού, το μέγεθος του δημοσιονομικού 
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ελλείμματος και του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το 
μέγεθος του εξωτερικού χρέους, καθώς και ο αριθμός πτωχεύσεων στο 
παρελθόν. 

Στον  Πίνακα 1 παρατίθεται μία συγκριτική  παρουσίαση της κλίμακας 
κατάταξης χωρών των Moody's και Standard and Poor's. Στον Πίνακα 2 
παρουσιάζεται  η  κατάταξη 49  χωρών, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στα 
τέλη Σεπτεμβρίου 1935 από τους δύο αυτούς οργανισμούς. 

 

 

Πίνακας 1. Κλίμακα Κατάταξης για την Αποπληρωμή του 
Μακροχρόνιου Χρέους 

 

 Moody΄s Standard&Poor’s 

Άριστη 
Ικανότητα 
Αποπληρωμής 

Aaa AAA 

Aa1 AA+ 

Aa2 AA 

Υψηλή 
Ικανότητα 

Aa3 AA- 

Α1 Α+ 

Α2 Α 

Μεγάλη 
Δυνατότητα 
Αποπληρωμής 

Α3 Α- 

Baa1 BBB+ 

Baa2 BBB 

Επαρκής 
Πιθανότητα 
Αποπληρωμής 

Baa3 BBB- 

Ba1 BB+ 

Ba2 BB 

Αυξανόμενη 
Αβεβαιότητα 

Ba3 BB- 

B1 B+ 

B2 B 

Υψηλός 
Κίνδυνος 

B3 B- 
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Πίνακας 2. Κατάταξη 49 Χωρών 

(29 Σεπτεμβρίου 1995) 

 

Χώρες Moody΄s Standard&Poor’s 

Αργεντινή B1 BB- 

Αυστραλία Aa2 AA 

Αυστρία Aaa AAA 

Βέλγιο Aa1 AA+ 

Βενεζουέλα Ba2 B+ 

Βερμούδες Aa1 AA 

Βραζιλία B1 B+ 

Γαλλία Aaa AAA 

Γερμανία Aaa AAA 

Δανία Aa1 AA+ 

Ελβετία Aaa AAA 

Ελλάδα 

 

Baa3 BBB- 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Aaa AAA 

Ηνωμένες 
Πολιτείες 

Aaa AAA 

Hong Kong A3 A 

Ιαπωνία Aaa AAA 

Ινδία  Baa3 BB+ 

Ινδονησία Baa3 BBB 

Ιρλανδία  Aa2 AA 

Ισλανδία  A2 A 

Ισπανία  Aa2 AA 

Ιταλία A1 AA 

Καναδάς Aa2 AA+ 
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Χώρες Moody΄s Standard&Poor’s 

Κίνα A3 BBB 

Κολομβία Baa3 BBB- 

Κορέα A1 AA- 

Λουξεμβούργο Aaa AAA 

Μαλαισία A1 A+ 

Μάλτα A2 A 

Μεξικό Ba2 BB 

Νέα Ζηλανδία Aa2 AA 

Νότια Αφρική Baa3 BB 

Νορβηγία Aa1 AAA 

Ολλανδία  Aaa AAA 

Ουγγαρία Ba1 BB+ 

Ουρουγουάη  Ba1 BB+ 

Πακιστάν B1 B+ 

Πολωνία Baa3 BB 

Πορτογαλία A1 AA- 

Σιγκαπούρη Aa2 AAA 

Σλοβακία Baa3 BB+ 

Σουηδία Aa3 AA+ 

Ταϊβάν Aa3 AA+ 

Ταϊλάνδη A2 A 

Τουρκία Ba3 B+ 

Τσεχία Baa1 BBB+ 

Φιλανδία Aa2 AA- 

Φιλιππίνες Ba2 BB 

Χιλή Baa1 A- 
Πηγή: Cantor and Packer (1996) 
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4.13. Ο Πιστωτικός Κίνδυνος και η Επιτροπή της 
Βασιλείας 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποκτά σημαντική βαρύτητα, καθώς 
αποτελεί βασική παράμετρο καθορισμού της αξιοπιστίας του εγχώριου 
τραπεζικού συστήματος. Προς την κατεύθυνση αυτή η διαχείριση του 
πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες αναμένεται να προσλάβει ιδιαίτερη 
σημασία, καθώς η Επιτροπή της Βασιλείας θέσπισε νέους κανονισμούς με 
στόχο να αναλάβουν οι τράπεζες περισσότερες ευθύνες στην πρόληψη 
ζημιογόνων δανείων και όχι στην εκ των υστέρων αντιμετώπισή τους24. 

Η αρχική συμφωνία της Βασιλείας το 1988 έθεσε για πρώτη φορά διεθνώς 
εναρμονισμένους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, με βάση τους οποίους οι 
τράπεζες πρέπει να διατηρούν, κατ' ελάχιστο, κεφάλαια ισοδύναμα με το 
8% του σταθμισμένου για κινδύνους κεφαλαίου που απορρέει από τη 
διαχείριση του ενεργητικού τους. Η συμφωνία ήλθε ως αποτέλεσμα των    
αυξανόμενων προβληματισμών των εποπτικών αρχών για τη συνεχή μείωση 
των δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης, λόγω της μεγάλης πιστωτικής 
επέκτασης και του ανταγωνισμού στη δεκαετία του '80, καθώς και της 
μεγάλης αύξησης των εκτός ισολογισμού αναλαμβανόμενων κινδύνων (off 
balance sheet items).  

Η συμφωνία αυτή, η οποία αντανακλούσε τις απόψεις εκείνης της εποχής, 
γρήγορα φάνηκε ότι έπρεπε να τροποποιηθεί. Στη δεκαετία του '90, οι 
μεγάλες διεθνείς τράπεζες ανέπτυξαν πολύπλοκα συστήματα μέτρησης των 
κινδύνων του χαρτοφυλακίου τους, με στόχο τη βελτίωση της τιμολόγησης 
και της κατανομής των οικονομικών κεφαλαίων τους. Τα συστήματα αυτά 
ανέδειξαν διαφοροποίηση ανάμεσα στα εποπτικά απαιτούμενα και στα 
οικονομικά κεφάλαια, αφού μία χρηματοδότηση με rating AAA απαιτούσε τα 
ίδια κεφάλαια (8%) με τα κεφάλαια μιας χρηματοδότησης, σαφώς 
μεγαλύτερου κινδύνου, με rating BBB. 

Οι νέες προτάσεις στην Επιτροπή της Βασιλείας, αναγνωρίζοντας τις 
δυσχέρειες που απέρρεαν από την πρώτη συμφωνία, συσχετίζουν 
περισσότερο τον τρόπο υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας με την 
έκθεση στους πιστωτικούς κινδύνους και τους τρόπους κάλυψης αυτών. Έτσι, 
μία χορήγηση χωρίς εξασφαλίσεις σε επιχείρηση με rating AAA θα απαιτεί 
(σύμφωνα με τις προτάσεις) κεφάλαια σημαντικά χαμηλότερα από το 
σημερινό 8%, ενώ μία χορήγηση με rating CCC σημαντικά υψηλότερα. 

Το θέμα βέβαια είναι τι είδους διαβαθμίσεις (rating) θα χρησιμοποιήσει η 
κάθε τράπεζα και κατά πόσο αυτό θα είναι αποδεκτό από τις Εποπτικές 
Αρχές. Σύμφωνα με τις προτάσεις, θα υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης 
των διαβαθμίσεων ενός αποδεκτού εξωτερικού οίκου (Moody's, Standard & 
Poor's κλπ), με όλα βέβαια τα συνεπακόλουθα προβλήματα, όπως της 
συγκρισιμότητας των διαβαθμίσεων μεταξύ των διαφόρων οργανισμών, αλλά 
και μεταξύ χωρών, καθώς και το γεγονός ότι στις λιγότερο αναπτυγμένες 

                                                 
24 Μελίδου Θώμη, «Η τραπεζική των επιχειρήσεων», Επιλογή, 1/6/2002 
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χώρες ελάχιστες επιχειρήσεις είναι διαβαθμισμένες από τέτοιου είδους 
οργανισμούς. Εναλλακτικά, θα παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ενός 
εσωτερικά αναπτυγμένου συστήματος, οι παραδοχές του οποίου και η 
μεθοδολογία θα πρέπει να έχουν τύχει αποδοχής των Εποπτικών Αρχών 
(προϋπόθεση λειτουργίας τουλάχιστον 3 έτη). 

Στην περίπτωση των εσωτερικών διαβαθμίσεων, οι τράπεζες θα πρέπει να 
κατατάξουν τους πιστούχους σε κατηγορίες κινδύνου και να προσδιορίσουν 
την πιθανότητα αθέτησης (Probability of Default) ανά κατηγορία, ενώ η 
Επιτροπή θα ορίσει την κεφαλαιακή απαίτηση που θα υπάρχει ανά κατηγορία 
κινδύνου. Ανάλογα με τις εξασφαλίσεις που θα υπάρχουν, θα προσδιορίζεται 
και η εκτιμώμενη ζημία σε περίπτωση αθέτησης, η οποία και θα προσδιορίζει 
την τελική και πραγματική κεφαλαιακή απαίτηση για τη δανειοδότηση. 
Επιπροσθέτως, θα εξετάζεται και το risk profile του κάθε ιδρύματος, όπως 
προσδιορίζεται από τους λειτουργικούς κινδύνους (συστήματα, εκκαθάριση 
συναλλαγών, νομικοί κίνδυνοι, εσωτερικές διαδικασίες, διασπορά κλπ) και θα 
επιβαρύνονται ανάλογα οι κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Αδήριτα οι επικείμενες αλλαγές που επεξεργάζεται η Επιτροπή της 
Βασιλείας, όταν συγκεκριμενοποιηθούν, θα οδηγήσουν σε σημαντική 
διαφοροποίηση στον τρόπο καθορισμού των απαιτούμενων κεφαλαίων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και στον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης 
των διαφόρων κινδύνων, κυρίως των πιστωτικών. Οι αλλαγές αυτές 
αναμένεται να ωφελήσουν από πλευράς κεφαλαιακών απαιτήσεων, σε πρώτη 
φάση, κυρίως τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες, οι οποίες έχουν επενδύσει και 
λειτουργούν εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και 
οδηγούν τις εξελίξεις, σε αντίθεση με τις μικρότερες τράπεζες στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες δε διαθέτουν τέτοια εμπειρία και θα 
χρειαστούν αρκετό χρόνο και κεφάλαια μέχρι να αναπτύξουν παρόμοιες 
δυνατότητες. 

 

4.14. Προϋποθέσεις Δημιουργίας Ενός Υγιούς 
Corporate Χαρτοφυλακίου 

Όσον αφορά τη σημασία και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, 
απαραίτητη κρίνεται η εστίαση στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη 
δημιουργία ενός υγιούς χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων από τις 
τράπεζες. Και τούτο, διότι ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό χαρτοφυλάκιο 
δανείων μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει 
μία τράπεζα, δηλαδή να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες από την αθέτηση 
των υποχρεώσεων των πιστούχων. 

Βάσει, λοιπόν, ποιων αρχών μπορεί να διασφαλίσει ένα πιστωτικό ίδρυμα 
τη δημιουργία ενός υγιούς χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων; Από 
πλευράς οργάνωσης, η δημιουργία ενός υγιούς χαρτοφυλακίου corporate 
banking διασφαλίζεται με την ύπαρξη καλού και εξειδικευμένου προσωπικού, 
ανεξάρτητου από τις πωλήσεις και με συμμετοχή του στην εγκριτική 
διαδικασία και την υπηρεσία ελέγχου  πίστης, καθώς και πρόσβαση στο   
εσωτερικό σύστημα πιστωτικής διαβάθμισης. Από πλευράς διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, χρειάζεται διαρκής αξιολόγηση και παρακολούθηση 
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μεμονωμένων πιστούχων και των κλάδων στους οποίους αυτοί 
δραστηριοποιούνται, ικανοποιητική διασπορά του κινδύνου, λήψη 
εξασφαλίσεων όπου απαιτούνται και τιμολόγηση των πιστοδοτήσεων 
ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. 

Γενικά, οι αρχές που διέπουν τη δυνατότητα μίας τράπεζας να διασφαλίζει 
τη δημιουργία ενός υγιούς corporate χαρτοφυλακίου είναι:  

 Η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων διενέργειας των πιστοδοτήσεων 
σαφώς διατυπωμένων και καταγεγραμμένων (Κανονισμός Πιστοδοτήσεων).  

 Η λεπτομερής αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 
επιχειρήσεων με χρησιμοποίηση εξειδικευμένου στη χρηματοοικονομική 
ανάλυση προσωπικού και χρήση σύγχρονων μοντέλων αξιολόγησης. 

 Η διασπορά του χαρτοφυλακίου σε διαφορετικούς πιστούχους, 
κλάδους και δραστηριότητες και η ύπαρξη διαδικασιών αναδιάρθρωσής του 
με την επιλογή και εφαρμογή πολλών και διαφορετικών κριτηρίων 
αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου. 

 Η στενή παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων και της πορείας των 
πιστοδοτημένων επιχειρήσεων.  

 Η ευχερής πρόσβαση σε συστήματα πληροφόρησης με αξιοποίηση 
σύγχρονων τεχνολογιών.  

 Η άρτια και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού για  τη λήψη καλά 
σταθμισμένων πιστοδοτικών αποφάσεων. 

 Η θέσπιση μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου των διενεργούμενων 
πιστοδοτήσεων.  

Στο ίδιο πλαίσιο, σημαντικά στοιχεία είναι η συνεχής αξιολόγηση των 
κινδύνων, η δημιουργία εξειδικευμένων λύσεων για τις ανάγκες των 
πελατών, η ανάπτυξη συνεργιών και πώληση προϊόντων με υψηλή 
προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και φυσικά, ίσως και το πιο σημαντικό 
πλεονέκτημα, το ανθρώπινο δυναμικό. Συμπερασματικά, η αποτελεσματική 
διοίκηση του πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες, προϋποθέτει τη 
δημιουργία ενός υγιούς και αποδοτικού χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών 
δανείων. 

 

4.15. Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι τράπεζες για την αξιολόγηση ταυ αναλαμ-

βανομένου πιστωτικού κινδύνου θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο 
μεθόδων. 

 Την τυποποιημένη μέθοδο (Standardized Approach), η οποία 
διατηρεί τα κυριότερα στοιχεία της υφιστάμενης μεθόδου, βάσει της πρώτης 
συνθήκης. 

 Τις μεθόδους των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης (Internal 
Rating Based Approach - IRB) που καταλήγουν στη μέτρηση του πιστωτικού 
κινδύνου, αφού πιστοποιηθούν και εγκριθούν από τις εποπτικές αρχές. 
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 Η επιλογή μιας εκ των δύο μεθόδων αποφασίζεται από την τράπεζα βάσει 
των εκτιμήσεών της για την ευχερέστερη και με χαμηλότερο κόστος κάλυψη των 
αναγκών των υποχρεωτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

Όμως, ασχέτως της μεθόδου που θα επιλεγεί, για λόγους ενεργητικής 
διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, οι τράπεζες βάσει του πλαισίου της 
Βασιλείας II είναι υποχρεωμένες να δημιουργήσουν ένα εσωτερικό σύστημα 
διαβάθμισης, τη μεθοδολογία του οποίου είναι υποχρεωμένες να δημοσιοποιούν 
σε τακτική βάση και πάντως τουλάχιστον μία φορά το έτος. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων από 
την Επιτροπή μεθόδων για τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

4.15.1. Τυποποιημένη Μέθοδος (Standardized Approach) 

Η τυποποιημένη μέθοδος είναι παρόμοια με αυτήν της πρώτης Συνθήκης. 
Αξιοποιεί δηλαδή τις δεδομένες, σταθερές και ενιαίες για όλους σταθμίσεις των 
στοιχείων του ενεργητικού, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές οδηγίες. 
Για παράδειγμα, η στάθμιση των δανείων με υποθήκη την κατοικία του 
δανειοδοτούμενου σταθμίζεται για κάθε περίπτωση με συντελεστή 50%.  

Εισάγει, όμως, κάποια νέα στοιχεία, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα για 
τη στάθμιση χρηματοδοτήσεων σε χώρες με τοποθετήσεις σε ομόλογα των 
χωρών αυτών ή διατραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Επίσης, στις 
χρηματοδοτήσεις προς χώρες μπορεί να αξιοποιούνται οι σταθμίσεις που έχουν 
αναπτυχθεί από εταιρείες διαβάθμισης εξωτερικού εμπορίου σε χώρες του 
ΟΟΣΑ. 

Η τυποποιημένη μέθοδος επίσης περιλαμβάνει οδηγίες για χρήση από τις 
εποπτικές αρχές, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν για την αξιολόγηση των 
διαβαθμίσεων από εξωτερικούς φορείς. 

Στη νέα συνθήκη αναφέρεται σαφώς ότι η χρήση διαβαθμίσεων από 
εξωτερικούς φορείς είναι προαιρετική. Πάντως, όπου δε χρησιμοποιείται η 
διαβάθμιση από εξωτερικούς φορείς, τις περισσότερες περιπτώσεις βάσει της 
υφιστάμενης Συνθήκης, η στάθμιση ανέρχεται σε 100%. Επίσης, περιλαμβάνεται 
ο επιπλέον όρος για επιβάρυνση του παρονομαστή με στάθμιση 150% στις 
περιπτώσεις καθυστερημένων οφειλών, εκτός και αν αυτές καλύπτονται με 
αποδεκτές ως προς την επάρκεια προβλέψεις, οι οποίες είναι ήδη 
διασφαλισμένες. 

Μια άλλη σημαντική πρόβλεψη της νέας Συνθήκης είναι η διευρυμένη 
κατάσταση των ενεχύρων, εξασφαλίσεων, εγγυήσεων και πιστωτικών 
παραγώγων, τα οποία μπορεί να αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν από τις 
τράπεζες που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο. Η νέα Συνθήκη 
αναφέρεται στα μέσα αυτά ως credit risk mitigants. Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα 
περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία προσδιορίζονται και οι 
προσεγγίσεις για την αξιοποίησή τους στη μείωση των κεφαλαιακών αναγκών. 
Παράλληλα, επεκτείνεται η λίστα των εγγυητών, στην οποία περιλαμβάνονται 
και οι εγγυήσεις επιχειρήσεων με αποδεκτή διαβάθμιση από εταιρεία 
διαβαθμίσεων. 
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Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που αναφέρονται στη λιανική τραπεζική 
(retail banking). Καταρχάς, η νέα Συνθήκη περιλαμβάνει ειδική αντιμετώπιση 
για τα ανοίγματα της λιανικής τραπεζικής. Πιο συγκεκριμένα, οι σταθμίσεις των 
κινδύνων των ανοιγμάτων που καλύπτονται με υποθήκες σε αστικά ακίνητα 
μειώνονται, όπως θα συμβαίνει και με τα λοιπά ανοίγματα της λιανικής 
τραπεζικής που πλέον θα έχουν μειωμένη στάθμιση για τους κινδύνους 
συγκρινόμενες με τις σταθμίσεις των μη διαβαθμισμένων ανοιγμάτων προς 
επιχειρήσεις. Με τις ίδιες μειωμένες σταθμίσεις, μπορεί κάτω από συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, να αντιμετωπίζονται και χρηματοδοτήσεις προς μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

Οι προτάσεις σχετικά με τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και η σχέση 
τους με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

 

     Μέθοδοι:        SA        FRIB        AIRB 

 

Όπως φαίνεται και από το σχήμα, με την Τυποποιημένη Μέθοδο (SA) 
απαιτούνται περισσότερα κεφάλαια σε σχέση με τις άλλες δύο, δηλαδή με τη 
Θεμελιώδη (FRIB) και την Προηγμένη (AIRB) Μέθοδο. 

 Η τυποποιημένη μέθοδος πρέπει να υιοθετηθεί από όλες τις τράπεζες όταν 
εφαρμοστούν οι προτάσεις (2006). Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε αξιολογήσεις 
εξωτερικών διεθνών εταιριών. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις 
προτεινόμενες αλλαγές (Basel II) σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς (Basel 
I), σύμφωνα με την αξιολόγηση του οίκου Standard&Poor’s κατά την 
τυποποιημένη μέθοδο.  

Οι απαιτήσεις έναντι κρατών και τραπεζών υψηλής διαβάθμισης που έχουν 
ελάχιστη κατάταξη ΑΑ- σταθμίζονται με μηδέν (0). Εξάλλου, απαιτήσεις 
δανειοληπτών που κατατάσσονται μεταξύ Α+ και Α- σταθμίζονται με 20%, ενώ 
κατατάξεις  μεταξύ ΒΒΒ+ και ΒΒΒ- σταθμίζονται με 50%. 
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     Ισχύον Καθεστώς                            Προτεινόμενο Πλαίσιο 

  Αξιολόγηση 

Πιστοληπτικής 

Ικανότητας 

ΑΑΑ+ 

έως 

ΑΑ- 

Α+ 

έως 

Α- 

ΒΒΒ+ 

έως 

ΒΒΒ- 

ΒΒ+ 

έως 

Β- 

Κάτω 

από 
Β- 

Μη 

αξιολογημένες 

Κρατικό Χρέος 
και Χρέος 
Κεντρικών 
Τραπεζών  

Μέλη ΟΟΣΑ: 0% 

Μη Μέλη ΟΟΣΑ:100% 

 0% 20% 50% 100% 150% 100% 

Τράπεζες και 
Εταιρίες 
Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου  

Μέλη ΟΟΣΑ: 20% 

Μη Μέλη ΟΟΣΑ: 100% 

Επιλογή 1 

Επιλογή 2 

20% 

20% 

50% 

50% 

100% 

50% 

100% 

100% 

150% 

150% 

100% 

50% 

Επιχειρήσεις  100%  20% 100% 100% 100% 150% 100% 

Προϊόντα 
Τυποποίησης 

0%, 20%, 100% 
ανάλογα με τον 
εκδότη/εγγυητή  

 20% 50% 100% 150% * * 

 *: προϊόντα τιτλοποίησης μη αξιολογημένα ή αξιολογημένα με Β+ ή χαμηλότερα αφαιρούνται από τα εποπτικά ίδια 
κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων   
Πηγή: Basle Committee on Banking Supervision 

 

4.15.2. Μέθοδος Εσωτερικής Διαβάθμισης 
Η προτεινόμενη από τη νέα Συνθήκη προσέγγιση του πιστωτικού κινδύνου με 

συστήματα εσωτερικής διαβάθμισης (Internal Rating Based – IRB Approach) 
περιλαμβάνει δύο διαφορετικές εκδοχές, τη Βασική και την Προηγμένη 
(Foundation και Advanced). 

Τα εσωτερικά συστήματα διαβαθμίσεως αναπτύσσονται από τις ίδιες τις 
τράπεζες. Προβλέπεται όμως ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να αποφασίζουν 
αποκλειστικά οι ίδιες για όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και διαδικασίες που είναι 
αναγκαία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αντίθετα, οι 
σταθμίσεις και κατά συνέπεια και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, προσδιορίζονται 
με συνδυασμό ποσοτικών δεδομένων που παρέχονται από τις τράπεζες και 
μαθηματικών τύπων που έχουν εξειδικευτεί από την Επιτροπή. Οι μαθηματικές 
αυτές φόρμουλες μετατρέπουν τα δεδομένα που εισάγονται από τις τράπεζες, 
τα οποία είναι αποτέλεσμα στατιστικής επεξεργασίας ανοιγμάτων και 
διαβαθμίσεων, σε κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Υπολογισμός απαιτήσεων βάσει της Μεθόδου IRB 

Για τον υπολογισμό του κινδύνου και των κεφαλαιακών απαιτήσεων 
απαιτείται κατάταξη των χρηματοδοτήσεων (ανοιγμάτων) στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

• Προς Επιχειρήσεις 

• Εξειδικευμένες Χρηματοδοτήσεις προς Επιχειρήσεις (Specialized 
Lending) 

-Χρηματοδότηση Έργου (Project Finance) 

-Χρηματοδότηση Αντικείμενου (Object Finance) 
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-Χρηματοδότηση Εμπορευμάτων - αποθεμάτων - απαιτήσεων (Commodities -
Finance) 

-Χρηματοδότηση ακινήτων για εκμετάλλευση 

-Χρηματοδότηση εμπορικών ακινήτων υψηλής διακύμανσης (HVCRE) 

• Προς Χώρες 

• Προς Τράπεζες 

• Προς Πελάτες Λιανικής 

• Συμμετοχές 

Αφού επιλεγεί από μια τράπεζα η μέθοδος IRB πρέπει, ταυτόχρονα ή  
σταδιακά, να εφαρμοστεί αφενός για όλες τις κατηγορίες και αφετέρου σε όλες 
τις επιχειρήσεις του ομίλου, χωρίς δυνατότητα αλλαγής, πλην εξαιρετικών 
περιπτώσεων, στο τυποποιημένο σύστημα. Οι τράπεζες που θα επιλέξουν τη 
μέθοδο IRB υποχρεούνται ένα έτος πριν το 2006 να τηρούν παράλληλα την 
υφιστάμενη μέθοδο της Βασιλείας Ι και τη νέα μέθοδο. 

Στη συνέχεια αναφερόμαστε ενδεικτικά σε βασικά σημεία της πρότασης της 
Επιτροπής για την αναγκαία κεφαλαιακή επάρκεια των (χρηματοδοτήσεων) 
προς επιχειρήσεις, χώρες και τράπεζες. 

α) Ο πιστωτικός κίνδυνος ανοιγμάτων (χρηματοδοτήσεων) προς 
επιχειρήσεις, χώρες και τράπεζες 

Οι υπολογισμοί των σταθμίσεων των κινδύνων των χρηματοδοτήσεων προς 
επιχειρήσεις, προς τράπεζες και προς χώρες έχουν την ίδια βάση και στηρίζονται 
στις παρακάτω τέσσερις ποσοτικές παραμέτρους: 

•Πιθανότητα Αθέτησης (Probability of Default - PD). Με την 
Πιθανότητα Αθέτησης μετράται η πιθανότητα αδυναμίας κάλυψης των 
υποχρεώσεων από τον πιστούχο εντός δεδομένης χρονικής περιόδου. 

• Αναμενόμενη Ζημιά (Loss Given Default - LGD). Μετρά το ποσοστό 
της χρηματοδότησης τα οποίο δε θα εισπραχθεί σε περίπτωση που ο 
πιστούχος βρεθεί σε αδυναμία αποπληρωμής. 

• Άνοιγμα Χρηματοδότησης (Exposure at Default- EAD). Πρόκειται 
για το υπόλοιπο της χρηματοδότησης κατά τη χρονική στιγμή που διαπιστώνεται 
η αδυναμία του πιστούχου. 

• Διάρκεια Χρηματοδότησης (Maturity – M). Μετρά το χρονικό 
διάστημα που απομένει έως τη λήξη του ανοίγματος. 

Με γνωστά τα παραπάνω μεγέθη η συνάρτηση του εσωτερικών συστημάτων 
διαβάθμισης και στάθμισης των κινδύνων δίνει την απαιτούμενη κεφαλαιακή 
επάρκεια για κάθε άνοιγμα.  

 

Οι διαφορές της βασικής και της προηγμένης μεθόδου σχετίζονται με τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται και συνοπτικά περιγράφονται στον πίνακα 
που ακολουθεί. 
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Δεδομένα Foundation IRB Advanced IRB 

Πιθανότητα 

Αθέτησης (PD) 

Παρέχεται από 
την τράπεζα 
βάσει των 
υπολογισμών της 

Παρέχεται από 
την τράπεζα 
βάσει των 
υπολογισμών της 

Αναμενόμενη 

Ζημιά (LGD) 

Εποπτικές τιμές 
που τίθενται από 
την Επιτροπή 

Παρέχεται από 
την τράπεζα 
βάσει των 
υπολογισμών της 

Άνοιγμα 
Χρηματοδότησης 

(EAD) 

Εποπτικές τιμές 
που τίθενται από 
την Επιτροπή 

Παρέχεται από 
την τράπεζα 
βάσει των 
υπολογισμών της 

Διάρκεια 

Χρηματοδότησης 

(M) 

Εποπτικές τιμές 
που τίθενται από 
την Επιτροπή ή 
σε εθνικό επίπεδο 
από την τράπεζα 
βάσει των 
υπολογισμών της 
(με δυνατότητα 
εξαίρεσης 
κάποιων 
ανοιγμάτων) 

Παρέχεται από 
την τράπεζα 
βάσει των 
υπολογισμών της 

(με δυνατότητα 
εξαίρεσης 
κάποιων 
ανοιγμάτων) 

 

Για τον υπολογισμό αποδεκτού PD των χρηματοδοτήσεων προς επιχειρή-
σεις οι τράπεζες πρέπει να τηρούν στοιχεία και παρατηρήσεις τουλάχιστον 
για 5 έτη. 

Για τον υπολογισμό αποδεκτών PD, EL, EAD, LGD των χρηματοδο-
τήσεων Retail οι τράπεζες πρέπει να τηρούν στοιχεία και παρατηρήσεις 
τουλάχιστον για 5 έτη. 

Από τον Πίνακα προκύπτει ότι η πιθανότητα αθέτησης σε κάθε 
περίπτωση υπολογίζεται από την τράπεζα. Παράλληλα, στην Προηγμένη 
Μέθοδο η τράπεζα υπολογίζει τόσο το LGD άσο και το EAD. 

Όπως ήδη αναφέραμε, ιδιαίτερη είναι η αναφορά της νέας συνθήκης 
στα credit risk mitigants (ενέχυρα, εξασφαλίσεις, εγγυήσεις και 
πιστωτικά παράγωγα). Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία της παραμέτρου 
του LGD παρέχει τη δυνατότητα μείωσης των ανοιγμάτων βάσει της 
διασφαλιστικής αξίας των καλυμμάτων. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  

ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣ  

 
5.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

ια τη μέτρηση των κινδύνων αγοράς χρησιμοποιούνται από τις 
τράπεζες εσωτερικά μοντέλα, που παρέχουν τη δυνατότητα 
εκτίμησης της πιθανής ή δυνητικής ζημίας για ένα χαρτοφυλάκιο. Τα 

μοντέλα αυτά είναι γνωστά ως VAR (Value At Risk) Models και 
χρησιμοποιούν στατιστικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση των διακυμάνσεων 
και των συσχετίσεων διαφόρων επενδύσεων προκειμένου να καθορίσουν την 
εκτιμώμενη διακύμανση του χαρτοφυλακίου, ώστε να καταστεί δυνατός ο 
υπολογισμός της εκτιμώμενης ή δυνητικής ζημιάς.  

 Η δυνατότητα χρήσης εσωτερικών μοντέλων (internal models) από τις 
τράπεζες με αυστηρές προϋποθέσεις ελέγχου από την Κεντρική Τράπεζα, 
καθιστά δυνατό τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων σε χαμηλότερο 
επίπεδο από αυτό που διαμορφώνεται με τους γενικούς θεσμικούς κανόνες και 
καθιστά έτσι δυνατή την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. 

5.2. Μέτρηση Κινδύνου Αγοράς και τα Μοντέλα 
VAR (Value at Risk -Αξία σε Κίνδυνο) 

Είναι δεδομένο ότι η μέτρηση του κινδύνου εμπεριέχει ποσοτική διάσταση, 
δηλαδή ο στόχος των μοντέλων αυτών είναι η ποσοτικοποίηση του κινδύνου. 
Επομένως, το αποτέλεσμα της μέτρησης με τη μέθοδο VAR, όπως και με 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, πρέπει να είναι ο ποσοτικός υπολογισμός της 
αναμενόμενης ζημιάς του χαρτοφυλακίου ή του χρηματοοικονομικού 
οργανισμού, οι οποίες θα προκύψουν από τους παράγοντες που εμπερικλείουν 
κίνδυνο, δηλαδή από παράγοντες κινδύνου όπως τα επιτόκια, το συνάλλαγμα, 
τα χρεόγραφα, οι μετοχές, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κ.ο.κ. 
Με τη μέθοδο VAR μετράται, κάτω από κανονικές συνθήκες στην αγορά, η 
υψηλότερη πιθανή ή αναμενόμενη ζημιά και κατά συνέπεια η μείωση (ζημιά) 
της αξίας ενός χαρτοφυλακίου ή η μείωση της αξίας (καθαρής θέσης) ενός 
χρηματοοικονομικού οργανισμού, εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα ή 
για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και εντός συγκεκριμένου διαστήματος 
στατιστικής εμπιστοσύνης (δηλαδή με προεπιλεγμένη πιθανότητα).  
Προσδιορίζει δηλαδή την ποσότητα της ζημιάς για μια χρονική περίοδο π.χ. 
μιας ημέρας ή 10 ημερών ή ενός μηνός με μια πιθανότητα π.χ. 95% ή 99%. 

Γ 
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Με τον όρο κανονικές συνθήκες αγοράς αναφερόμαστε στην αγορά στην 
οποία δεν παρατηρούνται φαινόμενα ή καταστάσεις των οποίων η ένταση και 
εμφάνιση είναι πέραν από τα συνήθως προσδοκώμενα. 

Για τον υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων με τη μέθοδο των 
εσωτερικών μοντέλων (VAR Models) το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να 
διαθέτει ανεξάρτητη μονάδα ελέγχου του κινδύνου. Επίσης θα πρέπει να 
ακολουθεί ομοιόμορφες προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Επιτροπή και 
ισχύουν για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Χρονικός ορίζοντας 10 ημερών 

 Διάστημα εμπιστοσύνης (πιθανότητα υπολογισμού της ζημιάς) 99% 

 Ιστορικά στοιχεία (δεδομένα) για τους υπολογισμούς ενός (1) έτους που 
ανανεώνεται μια φορά το τρίμηνο 

 Το ποσόν του υπολογισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερο, 
πολλαπλασιαζόμενο επί ένα συντελεστή 3, της προηγούμενης ημέρας ή του 
μέσου όρου των 60 ημερών 

 Αν η πραγματική ζημιά υπερβεί το ύψος εκείνης που προέκυψε από τους 
υπολογισμούς, επιβάλλεται ένας προσθετικός παράγοντας (Κ) για τον 
υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας. 

Η χρήση των υποδειγμάτων απαιτεί να πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις, όπως η πλήρης θεωρητική και πρακτική τεκμηρίωσή τους 
καθώς και η επαλήθευση των αποτελεσμάτων τους στο σύστημα λήψης των 
αποφάσεων της τράπεζας. Επίσης, πρέπει να τεκμηριώνεται η στατιστική 
αμεροληψία, η επάρκεια και η προβλεπτική ικανότητα (back testing). 

Γενικά, διακρίνονται δύο μέθοδοι για τον υπολογισμό του VAR, η 
παραμετρική και η μη παραμετρική. Η πρώτη εφαρμόζεται όταν η κατανομή 
των παρατηρήσεων είναι κανονική, ενώ η δεύτερη όταν η κατανομή δεν είναι 
δυνατό να καθορισθεί. 

 

5.3. Μέθοδοι Υπολογισμού του VAR 
 

5.3.1. Γενικά Σχόλια 
α. Όταν η κατανομή των παρατηρήσεων είναι κανονική (παραμετρική), 

ο υπολογισμός του VAR είναι σχετικά εύκολος. Για τον υπολογισμό του 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

- Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σε τιμές αγοράς (π.χ. 100 εκατ.) 

- Η μεταβλητότητα των τιμών του (π.χ. σ=15%) 

- Ο χρονικός ορίζοντας διακράτησης (π.χ. 10 ημέρες) 

- Το διάστημα εμπιστοσύνης (π.χ. 99% ή 2.336) 

Με τα δεδομένα του παραδείγματος το 
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VAR = 100 * 15% * 
252
10

* 2.33 = 7m 

 

β. Όταν η κατανομή είναι μη παραμετρική, ο υπολογισμός του VAR είναι 
πολύπλοκος και πρέπει να προκύπτει από τη σχέση: 

MRKt = Κ*max(1/60 VARt-I, VARt-1) 

-Τα ελάχιστα κεφάλαια (MRKt ) σε μια χρονική στιγμή t προκύπτουν από 
το max του VAR των τελευταίων 60 ημερών (1/60 VARt-I) και από το VAR της 
προηγούμενης ημέρας (VARt-1). 

-Το Κ, ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας έχει ορισθεί από την Επιτροπή να 
είναι τουλάχιστον 3. 

Τα υποδείγματα των εκτιμήσεων του VAR υπόκεινται σε στατιστικούς 
ελέγχους της σημαντικότητας της αμεροληψίας και της επάρκειας, καθώς και 
στον έλεγχο της προβλεπτικής τους ικανότητας (back testing). 

Σημαντική παράμετρο αποτελεί ο αριθμός των εξαιρέσεων (Ν), δηλαδή ο 
αριθμός που δείχνει πόσες φορές η πραγματική ζημιά υπερβαίνει την 
πρόβλεψη της εκτίμησης του VAR. Η αναμενόμενη τιμή του Ν είναι:  

E(N) = T(1-c), 

όπου Τ είναι ο αριθμός των ημερών του υπολογισμού και c είναι το 
επίπεδο της εμπιστοσύνης (π.χ. 99%, 95% κλπ). Η Επιτροπή της 
Βασιλείας έχει καθορίσει περιοχές αποδοχής του VAR με τις εξαιρέσεις 
(Ν) ανάλογα με το διάστημα εμπιστοσύνης: 

 

Περιοχή αποδοχής VAR για αριθμό εξαιρέσεων Ν Πιθανότητα Επίπεδο 

Εμπιστοσύνης

VAR 

Τ= 255 ημέρες Τ= 510 
ημέρες 

Τ=1000 
ημέρες 

0,01 99% Ν<7 1<Ν<11 4<Ν<17 

0,025 97,5% 2<Ν<12 6<Ν<21 15<Ν<36 

0,05 95% 6<Ν<21 16<Ν<36 37<Ν<65 

0,075 92,5% 11<Ν<28 27<Ν<51 59<Ν<92 

0,10 90% 16<Ν<36 38<Ν<65 81<Ν<120 

 

Αν ένα πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί στοιχεία 2 ετών δηλ. αν Τ= 510, 
τότε για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% ο αριθμός των εξαιρέσεων είναι: 

 Ν = Τ(1 - c) = 510(1 - 95%) ≅  26. 

Άρα οι εκτιμήσεις του VAR μπορεί να γίνουν αποδεκτές, αφού τα όρια των 
εξαιρέσεων στο συγκεκριμένο επίπεδο είναι Ν(16,36). 

Αναφορικό με τον «προσθετικό παράγοντα» Κ και σε σχέση με τις 
εξαιρέσεις, η Επιτροπή έχει καθορίσει «ζώνες ποινής», την πράσινη, την 
κίτρινη και την κόκκινη, δηλαδή ο Κ πρέπει να αυξάνεται προοδευτικά: 
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Ζώνη Αριθμός Εξαιρέσεων Αύξηση στον Κ 

Πράσινη 0-4 0 

5 0,40 

6 0,50 

7 0,65 

8 0,75 

Κίτρινη 

9 0,85 

Κόκκινη 10 1,00 

Πρακτικά οι τράπεζες υπολογίζουν το VAR των 10 ημερών από το VAR της 
προηγούμενης ημέρας, πολλαπλασιάζοντας επί 10 . Αντί του VAR της 
προηγούμενης ημέρας μπορεί να ληφθεί υπόψη το μέσο VAR των 60 ημερών. 

Με τη μέθοδο VAR μπορούμε να μετρήσουμε και κάθε μεμονωμένο κίνδυνο 
που προκύπτει από έναν παράγοντα κινδύνου, όπως π.χ. μόνο επιτοκίων ή μόνο 
συναλλάγματος. 

Η VAR μπορεί να υπολογιστεί με αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις 
(μεθόδους), οι οποίες στηρίζονται στη θεωρία του χαρτοφυλακίου και κυρίως με 
τη χρήση στατιστικών μεθόδων. 

Οι κυριότερες από τις μεθόδους αυτές είναι: 

• Ιστορική Προσομοίωση (Historical Stimulation) 

• Ανάλυση Ακραίων σεναρίων (Stress Testing) 

• Προσομοίωση Monte Carlo (Monte Carlo Stimulation) 

• Διακύμανση - Συνδιακύμανση (Variance -Covariance) ή Delta 
Normal. 

Οι τρεις πρώτες μέθοδοι αποτιμούν πλήρως το συνολικό χαρτοφυλάκιο. Οι 
βασικές επιλογές που απαιτούνται ώστε να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις με 
τις μεθόδους VAR είναι τα ακόλουθα: 

Χρονικός ορίζοντας 

Ο χρονικός ορίζοντας που επιλέγεται σχετίζεται με το μέσο χρόνο που 
κρατούνται οι τίτλοι στο χαρτοφυλάκιο και με την απαιτούμενη χρονική 
διάρκεια κανονικής ή ομαλής ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου. Ο χρονικός 
ορίζοντας υπολογισμού της VAR μπορεί να είναι μια ημέρα, μια εβδομάδα, δύο 
εβδομάδες, ένας μήνας και σε κάποιες περιπτώσεις και μεγαλύτερο διάστημα. 

 

Διάστημα εμπιστοσύνης 

Το διάστημα εμπιστοσύνης που συνήθως χρησιμοποιείται ανέρχεται από 90% 
έως 99%. Διευκρινίζεται ότι το διάστημα εμπιστοσύνης είναι άμεσα συνδεδεμένο 
με την τυπική απόκλιση (standard deviation), δηλαδή με το μέγεθος των 
μεταβολών.  
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Ιστορικά στοιχεία ή παρατηρήσεις 

Πρόκειται για την επιλογή των περιόδων από τις οποίες Θα αντληθούν 
ιστορικά στοιχεία. Περισσότερες περίοδοι στοιχείων διαμορφώνουν πιο ακριβείς 
κατανομές. Συνήθως χρησιμοποιούνται στοιχεία 3 έως 5 ετών. 

 

5.3.2. Εφαρμογή Μεθόδου Ιστορικής  
Προσομοίωσης 

Με τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης (Historical Stimulation) υπο-
λογίζεται ο συνολικός κίνδυνος αγοράς που εμπεριέχει ένα χαρτοφυλάκιο με 
πλήρη αποτίμηση όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου. 

Υπολογίζεται δηλαδή η πιθανή μεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου ή του 
χρηματοοικονομικού οργανισμού, βάσει των ιστορικών μεταβολών των τιμών 
των επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων, δανείων, κ.ο.κ.) για διάστημα 
εμπιστοσύνης που εξυπηρετεί τη μέτρηση. 

Με τη μέτρηση διαμορφώνεται μια κατανομή των πιθανών αξιών του 
χαρτοφυλακίου. Από την κατανομή αυτή με βάση το διάστημα εμπιστοσύνης που 
επιλέγεται, το οποίο ορίσαμε πιο πάνω, προσδιορίζεται η χαμηλότερη αξία. 
Αναγκαία βασικά στοιχεία για τη μέτρηση της αξίας κάθε επένδυσης του 
χαρτοφυλακίου και στη συνέχεια του συνολικού κινδύνου είναι: 

• Ο χρονικός ορίζοντας, το διάστημα εμπιστοσύνης και τα ιστορικά στοιχεία. 

• Οι παρατηρήσεις VAR. 

• Η καμπύλη επιτοκίων (yield curve) έναρξης, λήξης αλλά και όλων των ημερών 
ή διαστημάτων της εξεταζόμενης περιόδου μέτρησης. 

• Οι τρέχουσες τιμές των χρεογράφων (ομολόγων, μετοχών, κ.ο.κ.) για όλη την 
περίοδο. 

• Οι ισοτιμίες των νομισμάτων για όλες τις ημέρες ή τα διαστήματα της περιόδου. 

• Οι τρέχουσες τιμές λοιπών επενδύσεων, όπως παραγώγων, κάθε ημέρας ή 
διαστήματος. 

• Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα υπολογισθούν οι διαφορές στις τιμές, 
βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί η κατανομή και επομένως το διάστημα 
εμπιστοσύνης που θα αφορά ο κίνδυνος. Το διάστημα αυτό σχετίζεται με τη 
ρευστοποίηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου. 

Ένα δεύτερο χρονικό διάστημα είναι αυτό των στοιχείων για τη διαμόρφωση 
της κατανομής. Στατιστικά έχει υπολογισθεί ότι 30 παρατηρήσεις είναι αρκετές 
για ικανοποιητικές μετρήσεις. 

 

Δεδομένα Εφαρμογής 

Χαρτοφυλάκιο αποτελείται από τις ακόλουθες θέσεις: 

- Είκοσι (20) δεκαετή ομόλογα ονομαστικής αξίας το καθένα 100.000 ευρώ. 
Η τρέχουσα τιμή των ομολόγων, τα οποία διαπραγματεύονται στην ίδια αγορά, 
κατά την ημέρα υπολογισμού της VAR είναι 105,35. 
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- Πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μετοχές της εταιρείας ΧΨΩ ΑΕ. Η τιμή της 
μετοχής κατά την ημέρα υπολογισμού της VAR είναι 20 ευρώ. 

- Δάνειο (θέση long) ύψους 1.000.000 σε USD. Ισοτιμία κατά την ημέρα 
υπολογισμού της VAR EUR/USD 0,95, δηλαδή απαιτούνται 0,95 USD για να 
αποκτηθεί 1 EUR. 

Χρονικό διάστημα μέτρησης της VAR έχει επιλεγεί ο ένας μήνας (30 ημέρες). 
Με βάση τη μέθοδο της ιστορικής προσημείωσης χρειαζόμαστε παρατηρήσεις 30 
ημερών για τον υπολογισμό του κινδύνου. 

Υποθέτουμε ότι έχουν παρατηρηθεί οι τιμές τον στηλών 2, 5 και 8 του 
παρακάτω Πίνακα, βάσει των οποίων διαμορφώνονται και οι υπόλοιπες στήλες. 

 

(Historical Stimulation) 

 
 ΘΕΣΗ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΕΣΗ ΣΕ USD 

ΗΜΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

 ΤΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΝΑΜΕΝΟ- 

ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΝΑΜΕΝΟ- 

ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΝΑΜΕΝΟ- 

ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 105,25   20,28   0,88   

2 105,05 -0,0019 105,15 20,05 -0,0113 19,77 0,87 -0,0114 0,94 

3 104,68 -0,0035 105,98 19,30 -0,0374 19,25 0,85 -0,0230 0,93 

4 104,50 -0,0017 105,17 19,35 0,0026 20,05 0,78 -0,0824 0,87 

5 104,45 -0,0005 105,30 19,12 -0,0119 19,76 0,86 0,1026 1,05 

6 104,65 -0,0019 105,55 18,90 -0,0115 19,77 0,89 0,0349 0,98 

7 104,35 -0,0029 105,05 18,70 -0,0106 19,79 0,97 0,0899 1,04 

8 104,20 -0,0014 105,20 18,32 -0,0203 19,59 0,96 -0,0103 0,94 

9 104,15 -0,0005 105,30 17,34 -0,0535 18,93 0,89 -0,0729 0,88 

10 104,05 -0,0010 105,25 17,95 0,0352 20,70 0,94 0,0562 1,00 

11 103,15 -0,0086 105,44 17,99 0,0022 20,04 0,98 0,0426 0,99 

12 102,35 -0,0078 105,53 16,50 -0,0828 18,34 0,91 -0,0714 0,88 

13 102,90 -0,0054 105,92 15,40 -0,0667 18,67 0,92 0,0110 0,96 

14 103,00 -0,0010 105,45 14,99 -0,0266 19,47 0,95 0,0326 0,98 

15 102,38 -0,0060 105,72 15,45 0,0307 20,61 0,91 -0,0421 0,91 

16 101,90 -0,0047 105,86 15,87 0,0272 20,54 0,89 -0,0220 0,93 

17 101,48 -0,0041 105,92 15,18 -0,0435 19,13 0,85 -0,0449 0,91 

18 100,58 -0,0089 105,42 16,34 0,0764 21,53 0,92 0,0824 1,03 

19 100,95 -0,0037 105,74 16,68 0,0208 20,42 0,91 -0,0109 0,94 

20 101,42 -0,0047 105,84 15,78 -0,0540 18,92 0,94 ,0330 0,98 

21 101,15 -0,0027 105,07 16,39 0,0387 20,77 0,93 -0,0106 0,94 

22 100,35 -0,0079 105,52 16,89 0,0305 20,61 0,95 0,0215 0,97 

23 99,55 -0,0080 105,51 16,94 0,0030 20,06 0,88 -0,0737 0,88 

24 99,63 -0,0008 105,43 16,04 -0,0531 18,94 0,83 -0,0568 0,90 
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25 99,15 -0,0048 105,84 16,86 0,0511 21,02 0,86 0,0361 0,98 

26 98,98 -0,0017 105,17 17,35 0,0291 20,58 0,86 0,0000 0,95 

27 97,95 -0,0104 105,25 18,24 0,0513 21,03 0,94 0,0930 1,04 

28 98,35 -0,0041 105,78 19,34 0,0603 21,21 0,97 0,0319 0,98 

29 99,26 -0,0093 105,32 19,89 0,0284 20,57 0,94 -0,0309 0,92 

30 100,15 -0,0090 105,29 19,35 -0,0271 19,46 0,91 -0,0319 0,92 

Πηγή: Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα, αγορές, προϊόντα, κίνδυνοι, Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος 

 

Συγκεκριμένα, έχουμε: 

Μεταβολή =[(Τt-Τt-1)/ Τt-1] 

Όπου: 

Τt-1 = Τιμή προηγούμενης περιόδου 

Tt = Τιμή τρέχουσας περιόδου 

Βάσει των παραπάνω, η μεταβολή μεταξύ πρώτης και δεύτερης 
περιόδου της θέσης σε ομόλογα είναι: 

Μεταβολή = [(T2-T1)/T1] 

= [(105,05-105,25)/105,25]  

= -0,0019 

Η μεταβολή μετατρέπεται σε ποσοστό πολλαπλασιαζόμενη επί 100. 

Η αναμενόμενη τιμή προκύπτει από τη σχέση: 

Αναμενόμενη Τιμή = Τt *(1+ Tt * Μεταβολή) 

Όπου: 

Τt = Τιμή του προϊόντος κατά την ημέρα υπολογισμού της VAR 

Η αναμενόμενη τιμή της δεύτερης περιόδου της θέσης σε ομόλογα είναι: 

Αναμενόμενη Τιμή = Tt *(1 + Τt * Μεταβολή) 

=105,35*( 1+ 105,35*0,0019)  

= 105,15 

Η αναμενόμενη τιμή της δέκατης έκτης περιόδου της θέσης σε μετοχές είναι: 

Αναμενόμενη Τιμή = Τt *(1*+ Τt * Μεταβολή) = 20*(1+20*0,0272) = 20,54 

Η συνολική αξία των θέσεων διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

(Historical Stimulation) 

 
 ΘΕΣΗ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ  

ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 

        ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

    ΘΕΣΗ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 

         ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

     ΘΕΣΗ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 

          ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΘΕΣΗ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

         ΕΥΡΩ 



Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους 

 94

 ΘΕΣΗ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΕΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ  

ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 

        ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

    ΘΕΣΗ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 

         ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

     ΘΕΣΗ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 

          ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΘΕΣΗ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

         ΕΥΡΩ 

1 2 3 5 6 8 9  

1 - - - - - - - 

2 105,15 2.102.966,2 19,77 9.886.587,8 0,94 1.064.730,79 13.054.314,76 

3 104,98 2.099.578,9 19,25 9.625.935,2 0,93 1.077.399,38 12.802.913,41 

4 104,17 2.103.377,0 19,05 10.025.906,7 0,87 1.147.098,52 13.276.382,21 

5 104,30 2.105.991,9 19,76 9.881.137,0 1,05 954.712,36 12.941.841,18 

6 104,55 2.111.034,5 19,77 9.884.937,2 0,98 1.017.149,62 13.013.121,32 

7 105,05 2.100.959,9 19,79 9.894.179,9 1,04 965.816,60 12.960.956,36 

8 105,20 2.103.971,3 19,59 9.796.791,4 0,94 1.063.596,49 12.964.359,36 

9 105,30 2.105.989,0 18,93 9.465.065,5 0,88 1.135.422,83 12.706.477,29 

10 105,25 2.104.977,0 20,70 10.351.787,8 1,00 996.640,54 13.453.405,27 

11 104,44 2.088.775,1 20,04 10.022.284,1 0,99 1.009.667,02 13.120.726,26 

12 104,53 2.090.658,7 18,34 9.171.762,1 0,88 1.133.603,24 12.396.024,08 

13 105,92 2.118.322,4 18,67 9.333.333,3 0,96 1.041.189,93 12.492.845,69 

14 105,45 2.109.047,6 19,47 9.733.766,2 0,98 1.019.390,58 12.862.204,43 

15 104,72 2.094.317,1 20,61 10.306.871,2 0,91 1.098.901,10 13.500.089,43 

16 104,96 2.097.121,5 20,54 10.271.844,7 0,93 1.076.286,22 13.445.252,39 

17 104,82 2.098.315,6 19,13 9.565.217,4 0,91 1.102.167,18 12.765.700,18 

18 104,42 2.088.313,6 21,53 10.764.163,4 1,03 972.540,05 13.825.016,98 

19 105,74 2.114.750,9 20,42 10.208.078,3 0,94 1.064.198,96 13.387.028,24 

20 105,84 2.116.809,7 18,92 9.460.431,7,7 0,98 1.019.036,95 12.596.278,32 

21 105,07 2.101.390,8 20,77 10.386.565,3 0,94 1.063.950,20 13.551.906,22 

22 104,52 2.090.336,6 20,61 10.305.064,1 0,97 1.030.470,91 13.425.870,62 

23 104,51 2.090.202,8 20,06 10.029.603,3 0,88 1.136.363,64 13.256169,74 

24 105,43 2.108.693,2 18,94 9.468.713,1 0,90 1.116.043,12 12.693.449,44 

25 104,84 2.096.848,8 21,02 10.511.221,9 0,98 1.015.911,87 13.623.982,66 

26 105,17 2.103.387,4 20,58 10.290.628,7 0,95 1.052.631,58 13.446.647,68 

27 104,25 2.085.074,3 21,03 10.512.968,3 1,04 963.045,91 13.561.088,47 

28 105,78 2.115.604,4 21,21 10.603.070,2 0,98 1.020.075,96 13.738.750,53 

29 106,32 2.126.495,4 20,57 10.284.384,77 0,92 1.086.226,20 13.497.106,27 

30 106,29 2.125.892,1 19,46 9.728.506,88 0,92 1.087.333,72 12.941.732,61 

Πηγή: Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα, αγορές, προϊόντα, κίνδυνοι, Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος 

 

Η επόμενη ενέργεια είναι η ταξινόμηση της συνολικής θέσης ανά 
ημέρα με αύξουσα σειρά, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε το διάστημα 
εμπιστοσύνης που έχουμε επιλέξει. 
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Ταξινόμηση Συνολικής Αξίας Θέσεων Κατά Αύξουσα Σειρά 

 

 ΗΜΕΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 12 12.396.024,08 

2 13 12.492.845,69 

3 20 12.596.278,32 

4 24 12.693.449,44 

5 9 12.706.477,29 

6 17 12.765.700,18 

7 3 12.802.913,41 

8 14 12.862.204,43 

9 30 12.941.732,61 

10 5 12.941.841,18 

11 7 12.960.956,36 

12 8 12.964.359,19 

13 6 13.013.121,32 

14 2 13.054.314,76 

15 11 13.120.726,26 

16 23 13.256.169,74 

17 4 13.276.382,21 

18 19 13.387.028,24 

19 22 13.425.870,62 

20 16 13.445.252,39 

21 26 13.446.647,68 

22 10 13.453.405,27 

23 29 13.497.106,27 

24 15 13.500.089,43 

25 21 13.551.906,42 

26 27 13.561.088,47 

27 25 13.623.982,66 

28 28 13.738.750,53 

29 18 13.825.016,98 

Πηγή: Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα, αγορές, προϊόντα, κίνδυνοι, Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος 
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Σημαντικό ρολό στον υπολογισμό της VAR παίζει και το διάστημα 
εμπιστοσύνης, το οποίο υποθέτουμε ότι έχει οριστεί σε 95%. Άρα, βάσει 
των 29 παρατηρήσεων επιλέγουμε εκείνες που αποτελούν το 5% των 
χαμηλότερων. 

Δηλαδή, 29*5% = 14,5. Επομένως, τo 5% αποτελεί μία παρατήρηση 
(μία ημέρα) ή ακριβέστερα μία και μισή παρατήρηση. 

 

Τελικές Ενέργειες 

α) Υπολογισμός της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου την 
ημέρα υπολογισμού της VAR 

ΟΜΟΛΟΓΑ + ΜΕΤΟΧΕΣ + ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ =    ΣΥΝΟΛΟ 
2.100.000,00+10.000.000,00+1.053.631,58= 13.152.631,58 

β) Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - 5% ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΞΙΑ = VAR 
13.152.631,58- 12.396.024,08 = 756.607,50 

Άρα, υπάρχει πιθανότητα 5% να παρατηρηθεί ζημιά μεγαλύτερη των 
756.607,50 ευρώ για περίοδο 30 ημερών. 

 

Βήματα: 

α) Άθροιση του συνόλου της ζημιάς κάθε περιόδου 

β) Αφαίρεση της συνολικής αξίας κάθε περιόδου 

γ) Ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά 

δ) Με βάση το διάστημα εμπιστοσύνης επιλογή της μέγιστης ζημιάς  

 

Υπολογισμός Αναμενόμενης Ζημιάς 

με τη Μέθοδο της Ιστορικής Προσομοίωσης 

(Historical Stimulation) 

 

 
ΗΜΕΡΑ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ- 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ= 13.152.631,58 

1 12 12.396.024,08 -756.607,50 

2 13 12.492.845,69 -659.785,89 

3 20 12.596.278,32 -556.353,26 

4 24 12.693.449,44 -459.182,14 

5 9 12.706.477,29 -446.154,29 

6 17 12.765.700,18 -386.931,40 

7 3 12.802.913,41 -349.718,17 
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ΗΜΕΡΑ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ- 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ= 13.152.631,58 

8 14 12.862.204,43 -290.427,15 

9 30 12.941.732,61 -210.298,97 

10 5 12.941.841,18 -210.790,40 

11 7 12.960.956,36 -191.675,22 

12 8 12.964.359,19 -188.272,39 

13 6 13.013.121,32 -139.510,26 

14 2 13.054.314,76 -98.316,82 

15 11 13.120.726,26 -31.905,32 

16 23 13.256.169,74 103.538.,16 

17 4 13.276.382,21 123.750,63 

18 19 13.387.028,24 234.396,66 

19 22 13.425.870,62 273.239,66 

20 16 13.445.252,39 292.620,81 

21 26 13.446.647,68 294.016,10 

22 10 13.453.405,27 300.773.69 

23 23 13.497.106,27 344.474,69 

24 15 13.500.089,43 347.457,85 

25 21 13.551.906,22 399.274,64 

26 27 13.561.088,47 408.456,89 

27 25 13.623.982,66 471.351,08 

28 28 13.738.750,53 586.118,95 

29 18 13.825.016,98 672.385,40 

Πηγή: Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα, αγορές, προϊόντα, κίνδυνοι, Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος 

 

Όπως και στην προηγούμενη προσέγγιση υπάρχει πιθανότητα 5% να παρα-
τηρηθεί ζημιά μεγαλύτερη των 756.607,50 ευρώ για περίοδο 30 ημερών. 

 

5.3.3. Μέθοδος Ανάλυσης Ακραίων Σημείων 
(Stress Testing) 

Προκειμένου η ανώτατη διοίκηση ενός πιστωτικού ιδρύματος να 
κατανοήσει την έκταση του κινδύνου αγοράς στο επίπεδο του 
χαρτοφυλακίου, επιλέγεται η πρακτική του ¨ελέγχου ακραίων καταστάσεων¨ 
στις διάφορες κατηγορίες του κινδύνου αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν την 
πρακτική, η επιτροπή διαχείρισης κινδύνων καλείται να επιλέξει ένα σύνολο 
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από ακραίες μεταβολές που κρίνει ότι μπορεί να συμβούν για μια 
προκαθορισμένη περίοδο διακράτησης. Στη συνέχεια, κάθε κατηγορία 
χρηματοοικονομικών προϊόντων υποβάλλεται στο σύνολο των μεταβολών 
ελέγχοντας, τελικά, την επίπτωσή τους στην τιμή του χαρτοφυλακίου. 

Η μέθοδος αυτή, παρά τους περιορισμούς και τις απλουστεύσεις που 
εισάγει στην εκτίμηση του κινδύνου αγοράς, έχει αρκετά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μεθόδους. Καταρχήν, μπορεί να διεξαχθεί 
για οποιαδήποτε μεταβολή κριθεί πιθανή από την επιτροπή κινδύνων του 
πιστωτικού ιδρύματος, χωρίς να συνυπάρχει ο υπολογισμός των συσχετίσεων 
μεταξύ των παραγόντων κινδύνου, αφού η μετακίνησή τους θεωρείται 
αυτόνομη. Επίσης, μπορεί εύκολα να διακριθεί από την ανώτατη διοίκηση η 
αιτία που προκάλεσε τη μεταβολή στην αξία του χαρτοφυλακίου χωρίς να 
εμπλακεί σε περίπλοκες αλληλουχίες, μαθηματικά υποδείγματα και σχέσεις 
αλληλεπίδρασης. Τέλος, στη μέθοδο που εξετάζουμε η τεχνική δεν απαιτεί 
την εμπλοκή πιθανοτήτων για την εμφάνιση κάποιου σεναρίου 
(αντιστοιχίζεται 100% πιθανότητα στο σενάριο που υιοθετείται) και, 
επομένως, τη σπατάλη πόρων για την προσομοίωση της κατανομής 
πιθανότητας και των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή. 

Ο έλεγχος ακραίων καταστάσεων μπορεί να αποτελέσει ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο σύνδεσης των μακροοικονομικών εξελίξεων και 
του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σε αυτή τη βάση, οι  εποπτικές  αρχές,   τα   
πιστωτικά  ιδρύματα   και  οι  κρατικοί  οργανισμοί που χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο του ελέγχου ακραίων καταστάσεων για την αξιολόγηση του κινδύνου 
αγοράς, συντάσσονται στην προοπτική εξεύρεσης κοινής βάσης για τη 
μεθοδολογία, για την τυποποίηση των δεδομένων και τα χρησιμοποιούμενα 
σενάρια. Τέλος, η τρέχουσα μεθοδολογία της εν λόγω πρακτικής βρίσκει 
εφαρμογή, σχεδόν αποκλειστικά, στο μέρος του τραπεζικού χαρτοφυλακίου 
που εμφανίζεται στον ισολογισμό του, αγνοώντας την αξιολόγηση της 
πληροφορίας που περιέχεται σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα που 
βρίσκονται εκτός ισολογισμού. 

 

5.3.4. Μέθοδος Προσομοίωσης Monte Carlo 
(Monte Carlo Stimulation) 

Η μέθοδος αυτή μας βοηθά να προσδιορίσουμε την κατανομή 
πιθανοτήτων της μεταβλητής δΡ. Η διαδικασία που ακολουθείται 
περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

1ο Βήμα: Πρώτα πρώτα, εκτιμούμε τη σημερινή αξία του χαρτοφυλακίου. 

2ο Βήμα: Έπειτα, παίρνουμε ένα τυχαίο δείγμα από την πολυμεταβλητή 
κανονική κατανομή για τα δxi. 

3ο Βήμα: Χρησιμοποιώντας τις τιμές των δxi προσδιορίζουμε τις τιμές των 
μεταβλητών xi στο τέλος της ημέρας. 

4ο Βήμα: Στη συνέχεια, επανεκτιμούμε την αξία του χαρτοφυλακίου 
χρησιμοποιώντας τις τιμές που βρήκαμε στο 3ο βήμα. 
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5ο Βήμα: Αφαιρούμε την τιμή του 4ου βήματος από την τιμή του 1ου 
βήματος έτσι ώστε να προσδιορίσουμε μια τυχαία τιμή για τη δΡ. 

6ο Βήμα: Επαναλαμβάνοντας τα βήματα 2 έως 5 πολλές φορές, 
δημιουργούμε την κατανομή πιθανοτήτων της δΡ. 

Γενικά, η προσομοίωση Monte Carlo θεωρείται το πιο ολοκληρωμένο 
υπόδειγμα μεταξύ των παραδοσιακών μεθόδων αλλά ταυτόχρονα το πιο 
δύσκολο στην εφαρμογή του, καθώς προϋποθέτει προσομοιώσεις για ένα 
μεγάλο πλήθος αλληλουχιών. Η προσομοίωση Monte Carlo εκτός από τη 
δυσκολία της εννοιολογικής κατανόησής της από την ανώτατη διοίκηση, δεν 
επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου κατά τον υπολογισμό της Μέγιστης 
Αναμενόμενης Δυνητικής Ζημίας (ΜΑΔΖ), καθώς απαιτούνται πολύπλοκοι 
και πολυάριθμοι ενδιάμεσοι υπολογισμοί. 

 

5.3.5. Μέθοδος Διακύμανσης-Συνδιακύμανσης 
(Variance-Covariance) 

Θα αναφερθούμε επιγραμματικά στη φόρμουλα και στις παραμέτρους 
υπολογισμού της Var με τη μέθοδο Variance-Covariance. 

Υποθέτοντας ότι εξετάζουμε τη Var δύο τοποθετήσεων ή τίτλων, έχουμε: 

VAR= MV*Factor 212112
2
2

2
2

2
1

2
1 *****2*** VolVolWtWtCorrVolWtVolWt + , όπου: 

MV= συνολική τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου στην αγορά 

Factor= ο προκύπτον από την κανονική κατανομή βάσει του διαστήματος 
εμπιστοσύνης 

Wt1= στάθμιση πρώτου τίτλου 

Wt2= στάθμιση δεύτερου τίτλου 

Vol1= μεταβλητότητα πρώτου τίτλου 

Vol2= μεταβλητότητα δεύτερου τίτλου 

Corr12= συσχέτιση του πρώτου και δεύτερου τίτλου 

 

Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος Διακύμανσης - Συνδιακύμανσης δεν 
εμφανίζει την ικανότητα ακριβούς αποτίμησης ακραίων μεταβολών που 
έχουν επίπτωση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα σταθερού εισοδήματος ή 
δικαιωμάτων προαίρεσης, τα οποία αποτιμώνται με μη γραμμικά 
υποδείγματα (π.χ. ομόλογα, δικαιώματα προαίρεσης κτλ.). Επίσης, η 
παραπάνω μέθοδος υιοθετεί την απλουστευμένη υπόθεση της κανονικής 
κατανομής των μεταβολών των παραγόντων κινδύνου. Με άλλα λόγια, 
βασική αδυναμία της μεθόδου Variance-Covariance είναι η υπόθεση ότι όλοι 
οι παράγοντες ακολουθούν την κανονική κατανομή. Αντίθετα, η μέθοδος 
παρουσιάζει σχετική ικανότητα πρόβλεψης των ακραίων μεταβολών σε 
γραμμικά αποτιμημένα προϊόντα, εξαρτώμενη πάντα από τη μέθοδο 
στάθμισης των παρατηρήσεων που χρησιμοποιείται ώστε να υπολογιστεί η 
μεταβλητότητα των παραγόντων κινδύνου. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  66  

ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΣΣ 

 

6.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  
ο Σεπτέμβριο του 1998 η Επιτροπή της Βασιλείας έδωσε το 
έναυσμα της έναρξης εργασιών σχετικών με το Λειτουργικό 
Κίνδυνο. 

Παλαιότερες έρευνες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση του 
λειτουργικού κινδύνου  επρόκειτο να αναδειχθεί στο  άμεσο  μέλλον  ένα 
σημαντικό  στοιχείο της επιτυχούς διαχείρισης των κινδύνων (sound risk 
management) στις νέες οικονομικές αγορές. 

Τα είδη του Λειτουργικού Κινδύνου που τότε αναφέρθηκαν ήταν η 
κατάπτωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής 
διακυβέρνησης, γεγονότα που οδηγούν σε οικονομικές ζημιές εξαιτίας 
λαθών, απάτης, μη έγκαιρης ανταπόκρισης της Τράπεζας σε υποχρεώσεις της 
και διενέργεια συναλλαγών κατά  παράβαση του κώδικα δεοντολογίας. 

Σημαντικά είδη  Λειτουργικού  Κινδύνου  θεωρούνται,  επίσης, οι 
καταστροφές των Μηχανογραφικών Συστημάτων και της τεχνολογικής 
υποδομής καθώς και οι φυσικές καταστροφές. 

Το ίδιο έτος η Επιτροπή συνέστησε Ομάδα Έργου που διενήργησε έρευνα 
σε τριάντα μεγάλες Τράπεζες από διαφορετικές χώρες μέλη, με αντικείμενο 
τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Τα συμπεράσματα της έρευνας 
ήταν: 

1.  Οι Διοικήσεις και τα μεγάλα στελέχη των Τραπεζών που ερευνήθηκαν, 
έδειξαν αυξανόμενο ενδιαφέρον και επίγνωση του συγκεκριμένου κινδύνου. 

2.  Όλες οι Τράπεζες διέθεταν κάποιο πλαίσιο διαχείρισης του λειτουργικού 
κινδύνου αλλά δεν είχαν προχωρήσει στην ανάπτυξη μεθόδων 
παρακολούθησης και μέτρησης των λειτουργικών κινδύνων. 

3.  Οι Τράπεζες εκτιμούν ότι οι παράγοντες (factors) του Λειτουργικού 
Κινδύνου, αντίθετα με τους παράγοντες του Πιστωτικού και του Κινδύνου 
Αγοράς, σχετίζονται περισσότερο με τη δομή της κάθε Τράπεζας. Η εκτίμηση 
αυτή φαίνεται να δικαιολογεί την άποψη που διατύπωσαν οι Τράπεζες ότι δεν 
υφίσταται σαφής μαθηματική σχέση μεταξύ των παραγόντων του 
Λειτουργικού Κινδύνου, της εμφάνισης και του μεγέθους των ζημιών. 

Τ 
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Η έρευνα, όμως, ανέδειξε και προβληματισμούς και ασάφειες ως προς την 
ακολουθητέα πορεία του κλάδου αναφορικά με τη διαχείριση των 
Λειτουργικών Κινδύνων, όπως: 

 

6.2. Ορισμός του Λειτουργικού Κινδύνου 
Το δείγμα των 30 μεγάλων Τραπεζών που εξετάσθηκε (είμαστε ακόμη στο 

έτος 1998), δεν καθόρισε με συγκεκριμένο τρόπο το λειτουργικό κίνδυνο. 

Πολλές Τράπεζες, όρισαν το Λειτουργικό Κίνδυνο σαν τον κίνδυνο που 
δεν είναι ούτε Πιστωτικός ούτε της Αγοράς. 

Άλλες, συνέδεσαν τη φύση αυτών των κινδύνων με την πιθανότητα 
εμφάνισης ζημιάς από τον ανθρώπινο παράγοντα και την υλικοτεχνική 
υποδομή. 

Πολλές, τόνισαν τη συσχέτιση των Λειτουργικών Κινδύνων με την 
αδυναμία λειτουργίας στα συστήματα πληρωμών, με ανεπιτυχείς Διοικητικές 
επιλογές και με Νομικά θέματα. 

Σε ένα  μόνο  σημείο  υπήρξε πλήρης σύγκλιση  των  απόψεων,  ότι οι 
Λειτουργικοί Κίνδυνοι είναι συνυφασμένοι με τη δομή των 
Τραπεζών και διαφέρουν από τους κινδύνους Αγοράς και τους 
Πιστωτικούς κινδύνους. 

Είναι γεγονός ότι το επίπεδο των λειτουργικών κινδύνων επηρεάζεται από 
την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων, τις 
πολιτικές της Τράπεζας, την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα απέναντι στους 
κινδύνους και από την καλή ποιότητα (ενημέρωση, εκπαίδευση, εμπέδωση 
κουλτούρας κινδύνου) του προσωπικού. 

Έτσι, τα άμεσα μέτρα στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών είναι 
προφανές ότι θα μειώσουν τα επίπεδα λειτουργικού κινδύνου. Ωστόσο, οι 
άμεσες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση δεν εγγυώνται ότι θα 
ελαττώσουν αυτόματα και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τη διαχείριση του 
λειτουργικού κινδύνου. Θα πρέπει να περάσει αρκετό διάστημα, για να 
διαπιστωθεί μείωση στην επικινδυνότητα του Ιδρύματος. Η πρόοδος, όμως, 
θα επιβραβευθεί με τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ως συνέπεια 
της μετάβασης σε πιο προχωρημένη μέθοδο μέτρησης. 

 

6.3. Μέτρηση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του 
Λειτουργικού Κινδύνου 

Οι περισσότερες τράπεζες θεωρούν ότι η μέτρηση του Λειτουργικού 
Κινδύνου βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο  και η ποιότητα μέτρησης 
αντανακλά την ικανότητα κάθε τράπεζας να παρακολουθεί επαρκώς τις 
δραστηριότητές της. 

Αβεβαιότητα υφίσταται, επίσης, και στο συσχετισμό των παραγόντων 
κινδύνου με τα μεγέθη των ιστορικών ζημιών. Αποτελεί ιδανική περίπτωση, ο 
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συσχετισμός των παραγόντων κινδύνου με τις ιστορικές ζημιές να οδηγήσει 
σε αξιόπιστες μεθόδους μέτρησης. 

Μερικές τράπεζες τόνισαν ότι το κόστος της έρευνας των ζημιών και η 
προμήθεια συστημάτων παρακολούθησής τους ξεπερνά τις ίδιες τις 
λειτουργικές ζημιές! Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάσθηκε ήταν η 
δημιουργία εσωτερικής βάσης δεδομένων ζημιών και η κατ' ανάγκη 
αξιοποίηση δεδομένων ζημιών (data), από τον κλάδο (εξωτερικά στοιχεία). 

Οι περισσότερες τράπεζες του δείγματος διέθεταν κάποιο σύστημα 
παρακολούθησης των λειτουργικών τους κινδύνων, προέβαιναν σε 
αναλύσεις των ζημιών (περιγραφή της φύσης και της αιτίας) και 
ενημέρωναν σχετικά τις Διοικήσεις τους. Άλλες αναθεωρούσαν τις σχετικές 
μεθόδους προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στην παρακολούθηση 
των κινδύνων μέσω on — line συστήματος, ενώ λιγότερες είχαν ξεκινήσει την 
πειραματική παρακολούθηση των λειτουργικών κινδύνων. 

Σχεδόν όλες οι τράπεζες θεωρούσαν ότι οι διαδικασίες εσωτερικού 
ελέγχου είναι το πλέον αποτελεσματικό μέσο καταστολής και άμβλυνσης των 
λειτουργικών κινδύνων. Μερικές προτιμούσαν  την  ασφάλιση  έναντι 
συγκεκριμένων  μορφών κινδύνου ή το σχηματισμό προβλέψεων. 

Η πλειοψηφία των τραπεζών αναγνώρισε την αναγκαιότητα της 
αναθεώρησης της πολιτικής και της ανάπτυξης νέων διαδικασιών με στόχο 
την εναρμόνισή τους με τις απαιτήσεις του υπό διαμόρφωση περιβάλλοντος, 
αναφορικά με την αναγνώριση και τη διαχείριση των κινδύνων. 

 

6.4. Εσωτερικοί Έλεγχοι και Εποπτεία των 
Τραπεζών 

Επιβεβαιώθηκε απόλυτα ο ρόλος των εσωτερικών ελέγχων ως ο 
αποφασιστικός παράγων στη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων. 
Τονίσθηκε η σπουδαιότητα του διαχωρισμού των καθηκόντων (segregation of 
duties), η αναγκαιότητα της θέσπισης συστήματος διοικητικής πληροφόρησης 
και η σπουδαιότητα της επάρκειας λειτουργικών διαδικασιών. 

Οι Τράπεζες εκτιμούν ότι είναι νωρίς για τους ελεγκτές (Bank 
Regulators) να κατευθύνουν τις προσπάθειες του Τραπεζικού κλάδου στη 
διαχείριση των μετρήσιμων λειτουργικών κινδύνων ενώ το περιβάλλον είναι 
ευνοϊκότερο στην αξιοποίηση της σχετικής εμπειρίας και των δύο μερών 
(Τράπεζες και Regulators) στην πρόοδο της διαχείρισης των ποιοτικών 
λειτουργικών κινδύνων. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας έδωσε μεγάλη δημοσιότητα στα αποτελέσματα 
της παραπάνω έρευνας με την προσδοκία ότι ο κλάδος θα ενεργοποιηθεί και 
θα ενθαρρυνθεί στην ανάπτυξη τεχνικών για την αναγνώριση, τη μέτρηση 
και τη διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου. 
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6.5. Η «Νέα Συνθήκη» και οι Προτάσεις της 
Επιτροπής Αναφορικά με το Λειτουργικό Κίνδυνο 

    Η Επιτροπή, με τη Νέα Συνθήκη (2001), προτείνει να συμπεριλάβουν οι 
Τράπεζες και άλλους κινδύνους εκτός του Πιστωτικού και της Αγοράς, 
αντανακλώντας το ενδιαφέρον της στην ευαισθητοποίηση και στη 
συνειδητοποίηση ότι και άλλοι ουσιώδεις κίνδυνοι, πέραν των 
προαναφερόμενων είναι δυνατό να αναδειχθούν. 

Επιπλέον, η ανάπτυξη Τραπεζικών Πρακτικών όπως securitization, 
outsourcing, η χρήση της νέας τεχνολογίας, τα σύνθετα τραπεζικά προϊόντα 
και οι στρατηγικές υποδεικνύουν ότι αυτοί οι «άλλοι» κίνδυνοι αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίμηση κεφαλαιακών 
απαιτήσεων έναντι κινδύνων. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές προτάσεις του κλάδου, 
κατέληξε στον ακόλουθο ορισμό του Λειτουργικού Κινδύνου : 
«Λειτουργικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος άμεσων ή έμμεσων ζημιών 
που έχουν αιτία την ανεπάρκεια ή την αποτυχία ή την 
ακαταλληλότητα των θεσπισμένων εσωτερικών ελέγχων, τον 
ανθρώπινο παράγοντα, τα συστήματα ή εξωτερικά γεγονότα». 

Ο κίνδυνος στρατηγικής και ο κίνδυνος φήμης (reputational), δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω ορισμό προκειμένου να υπολογισθούν οι 
κεφαλαιακές απαιτήσεις που αναλογούν στους παραπάνω δύο κινδύνους. 
Είναι προφανές ότι από τους δύο προαναφερόμενους κινδύνους, οι οποίοι 
θεωρούνται σαφώς λειτουργικοί κίνδυνοι, μόνο η ποιοτική, μη μετρήσιμη 
συνιστώσα, θα μας απασχολήσει επί του παρόντος. Επειδή ο ορισμός 
επικεντρώνεται στις αιτίες που δημιουργούν το Λειτουργικό Κίνδυνο, η 
Επιτροπή έχει την άποψη ότι η ανεύρεση των ακριβών αιτιών θα οδηγήσει 
κατ' αρχήν στη διαχείριση και, σε δεύτερη φάση, στη μέτρηση του 
Λειτουργικού Κινδύνου. Είναι ωστόσο σαφές ότι η Επιτροπή γνωρίζει πολύ 
καλά ότι η μέτρηση και μοντελοποίηση του Λειτουργικού Κινδύνου 
βρίσκονται στην αρχική φάση εξέλιξης για μεγάλο αριθμό Τραπεζικών 
Ιδρυμάτων διεθνώς και για το λόγο αυτό ενθαρρύνει τη συλλογή δεδομένων 
Λειτουργικών ζημιών, προκειμένου να δημιουργηθούν κατηγορίες και τύποι 
ζημιών, ενέργεια που συνιστά αποφασιστικό βήμα προς το στόχο που είναι η 
μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου. 

 

6.5.1. Άμεσες και Έμμεσες Ζημιές (Direct and 
Indirect Losses) 

Πρόθεση της Επιτροπής είναι η προστασία των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
έναντι άμεσων και έμμεσων ζημιών, παρά το γεγονός ότι, στην παρούσα 
φάση, η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει οριστικά στην εννοιολογική διάκριση 
των άμεσων και έμμεσων ζημιών και δεν είναι σε θέση να δώσει κατάλληλες 
οδηγίες για τον προσδιορισμό των οικονομικών επιβαρύνσεων που 
απαιτούνται για την προστασία των Τραπεζών στη διαχείριση των παραπάνω 
κινδύνων. 
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6.5.2. Άμεσοι Κίνδυνοι— Άμεσες Ζημιές 
Σε γενικές γραμμές η οικονομική δαπάνη για την τακτοποίηση ζημιών που 

προήλθαν από λειτουργικό κίνδυνο, όπως επίσης και οι πληρωμές 
αποζημιώσεων σε τρίτους καθώς και οι απαξιώσεις (write downs), κατά κύριο 
λόγο, θα συμπεριλαμβάνονται στις ζημιές από επελθόντα λειτουργικό κίνδυνο 
(loss incurred from Operational Risk events). 

 

6.5.3. Έμμεσοι Κίνδυνοι – Έμμεσες Ζημιές 
Αναγνωρίζεται επίσης η δυνατότητα εμφάνισης και άλλων κινδύνων που 

δεν εμπίπτουν στους άμεσους κινδύνους. 

Οι κίνδυνοι αυτοί θα προσδιορίζονται αρχικά με τον όρο έμμεσοι 
λειτουργικοί κίνδυνοι. 

Αναφορικά με τις οικονομικές επιβαρύνσεις για τη διαχείριση των 
κινδύνων αυτών, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι θα σχηματίζονται προβλέψεις 
για τους έμμεσους κινδύνους αλλά οι δαπάνες, τις οποίες υφίσταται το 
Πιστωτικό Ίδρυμα για να τους αντιμετωπίσει έγκαιρα, δε θα 
συμπεριλαμβάνονται στις επιβαρύνσεις αυτές. 

 Οι  δαπάνες που εξαιρούνται των επιβαρύνσεων είναι: η δαπάνη 
προμήθειας συστημάτων και εξοπλισμού, η δαπάνη θέσπισης και βελτίωσης 
ελέγχων, προληπτικών μέτρων και διασφάλισης ποιότητας. 

Η Επιτροπή, έχοντας επίγνωση των δυσχερειών που παρουσιάζονται στην 
κατηγοριοποίηση των ζημιών που προέρχονται από λειτουργικούς κινδύνους, 
ενθαρρύνει την περαιτέρω έρευνα και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
μελών της. 

 

6.6. Αναμενόμενες και Μη Αναμενόμενες Ζημιές 
(Expected vs. Unexpected Losses, EL / UL) 

Η αποστολή των προβλέψεων είναι να καλύψουν τις αναμενόμενες ζημιές. 
Αυτό αποτελεί γενικό κανόνα στις Τράπεζες. 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τη διαχείριση των Λειτουργικών 
Κινδύνων είναι επόμενο ότι θα καλύπτουν και τις μη αναμενόμενες  ζημιές 
που οφείλονται σε λειτουργικούς κινδύνους. 

Είναι δεδομένο ότι διεθνώς δεν υφίστανται ενιαίοι και ομοιόμορφοι 
λογιστικοί κανόνες για τις προβλέψεις έναντι ζημιών που οφείλονται σε 
λειτουργικούς κινδύνους. 

Αντίθετα, είναι συνηθέστερος ο σχηματισμός προβλέψεων για μελλοντικές 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με ζημιογόνα γεγονότα που έχουν συμβεί στο 
παρελθόν. 

Είναι επομένως προφανής η αναγκαιότητα της διενέργειας ερευνών που 
θα αποσκοπούν στη μέτρηση των ζημιών και στην εκτίμηση του αναγκαίου 
ποσού πρόβλεψης. 
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Οι μέθοδοι μέτρησης και αποτίμησης των ζημιών που προέρχονται από 
Λειτουργικό Κίνδυνο δεν είναι σαφείς και ενιαίοι στον Τραπεζικό κλάδο και 
έτσι καθίσταται δύσκολος ο ακριβής προσδιορισμός των προβλέψεων. 

Η κατάσταση είναι καλύτερη για τις τραπεζικές συναλλαγές που 
παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συγκεκριμένου τύπου 
Λειτουργικό Κίνδυνο. Για παράδειγμα, οι απάτες που σχετίζονται με τις  
πιστωτικές  κάρτες. Στις περιπτώσεις αυτές είναι ευκολότερο να εκτιμήσει 
κανείς τις απαιτούμενες προβλέψεις και ακόμη να προχωρήσει σε στατιστικές 
μεθόδους εκτίμησης μελλοντικών προβλέψεων για την ίδια αιτία ζημιάς. 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει τη διενέργεια περαιτέρω 
ερευνών για τον ακριβή προσδιορισμό, με βάση στατιστικά δεδομένα 
(calibration), των Λειτουργικών Κινδύνων που οφείλονται σε αναμενόμενες 
ή μη αναμενόμενες ζημιές (expected and unexpected losses). 

Σκοπός των ερευνών θα είναι η μείωση της κεφαλαιακής επιβάρυνσης, 
κατά ένα ποσοστό των σχηματισθέντων προβλέψεων. 

Από τα προαναφερόμενα εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο ακριβής 
καθορισμός των άμεσων και έμμεσων ζημιών καθώς και ο υπολογισμός των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι αναμενόμενων και μη αναμενόμενων 
ζημιών, θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διαλόγου των Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων με την καθοδήγηση της Επιτροπής. 

 

6.7. Ο Λειτουργικός Κίνδυνος Υπό το Πρίσμα των 
Τριών Πυλώνων 

Οι τρεις Πυλώνες (ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, αναθεώρηση των 
ελεγκτικών μηχανισμών, πειθαρχία της αγοράς), που εισάγονται από τη Νέα 
Συνθήκη (Basel II), έχουν έναν κρίσιμο ρόλο στο σχηματισμό κεφαλαιακού 
πλαισίου για τη διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου. 

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή, μέσω του Πυλώνα Ι, θέτει σε ισχύ μία σειρά 
από ποιοτικές και ποσοτικές προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση τεχνικών 
που θα οδηγήσουν σε μετρήσεις του Λειτουργικού Κινδύνου και σε μεθόδους 
διαχείρισής του. Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει στους επόπτες 
(regulators), να θέσουν σε εφαρμογή ποιοτικά κριτήρια, βασισμένα στις 
εκτιμήσεις τους, αναφορικά με την επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών σε 
κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα. Αυτά τα κριτήρια θα λειτουργούν κάτω από τον 
Πυλώνα II, ο οποίος προσβλέπει στην αναθεώρηση των ελεγκτικών 
μηχανισμών σαν ένα απαραίτητο, κρίσιμο και αποφασιστικό συστατικό του 
κεφαλαιακού πλαισίου. Πράγματι, σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, 
μέσω του Πυλώνα II επιχειρείται η σύσταση ενός πλαισίου μέσα στο οποίο οι 
Τράπεζες καλούνται να υπολογίζουν το οικονομικό τους κεφάλαιο που θα 
τους επιτρέπει να διαχειρισθούν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Οι 
σχετικές ενέργειες των Τραπεζών θα τεθούν υπό τον έλεγχο των εποπτικών 
οργάνων και σε περίπτωση που οι διαδικασίες προσδιορισμού των κεφαλαίων 
αποδειχθούν ανεπαρκείς και τα αντίστοιχα κεφάλαια ελλιπή, οι Τράπεζες θα 
καλούνται αμέσως να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την τακτοποίηση 
του θέματος. Οι εποπτικές αρχές, επιπλέον, θα εξετάζουν τα στοιχεία που 
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εισάγονται και τις μεθοδολογίες που τίθενται σε εφαρμογή από τις Τράπεζες 
για τον επαρκή σχηματισμό του κεφαλαίου για τη διαχείριση των 
λειτουργικών τους κινδύνων. Η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει σχετικές 
οδηγίες και κριτήρια για να διευκολύνει αυτές τις ενέργειες που αποβλέπουν 
στην περιστολή της έκθεσης σε λειτουργικό κίνδυνο25. 

Η Πειθαρχία της αγοράς, που επιβάλλεται κάτω από τον Πυλώνα III, 
αποβλέπει στη λήψη των απαραίτητων μέτρων που θα θωρακίσουν το 
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα με τη διεξαγωγή των Τραπεζικών συναλλαγών σε 
ένα πλαίσιο που θα προάγει την ασφάλεια, την ορθότητα και την επάρκεια 
των σχετικών μηχανισμών. 

Τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή, κάτω από τον Πυλώνα III, θα 
αποσκοπούν στο σχηματισμό μιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης στα 
Πιστωτικά Ιδρύματα, που θα λειτουργεί σαν «προστατευτικό στρώμα» 
(cushion), έναντι πιθανών μελλοντικών ζημιών. 

Όσον αφορά την προαγωγή της πειθαρχίας της αγοράς, η Επιτροπή 
συνιστά στις Τράπεζες να προβαίνουν σε δημόσιες ανακοινώσεις αναφορικά 
με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
λειτουργικών τους κινδύνων, όπως επίσης, να γνωστοποιούν τις ζημιές που 
υφίστανται, δεδομένου ότι αυτή η πολιτική της διαφάνειας θα συνιστά 
ποιοτικό κριτήριο για την επιλογή και χρήση, από τις Τράπεζες, εσωτερικών 
μεθόδων μέτρησης των λειτουργικών τους κινδύνων. 

 

6.8. Η Έννοια της Συνέχειας (The Ccontinuum 
Concept) 

Το πλαίσιο διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου περιλαμβάνει τρεις 
μεθόδους υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που συνιστούν ένα 
συνεχές περιβάλλον με αυξανόμενη πολυπλοκότητα και ευαισθησία στον 
κίνδυνο. 

Οι Τράπεζες θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη κάθε φορά 
μέθοδο προσέγγισης, τότε και μόνον τότε, αφού θα έχουν αποδείξει στους 
Επόπτες (Regulators) ότι πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια - προϋποθέσεις. 

Τα κριτήρια γίνονται περισσότερο αυστηρά όσο η πολυπλοκότητα της 
μεθόδου αυξάνει. Η Επιτροπή προτρέπει τον κλάδο να συνεργασθεί με το 
Risk Management Group της Επιτροπής καθώς και με συναρμόδιους 
Οργανισμούς όπως η EBF, το IIF, η ISDA και το ITWGOR για τη διευκρίνιση 
ενός σημαντικού αριθμού ζητημάτων που άπτονται του πλαισίου διαχείρισης 
του Λειτουργικού Κινδύνου, την κωδικοποίηση των ζημιών και το σχεδιασμό 
βάσεων δεδομένων ζημιών που προέρχονται από Λειτουργικούς Κινδύνους. 
Σχετικά  με  τα  δεδομένα  ζημιών26, η Επιτροπή προτείνει την κωδικοποίηση 
των ζημιών και τον αυστηρό καθορισμό των τύπων ζημιών  (loss types), των 

                                                 
25 Εδώ γίνεται σαφής μνεία των Sound Practices for the management and Supervision of 

Operational Risk, που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του 2001 και τον Ιούλιο του 2002 
 
26  Ιστορικό  αρχείο  ζημιών που  προκλήθηκαν  από Λειτουργικούς Κινδύνους 
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κατηγοριών κινδύνων και των Business Lines, για να διευκολυνθεί ο 
σχεδιασμός της βάσης δεδομένων ζημιών. 

 

6.9. Μέθοδοι Προσδιορισμού Κεφαλαιακών 
Απαιτήσεων Έναντι Λειτουργικών Κινδύνων  

Οι προτεινόμενες από την Επιτροπή της Βασιλείας μέθοδοι υπολογισμού της 
κεφαλαιακής απαίτησης από το λειτουργικό κίνδυνο είναι τρεις, εκ των οποίων 
το κάθε πιστωτικό ίδρυμα θα επιλέξει εκείνη που κρίνει ότι ευνοεί την 
κεφαλαιακή του επάρκεια, χωρίς να επιτρέπεται στη συνέχεια η μετακίνηση από 
μέθοδο σε μέθοδο. Κατατάσσοντας, λοιπόν, τις μεθόδους αυτές από την 
απλούστερη στην πιο σύνθετη, έχουμε: 

 Τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach) 

 Την Τυποποιημένη Μέθοδο (Standardized Approach) 

 Τη Μέθοδο της Εσωτερικής Μέτρησης (Internal Measurement 
Approach) 

 

6.9.1. Η Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη 

Είναι η απλούστερη προσέγγιση για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων έναντι Λειτουργικών Κινδύνων. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή 
επιλέγεται ένας βασικός (Τραπεζικός) δείκτης, ο οποίος χαρακτηρίζει την 
ολική έκθεση του Πιστωτικού Ιδρύματος στο Λειτουργικό Κίνδυνο. 

Η Επιτροπή προτείνει ως βασικό δείκτη τα μικτά έσοδα του Ιδρύματος 
(Gross Income)27. 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος καθορίζονται ως το 
γινόμενο του παραπάνω βασικού τραπεζικού — οικονομικού δείκτη με έναν 
απλό αριθμητικό συντελεστή α. 

Η τιμή του συντελεστή α καθορίστηκε από την Επιτροπή (16 Ιανουαρίου 
2001) στα επίπεδα του 30% (α = 0.30). 

Συνεπώς, οι Κεφαλαιακές Απαιτήσεις προσδιορίζονται ως εξής: 

K= α*GI, όπου 

GI είναι το ακαθάριστο εισόδημα (Gross Income). 

Είναι προφανές ότι η παραπάνω μέθοδος είναι εύκολα εφαρμόσιμη και 
μπορεί να υιοθετηθεί από τις Τράπεζες ανεξάρτητα από τον τόπο που 
δραστηριοποιούνται και από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 
                                                 
27  Τα μικτά κέρδη (Gross Income), ορίζονται από τη σχέση : 

  Gross Income = Net Interest income + Net non - Interest Income, δηλαδή: 

i. Προμήθειες και έξοδα εισπρακτέα μείον προμήθειες και έξοδα πληρωτέα 

ii. Καθαρές πρόσοδοι από financial operations 

iii. Λοιπά μικτά έσοδα. 
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Ας σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν έχει θέσει ποιοτικά ή άλλης μορφής κριτήρια 
σαν προϋπόθεση επιλογής της μεθόδου. Παρά, όμως την ευκολία της 
παραπάνω μεθόδου, έχει ασκηθεί ιδιαίτερη κριτική για το λόγο ότι π.χ. τα 
μέσα ετήσια διαθέσιμα αφορούν στοιχεία του παρελθόντος, ενώ οι κίνδυνοι 
αναφέρονται και αφορούν το μέλλον. 

Η   στατιστική   επεξεργασία   (calibration)   που   προηγήθηκε   του   
προσδιορισμού   της αριθμητικής τιμής του συντελεστή α, στηρίχθηκε κατ' 
ανάγκη σε ένα περιορισμένο εύρος δεδομένων. Επειδή, όμως, οι Λειτουργικοί 
Κίνδυνοι συμμετέχουν κατά 20% περίπου στο συνολικό ποσό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
γενικώς, αναμένεται ότι η έρευνα για ένα νέο καθορισμό της τιμής του α δε 
θα σταματήσει εδώ. 

Οι αρχικές εκτιμήσεις της Επιτροπής συνέκλιναν στο ενδεχόμενο της 
υιοθέτησης της μεθόδου αυτής από μικρές Τράπεζες, μικρού εύρους 
δραστηριοτήτων, ενώ οι μεγαλύτερες Τράπεζες με διεθνή παρουσία και 
ευρύτερες δραστηριότητες αλλά με σημαντικότερο Λειτουργικό Κίνδυνο θα 
επέλεγαν περισσότερο λεπτομερείς μεθόδους με μικρότερες αναλογικά 
κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Έτσι η μέθοδος αυτή φάνηκε επαχθής, ιδιαίτερα για τις μικρές και 
αδύναμες οικονομικά Τράπεζες, με υποτυπώδη συστήματα Διοικητικής   
Πληροφόρησης και μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης Λειτουργικών Κινδύνων. 

Αυτό  αποδείχθηκε  λίγους  μήνες  μόνο  αργότερα,  με  την  κατακραυγή  
των  μικρών Τραπεζών του κλάδου στα σχόλια που έστελναν στην ιστοσελίδα 
της Επιτροπής. 

Άμεση συνέπεια αυτής της πρωτοφανούς κατακραυγής ήταν η μετάθεση 
από την Επιτροπή, της ημερομηνίας έναρξης της μέτρησης των Λειτουργικών 
Κινδύνων την 31.12.2006. 

 

Η μεθοδολογία του WGOR του IIF για την προσέγγιση του 
Βασικού Δείκτη 

To International Institute of Finance (IIF), διεθνής Οργανισμός που 
συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή της Βασιλείας και με τον κλάδο, ανέθεσε 
στο Working Group on Operational Risk (WGOR) έρευνα για να 
«καλιμπράρει» (calibrate) το συνολικό ελάχιστο εποπτικό κεφάλαιο για το 
λειτουργικό κίνδυνο. Για το σκοπό αυτό, το WGOR αποφάσισε να συγκρίνει 
τα δυο ποσοστά, δηλαδή : 

(1) Το 20% του συνολικού ελάχιστου εποπτικού κεφαλαίου, και 

(2) Το 30% του Gross Income. 

Οι Τράπεζες που πήραν μέρος στη έρευνα, εκλήθησαν να χρησιμοποιήσουν 
τις τρέχουσες ελάχιστες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, δηλαδή το 8% 
των risk weighted assets, για να υπολογίσουν το πρώτο ποσό και, στη 
συνέχεια, μέσω του ατομικού Gross Income κάθε μιας, να προσεγγίσουν το 
δεύτερο ποσό. 



Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους 

 109

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία πήραν μέρος 28 Τράπεζες 
(20 Ευρωπαϊκές, 5 Βορειοαμερικανικές και 3 από την Ασία / Ειρηνικό), 
προκύπτει ότι το 30% του Gross Income είναι μεγαλύτερο από το 20% του 
ελάχιστου εποπτικού κεφαλαίου στις 22 Τράπεζες, κατά 2% έως 110%, με 
μέση τιμή υπέρβασης το 35,36%. 

Με  βάση   αυτά  τα  στοιχεία,  το   WGOR  εκτιμά  ότι  η  «calibration»  
της  μεθόδου προσέγγισης του βασικού δείκτη είναι ανεπιτυχής! 

 

 

Ερευνητική εργασία του WGOR του IIF 

Σύγκριση των προτεινόμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων για το 
Λειτουργικό Κίνδυνο. 

 

Bank 

20% of Reg. 
Cap.(USD mill) 

30% of 
Gross 

Inc.(USD 
mill) 

Delta as % 
of Reg. Cap. 

A 3318 3049 -8.11% 

B 3107 6524 109.98% 

C 2745 3224 17.45% 

D 2125 3143 47.91% 

E 3156 2233 -29.25% 

F 1767 1587 -10.19% 

G 264 473 79.17% 

H 2242 1937 -13.60% 

I 778 915 17.61% 

J 4260 1590 -62.68% 

K 2332 3677 57.68% 

L 1504 2000 32.98% 

M 2041 2085 2.16% 

N 3766 4933 30.99% 

O 1372 1516 10.50% 

P 2124 2650 24.76% 

Q 4197 7470 77.98% 

R 2513 3325 32.31% 

S 2706 2781 2.77% 
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T 1403 2232 59.09% 

U 6139 7476 21.78% 

V 2550 4154 62.90% 

W 1000 1500 50.00% 

X 7200 9880 37.22% 

Y 11000 23000 109.09% 

Z 2534 3611 42.50% 

AA 1570 1830 16.56% 

BB 2075 1915 -7.71% 

TOTAL 81788 110710 35.36% 

 

 

6.9.2. Η Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach) 

Η μέθοδος αυτή θεωρείται σαν ένα βελτιωμένο εξελικτικό στάδιο στο 
φάσμα των προσεγγίσεων των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη διαχείριση 
των Λειτουργικών Κινδύνων. 

Διαφέρει από την προσέγγιση του βασικού δείκτη στην κατηγοριοποίηση  
των δραστηριοτήτων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε τυποποιημένους κλάδους 
(Business Units) και σε τυποποιημένες εργασίες - δραστηριότητες (Business 
Lines). 

Με αυτό τον τρόπο η παρούσα μέθοδος (S.A.) πλεονεκτεί της 
προηγούμενης (Β.Ι.) στο ότι αποκαλύπτει με μεγαλύτερη ακρίβεια την 
επικινδυνότητα συγκεκριμένων Υπηρεσιακών Μονάδων και συγκεκριμένων 
εργασιών.  

Οι Τράπεζες που θα επιλέξουν τη μέθοδο αυτή και θα τύχουν της σχετικής 
έγκρισης των εποπτικών αρχών, θα κληθούν να τροποποιήσουν τη δομή 
τους (οργανόγραμμα, περιγραφή καθηκόντων - αρμοδιοτήτων), σύμφωνα 
με το πλαίσιο που υποδεικνύει η μέθοδος αυτή. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, οι δραστηριότητες των 
τραπεζών χωρίζονται σε 8 τομείς. Για κάθε τομέα εξειδικεύεται ένας γενικός 
δείκτης ο οποίος αντανακλά τον όγκο των δραστηριοτήτων του. Ο δείκτης 
αυτός αποτελεί μια συνολική προσέγγιση της κλίμακας λειτουργίας του τομέα 
δραστηριότητας και υπό αυτήν την έννοια αντικατοπτρίζει την έκθεση σε 
λειτουργικό κίνδυνο του συγκεκριμένου τομέα. 
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Κατηγορίες-δραστηριότητες της τυποποιημένης μεθόδου 

 

Κατηγορίες 

Δραστηριοτήτων 
Δείκτης 

Παράγοντας 

Βήτα (%) 

Χρηματοδότηση 
Επιχειρήσεων 

Ακαθάριστα 
Έσοδα 

β1=18% 

Αποτελέσματα 
Χρηματοοικονομικών 

Πράξεων 

Ακαθάριστα 
Έσοδα 

β2=18% 

Λιανική Τραπεζική 
Ακαθάριστα 
Έσοδα 

β3=12% 

Εμπορική Τραπεζική 
Ακαθάριστα 
Έσοδα 

β4=15% 

Πληρωμές και 
Διακανονισμοί 

Ακαθάριστα 
Έσοδα 

β5=18% 

Υπηρεσίες 
Θεματοφυλακής 

Ακαθάριστα 
Έσοδα 

β6=18% 

Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίων 

Ακαθάριστα 
Έσοδα 

β7=18% 

Χρηματιστηριακές 
Εργασίες 

Ακαθάριστα 
Έσοδα 

β8=12% 

 

Για κάθε είδος δραστηριότητας προτείνεται ένας ειδικός συντελεστής β, ο 
οποίος πολλαπλασιαζόμενος με τον αντίστοιχο δείκτη θα δίνει τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 

Αναλυτικότερα : 

 Οι δραστηριότητες του Πιστωτικού Ιδρύματος κατανέμονται σε 
Υπηρεσιακές Μονάδες (Business Units) και σε επιχειρηματικούς τομείς 
(Business Lines-BL). 

 Για κάθε BL αντιστοιχεί ένας συγκεκριμένος οικονομικός δείκτης 
(Indicator) αυτός των μικτών εσόδων. 

Σημείωση: Στο αρχικό της κείμενο (16 Ιανουαρίου 2001) η Επιτροπή 
πρότεινε τη χρήση και άλλων δεικτών. Για παράδειγμα, στην Business Line : 
Asset Management, o δείκτης ήταν : Total funds under management. 

Φαίνεται όμως, ότι η χρήση ενός απλού και μοναδικού δείκτη όπως τα 
μικτά έσοδα, αντί των πολλών που είχαν επιλεγεί αρχικά, ήταν προτιμότερη, 
γι’ αυτό το λόγο επικράτησε τελικά. 

 Η κεφαλαιακή επιβάρυνση για κάθε B.L. προκύπτει σαν το 
εξαγόμενο του οικονομικού δείκτη επί έναν αριθμητικό συντελεστή β (beta 
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factor), διαφορετικό για κάθε B.L., η αριθμητική τιμή του οποίου καθορίζεται 
από τα εποπτικά όργανα. Σα σημείο εκκίνησης του προσδιορισμού της 
αριθμητικής του τιμής, τίθεται σήμερα ο αριθμός που συσχετίζει το ποσό 
της ζημιάς στις συναλλαγές της συγκεκριμένης BL, με το μέγεθος που 
αντανακλά το σύνολο της δραστηριότητας (ποσό συναλλαγών) της πιο πάνω 
BL, της συγκεκριμένης Τράπεζας. Σημειώνεται ότι το ποσό της ζημιάς 
αναφέρεται στο σύνολο του κλάδου (Industry), χωρίς περισσότερες 
διευκρινίσεις. Υποθέτουμε ότι το τελικό ποσό θα υποδειχθεί από διεθνείς 
εποπτικές αρχές μετά από σχετικές μετρήσεις που θα γίνουν στο σύνολο των 
Τραπεζών του κλάδου (πρακτικά σε συγκεκριμένο δείγμα Τραπεζών). 

Για παράδειγμα, για την BL: Retail Brokerage, η κεφαλαιακή 
επιβάρυνση δίνεται από τη σχέση : 

Κ Retail Brokerage = b Retail Brokerage  *  Gross  Income 

όπου: Κ Retail Brokerage  είναι το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την 
BL : Retail Brokerage, ενώ Gross Income είναι ο δείκτης για τη συγκεκριμένη 
BL. 

 Το άθροισμα των επιμέρους κεφαλαιακών επιβαρύνσεων κάθε BL θα 
αποτελέσει τη συνολική επιβάρυνση για το Λειτουργικό Κίνδυνο. 

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες τράπεζες σήμερα βρίσκονται σε πρώιμο 
στάδιο, τόσο στη συγκέντρωση δεδομένων εσωτερικών ζημιών όσο και 
στην κατανομή τους σε Business Lines και είδη κινδύνων. Από την άλλη 
πλευρά, ο τραπεζικός κλάδος δεν έχει ακόμη καταλήξει στη σχέση που 
φαίνεται ότι υφίσταται μεταξύ των δεικτών κινδύνου και του μεγέθους της 
ζημιάς. 

Έτσι, οι Τράπεζες που δε θα έχουν δημιουργήσει βάση δεδομένων 
ζημιών μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της Νέας Συνθήκης ή δε θα 
πληρούν τα κριτήρια υιοθέτησης της προσέγγισης με μεθόδους εσωτερικής 
μέτρησης, θα κληθούν να υπολογίσουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις με 
απλούστερη μέθοδο. 

Το ίδιο θα κάνουν και οι Τράπεζες που θα επιλέξουν να μην υποβληθούν 
στη δαπάνη συγκέντρωσης δεδομένων ιστορικών εσωτερικών ζημιών για 
όλες τις BL. 

Είναι όμως λογικό, οι Τράπεζες που θα χρησιμοποιήσουν την 
τυποποιημένη μέθοδο (S.A.), να έχουν το προβάδισμα στην ανάπτυξη 
μεθόδων εσωτερικής μέτρησης, επειδή θα έχουν αποκτήσει σχετική εμπειρία 
από την παρούσα προσέγγιση, που προβλέπει περιορισμένο αριθμό Business 
Lines. 

 

6.9.3. Η Προσέγγιση με τη Μέθοδο της Εσωτερικής Μέτρησης 
(Internal Measurement Approach, IMA) 

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία θα πληρούν σε ικανοποιητικό επίπεδο, 
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που θα καθορίζονται από τα εποπτικά όργανα, 
θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο για τον 
υπολογισμό των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων έναντι των λειτουργικών 
κινδύνων. Στα κριτήρια συγκαταλέγονται: 
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1.  Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου. 

2.  Η δυνατότητα άντλησης, συλλογής και επεξεργασίας αξιόπιστων 
στοιχείων ιστορικών ζημιών. 

Η Επιτροπή, με την εισήγηση αυτής της πλέον προηγμένης μεθόδου, δίνει 
το κίνητρο στον Τραπεζικό Κλάδο να συγκεντρώσει εσωτερικά στοιχεία, 
σχεδιάζοντας μια λεπτομερή βάση δεδομένων ζημιών, με την προοπτική της 
στατιστικής επεξεργασίας (calibration) των δεδομένων, που θα οδηγήσει σε 
ακριβέστερο προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων κάτω από την 
παρούσα προσέγγιση. 

 

Δομή της προσέγγισης 

Για τον υπολογισμό των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη διαχείριση των 
Λειτουργικών Κινδύνων μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης, οι ακόλουθες 
διαδικασίες τίθενται σε εφαρμογή : 

• Οι τραπεζικές δραστηριότητες υποδιαιρούνται σε ένα αριθμό BL. Σε κάθε 
BL αντιστοιχεί μια σειρά από τύπους λειτουργικών ζημιών (LT). 

• Σε κάθε συνδυασμό BL, LT οι επόπτες καθορίζουν ένα δείκτη έκθεσης σε 
κίνδυνο (Exposure Indicator, ΕΙ), που χαρακτηρίζει το βαθμό έκθεσης σε 
κίνδυνο της συγκεκριμένης BL. 

• Παράλληλα με τους δείκτες έκθεσης, οι Τράπεζες αξιοποιώντας δικά  
τους στοιχεία ζημιών και για κάθε συνδυασμό BL, LT, καθορίζουν την τιμή 
δύο μεταβλητών, ως εξής : 

 Τη μεταβλητή : «πιθανότητα επέλευσης της ζημιάς» (Probability 
of loss Event, ΡΕ), και 

 Τη μεταβλητή : «μέγεθος της ζημιάς που ενδέχεται να επέλθει» 
(Loss Given that Event, LGE). 

• To γινόμενο ΕΙ * ΡΕ * LGE, εκφράζει την αναμενόμενη ζημιά 
(Expected Loss, EL), για κάθε συνδυασμό τον BL, LT. 

• Τα εποπτικά όργανα καθορίζουν ένα συντελεστή (παράγοντας γ, 
«gamma» term) για κάθε συνδυασμό BL, LT, ο οποίος μετατρέπει το ποσό 
της αναμενόμενης ζημιάς σε κεφαλαιακή απαίτηση έναντι ΛΚ. 

•     Το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, σε επίπεδο Τραπέζης, 
δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

Total Required Capital = Σi Σj  [γ(ij)* ΕΙ (i,j)* ΡΕ(i,j) * LGE(i,j)] (1) όπου : 

 i = Business Line   και j = Risk Type.  

Τα εποπτικά όργανα υπολογίζουν τις αναμενόμενες ζημιές (EL) που 
αντιστοιχούν σε κάθε Τράπεζα, αφού προηγουμένως, έχουν λάβει, λεπτομερή 
εξατομικευμένα στοιχεία μέτρησης των παραγόντων ΕΙ, ΡΕ, LGE. 
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Παράμετροι - μεταβλητές 

• Ο δείκτης έκθεσης (Exposure Indicator, ΕΙ), συνιστά τη βάση 
μέτρησης της έκθεσης σε Λειτουργικό Κίνδυνο μιας συγκεκριμένης Business 
Line. Η Επιτροπή σκοπεύει να τυποποιήσει τους δείκτες για κάθε Business 
Line και Loss Type, αφού λάβει υπόψη της σχετικά δεδομένα από τις 
Τράπεζες του κλάδου και τα συγκρίνει με τις εκτιμήσεις των Εποπτικών 
Οργάνων. 

• Η πιθανότητα επέλευσης ζημιάς (Probability of Loss Event, ΡΕ), 
εκφράζει το λόγο του αριθμού των ζημιογόνων γεγονότων ως προς τον 
αριθμό των συναλλαγών ενώ η παράμετρος LGE (Loss Given Event), 
εκφράζει το λόγο της ζημιάς ως προς το ποσό της συναλλαγής. 

Κάθε Τράπεζα θα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων ζημιών 
της, καθώς και τα δεδομένα που αντανακλούν την επικινδυνότητα των 
δραστηριοτήτων της, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα δεδομένα του 
Τραπεζικού κλάδου διεθνώς, και με τα δεδομένα εξουσιοδοτημένων 
ερευνητών, σε τρόπο ώστε οι παράμετροι ΡΕ και LGE να χαρακτηρίζουν 
επακριβώς το risk profile της κάθε Τράπεζας. 

Εν προκειμένω, το WGOR επισημαίνει την ανάγκη χρήσης εξωτερικών 
δεδομένων ζημιών (από τον κλάδο) σε συνδυασμό με τα εσωτερικά 
στοιχεία, προκειμένου να εκτιμηθεί η αναμενόμενη συχνότητα των ζημιών 
(ΡΕ). Αυτό είναι επιβεβλημένο, ιδιαίτερα στην περίπτωση ύπαρξης μικρού 
αριθμού παρατηρούμενων ζημιών, οπότε αυξάνει η στατιστική αβεβαιότητα 
στην εκτίμηση της συχνότητας των εσωτερικών ζημιών. 

To WGOR προτείνει σα χρονικό ορίζοντα την τριετία και θέτει κάποιο 
«κράσπεδο» (threshold), χωρίς να το προσδιορίζει, πάνω από το οποίο μόνο 
εσωτερικά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ενώ κάτω από αυτό, ένας 
συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων θα κρίνουν την τιμή της 
παραμέτρου ΡΕ. 

Όσον αφορά το συντελεστή LGE (Loss severity), προτείνεται η εφαρμογή 
του ίδιου χρονικού ορίζοντα και η χρησιμοποίηση συνδυασμένων στοιχείων 
ζημιών για κάθε ζεύγος business line / loss type. 

To WGOR δίνει και τον ακόλουθο γενικό τύπο για τον προσδιορισμό του 
συντελεστή: LGE = θ * LGE firrn + (1-θ) * LGE industry, όπου 

 LGE είναι η loss rate της Τράπεζας για τον υπολογισμό του εποπτικού 
κεφαλαίου,  

LGEfirm είναι η τιμή με βάση τα εσωτερικά στοιχεία και 

LGEindustry είναι η μέση τιμή του κλάδου. 

Με τη χρησιμοποίηση μη γραμμικού μοντέλου, ο τύπος (1) της 
προηγούμενης σελίδας, διαμορφώνεται ως εξής : 

Κ= Σi Σj{γ(i,j)* [EIfrequency(i,j)* ΡΕ (i,j)]1/2 * [EIseverity (i,j)* LGE (i,j)]}  (2), 
όπου:  

i είναι η business line και j ο risk type,  

EIfrequency είναι ο frequency exposure indicator και  
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EIseverity είναι ο severity exposure indicator. 

•    Ο συντελεστής γ (gamma scaling factor). 

Όπως ήδη ελέχθη, το γινόμενο ΕΙ * ΡΕ * LGE αποδίδει την αναμενόμενη 
ζημιά (EL) για κάθε Business Line / Risk type. 

Η παράμετρος γ είναι μια σταθερά που εκφράζει το μέγιστο μέγεθος της 
ζημιάς σε ένα συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης. Η τιμή του θα 
καθορισθεί για κάθε BL / LT από τα ελεγκτικά Όργανα. 

• Οι συντελεστές συσχέτισης (correlations). 

Οι πρόσφατες πρακτικές του κλάδου και τα διαθέσιμα δεδομένα δεν 
επιτρέπουν τη μέτρηση συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των Business Lines 
και των Risk Types. Ωστόσο, με τη στατιστική επεξεργασία (calibration) του 
παράγοντα γ, η Επιτροπή προσδοκά ότι θα προκύψει περαιτέρω μείωση των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων με τη χρήση της μεθόδου ΙΜΑ. 

To WGOR υποστηρίζει, ακόμη, ότι οι κατανομές των ΡΕ (frequency) και 
LGE (severity), είναι ανεξάρτητες στους λειτουργικούς κινδύνους και η μεν 
ΡΕ ακολουθεί την κατανομή Poisson, ενώ η LGE τη lognormal. 

• Κρίσιμα θέματα που απαιτούν επίλυση. 

Πριν τεθεί σε εφαρμογή η μέθοδος ΙΜΑ, απαιτείται η επίλυση ορισμένων 
εκκρεμών ζητημάτων, η επεξεργασία των οποίων επαφίεται στη συνεργασία 
της Επιτροπής με τον κλάδο. Η εναρμόνιση και η πλήρης ταύτιση απόψεων, 
αναφορικά με το τι σημαίνει ζημιογόνο γεγονός που οφείλεται σε 
Λειτουργικό Κίνδυνο, συνιστά τη βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της 
μεθόδου προσέγγισης (μέτρησης). Επιπλέον, απαιτούνται ακριβείς 
απαντήσεις στα παρακάτω θέματα : 

• Τι σημαίνει «άμεση ζημιά έναντι έμμεσης» (direct versus indirect loss). 

• Ποια είναι τα χρονικά όρια μέσα στα οποία εκτείνεται η λειτουργική 
ζημιά. 

• Πως προσδιορίζεται η χρονική περίοδος στην οποία θα συλλεχθούν οι 
ιστορικές ζημιές, ποια θα είναι η μεθοδολογία κατανομής των ζημιών και 
ποια τα όρια εμπιστοσύνης που θα τεθούν. 

Οι παρατηρήσεις και τα εξαγόμενα της έρευνας για τις ιστορικές ζημίες 
ενδέχεται να μη συλλαμβάνουν με ακρίβεια την πραγματική έκθεση της 
Τράπεζας στους Λειτουργικούς Κινδύνους. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή 
προκειμένου να πεισθεί ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα 
προσδιορισθούν με τη χρήση της ΙΜΑ θα καλύπτουν πιθανές ζημιές της 
μορφής «μικρή συχνότητα - μεγάλη επίπτωση» (low frequency - high impact 
events), θα προτείνει τη θέσπιση ειδικών παραγόντων για κάθε BL/RT ανά 
χρονική περίοδο. Ο συντελεστής γ, ο οποίος βασίζεται σε ευρεία κατανομή 
ζημιών του κλάδου (wide loss distribution), θα χρησιμοποιηθεί από τις 
τράπεζες για να μετασχηματίσει τις παραμέτρους ΕΙ, ΡΕ και LGE, σε 
κεφαλαιακή απαίτηση για κάθε συνδυασμό BL/RT. Ωστόσο, η επικινδυνότητα 
(risk profile) της κατανομής ζημιών μιας Τράπεζας ενδέχεται να διαφέρει από 
την αντίστοιχη του κλάδου. Για την αντιμετώπιση του θέματος θα εισαχθεί ο 
δείκτης επικινδυνότητας (risk profile index, RPI), που θα αντανακλά τη 
διαφορετικότητα μεταξύ του risk profile της συγκεκριμένης Τράπεζας και του 
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κλάδου θεωρούμενου ως σύνολο. Η Επιτροπή θα εξετάσει αν η απόκλιση του 
risk profile κάθε Τράπεζας βρίσκεται μέσα σε ανεκτά όρια. Παραμένει να 
ερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης σταθερής σχέσης μεταξύ των EL και UL και 
ποια θα είναι η επίδραση των εξωτερικών βάσεων δεδομένων ζημιών για να 
προσδιορισθεί με αυστηρότητα αυτή η συσχέτιση. 

 

6.10. Προσέγγιση Κατανομής Ζημιών (Loss 
Distribution Approach, LDA) 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, που αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση 
της ΙΜΑ, οι Τράπεζες καταφεύγουν σε εσωτερικά δεδομένα προκειμένου  να 
εκτιμήσουν δύο συναρτήσεις κατανομής για κάθε business line και risk type. 

Με βάση τις δύο συναρτήσεις, οι Τράπεζες υπολογίζουν τη συνάρτηση 
πιθανότητας κατανομής των συνολικών Λειτουργικών Ζημιών. Οι 
κεφαλαιακές   απαιτήσεις προκύπτουν σαν το άθροισμα των VAR για κάθε 
business line και risk type. 

Η χρήση της μεθόδου θα υπόκειται στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 
θα τεθούν από την Επιτροπή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, η 
μέθοδος δε θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του εποπτικού κεφαλαίου 
(regulatory capital), ωστόσο ο κλάδος καλείται σε διάλογο προκειμένου να 
εξετασθούν οι προϋποθέσεις μελλοντικής ανάπτυξής της.  

 

6.11. Ποιοτικά Κριτήρια για την Ανάπτυξη των 
Μεθοδολογιών Προσέγγισης των Λειτουργικών 

Κινδύνων 
Οι προαναφερόμενες μέθοδοι μέτρησης του Λειτουργικού Κινδύνου 

συνιστούν ένα εξελικτικό πλαίσιο, με την έννοια ότι οι Τράπεζες του κλάδου 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την πλέον εξελιγμένη μέθοδο 
προσέγγισης που ανταποκρίνεται και συναρτάται με την ικανότητά τους να 
εκτιμούν και να ελέγχουν τους λειτουργικούς τους κινδύνους με τη χρήση 
συστημάτων, διαδικασιών και πρακτικών. 

 

Τα ελάχιστα προαπαιτούμενα κριτήρια που έχει θέση η Επιτροπή γι' αυτό 
το σκοπό, εκτίθενται παρακάτω: 

6.11.1. Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη (ΒΙΑ) 

Δεν έχουν τεθεί κριτήρια για την υιοθέτηση της προσέγγισης. Κάθε 
Τράπεζα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τις δραστηριότητες και την 
πολυπλοκότητά της, θα έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της μεθόδου. 

Η Επιτροπή προτίθεται να παροτρύνει τις τράπεζες που θα 
χρησιμοποιήσουν την παρούσα προσέγγιση, να λάβουν υπόψη τους τις 
οδηγίες που περιλαμβάνονται στο τεύχος των ορθών πρακτικών για τη 
διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου (Operational Risk sound 
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practices), που εκδόθηκαν τον Ιούλιο του 2002 και το Φεβρουάριο του 
2003 και θα αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα για τους επόπτες, σύμφωνα με 
τον Πυλώνα ΙΙ. 

6.11.2. Τυποποιημένη Προσέγγιση (SA) 

Οι Τράπεζες που θα επιλέξουν την τυποποιημένη προσέγγιση πρέπει να 
ενεργούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφουν οι «αρχές των ορθών 
πρακτικών» (Operational Risk sound practices) και παράλληλα να πληρούν 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και θέσπιση ελεγκτικών 
μηχανισμών. 
Επιγραμματικά, οι Τράπεζες καλούνται να εφαρμόσουν μια σειρά ποιοτικών 
κριτηρίων, όπως: 

• Ανεξαρτησία των μηχανισμών διαχείρισης κινδύνων και διαδικασιών 
ελέγχου, αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διοικητικής  
πληροφόρησης αναφορικά με το επίπεδο των κινδύνων, ενεργός συμμετοχή 
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης. 

• Ανεξαρτησία της Διοικητικής Μονάδος Διαχείρισης του Λειτουργικού 
Κινδύνου. Θέσπιση διαδικασιών ελέγχου που να καλύπτουν το σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την ανασκόπηση της μεθοδολογίας μέτρησης των 
Λειτουργικών Κινδύνων. 

• Η εσωτερική Επιθεώρηση των Τραπεζών οφείλει να ασκεί έλεγχο στην 
ορθότητα των μεθοδολογιών μέτρησης και στην αποτελεσματικότητα των 
διαδικασιών διαχείρισης των ΛΚ. 

    2. Μέτρηση και κύρωση. 

Συνοπτικά, οι Τράπεζες οφείλουν : 

• Να θέσουν σε λειτουργία κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας 
δεδομένων κινδύνου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

• Να παρακολουθούν συστηματικά τις λειτουργικές ζημιές σε κάθε 
Business Line.  

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η ικανότητα της απεικόνισης των 
ζημιογόνων γεγονότων και η αποτελεσματικότητα των μεθόδων 
συγκέντρωσης και επεξεργασίας των λειτουργικών ζημιών, συνιστούν 
αποφασιστικό βήμα για την αποτελεσματική διαχείριση των Λειτουργικών 
Κινδύνων με την παρούσα προσέγγιση (SA), και ταυτόχρονα αποτελούν 
προϋπόθεση για τη χρήση πλέον προωθημένων μεθόδων προσέγγισης. 

 

6.11.3. Εσωτερική Μέθοδος Προσέγγισης (ΙΜΑ) 

Σύμφωνα με την παρούσα μέθοδο προσέγγισης, οι business lines, οι risk 
types και οι δείκτες έκθεσης σε κίνδυνο καθορίζονται από τα Εποπτικά 
Όργανα (regulators). Οι Τράπεζες οφείλουν να αποδείξουν ότι έχουν την 
ικανότητα να χρησιμοποιήσουν τα ιστορικά τους στοιχεία ζημιών και, πέραν 
των προϋποθέσεων που απαιτεί η Τυποποιημένη Προσέγγιση (SA), πρέπει 
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ακόμη να ικανοποιήσουν και τους παρακάτω όρους, σε αναλογία με την 
προηγούμενη προσέγγιση : 

1. Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και θέσπιση ελεγκτικών 
μηχανισμών. 

• Οι Τράπεζες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους ιστορικά 
δεδομένα ζημιών  προκειμένου  να  εκτιμήσουν  τις  κεφαλαιακές  τους 
απαιτήσεις. Η συλλογή των ζημιών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη ακρίβεια, 
η οποία θα πιστοποιείται με τη διεξαγωγή συστηματικών ελέγχων που πρέπει 
να ενταχθούν στις καθημερινές δραστηριότητες της Τράπεζας. 

2. Μέτρηση και κύρωση. 

• Οι Τράπεζες καλούνται να αναπτύξουν επιτυχείς πρακτικές 
παρακολούθησης και καταγραφής εσωτερικών ζημιών. Οι πρακτικές πρέπει 
να υποστηρίζονται από συστήματα που θα διαχειρίζονται βάση δεδομένων 
ζημιών. 

• Παράλληλα, οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή μεθοδολογίες μέτρησης 
Λειτουργικών Κινδύνων, να αναπτύξουν συστήματα που θα αναγνωρίζουν 
και θα συγκεντρώνουν δεδομένα ιστορικών ζημιών και, στη συνέχεια θα 
σχεδιάσουν βάσεις δεδομένων ζημιών. Τα συστήματα θα επιλέγουν και θα 
συγκεντρώνουν δεδομένα από τυχόν αποκεντρωμένα υποσυστήματα που 
λειτουργούν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η βάση δεδομένων ζημιών 
θα πρέπει να σχεδιασθεί και να τεθεί σε λειτουργία μερικά χρόνια πριν την 
υιοθέτηση της παρούσας προσέγγισης. Ο αριθμός των ετών καθορίζεται από 
την Επιτροπή. 

• Στη συνέχεια οι Τράπεζες πρέπει να εκπονήσουν ειδικά κριτήρια για 
την κατανομή των δεδομένων ζημιών στις αντίστοιχες business lines και 
risk types. 

• Τέλος, ο κλάδος οφείλει να συμπληρώσει, όπου χρειάζεται, τα    
«εσωτερικά στοιχεία ζημιών» με «εξωτερικά» αντίστοιχα δεδομένα. Οι   
πηγές των «εξωτερικών δεδομένων» πρέπει να ελέγχονται προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η καταλληλότητά τους. 

 

6.12. Αλλαγές στις Μεθόδους Υπολογισμού 
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Λειτουργικού Κινδύνου 
Με το τρίτο της συμβουλευτικό κείμενο (Απρίλιος 2003), η Επιτροπή της 

Βασιλείας συγκεκριμενοποιεί κάποια θέματα που είχε αφήσει ανοιχτά και 
τροποποιεί τις υπάρχουσες μεθόδους, αφήνοντας παράλληλα την αίσθηση ότι 
οι ελάχιστες απαιτήσεις για υιοθέτηση μιας εκ των τριών μεθόδων αυξήθηκαν. 
Στις μεθόδους υπολογισμού του Λειτουργικού Κινδύνου έχουν επέλθει οι 
ακόλουθες αλλαγές: 

6.12.1. Μέθοδος Βασικού Δείκτη 

Οριστικοποιήθηκε το ύψος του συντελεστή α σε 15%. Έτσι ο τύπος 
υπολογισμού του απαιτούμενου κεφαλαίου για κάλυψη λειτουργικών 
κινδύνων είναι: 
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KBIA= GI *15%, 

όπου:  

GI  είναι ο μέσος όρος του ακαθάριστου εισοδήματος της τράπεζας τα 
τελευταία 3 χρόνια και 

KBIA οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικό κίνδυνο. 

Επισημαίνεται ότι οι τράπεζες, οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη 
μέθοδο, «ενθαρρύνονται να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της Επιτροπής 
σύμφωνα με το κείμενο ¨Αρχές Βέλτιστης Πρακτικής για τη Διαχείριση και 
την Εποπτεία του Λειτουργικού Κινδύνου¨». 

 

6.12.2. Τυποποιημένη Μέθοδος 

Σε αυτή τη μέθοδο έχουν επέλθει οι πιο ουσιαστικές αλλαγές: 

Συγκεκριμενοποιήθηκαν οι συντελεστές β για κάθε κατηγορία– 
δραστηριότητα της τράπεζας. 

 

Κατηγορίες 

Δραστηριοτήτων 
Δείκτης 

Παράγοντας 

Βήτα (%) 

Χρηματοδότηση 
Επιχειρήσεων 

Ακαθάριστα Έσοδα 18% 

Αποτελέσματα 
Χρηματοοικονομικών 

Πράξεων 
Ακαθάριστα Έσοδα 18% 

Λιανική Τραπεζική Ακαθάριστα Έσοδα 12% 

Εμπορική Τραπεζική Ακαθάριστα Έσοδα 15% 

Πληρωμές και 
Διακανονισμοί 

Ακαθάριστα Έσοδα 18% 

Υπηρεσίες 
θεματοφυλακής 

Ακαθάριστα Έσοδα 15% 

Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίων 

Ακαθάριστα Έσοδα 12% 

Χρηματιστηριακές 
Εργασίες 

Ακαθάριστα Έσοδα 12% 

Έτσι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα υπολογίζονται με αυτή τη μέθοδο 
θα δίνονται από τον τύπο: 

KSTA=∑
=

8

1i
Ki , όπου 

ki = βi*GI i   με i= 1,…,8 και  
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GI i (λεγόμενος και δείκτης έκθεσης) ο μέσος όρος του ακαθάριστου 
εισοδήματος (Gross Income) της τράπεζας των τριών τελευταίων ετών. 

Εισήχθη νέα Εναλλακτική Τυποποιημένη Μέθοδος (Alternative 
Standardized Approach, ASA). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο και υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης των εθνικών εποπτικών αρχών, οι 
τράπεζες θα μπορούν να υπολογίζουν το απαιτούμενο κεφάλαιο με την ίδια 
μεθοδολογία όπως και στην τυποποιημένη μέθοδο για τις 6 κατηγορίες - 
δραστηριότητες εκτός των Λιανική και Εμπορική Τραπεζική (Retail Banking 
και Commercial Banking). Η κεφαλαιακή απαίτηση για αυτές τις 2 
κατηγορίες-δραστηριότητες θα υπολογίζεται ως εξής: ο μέσος όρος των 3 
τελευταίων ετών του συνόλου των απαιτήσεων (¨Loans and Advances¨) της 
τράπεζας, πολλαπλασιασμένα επί ένα συντελεστή 0,035 θα αντικαθιστά το 
ακαθάριστο εισόδημα των συγκεκριμένων κατηγοριών - δραστηριοτήτων ως 
το δείκτη έκθεσης. Οι συντελεστές β παραμένουν αμετάβλητοι για την κάθε 
κατηγορία - δραστηριότητα. Έτσι, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις 
συγκεκριμένες κατηγορίες- δραστηριότητες έχουν ως εξής: 

K3=0,035* LA RB*β3*Κ4=0,035* LA CB*β4, όπου  

LA  RB και LA  CB είναι ο μέσος όρος των 3 τελευταίων ετών των συνολικών 
απαιτήσεων στο Retail και Commercial Banking αντίστοιχα. 

Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικό κίνδυνο υπό 
τη Μέθοδο ASA, θα γίνεται ως εξής: 

ΚASA= ∑
≠=

8

)4,3(,1 ii
Ki+∑

=

4

3i

Ki  

Οι τράπεζες θα  μπορούν να ενοποιήσουν αν επιθυμούν αυτές τις δυο 
κατηγορίες (Retail και Commercial Banking), αλλά θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο συντελεστή β από αυτές τις δύο κατηγορίες 
-δραστηριότητες, δηλαδή β= 15%. 

Παράλληλα, αν δεν μπορούν να διαχωρίσουν τις δραστηριότητές τους στις 
υπόλοιπες 6 κατηγορίες, θα μπορούν να τις ενοποιήσουν χρησιμοποιώντας, 
όμως, συντελεστή β= 18%. 

Γενικότερα, η Επιτροπή έθεσε τον πήχη υψηλότερα σε ότι αφορά την 
τυποποιημένη μέθοδο και οι απαιτήσεις πλησίασαν αυτές της προηγμένης 
μεθόδου μέτρησης. Η Επιτροπή έχει κάνει πλέον πιο συγκεκριμένες 
προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες: 

¨Η τράπεζα πρέπει να έχει ένα σύστημα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου με 
σαφείς αρμοδιότητες ανατεθειμένες σε τμήμα διαχείρισης λειτουργικού 
κινδύνου και θα πρέπει: 

 Να αναπτύσσει στρατηγικές για την αναγνώριση, αποτίμηση, 
παρακολούθηση και έλεγχο – περιορισμό του Λειτουργικού Κινδύνου. 

 Να σχεδιάζει και να εκτελεί τη μεθοδολογία αποτίμησης Λειτουργικού 
κινδύνου του ιδρύματος. 

 Να σχεδιάζει και να εκτελεί ένα σύστημα αναφοράς λειτουργικών 
Κινδύνων¨. 
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Επίσης, γίνεται πιο συγκεκριμένη αναφορά στη συλλογή δεδομένων και 
απωλειών που είναι σχετική με Λειτουργικό Κίνδυνο. 

¨Πρέπει να γίνεται συστηματική συλλογή δεδομένων ανά κατηγορία - 
δραστηριότητα. Το σύστημα αποτίμησης του Λειτουργικού Κινδύνου θα 
πρέπει να είναι ενσωματωμένο στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων της 
τράπεζας και το σύνολο των παραγόμενων πληροφοριών που παρέχει, θα 
πρέπει να παίζει εξέχοντα ρόλο στην αναφορά και ανάλυση κινδύνων¨. 

Επιπρόσθετα, οι νέοι κανόνες που υπάρχουν στο 3ο Συμβουλευτικό 
Κείμενο, αναφέρουν πως θα πρέπει να υπάρχει συχνή ενημέρωση των 
ανώτατων διευθυντικών στελεχών και του διοικητικού συμβουλίου για την 
έκθεση της τράπεζας σε Λειτουργικό Κίνδυνο. 

 

6.12.3. Προηγμένη Μέθοδος Μέτρησης (ΑΜΑ) 

Αλλαγές επίσης έγιναν και στην προηγμένη μέθοδο προσέγγισης. 
Επιτρέπεται πλέον στις τράπεζες η αναγνώριση της ασφάλειας ως 
περιορισμού του απαιτούμενου  κεφαλαίου για λειτουργικό κίνδυνο. Ωστόσο, η 
αναγνώριση της ασφάλειας θα περιορίζεται στο 20% του υπολογισμένου 
εσωτερικά της τράπεζας κεφαλαίου. Επιπλέον, η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει 
να πληροί ένα σύνολο προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων και η πιστωτική 
αξιολόγησή της με Α ή ισοδύναμο. 

Αλλαγές επήλθαν και στον υπολογισμό ζημιών περιστατικών λειτουργικού 
κινδύνου, που συσχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο (π.χ. αποτυχημένη 
διαχείριση ενεχύρων και υποθηκών). Πλέον αποσαφηνίζεται πως κατά τον 
υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων αυτά τα περιστατικά θα συνεχίσουν να 
υπολογίζονται σαν περιστατικά πιστωτικού κινδύνου. Η προσέγγιση αυτή 
διευκρίνισε οριστικά την κατηγοριοποίηση των εν λόγω περιστατικών. 

Μία άλλη αλλαγή που προέρχεται μέσα από τους κανόνες του 3ου 
συμβουλευτικού εγγράφου είναι η μερική χρήση των τριών μεθόδων. Θα επι-
τρέπεται πλέον σε μία τράπεζα να χρησιμοποιεί συνδυασμό των μεθόδων ως 
εξής: Για κάποιες από τις κατηγορίες - δραστηριότητες που θα επιλέξει, θα 
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των μεθόδων ΒΙΑ ή STA, ενώ για κάποιες άλλες 
η χρησιμοποίηση της μεθόδου ΑΜΑ. Φυσικά σε κάθε κατηγορία η τράπεζα θα 
πρέπει να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια της μεθόδου που θα έχει επιλέξει. 

Προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι μία τράπεζα που θα έχει πάρει έγκριση 
για υιοθέτηση κάποιας μεθόδου δε θα μπορεί να μεταβεί σε μια πιο απλή 
μέθοδο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εποπτικών αρχών. Αυτό γίνεται για να 
αποφευχθεί το κεφαλαιακό arbitrage. 

 

6.13. Κανόνες Διαχείρισης Λειτουργικού 
Κίνδυνου 

Ανακεφαλαιώνοντας, η Επιτροπή προσφέρει ένα πλέγμα επιλογών για την 
εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων στη διαχείριση του λειτουργικού 
κινδύνου, κάτω από το πρίσμα του Πυλώνα Ι. Η ικανότητα του Πιστωτικού 
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Ιδρύματος να ανταποκριθεί σε εξειδικευμένα κριτήρια θα κρίνει τη μέθοδο 
που θα επιλεγεί για τη προσέγγιση των Λειτουργικών Κινδύνων. Τα Πιστωτικά 
Ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα μετάβασης σε πιο προηγμένες 
προσεγγίσεις ανάλογα με την ικανότητά τους, που θα επιβεβαιωθεί από τα 
ελεγκτικά Όργανα, να βελτιώσουν τις μεθόδους μέτρησης, διαχείρισης και 
ελέγχου των λειτουργικών τους κινδύνων.  

Ο Πυλώνας II συνιστά ένα κρίσιμο και αναπόσπαστο στοιχείο της Νέας 
Σύμβασης και συμπληρώνει τις αρχές του πρώτου Πυλώνα στη διαχείριση του 
Λειτουργικού Κινδύνου. Ουσιαστικά μέσω του δεύτερου Πυλώνα, τα 
Πιστωτικά Ιδρύματα οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι όχι μόνο διαθέτουν 
επαρκή κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους τους αλλά, 
παράλληλα, και ότι είναι σε θέση να αναπτύξουν προηγμένες τεχνικές 
παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισής τους. 

Ιδιαίτερα, μέσω του δεύτερου Πυλώνα τονίζεται η σπουδαιότητα του 
έργου της Διοίκησης του Πιστωτικού Ιδρύματος να αναπτύξει εσωτερικές 
μεθόδους προσέγγισης του κεφαλαίου που θα ανταποκρίνεται επακριβώς 
στο συγκεκριμένο βαθμό έκθεσης στον κίνδυνο και στο επίπεδο 
αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών που χρησιμοποιεί. Οι 
μέθοδοι αυτοί, βεβαίως, θα ελεγχθούν από τα αρμόδια Όργανα της 
Επιτροπής, τα οποία, μεταξύ των άλλων, θα ελέγξουν : 

• Τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες κάθε Τράπεζα επιλέγει μέθοδο 
μέτρησης των λειτουργικών της κινδύνων, σε εφαρμογή του Πυλώνα Ι. 

• Τις διαδικασίες με τις οποίες κάθε Τράπεζα παρακολουθεί τις 
διαμορφούμενες επιπτώσεις στην Κεφαλαιακή της Επάρκεια, μετά τον 
προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τους λειτουργικούς 
κινδύνους. 

• Την αποτελεσματικότητα του Risk Management της Τράπεζας στη 
διαχείριση των Λειτουργικών Κινδύνων. 

• Τα συστήματα και τις διαδικασίες της τράπεζας, μέσω των οποίων η 
Διοίκηση παρακολουθεί την έκθεση του ιδρύματος στους Λειτουργικούς 
Κινδύνους. 

• Τις διαδικασίες που θέτει σε εφαρμογή η τράπεζα προκειμένου να 
αναλύσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις συνθήκες έκθεσής της σε 
Λειτουργικούς Κινδύνους. 

• Τους ελέγχους που σχεδιάζει και πραγματοποιεί η εσωτερική 
επιθεώρηση της Τράπεζας, για να εξασφαλίσει τη βελτίωση και την 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών διαχείρισης των Λειτουργικών Κινδύνων. 

• Την πιστοποίηση της προόδου των προσπαθειών μείωσης των 
Λειτουργικών Κινδύνων. 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος στον οποίο θα προβούν τα εντεταλμένα 
Όργανα της Επιτροπής αποκαλύψει ελλείψεις ή ανεπάρκειες στη διαχείριση 
των Λειτουργικών Κινδύνων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, η Επιτροπή διατηρεί 
το δικαίωμα να λάβει τα εξής μέτρα : 

 Να ζητήσει από την  Τράπεζα την προσεκτικότερη  παρακολούθηση   
των λειτουργικών της κινδύνων και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. 
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 Να ζητήσει τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου των Λ.Κ. καθώς 
και των τεχνικών μέτρησής τους. 

 Να καλέσει τις Τράπεζες να διαθέσουν, αμέσως, αυξημένα κεφάλαια 
για τη διαχείριση των λειτουργικών τους κινδύνων. 

 Να ζητήσει την επιβολή κυρώσεων στα αρμόδια Στελέχη της 
Διοίκησης της Τράπεζας. 

 

6.14. Sound   Practices   για τη   Διαχείριση   και 
την   Εποπτεία των   Λειτουργικών Κινδύνων 

To WGOR της Επιτροπής της Βασιλείας προετοίμασε τις ακόλουθες αρχές, 
που θα εξασφαλίζουν ένα πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης των 
Λειτουργικών Κινδύνων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, για τη χρήση των μελών 
της Διοίκησης και των Ελεγκτικών Οργάνων. 

Ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος διαχείρισης των 
Κινδύνων. 

Αρχή 1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πρέπει να είναι ενήμερο 
για τους Λειτουργικούς  Κινδύνους του Ιδρύματος, οι οποίοι συνιστούν 
διακεκριμένη κατηγορία κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να 
ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα το πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων 
αυτών. Το πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίζει την αναγνώρισή τους, τη μέτρησή 
τους και τελικά τον έλεγχο και την άμβλυνσή τους. 

Αρχή 2: Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εγγυάται ότι το πλαίσιο 
διαχείρισης των Λειτουργικών Κινδύνων υπόκειται σε αποτελεσματικό 
εσωτερικό  έλεγχο,  ο  οποίος ασκείται από ανεξάρτητη Υπηρεσιακή Μονάδα, 
με ικανά και κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη. Οι λειτουργίες της Μονάδας 
αυτής δεν πρέπει να εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση των Λειτουργικών 
Κινδύνων. 

Αρχή 3: Το ιεραρχικά ανώτερο Προσωπικό είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή 
του πλαισίου διαχείρισης των Λειτουργικών Κινδύνων, σε όλο το Ίδρυμα. 
Όλο το Προσωπικό οφείλει να γνωρίζει τα καθήκοντα, τα οποία καλείται να 
αναλάβει σε αναφορά με τη διαχείριση των Λειτουργικών Κινδύνων. Το 
Ανώτερο Προσωπικό, ακόμη, έχει την ευθύνη της χάραξης της πολιτικής 
διαχείρισης των Λειτουργικών Κινδύνων και της θέσπισης των κατάλληλων 
διαδικασιών στα προϊόντα, τα συστήματα και τις διαδικασίες της Τράπεζας. 

Διαχείριση κινδύνων: Αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, 
έλεγχος και άμβλυνση των κινδύνων. 

Αρχή 4: Οι Τράπεζες οφείλουν να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τα 
μετρήσιμα στοιχεία των Λειτουργικών Κινδύνων που είναι συνυφασμένα με 
τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τα συστήματά τους. Μάλιστα, πριν να 
εισηγηθούν νέα προϊόντα, διαδικασίες και συστήματα, πρέπει να έχουν 
επαρκή γνώση του βαθμού επικινδυνότητάς τους. 
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Αρχή 5: Οι Τράπεζες πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή διαδικασίες 
συστηματικής παρακολούθησης των κινδύνων και να αναφέρουν, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, τα σχετικά πορίσματα στο ανώτατο Προσωπικό και το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Αρχή 6: Οι Τράπεζες οφείλουν να θέτουν σε εφαρμογή πολιτικές και 
διαδικασίες, αποβλέποντας στη μείωση των λειτουργικών κινδύνων. Πρέπει, 
παράλληλα, να εκτιμούν τη σκοπιμότητα ανάληψης τέτοιου βαθμού 
κινδύνων που να ανταποκρίνεται στη στρατηγική κερδοφορίας τους. 

Αρχή 7: Οι Τράπεζες οφείλουν να έχουν εκπονήσει διαδικασίες απρόσκοπτης 
συνέχειας της λειτουργίας τους μετά από καταστροφικά γεγονότα (business 
continuity plans). 

Ο ρόλος των Εποπτικών Οργάνων. 

Αρχή 8: Τα Εποπτικά Όργανα πρέπει να απαιτούν από τις Τράπεζες να 
θέσουν σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό πλαίσιο αναγνώρισης, μέτρησης, 
παρακολούθησης και ελέγχου ή άμβλυνσης των λειτουργικών κινδύνων, 
μέσα στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής διαχείρισης των κινδύνων. 

Αρχή 9: Τα Εποπτικά Όργανα υποχρεούνται να ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, 
την πολιτική, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους 
Λειτουργικούς Κινδύνους και να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μηχανισμού 
αναφοράς και ενημέρωσης για κάθε στάδιο εξέλιξης της Τράπεζας. 

Ο ρόλος της διαφάνειας. 

Αρχή 10: Οι Τράπεζες πρέπει να αποκαλύπτουν στο κοινό και στους 
παράγοντες της αγοράς, το επίπεδο διαχείρισης των λειτουργικών τους 
κινδύνων. Η έγκαιρη και συχνή αποκάλυψη, σύμφωνα με τις απόψεις της 
Επιτροπής της Βασιλείας, ενισχύει την πειθαρχία της αγοράς και ενδυναμώνει 
τη διαχείριση των κινδύνων. 

6.15. Οι Επιπτώσεις της Μέτρησης των 
Λειτουργικών Κινδύνων στο Δείκτη Κεφαλαιακής 

Επάρκειας 

6.15.1. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας. 

Τον Ιούλιο του 1988 και αφού είχαν προηγηθεί μακροχρόνιες διαβουλεύσεις 
μεταξύ των Αντιπροσώπων των Κεντρικών Τραπεζών του G - 10 (δεν είχε 
ενταχθεί ακόμη η Ισπανία), η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε το 
«International Convergence of Capital Standards». 

To ιστορικό αυτό κείμενο αποσκοπούσε στην εναρμόνιση με τους κανόνες 
της Κεφαλαιακής Επάρκειας από τα Πιστωτικά Ιδρύματα και καθιερώθηκε ως 
«Η Σύμβαση της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια» (Basel 
Capital Accord I). Οι βασικές της διατάξεις αναφέρονται: 

• Στον τρόπο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων για την κάλυψη έναντι της έκθεσής τους στον 
Πιστωτικό Κίνδυνο, από τα εντός και εκτός ισολογισμού στοιχεία του 
ενεργητικού τους. 
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• Στον προσδιορισμό των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα Εποπτικά 
Ίδια Κεφάλαια για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

Οι αρχικές διατάξεις της Σύμβασης της Βασιλείας καταλήγουν στον 
καθορισμό του πλαισίου υπολογισμού του Δείκτη Φερεγγυότητας των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων που στην ουσία, είναι ένα κλάσμα, του οποίου ο 
αριθμητής συνίσταται από τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια των Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων28, και ο παρονομαστής αποτελείται από τα εντός και εκτός 
ισολογισμού στοιχεία του ενεργητικού, σταθμισμένα ανάλογα με τον κίνδυνο 
που ενσωματώνουν29. 

Το κλάσμα αυτό, σε εφαρμογή των αρχών της Σύμβασης της Βασιλείας, 
πρέπει να έχει ελάχιστη τιμή το 8%. Δηλαδή :  

Δείκτης Φερεγγυότητας = (Εποπτικά Κεφάλαια / Πιστωτικός 
Κίνδυνος) >8%. 

 

6.15.2. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας. 

 Με τη Συμπληρωματική Σύμβαση της Βασιλείας και τη διεύρυνση του 
εποπτικού πλαισίου της Κεφαλαιακής Επάρκειας ώστε να καλύπτει, πλέον, και 
τους Κινδύνους Αγοράς, όπως αυτοί ενσωματώνονται στο Εμπορικό (trading) 
και το Επενδυτικό  (investment) χαρτοφυλάκιο, η παραπάνω σχέση, παίρνει 
την ακόλουθη μορφή: 

 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας = (Εποπτικά Ίδια 
Κεφάλαια)/(Πιστωτικός +  Κίνδυνος Αγοράς). 

 Ο νέος Δείκτης οφείλει και πάλι να είναι μεγαλύτερος του 8%. 

 Με τη μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου, που εισάγεται πλέον με τη Νέα 
Σύμβαση  (Basel Accord II, January 16, 2001), η προαναφερόμενη σχέση θα 
λάβει την ακόλουθη οριστική μορφή : 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας = (Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια) / 
(Πιστωτικός Κίνδυνος + Κίνδυνος Αγοράς + Λειτουργικός Κίνδυνος). 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

                                                 
28  Στη Χώρα μας αυτά καθορίζονται από την ΠΔΤΕ 2053/18.3.92 
29  Τα βάρη στάθμισης καθορίζονται στην ΠΔΤΕ 2054/18.3.92 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    77  
 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  --  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Στη νέα πραγματικότητα, το τραπεζικό σύστημα καλείται να λάβει και 
να υλοποιήσει τις μεγαλύτερες αποφάσεις. Σήμερα, παρά τις σημαντικές 
εξελίξεις που έχουν υπάρξει, το μέγεθος των ελληνικών τραπεζών 
παραμένει μικρό συγκριτικά με αυτό των τραπεζών σε άλλες χώρες μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, η επέκταση των τραπεζικών 
δραστηριοτήτων, η πραγματοποίηση συγχωνεύσεων και η διεύρυνση των 
στρατηγικών συνεργασιών με άλλα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής οφείλουν να προωθηθούν, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι 
οικονομίες κλίμακας και να βελτιωθεί η πιστοληπτική ικανότητα και η 
προσβασιμότητα στο κεφάλαιο. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όντας πια 
αναπόσπαστο μέρος του ευρωσυστήματος και μέσα σε ένα διεθνοποιημένο 
περιβάλλον ανταγωνισμού, καλείται να στηρίξει αποτελεσματικά όλες 
σχεδόν τις δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Στο πλαίσιο 
αυτό οι ελληνικές τράπεζες καλούνται: 
1. Να προσφέρουν περισσότερες χρηματοδοτικές ευκαιρίες στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μάλιστα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για 
την ενίσχυση δυναμικών εταιρειών της νέας οικονομίας. 
2. Ανταποκρινόμενες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των νοικοκυ-
ριών, να σχεδιάσουν και να προσφέρουν νέα ελκυστικά τραπεζικά 
προϊόντα, τα οποία μπορούν να υποκαταστήσουν τις φθίνουσες αποδόσεις 
των αποταμιεύσεων. Οι τράπεζες πρέπει να προσφέρουν νέες δυνατότητες 
επιλογών και χωρίς να διακατέχονται από ανεδαφικούς φόβους για τα λαϊκά 
ομόλογα, η έκδοση των οποίων θα συνεχιστεί κανονικά, όπως έχει 
προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του έτους. 
3. Αποκρινόμενες στις ανταγωνιστικές πιέσεις να βελτιώσουν την 
εξυπηρέτηση των πελατών με μικρότερο κόστος. Αυτό, όπως είναι φυσικό, 
επιφέρει αλλαγές στα δίκτυα των τραπεζών, στη χρήση νέων τεχνολογιών και 
συστημάτων και στην κατάρτιση των τραπεζικών στελεχών και απαιτεί, 
προπάντων, ένα διαρκή εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους. Μόνο έτσι 
μπορεί να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού συστήματος χωρίς 
να αναζητείται το "σωσίβιο" των υψηλών επιτοκίων. 
4. Να ενισχύουν την παρουσία τους στη Βαλκανική. Η εξωστρέφεια αποτελεί 
ένα αυτονόητο βήμα για την αναδιάταξη και την ενίσχυση του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος. Χρειάζεται να συνεχιστεί η ανάπτυξη και η επέκταση 
του συνολικού πλέγματος των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων τους 
προς τα Βαλκάνια, ιδιαίτερα στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, της 
επενδυτικής τραπεζικής και της παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, 
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έτσι ώστε να δούμε όλοι να μεγαλώνει και να ενισχύεται η δυνατότητα της 
χώρας μας να γίνει περιφερειακό χρηματοπιστωτικό κέντρο. 
5. Τέλος, να προσφέρουν, ιδιαίτερα στις χώρες της Βαλκανικής, σύγχρονα 
χρηματοδοτικά προϊόντα όπως είναι το venture capital και το risk capital. Ένα 
περιφερειακά προσανατολισμένο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με τη 
συσσωρευμένη εμπειρία, τεχνογνωσία, στελεχιακό δυναμικό και 
διαπραγματευτική ισχύ, την οποία έχει αποκτήσει σε άλλες χώρες, 
διαμορφώνει αυτομάτως ένα μεγάλο εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα για 
ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Οι αγορές αυτές όχι μόνο διαθέτουν 
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά, ταυτόχρονα, πολλές από αυτές 
βρίσκονται σε τροχιά ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο τους 
προσδίδει σταθερότητα σε βάθος χρόνου, μειώνει τους κινδύνους και 
συμψηφιστικά διαμορφώνει θέσεις ισχύος του ελληνικού τραπεζικού συστή-
ματος στην ολοένα και διευρυνόμενη ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά. 
Πάνω απ' όλα, όμως, το μεγάλο ζητούμενο από το τραπεζικό σύστημα είναι 

η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Η στήριξη αυτή σημαίνει τη 
χρηματοδότηση των παραγωγικών μονάδων, προφανώς με βάση υγιή 
τραπεζικά κριτήρια. Η συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα υστερεί σημαντικά ακόμα σε σχέση 
με την Ευρωζώνη. Οι χορηγήσεις στον ιδιωτικό τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ 
ανέρχονται στη χώρα μας περίπου στο 60% έναντι 100% περίπου στην 
Ευρωζώνη. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια για 
επέκταση και μεγαλύτερη συμβολή στην επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Όλα αυτά σηματοδοτούν ένα νέο, επιθετικό, αλλά και χαρακτηριζόμενο 

από αυτοπεποίθηση ρόλο των ελληνικών τραπεζών. Τα τελευταία χρόνια το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση και 
τη λειτουργία σύγχρονων αγορών, όπως η κεφαλαιαγορά και η αγορά 
ομολόγων, αλλά και στις αποκρατικοποιήσεις και την απρόσκοπτη εισαγωγή 
του ευρώ.  

Όσον αφορά την εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου κανονιστικού 
πλαισίου, έχει προγραμματισθεί για το 2007. Δεν είναι τυχαίο ότι θα έχει 
προηγηθεί η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις 
επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και τα δύο 
αυτά νέα συστήματα κανόνων και λειτουργιών αναμένεται να προκαλέσουν 
μια σειρά αλλαγών, οι κυριότερες των οποίων αναμένουμε να είναι:  

1. Ενδυνάμωση της τάσεως συγχωνεύσεων και συμμαχιών μεταξύ μικτών και 
μεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία μονάδων μεγαλύτερου μεγέθους. 

2. Οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων με βάση συστήματα 
στρατηγικού και οικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου που 
εξασφαλίζουν διαφάνεια και συγκρισιμότητα. 
3. Αναζήτηση νέων μορφών χρηματοδοτήσεως και πηγών άντλησης 
κεφαλαίων, ιδιαίτερα για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις (Start Ups). 
4. Συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζών, προκειμένου να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν - μεταξύ άλλων - τις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις που 
τους επιβάλλει η Βασιλεία ΙΙ, αλλά και η επιθυμία τους για αύξηση εργασιών 
και κερδοφορίας. 
Όλες αυτές οι αναμενόμενες αλλαγές σημαίνουν κόστος και επενδύσεις σε 

ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα, νέες αγορές, χρόνο. Το περιβάλλον 
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σταθερότητας και χαμηλών επιτοκίων υποστηρίζει την άμεση έναρξη αυτών 
των προσαρμογών. Χθες καλύτερα από αύριο. 
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η Βασιλεία ΙΙ, ενώ συχνά εκλαμβάνεται από 

τις τράπεζες και τους πελάτες ως ένα σύνολο βασανιστικών (δύσκολων και 
απαιτητικών) κανόνων και υπολογισμών που αφορούν τις τράπεζες, 
καταλήγει να γίνεται μοχλός των αναγκαίων αλλαγών για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 
Διαφαίνεται πως η αλλαγή του εποπτικού πλαισίου θα επιφέρει σημαντικές 

αλλαγές στην τραπεζική διοίκηση και γενικότερα στο τραπεζικό σύστημα και 
δεν πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως μία διαδικασία  αναβάθμισης των 
τεχνολογικών συστημάτων των τραπεζών. Συνοπτικά, οι θετικές συνέπειες 
είναι: 
α) αύξηση της σταθερότητας του διεθνοποιημένου τραπεζικού συστήματος 

λόγω της ύπαρξης σωστής πολιτικής κινήτρων για τις τράπεζες σε γενικές 
γραμμές, 
β) βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των τραπεζών λόγω 

αναδιοργάνωσης της εσωτερικής διαχείρισης και διοίκησης,  
γ) εναρμόνιση της ρυθμιστικής πολιτικής στο χρηματοοικονομικό τομέα. 
 
Από την άλλη, τα αδύνατα σημεία είναι: 
α) η μεγάλη εξάρτηση των τραπεζών τους από διεθνείς οργανισμούς 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,  
β) ο επιμέρους σχεδιασμός κινήτρων, που μπορεί να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στη συμπεριφορά της τράπεζας και στο τραπεζικό σύστημα,  
γ) το υψηλό κόστος εφαρμογής της Basel II για τις τράπεζες και τις 

εποπτικές αρχές που αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη και εργασία για τη 
διαδικασία εποπτικού ελέγχου. Σημαντικό ρόλο στο εύρος και στο είδος αυτών 
των επιπτώσεων θα έχουν οι οικονομικές συνθήκες, η διάρθρωση του 
τραπεζικού συστήματος και η φιλοσοφία διοίκησης της κάθε τράπεζας. Σε 
πρόσφατη έρευνα των Institute of Financial Services, IBM και SAP, η 
πλειονότητα των τραπεζών εκτιμά πως η Basel II θα βελτιώσει την 
αποτελεσματική διοίκηση, εφαρμόζοντας τις νέες μεθόδους μέτρησης των 
κινδύνων. Ανησυχία τους προκαλεί η εφαρμογή του πλαισίου για το 
λειτουργικό κίνδυνο και το κόστος εφαρμογής. 
Μέχρι την εφαρμογή του νέου πλαισίου στα τέλη του 2006 οι τράπεζες θα 

βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας. Ο τραπεζικός και ο ακαδημαϊκός 
χώρος όμως συνεχίζουν να προτείνουν αλλαγή προσέγγισης για το νέο 
πλαίσιο. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μέθοδος προτείνεται από το Centre for 
the Study of Financial Innovations με τίτλο "New General Approach". Είναι 
μία μέθοδος που βασίζεται στη μέθοδο της ¨προδέσμευσης¨ (pre-
commitment approach). Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου οι ίδιες οι τράπεζες 
θα αναπτύξουν τις πολύπλοκες μεθόδους διαχείρισης κινδύνων και συγ-
χρόνως θα μειωθεί η παρέμβαση των εποπτικών αρχών που έχουν σκοπό 
την κατασκευή ενός υποδείγματος διαχείρισης κίνδυνων. Η τράπεζα θα 
επιλέγει το επίπεδο της κεφαλαιακής επάρκειας και θα δεσμεύεται να το 
διατηρεί πάνω από αυτό το επίπεδο. Συγχρόνως οι εποπτικές αρχές θα χρησι-
μοποιούν έναν πολλαπλασιαστή (παράμετρο ζημιών) για κάθε τράπεζα, με 
σκοπό να συσχετίζονται τα ίδια κεφάλαια με την αποτελεσματικότητα της 
τράπεζας όσον αφορά τη διαχείριση των ζημιών. Σε αυτή την περίπτωση οι 
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τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν τις ζημίες τους κάτω από το επίπεδο των 
ιδίων κεφαλαίων προσαρμοσμένων με βάση την παράμετρο ζημιών. 
Η κριτική αυτής της μεθόδου επικεντρώνεται στο κίνητρο των τραπεζών να 

διακινδυνεύουν (gamble) τα ίδια κεφάλαιά τους και στην επιδείνωση της 
κατάστασης των αδύναμων τραπεζών από την επιβολή από τις εποπτικές 
αρχές αύξησης των ιδίων κεφαλαίων τους. Σημειώνεται πάντως ότι σημαντικό 
στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι πως οι εποπτικές 
αρχές θα υπολογίζουν τον πολλαπλασιαστή για κάθε τράπεζα, και αν θα 
χρειάζεται θα επεμβαίνουν στην εσωτερική λειτουργία της τράπεζας, το οποίο 
είναι πιθανό να συμβαίνει με την Basel II. 
Η πορεία προετοιμασίας για την εφαρμογή της Basel II έχει προχωρήσει. 
Παρόλα αυτά το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ μαζί με τις εποπτικές αρχές, 
Federal Reserve,Federal Deposit Insurance Corporation, Office of the 
Comptroller of the Currency, διατυπώνουν αμφιβολίες για το πόσο είναι 
εφικτή η εφαρμογή της Basel II (και ιδιαίτερα της εξελιγμένης μεθόδου) σε 
όλες τις αμερικάνικες τράπεζες και εκτιμούν πως χρειάζονται καλύτερες 
μετρήσεις και εκτιμήσεις των συνεπειών στις τράπεζες. Επίσης, εκφράστηκαν 
σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά τη δημιουργία μειωμένου κινήτρου για 
δανεισμό των τραπεζών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το περιβάλλον 
ανταγωνισμού και την ικανότητα των εποπτικών αρχών να εφαρμόσουν το 
νέο πλαίσιο. Επιπλέον, οι British Banker’s Association και London 
Investment Banking Association εξέφρασαν κριτική όσον αφορά την 
πολυπλοκότητα και την καθοδηγητική μορφή του νέου πλαισίου. Οι δύο 
ενώσεις θεωρούν πως το νέο πλαίσιο θα έπρεπε να βασίζεται σε αρχές και 
όχι σε κανόνες, δίνοντας τη δυνατότητα στις τράπεζες να υπολογίζουν τις 
κεφαλαιακές τους ανάγκες και μετά να εξετάζονται από τις εποπτικές αρχές. 
Επιπρόσθετα, η Securities Industry Association έχει ασκήσει κριτική στο 
σημείο που αφορά τη διαφοροποίηση μεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων 
για διαφορετικές τραπεζικές δραστηριότητες (π.χ. λιανική και επενδυτική 
τραπεζική). Η SIA και η European Private Equity and Venture Capital 
Association τονίζουν πως οι αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις 
επενδυτικές τραπεζικές εργασίες δημιουργούν τον κίνδυνο αρνητικών 
επιπτώσεων στη ρευστότητα των κεφαλαιαγορών και περιορισμό των 
επενδυτικών κεφαλαίων. Το International Institute of Finance, 
εκπροσωπώντας 330 περίπου πιστωτικά ιδρύματα, εξέφρασε κριτική για τα 
θέματα του pro cyclicality, της μη αναγνώρισης της διαφοροποίησης του 
χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας, του υψηλού κόστους συμμόρφωσης, της 
πολυπλοκότητας του συμφώνου και της έλλειψης εναρμόνισης μεταξύ της 
Επιτροπής της Βασιλείας και του International Accounting Standards Board, 
όσον αφορά τον καθορισμό των επισφαλειών. 
Ο σχεδιασμός και η τελική διαμόρφωση της Basel II έχει διαρκέσει 
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να είναι βέβαιο αν το νέο πλαίσιο τελικά θα 
λειτουργήσει αποτελεσματικά και αν θα γίνει αποδεκτό σε ευθεία κλίμακα. 
Αναμένεται να καθυστερήσει σε πρώτο στάδιο η έκδοση της τελικής μορφής 
του συμφώνου από την Basel Committee, χωρίς να αποκλείεται 
καθυστέρηση και στην εφαρμογή του συμφώνου κατά ένα έτος – εξέλιξη 
που θα βλάψει την αξιοπιστία της Επιτροπής της Βασιλείας και θα 
δημιουργήσει πρόβλημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να εισάγει 
τη νέα Οδηγία.  
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Επίσης πρέπει να τονιστεί πως οι περισσότερες τράπεζες έχουν 
επικεντρωθεί στην προετοιμασία τους όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο 
και δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς επενδύσεις για να ικανοποιήσουν 
τις προϋποθέσεις για το λειτουργικό κίνδυνο. Βεβαίως οι τράπεζες μέσα 
από αυτή τη διαδικασία προετοιμασίας μπορούν να διαπιστώσουν τις 
αδυναμίες τους, να αναπτύξουν νέα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης, 
αλλά και να προτείνουν τροποποιήσεις για την Basel ΙΙ. Σε τρεις βασικές 
περιοχές πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για τροποποιήσεις:  
α) αντιμετώπιση του pro-cyclicality, 
β) βελτίωση της κανονιστικής και λογιστικής εναρμόνισης (διάδραση των 
διεθνών λογιστικών προτύπων με το νέο σύμφωνο), και 
γ) απλοποίηση του συμφώνου.   
Η συνεχής εξέλιξη όμως του τραπεζικού κλάδου κάνει αναγκαία και 
χρήσιμη τη διατύπωση νέων προσεγγίσεων για ανάλυση, με σκοπό ίσως την 
προετοιμασία της Basel ΙΙΙ. 

Γεννιούνται, όμως, τα εξής ερωτήματα: ποιο θα είναι το κόστος 
συμμόρφωσης των τραπεζών στη Basel II; Είναι σε τελική ανάλυση 
ωφελημένες οι τράπεζες από την υιοθέτηση του Συμφώνου της Βασιλείας; 

Ας δούμε τα πράγματα πιο διεξοδικά. Η προετοιμασία και η αναγκαία 
υποδομή για την εφαρμογή του νέου πλαισίου θα αποτελέσουν διαδικασίες με 
υψηλό κόστος για τις τράπεζες. Συγκεκριμένα, για τις συνέπειες στο κόστος 
εφαρμογής της Basel II πρέπει vα σημειωθούν τα  παρακάτω:  

α)  Συνολικά για το τραπεζικό σύστημα το κόστος εφαρμογής της Basel II 
θα είναι υψηλό, διότι είναι μεγάλος ο βαθμός πολυπλοκότητας των οδηγιών. 
Οι εποπτικές αρχές θα έχουν αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό (νέα 
εξειδικευμένα στελέχη και εκπαίδευση) και σε τεχνολογική υποδομή (IT 
συστήματα) για τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου, τη συλλογή 
στοιχείων, τις μεθόδους αξιολόγησης κινδύνων και τις διαδικασίες διαχείρισης 
κινδύνων. Το κόστος αυτό της ρυθμιστικής πολιτικής που θα αντιμετωπίσουν 
οι εποπτικές αρχές μπορεί να μετακυλιστεί μερικώς και στις ίδιες τις τράπεζες.  

β) Οι τράπεζες θα επιβαρυνθούν άμεσα με το κόστος συμμόρφωσης για τη 
μετάβαση από την ισχύουσα συνθήκη στη νέα ή από την προτεινόμενη 
τυποποιημένη μέθοδο της Basel II σε μία πιο εξελιγμένη. Πρόσφατες μελέτες 
υπολογίζουν πως το κόστος συμμόρφωσης με το καινούριο πλαίσιο ανέρχεται 
σε 100-200 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες και σε λιγότερα από 
100 εκατ. ευρώ για τις περισσότερες μικρομεσαίες τράπεζες. 

Όσον αφορά την επιβάρυνση των τραπεζών, το κόστος συμμόρφωσης θα 
αυξηθεί από: 

1) το κόστος υποδομής για την εσωτερική διαβάθμιση από τις ίδιες τις 
τράπεζες (IT συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό) - σημαντικό κόστος θα έχουν 
και οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε διαβάθμιση από τους οργανισμούς 
διαβάθμισης,  

2) το κόστος ανάλυσης, μέτρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των 
κίνδυνων, 

3) το κόστος για financial reporting και εσωτερικό έλεγχο. Οι παραπάνω 
διαδικασίες είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις εξωτερικού ελέγχου και 
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επιθεώρησης από την εποπτική αρχή. Πρέπει να σημειωθεί πως οι τράπεζες, 
εφαρμόζοντας τις εξελιγμένες μεθόδους θα αποσκοπούν τόσο στη μείωση των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων, όσο του κόστους του κεφαλαίου. Συγχρόνως, η 
απελευθέρωση κεφαλαίων θα βελτιώσει την κερδοφορία των τραπεζών, αλλά 
θα αυξηθεί παράλληλα το κόστος συμμόρφωσης με τις εξελιγμένες μεθόδους. 
Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί κανόνας, ιδιαίτερα για τις 
μικρές τράπεζες. Ο λόγος είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση οι μικρές τράπεζες 
μπορεί να μην είναι πρόθυμες να αναλάβουν το κόστος λειτουργίας 
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων για τις εποπτικές αρχές και συγχρόνως για 
την εσωτερική κατανομή των κεφαλαίων. Άρα, κύριο κριτήριο εφαρμογής 
των εξελιγμένων μεθόδων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων 
αποτελεί η σχέση κεφαλαιακά οφέλη - μείωση κινδύνου και πρόσθετο 
κόστος εφαρμογής της Basel II. Αν σε αυτή τη σχέση το κόστος 
υπερβαίνει τα οφέλη, τότε η Basel II μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 
κανονιστικό πλαίσιο που επιβαρύνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος της 
τράπεζας. 

Γενικά, η αύξηση του κόστους θα παρατηρηθεί εντονότερα στη λειτουργία 
μονάδων της τράπεζας, όπως αυτών της διαχείρισης κινδύνων, του MIS, των 
οικονομικών υπηρεσιών κ.λ.π. Επιπρόσθετα, το νέο πλαίσιο θα επηρεάσει το 
περιθώριο κέρδους πολλών τραπεζικών προϊόντων (λόγω στάθμισης κινδύνου, 
εγγυήσεων και βαθμού ευαισθησίας ως προς τη ληκτότητα των στοιχείων 
ενεργητικού (maturity sensitivity)), με αποτέλεσμα, όπως παρατηρήθηκε 
προηγουμένως, μία πιθανή αναδιάρθρωση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου 
λόγω μεγάλων διαφυγόντων κερδών.          

Η εισαγωγή του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια θα 
διαμορφώσει πιθανόν συνθήκες για επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Το υψηλό 
κόστος εφαρμογής της Basel II για τις μικρομεσαίες τράπεζες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των χαρτοφυλακίων τους καθιστούν δύσκολη την προσαρμογή 
τους στις νέες εξελιγμένες μεθόδους και ανέφικτη τη μείωση των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τις τράπεζες σε ένα νέο κύκλο 
εξαγορών, συγχωνεύσεων και ενοποιήσεων. Οι εξελιγμένες τράπεζες θα είναι 
σε πλεονεκτική θέση να αποκτήσουν τις υπόλοιπες τράπεζες, αφού έχουν τη 
δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και να 
απελευθερώσουν τα εποπτικά κεφάλαια. Γενικότερα, εκτιμάται πως εμπόδια 
μεταξύ κρατών που υπάρχουν στις εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών θα 
εξαλειφθούν, αφού τα νέα IAS  (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και η  διεθνής 
ισχύς της Basel II θα μειώσουν τις διαφορές διεθνών εποπτικών κανόνων. 
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τον επίλογο της διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά 
σημαντικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας που 
παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια. Η απελευθέρωση των αγορών, η 

απορύθμιση (deregulation) της αγοράς, η διάδοση της πληροφορικής κλπ. έχουν 
καταργήσει τα προστατευτικά τείχη μέσα στα οποία λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις 
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες για κέρδη, αλλά 
ταυτόχρονα και μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Λόγω των παραπάνω, το τραπεζικό 
σύστημα μπόρεσε να εξαπλώσει τις δραστηριότητές του πέρα από γεωγραφικά 
σύνορα και να προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε πιο ποικίλη πελατειακή 
βάση. 
Όσον αφορά το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα είδαμε ότι διαμορφώθηκαν και εδώ 
νέες συνθήκες στις οποίες συνετέλεσε και η ένταξη της χώρας μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν νέες 
τράπεζες, μεγεθύνθηκαν οι παλιές μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, 
διευρύνθηκαν οι τραπεζικές δραστηριότητες σε νέους τομείς και έχουν 
αναπτυχθεί νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Από την άλλη, 
αναπτύχθηκαν σημαντικά οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου και οι ελληνικές 
τράπεζες διεθνοποιήθηκαν με την επέκτασή τους κυρίως σε γειτονικές χώρες της 
Βαλκανικής. 
Γνωρίζουμε ότι κάθε κίνηση και δραστηριότητα της τράπεζας ενέχει σε κάποιο 
βαθμό κίνδυνο από τον οποίο η τράπεζα θα πρέπει να προφυλαχθεί. Επομένως, 
κρίνεται απαραίτητο οι τράπεζες σε κάθε τους βήμα να εφαρμόσουν συστήματα 
διαχείρισης κινδύνου, γιατί μια ανεπαρκής διαχείριση κινδύνων μπορεί να 
απειλήσει τη φερεγγυότητα της τράπεζας. Έτσι λοιπόν, οι τράπεζες που επιθυμούν 
να διατηρήσουν την κερδοφορία τους θα πρέπει να εμπλέκονται όλο και 
περισσότερο στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων, γιατί στο ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον που δρουν, αν το χαρτοφυλάκιό τους είναι 
απαλλαγμένο από κινδύνους θα είναι πολύ δύσκολο να αποκομίσουν κέρδη. Για το 
λόγο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να διαχειριστούν σήμερα 
αποτελεσματικά διάφορους κινδύνους όπως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο 
αγοράς, ρευστότητας, λειτουργικό, συναλλαγματικό, κίνδυνο επιτοκίων κ.ά. 

Παράλληλα, οι τράπεζες εκτέθηκαν σε μεγαλύτερους κινδύνους λόγω της έντασης 
του ανταγωνισμού. Η τραπεζική διαχείριση μετατράπηκε από παθητική 
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ρουτίνας σε δυναμική διαδικασία διαχείρισης 
κινδύνων. Η προσαρμογή αυτή είχε δύο συνιστώσες.  

Σ 
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Πρώτη, την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών διαχείριση κινδύνου (π.χ. duration 
analysis, gap analysis, Value-At-Risk κλπ.).  

Δεύτερη, η ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών παραγώγων (financial derivatives, 
όπως π.χ. FRA’s, T-bond futures, T-bond futures options, interest rate swaps κλπ) 
που επιτρέπουν στις τράπεζες να αντισταθμίσουν (hedge) τους κινδύνους τους. 
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι όλες οι τράπεζες θα πρέπει αφού λάβουν υπόψη 
τους κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια που έχει θέσει η Επιτροπή της 
Βασιλείας για όλες τις μορφές κινδύνων, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
εφαρμογή και υιοθέτηση προηγμένων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων τόσο για 
το λειτουργικό όσο κυρίως για τον πιστωτικό κίνδυνο. Γιατί οι τράπεζες και κυρίως 
οι ελληνικές θα ωφεληθούν από την υιοθέτηση των οδηγιών της Επιτροπής της 
Βασιλείας για να διαχειριστούν καλύτερα τον κίνδυνο. Οι πιο έμπειρες και 
τεχνολογικά προηγμένες τράπεζες θα αποκτήσουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα γιατί θα τους επιτραπεί να στηριχτούν στις δικές τους αξιολογήσεις, 
χρησιμοποιώντας τα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου που έχουν αναπτύξει. Η χρήση 
των εσωτερικών αξιολογήσεων των τραπεζών θα είναι αποτελεσματικότερη σε 
συνδυασμό με τη χρήση των αξιολογήσεων των μεγάλων εξειδικευμένων 
αξιολογικών οίκων, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα εκτιμήσεων του πιστωτικού 
κινδύνου. 
Μπορεί η υιοθέτηση των προηγμένων μεθόδων από τις τράπεζες να συνεπάγεται 
ένα επιπρόσθετο κόστος για αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των 
τραπεζών και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα η υιοθέτησή τους από τις τράπεζες γιατί εκείνο 
που μετρά σήμερα είναι να μπορεί κάθε τράπεζα να αναγνωρίζει, να παρακολουθεί, 
να ελέγχει και να διαχειρίζεται σωστά όλους τους κινδύνους που κρύβουν οι 
δραστηριότητές της ώστε να έχει κερδοφόρα πορεία και ανάπτυξη. 
Αξίζει να σημειώσουμε πως σε όλες τις οικονομίες που βρίσκονται σε βαθιά κρίση, 
το πρόβλημα ξεκινά από την κρίση του τραπεζικού συστήματος. Η υγεία, λοιπόν, 
και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αποτελούν προϋπόθεση για τη 
σταθερότητα και τη συνέχεια στην ανάπτυξη της οικονομίας. Κοιτάζοντας τη 
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, διαπιστώνουμε ότι το τραπεζικό σύστημα 
αγωνίζεται να εξέλθει υγιές και αλώβητο από τη σημερινή αβέβαιη συγκυρία. Παρ’ 
όλες τις δυσκολίες, θεωρώ ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα που 
πιθανόν θα προκύψουν και η επιτυχία αυτή θα είναι προς όφελος ολόκληρης της 
ελληνικής οικονομίας και της προόδου της. 
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