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Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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ΜΕΡΟΣ I :
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
1. Η ίδρυση και η σύνθεση της Επιτροπής Βασιλείας
Η επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basle Committee on
Banking Supervision) συστάθηκε το 1974 από τους διοικητές των 6 κεντρικών
τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία) και των 4 τρίτων χωρών (Αμερική, Ιαπωνία, Ελβετία,
Καναδάς) (G10).
Σήμερα μέλη της είναι οι κεντρικές τράπεζες και οι λοιπές εποπτικές αρχές των 9
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκ των 15) (εκτός από Ελλάδα, Φιλανδία,
Πορτογαλία, Ιρλανδία, Δανία και Αυστρία) και των 4 τρίτων χωρών (Αμερική,
Ιαπωνία, Ελβετία, Καναδάς)
(G13). Η επιτροπή Βασιλείας λειτουργεί και
επεξεργάζεται τις θέσεις, που αποτυπώνονται στο έργο της μέσω διαφόρων
τεχνικών επιτροπών και ομάδων εργασίας.

2. Η νομική Φύση me Επιτροπής Βασιλείας
Η Επιτροπή της Βασιλείας, δεν είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός, αλλά μια
de facto οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα, που λειτουργεί στο πλαίσιο της
Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Δεν είναι ούτε εποπτική αρχή, καθώς δεν έχει
αρμοδιότητα να ασκεί προληπτική εποπτεία στις τράπεζες, που είναι
εγκατεστημένες στην επικράτεια των κρατών που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν.
Μολονότι οι κανόνες που απορρέουν από τις εκθέσεις της επιτροπής της βασιλείας
δεν έχουν νομική δεσμευτικότητα, το έργο της έχει καθοριστική επίδραση στη
διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην εποπτεία των πιστωτικών
ιδρυμάτων στην ενιαία τραπεζική αγορά.

Β.ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Ι.Οι άξονες δραστηριότητας του έργου me Επιτροπής me Βασιλείας
1.1 Ο βασικός άξονας δραστηριότητας: διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς
τραπεζικού συστήματος.
1.2 Επικουρικοί άξονες δραστηριότητας
(α) Ανταγωνιστική ισότητα μεταξύ Διεθνών Τραπεζών.
(β) Ανταγωνιστική ισότητα μεταξύ Διεθνών Τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων που
εκτίθενται σε παρεμφερείς κινδύνους.
(γ) Εποπτεία Διεθνών Σύνθετων Χρηματοπιστωτικών Ομίλων.
(δ) Προώθηση της εφαρμογής του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας σε
ευρύτερα Διεθνές επίπεδο.
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2.Το έργο τικ Επιτροπής της Βασιλείας
2.1 Διασυνοριακή συνεργασία εποπτικών αρχών.
2.2 Μέθοδοι προληπτικής εποπτείας και ελέγχου τραπεζών.
Κεφαλαιακή επάρκεια
Διαχείριση Κινδύνων
Επάρκεια εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου τραπεζών
2.3 Παροχή πληροφοριών από τις Τράπεζες.
Διαφάνεια συναλλαγών.
2.4 Λογιστική απεικόνιση τραπεζικών συναλλαγών.
2.5 Προληπτική εποπτεία σύνθετων χρηματοπιστωτικών ομίλων.

2.6 Άλλα θέματα

4

ΜΕΡΟΣ II :
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Α. ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
1. Ορισμός
Ο προσδιορισμός του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του ανωτέρω κινδύνου.
Εκτός όμως από τον πιστωτικό κίνδυνο προκειμένου να προσδιοριστεί ο δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας, από το 1996 με την ΠΔΤΕ 2397 προσμετρούνται και οι κίνδυνοι
που σχετίζονται με την αγορά.
Τι ακριβώς σημαίνει "κίνδυνος”; Ενας εύκολος και σύντομος ορισμός του "κινδύνου " είναι
η πιθανότητα να εξελιχθεί ένα γεγονός διαφορετικά από ότι προσδοκούμε. Εάν, για
παράδειγμα, χορηγήσουμε ένα δάνειο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ο δανειολήπτης να μην
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή εάν αγοράσουμε ένα ομόλογο σταθερού επιτοκίου,
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ανέβουν τα επιτόκια της αγοράς και να μειωθεί η αξία της
επένδυσής μας, εάν προχωρήσουμε σε ρευστοποίηση.
Ένας πληρέστερος ορισμός κινδύνου, όπου ενσωματώνεται η έννοια του μεγέθους,
είναι ο ακόλουθος : Κίνδυνος είναι το σύνθετο αποτέλεσμα που προκύπτει από τον
υπολογισμό της πιθανότητας να συμβεί ένα δυσμενές γεγονός μαζί με την επίπτωση που
μπορεί να έχει αυτό το γεγονός. Με άλλα λόγια το μέγεθος του κινδύνου είναι η
συνάρτηση της πιθανότητας να συμβεί ένα δυσμενές γεγονός και της σοβαρότητας της
επίπτωσης αυτού του γεγονότος.

2. Είδη Κινδύνων
2.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk)
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος επί των κερδών ή των ιδίων κεφαλαίων και
οφείλεται στην πιθανότητα ο δανειολήπτης ή ο αντισυμβαλλόμενος να μην εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του. Η έκθεση σε πιθανό πιστωτικό κίνδυνο εμφανίζεται με όλες τις
δραστηριότητες όπου η επιτυχία βασίζεται στην αποτελεσματικότητα να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του ο αντισυμβαλλόμενος, εκδότης ή δανειολήπτης. Ο πιστωτικός κίνδυνος
εμφανίζεται κάθε φορά που το Ίδρυμα επεκτείνει, δεσμεύει, επενδύει ή αλλιώς εκθέτει τα
κεφάλαιά του μέσω συμφωνιών, που αντικατοπτρίζονται εντός ή εκτός ισολογισμού.
Λόγω της ελλείψεως δευτερογενούς αγοράς πιστώσεων ο κίνδυνος αυτός δεν
αντικατοπτρίζεται με μείωση της αγοραίας αξίας της τραπεζικής απαιτήσεως και
επομένως, υπάρχει αδυναμία ακριβούς εντοπισμού του μεγέθους του κινδύνου μέχρι να
ανακοπεί η εισροή των χρηματικών ροών, που προβλέπονται στη σύμβαση (π.χ αδυναμία
πληρωμής τοκοχρεολυσίων). Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει
δυσμενείς επιπτώσεις σε περίπτωση υφέσεως είτε του συνόλου της οικονομίας είτε
συγκεκριμένων τομέων προς τους οποίους έχει παρασχεθεί από μια τράπεζα μεγάλο
ποσοστό πιστώσεων.

2.2 Κίνδυνος Επιτοκίου (Interest Rate Risk)
Ο επιτοκιακός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα να υποστεί μια τράπεζα μείωση των
καθαρών εσόδων της ή των Ιδίων κεφαλαίων της, από μια απροσδόκητη μεταβολή των
επιτοκίων ενός ιδρύματος, που εμφανίζεται από αρνητικές μεταβολές στα επιτόκια.
Συνήθως μαζί με τον κίνδυνο συναλλάγματος και τον κίνδυνο τιμής, περιέχονται σε μια
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κατηγορία κινδύνου, που αναφέρεται ως "κίνδυνος αγοράς”. Ο κίνδυνος αγοράς ορίζεται
ως ο κίνδυνος στην οικονομική κατάσταση ενός ιδρύματος που εμφανίζεται από τις
αρνητικές μεταβολές σε επιτόκια αγοράς ή τιμές αγοράς.
Η αποτελεσματική εκτίμηση του επιτοκιακού κινδύνου απαιτεί τη μελέτη του κινδύνου από
δύο όψεις: την λογιστική (π.χ την επίδραση στα συσσωρευμένα κέρδη του ιδρύματος) και
την οικονομική (π.χ την επίδραση στην καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του ιδρύματος).
Οι εμπορικές τράπεζες είναι ευάλωτες σε αυτόν τον κίνδυνο λόγω της δομής του
χαρτοφυλακίου τους, διότι κατά κανόνα τα στοιχεία του ενεργητικού τους έχουν μακρύτερη
διάρκεια από ότι τα στοιχεία του παθητικού τους και ως εκ τούτου, μεγαλύτερη ευαισθησία
σε αυξομειώσεις των επιτοκίων. Όσο μεγαλύτερο είναι το βραχυχρόνιο άνοιγμα
ανατιμολογήσεως και όσο εντονότερη είναι η διακύμανση των επιτοκίων, τόσο αυξάνει η
ευαισθησία των τραπεζών σε αυτό τον κίνδυνο (και, επομένως τόσο μεγαλύτερη είναι η
μείωση (αύξηση) του αναμενόμενου μελλοντικού εισοδήματος

2.3 Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk)
Ο κίνδυνος Ρευστότητας είναι ο κίνδυνος για τα κέρδη και για τα ίδια κεφάλαια που
εμφανίζονται από την αδυναμία του ιδρύματος να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές
φτάνουν στη λήξη τους. Ο κίνδυνος ρευστότητας διακρίνεται σε κίνδυνο ρευστότητας
χρηματοδότησης και κίνδυνο ρευστότητας αγοράς. Είναι η πιθανότητα ένα ίδρυμα να μην
μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όταν χρειάζεται, λόγω αδυναμίας
ρευστοποίησης των κεφαλαίων του ή αδυναμίας επαρκούς χρηματοδότησης, ή ότι το
ίδρυμά μπορεί να μην είναι σε θέση εύκολα να αντισταθμίσει συγκεκριμένα ανοίγματα
χωρίς να πρέπει να μειώσει σημαντικά τις τιμές στην αγορά, λόγω ανεπαρκούς βάθους της
αγοράς η πτώσης της .
Μεταξύ των παραγόντων, που μπορεί να αυξήσουν τις ανάγκες ρευστότητας μιας
τράπεζας επισημαίνουμε την απότομη επιθυμία μεγάλου αριθμού καταθετών να
αποσύρουν τις καταθέσεις όψεως από την τράπεζά τους. Δεδομένου ότι ή δυνατότητα
αμέσου ρευστοποιήσεως των πιστωτικών αξιώσεων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, η θέση
ρευστότητας της τράπεζας εξαρτάται, κατ’ εξοχήν από την ικανότητά της να δανειστεί
πόρους και να αναχρηματοδοτήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της καθώς επίσης και
από το ποσοστό άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων στο χαρτοφυλάκιό της .
2.4 Κίνδυνος Τιμής (Price Risk)
Ο κίνδυνος τιμής είναι ο κίνδυνος για τα κέρδη και για τα ίδια κεφάλαια, που εμφανίζονται
από τις αρνητικές μεταβολές στην αξία των χαρτοφυλακίων των χρηματοοικονομικών
εργαλείων. Ο κίνδυνος τιμής εμφανίζεται σαν μια υπό-κατηγορία του κινδύνου αγοράς. Ο
κίνδυνος τιμής εμφανίζεται από την διαμόρφωση της αγοράς, τις συναλλαγές και τη θέση
του ιδρύματος στις αγορές επιτοκίων, ξένου συναλλάγματος, αξιόγραφων και
εμπορευμάτων.

2.5 Κίνδυνος =ένου Συναλλάγματος
Ο κίνδυνος ξένου συναλλάγματος είναι ο κίνδυνος για τα κέρδη και για τα ίδια κεφάλαια
του ιδρύματος, που εμφανίζεται από αρνητικές μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό του κινδύνου αγοράς και εμφανίζεται στις διασυνοριακές
επενδυτικές και λειτουργικές δραστηριότητες ενός ιδρύματος.
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2.6 Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational Risk)
Ο λειτουργικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος για τα κέρδη και για τα ίδια κεφάλαια ενός
ιδρύματος, που εμφανίζεται από προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων. Ο
κίνδυνος εμφανίζεται από ανεπαρκή συστήματα πληροφορικής, προβλήματα λειτουργίας,
ακάλυπτα κενά στους εσωτερικούς ελέγχους, επιχειρηματική απάτη και αναξιοπιστία
προσωπικού, μη τήρηση διαδικασιών λειτουργίας και έχει σαν αποτέλεσμα απρόβλεπτες
ζημιές για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
2.7 Κίνδυνος Τήρησης Κανόνων Θεσμικού Πλαισίου (Regulatory Risk)
Ο κίνδυνος τήρησης απαιτούμενου πλαισίου είναι ο κίνδυνος στα κέρδη και στα ίδια
κεφάλαια ενός ιδρύματος που εμφανίζεται από παραβάσεις ή μη τήρηση νόμων,
κανόνων, κανονισμών και επιβαλλόμενων ηθικών αρχών. Ο κίνδυνος τήρησης του
απαιτούμενου πλαισίου περιλαμβάνεται στον ορισμό του νομικού κινδύνου. Ο νομικός
κίνδυνος ορίζεται ως την πιθανότητα ότι προβληματικά συμβόλαια που δεν έχουν
αντιμετωπιστεί νομικά, μηνύσεις ή αρνητικές κρίσεις μπορούν να διακόψουν ή αλλιώς να
επηρεάσουν αρνητικά τις συνθήκες λειτουργίας ενός Ιδρύματος.

2.8 Κίνδυνος Στρατηγικής (Strategic Risk)
Ο κίνδυνος στρατηγικής είναι ο κίνδυνος που περιέχεται σε μη ορθές τραπεζικές
αποφάσεις ή από μη κατάλληλη εφαρμογή αυτών των αποφάσεων, όταν επανεξετάζεται η
επάρκεια εποπτείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτατα στελέχη.
Ο κίνδυνος στρατηγικής επικεντρώνεται σε περισσότερα σημεία εκτός από την ανάλυση
ενός στρατηγικού σχεδίου. Επικεντρώνεται στο πως τα σχέδια του ιδρύματος τα
συστήματά του και η εφαρμογή αυτών επηρεάζουν την αξία του.

3. Αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων προληπτικής εποπτείας για την αντιμετώπιση
των ανωτέρω κινδύνων
Επομένως το πόσο ευάλωτη είναι μια τράπεζα σε κάθε ένα από τους κινδύνους αποτελεί
συνάρτηση δύο παραγόντων: του βαθμού εκθέσεώς της στον κίνδυνο και της ικανότητάς
της να απορροφά ενδεχόμενες ζημιές. Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξαρτάται
κατεξοχήν από τον βαθμό διαφοροποιήσεως του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Η έκθεση
στον κίνδυνο επιτοκίων, πέραν του ότι είναι όπως είπαμε διαρθρωτική, ενδέχεται να
αυξηθεί είτε λόγω επιδιώξεως αυξήσεως των βραχυχρόνιων εσόδων είτε σαν αποτέλεσμα
καθαρής κερδοσκοπίας στα πλαίσια μιας ύστατης προσπάθειας αποτροπής της
επερχόμενης αφερεγγυότητας.
Οι εμπορικές τράπεζες είναι διαρθρωτικά επιρρεπείς και στον κίνδυνο ρευστότητας, καθώς
οι καταθέσεις τους είναι άμεσα απαιτητές ενώ οι χορηγήσεις δύσκολα ρευστοποιήσιμες.
Οσο περισσότερο όμως, μια τράπεζα επιχειρεί εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας
μέσω χρηματοδοτήσεώς της από την χρηματαγορά (πολιτική διαχειρίσεως παθητικού),
τόσο πιο ευαίσθητη καθίσταται στην ικανότητα διαψεύσεως πληροφοριών σχετικά με την
οικονομικής της κατάσταση και επομένως, περισσότερο ευάλωτη στον κίνδυνο
αναχρηματοδότησης.
Από την άλλη μεριά η ικανότητα απορροφήσεως ζημιών εξαρτάται κατά βάση από την
κεφαλαιακή επάρκεια και την ρευστότητα της τράπεζας. Ο «θωρακισμός» της σε
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περιόδους
οικονομικής επεκτάσεως είναι δυνατόν να μειωθεί και να την καταστήσει
επιρρεπή σε αφερεγγυότητα είτε λόγω αυξήσεως του κόστους κεφαλαίου είτε, κυρίως,
λόγω υποβαθμίσεως της πιθανότητας επελεύσεως ενός κινδύνου,
η συχνότητα
εμφανίσεως του οποίου είναι μικρή και ο οποίος επομένως, εάν επέλθει θα την βρει
απροετοίμαστη.
Το σύνολο των μέτρων προληπτικής εποπτείας αποβλέπει στην αξιολόγηση της
τρέχουσας κατάστασης του χαρτοφυλακίου της τράπεζας και τον έλεγχο της τήρησης των
επιβαλλομένων κανόνων με στόχο την πρόληψη εκθέσεώς της σε εξαιρετικό, μη
διαχειρίσιμο, επίπεδο κινδύνων και την εξασφάλιση της ικανότητας απορροφήσεως
ενδεχομένων ζημιών. Τα κυριότερα μέτρα εποπτείας είναι ο έλεγχος της ποιότητας των
στοιχείων του ενεργητικού, η επιβολή κανόνων διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου,
συντελεστών ρευστότητας και συντελεστών κεφαλαιακής επάρκειας.
Ειδικότερα οι συντελεστές κεφαλαιακής επάρκειας αφορούν την ελάχιστη κεφαλαιοποίηση
των στοιχείων του ενεργητικού (ελάχιστος λόγος κεφαλαίων προς στοιχεία ενεργητικού). Η
αναγωγή τους σε κύριο μέσο τραπεζικής εποπτείας οφείλεται σε περισσότερους
παράγοντες. Κατ' αρχήν, ακόμα και αν οι τράπεζες διακρατούν μόνον απόλυτα
ρευστοποιήσιμα στοιχεία στο χαρτοφυλάκιό τους, η διαφορά τους από τα αμοιβαία
κεφάλαια χρηματαγοράς θα συνίστατο στην υποχρέωση εξόφλησης των απαιτήσεων των
καταθετών στην πλήρη ονομαστική τους αξία. Κατ’ αποτέλεσμα, η διατήρηση της
εμπιστοσύνης των καταθετών στη διαρκή ικανότητα της τράπεζας να ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις της απαιτεί την ύπαρξη κεφαλαίων. Δεδομένου όμως, ότι οι πιστωτικές
αξιώσεις της τράπεζας δεν είναι διαπραγματεύσιμες, οι παρουσία μετόχων θεωρείται
επιθυμητή από τους καταθέτες και για την άσκηση ελέγχου προς τη διοίκηση της τράπεζας
και μείωση του ηθικού κινδύνου. Μια τρίτη χρήσιμη λειτουργία του τραπεζικού κεφαλαίου
είναι η ικανότητά του να απορροφά τις ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν εάν ορισμένοι
τραπεζικοί οφειλέτες περιέλθουν σε αδυναμία πληρωμής ή εάν επέλθει κάποιος άλλος
κίνδυνος.
Η ουσιαστική αδυναμία που συνοδεύει τους συντελεστές κεφαλαιακής επάρκειας
συνίσταται στο γεγονός, ότι τα στοιχεία του ενεργητικού (δηλαδή ο παρονομαστής του
συντελεστή) αντικατοπτρίζουν την ιστορική τους τιμή, αφού δεν λειτουργεί αγορά
προσδιορισμού της καθημερινής αγοραίας αξίας τους. Το περιθώριο υπερεκτιμήσεως της
ικανότητας του κεφαλαίου να απορροφήσει ζημιές σε περίπτωση τραπεζών ιδιαίτερα
επιρρεπών σε κινδύνους (όταν δηλαδή η αγοραία τιμή υπολείπεται σημαντικά της
ιστορικής) δείχνει τον βαθμό αναποτελεσματικότητας του μέτρου.

Β. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
1. Τραπεζική εποπτεία - Δεύτερη Κοινοτική Οδηγία
Ο σημαντικός αριθμός μέτρων εποπτείας, που επιβάλλονται στις εμπορικές τράπεζες σε
όλα τα κράτη (ανεξαρτήτως της διαρθρώσεως και του βαθμού αναπτύξεως της εγχώριας
πιστωτικής αγοράς), δεν δικαιολογείται μόνον από το αίτημα εξασφαλίσεως ενός σταθερού
συστήματος. Αντίθετα, η τραπεζική εποπτεία εξυπηρετεί και ένα σύνολο άλλων σκοπών,
κυρίως οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής όπως:
• Προστασία των καταθετών (ασφάλιση καταθέσεων μέχρι ενός ορισμένου ποσού)
• Διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος πληρωμών
• Έλεγχο της νομισματικής κυκλοφορίας
(έλεγχος επιτοκίων διακράτηση,
υποχρεωτικών αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα )
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•
•
•
•

Αντιμονοπωλιακή πολιτική (περιορισμός εξαγωγών και συγχωνεύσεων)
Προστασία τραπεζών - κλειδιών για την εθνική οικονομία (εθνικοποίηση)
Προστασία εγχωρίων τραπεζών (μέτρα προστατευτισμού)
Αναπτυξιακή πολιτική (επιδότηση επιτοκίων πιστώσεων, υποχρεωτική διοχέτευση
χορηγήσεων σε συγκεκριμένους τομείς οικονομίας.

Η ιεράρχηση βέβαια, των σκοπών και η ένταση επιβολής των σχετικών μέτρων (όπως
φυσικά και ο βαθμός αποτελεσματικής εφαρμογής τους) αποτελούν τους παράγοντες που
διαφοροποιούν τα διάφορα εθνικά συστήματα εποπτείας μεταξύ τους.
Την προληπτική εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων στην κοινότητα ασκούν οι
αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής, με την επιφύλαξη των εξαιρετικών
διατάξεων της Δεύτερης Κοινοτικής Οδηγίας οι οποίες απονέμουν αρμοδιότητα στην
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. Η εποπτεύουσα αρχή του κράτους
καταγωγής του πιστωτικού ιδρύματος απαιτεί απ’ αυτό να έχει καλή διοικητική και
λογιστική οργάνωση, καθώς και πρόσφορες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Για την
εποπτεία επί της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν μέσω
ιδρύσεως υποκαταστημάτων σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη - μέλη, επιβάλλεται στενή
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών / μελών της ΕΟΚ.
Η οδηγία 83/350/ΕΟΚ αποτέλεσε το πρώτο βήμα προς τη θέσπιση της αρχής της
εποπτείας των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση. Δίνει τη
δυνατότητα στην εποπτική αρχή μητρικής τράπεζας να προβαίνει σε μια όσο το δυνατόν
καλύτερη και τεκμηριωμένη εκτίμηση της χρηματοπιστωτικής κατάστασής της. Πράγματι η
σύνταξη
ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
αποτελεί
χρήσιμο
συμπληρωματικό μέσο στην διάθεση των διοικήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των
εποπτικών αρχών, γιατί διευκολύνει την εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν στην
οικονομική κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων οι δραστηριότητες άλλων πιστωτικών ή
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά.
Εισάγεται πρώτα η γενική αρχή η οποία επιβάλλει σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο
κατέχει συμμετοχή σε άλλο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα να υπόκειται στην
εποπτεία σε ενοποιημένη βάση τόσο της χρηματοπιστωτικής του κατάστασης όσο και της
χρηματοπιστωτικής κατάστασης των ιδρυμάτων στα οποία κατέχει αυτή τη συμμετοχή
κατά την έκταση και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η κοινοτική διάταξη.
Διευκρινίζεται ότι υπό τον πιο πάνω όρο «συμμετοχή» νοείται η άμεση ή έμμεση κατοχή
από ένα πιστωτικό ίδρυμα του 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ενός άλλου πιστωτικού
ή χρηματοδοτικού ιδρύματος.
Οι γενικές αρχές, οι όροι και οι προϋποθέσεις ασκήσεως της εποπτείας σε ενοποιημένη
βάση καθώς και ο τρόπος ενσωματώσεως των κοινοτικών κανόνων στην εσωτερική
τραπεζική νομοθεσία απεικονίζονται στην υπ’ αριθμ. 678/22.1.86 ΠΔΤΕ η οποία ορίζει τα
ακόλουθα:
• Οι τράπεζες που έχουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή (δηλαδή μέσω άλλων εταιριών) σε
ποσοστό ανώτερο από 50% στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων,
εταιριών Επενδύσεων - Χαρτοφυλακίου, εταιρειών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
καθώς και εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες καταναλωτικής πίστης, υποχρεούνται να
υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ενοποιημένους Ισολογισμούς, αποτελέσματα
χρήσεως καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για την άσκηση εποπτείας σε
ενοποιημένη βάση.
• Στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής πιστωτικών
ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο των πιο πάνω πιστωτικών ή χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων είναι μεταξύ 25% και 50% η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει από
τις τράπεζες να υποβάλλουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και
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•

κάθε άλλο στοιχείο απαιτούμενο για την άσκηση εποπτείας σε ενοποιημένη βάση,
εφόσον κατά την κρίση της αυτές ασκούν ή έχουν τη δυνατότητα να ασκούν άμεσα ή
έμμεσα αποτελεσματικό έλεγχο σε αυτά.
Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιτρέψει στις τράπεζες που εδρεύουν στην
Ελλάδα να μην συμπεριλάβουν στην ενοποίηση τα ιδρύματα εκείνα που : 1) το σύνολο
των ισολογισμών τους είναι κάτω από 1.300 εκατ. δρχ. ή είναι χαμηλότερο από το 2%
του ισολογισμού των τραπεζών που έχουν υποχρέωση υποβολής ενοποιημένων
στοιχείων, 2) η φύση της δραστηριότητάς τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε
εσφαλμένα συμπεράσματα ως προς την οικονομική κατάσταση του πιστωτικού
ιδρύματος, που κατέχει τη συμμετοχή, και 3) βρίσκονται σε τρίτες, μη κοινοτικές
χώρες, όπου υπάρχουν νομικά εμπόδια για τη μεταβίβαση των σχετικών
πληροφοριών.
Με την ίδια πράξη καθορίζονται οι γενικές αρχές για την πραγματοποίηση της
ενοποιήσεως των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ρυθμίζεται
σχετικά το θέμα του επαγγελματικού απορρήτου.

2. Σημασία και περιεχόμενο της Οδηγίας
Από το 1985 περίπου σημειώνονται εντυπωσιακές μεταβολές στον τραπεζικό τομέα. Οι
παραδοσιακές τραπεζικές - κυρίως διαμεσολαβητικές - δραστηριότητες έχουν
υποχωρήσει και νέες χρηματοδοτικές υπηρεσίες και προϊόντα έχουν πάρει τη θέση τους,
ενώ η πληροφορική έχει εισβάλλει δυναμικά στο χώρο μεταβάλλοντας κυριολεκτικά τη
μορφή του. Οι τράπεζες, τέλος , ακολουθούν «επιθετική» πολιτική και επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους και πέραν των εθνικών συνόρων, αναλαμβάνοντας σημαντικές
διεθνείς υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τα σύνορα των επιμέρους
τραπεζικών αγορών των κρατών - μελών της άνοιξαν με την Β 1 Τραπεζική Οδηγία, βάσει
της οποίας κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε ένα κράτος μέλος
θα μπορεί να εγκαθίσταται ελεύθερα και να παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλες τις άλλες
χώρες της Κοινότητας.
Υπό την πίεση αυτών των εξελίξεων ήταν αναπόφευκτη η προσπάθεια για εξασφάλιση της
σταθερότητας και της συνέχειας της λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, με γνώμονα
την προστασία καταθετών και επενδυτών και την αποφυγή των στρεβλώσεων του
ανταγωνισμού. Κύριο μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί η προσπάθεια για
τη μέτρηση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων με βάσει κοινά
αποδεκτούς κανόνες, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Έτσι παράλληλα με τη Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία 89/646/ΕΟΚ για τα ίδια κεφάλαια των
πιστωτικών ιδρυμάτων, θεσπίζει κοινούς κανόνες για τη μέτρηση της φερεγγυότητάς τους
με τη μορφή ενός ελάχιστου υποχρεωτικού συντελεστή, με στόχο την αύξηση των μέσων
επιπέδων φερεγγυότητάς των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κοινότητας. Στα πλαίσια αυτά η
εν λόγω Οδηγία συμβάλλει ουσιαστικά στην εναρμόνιση που απαιτείται για την επίτευξη
για την επίτευξη αμοιβαίας αναγνώρισης των «τεχνικών ελέγχου» και επομένως στην
ενίσχυση της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ΕΟΚ, καθώς επίσης και στην
πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και στην προστασία καταθετών και
επενδυτών.
Ο θεσπιζόμενος με την παρούσα Οδηγία συντελεστής φερεγγυότητάς εκφράζει το λόγο
των ιδίων κεφαλαίων ενός πιστωτικού ιδρύματος προς τη «σταθμισμένη κατά τον
κίνδυνο», όπως θα εκτεθεί αναλυτικά πιο κάτω, αξία των εντός και εκτός ισολογισμού
στοιχείων του.
Αποτέλεσμα πολυετούς εργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τραπεζών, που έχει
συσταθεί δυνάμει της Α’ τραπεζικής Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ ο συντελεστής αυτός θεωρείται
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ότι αποτελεί το πιο κατάλληλο και ευέλικτο μέσο μέτρησης της φερεγγυότητας, δεδομένου
ότι λαμβάνει υπόψη τους διάφορους βαθμούς κινδύνου που αντιστοιχούν τόσο σε
συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και σε στοιχεία
τους εκτός ισολογισμού - ένα τομέα , δηλαδή, των τραπεζικών δραστηριοτήτων που
αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια.

3. Χρονική διαδρομή της Οδηγίας
Η πρόταση Οδηγίας για το συντελεστή φερεγγυότητας διαβιβάστηκε από την Επιτροπή
στο Συμβούλιο Υπουργών της Κοινότητας στις 20.40.88, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 2
της Συνθήκης της Ρώμης. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) εξέδωσε τη
Γνώμη της στις 27.10.88 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου η συνεργασία
απαιτείται στην περίπτωση αυτή εξέδωσε τη δική του, μετά την πρώτη ανάγνωση στις
15.3.89. Στις 26.5.89 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο την πρόταση Οδηγίας
τροποποιημένη, ώστε να ληφθούν υπόψη οι γνώμες των δύο παραπάνω οργάνων. Το
Συμβούλιο καθόρισε στις 24.7.89 την Κοινή Θέση του και τη διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, που διατύπωσε τη Γνώμη του, μετά από τη δεύτερη ανάγνωση στις 24.10.89
όπως προαναφέρθηκε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην εν
λόγω πρόταση Οδηγίας, κατά τη διάρκεια των παραπάνω διαδικαστικών σταδίων και μέχρι
την τελική ψήφισή της, αποσκοπούν στην ενίσχυση και βελτίωση των εποπτικών κανόνων
που περιέχει, καθώς επίσης και στην ευθυγράμμισή τους με τη σύσταση της Επιτροπής
της Βασιλείας για τη ρύθμιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων και των εποπτικών
μεθόδων, την οποία ενέκριναν οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10,
τον Ιούλιο 1988. Μια τέτοια ευθυγράμμιση θεωρήθηκε ότι συμβάλλει θετικά στη σύγκλιση
των εποπτικών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο.

4. Συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας - Χρονική εφαρμογή
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας αριθ. 89/647/ΕΟΚ από Ιανουάριο 1993 κάθε
πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να διατηρεί μόνιμα το συντελεστή φερεγγυότητας σε ένα
ελάχιστο ύψος, που έχει οριστεί καταρχήν στο 8%.Το όριο αυτό επιλέχτηκε με βάση τα
εμπιστευτικά στατιστικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το 1981 από τη
συμβουλευτική Επιτροπή, είναι σύμφωνο με εκείνο που προτάθηκε από την επιτροπή της
Βασιλείας και σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή απαιτούνται 8 μονάδες ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη 100 μονάδων πιστωτικού κινδύνου - που υπολογίζονται όπως
θα περιγράφει πιο κάτω. Τα κράτη - μέλη έχουν βέβαια τη διακριτική ευχέρεια να
απαιτούν, εφόσον το θεωρούν ενδεδειγμένο, υψηλότερους ελάχιστους συντελεστές για τα
πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην εποπτεία των αρχών τους.
Ο υπολογισμός των συντελεστή φερεγγυότητας θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο
φορές τον χρόνο (σημερινή υποβολή 4 φορές τον χρόνο ανά ημερολογιακό τρίμηνο),από
το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο και θα γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές το αποτέλεσμα
καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία υπολογισμού, είτε από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες
θα χρησιμοποιούν τα στοιχεία που τους παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Σε περίπτωση
που ο συντελεστής πέσει σε χαμηλότερο από το ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο, οι
αρμόδιες για την εποπτεία του πιστωτικού ιδρύματος αρχές πρέπει να μεριμνήσουν ώστε
να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να επανέλθει ο συντελεστής στο ελάχιστο αυτό ύψος.
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5. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
Α. Ο συντελεστής φερεγγυότητας εφαρμόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.1 της Α’ Τραπεζικής Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, δηλαδή στις
επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στο να δέχονται καταθέσεις από το
κοινό ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια και να χορηγούν πιστώσεις για λογαριασμό τους. Δεν
είναι όμως υποχρεωτική η εφαρμογή τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 της εξεταζόμενης
οδηγίας :
• Στα εξαιρούμενα μόνιμα από την Α’ Τραπεζική Οδηγία πιστωτικά ιδρύματα (μεταξύ
των οποίων και τα ελληνικά: ΕΤΒΑ , Κτηματική Τράπεζα, Στεγαστική Τράπεζα,
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Ελληνικαί Εξαγωγαί Α.Ε (οδηγία 86/524/ΕΟΚ)
• Στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό στο ίδιο
κράτος - μέλος, εφόσον το σύνολό τους συμπεριλαμβάνεται μαζί με τον κεντρικό
οργανισμό στον ενοποιημένο συντελεστή φερεγγυότητας.
• Στα πιστωτικά ιδρύματα που εξειδικεύονται σε διατραπεζικές αγορές και αγορές
δημοσίου χρέους και τα οποία, σε συνεργασία με την κεντρική τράπεζα,
διαδραματίζουν το θεσμικό ρόλο ρυθμιστή της ρευστότητας του τραπεζικού
συστήματος. Η παρέκκλιση αυτή που θεσπίζεται κατ’ εξαίρεση και απαιτεί σειρά
προϋποθέσεων για την αποφυγή πιθανών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, σκοπό
έχει να καλυφθεί η ειδική περίπτωση των discount houses στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Β. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι, σύμφωνα με ρητή δήλωση καταχωρημένη στα πρακτικά του
Συμβουλίου, η Οδηγία αυτή δεν έχει εφαρμογή στα υποκαταστήματα πιστωτικών
ιδρυμάτων που εδρεύουν σε Τρίτη, εκτός Κοινότητος, χώρα. Η μεταχείριση των
υποκαταστημάτων των πιστωτικών αυτών ιδρυμάτων επαφίεται στις αρμόδιες αρχές των
κρατών - μελών υποδοχής. Οι τελευταίες αυτές δεσμεύονται, ωστόσο, από το άρθρο 9 της
Α’ Τραπεζικής Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ να μην επιφυλάσσουν στα υποκαταστήματα αυτά
μεταχείριση ευνοϊκότερη από εκείνη που επιφυλάσσουν στα υποκαταστήματα των
κοινοτικών πιστωτικών ιδρυμάτων (που έχουν δηλαδή την έδρα τους σε κράτος - μέλος
της ΕΟΚ).
Γ. Σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή φερεγγυότητας στους τραπεζικούς ομίλους, η
οδηγία προβλέπει στο άρθρο 3 παρ.2 και παρ. 6 τα ακόλουθα:
• Προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι ούτε μητρικές επιχειρήσεις, κατά
το άρθρο 1 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, ούτε θυγατρικές αυτών των επιχειρήσεων, ο
συντελεστής υπολογίζεται σε ατομική βάση.
• Προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα που είναι μητρικές επιχειρήσεις, ο συντελεστής
υπολογίζεται σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τις μεθόδους της παρούσας
οδηγίας και των Οδηγιών 83/350/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ.
• Προκειμένου για μητρική επιχείρηση που είναι πιστωτικό ίδρυμα, οι αρμόδιες για την
έγκριση και εποπτεία της αρχές μπορούν επίσης να απαιτούν τον υπολογισμό
υποενοποιημένου ή μη ενοποιημένου συντελεστή της επιχείρησης αυτής καθώς και
κάθε θυγατρικής που υπόκειται στην αρμοδιότητάς τους.
• Στην περίπτωση που η θυγατρική μιας μητρικής επιχείρησης έχει λάβει άδεια
λειτουργίας και έχει εγκατασταθεί σε άλλο κράτος - μέλος , οι αρμόδιες αρχές που
χορήγησαν την άδεια αυτή θα απαιτούν τον υπολογισμό ενός υποενοποιημένου ή μη
ενοποιημένου συντελεστή φερεγγυότητας. Ανεξάρτητα ωστόσο από αυτό, οι εν λόγω
αρμόδιες αρχές μπορούν να μεταβιβάζουν, μέσω διμερούς συμφωνίας την ευθύνη
της εποπτείας της φερεγγυότητας της θυγατρικής επιχείρησης στις αρμόδιες αρχές
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του (άλλου) κράτους - μέλους, που ενέκριναν και εποπτεύουν τη μητρική
επιχείρηση, προκειμένου να αναλάβουν αυτές και την εποπτεία της θυγατρικής.
6. Τρόπος υπολογισμού του συντελεστή φερεγγυότητας στα πλαίσια μέτρησης του
πιστωτικού κινδύνου
Βάσει της Οδηγίας 89/647/ΕΟΚ κυκλοφόρησαν οι σχετικές δύο πράξεις διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος που προσδιορίζουν τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ΠΔΤΕ
2054 / 18.3.92 ‘’Συντελεστής Φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την
έδρα τους στην Ελλάδα” και η ΠΔΤΕ 2053 / 18.3.92 “’Ορισμός Ιδίων Κεφαλαίων που έχουν
την έδρα τους στην Ελλάδα”. Οι ανωτέρω πράξεις και γενικά η Οδηγία αφορούν μόνον
υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό κίνδυνο.
Ο συντελεστής φερεγγυότητας δεν είναι παρά ένα κλάσμα, του οποίου ο μεν αριθμητής
συνίσταται από τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος, ο δε παρονομαστής
συνίσταται από τα στοιχεία του ενεργητικού και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία του,
σταθμισμένα κατά τον πιστωτικό κίνδυνο τον οποίο φέρουν,
Αναλυτικότερα:
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
Δείκτης
Κεφαλαιακής Επάρκειας

«Συμβατικός»
Βασικός Δείκτης
Κεφαλαιακής Επάρκειας

=

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια
Σταθμισμένο έναντι των Κινδύνων
Ενεργητικό

> 8%

=

«Συμβατικά Βασικά Εποπτικά Κεφάλαια
Σταθμισμένο έναντι των Κινδύνων
Ενεργητικό

> 4%

6.1 Ο αριθμητής
Τον αριθμητή του κλάσματος αποτελούν τα ίδια κεφάλαια του υπό εξέταση πιστωτικού
ιδρύματος (ΠΔΤΕ 2053 /18.3.92 & Εγκύκλιος Διοίκησης Τ.Ε 17 / 21.10.02)
6.1.1 Ορισμός Εποπτικού Κεφαλαίου
(ΠΔΤΕ 2053 / 18.3.92 & Εγκύκλιος Διοίκησης Τ.Ε 17 / 21.10.02)
«Συμβατικά» Βασικά Κεφάλαια
•
•
•
•
•
•
•

Αξία καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά (τακτικό και έκτακτο)
Κέρδη εις νέον, τρέχουσας και παρελθουσών χρήσεων
Προσωρινά κέρδη χρήσης υπό προϋποθέσεις
Αρνητική διαφορά ενοποίησης (σε ενοποιημένη βάση)
Δικαιώματα μειοψηφίας (σε ενοποιημένη βάση)
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•

Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους

«Καινοτόμες» Μορφές Βασικών Κεφαλαίων
•
•
•

Προνομιούχες μετοχές αόριστης διάρκειας χωρίς δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος
υπό προϋποθέσεις
Τίτλοι με ενσωματωμένο το δικαίωμα απόκτησης από τον εκδότη τους (call option)
μετά παρέλευση τουλάχιστον 10 ετών υπό προϋποθέσεις
Μετοχές με χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν αυτά των ομολογιακών τίτλων

«Καινοτόμες» Μορφές Τίτλων - Προϋποθέσεις Αναγνώρισης
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ολοκλήρωση κάλυψης και ολοσχερής καταβολή κεφαλαίου
Χωρίς δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος (προνομιούχες μετοχές)
Δυνατότητα απορρόφησης ζημιών
Εκδιδόμενοι τίτλοι αόριστης και όχι καθορισμένης διάρκειας
Χαμηλή προτεραιότητα εξόφλησης σε περίπτωση εκκαθάρισης
Χωρίς δυνατότητα εγγύησης που να βελτιώνει τη προτεραιότητα εξόφλησης
Δικαίωμα απόκτησης τίτλων από τον εκδότη μετά την πάροδο 10 ετών και υπό
προϋποθέσεις
Ελάχιστος συντελεστής «συμβατικών» βασικών ιδίων κεφαλαίων προς
σταθμισμένο ενεργητικό 4% καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των τίτλων
Δυνατότητα μη καταβολής μερίσματος εφόσον αυτό δεν διανέμεται στους κοινούς
μετόχους
Μη δυνατή η μερική καταβολή μερίσματος λόγω ανεπαρκών κερδών
Πλήρης έλεγχος δικαιωμάτων ψήφου SPV από το πιστωτικό ίδρυμα
Αποπληρωμή διεταιρικού δανείου μόνο με έγκριση της ΤτΕ
Μη δυνατή η διακράτηση των τίτλων από συνδεδεμένες με το ΠΙ επιχειρήσεις

Συμπληρωματικά Κεφάλαια
•
•
•
•

•

Αποθεματικά από αναπροσαρμογή παγίων στοιχειών ενεργητικού
Προνομιούχες μετοχές, ορισμένης ή αόριστης διάρκειας με δικαίωμα σωρευτικού
μερίσματος
Τίτλοι μη καθορισμένης διάρκειας που έχει εκδώσει το πιστωτικό ίδρυμα υπό
προϋποθέσεις
Διορθώσεις αξίας απαιτήσεων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών, καθώς
και μετοχών, ομολογιών και άλλων τίτλων σταθερής ή μεταβλητής απόδοσης υπό
προϋποθέσεις
Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ορισμένης διάρκειας υπό προϋποθέσεις

Αφαιρούμενα Στοιχεία από τα Βασικά Εποπτικά Κεφάλαιο
• Λογιστική αξία ιδίων μετοχών που κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα
• Ζημίες εις νέον, τρέχουσας και παρελθουσών χρήσεων
• Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης και άϋλα πάγια στοιχεία
• Θετική διαφορά ενοποίησης
• Προσωρινά αρνητικά αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης
• Διαφορές ενοποίησης
(χρεωστικές ) από μετατροπή των σε συνάλλαγμα
εκφρασμένων ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένων πιστωτικών ιδρυμάτων
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Αφαιρούμενα Στοιχεία από τα Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια
•
•

•

•

Οι συμμετοχές του πιστωτικού ιδρύματος σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
που ξεπερνούν το 10% των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων αυτών
Οι συμμετοχές του ΠΙ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οι οποίες είναι μικρότερες ή
ίσες του 10% των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων αυτών, κατά το ποσό που οι
τοποθετήσεις αυτές αθροιζόμενες, υπερβαίνουν το 10% των ιδίων κεφαλαίων του
πιστωτικού ιδρύματος που τις πραγματοποιεί
Οι συμμετοχές του η τα ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων που έχει χορηγήσει το
πιστωτικό ίδρυμα σε άλλα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για απόκτηση στοιχείων
των ιδίων κεφαλαίων του, κατά το ποσό που αυτές αναλογούν στη συμμετοχή των
ιδρυμάτων αυτών στα ίδια κεφάλαια του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος
Εξαιρούνται οι συμμετοχές του σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία υπάγονται
στις διατάξεις περί εποπτείας σε ενοποιημένη βάση

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα στοιχεία τα οποία συνιστούν τα
συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, δεν είναι της ίδιας ποιότητας με τα στοιχεία τα οποία
συνιστούν τα βασικά ίδια κεφάλαια ορίστηκε ότι:

Ανώτατα όρια
1.

2.

3.

Σύνολο
Συμπληρωματικών
Εποπτικών κεφαλαίων

<ή=

Σύνολο Δανείων Μειωμένης
Εξασφάλισης & Προνομιούχων
Μετοχών με Δικαίωμα
Σωρευτικού Μερίσματος
Ορισμένης Διάρκειας

< ή = 50%

Σύνολο «Καινοτόμων»
Μορφών Βασικών
Εποπτικών Κεφαλαίων

< ή = 15%

Σύνολο Βασικών
Εποπτικών Κεφαλαίων

Σύνολο Βασικών
Εποπτικών
Κεφαλαίων

Σύνολο
«Συμβατικών»
Βασικών Εποπτικών
κεφαλαίων

6.2 Παρονομαστής
6.2.1

Σταθμισμένο έναντι των κινδύνων ενεργητικό

Γίνεται διάκριση χαρτοφυλακίων σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2397/7.11.96) σε επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο και Εμπορικό χαρτοφυλάκιο ανάλογα με :
• Το σκοπό και χρονικό ορίζοντα για τον οποίο αναλαμβάνονται οι θέσεις στα αντίστοιχα
στοιχεία του ενεργητικού
• Τη διαφορετική μέθοδο και συχνότητα αποτίμησης των στοιχείων κάθε χαρτοφυλακίου
^ Εμπορικό : καθημερινή αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές
'r Επενδυτικό : αποτίμηση σε διάφορα χρονικά διαστήματα (ετησίως, εξαμηνιαίος,
τριμηνιαίος) σε λογιστικές τιμές
• Το διαφορετικό βαθμό ρευστότητας των στοιχείων κάθε χαρτοφυλακίου
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6.2.2 Σταθμισμένο έναντι πιστωτικού κινδύνου ενεργητικό
(Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο) - (ΠΔΤΕ 2054/18.3.92)
Για τον υπολογισμό του παρονομαστή σταθμίζονται τόσο τα διάφορα στοιχεία του
ενεργητικού όσο και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος. Το
άθροισμα των σταθμισμένων αξιών αποτελεί τον παρονομαστή του κλάσματος του
συντελεστή φερεγγυότητας.
Η στάθμιση γίνεται με δύο τρόπους:
1. Για τα στοιχεία του ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος προβλέπονται συντελεστές
στάθμισης οι οποίοι αντικατοπτρίζουν κυρίως εκτιμήσεις σχετικά με τους διάφορους
βαθμούς του πιστωτικού κινδύνου (credit risk), δηλαδή του κινδύνου αδυναμίας καταβολής
από μέρους του αντισυμβαλλομένου στις περιπτώσεις δανειοδότησης του ιδρύματος προς
ορισμένες γενικές κατηγορίες οφειλετών, όπως είναι λ.χ κεντρικές κυβερνήσεις, πιστωτικά
ιδρύματα, οφειλέτες που δεν ανήκουν στον τραπεζικό τομέα κλπ.
Οι συντελεστές στάθμισης των στοιχείων του ενεργητικού αντικατοπτρίζουν ακόμα
ορισμένες γενικές διαφορές σχετικά με τον κίνδυνο χώρας (country risk), δηλαδή τον
κίνδυνο μη τήρησης των υποχρεώσεων ενός οφειλέτη σε μια συγκεκριμένη χώρα όχι λόγω
της αφερεγγυότητάς του αλλά ως αποτέλεσμα της ανεπάρκειας ξένου νομίσματος στη
χώρα αυτή. Με βάση τα παραπάνω, προβλέπονται τέσσερις ποσοστιαίοι συντελεστές
στάθμισης κλιμακούμενοι από 0% - 100%. Η αξία που εμφανίζεται στον ισολογισμό του
πιστωτικού ιδρύματος για κάθε στοιχείο του ενεργητικού, πολλαπλασιάζεται με την
αντιστοιχούσα στάθμιση, έτσι ώστε να προκύψει η «σταθμισμένη κατά τον κίνδυνο αξία».
Ειδικότερα :
I) εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0% στα εξής:
•
•

•
•

Ταμείο και ισοδύναμα στοιχεία
Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι ή με τη ρητή εγγύηση κεντρικών
κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών των χωρών της προβλεπόμενης από την
Οδηγία «Ζώνης Α» εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα εν λόγω στοιχεία είναι
αποτιμημένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο εθνικό νόμισμα του οφειλέτη
Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Στοιχεία εξασφαλισμένα, κατά την κρίση των αρμοδίων αρχών, με τίτλους που έχουν
εκδοθεί από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες της Ζώνης Α ή από τις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή με κατάθεση μετρητών στο δανειοδοτούν ίδρυμα.

II) εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 20% στα εξής:
•

•

•

•

•

Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι ή με τη ρητή εγγύηση της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης ή
περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών της Ζώνης Α
Στοιχεία τα οποία είτε αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της
Ζώνης Α (χωρίς να ανήκουν στα ίδια κεφάλαιά τους) είτε καλύπτονται από ρητή
εγγύηση των ιδρυμάτων αυτών.
Στοιχεία τα οποία αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις, ληξιπρόθεσμες εντός έτους κατ’
ανώτατο όριο είτε έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της Ζώνης Β ( πλην των τίτλων που
έχουν εκδοθεί από τα ιδρύματα αυτά και θεωρούνται συστατικά στοιχεία των ιδίων
κεφαλαίων τους) είτε με τη ρητή εγγύηση των ιδρυμάτων αυτών.
Στοιχεία ενεργητικού εξασφαλισμένα, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, με τίτλους
που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από πολυμερείς
τράπεζες ανάπτυξης.
Στοιχεία ταμείου που βρίσκονται στη διαδικασία είσπραξης.
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III) εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 50% στα εξής:
•

Στοιχεία που εξασφαλίζονται πλήρως και καθ’ ολοκληρία , κατά την κρίση των
αρμοδίων αρχών, με υποθήκες σε κατοικίες εμπορικούς χώρους πολλαπλής χρήσης
και γραφεία που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλων κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ακόλουθους όρους:

ί) ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου 50% εφαρμόζεται στο μέρος του δανείου, το οποίο
δεν υπερβαίνει το 50% της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου.
Ως αγοραία αξία νοείται η τιμή στην οποία θα μπορούσε να πωληθεί το ακίνητο κατά την
ημέρα της εκτίμησης, από ένα πωλητή, που ενεργεί εκούσια σε μη συνδεόμενο με αυτόν
αγοραστή, θεωρώντας ως δεδομένο ότι το ακίνητο προσφέρεται δημοσίως προς πώληση,
ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά επιτρέπουν την κανονική εκποίησή του και
ότι, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του ακινήτου είναι δυνατόν να μεσολαβήσει μια εύλογης
διάρκειας περίοδος διαπραγμάτευσης.
Η αγοραία αξία πρέπει να υπολογίζεται από δύο διαφορετικούς και ανεξάρτητους (τόσο
από τον δανειοδοτούμενο όσο και από το πιστωτικό ίδρυμα που διενεργεί τη
χρηματοδότηση), εκτιμητές , οι οποίοι προβαίνουν σε ανεξάρτητες εκτιμήσεις κατά την
σύναψη του δανείου.
Εάν το ενυπόθηκο δάνειο ή εμπορικός χώρος πολλαπλής χρήσης ευρίσκεται σε περιοχή
για την οποία υφίστανται Πίνακες Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων του Υπουργείου
Οικονομικών , ως μία των δυο εκτιμήσεων της αγοραίας αξίας του ακινήτου υποχρεωτικά
θα λαμβάνεται η αξία που προκύπτει με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού
αξίας ακινήτων που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Οικονομικών.
Η χαμηλότερη μεταξύ των δύο εκτιμήσεων χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του
μέρους του δανείου επί του οποίου θα εφαρμοστεί ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου
50%.
Η αξία του ακινήτου επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο ή προκειμένου ειδικά
περί δανείων που δεν υπερβαίνουν το ισότιμο του ενός εκατομμυρίου ευρώ και το 5% των
ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος , ανά τριετία. Στις περιπτώσεις ακινήτων σε
περιοχές που καλύπτονται από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας
ακινήτων δεν απαιτείται επανεκτίμηση και από άλλο φορέα, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις η
επανεκτίμηση μπορεί να διενεργείται από ένα μόνον ανεξάρτητο εκτιμητή.
ϋ) στο μέρος του δανείου που υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο σημείο (ί)
εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 100%

ίϋ) το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται ή να προσφέρεται προς εκμίσθωση από τον
ιδιοκτήτη
•

Επίσης εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 50% στις χρηματοδοτικές
μισθώσεις ακινήτων που θα έχουν συναφθεί πριν από την 31 Δεκεμβρίου 2006 και
αφορούν ακίνητα επαγγελματικής χρήσης τα οποία ευρίσκονται στην χώρα της έδρας
και διέπονται από νομοθετικές διατάξεις δυνάμει των οποίων ο εκμισθωτής
παρακρατεί την πλήρη κυριότητα του μισθίου, μέχρις ότου ο μισθωτής ασκήσει το
δικαίωμα αγοράς.

IV) εφαρμόζεται τέλος συντελεστής στάθμισηςί 00% στα εξής στοιχεία:
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•

•
•
•
•

•

Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και
κεντρικών τραπεζών της Ζώνης Β (εκτός από εκείνα που είναι αποτιμημένα και έχουν
χρηματοδοτηθεί στο νόμισμα του οφειλέτη) η έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων ή
τοπικών αρχών της ίδιας Ζώνης.
Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ληξιπρόθεσμες πέραν του έτους έναντι
πιστωτικών ιδρυμάτων της Ζώνης Β
Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι των «μη τραπεζικών τομέων» της
Ζώνης Α και της Ζώνης Β.
Πάγια στοιχεία
Χαρτοφυλάκια μετοχών, συμμετοχές και άλλα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων άλλων
πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού
ιδρύματος
Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, πλην εκείνων που έχουν αφαιρεθεί από τα
ίδια κεφάλαια.

6.2.3 Σταθμισμένο έναντι του πιστωτικού κινδύνου εκτός Ισολογισμού Στοιχείων
Προκειμένου για τα εκτός ισολογισμού του πιστωτικού ιδρύματος, η Οδηγία διακρίνει
εκείνα που σχετίζονται με επιτόκια και τιμές συναλλάγματος από τα υπόλοιπα και
ακολουθεί διαφορετικές μεθόδους στάθμισης. Ειδικότερα:
α) Για όλα τα εκτός ισολογισμού στοιχεία, πλην των σχετιζομένων με επιτόκια και τιμές
συναλλάγματος, ακολουθείται η εξής μέθοδος:
Σε πρώτο στάδιο κατατάσσονται τα στοιχεία στις εξής τέσσερις ομάδες, ανάλογα με την
εκτιμώμενη πιθανότητα να οδηγήσουν στοιχεία του ισολογισμού σε πιστωτικό κίνδυνο:
• Στην ομάδα «υψηλού κινδύνου»
• Στην ομάδα «μέσου κινδύνου»
• Στην ομάδα «μέτριου κινδύνου»
• Στην ομάδα «χαμηλού κινδύνου»
Με βάση την κατάταξη αυτή συνυπολογίζεται η πλήρης αξία 100% των στοιχείων του
υψηλού κινδύνου, το 50% της αξίας των στοιχείων μέσου κινδύνου, το 20% της αξίας των
στοιχείων μέτριου κινδύνου, ενώ εκτιμάται ως μηδενική η αξία των στοιχείων χαμηλού
κινδύνου.
Στο δεύτερο στάδιο, αφού προσαρμοστούν οι αξίες των εκτός ισολογισμού στοιχείων,
σύμφωνα με τα παραπάνω, πολλαπλασιάζονται με τους συντελεστές στάθμισης που
αντιστοιχούν στα αντισυμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται για τα στοιχεία του ενεργητικού,
β) Διαφορετική μεταχείριση προβλέπεται για τα εκτός ισολογισμού στοιχεία που
σχετίζονται με επιτόκια και τιμές συναλλάγματος. Τα στοιχεία αυτά που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα III της ΠΔΤΕ/2054 είναι τα εξής :
• Συμβάσεις επιτοκίων, δηλαδή ανταλλαγή επιτοκίων στο ίδιο νόμισμα, ανταλλαγή
μεταβλητών επιτοκίων, προθεσμιακές συμφωνίες η συμβάσεις επιτοκίου, συμβάσεις
επιτοκίου με δικαίωμα επιλογής κλπ.
• Συμβάσεις επί τιμών συναλλάγματος, δηλαδή ανταλλαγή επιτοκίων σε διαφορετικά
νομίσματα, προθεσμιακές πράξεις και συμβάσεις επί συναλλάγματος, συμβάσεις
συναλλάγματος με δικαίωμα επιλογής κλπ.
Για τη στάθμιση των εν λόγω στοιχείων τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να επιλέξουν μια
από τις μεθόδους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της ΠΔΤΕ 2054 και
συγκεκριμένα είτε τη μέθοδο των τρεχουσών τιμών ("marking to market approach) είτε τη
μέθοδο του αρχικού ανοίγματος (the "original exposure”approach). Οι αξίες των στοιχείων
που προκύπτουν από τον υπολογισμό βάσει της μιας ή
της άλλης μεθόδου,
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ττολλαπλασιάζονται με τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου που αντιστοιχούν στα
αντισυμβαλλόμενα μέρη.
Η πρώτη ουσιαστική καινοτομία η οποία εισάγεται στη μέθοδο μετρήσεως της κεφαλαιακής
επάρκειας των τραπεζών συνίσταται στο γεγονός ότι για τον καθορισμό του συντελεστή
φερεγγυότητας επιβάλλεται στις τράπεζες να συνυπολογίζουν στα στοιχεία τα οποία βάσει
των εκάστοτε λογιστικών διατάξεων εγγράφονται στο ενεργητικό του τραπεζικού
ισολογισμού και όλες τις εξωισολογιστικές τους απαιτήσεις. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε
σκόπιμη, διότι πολλές τράπεζες κατεξοχήν δε οι διεθνείς, προβαίνουν συστηματικά σε
υποκατάσταση αυτών των εργασιών στις παραδοσιακές τους υπηρεσίες.
Ανάμεσα στα στοιχεία εκτός ισολογισμού εντοπίζονται πολλά από τα νέα
χρηματοπιστωτικά εργαλεία, τα οποία εμφανίστηκαν στις διεθνείς χρηματαγορές και
κεφαλαιαγορές. Μολονότι υπάρχει σημαντικό πεδίο επικάλυψης των δύο εννοιών δεν
υφίστανται, πάντως, και απόλυτη ταύτισή τους, καθώς :
α) ορισμένα εξωισολογιστικά στοιχεία αποτελούν παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες (π.χ
εγγυήσεις) ενώ
β) αρκετά από τα νέα προϊόντα χρησιμεύουν σαν μέσο χρηματοδοτήσεως της τραπεζικής
επιχείρησης και αποτελούν, συνεπώς, υποχρεώσεις της.
Η χρησιμότητα των εξωισολογιστικών υπηρεσιών για τις εμπορικές τράπεζες έγκειται:
α) στη δυνατότητα μετακυλήσεως των κινδύνων στους πελάτες αντισυμβαλλομένους
β) στη χρησιμοποίηση των προθεσμιακών συμβολαίων προς αντιστάθμιση των κινδύνων
της αγοράς και κυρίως,
γ) στη δυνατότητα μειώσεως του καθαρού βάρους εποπτείας στα πλαίσια των
παραδοσιακών συντελεστών με παράκαμψη των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας.
Επομένως με την ανάληψη εξωισολογιστικών εργασιών η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να
μετακυλύει τμήμα των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει στους αντισυμβαλλομένους
της και συνεπώς υπάρχει η πιθανότητα να τροποποιηθεί η σύνθεση των κινδύνων με
αύξηση της ευαισθησίας του τραπεζικού χαρτοφυλακίου στους κινδύνους της αγοράς. Για
την ποσοτικοποίηση του πιστωτικού κινδύνου κατατάσσονται οι εργασίες εκτός
ισολογισμού σε τρεις κατηγορίες :
Α) Συμβάσεις υπό αίρεση : στην κατηγορία αυτή υπάγονται
• Συμβάσεις που αποτελούν άμεσα υποκατάστατα των τραπεζικών χορηγήσεων (όπως
οι τίτλοι αποδοχής, οι οπισθογραφήσεις αξιόγραφων , εγγυητικές επιστολές που
χρησιμεύουν σαν εγγύηση για χορηγήσεις και τίτλους κλπ)
• Διάφορες εγγυητικές συμβάσεις και ασφάλειες
• Οι ενέγγυες πιστώσεις και
• Οι πράξεις προσωρινής εκχώρησης με υποχρέωση επαναγοράς
Β) Ανάληψη υποχρεώσεων: η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει
• Στοιχεία ενεργητικού που έχουν αγοραστεί βάσει συμφωνιών μελλοντικής αγοράς και
καταθέσεις προθεσμίας επί προθεσμία
• Μη χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες
Χαρακτηρίζονται από τις εξής ιδιότητες:
• Πρόκειται για διμερείς συμβατικές σχέσεις, βάσει των όρων των οποίων η τράπεζα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε ένα μελλοντικό χρονικό σημείο σε μια
θετική ενέργεια
• Στόχος του αντισυμβαλλομένου είναι η εξασφάλιση της μελλοντικής χρηματοδοτήσεώς
του
• Η λειτουργία της τράπεζας ποικίλει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε συμβάσεως
• Ο πιστωτικός κίνδυνος καταλαμβάνει και σε αυτές τις υπηρεσίες το σύνολο της
εκτάσεως της συμβάσεως ενώ επίσης
• Οι κίνδυνοι της αγοράς δεν αποτελούν πηγή προβλημάτων σε αυτές τις συμβάσεις
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Γ) προθεσμιακές συμβάσεις που εξαρτώνται από επιτόκια και τιμές συναλλάγματος:
Πρόκειται για συμφωνίες οι οποίες συνομολογούνται κατά πλειοψηφία στις οργανωμένες
αγορές χρήματος και κεφαλαίων και σχετίζονται:
1. επιτόκια
• Ανταλλαγή επιτοκίων στο ίδιο νόμισμα
• Ανταλλαγή μεταβλητών επιτοκίων διαφορετικής βάσεως (basis swaps)
• Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου (forward rate agreement)
• Προθεσμιακές συμφωνίες επί επιτοκίου (interest rate futures)
• Συμβάσεις επί επιτοκίου με δικαίωμα επιλογής που έχουν αγοραστεί (interest rate
options purchased)

2. με τιμές συναλλάγματος
• Ανταλλαγή επιτοκίων σε διαφορετικά νομίσματα (cross currency interest rate swaps)
• Προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος (forward foreign exchange contracts)
• Προθεσμιακές συμβάσεις επί συναλλάγματος (currency futures)
• Συμβάσεις επί συναλλάγματος με δικαίωμα επιλογής που έχουν αγοραστεί (currency
options purchased)
Τα κοινά σημεία που χαρακτηρίζουν όλες αυτές τις συμβάσεις είναι τα ακόλουθα:
• Πρόκειται για διμερείς σχέσεις, δεσμευτικές και για τα δύο μέρη της συμβάσεως.
Εξαίρεση αποτελούν τα συμβόλαια με δικαίωμα επιλογής (options) όπου η άσκηση του
δικαιώματος έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του αντισυμβαλλομένου που έχει
αποκτήσει το δικαίωμα αγοράς (call option) ή πωλήσεως (put option) του υποκείμενου
πιστωτικού μέσου (επιτοκίου ή συναλλάγματος)
• Με εξαίρεση την ανταλλαγή επιτοκίων σε συνάλλαγμα κατά την εκπλήρωση της
συμβάσεως δεν λαμβάνει χώρα καταβολή του χρηματικού ποσού το οποίο
αναγράφεται στο συμβόλαιο (πλασματικό ονομαστικό ποσό) και συνεπώς ή έκθεση της
τράπεζας στον κίνδυνο μη εκπληρώσεως του αντισυμβαλλομένου είναι ποσοτικά
περιορισμένη
• Η τράπεζα συμβάλλεται για δικό της λογαριασμό και ενεργεί είτε σαν μεσολαβητής, εάν
η αγορά των σχετικών συμβολαίων δεν είναι κεντρικά οργανωμένη, είτε σαν ενεργός
αντισυμβαλλόμενος με κίνητρο την κερδοσκοπία ή την κάλυψη των κινδύνων της
αγοράς
• Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος και καταλαμβάνει ένα τμήμα μόνον της
συμβάσεως .

6.2.4 Ειδικότερες ρυθμίσεις - αποκλίσεις
Για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη μέτρηση των διαφόρων στοιχείων εντός και
εκτός ισολογισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων τίθενται συμπληρωματικοί κανόνες και
προβλέπονται για ορισμένες περιπτώσεις ειδικές ρυθμίσεις, ακόμα και αποκλίσεις από την
εφαρμογή των παραπάνω συντελεστών στάθμισης. Αναλυτικότερα :
Α. προκειμένου για στάθμιση στοιχείων που καλύπτονται από εγγύηση ή ασφάλεια
προβλέπεται ότι:
1. Οταν τα εκτός ισολογισμού στοιχεία καλύπτονται από ρητή εγγύηση, σταθμίζονται σαν
να είχαν συναφθεί για λογαριασμό του εγγυητή και όχι του πραγματικού
αντισυμβαλλομένου.
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2. Οταν ο κίνδυνος που προκύπτει από συναλλαγή εκτός ισολογισμού είναι πλήρως και
καθ’ ολοκληρίαν ασφαλισμένος κατά την κρίση των αρμοδίων αρχών, με κάποια από τα
στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται ως επαρκή κεφάλαια, τότε εφαρμόζονται
συντελεστές στάθμισης 0% ή 20%, ανάλογα με την εν λόγω ασφάλεια.
3. Η στάθμιση των στοιχείων του ενεργητικού και των εκτός ισολογισμού στοιχείων, που
γίνεται με χαμηλότερο συντελεστή λόγω ύπαρξης ρητής εγγύησης ή ασφάλειας δεκτής από
τις αρχές, εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα που καλύπτεται πλήρως από την εγγύηση ή την
ασφάλεια, αντίστοιχα.
Β. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα να εφαρμόζουν τα κράτη - μέλη διαφορετικούς
συντελεστές στάθμισης σε ορισμένες περιπτώσεις κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων.
Επομένως:
Ι.Τα κράτη - μέλη μπορούν να ορίζουν μηδενική στάθμιση για τις δικές τους
περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι ως προς τον
κίνδυνο δεν διαφέρουν οι έναντι αυτών απαιτήσεις από τις απαιτήσεις έναντι των
κεντρικών τραπεζών. Η μηδενική στάθμιση που θα ορίζεται με βάση αυτά τα κριτήρια θα
εφαρμόζεται για τις απαιτήσεις έναντι των κεντρικών τραπεζών ή τοπικών αρχών και για τα
εκτός ισολογισμού στοιχεία που έχουν αναληφθεί για λογαριασμό τους καθώς και για τις
απαιτήσεις έναντι τρίτων και για τα ανειλημμένα για λογαριασμό τρίτων εκτός ισολογισμού
στοιχεία που καλύπτονται από την εγγύηση των εν λόγω κυβερνήσεων ή αρχών. Αλλα
κράτη - μέλη μπορούν να δίνουν στα υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών τους
πιστωτικά ιδρύματα τη δυνατότητα να εφαρμόζουν επίσης μηδενική στάθμιση όταν
συναλλάσσονται με τις εν λόγω κυβερνήσεις και αρχές ή όταν κατέχουν απαιτήσεις
εγγυημένες από αυτές.
2. Προβλέπεται η δυνατότητα να εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 20% προκειμένου
για στοιχεία ενεργητικού που κατά την κρίση των αρμοδίων αρχών είναι εξασφαλισμένα με
τίτλους που έχουν εκδοθεί από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές της Ζώνης A
ή με καταθέσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης αυτής, πλην του δανειοδοτούντος
ιδρύματος ή με ομόλογα καταθέσεων η με παρόμοια αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί από
αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα.
3. Τα κράτη - μέλη μπορούν ακόμη να εφαρμόζουν στάθμιση 10% προκειμένου για
απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία είναι εξειδικευμένα στις διατραπεζικές
αγορές και στις αγορές δημοσίου χρέους και στα κράτη - μέλη καταγωγής τους και τα
οποία υπόκεινται σε στενή εποπτεία εκ μέρους των αρμοδίων αρχών, όταν αυτά τα
στοιχεία του ενεργητικού καλύπτονται πλήρως και καθ’ ολοκληρίαν, κατά την κρίση των
αρμοδίων αρχών, από συνδυασμό στοιχείων του ενεργητικού
και θεωρούνται ότι
αποτελούν επαρκή ασφάλεια.
6.2.5 Τεχνικές τροποποιήσεις
Για να είναι πιο ευπροσάρμοστη η υπό εξέταση Οδηγία στις συνεχείς εξελίξεις και
μεταβολές που σημειώνονται με γρήγορους ρυθμούς στον τραπεζικό τομέα καθώς και για
να λαμβάνονται κατά το δυνατόν ταχύτερα τα αναγκαία σχετικά μέτρα, προβλέφθηκε η
δυνατότητα τεχνικών τροποποιήσεων ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας, οι οποίες θα
θεσπίζονται από την Επιτροπή μετά από ορισμένη διαδικασία και θα αφορούν τα εξής
θέματα:
• Την προσωρινή μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου συντελεστή 8% ή των
συντελεστών στάθμισης. Σημειώνεται επ’ αυτού η δήλωση της Επιτροπής ότι θα
προβαίνει στη λήψη τέτοιων μέτρων μόνον όταν συντρέχουν επείγοντες λόγοι και ότι
κανονικά οι εν λόγω μειώσεις δεν θα υπερβαίνουν σε χρονική διάρκεια το ένα έτος.
Δυνατότητα αύξησης των εν λόγω συντελεστών δεν προβλέπεται στο σημείο αυτό,

22

•
•
•

•

•

επειδή κρίθηκε ότι μια ουσιαστική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των
πιστωτικών ιδρυμάτων δεν μπορεί να λάβει τη μορφή απλής «τεχνικής προσαρμογής»
Τους ορισμούς της «Ζώνης Α» και των «πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης»
Την τροποποίηση του ορισμού των στοιχείων ενεργητικού προκειμένου να
λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Τον κατάλογο και την κατάταξη των εκτός ισολογισμού στοιχείων (Παραρτήματα I και
III) και τον τρόπο συνεκτίμησής τους κατά τον υπολογισμό του συντελεστή
φερεγγυότητας.
Την αποσαφήνιση των ορισμών προκειμένου αφ’ ενός να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη
εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας στην κοινότητα και αφ’ ετέρου να λαμβάνονται υπ’
όψη, κατά την εφαρμογή της οι εξελίξεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Την ευθυγράμμιση, τέλος της ορολογίας και τη διατύπωση των ορισμών σύμφωνα με
εκείνες των μεταγενέστερων πράξεων στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων και
συναφών πράξεων.

6.2.6 Συμπεράσματα
Ο υπολογισμός του συντελεστή φερεγγυότητας είναι μια πολύπλοκη εργασία που άπτεται
στενά της τραπεζικής λογιστικής και ήρθε να αντικαταστήσει τις απλούστερες μεθόδους
μέτρησης της Φερεγγυότητας που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις απαιτήσεις του
σημερινού τραπεζικού συστήματος. Η μέτρηση της κεφαλαιακής θέσης των πιστωτικών
ιδρυμάτων με το νέο συντελεστή με βάση κοινά αποδεκτούς κανόνες και μάλιστα τόσο σε
κοινοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενισχύει την εποπτεία τους και θέτει τις βάσεις της
σταθερότητας και της λειτουργίας τους, με τελικό στόχο την προστασία καταθετών και
επενδυτών και την αποφυγή των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
Με την υιοθέτηση των νέων κανόνων επιχειρείται η αναβάθμιση του «θωρακισμού» των
διεθνών εμπορικών τραπεζών απέναντι στο ενδεχόμενο δραστικής μειώσεως των κερδών
τους και επελεύσεως ζημιών μέσω της επιβολής διαμορφώσεως μιας όσο το δυνατόν πιο
ποιοτικής βάσεως ιδίων κεφαλαίων
Οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση του σταθμισμένου συντελεστή φερεγγυότητας στην
πολιτική χρηματοδοτήσεων είναι σημαντικές και μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
• Οι τράπεζες δραστηριοποιούνται στον σχεδίασμά νέων πιστωτικών μέσων τα οποία
διαθέτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να είναι δυνατή η υπαγωγή τους στην
έννοια των συμπληρωματικών στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων
• Γίνεται αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων και τοποθετήσεων σε
τίτλους, καθώς η απόδοση στο κεφάλαιο των απαιτήσεων θα αναχθεί στον
καθοριστικό παράγοντα κατά την λήψη των επενδυτικών αποφάσεων.
• Αυξήθηκε ο όγκος της χρεογραφοποιήσεως σε όσα κράτη λειτουργεί η αντίστοιχη
αγορά.
• Ενισχύθηκε ή τάση των εμπορικών τραπεζών να διεισδύουν στην αγορά παροχής
(χρηματιστηριακών) υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής
Το πλαίσιο όμως που τίθεται για την μέτρηση της κεφαλαιακής επάρκειας δεν είναι
απαλλαγμένο από ατέλειες:
• Καταρχήν ο αριθμητής του συντελεστή φερεγγυότητας υπολογίζεται βάσει της
ιστορικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων. Δεδομένου όμως, ότι η ικανότητα
απορροφήσεως ζημιών εξαρτάται από το ύψος της τρέχουσας αξίας των πιστωτικών
μέσων τα οποία οι εποπτικές αρχές αποδέχονται σαν ίδια κεφάλαια, ο συντελεστής
ενδέχεται να υπερεκτιμά την πραγματική άμυνα της επιχείρησης, έναντι της
επελεύσεως ζημιών, εάν η τρέχουσα αξία τους υπολείπεται της ιστορικής
• Οι συντελεστές στάθμισης του πιστωτικού κινδύνου βασίζονται σε αρκετές αυθαίρετες
διακρίσεις και πάντως δεν προκύπτουν από κάποια διαδικασία αριστοποιήσεως
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Ακόμη και η σχετική πολύπλοκη μέθοδος που εισάγεται για την στάθμιση του κινδύνου
των συμβάσεων που αφορούν επιτόκια και τιμές συναλλάγματος είναι ανεπαρκής για
την πλήρη σύλληψη του πιστωτικού κινδύνου, τον οποίο φέρουν τα προθεσμιακά
συμβόλαια. Ας αναφερθεί ενδεικτικά, ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός συμβολαίου
ανταλλαγής επιτοκίων εξαρτάται και από παράγοντες, που δεν λαμβάνονται υπόψη στο
συγκεκριμένο πλαίσιο όπως το πρόσημο και το βαθμό συσχετίσεως της αξίας της
επιχείρησης του αντισυμβαλλομένου προς το ύψος του επιτοκίου, την κινητικότητα των
επιτοκίων και την κλίση της καμπύλης αποδόσεων
Οι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας αδυνατούν ακόμα και σε αυτή τη σχετικά
βελτιωμένη μορφή να εντοπίζουν τράπεζες οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη
ροπή προς αφερεγγυότητα, μολονότι κατά τον χρονικό σημείο της διενέργειας των
σχετικών ελέγχων αξιολογούνται σαν φερέγγυες. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία
διαρκούς αναγωγής των τραπεζικών χορηγήσεων αγοραίες τιμές εξ αιτίας της ατελούς
διαπραγματευσιμότητάς τους.
Οι κανόνες εντάσσονται στο παραδοσιακό πλαίσιο αξιολογήσεως της τρέχουσας
οικονομικής καταστάσεως μεμονωμένων τραπεζών χωρίς αναφορά στις συνθήκες που
επικρατούν στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος
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ΜΕΡΟΣ III :
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
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Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας (ΠΔΤΕ 2053 και 2054 της
18/3/1992), τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διακρατούν επαρκή ίδια κεφάλαια
για την κάλυψή τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου.
Με την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 2396/1996 και της ΠΔΤΕ
2397/7.11.96, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τα οποία οφείλουν να διακρατούν τα
Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα διευρύνεται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η έκθεσή τους
στους κινδύνους της αγοράς. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που οφείλουν να διακρατούν
τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα προκύπτει συνεπώς από το άθροισμα των εξής
επιμέρους ποσών :
• Μιας πρώτης απαίτησης για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου (όπως και του
κινδύνου χώρας) , σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2054/18.3.92. Η απαίτηση αυτή
υπολογίζεται πλέον σε ένα μικρότερο χαρτοφυλάκιο στοιχείων σε σχέση με εκείνο που
χρησιμοποιείτο μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 2396/1996,
δηλαδή βάσει του συνολικού κινδύνου εργασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων (δηλαδή
των στοιχείων ενεργητικού και εκτός ισολογισμού) εκτός όμως εκείνων τα οποία
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών τους. Ο πιστωτικός κίνδυνος στον
οποίο εκτίθεται ένα πιστωτικό ίδρυμα από την κατοχή θέσεων σε αυτά τα στοιχεία θα
μετράται κατά τον υπολογισμό του ειδικού κινδύνου θέσης.
• Μιας δεύτερης απαίτησης για κάλυψη έναντι του κινδύνου θέσης, βάσει στοιχείων του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 35 του
νόμου 2396/1996. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη έναντι του κινδύνου από
ανοικτές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους και μετοχές καθώς και σε παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα επί χρεωστικών τίτλων, μετοχών, επιτοκίων και
συναλλάγματος, θα υπολογίζονται για τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
Για τον υπολογισμό αυτό, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε την
προσέγγιση των συστατικών στοιχείων (building- blocks approach), σύμφωνα με την
οποία ο κίνδυνος θέσης σε χρεωστικούς τίτλους και μετοχές αναλύεται σε δύο
συνιστώσες:
(ι) Η πρώτη συνιστώσα αφορά στον ειδικό κίνδυνο της θέσης, δηλαδή στον κίνδυνο ο
οποίος απορρέει από τη μεταβολή της αγοραίας τιμής του τίτλου λόγω της επίδρασης
παραγόντων που σχετίζονται με τον εκδότη του ή, στην περίπτωση ενός παράγωγου
μέσου, με τον εκδότη του υποκείμενου τίτλου. Η συνιστώσα αυτή αφορά στον
πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο είναι εν δυνάμει εκτεθειμένη η τράπεζα από την κατοχή
του τίτλου.
(ιι) Η δεύτερη συνιστώσα καλύπτει τον γενικό κίνδυνο της θέσης, δηλαδή τον κίνδυνο
μεταβολής της τιμής του μέσου λόγω μεταβολής στο επίπεδο των επιτοκίων. Ο γενικός
κίνδυνος αποτελεί τον κυριολεκτικό κίνδυνο αγοράς από ανοικτές θέσεις σε τίτλους.
Βάσει των προαναφερθέντων προκύπτουν τέσσερις επιμέρους κεφαλαιακές απαιτήσεις
των πιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψή τους έναντι του κινδύνου θέσης, κάθε μια
από τις οποίες υπολογίζεται με ειδική μεθοδολογία:
□ Κάλυψη έναντι του ειδικού κινδύνου από θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους και
παράγωγα μέσα τα οποία στηρίζονται σε τέτοιους τίτλους,
□ Κάλυψη έναντι του γενικού κινδύνου από θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους και
τα αντίστοιχα παράγωγα μέσα
□ Κάλυψη έναντι του ειδικού κινδύνου από θέσεις σε μετοχές και παράγωγα
μέσα των οποίων υποκείμενος τίτλος είναι οι μετοχές
□ Κάλυψη έναντι του ειδικού κινδύνου από θέσεις σε μετοχές και τα αντίστοιχα
παράγωγα μέσα.
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μιας τρίτης απαίτησης για κάλυψη έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου βάσει του
συνόλου των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 37 του νόμου. Οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη έναντι του κινδύνου μεταβολής των
συναλλαγματικών ισοτιμιών υπολογίζονται για το σύνολο των εντός και εκτός
ισολογισμού στοιχείων και όχι μόνον εκείνων που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών τους. Για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης εφαρμόζεται
συντελεστής 8% επί του ποσού κατά το οποίο η συνολική καθαρή συναλλαγματική
θέση υπερβαίνει το 2% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος,
μιας τέταρτης απαίτησης για κάλυψη έναντι του κινδύνου διακανονισμού βάσει
συγκεκριμένων ανοιγμάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 36Α του νόμου. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη
έναντι του κινδύνου αντισυμβαλλομένου από ανοίγματα σε ατελείς αγοραπωλησίες
τίτλων, συμφωνίες επαναγοράς και επαναπώλησης τίτλων, συμφωνίες δανειοδοσίας
και δανειοληψιάς τίτλων και συναλλαγές επί εξω - χρηματιστηριακών παράγωγων
μέσων, υπολογίζονται μόνον για στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών
μιας πέμπτης απαίτησης για κάλυψη έναντι του κινδύνου ο οποίος απορρέει από την
υπέρβαση στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (και μόνο σε αυτό) των τιθέμενων ορίων στα
μεγάλα χρηματοδοτικά τους ανοίγματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΔΤΕ
2246/93.

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Κίνδυνος Επενδυτικής Θέσης

1.1 Βάση υπολογισμού
Οι κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών έναντι του κινδύνου θέσης σε
διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους και μετοχές (καθώς και των κινδύνων
διακανονισμού και αντισυμβαλλομένου) υπολογίζονται στη βάση του χαρτοφυλακίου των
συναλλαγών τους. Οι θέσεις και τα ανοίγματα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών πρέπει να αποτιμώνται καθημερινά σε τρέχουσες τιμές της αγοράς. Στην
έννοια του χαρτοφυλακίου συναλλαγών κρίθηκε ότι πρέπει να εμπίπτουν :
Θέσεις σε τίτλους και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία κατέχονται για λόγους
διαπραγμάτευσης και υπόκεινται κυρίως σε κινδύνους αγοράς και ανοίγματα που έχουν
σχέση προς ορισμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες.
Ως προς τον υπολογισμό του κινδύνου θέσης ενδιαφέρουν κυρίως οι ανοικτές θέσεις, διότι
τα ανοίγματα λαμβάνονται υπόψη κυρίως κατά τον υπολογισμό των κινδύνων
διακανονισμού και αντισυμβαλλομένου
(α) θέσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα : στην έννοια των χρηματοπιστωτικών μέσων
εμπίπτουν τόσο πρωτογενή όσο και παράγωγα χρηματοπιστωτικά στοιχειά. Ειδικότερα :
□ Κινητές αξίες, δηλαδή αφενός μεν οι μετοχές και οι λοιπές αξίες που εξομοιώνονται
με μετοχές, καθώς και οι ομολογίες και οι λοιποί χρεωστικοί τίτλοι που αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά, και αφ’ ετέρου κάθε άλλη αξία
που συνήθως αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, και ο οποίος παρέχει
δικαίωμα απόκτησης άλλης κινητής αξίας,
□ Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
□ Τίτλοι χρηματαγοράς
□ Τίτλοι προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων, περιλαμβανομένων και
των ισοδύναμων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης της μετρητοίς,
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Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών ή δείκτη μετοχών
j Δικαιώματα αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω μέσα,
περιλαμβανομένων των ισοδυνάμων μέσων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης
τοις μετρητοίς.
Ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς, οι αρμόδιες αρχές έχουν τη διακριτική
ευχέρεια να υπάγουν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ή να εξαιρούν από αυτό
συγκεκριμένα στοιχεία. Οι θέσεις ενός πιστωτικού ιδρύματος στα προαναφερθέντα μέσα,
οι οποίες οφείλουν να περιλαμβάνονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο συναλλαγών είναι οι
ακόλουθες:
_ι Οι κατά κυριότητα κατεχόμενες θέσεις με σκοπό την επαναπώληση
j Οι κατά κυριότητα κατεχόμενες θέσεις που έχουν ληφθεί προκειμένου το πιστωτικό
ίδρυμα να επωφεληθεί βραχυπρόθεσμα από υπάρχουσες ή / και αναμενόμενες
διαφορές μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησής τους ή από άλλες διακυμάνσεις
τιμών ή επιτοκίων
□ Θέσεις από αντιστοιχημένες θέσεις οι οποίες προκύπτουν από αγοραπωλησίες
για ίδιο λογαριασμό σε αγοραίες τιμές
□ Θέσεις που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη άλλων στοιχείων του χαρτοφυλακίου
συναλλαγών .
Τέλος, στην έννοια του χαρτοφυλακίου συναλλαγών ως προς τον κίνδυνο θέσης
εμπίπτουν και τα ανοίγματα με μορφή αμοιβών, προμηθειών, τόκων, μερισμάτων και
περιθωρίων επί παραγώγων μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
οργανωμένη αγορά τα οποία αφορούν άμεσα σε άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
1.2 Διαδικασία Υποβολής Στοιχείων

1.2.1 υποβολή στοιχείων σύμφωνα με την προσέγγιση των συστατικών στοιχείων
Για την υποβολή των ανοικτών θετικών και αρνητικών θέσεων στους διαπραγματεύσιμους
χρεωστικούς τίτλους και τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
ισχύουν κατά βάση παρεμφερείς κανόνες.
(α) Κατ’ αρχήν όλες οι θέσεις αποτιμώνται καθημερινά με βάση την αγοραία τους αξία και
μετατρέπονται στο νόμισμα υποβολής στοιχείων με βάση την τιμή Fixing. Ο υπολογισμός
των κεφαλαιακών απαιτήσεων πραγματοποιείται χωριστά για κάθε νόμισμα.
(β) Στη συνέχεια, προσδιορίζεται η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος για κάθε
κατηγορία τίτλων. Ως καθαρή θέση ορίζεται το ποσόν κατά το οποίο οι θετικές θέσεις
υπερβαίνουν τις αρνητικές θέσεις στην ίδια έκδοση χρεωστικών τίτλων και μετοχών. Για τις
απόλυτα αντιστοιχισμένες θέσεις στην ίδια έκδοση δεν προβλέπεται υποχρέωση
υποβολής, διότι μια πιθανή αρνητική μεταβολή των τιμών στη θετική θέση συμψηφίζεται με
μια ισόποση θετική μεταβολή των τιμών στην αρνητική θέση. Αντίθετα δεν επιτρέπεται ο
συμψηφισμός ανάμεσα σε θέσεις σε στοιχεία του ίδιου εκδότη αλλά σε διαφορετικές
εκδόσεις, διότι οι διαφορές σε τοκομερίδια και ρευστότητα μπορεί να προκαλέσουν
βραχυχρόνιες αποκλίσεις τιμών.
Ειδικές διαδικασίες καθιερώνονται ως προς την υποβολή των ανοικτών θέσεων σε
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Κατά βάση πάντως :
□ Η υποβολή των θέσεων σε προθεσμιακές συμβάσεις επι επιτοκίου και
προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου και σε προθεσμιακές δεσμεύσεις αγοράς ή
πώλησης χρεωστικών τίτλων πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της καλούμενης
"προσέγγισης των δύο σκελών”, σύμφωνα με την οποία οι πλασματικές θέσεις
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αναλύονται σε δύο πλασματικές θέσεις,
άλλη αρνητική
□ Οι θέσεις σε δικαιώματα προαίρεσης
αντιμετωπίζονται ως θέσεις ισόποσες
σταθμισμένες με το συντελεστή δέλτα του

εκ των οποίων η μια είναι θετική και η
επί επιτοκίων και χρεωστικών τίτλων
με την αξία του υποκείμενου μέσου
δικαιώματος.

1.2.2. Ειδικές μέθοδοι για την υποβολή στοιχείων
Στα πιστωτικά ιδρύματα που αποτιμούν τα παράγωγα μέσα τους βάσει τρεχουσών
αγοραίων τιμών και διαχειρίζονται τον κίνδυνο επιτοκίων που απορρέει από την κατοχή
αυτών των τίτλων με τη μέθοδο της παρούσας αξίας των μελλοντικών χρηματικών ροών
παρέχεται το δικαίωμα, για τον υπολογισμό των θέσεών τους, να χρησιμοποιούν
εναλλακτικά προς τις προαναφερθείσες μεθόδους μέτρησης, εσωτερικά υποδείγματα
ευαισθησίας. Η χρήση αυτών των υποδειγμάτων επιτρέπεται, εφόσον το υπόδειγμα
παράγει θέσεις με την ίδια ευαισθησία στις μεταβολές του επιπέδου των ονομαστικών
επιτοκίων, όπως και οι υποκείμενες χρηματικές ροές.

1.3 Μέτρηση έκθεσης στον κίνδυνο

1.3.1 Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι : ειδικός κίνδυνος
Κατά τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης για την κάλυψή τους έναντι του ειδικού
κινδύνου σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους και σε παράγωγα μέσα που έχουν
τέτοιους τίτλους ως υποκείμενο μέσο τα πιστωτικά ιδρύματα κατατάσσουν τις καθαρές
τους θέσεις στις κατάλληλες κατηγορίες του πίνακα 1 που παρατίθεται στο Παράρτημα I
τηςΠΔΤΕ/2397.96. Οι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδώσει τα ίδια τα ιδρύματα δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Οι διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες : στοιχεία κεντρικής διοίκησης,
εγκεκριμένα στοιχεία , και άλλα στοιχεία.
(α) στοιχεία κεντρικής διοίκησης: ως στοιχεία κεντρικής διοίκησης νοούνται οι θετικές και
αρνητικές θέσεις στα στοιχεία του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία, κατά
τον υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας για την κάλυψη έναντι του πιστωτικού
κινδύνου, σταθμίζονται με μηδενικό συντελεστή.
(β) Εγκεκριμένα στοιχεία : στην έννοια των εγκεκριμένων στοιχείων εμπίπτουν:
□ Οι θετικές και αρνητικές θέσεις σε στοιχεία του ενεργητικού των πιστωτικών
ιδρυμάτων τα οποία, κατά τον υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας για την
κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου, σταθμίζονται με συντελεστή 20%
□ Οι θετικές και αρνητικές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται είτε από
εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, είτε από αναγνωρισμένες εταιρείες
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών τρίτων χωρών
□ Οι θετικές και αρνητικές θέσεις ενός πιστωτικού ιδρύματος σε χρεωστικούς τίτλους,
εφόσον οι τίτλοι αυτοί πληρούν τρεις προϋποθέσεις
• Είναι εισηγμένοι είτε σε οργανωμένη αγορά κράτους - μέλους είτε σε
χρηματιστήριο τρίτης χώρας που έχει αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές
• Το πιστωτικό ίδρυμα τους αξιολογεί ως επαρκώς ρευστοποιήσιμους
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•

Το πιστωτικό ίδρυμα αξιολογεί ότι λόγω της φερεγγυότητας του εκδότη τους
συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ανάλογο ή μικρότερο εκείνου των
στοιχείων του ενεργητικού τα οποία, κατά τον υπολογισμό του συντελεστή
φερεγγυότητας σταθμίζονται με συντελεστή 20%
j Οι θετικές και αρνητικές θέσεις ενός πιστωτικού ιδρύματος σε χρεωστικούς τίτλους,
οι οποίοι μολονότι δεν είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά ή χρηματιστήριο
τρίτης χώρας κρίνονται από τις αρμόδιες αρχές ως επαρκώς ρευστοποιήσιμοι και
χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή, ο πιστωτικός κίνδυνος που
απορρέει από τους τίτλους πρέπει να εκτιμάται ότι είναι ίσος ή κατώτερος εκείνου
που αφορά στα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία, κατά τον υπολογισμό του
συντελεστή φερεγγυότητα, σταθμίζονται με συντελεστή 20%.
(γ) Αλλα στοιχεία : Οι θέσεις στις κατηγορίες διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων που
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και δεν υπάγονται ούτε στα "στοιχεία
κεντρικής διοίκησης” ούτε στα "εγκεκριμένα στοιχεία” κατατάσσονται στην κατηγορία
"άλλα στοιχεία”. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και όσοι τίτλοι κρίνουν οι αρμόδιες αρχές
ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο είτε λόγω ανεπαρκούς φερεγγυότητας του εκδότη τους
είτε λόγω ανεπαρκούς ρευστότητας στην αγορά.
Μετά την κατάταξη των θέσεων στην κατάλληλη κατηγορία του Πίνακα 1, ακολουθεί η
στάθμισή τους με τους συντελεστές που αφορούν στην αντίστοιχη κατηγορία.
(α) στοιχεία κεντρικής διοίκησης : ο συντελεστής στάθμισης των θέσεων σε τίτλους που
χαρακτηρίζονται ως στοιχεία κεντρικής διοίκησης είναι μηδενικός.
(β) Εγκεκριμένα στοιχεία: για τις θέσεις σε τίτλους που υπάγονται στην κατηγορία των
εγκεκριμένων στοιχείων προβλέπονται τρεις συντελεστές στάθμισης, οι οποίοι
κλιμακώνονται ανάλογα με την απομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη των τίτλων:
□ 0,25% για τίτλους με υπολειπόμενη διάρκεια μέχρι 6 μήνες,
□ 1% για τίτλους με υπολειπόμενη διάρκεια από 6 έως 24 μήνες, και
ο 1,6% για τους υπόλοιπους
Η κλιμάκωση αυτή κρίθηκε σκόπιμη, διότι η αβεβαιότητα σχετικά με την πιστοληπτική
ικανότητα αυξάνεται κατά τη διάρκεια ζωής του τίτλου, γεγονός το οποίο αντανακλάται στη
διεύρυνση του περιθωρίου μεταξύ τίτλων έκδοσης επιχειρήσεων και έκδοσης του
δημοσίου κατά μήκος του φάσματος διάρκειας.
(γ) οι θέσεις σε τίτλους που εντάσσονται στην κατηγορία "άλλα στοιχεία” σταθμίζονται με
συντελεστή 8%
1.3.2 διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι: Γενικός κίνδυνος
Για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης για κάλυψη έναντι του γενικού κινδύνου
θέσης σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους, παρέχεται στα πιστωτικά ιδρύματα η
διακριτική ευχέρεια επιλογής ανάμεσα σε δύο μεθόδους:
□ εκείνης που βασίζεται στη ληκτότητα των τίτλων και
□ εκείνης που βασίζεται στο μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας των τίτλων
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1.3.3 Μετοχές : ειδικός κίνδυνος
Βάση για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων προς κάλυψη έναντι του ειδικού
κινδύνου θέσης από την κατοχή μετοχών αποτελεί η συνολική μεικτή θέση κάθε
πιστωτικού ιδρύματος σε μετοχές. Η θέση αυτή προκύπτει από το άθροισμα δύο ποσών:
του συνόλου των καθαρών θετικών και αυτού των καθαρών αρνητικών θέσεών του σε
μετοχές και σε παράγωγα μέσα που έχουν μετοχές ως υποκείμενο τίτλο.

1.3.4 Μετοχές :Γενικός κίνδυνος
Αντίθετα, η βάση για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών
ιδρυμάτων προς κάλυψή τους έναντι του γενικού κινδύνου θέσης από την κατοχή μετοχών
αποτελεί η συνολική καθαρή θέση τους σε μετοχές. Αυτή ισούται με τη διαφορά ανάμεσα
στο σύνολο των καθαρών θετικών και το σύνολο των καθαρών αρνητικών θέσεών τους σε
μετοχές και σε παράγωγα μέσα που έχουν μετοχές ως υποκείμενο τίτλο.

1.3.5 Ειδική διαδικασία :αναδοχή τίτλων
Για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης από την αναδοχή της έκδοσης
χρεωστικών μέσων και μετοχών ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
(α) Κατ’ αρχήν, υπολογίζονται οι καθαρές θέσεις αναδοχής, αφαιρούμενων σχετικά των
θέσεων αναδοχής που έχουν αναληφθεί ή εξασφαλίζονται από τρίτους συμβατικά. Ως
θέση αναδοχής ορίζεται το ποσό για το οποίο αναλαμβάνεται αμετάκλητη συμβατική
υποχρέωση κάλυψής του.
(β) Στη συνέχεια, οι καθαρές θέσεις αναδοχής σταθμίζονται με τους ακόλουθους
συντελεστές μείωσης:
εργάσιμη ημέρα 0:
εργάσιμη ημέρα 1:
εργάσιμες ημέρες 2 έως και 3 :
εργάσιμη ημέρα 4:
εργάσιμη ημέρα 5:
μετά την εργάσιμη ημέρα 5:
εργάσιμη ημέρα 0 είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα κατά την οποία το ίδρυμα αναλαμβάνει
την αμετάκλητη συμβατική δέσμευση να διαθέσει μια δεδομένη ποσότητα τίτλων σε
προσυμφωνημένη τιμή .
1.4 ύψος Κεφαλαιακής Απαίτησης
1.4.1 Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι : ειδικός κίνδυνος
Οι σταθμισμένες θετικές και αρνητικές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω
αθροίζονται, ώστε να προκύψει το ποσόν επί του οποίου υπολογίζεται η κεφαλαιακή
απαίτηση έναντι του γενικού κινδύνου θέσης στους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς
τίτλους του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
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1.4.2 Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι : γενικός κίνδυνος
Η κεφαλαιακή απαίτηση που προκύπτει με βάση είτε τη μέθοδο που βασίζεται στη
ληκτότητα των τίτλων είτε σε εκείνη που βασίζεται στο μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας των
τίτλων προκύπτει από το σύνολο των επιμέρους συντελεστών που διαμορφώνονται κατά
τον υπολογισμό τους.

1.4.3 Μετοχές: ειδικός κίνδυνος
Η κεφαλαιακή απαίτηση των πιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψή τους έναντι του
ειδικού κινδύνου σε μετοχές ανέρχεται στο 4% της συνολικής μικτής θέσης του σε αυτά τα
χρηματοπιστωτικά μέσα. Κατ’εξαίρεση, η απαίτηση αυτή μπορεί να καθοριστεί στο 2% της
συνολικής μικτής θέσης σε μετοχές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Οι εκδότες των μετοχών δεν έχουν εκδώσει διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους
οι οποίοι κατά τον υπολογισμό του ειδικού κινδύνου, συνεπάγονται κεφαλαιακή απαίτηση
ύψους 8%.
(β) Οι μετοχές θεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που
καθορίζονται από τις ίδιες, επαρκώς ρευστοποιήσιμες.
(γ) καμμία θέση σε μετοχές του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνει το 5% της αξίας του συνολικού
χαρτοφυλακίου μετοχών του ιδρύματος. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν κατ’ εξαίρεση να
επιτρέπουν θέσεις σε μετοχές του ίδιου εκδότη μέχρι 10%, εφόσον το σύνολο τέτοιων
θέσεων δεν υπερβαίνει το 50% του χαρτοφυλακίου μετοχών του ιδρύματος.
1.4.4 Μετοχές: γενικός κίνδυνος
Η κεφαλαιακή απαίτηση του ιδρύματος για την κάλυψη του γενικού κινδύνου ισούται με το
8% της συνολικής καθαρής θέσης του.

1.4.5 Ειδική διαδικασία : αναδοχή τίτλων
Η κεφαλαιακή απαίτηση των πιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη έναντι του κινδύνου
θέσης από την αναδοχή τίτλων υπολογίζεται βάσει των μειωμένων θέσεων αναδοχής
έκδοσης τίτλων, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν
να διακρατούν, επίσης, επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου ζημιάς που
υφίστανται ανάμεσα στην εργάσιμη ημέρα 0 και στην εργάσιμη ημέρα 1.
1.4.6 Ειδική διαδικασία : θέσεις σε παράγωγα μέσα
Ως σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό της κεφαλαιακής απαίτησης
έναντι του κινδύνου από ανοικτές θέσεις στα παράγωγα μέσα που
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των πιστωτικών ιδρυμάτων χρησιμοποιείται
συστατικών στοιχείων. Ειδικές εναλλακτικές διαδικασίες υιοθετούνται
κατηγορίες παραγώγων.
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για την κάλυψη
εμπίπτουν στο
η μέθοδος των
για ορισμένες

2. Κίνδυνος Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
2.1. Βάση υπολογισμού
Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες των χρηματοπιστωτικής φύσεως κινδύνων, η
μέτρηση του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα από τη μεταβολή των
ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών γίνεται στο "βιβλίο των συναλλαγματικών
ισοτιμιών" το οποίο απαρτίζεται από τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και λογαριασμών
τάξεως. Το σύνολο αυτών των στοιχείων αποτελεί την καθαρή ανοικτή συναλλαγματική
θέση του πιστωτικού ιδρύματος.
2.2. Μέτρηση έκθεσης στον κίνδυνο
2.2.1 Η βασική μέθοδος (standard shorthand method)
Η βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της έκταση στην οποία ένα
πιστωτικό ίδρυμα είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο αναλύεται σε δύο στάδια:
(α) υπολογισμός καθαρών ανοικτών συναλλαγματικών θέσεων: Κατ’ αρχήν, υπολογίζεται η
καθαρή ανοικτή συναλλαγματική θέση του πιστωτικού ιδρύματος σε κάθε νόμισμα,
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Ο υπολογισμός γίνεται και για τις θέσεις στο νόμισμα
στο οποίο γίνεται η υποβολή των στοιχείων.
(β) Υπολογισμός συνολικής καθαρής συναλλαγματικής θέσης: οι καθαρές (θετικές και
αρνητικές) θέσεις σε κάθε νόμισμα, εκτός του νομίσματος υποβολής στοιχείων,
μετατρέπονται στο νόμισμα αυτό βάσει των τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι
θέσεις αυτές αθροίζονται χωριστά έτσι ώστε να προκύψει, αντίστοιχα, το άθροισμα των
καθαρών θετικών θέσεων και το άθροισμα των καθαρών αρνητικών θέσεων.
Η καθαρή συνολική θέση του ιδρύματος σε συνάλλαγμα ορίζεται ως το μεγαλύτερο από τα
δυο αυτά αθροίσματα κατ’ εφαρμογή της καλούμενης "middle-case-method”, σύμφωνα με
την οποία η συνολική καθαρή συναλλαγματική θέση προκύπτει από το άθροισμα των
καθαρών θετικών και αρνητικών θέσεων.

2.2.2 Τροποποιημένη βασική μέθοδος (modified shorthand method)
Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπεται να επιβάλλουν στα πιστωτικά ιδρύματα για θέσεις σε στενά
συσχετιζόμενα νομίσματα κεφαλαιακές απαιτήσεις χαμηλότερες από εκείνες οι οποίες θα
προέκυπταν από την εφαρμογή της προαναφερθείσης βασικής μεθόδου. Δύο νομίσματα
λογίζονται ως στενά συσχετιζόμενα, όταν η πιθανότητα ζημιάς - υπολογιζόμενη με βάση
ημερήσια στοιχεία συναλλαγματικών ισοτιμιών για τα προηγούμενα τρία η πέντε χρόνια
που θα προκύψει σε ίσες και αντίθετες θέσεις στα νομίσματα αυτά κατά τις επόμενες δέκα
εργάσιμες ημέρες, ήτοι 4% ή λιγότερο της ευρωποιημένης αξίας της συγκεκριμένης
αντιστοιχημένης θέσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 99%, όταν χρησιμοποιείται τριετής
περίοδος παρακολούθησης ή στο 95%, όταν η περίοδος παρακολούθησης είναι
πενταετής.
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2.2.3 Μέθοδος του σημείου αναφοράς (benchmark method)
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να εφαρμόζουν και αυτή τη
μέθοδο κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους για την κάλυψη έναντι
του συναλλαγματικού κινδύνου. Η μέθοδος του σημείου αναφοράς είναι μια διαδικασία για
τον υπολογισμό του κινδύνου στατιστικό που απορρέει από συναλλαγματικές θέσεις με τον
υπολογισμό της πιθανότητας επέλευσης ζημιών σε ένα συγκεκριμένο στατιστικό επίπεδο
εμπιστοσύνης με βάση τον ισχυρισμό ότι ο κίνδυνος επέλευσης ζημιών από μια
συναλλαγματική θέση που διακρατάται για διάστημα (ν) ημερών ανέρχεται σε (χ) χιλιάδες
ευρώ , εφόσον η πιθανότητα επέλευσης ζημιών από αυτή τη θέση οι οποίες υπερβαίνουν
(χ) χιλιάδες ευρώ για την περίοδο (ν) ημερών είναι χαμηλότερη από ένα προκαθορισμένο
διάστημα εμπιστοσύνης.

2.2.4 Μέθοδος της προσομοίωσης (simulation method)
Οι εποπτικές αρχές έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα την
εφαρμογή της μεθόδου της προσομοίωσης, με την οποία επιδιώκεται η μέτρηση του
κινδύνου που απορρέει από την κατοχή συναλλαγματικών θέσεων μέσω της εκτίμησης
των πιθανοτήτων επέλευσης ζημιών. Στην περίπτωση αυτής της μεθόδου η εκτίμηση
πραγματοποιείται, όμως, εμπειρικά και όχι με βάση στατιστικά στοιχεία.

2.2.5 Νομίσματα υποκείμενα σε διακυβερνητικές συμφωνίες
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέψουν σε ιδρύματα την αφαίρεση θέσεων σε
νομίσματα που εμπίπτουν σε νομικά δεσμευτική διακρατική συμφωνία για τον περιορισμό
της διακύμανσής τους σε σχέση με άλλα νομίσματα καλυπτόμενα από την ίδια συμφωνία,
ανεξάρτητα από ποια προαναφερθείσα μέθοδο χρησιμοποιούν

2.3. Ύψος κεφαλαιακής απαίτησης

2.3.1 Βασική μέθοδος
Η οδηγία καθιερώνει κεφαλαιακή υποχρέωση μόνον εφόσον η συνολική καθαρή
συναλλαγματική θέση ενός πιστωτικού ιδρύματος υπερβαίνει το 2% των ιδίων κεφαλαίων
του. Σε θετική περίπτωση το ύψος της κεφαλαιακής απαίτησης ανέρχεται στο 8% της
συνολικής καθαρής συναλλαγματικής θέσης.
2.3.2 Τροποποιημένη βασική μέθοδος
Εφόσον ένα πιστωτικό ίδρυμα ακολουθεί αυτή τη μέθοδο η κεφαλαιακή του απαίτηση
ισούται με το άθροισμα των ακόλουθων ποσών:
□ του 4% της αξίας της αντιστοιχημένης θέσης στα συσχετιζόμενα νομίσματα
□ του 8% του μεγαλύτερου ποσού ανάμεσα στο άθροισμα των καθαρών θετικών και
το άθροισμα των καθαρών αρνητικών μη αντιστοιχισμένων θέσεων στα στενά
συσχετιζόμενα νομίσματα, και των θέσεων σε όλα τα υπόλοιπα νομίσματα.
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2.3.3 Μέθοδος του σημείου αναφοράς
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίζονται βάσει αυτής της μεθόδου πρέπει να
επαρκούν ώστε να καλυφθούν οι ζημιές που θα είχαν προκύψει βάσει μιας ανάλυσης της
κίνησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε όλες τις κυλιόμενες περιόδους διακράτησης
δέκα εργασίμων ημερών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, να καλυφθεί η πιθανή ζημιά κατά
την επόμενη περίοδο δέκα εργασίμων ημερών. Το ελάχιστο ύψος της κεφαλαιακής
απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος έχει οριστεί στο 2% της συνολικής καθαρής
συναλλαγματικής θέσης του.

2.3.4 Μέθοδος της προσομοίωσης
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι
κυλιόμενες και πρέπει να επαρκούν ώστε να καλυφθούν οι ζημιές που θα είχαν προκύψει
σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, τουλάχιστον, των κυλιομένων περιόδων διακράτησης
δέκα εργασίμων ημερών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, αν το ίδρυμα είχε αρχίσει κάθε
περίοδο με τις τρέχουσες θέσεις του. Το ελάχιστο ύψος της κεφαλαιακή απαίτησης έχει
καθοριστεί πάντως και στην περίπτωση αυτή στο 2% της συνολικής καθαρής ανοικτής
θέσης. Η σημασία της κεφαλαιακής υποχρέωσης συνίσταται στο γεγονός ότι καθορίζει τη
μέγιστη ζημιά που αναμένεται να προκύψει με συχνότητα 1% στο χαρτοφυλάκιο για ένα
Ιδήμερο διάστημα διακράτησης. Αυτό σημαίνει ότι μόνον για ένα από τα 100 Ιδήμερα
διαστήματα διακράτησης αναμένεται ότι η ζημία που θα προκύψει θα υπερβεί το ύψος των
ιδίων κεφαλαίων.

2.3.5 Νομίσματα υποκείμενα σε διακυβερνητικές συμφωνίες
Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υπάγουν τις αντιστοιχισμένες θέσεις τους στα
νομίσματα που υπόκεινται σε διακυβερνητικές συμφωνίες σε κεφαλαιακές απαιτήσεις ίσες
τουλάχιστον προς το 50% της μέγιστης αποδεκτής διακύμανσης που καθορίζεται στη
διακυβερνητική συμφωνία. Οι μη αντιστοιχισμένες θέσεις στα νομίσματα αυτά
αντιμετωπίζονται, όπως και οι θέσεις σε νομίσματα που δεν υπάγονται στη διακρατική
συμφωνία. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι
αντιστοιχημένων θέσεων στα νομίσματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να είναι το 1,6% της αξίας των αντιστοιχημένων αυτών θέσεων.
3. Κίνδυνος Διακανονισμού Συναλλαγών
3.1 Βάση Υπολογισμού
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη έναντι αυτού του
κινδύνου υπολογίζονται με βάση τα ανοίγματα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που
οφείλονται σε μη διακανονισμένες συναλλαγές. Πρόκειται για συναλλαγές ταυτόχρονης
εκτέλεσης στις οποίες δεν έχει λάβει χώρα ο διακανονισμός ομολογιών και μετοχών μετά
την παρέλευση της προβλεπόμενης ημερομηνίας παράδοσής τους.
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3.2 Μέτρηση έκθεσης στον κίνδυνο
Αν ένα πιστωτικό ίδρυμα έχει απαίτηση από συναλλαγές σε χρεωστικούς τίτλους και
μετοχές οι οποίες δεν έχουν διακανονιστεί μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης
ημερομηνίας παράδοσης των τίτλων, καλείται να υπολογίζει σε καθημερινή βάση το
άνοιγμα που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στη συμφωνηθείσα τιμή διακανονισμού
των τίτλων και την τρέχουσα αγοραία τιμή τους

3.3 Ύψος κεφαλαιακής απαίτησης
Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη έναντι του κινδύνου αυτού
εξαρτάται από τη διάρκεια του διαστήματος που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία
και την ημερομηνία υπολογισμού των κεφαλαιακών υποχρεώσεων.
διακανονισμού
Πράγματι το ύψος αυτό προκύπτει από τη στάθμιση της προαναφερθείσας διαφοράς
ανάμεσα στη συμφωνηθείσα τιμή διακανονισμού των τίτλων και την τρέχουσα τιμή τους
στην αγορά με τον κατάλληλο συντελεστή.
Εναλλακτικά, ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων μπορεί να γίνεται με στάθμιση
της συμφωνηθείσας τιμής διακανονισμού κάθε συναλλαγής που δεν έχει ακόμα
διακανονιστεί με διάστημα 5 έως και 45 εργάσιμων ημερών μετά την προβλεπόμενη
ημερομηνία διακανονισμού με τον κατάλληλο συντελεστή . Εφόσον όμως οι τίτλοι δεν
έχουν παραδοθεί 46 εργάσιμες ημέρες μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης
ημερομηνίας διακανονισμού , η κεφαλαιακή απαίτηση καθορίζεται στο 100% της διαφοράς
τιμών στην οποία είναι εκτεθειμένο το πιστωτικό ίδρυμα.

4. Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου

4.1 Βάση υπολογισμού
Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, που στην ουσία είναι πιστωτικός, συνίσταται στην
πιθανότητα επέλευσης ζημιών λόγω του γεγονότος ότι ο αντισυμβαλλόμενος του
πιστωτικού ιδρύματος δεν έχει εκτελέσει τις υποχρεώσεις του από συναλλαγές σε τίτλους.
Η κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα ανοίγματα που εμπίπτουν στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των πιστωτικών ιδρυμάτων.
(α) ανοίγματα που οφείλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις ατελών συναλλαγών:
□ όταν το πιστωτικό ίδρυμα έχει καταβάλλει το αντίτιμο των τίτλων, πριν αυτοί
παραδοθούν ή έχει παραδώσει τίτλους πριν εισπράξει το σχετικό αντίτιμο.
□ Όταν, στην περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών, έχουν παρέλθει μία η
περισσότερες ημέρες από τη στιγμή της εν λόγω πληρωμής ή παράδοσης.
(β) Ανοίγματα που οφείλονται σε συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς τίτλων, οι οποίοι
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Ως συμφωνία πώλησης και επαναγοράς
ορίζεται μια διμερής συμφωνία βάσει της οποίας ένα πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση αφενός μεν να μεταβιβάσει ή να ενεχυριάσει για ορισμένο διάστημα, μια μόνο
φορά και σε ένα μόνο πρόσωπο τίτλους και αφ’ ετέρου να επαναγοράσει αυτούς τους
τίτλους σε ορισμένη ημερομηνία και προκαθορισμένη τιμή.
(γ) ανοίγματα που οφείλονται σε συμφωνία δανειοδοσίας τίτλων, οι οποίοι
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Ως συμφωνία δανειοδοσίας τίτλων
ορίζεται μια διμερής συμφωνία βάσει της οποίας ένα πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
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υποχρέωση να μεταβιβάσει τίτλους έναντι κατάλληλης εξασφάλισης, υπό τον όρο ότι ο
δανειζόμενος θα επιστρέφει στον αντισυμβαλλόμενό του τίτλους με ομοειδή
χαρακτηριστικά σε ορισμένη ημερομηνία στο μέλλον.
(δ) Ανοίγματα που οφείλονται σε συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης τίτλων και σε
συμφωνίες δανειοληψίας τίτλων, εφόσον υπάρχει συμφωνία των εποπτικών αρχών και
πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται.
(ε) Ανοίγματα που οφείλονται σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα, δηλαδή :
ο Συμβάσεις επί επιτοκίων και τιμών συναλλάγματος με αρχική διάρκεια τουλάχιστον
14 ημερών, αν δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη
αγορά, όπου υπόκεινται σε καθημερινές απαιτήσεις περιθωρίου,
□ Εκτός ισολογισμού συμβάσεις επί μετοχών, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

4.2 Μέτρηση έκθεσης στον κίνδυνο

4.2.1 Ατελείς συναλλαγές
Στην περίπτωση των ατελών συναλλαγών η αξία της απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος
σταθμίζεται με το συντελεστή που αντιστοιχεί στον αντισυμβαλλόμενό του από τη
συναλλαγή με βάση τις διατάξεις του συντελεστή φερεγγυότητας.

4.2.2 Συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς, αγοράς
δανειοδοσίες και δανειοληψίες τίτλων

και επαναπώλησης -

(α) στην περίπτωση των συμφωνιών πώλησης και επαναγοράς και των συμφωνιών
δανειοδοσίας τίτλων που αφορούν τίτλους οι οποίοι εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών υπολογίζεται η διαφορά ανάμεσα στην αγοραία αξία των τίτλων και στο ποσό
που έχει δανειστεί (ή την αγοραία αξία της ασφάλειας που έχει λάβει).
(β) Αντίθετα στην περίπτωση των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης και των
συμφωνιών δανειοληψίας τίτλων, το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να υπολογίζει τη διαφορά
μεταξύ του ποσού που έχει δανείσει (ή της αγοραίας αξίας της ασφάλειας που έχει
καταθέσει), και της αγοραίας αξίας των τίτλων που έχει λάβει.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι η παρεχόμενη
πρόσθετη εγγύηση είναι ικανοποιητική.
4.3 Ύψος κεφαλαιακής απαίτησης
4.3.1 Ατελείς συναλλαγές
Η κεφαλαιακή απαίτηση ανέρχεται στο 8% της, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σταθμισμένης
αξίας των τίτλων ή των χρωστούμενων χρηματικών ποσών
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4.3.2 Συμφωνίες ττώλησης και επαναγοράς,
δανειοδοσίες και δανειοληψίες τίτλων

αγοράς

και

επαναπώλησης,

Εάν η διαφορά που προκύπτει με βάση τους ανωτέρω υπολογισμούς είναι θετική, η
κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψη έναντι του κινδύνου ανέρχεται στο 8% του ύψους
της διαφοράς επί το συντελεστή στάθμισης που αφορά στον αντισυμβαλλόμενο.

4.3.3 Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα
Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του κινδύνου
αντισυμβαλλομένου που απορρέει από συμβάσεις επιτοκίων ή τιμής συναλλάγματος τα
πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν αναλογικά τις ΠΔΤΕ 2054/18.3.92 (σχετικά με τον
συντελεστή φερεγγυότητας). Στα εξωχρηματιστηριακά δικαιώματα προαίρεσης επί
μετοχών που έχουν αγοραστεί και στα καλυμμένα πιστοποιητικά επιλογής επιφυλάσσεται
η μεταχείριση που προβλέπεται στην ίδια πράξη σχετικά με τις συμβάσεις τιμής
συναλλάγματος.

5. Κίνδυνος από την Υπέρβαση Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων στο
Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών

5.1 Βάση υπολογισμού
Κατά κανόνα το άθροισμα των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς ένα πελάτη ή μια ομάδα
συνδεδεμένων πελατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προσδιορίζονται
στην ομώνυμη ΠΔΤΕ 2246/19.9.93. Επί πλέον σε περίπτωση παρέλευσης 10 ή
ολιγότερων ημερών από την πραγματοποίηση της υπέρβασης, το άνοιγμα του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 500% των ιδίων κεφαλαίων του
πιστωτικού ιδρύματος. Μετά την παρέλευση του ΙΟημέρου από την πραγματοποίηση της
υπέρβασης το άνοιγμα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
500% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, οι δε συνολικές υπερβάσεις δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το 600% των ιδίων κεφαλαίων του.
Κατ’ εξαίρεση όμως, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υπέρβαση των ανωτέρω
ορίων, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Η υπέρβαση προκύπτει μόνο από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και το χρηματοδοτικό
άνοιγμα δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην ΠΔΤΕ 2246/16.9.93
(β) Η υπέρβαση σε σχέση με αυτά τα όρια αντιμετωπίζεται με πρόσθετη κεφαλαιακή
απαίτηση, ο υπολογισμός της οποίας βασίζεται στις συνιστώσες του συνολικού
χρηματοδοτικού ανοίγματος από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
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5.2 Ύψος Κεφαλαιακής Απαίτησης
Το ύψος της Κεφαλαιακής απαίτησης διαμορφώνεται ως εξής :
(α) Αν η υπέρβαση διαρκεί μέχρι 10 ημέρες, η κεφαλαιακή απαίτηση ισούται με το 20%
των απαιτήσεων που προβλέπονται για τις προαναφερόμενες συνιστώσες.
(β) Σε περίπτωση που η υπέρβαση διαρκεί περισσότερο από 10 ημέρες οι
προαναφερόμενες συνιστώσες κατανέμονται στην αντίστοιχη σειρά της στήλης 1 του
παρακάτω πίνακα κατά αύξουσα τάξη. Η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση είναι λοιπόν, ίση
με το άθροισμα των ανοιγμάτων, σταθμισμένων με τον κατάλληλο συντελεστή της στήλης
2 του πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ
(1)
Μέχρι 40%
Από 40% έως 60%
Από 60% έως 80%
Από 80% έως 100%
Από 100% έως 250%
Πάνω από 250%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
(2)
200%
300%
400%
500%
600%
900%

Γ. Εκπλήρωση Κεφαλαιακών υποχρεώσεων
Για την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των προαναφερθέντων κινδύνων
της αγοράς τα πιστωτικά ιδρύματα θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν έναν εναλλακτικό
προσδιορισμό ιδίων κεφαλαίων από εκείνον που έχει καθιερωθεί με την ΠΔΤΕ 18.3.92.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οδηγία 93/6/ΕΟΚ, ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων
επιτρέπεται να είναι διαφορετικός από το βασικό ορισμό που ισχύει σήμερα ώστε να
ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργασιών από τις οποίες απορρέει η
έκθεση των τραπεζών στους κινδύνους αγοράς.

1. Βασικός ορισμός ιδίων κεφαλαίων
Τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν, κατ’ αρχήν να ορίζονται σύμφωνα
με τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2053/18.3.92 : σύνολο βασικών και συμπληρωματικών
στοιχείων μείον τα στοιχεία που αφαιρούνται από αυτά, και κάτω από συγκεκριμένους
ποσοτικούς περιορισμούς.

2. Εναλλακτικός ορισμός ιδίων κεφαλαίων
Στον εναλλακτικό προσδιορισμό ιδίων κεφαλαίων εμπίπτουν τα ακόλουθα στοιχεία
σύμφωνα με τη οδηγία 93/6/ΕΟΚ:
(α) Τα βασικά και συμπληρωματικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τον
προαναφερθέντα βασικό ορισμό.
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(β) Καθαρά κέρδη του χαρτοφυλακίου συναλλαγών: Αυτά περιλαμβάνονται στην έννοια
των ιδίων κεφαλαίων μόνον αν είναι απαλλαγμένα από προβλεπόμενες οφειλές ή
μερίσματα, ζημίες από άλλες δραστηριότητες και δεν έχουν συμπεριληφθεί ούτε στα
βασικά ούτε στα συμπληρωματικά στοιχεία.
(γ) Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης
Τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που
περιλαμβάνονται στον εναλλακτικό ορισμό πληρούν διαφορετικές (εν μέρει ελαστικότερες)
προϋποθέσεις από εκείνες που ισχύουν για την υπαγωγή τους στα συμπληρωματικά
στοιχεία σύμφωνα με το βασικό ορισμό. Ειδικότερα:
□ Η ελάχιστη αρχική διάρκεια του δανείου είναι δύο (και όχι πέντε) χρόνια,
□ Έχει γίνει πλήρης καταβολή του κεφαλαίου
□ Δεν επιτρέπεται η εξόφληση του κεφαλαίου ή των τόκων του δανείου, αν αυτή
συνεπάγεται μείωση των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος σε ποσοστό μικρότερο
του 100% του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών απαιτήσεων του πιστωτικού
ιδρύματος
li Το ανώτατο ύψος των ανωτέρω δανείων μειωμένης εξασφάλισης δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει το 150% των βασικών στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων που
προσδιορίζονται για την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που
προκύπτουν αναφορικά με την κάλυψη όλων των προαναφερθέντων κινδύνων της
αγοράς.
Με την άδεια των αρμοδίων αρχών επιτρέπεται :
□

Η αντικατάσταση των δανείων μειωμένης εξασφάλισης με συγκεκριμένα
συμπληρωματικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το βασικό ορισμό,
□ Η αφαίρεση από τα στοιχεία που συνθέτουν τον εναλλακτικό ορισμό των ιδίων
κεφαλαίων ( καλούμενο και "tier 3 capital”) των μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων του
ενεργητικού που αναφέρονται στο Παράρτημα V της οδηγίας.

Δ. Συμπεράσματα :
Τελικά διαπιστώνουμε ότι διαμορφώθηκε ένα πληρέστερο του ισχύοντος πλαίσιο
παρακολούθησης και εποπτικής αντιμετώπισης των κινδύνων που εκτίθενται τα πιστωτικά
ιδρύματα.
Η ανταπόκριση στις νέες κεφαλαιακές υποχρεώσεις δημιούργησε σε ορισμένα πιστωτικά
ιδρύματα την ανάγκη προσφυγής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου ή προσφυγής
στην έκδοση δανείων μειωμένης εξασφάλισης. Επιπλέον οδήγησε όλες τις τράπεζες στη
θεσμοθέτηση διαδικασιών διαχείρισης ενεργητικού - παθητικού και την εγκαθίδρυση
σχετικών επιτελικών μονάδων (Asset Liability Committees)
Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί ότι μετά την ανωτέρω οδηγία σε κοινοτικό επίπεδο άρχισαν
οι διεργασίες για την τροποποίηση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ (με την έκδοση της καλούμενης
"CAD II” ) με στόχο να εναρμονιστεί το κοινοτικό τραπεζικό δίκαιο προς τις διατάξεις των
νέων κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία σχετικά με τους
κινδύνους της αγοράς, με τους οποίους επιτρέπεται ευρύτατα ή χρήση των εσωτερικών
υποδειγμάτων διαχείρισης των κινδύνων για τον υπολογισμό των σχετικών κεφαλαιακών
υποχρεώσεων.
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ΜΕΡΟΣ INI
Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
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Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΥΛΩΝΩΝ
Από τον Ιούνιο του 1999 η Επιτροπή Βασιλείας προωθεί νέες προτάσεις αναθεώρησης
του πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι νέες προτάσεις
βασίζονται στους κλασσικούς αλληλένδετους πυλώνες οι οποίου συμβάλλουν στην
ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος:

1. Πυλώνας I: Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των αναλαμβανόμενων
κινδύνων
1.1 Πιστωτικός κίνδυνος
1.1.1 Τυποποιημένη προσέγγιση (Standardised Approach)
1.1.2 Ανάπτυξη Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου
□ Θεμελιώδης προσέγγιση (Foundation Approach)
□ Εξελιγμένη προσέγγιση (Advanced Approach)
1.2 Λειτουργικός κίνδυνος

2. Πυλώνας II: Εποπτικές διαδικασίες εξέτασης της κεφαλαιακής επάρκειας των
πιστωτικών ιδρυμάτων

3. Πυλώνας III : Ενίσχυση της πειθαρχίας αγοράς μέσω της δημοσιοποίησης στοιχείων
σχετικά με τη διάρθρωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων
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Β. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ I : Υπολογισμός Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων

3 Βασικά στοιχεία
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ΠΥΛΩΝΑΣ II: Εποπτικές διαδικασίες εξέτασης κεφαλαιακής επάρκειας
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ΠΥΛΩΝΑΣ III: Πειθαρχεία της Αγοράς
Απαιτήσεις Δημοσιοποίησης Στοιχείων
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Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ
1. Πυλώνας I :Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη έναντι του
πιστωτικού κινδύνου
1.1 Τυποποιημένη προσέγγιση
Η τυποποιημένη προσέγγιση αποτελεί ουσιαστικά βελτίωση της ισχύουσας
αντανακλώντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου μέσω
ευρύτερης κλίμακας σταθμίσεων κινδύνου. Σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς, όπου το
βασικό κριτήριο καθορισμού των συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου είναι η
διάκριση μεταξύ χωρών μελών και μη του Ο.Ο.Σ.Α., (οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και
ανασυγκρότησης) στο προτεινόμενο πλαίσιο ο καθορισμός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της
χρήσης των εκτιμήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων από
εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης.
Προκειμένου να αναλυθούν οι ττροτεινόμενες μέθοδοι γίνεται ενδεικτική χρήση κλίμακας αξιολόγησης του
οίκου Standard & Poor’s.

1.1.1 Τυποποιημένη Μέθοδος - Κράτη και Κεντρικές Τράπεζες

ΑΑΑ
Αξιολόγηση
Πιστοληπτικής Εως
ΑΑΙκανότητας

Α+
Εως
Α-

ΒΒΒ
Εως
ΒΒΒ-

ΒΒ+
Εως
Β-

Κάτω
απο
Β-

Χωρίς
αξιολόγηση

Συντελεστής
Στάθμισης

20%

50%

100%

150%

100%

0%

Ισχύον καθεστώς: μέλη ΟΟΣΑ 0% / μη-μέλη 100%
Δίνεται η διακριτική ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές αρχές για ευνοϊκότερη,κατά μια
βαθμίδα, μεταχείριση για τις απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος έναντι της χώρας όπου
εδρεύει και οι οποίες είναι εκφρασμένες και έχουν χρηματοδοτηθεί στο νόμισμα της χώρας
αυτής. Ωστόσο στο θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει όχι μόνο την ευνοϊκότερη
μεταχείριση, αλλά τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος στάθμισης με συντελεστή
0%.Για παράδειγμα, παρόλο που η Ελλάδα με βάση την προτεινόμενη από την Επιτροπή
Βασιλείας αξιολόγηση θα πρέπει να σταθμίζεται με συντελεστή 20%, η Τράπεζα της
Ελλάδος θα μπορεί να επιτρέψει το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ να
σταθμίζεται με 0%.Αντίθετα, το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου σε ξένο νόμισμα θα έχει το
συντελεστή στάθμισης της Ελλάδας, δηλαδή 20%
Το όριο του πιστωτικού κινδύνου της χώρας προέλευσης παύει να ισχύει νια τις απαιτήσεις
έναντι πιστωτικών ιδρυυάτων και επιχειρήσεων. Έτσι οι υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας
επιχειρήσεις και πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να λαμβάνουν χαμηλότερο συντελεστή
στάθμισης (με κατώτατο όριο το 20%) από αυτόν της χώρας προέλευσης.
Ενδεικτικές σταθυίσεις κινδύνου χώρας (Ιανουάριος 2003)
Τουρκία
Μεξικό
Σλοβακία
Πολωνία

0%
0%
0%
0%

►
►
►
►

100%
50%
50%
50%
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Κορέα
Τσεχία
Ουγγαρία
Ισλανδία
ΕΛλαδα
Βενεζουέλα
Ινδονησία
Εκουαδόρ
Σιγκαπούρη
Ταϊβάν
Νορβηγία
Σλοβενία
Ισραήλ
Χονγκ-Κονγκ
Κύπρος
Χιλή
Μάλτα
Κίνα
Λετονία
Λιθουανία
Νοτιά Αφρική

0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

►
►
^
►
►
---------150%
►
►
►
ρ---------0%
^

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

►
^
^
^

1.1.2 Τυποποιημένη Μέθοδος - Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες

ΑΑΑ
Αξιολόγηση
Πιστοληπτικής Εως
ΑΑΙκανότητας

Α+
Εως
Α-

ΒΒΒ
Εως
ΒΒΒ-

ΒΒ+
Εως
Β-

Κάτω
απο
Β-

Χωρίς
αξιολόγηση

Μέθοδος 1: Βάσει της αξιολόγησης του κράτους έδρας

Συντελεστής
Στάθμισης

20%

50%

100%

100%

150%

100%

50%

Μέθοδος 2: Βάσει της ατομικής αξιολόγησης
Μακροχρόνια
έκθεση

20%

50%

50%

100%

150%

Βραχυχρόνια
έκθεση < 3μην.

20%

20%

20%

50%

150%

Ισχύον καθεστώς: μέλη ΟΟΣΑ 20% / μη-μέλη:20%<1 έτος > 100%
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20%

Όσον αφορά στις απαιτήσεις έναντι τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών,
προτείνονται δύο επιλογές υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι εθνικές εποπτικές
αρχές θα αποφασίσουν για την εφαρμογή μόνο μίας μεθόδου για όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα της επικράτειάς τους. Η πρώτη επιλογή συνδέει την αξιολόγηση του πιστωτικού
ιδρύματος με αυτή της χώρας στην οποία εδρεύει, ενώ η δεύτερη βασίζεται στη ατομική
αξιολόγησή του από εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρώτη επιλογή η στάθμιση κινδύνου του πιστωτικού
ιδρύματος θα είναι κατά μια κατηγορία δυσμενέστερη από αυτή της χώρας προέλευσης,
έχοντας ως ανώτατο όριο το 100% (εξαίρεση αποτελούν τα πιστωτικά ιδρύματα που
εδρεύουν σε κράτη τα οποία είναι αξιολογημένα χαμηλότερα από Β- όπου το ανώτατο όριο
θα διαμορφώνεται στο 150%). Επιπλέον, η δεύτερη επιλογή παρέχει ευνοϊκότερη, κατά μία
βαθμίδα μεταχείριση των απαιτήσεων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων με αρχική λήξη
μικρότερη ή ίση των τριών μηνών, έχοντας ως κατώτατο όριο το 20% (εξαιρούνται τα
πιστωτικά ιδρύματα που είναι αξιολογημένα χαμηλότερα από Β-).

1.1.3 Τυποποιημένη Μέθοδος - Επιχειρήσεις

ΑΑΑ
Αξιολόγηση
Πιστοληπτικής Εως
Ικανότητας
ΑΑΣυντελεστής
Στάθμισης

20%

Α+
Εως
Α50%

ΒΒΒ+
Εως
ΒΒ100%

Κάτω
απο
ΒΒ150%

Χωρίς
αξιολόγηση

100%

Ισχύον καθεστώς: Όλες οι επιχειρήσεις 100%
Αναφορικά με τις απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων προτείνεται η περαιτέρω κατάτμηση των
ομάδων πιστοληπτικής ικανότητας, με την εισαγωγή της ομάδας (Α+ ως Α-) και
συντελεστή στάθμισης (50%) με στόχο την ορθότερη και ακριβέστερη απεικόνιση του
πιστωτικού κινδύνου των εταιρειών. Σημειώνεται ότι προς το παρόν ελάχιστες ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν αξιολογηθεί από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης.
1.1.4 Γενικά - Λοιπές προτάσεις
•

•

Όσον αφορά τις απαιτήσεις έναντι ημεδαπών Οργανισμών του Δημόσιου τομέα,
προτείνεται να έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτές των ημεδαπών πιστωτικών
ιδρυμάτων. Ωστόσο δίνεται η ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές αρχές να
εξομοιώσουν κατά περίπτωση τις απαιτήσεις έναντι ημεδαπών Οργανισμών του
Δημόσιου τομέα, είτε με αυτές της χώρας προέλευσης είτε με τις αντίστοιχες
εταιρικές, (π.χ. δημόσιες επιχειρήσεις)
Προτείνεται στάθμιση με συντελεστή 150% στο ανασφάλιστο τμήμα των
ληξιπρόθεσμων άνω των 90 ημερών απαιτήσεων, μετά την αφαίρεση των ειδικών
προβλέψεων από αυτό.(Σημειώνεται ότι αυτή η πρόταση θα έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών).Επίσης δίνεται η διακριτική
ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές αρχές να εφαρμόζουν την ίδια στάθμιση και στις
ιδιωτικές μετοχικές τοποθετήσεις στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
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•
•
•

Στεγαστικά Δάνεια κατοικίας 40% .
Δάνεια επαγγελματικής στέγης 100%
δάνεια Λιανικής Τραπεζικής 75%.
Περιλαμβάνονται τα δάνεια εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
'κ Οι δανειζόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα ή μικρές επιχειρήσεις. Το δάνειο
έχει μια από τις παρακάτω μορφές:
ο Ανανεούμενες πιστώσεις
η γραμμές πιστωτικών ευχερειών
(περιλαμβάνονται πιστωτικές κάρτες και υπεραναλήψεις )
ο Καταναλωτικά δάνεια ( αυτοκινήτου, προσωπικά κλπ)
ο Δάνεια προς ΜΜΕ
'r Συνολικό πιστωτικό άνοιγμα προς αντισυμβαλλόμενο 1 εκατ. ευρώ
^ Συνολικό πιστωτικό άνοιγμα προς αντισυμβαλλόμενο 0,2% του συνολικού
χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής

•

Τα Δάνεια τα οποία είναι πλήρως εξασφαλισμένα με υποθήκες αστικών ακινήτων
συνεχίζουν να σταθμίζονται με συντελεστή 50%, ενώ τα δάνεια τα οποία είναι
εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικών ακινήτων θα σταθμίζονται με 100%.
Ωστόσο κάτω απο ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις, τμήματα δανείων, τα οποία
είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικών ακινήτων θα μπορούν να
σταθμίζονται με 50%.
Όσον αφορά στα εκτός ισολογισμού στοιχεία, η κυριότερη αλλαγή αναφέρεται στο
συντελεστή μετατροπής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (αρχική προθεσμία
λήξης μέχρι 1 έτος ), ο οποίος προτείνεται να διαμορφωθεί στο 20% (από 0%
σήμερα)

•

1.2 Εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου
1.2.1 Πίστωση - Πιστωτικός κίνδυνος - Αστοχία
Αν “Πίστωση" σημαίνει προσδοκία για την είσπραξη ενός ποσού σε καθορισμένο χρονικό
ορίζοντα τότε “πιστωτικός κίνδυνος" είναι η πιθανότητα η προσδοκία αυτή να μην
ικανοποιηθεί. Επομένως θα πρέπει να εκτιμήσουμε την πιθανότητα αυτή γνωστή στους
ειδικούς ως ποσοστό αστοχίας (default rate).
Η επιτροπή Βασιλείας προτείνει τον εξής ορισμό για την αστοχία:
Γεγονός αστοχίας σε σχέση με ένα πιστούχο θεωρούμε ότι παρατηρείται στην περίπτωση
που ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω γεγονότα λαμβάνουν χώρα:
□ Όταν θεωρείται δεδομένο ότι ο πιστούχος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις
συμβατικές του υποχρεώσεις.
□ Όταν σε σχέση με συγκεκριμένη πιστοδότηση υπάρχει διαγραφή, πρόβλεψη ή
ρύθμιση οφειλών
□ Όταν ο πιστούχος έχει καθυστερημένες οφειλές άνω των 90 ημερών
□ Όταν ο πιστούχος έχει καταθέσει αίτηση πτωχεύσεως

Επομένως η ανάγκη για την εκτίμηση του ύψους των ενδεχόμενων απωλειών από τους
ανωτέρω λόγους ώθησε τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες στη συστηματική ανάπτυξη
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εσωτερικών διαδικασιών και μεθοδολογιών, δηλαδή των εσωτερικών συστημάτων
διαβάθμισης.
1.2.2 Στοιχεία εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης
Για να αντιμετωπισθούν οι ιδιομορφίες του κάθε χαρτοφυλακίου, η επιτροπή Βασιλείας
δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα εσωτερικής
διαβάθμισης ανάλογα με το είδος του αντισυμβαλλομένου.Συγκεκριμένα προτείνει τις εξής
ομάδες αντισυμβαλλομένων / ανοιγμάτων:
1.2.2.1 Ταξινόμηση Πιστωτικών ανοιγμάτων
•
^
^
^
'r
^

Απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων
Χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων( Project Finance)
Χρηματοδοτήσεις εμπορευμάτων (commodities finance)
Χρηματοδοτήσεις φυσικών περιουσιακών στοιχείων (object finance)
Χρηματοδοτήσεις εμπορικών ακινήτων (income producing real estate)
Χρηματοδοτήσεις εμπορικών ακινήτων υψηλού Kiv60vou(High volatility commercial
real estate)

•

Απαιτήσεις έναντι κρατών

•

Απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων & ΕΠΕΥ

•

Λιανική Τραπεζική

'r Στεγαστικά δάνεια
^ Αποδεκτά ανανεούμενα πιστωτικά ανοίγματα (Qualifying revolving exposures)
^ Λοιπά δάνεια λιανικής τραπεζικής
•

Συμμετοχές

1.2.2.2 Παράμετροι Πιστωτικού κινδύνου
•

Πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του οφειλέτη/
Probability of Default - (PD)

•

Ζημιά σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του οφειλέτη/
Loss Given Default - (LGD)

•

Έκθεση σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του οφειλέτη/
Exposures at Default - (EAD)

•

Εναπομένουσα διάρκεια ως τη λήξη της απαίτησης /
Maturity - (Μ)

Πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης οφειλέτη / Probability of Default - (PD)
Ορίζεται ως η υεναλύτεοη τιυή υετα£ύ της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης του
αντισυμβαλλόμενου με χρονικό ορίζοντα ενός έτους και ενός ελάχιστου ορίου
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0,03% (3 μονάδες βάσης). Το όριο του 0,03 δεν ισχύει για τις απαιτήσεις έναντι
κρατών
Ολα τα πιστωτικά ιδρύματα ανεξάρτητα της προσέγγισης που ακολουθούν θα
πρέπει να παρέχουν στις εποπτικές αρχές τις εκτιμήσεις τους για την
πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης tou αντισυμβαλλομένου (PD) για κάθε
βαθμίδα αξιολόγησης δανειζομένου (borrow grade) του Εσωτερικού Συστήματος
Διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου.
Εποπτικός ορισιιός αθέτησης υπογρέωσης
Αθέτηση υποχρέωσης ενός αντισυμβαλλόμενου θεωρείται ότι έχει συμβεί όταν
συντρέχουν μία ή αμφότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις :
(α) το πιστωτικό ίδρυμα θεωρεί άτι ο οφειλέτης είναι απίθανο να εξοφλήσει πλήρως
τις υποχρεώσεις του (κεφάλαιο, τόκους , έξοδα) χωρίς να καταφύγει σε
ενεργοποίηση τυχόν εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων
(β) ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής μεγαλύτερης των 90 ημερών για οποιαδήποτε
απο τις "ουσιαστικές” υποχρεώσεις του οφειλέτη.
Ενδείξεις πιθανής αδυναμίας εξόφλησης υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου:
ο
ο
ο
ο

ο

ο

Κατάταξη της απαίτησης ως μη εκτοκιζόμενης
Διαγραφή οφειλής ή σχηματισμός ειδικής πρόβλεψης έναντι της απαίτησης
Πώληση της απαίτησης με "ουσιαστική” πιστωτική ζημιά για το Π.Ι
Αναγκαστική αναδιάρθρωση του χρέους ή οποία πιθανώς να επιφέρει
μείωση της οφειλής λόγω "ουσιαστικής” άφεσης ή αναβολής του χρέους
(κεφαλαίων, τόκων και εξόδων)
Αίτηση ή κήρυξη πτώχευσης ή λήψη παρόμοιων μέτρων προστασίας έναντι
των πιστωτών του από το αντισυμβαλλόμενο με αποτέλεσμα την αποφυγή ή
καθυστέρηση της εξόφλησης
Δικαστική αίτηση του Π.Ι για αναγκαστική πτώχευση του οφειλέτη

Ζημιά σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του οφειλέτη /
Loss Given Default - (LGD)
Εκτίμηση της μέσης αναμενόμενης ζημιάς ανά συναλλαγή που θα υποστεί το Π.Ι.,
στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις

συμβατικές του υποχρεώσεις. Η LGD εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της
συναλλαγής και από τις τεχνικές μείωσης κινδύνου που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Στη θευελιώδη προσέννιση η LGD καθορίζεται από tic εποπτικές αργές και
διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής, την ύπαρξη και τον
τύπο της εξασφάλισης που έχει δοθεί από τον υπόχρεο.
Στην εξελινυένη προσέγγιση τα Π.Ι έχουν την ευγέρεια να χρησιμοποιήσουν τις
δικές τους εκτιμήσεις για το ύφος πκ LGD που αναλογεί σε κάθε απαίτηση.

Έκθεση σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του οφειλέτη/
Exposures at Default - (EAD)
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Προσδιορίζεται από το ύψος της συναλλαγής και στις περισσότερες περιπτώσεις
αντιστοιχεί με το ονομαστικό ποσό αυτής.
Για συγκεκριμένες μορφές απαιτήσεων (π.χ αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια, δάνεια
με μορφή αλληλόχρεου λογαριασμού) η έκθεση έναντι του αντισυμβαλλόμενου
συμπεριλαμβάνει και μία εκτίμηση του μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος πριν την
δυνητική αθέτηση της υποχρέωσής του.
Επίσης όπως και με την LGD, η EAD προσδιορίζεται σύμφωνα με τους εποπτικούς
κανόνες (Θεμελιώδης προσέγγιση) είτε βάσει των εσωτερικών εκτιμήσεων του Π.Ι
(Εξελιγμένη προσέγγιση).

Εναπομένουσα διάρκεια ως τη λήξη της απαίτησης /Maturity - (Μ)
Η «Μ» ορίζεται ως το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ 1 έτους και της
υπολειπόμενης «πραγματικής» Μ σε έτη.
Σύμφωνα με τη Θεμελιώδη προσέγγιση, όλες οι απαιτήσεις θα αντιμετωπίζονται
σαν να έχουν την ίδια μέση εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη, ίση με 2,5 έτη.
Ωστόσο τα Π.Ι που θα ακολουθήσουν την Εξελιγμένη προσέγγιση θα υποχρεωθούν
να ενσωματώσουν τις επιδράσεις της εναπομένουσας διάρκειας μέχρι τη λήξη των
απαιτήσεων στους συντελεστές στάθμισης πιστωτικού κινδύνου.
Επομένως, ο συντελεστής στάθμισης θα εξαρτάται οπό την PD.LGD και την
«πραγματική» εναπομένουσα διάρκεια της απαίτησης η οποία συμβατικά
περιορίζεται στα 5 έτη.

Δημιουργείται τελικά η ανάγκη για τη γνώση του πραγματικού ύψους του κεφαλαίου
που ενδέχεται να απολεσθεί, γνωστό ως οικονομικό κεφάλαιο , σε αντιδιαστολή με το
εποπτικό κεφάλαιο, δηλαδή το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος ιδίων κεφαλαίων που
επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές.

1.2.3 Ελάχιστες
Διαβάθμισης
•
•
•

•

•

προϋποθέσεις

χρησιμοποίησης

Εσωτερικών

Συστημάτων

Σύνθεση ελάχιστων προϋποθέσεων
Συμμόρφωση με τις ελάχιστες προϋποθέσεις
Σχεδιασμός του εσωτερικού συστήματος διαβάθμισης
> Αξονες της διαβάθμισης
> Δομή κατηγοριών διαβάθμισης
> Κριτήρια ταξινόμησης πιστωτικών ανοιγμάτων
^ Χρονικός ορίζοντας αξιολόγησης
^ Χρησιμοποίηση υποδειγμάτων
> Τεκμηρίωση
Λειτουργικότητα του Εσωτερικού Συστήματος Διαβάθμισης
'r Κάλυψη κατηγοριών διαβάθμισης
> Αξιοπιστία διαδικασίας διαβάθμισης
^ Συλλογή και επεξεργασία πληροφόρησης
Προγράμματα προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης για την αξιολόγηση της
κεφαλαιακής επάρκειας
Καθολική χρησιμοποίηση του Εσωτερικού
Συστήματος Διαβάθμισης και όχι
μόνο για εποπτικούς σκοπούς
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•

•
•

•

Ποσοτικοποίηση του κινδύνου
> Γενικές προδιαγραφές εκτίμησης κινδύνου
^ Ορισμός αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου
^ Τεκμηριωμένες ευκρινώς πολιτικές μέτρησης της υπερημερίας των
απαιτήσεων ειδικά σε περιπτώσεις ανανέωσης, παράτασης της οφειλής
^ Ειδικές προϋποθέσεις εκτίμησης πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης (PD)
Ειδικές προϋποθέσεις εκτίμησης ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης
υποχρέωσης (LGD)
^ Ειδικές προϋποθέσεις
εκτίμησης έκθεσης σε περίπτωση αθέτησης
υποχρέωσης (EAD)
χ' Ελάχιστες προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επίπτωσης των εγγυήσεων
και των παραγώγων πιστωτικού κινδύνου
Επαλήθευση έλεγχος των εσωτερικών εκτιμήσεων
Επιπρόσθετες ελάχιστες προϋποθέσεις για την εποπτική αναγνώριση
πρόσθετων μορφών εξασφαλίσεων (αστικά & εμπορικά ακίνητα, εκχωρητέοι
εισπρακτέοι λογαριασμοί.)
Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι συμμετοχών & μετοχών
επενδυτικού χαρτοφυλακίου

1.3 Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου
Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής Βασιλείας αναγνωρίζουν ένα ευρύτερο φάσμα τεχνικών
μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1.3.1 Είδη τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου
• Εξασφαλίσεις
- απλή μέθοδος
- αναλυτική μέθοδος
• Εγγυήσεις
• Παράγωγα Πιστωτικού Κινδύνου
• Συμψηφισμός στοιχείων Ισολογισμού
Στην τυποποιημένη μέθοδο χρησιμοποιούνται μόνο χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις
με χρήση απλής ή και αναλυτικής μεθόδου.
Στα
εσωτερικά
συστήματα
στη
θεμελιώδη
μέθοδο
χρησιμοποιούνται
χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις και μορφές εμπράγματων εξασφαλίσεων αλλά με
αυστηρές προϋποθέσεις.
Χρησιμοποιείται μόνο η Αναλυτική Μέθοδος
Στα εσωτερικά συστήματα Εξελιγμένη μέθοδο χρησιμοποιούνται όλες οι μορφές
εξασφαλίσεων.
1.3.2 Ελάχιστες προϋποθέσεις για την αναγνώριση της τεχνικής μείωσης των
εξασφαλίσεων
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την αναγνώριση των εξασφαλίσεων περιλαμβάνουν, την
νομική κατοχύρωση της εξασφάλισης, τη χαμηλή συσχέτιση της αξίας με την απαίτηση την
οποία καλύπτει και τέλος την ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων.
1.3.3 Προσεγγίσεις για την μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων
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Προτείνονται δύο
εξασφαλίσεων:

προσεγγίσεις

για

τη

μεταχείριση

των

χρηματοοικονοιπκών

1.3.3.1 Απλή μέθοδος
Τα τμήματα των απαιτήσεων τα οποία καλύπτονται από την τρέχουσα αξία των
εξασφαλίσεων θα λαμβάνουν τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου (με ελάχιστο όριο
20%)των εκδοτών των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων. Η ισχύς της εξασφάλισης θα
είναι τουλάχιστον για όλη τη διάρκεια ισχύος του πιστωτικού ανοίγματος και η αποτίμηση
θα γίνεται σε τρέχουσα αξία με επανεκτίμηση τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.
Ενδεικτικές εξαιρέσεις :
• Στάθμιση 0% ή 10% για συγκεκριμένες συναλλαγές Repo υπό αυστηρές
προϋποθέσεις
• Συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υποκείμενες σε καθημερινή
αποτίμηση, χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο εξασφαλισμένες με μετρητά 0%,
εξασφαλισμένες με τίτλους κρατών / δημοσίων οργανισμών (0% στην
τυποποιημένη προσέγγιση ) 10%
• Συναλλαγές εξασφαλισμένες με :
α. Κατάθεση μετρητών στο ίδιο νόμισμα με το πιστωτικό άνοιγμα 0%
β. τίτλους κρατών / δημοσίων οργανισμών (0% στην τυποποιημένη
προσέγγιση) και με τρέχουσα αξία προεξοφλημένη κατά 20% - 0%
1.3.3.2 Αναλυτική μέθοδος
Σύμφωνα με την ευρεία προσέγγιση η τρέχουσα αξία της εξασφάλισης θα προεξοφλείται
για να προστατευτεί το πιστωτικό ίδρυμα από τις ενδεχόμενες διακυμάνσεις της αξίας της
απαίτησης ή της δοθείσης εξασφάλισης ή της συναλλαγματικής ισοτιμίας των δύο, εφόσον
αυτές είναι αποτιμημένες σε διαφορετικά νομίσματα.
Οι συντελεστές προεξόφλησης (haircuts) υπολογίζονται με δύο τρόπους:
α) την τυποποιημένη εποπτική μέθοδο
β) την εσωτερική μέθοδο εκτίμησης από το πιστωτικό ίδρυμα
το ύψος του συντελεστή εξαρτάται από τον χρονικό ορίζοντα εντός του οποίου η αξία
εξασφάλισης μπορεί να μεταβληθεί.
Επιπρόσθετα στο τμήμα της απαίτησης το οποίο καλύπτεται από την προεξοφλημένη αξία
της εξασφάλισης θα εφαρμόζεται ένας συντελεστής κεφαλαιακής απαίτησης W , ο οποίος
θα ισούται με 15%. Ο συντελεστής αυτός ουσιαστικά περιορίζει την ικανότητα της τεχνικής
μείωσης κινδύνου (εξασφάλισης, εγγύησης ή πιστωτικού παραγώγου) να αντισταθμίζει τον
πιστωτικό κίνδυνο της απαίτησης, αντανακλώντας με αυτό τον τρόπο τους νομικούς
κινδύνους (νομική κατοχύρωση, ελλιπής κατάρτιση συμβολαίων κ.λ.π), καθώς και τον
κίνδυνο άμεσης ρευστοποίησης της χρησιμοποιούμενης τεχνικής. Ο συντελεστής W θέτει
ένα ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακής απαίτησης έναντι του πιστωτικού κινδύνου του
δανειζόμενου ανεξάρτητα από το ύψος της εξασφάλισης / εγγύησης / ασφάλειας που έχει
λάβει το πιστωτικό ίδρυμα. Συνεπώς, σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, καμία τεχνική
μείωσης κινδύνου δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως τον πιστωτικό κίνδυνο και τη
συνεπαγόμενη κεφαλαιακή απαίτηση. Στην ευνοϊκότερη για το πιστωτικό ίδρυμα
περίπτωση, το τελικό άνοιγμα, μετά την επίδραση της τεχνικής μείωσης κινδύνου, θα
ισούται με το 15% του αρχικού ανοίγματος, διασφαλίζοντας έτσι ότι η κεφαλαιακή
απαίτηση θα συναρτάται άμεσα προς την πιστοληπτικη ικανότητα του δανειζομένου.
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1.3.4 Εποπτικά αποδεκτές μορφές εξασφαλίσεων
•
•
•

•

•
•
•

•

Καταθέσεις στη δανειοδοτούσα τράπεζα, πιστοποιητικά καταθέσεων ή άλλοι
ισοδύναμοι τίτλοι έκδοσής της
Χρεόγραφα κρατών και δημοσίων επιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίζονται
ως κράτη από τις εθνικές εποπτικές αρχές με βαθμολόγηση ΒΒ- ή υψηλότερη
Χρεόγραφα τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών, εταιρειών και
δημοσίων επιχειρήσεων οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται ως κράτη από τις
εθνικές εποπτικές αρχές, με βαθμολόγηση ΒΒΒ- ή υψηλότερη
Μετοχές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε Γενικούς Δείκτες. Στην ευρεία
προσέγγιση είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και μετοχές οι οποίες δε
συμπεριλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη εφόσον αυτές διαπραγματεύονται σε
αναγνωρισμένα χρηματιστήρια.
Χρυσός
Χρεόγραφα τραπεζών τα οποία δεν είναι αξιολογημένα από αναγνωρισμένους
οίκους αξιολόγησης εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια
Επενδύσεις σε Οργανισμούς Συλλογικών επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων υπό προϋποθέσεις(εφόσον η τιμή τους
δημοσιεύεται καθημερινά και επενδύουν σε στοιχεία που αποτελούν αποδεκτές
μορφές εξασφάλισης σύμφωνα με την απλή μέθοδο.
Αστικά και εμπορικά ακίνητα μόνο για τη θεμελιώδη προσέγγιση των
Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης και υπό πολύ αυστηρές
προϋποθέσεις

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο εγγυητής είναι κράτος, κεντρική τράπεζα ή
πιστωτικό ίδρυμα ο συντελεστής W ισούται με μηδέν, ενώ για όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις εγγυήσεων καθώς και για τα πιστωτικά παράγωγα, ο συντελεστής W
παραμένει στο 15%. Επίσης για την αναγνώριση των εγγυήσεων και των πιστωτικών
παραγώγων ως αποδεκτών τεχνικών μείωσης κινδύνου θα πρέπει να πληρούνται
ελάχιστοι όροι, επιχειρηματικές προϋποθέσεις και προϋποθέσεις δημοσιοποίησης.
Όσον αφορά στις συμφωνίες συμψηφισμού εντός ισολογισμού στοιχείων, αυτές
περιορίζονται στον συμψηφισμό δανείων και καταθέσεων με τον αντισυμβαλλόμενο,
αποκλείοντας τον συμψηφισμό υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε διαφορετικά προϊόντα.
Οι συμφωνίες αυτές για να αναγνωριστούν ως αποδεκτές τεχνικές μείωσης κινδύνου θα
πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Αναλυτική μέθοδος - μέθοδος θεμελιώδους εσωτεοικών συστηυάτων διαβάθυισπς
Παρατηρήσεις:
Στη θεμελιώδη μέθοδο χρησιμοποιείται μόνο η Αναλυτική μέθοδος
Χρησιμοποιούνται ακόμη τυποποιημένες «περικοπές» (haircuts
συντελεστές
προεξόφλησης) της αξίας των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων ανάλογα με το είδος
της εξασφάλισης και τον εκδότη της, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του
εκδότη, την εναπομένουσα ληκτότητα, την απαιτούμενη περίοδο διακράτησης μέχρι τη
ρευστοποίηση. Επίσης οι εποπτικές αρχές έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέπουν στα
(haircuts) βάσει εσωτερικών
πιστωτικά ιδρύματα τον υπολογισμό των «περικοπών»
εκτιμήσεων (VaR models) υπό προϋποθέσεις.
Επίσης προσαρμόζεται η LGD με την επίπτωση της εξασφάλισης
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1.3.5 Εξασφαλίσεις - Παραδείγματα

Απλή υέθοδορ - Τυποποιηυένη προσέγγιση
1°

Δάνειο 1000 € σε εταιρεία αξιολογημένη ΒΒΒ+ (συντελεστής στάθμισης κινδύνου 100%)
Ληφθείσα εξασφάλιση: Ομόλογο Δημοσίου ΗΠΑ σε $ (ΑΑΑ,0%) και τρέχουσα αξία=1100€
Ελάχιστος συντελεστής στάθμισης 20% καθώς άνοιγμα και εξασφάλιση αποτιμώνται σε
διαφορετικά νομίσματα
Σταθμισμένο Ενεργητικό = 1000 X 20% = 200€
Πραγματικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου = 200/1000 =20%
Κεφαλαιακή απαίτηση = 200 * 8% = 16€
2°

Δάνειο 1000 € σε εταιρεία αξιολογημένη ΒΒΒ+ (συντελεστής στάθμισης κινδύνου 100%)
Ληφθείσα εξασφάλιση :Ομόλογο Γερμανικού Δημοσίου σε € (ΑΑΑ,0%) και τρέχουσα
αξία=1100€
Εφόσον άνοιγμα και εξασφάλιση αποτιμώνται στο ίδιο νόμισμα και η εξασφάλιση είναι
(ΑΑΑ, 0%) τότε:
Προσαρμοσμένη αξία εξασφάλισης = 1100 X (1-20%) = 880€
Σταθμισμένο Ενεργητικό = (880 X 0% + 120 X 100%) = 120€
Πραγματικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου = 120/1000 =12%
Κεφαλαιακή απαίτηση = 120 * 8% = 9,6 €

Αναλυτική υέθοδορ - Τυποποιημένη προσέννιση
1°

Δάνειο 1000 € σε εταιρεία αξιολογημένη ΒΒΒ+(συντελεστής στάθμισης κινδύνου 100%)
Ληφθείσα εξασφάλιση: Ομόλογο Δημοσίου ΗΠΑ σε $ (ΑΑΑ) με εναπομένουσα διάρκεια
>5 έτη και τρέχουσα αξία=1100€
«Περικοπή» εξασφάλισης = 4% (από Εποπτική Αρχή)
«Περικοπή» συν/κού κινδύνου = 8% (από Εποπτική Αρχή)
Προσαρμοσμένη αξία εξασφάλισης = 1100 X (1-4%-8%) = 968
Σταθμισμένο Ενεργητικό = 100%*(1000 -968) = 32€
Πραγματικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου = 32/1000 =3,2%
Κεφαλαιακή απαίτηση = 32 * 8% = 2,56 €
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2°

Δάνειο 1000 € σε εταιρεία αξιολογημένη ΒΒΒ+(συντελεστής στάθμισης κινδύνου 100%)
Ληφθείσα εξασφάλιση .Μετοχές Γενικού Δείκτη Down - Jones και τρέχουσα αξία = 1100 €
«Περικοπή» εξασφάλισης = 15% (από Εποπτική Αρχή)
«Περικοπή» συν/κού κινδύνου = 8% (από Εποπτική Αρχή)
Προσαρμοσμένη αξία εξασφάλισης = 1100 X (1-15%-8%) = 847 €
Σταθμισμένο Ενεργητικό = 100%*(1000 -847) = 153 €
Πραγματικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου = 153/1000 =15,3%
Κεφαλαιακή απαίτηση = 153 * 8% = 12,24 €

Αναλυτική υέθοδος - υέθοδος Θεμελιώδους Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης
Δάνειο 1000 € σε εταιρεία (PD=0,35% εκτίμηση από ΕΣΔ και LGD=45% εκτίμηση από
εποπτική αρχή)
Ληφθείσα εξασφάλιση : μετοχές Γενικού Δείκτη Dow - Jones και τρέχουσα αξία = 1100€
«Περικοπή» εξασφάλισης = 15% (από Εποπτική Αρχή)
«Περικοπή» συν/κού κινδύνου = 8% (από Εποπτική Αρχή)
Προσαρμοσμένη αξία εξασφάλισης = 1100 X (1 -15%-8%) = 847 €
Προσαρμοσμένο πιστωτικό άνοιγμα = 1000€ - 847€ = 153€
Προσαρμοσμένη αξία LGD = 45% X (153/1000) = 6,9%
Συντελεστής Στάθμισης (LGD=6,9% και PD=0,35%) = 9,26% (από τη συνάρτηση για
εταιρείες)
Σταθμισμένο Ενεργητικό = 9,26%*1000 = 92,6 €
Πραγματικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου = 153/1000 =15,3%
Κεφαλαιακή απαίτηση = 92,6 * 8% = 7,4 €
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1.4 Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη έναντι του Λειτουργικού
κινδύνου
1.4.1 Ορισμός Λειτουργικού κινδύνου
Είναι ο κίνδυνος να επέλθουν ζημιές που προκύπτουν είτε από ανεπαρκείς ή εσφαλμένες
εσωτερικές διαδικασίες, συστήματα ή ανθρώπινο παράγοντα είτε από εξωτερικά αίτια.
Περιλαμβάνεται ο νομικός κίνδυνος, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι στρατηγικής και
φήμης των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ο Λειτουργικός κίνδυνος αφορά επομένως άμεσες ή έμμεσες απώλειες που σύμφωνα με
την Επιτροπή Βασιλείας μπορεί να ανήκουν σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες:
• Απώλειες λόγω διαχειριστικών σφαλμάτων όπως π.χ η διαβίβαση εντολής
πληρωμής σε λανθασμένο αποδέκτη,
• Ποινές λόγω μη συμμόρφωσης με ισχύοντα εποπτικά και νομοθετικά πλαίσια,
• Φυσικέ καταστροφές, σεισμοί, πυρκαγιές κ.λ.π
• Απώλειες ή ποινές από καταδικαστικές αποφάσεις δικαστικών αρχών, μετά
από προσφυγή πελατών,
• Προβληματική λειτουργία υπολογιστών συστημάτων,
• Περιπτώσεις εξαπάτησης είτε από το προσωπικό της Τράπεζας είτε απο το
εξωτερικό περιβάλλον.
Αναφορικά με το ισχύον πλαίσιο της Κεφαλαιακής Επάρκειας τα ποσοστά στάθμισης που
είχε ορίσει η Επιτροπή Βασιλείας και που σχετίζονταν περισσότερο με τον πιστωτικό
κίνδυνο, ήταν σκόπιμα υψηλότερα για να καλύπτουν παράλληλα και 11 άλλης μορφής
κινδύνου” εκτός από τους
πιστωτικούς. Καθώς λοιπόν στο νέο εποπτικό πλαίσιο
προτείνονται συγκεκριμένες μεθοδολογίες αποκλειστικά για τον πιστωτικό κίνδυνο, μένουν
ακάλυπτοι αυτοί οι άλλοι μορφής κίνδυνοι.
Η επιτροπή επικαλείται ως πρόσθετους λόγους ιδιαίτερης αναφοράς στο λειτουργικό
κίνδυνο, την αύξηση της συνθετότητας και του εύρους των τραπεζικών εργασιών και την
ολοένα και μεγαλύτερη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας.
Σε ότι αφορά τις μεθοδολογίες μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου, η Επιτροπή
αναγνωρίζει ότι αυτές βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης και γι' αυτό ενθαρρύνει
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προτείνουν υποψήφιες λύσεις. Η ίδια εισηγείται τρεις
εναλλακτικές μεθοδολογίες αποτίμησης:
1. τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη(Β33Ϊο Indicator Approach)
2. την Τυποποιημένη Μέθοδο (Standardised Approach )
3. τη μέθοδο της Εσωτερικής Μέτρησης (Internal Measurement Approach)

1.4.1.1 Μέθοδος του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach)
Στη μέθοδο του Βασικού Δείκτη οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα υπολογίζονται από τον
πολλαπλασιασμό ενός οικονομικού δείκτη αντιπροσωπευτικού της δραστηριότητας του
τραπεζικού ιδρύματος και συνεπώς και της αντίστοιχης έκθεσης στο λειτουργικό κίνδυνο,
επί έναν σταθερό συντελεστή α . (δηλαδή η κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται ως
ποσοστό των συνολικών εσόδων του πιστωτικού ιδρύματος)
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Κεφαλαιακή απαίτηση = a * Δείκτη έκθεση
Όπου :
a : σταθερός συντελεστής εποπτικά καθορισμένος
Δείκτης έκθεσης στο κίνδυνο: μικτά έσοδα

1.4.1.2 Τυποποιημένη Μέθοδος (Standardised Approach )
Στην τυποποιημένη μέθοδο, προτείνεται εξειδίκευση των συντελεστών κατά τραπεζική
δραστηριότητα και χρήση διαφορετικών οικονομικών δεικτών κατά περίπτωση. Το σύνολο
των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους
κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε δραστηριότητα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους
αντίστοιχους οικονομικούς δείκτες κατά διαχειριστική μονάδα και είδος δραστηριότητας.
Για
κάθε
είδος
δραστηριότητας
προτείνεται
ειδικός
συντελεστής
β
που
πολλαπλασιαζόμενος με τον αντίστοιχο οικονομικό δείκτη θα δίνει τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Χαρτογράφηση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Επενδυτική
Χρηματοδότηση
Μεγάλων Επιχειρήσεων

18%

Διαχείριση Διαθεσίμων

18%

Λιανική Τραπεζική

12%

Εμπορική Τραπεζική

15%

Εμπορική Τραπεζική

Πληρωμές&Διακαν/μοί

18%

Υπηρεσίες
Πρακτόρευσης

15%

Υπηρεσίες
εξωτερικών
πελατών
Θεματοφυλακή
Εταιρική εκπροσώπευση
Corporate Trust

Τραπεζική

Παραδοσιακές

Επιχειρηματική Τραπεζική
Χρημ/ση Κεντρ./Τοπ. Κυβερν.
Merchant Banking
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πωλήσεις
Market Making
Διαχείριση Ιδίων Θέσεων
Διαχείριση Διαθεσίμων
Λιανική Τραπεζική
Διαχείριση περιουσίας ιδιωτών
Διαχείριση
Πιστωτικών
Καρτών

Τραπεζικές

Εργασίες

Λοιπές

Διαχείριση κεφαλαίων

12%

Διαχείριση
Διακεκριμένων
κεφαλαίων
Διαχείριση κεφαλαίων

Εργασίες

Λιανική Χρηματομεσιτεία

12%

Λιανική χρηματομεσιτεία
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1.4.1.3 Μέθοδος της Εσωτερικής Μέτρησης (Internal Measurement Approach)
Στη Μέθοδο της Εσωτερικής Μέτρησης η τράπεζα στηριζόμενη στον τρόπο κατανομής
των τραπεζικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την προηγούμενη μέθοδο, θα υπολογίζει
από ιστορικά δεδομένα και για συγκεκριμένες περιπτώσεις απωλειών ( Loss events) τις
παρακάτω παραμέτρους:
1. πιθανότητα να συμβούν ανάλογες περιπτώσεις στο επόμενο διάστημα έτους (probability
of event)
2. Μέση απώλεια ανά περίπτωση (Loss given event)
Αν για παράδειγμα στη διάρκεια ενός έτους μια στις χίλιες πληρωμές μιας διαχειριστικής
μονάδας κατευθύνεται σε λάθος παραλήπτη και κατά μέσο όρο η Τράπεζα έχει απώλειες
δέκα χιλιάδων ευρώ από κάθε τέτοια λανθασμένη πληρωμή, τότε οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις θα είναι ανάλογες του γινομένου του αριθμού των συγκεκριμένων συναλλαγών
σε ένα έτος, επί την πιθανότητα να συμβεί το γεγονός (0,1%), επί τη μέση απώλεια ανά
περίπτωση (10.000 ευρώ).
Η επιτροπή Βασιλείας θεωρεί τις παραπάνω μεθοδολογίες σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης
και δεν αποκλείεται οι τελικές προδιαγραφές να διαφέρουν αισθητά από τις αρχικές
προτάσεις.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφορά της Επιτροπής σε θέματα λειτουργικού
κινδύνου δεν περιορίζεται μόνο στην ποσοτική τους διάσταση (υπολογισμός δηλαδή των
αντίστοιχων κεφαλαιακών απαιτήσεων ), αλλά και σε ποιοτικά κριτήρια που γίνονται τόσο
περισσότερο αυστηρά όσο η τράπεζα εφαρμόζει περισσότερο εξελιγμένη μέθοδο
υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο.
Μέθοδος
Βασικού
Δείκτη

Ποιοτικά κριτήρια

Συμμόρφωση με τις «θεμελιώδεις πρακτικές για
τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου» που
απαιτούν:
-ανεξάρτητη μονάδα ελέγχου
-αποτελεσματική χρήση συστήματος αναφορών
κινδύνου
-ενεργό συμμετοχή της ανώτατης διοικητικής
βαθμίδας
Τεκμηρίωση
των
συστημάτων
διαχείρισης
κινδύνου
Ανεξάρτητη λειτουργία ελέγχου και διαχείρισης
κινδύνου
Συλλογή δεδομένων & διοικητική πληροφόρηση
κινδύνου
Αναγνώριση
και
συλλογή
ανά
τομέα
δραστηριότητας , επιχειρησιακή μονάδα, προϊόν
Παρακολούθηση ζημιογόνων γεγονότων &
συλλογή δεδομένων ζημιών
Εσωτερικό σύστημα διοικητικής ενημέρωσης &
παραγωγής αναφορών για ζημιές & ζημιογόνα
γεγονότα,
υποστηριζόμενα
από
βάσεις
δεδομένων
Έλεγχος ακρίβειας δεδομένων ζημιογόνων
γεγονότων & ζημιών
Συστηματική διαχείριση δεδομένου κινδύνου
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Ναι

Τυποποιημένη
Μέθοδος

Εξελιγμένες
Μέθοδοι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι

Ναι
Ναι

μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων
Άντληση δεδομένων κινδύνου τουλάχιστον για 3
έτη
Συγκεκριμένες μέθοδοι για την ενσωμάτωση
δεδομένων ζημιών από εξωτερικές πηγές
Μεθοδολογία επικύρωσης που θα περιλαμβάνει
ανάλυση σεναρίων και stress testing
Καταγραφή όλων των μεθόδων και των
διαδικασιών για τη δυνατότητα ανεξάρτητου
ελέγχου και πιστοποίησης

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

2. ΠΥΛΩΝΑΣ II: Εποπτικές διαδικασίες εξέτασης της Κεφαλαιακής Επάρκειας των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων
2.1 Οι τέσσαρες αρχές του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των Εποπτικών
Αρχών
Στον 2° πυλώνα καταγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν οι εποπτικές
αρχές για να εξετάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μεθόδων που ακολουθούν οι
τράπεζες για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και κατά πόσον αυτές
συνάδουν με τη φιλοσοφία του 1° πυλώνα.
Ειδικότερα ο 2ος πυλώνας αφορά τη διαδικασία ελέγχου από τις εποπτικές αρχές των
μηχανισμών που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα για τη μέτρηση, διαχείριση και
άμβλυνση των κινδύνων που αναλαμβάνουν καθώς και τα βασικά κριτήρια και τις αρχές
που διέπουν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που έχουν υιοθετήσει. Το συναφές πλαίσιο
οριοθετείται από τις τέσσερις ακόλουθες αρχές:

1η Αρχή :
Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό για την αξιολόγηση της
κεφαλαιακής τους επάρκειας, σε συνάρτηση με το είδος των κινδύνων που επιλέγουν να
αναλάβουν και τη στρατηγική που ακολουθούν, ώστε να διασφαλίζεται ότι διατηρούν
επαρκή κεφάλαια.
2η Αρχή :
Οι Εποπτικές αρχές θα πρέπει να εξετάζουν και να αξιολογούν την εκτίμηση της
κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών βάσει των εσωτερικών μηχανισμών τους και την
επίπτωση των στρατηγικών επιλογών τους στην κεφαλαιακή επάρκειά τους, καθώς και την
ικανότητα των τραπεζών να παρακολουθούν και να επιβεβαιώνουν ότι οι δείκτες
κεφαλαιακής τους επάρκειας βρίσκονται στα επίπεδα που καθορίζονται από τις Εποπτικές
Αρχές. Εφόσον τα Εποπτικά Όργανα δεν ικανοποιούνται από τα αποτελέσματα των
ελέγχων που διενεργούν για τα εν λόγω θέματα, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα.

3η Αρχή :
Οι Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να επιζητούν από τις τράπεζες, όταν συντρέχει λόγος, να
λειτουργούν με δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας καλύτερους από τα εποπτικά ελάχιστα
καθορισμένους και παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν απ’ αυτές να
διατηρούν κεφάλαια υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα.
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4η Αρχή :
Οι εποπτικές Αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνουν έγκαιρα, ώστε να
αποτρέπουν τη μείωση των κεφαλαίων κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα που απαιτούνται,
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των κινδύνων που συνδέονται με τις στρατηγικές επιλογές
κάθε τράπεζας και θα πρέπει να απαιτούν την άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών, οσάκις
το ύψος των κεφαλαίων δε διατηρείται σταθερό ή δεν επανέρχεται στα επιθυμητά
επίπεδα.
Με τις αρχές αυτές δημιουργούνται νέες υποχρεώσεις και προκλήσεις τόσο για τα
πιστωτικά ιδρύματα, όσο και για τις Εποπτικές Αρχές και ταυτόχρονα δίδεται ιδιαίτερη
έμφαση σε μία νέα νοοτροπία που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν αρκεί μόνο να
εντοπίζεται ο κίνδυνος και να μετρούνται οι ενδεχόμενες συνέπειες, αλλά πρόσθετα να
αξιολογούνται οι διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για τη διεκπεραίωση κάθε
δραστηριότητας, σε ότι αφορά την οργάνωσή τους ,την πληρότητα και αποτελεσματικότητά
τους και το βαθμό συμμόρφωσης προς αυτές.
Επομένως δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συσχέτιση μεταξύ του ύψους κεφαλαίων που
απαιτούνται για τους κινδύνους
που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και της
επάρκειας αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού
ελέγχου που έχουν υιοθετήσει .Ως εκ τούτου:
• η ανάληψη αυξημένων κινδύνων δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την αύξηση των
κεφαλαίων
• πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης των
κινδύνων και την ενίσχυση των ελεγκτικών διαδικασιών
• η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρείται ότι
υποκαθιστά τυχόν σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες που έχει υιοθετήσει
κάποια τράπεζα.

2.2 Ο ρόλος των Εποπτικών Αρχών
Με τις νέες προτάσεις επιτρέπεται στις τράπεζες να χρησιμοποιούν δικές τους
"εσωτερικές" μεθοδολογίες προσδιορισμού των ελάχιστων κεφαλαίων για την κάλυψη του
πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου με την προϋπόθεση ότι τα συστήματα που έχουν
υιοθετηθεί θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και ότι θα γνωστοποιούν
τα χαρακτηριστικά τους στις Εποπτικές Αρχές. Από την άλλη πλευρά οι τελευταίες πρέπει
να :
• Παρακολουθούν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα συμμορφώνονται με όσα
προβλέπονται και να αξιολογούν κατά πόσο τα κεφάλαιά τους είναι ανάλογα με
το είδος των κινδύνων που αναλαμβάνουν , και
• να λαμβάνουν εγκαίρως πρόσθετα μέτρα, οσάκις κρίνουν ότι αυτό απαιτείται,
είτε διότι κάποια πιστωτικά ιδρύματα δε συμμορφώνονται επαρκώς ή όταν
δυσμενείς συνθήκες της αγοράς ή κάποιου συγκεκριμένου κλάδου της
οικονομίας επιβάλλουν κάτι τέτοιο.

2.3 Υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων
Σύμφωνα με την πρώτη αρχή οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν αναπτύξει μηχανισμό
αξιολόγησης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, ανάλογα με το είδος και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Προκειμένου όμως ο μηχανισμός να θεωρείται
πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει :
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•

•

•

κανονισμούς και διαδικασίες σχεδιασμένες κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται ότι εντοπίζονται , μετρώνται και αναφέρονται όλοι οι σημαντικοί
κίνδυνοι,
κατάλληλες διαδικασίες με τις οποίες θα συσχετίζεται το ύψος των κεφαλαίων με
τις στρατηγικές που επιλέγει να ακολουθήσει κάθε τράπεζα και τους
αναλαμβανόμενους κινδύνους
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, επιθεώρησης,
μέσω των οποίων θα
επιβεβαιώνεται η ακεραιότητα και
ορθότητα του συστήματος διαχείρισης
κινδύνων.

Η ευθύνη δημιουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του περιγραφόμενου μηχανισμού
αποτελεί αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτερων διοικητικών οργάνων
του πιστωτικού ιδρύματος. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας πρέπει να
παρακολουθεί ότι τα διευθυντικά της στελέχη μεριμνούν για την καθιέρωση μεθόδων
μέτρησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων και συσχετισμού τους με τα κεφάλαια της
τράπεζας. Παράλληλα, απαραίτητη είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικού Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και η ύπαρξη έγγραφων κανονισμών και διαδικασιών, που θα
έχουν κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό. Και αυτό διότι η δομή του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου που διαθέτει ένα πιστωτικό ίδρυμα αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα
για την αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας. Ο
αποτελεσματικός δε έλεγχος της ακολουθούμενης διαδικασίας προϋποθέτει την
ανεξάρτητη αξιολόγησή της (από μη εμπλεκόμενους σε αυτήν και, όπου απαιτείται, την
ανάμειξη των εσωτερικών ή εξωτερικών ελεγκτών.
Ουσιαστικά λοιπόν, ο δεύτερος πυλώνας του πλαισίου της Επιτροπής Βασιλείας για την
κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών συμβαδίζει με το πνεύμα και τις κατευθύνσεις της
Οδηγίας που εξέδωσε η ίδια Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 1998 σχετικά με το «Πλαίσιο
Αρχών για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζικών Οργανισμών» όπου και
παραπέμπει. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω Οδηγία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η
Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι η ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών έλεγχου
αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για τη ομαλή λειτουργία των τραπεζών και για ην
εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα. Στη χώρα
μας η οδηγία αυτή υιοθετήθηκε με τη γνωστή πλέον ΠΔΤΕ 2438/6.8.98 και μάλιστα , ένα
μήνα νωρίτερα από την οριστικοποίηση του τελικού κειμένου.
Με την προαναφερόμενη πράξη είχε ήδη από το τέλος του 1998 θεσπιστεί το πλαίσιο των
βασικών αρχών και κριτηρίων που πρέπει να ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα
προκειμένου να αναπτύξουν ένα πλήρες και ολοκληρωμένο Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι ένα σημαντικό τμήμα της εν λόγω Πράξης αφορά
"τις βασικές αρχές και κριτήρια σχετικά με τον έλεγχο των τραπεζικών κινδύνων” και ότι
επιπλέον ζητείται από τα πιστωτικά ιδρύματα που το ενεργητικό τους υπερβαίνει τις τότε
δρχ. 300 δις. να συστήσουν μέχρι 31.12.1998 εξειδικευμένη μονάδα Διαχείρισης
Κινδύνων. Επομένως τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ήδη συμμορφωθεί με τις οδηγίες
και κατευθύνσεις της ΠΔΤΕ 2438/98 διαθέτουν ήδη σε ικανοποιητικό βαθμό την υποδομή
για την εφαρμογή των νέων προτάσεων της Επιτροπής
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ΠΥΛΩΝΑΣ III: Ενίσχυση της πειθαρχίας αγοράς μέσω της δημοσιοποίησης
στοιχείων σχετικά με τη διάρθρωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων
3.1 Δημοσιοποίηση Στοιχείων
Ο τρίτος πυλώνας επιχειρεί την επιβολή κανόνων στη διαφάνεια. Εκχωρείται δηλαδή στις
ίδιες τις αγορές σημαντικό μέρος του εποπτικού έργου.
Η Γενική Αρχή Δημοσιοποίησης αναφέρει ότι τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα πρέπει να έχουν
επίσημη πολιτική δημοσιοποίησης στοιχείων, εγκεκριμένη από τα διοικητικά τους
συμβούλια. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν διαδικασίες αξιολόγησης της καταλληλότητας
των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, της επαλήθευσής τους και της συχνότητας
δημοσιοποίησης αυτών.

Δημοσιοποίηση στοιχείων /παράδειγμα
Πεδίο εφαρμογής:

Μητρική εταιρεία
Μέθοδος ενοποίησης

Εποπτικά Ίδια :
κεφάλαια

διάρθρωση εποπτικού κεφαλαίου
Όροι έκδοσης στοιχείων κεφαλαίου

Κεφαλαιακή
Επάρκεια

υπολογισμός κεφαλαιακής επάρκειας ανά κατηγορία κινδύνου
εποπτικά αποδεκτό κεφάλαιο και ελάχιστα απαιτούμενο κεφάλαιο
Παράγοντες που επιδρούν στην κεφαλαιακή θέση
σταθμισμένα και αστάθμιστα ανοίγματα πριν και μετά τις μεθόδους
μείωσης πιστωτικού κινδύνου
Γεωγραφική / κλαδική κατανομή
Ληκτότητα και συγκέντρωση
Απαιτήσεις σε καθυστέρηση / επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πλαίσιο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Ανάλυση υποδειγμάτων credit scoring
Μέθοδοι μείωσης πιστωτικού κινδύνου ανά συντελεστή στάθμισης
Σημαντικότεροι εγγυητές

Πιστωτικός
Κίνδυνος

Κίνδυνοι αγοράς :

Λειτουργικός
Κίνδυνος

Επιτοκιακός :
Κίνδυνος

κεφαλαιακές απαιτήσεις ανά κατηγορία κινδύνου
Ανάλυση μεθόδου Μέγιστης Δυνητικής Ζημιάς (VaR)
Αποτελέσματα δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου (back testing)
Προσομοίωση καταστάσεων κρίσης (Stress testing)
κεφαλαιακές απαιτήσεις ανά τομέα δραστηριότητας
πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου
Λειτουργικές ζημιές ανά τομέα δραστηριότητας

μέγεθος και επίπτωση στα κέρδη μεγάλων και απροσδόκητων μετα
βολών στα επιτόκια ανά νόμισμα
εσωτερικά όρια
πλαίσιο διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου
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ΜΕΡΟΣ V :
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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ΚΑΙ

Συμπεράσματα - κριτική & ενδεχόμενες επιπτώσεις
Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι γεγονός ότι διακρατούν υψηλότερα από τα ελάχιστα
καθοριζόμενα επίπεδα κεφαλαίων καθώς η προσέγγιση ή, στη χειρότερη περίπτωση, η
παραβίαση του ελάχιστου ορίου κεφαλαιακής επάρκειας (8%) θα επιφέρει σημαντικές
επιπτώσεις σε αυτά. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να πάρουν τη μορφή στενότερης
εποπτικής παρακολούθησης και εξέτασης, αποδυνάμωσης της φύσης τους ή άμεσης
αποκατάστασης της κεφαλαιακής τους βάσης, είτε σε προσφυγή στις κεφαλαιαγορές είτε
με μείωση των στοιχείων του ενεργητικού τους. Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της
Βασιλείας εισάγοντας ακριβέστερες και πιο ευαίσθητες στις μεταβολές του πιστωτικού
κινδύνου μεθοδολογίες υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα αυξήσουν
πιθανότητα προσέγγισης ή παραβίασης του ελάχιστου ορίου κεφαλαιακής επάρκειας, στην
περίπτωση απρόσμενης επιδείνωσης των αξιολογήσεων - εσωτερικών και εξωτερικών πιστοληπτικής ικανότητας. Όσο πιο ευαίσθητη στις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου
είναι η επιλεγόμενη μεθοδολογία τόσο μεγαλύτερη και η δυνητική μεταβλητότητα των
κεφαλαιακών απαιτήσεων, γεγονός που διαπιστώνεται και από τη συγκριτική μεταβολή
των συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου μεταξύ των δύο προσεγγίσεων
(Τυποποιημένης και Θεμελιώδους). Συνεπώς, ακόμη και αν οι νέες προτάσεις δεν
μεταβάλλουν το ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα θα
πρέπει να διακρατούν υψηλότερα, σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, επίπεδα κεφαλαίου
για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη μεταβλητότητα αυτών. Είναι φανερό ότι η διακράτηση
υψηλότερου επιπέδου κεφαλαίων από την μια πλευρά θα ενισχύσει την ευρωστία των
πιστωτικών ιδρυμάτων και θα συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, ενώ από την άλλη θα επηρεάσει βασικά χρηματοοικονομικά τους μεγέθη (π.χ
δείκτες κερδοφορίας, κόστος άντλησης κεφαλαίου κ.λ.π)
Τα μεγαλύτερα κέρδη από την αλλαγή του εποπτικού πλαισίου θα προσπορίζονται οι
τράπεζες που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου
υψηλής ποιότητας, ώστε να πετύχουν την έγκριση των εποπτικών αρχών. Συνεπώς οι
τράπεζες που έχουν επιτύχει μεγάλο μέγεθος μπορούν να αξιοποιήσουν τις οικονομίες
κλίμακας επιμερίζοντας το μεγάλο κόστος ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων.
Οι ελληνικές τράπεζες που θα επιλέξουν την τυπική προσέγγιση για τον πιστωτικό
κίνδυνο, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος
των ελληνικών επιχειρήσεων δεν τυγχάνουν αξιολόγησης. Τα κίνητρα για να προβούν σε
αξιολόγηση δεν είναι πάντα επαρκή, δεδομένου ότι στην περίπτωση κακής αξιολόγησης
θα υποχρεωθούν να δεχτούν χειρότερη διαβάθμιση από ότι εάν παρέμειναν εκτός
αξιολόγησης. Είναι γεγονός ότι η αξιολόγηση του κρατικού χρέους των υπόλοιπων
ευρωπαϊκών χωρών είναι ανώτερη σε σύγκριση με την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι καμία
ελληνική επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει καλύτερη αξιολόγηση από αυτή που έχει το
ελληνικό κράτος. Η είσοδος, ωστόσο, της Ελλάδας στην ευρωζώνη αποτελεί σημαντικό
προσόν για τις ελληνικές τράπεζες
και διασφαλίζει βελτιωμένη αξιολόγηση της
πιστοληπτικής τους επιφάνειας.
Γενικά, ενώ οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας παρέχουν εύκολη και συγκρίσιμη
εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου μιας εταιρείας, παρουσιάζουν ωστόσο χρονική
υστέρηση σε σχέση με τις φάσεις των οικονομικών κύκλων και κατ’ επέκταση τις εξελίξεις
στην αγορά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι αξιολογικοί οίκοι βασίζονται σε λογιστικά
στοιχεία και αδυνατούν να παρακολουθήσουν όλους τους δανειζόμενους συνεχώς. Είναι
φανερό ότι αυτή η χρονική υστέρηση των εκτιμήσεων των αξιολογικών οίκων πιθανώς να
έχει ως αποτέλεσμα την ασυγχρόνιστη μεταβολή των κεφαλαιακών απαιτήσεων των
πιστωτικών ιδρυμάτων με τις φάσεις του οικονομικού κύκλου
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Μειονεκτήματα των σημερινών κανόνων
Οι κανόνες που ισχύουν σήμερα υποχρεώνουν τις τράπεζες να εφαρμόζουν ενιαίο
συντελεστή στάθμισης των κινδύνων, ένα συντελεστή 100% σε όλες τις εταιρικές
χορηγήσεις . Το ότι οι χορηγήσεις της κατηγορίας αυτής δεν ανήκουν όλες στην ίδια τάξη
κινδύνου δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Θεωρείται δηλαδή ότι ο κίνδυνος είναι ίδιος
όταν δανείζεις μια εταιρεία αξιολογημένη με ΑΑΑ όπως και όταν δανείζεις μια τυχαία
εταιρεία.
Αυτή η κανονιστική ισοπέδωση περιορίζει τη δυνατότητα των τραπεζών να προσφέρουν
καλύτερους όρους στους πελάτες που είναι πιο έμπειροι πιο οργανωμένοι, πιο δυναμικοί,
πιο συνετοί πιο συνεπείς. Εγείρονται έτσι ζητήματα άδικης μεταχείρισης και χαμένων
ευκαιριών. Επιπλέον, όμως, το σημερινό σύστημα αντιβαίνει στοιχειώδεις κανόνες
οικονομικής αποτελεσματικότητας. Διότι όχι μόνο οι τράπεζες και οι πελάτες τους, αλλά το
σύνολο της οικονομίας ωφελείται όταν προσφέρονται καλύτεροι όροι δανεισμού σε όσους
διαθέτουν:
• ένα πετυχημένο ιστορικό
• σύγχρονη οργάνωση
• καλά οικονομικά στοιχεία
• διαφάνεια στις σχέσεις και συναλλαγές
• ένα συμπαγές επιχειρηματικό σχέδιο, και
• ένα λεπτομερές και ρεαλιστικό πρόγραμμα δράσης
σε μια υγιή οικονομία της αγοράς, πρωταρχικός ρόλος του τραπεζικού συστήματος είναι
να διοχετεύει, με σωστή τιμολόγηση των κινδύνων που αναλαμβάνονται, τα κεφάλαια που
του εμπιστεύεται το καταθετικό και επενδυτικό κοινό κατά προτεραιότητα στις πιο
αποδοτικές και ασφαλείς τοποθετήσεις. Ο ρόλος αυτός θα ενισχυθεί, όταν τεθεί σε ισχύ η
Βασιλεία II.
Με τη δίπτυχη έννοια "κίνδυνος / απόδοση” οι τράπεζες ήταν από τη φύση τους ανέκαθεν
εξοικειωμένες. Χρειάζεται τώρα να εξοικειωθούν περισσότερο με την έννοια αυτή και οι
επιχειρήσεις. Να την εφαρμόζουν δηλαδή και εκείνες στις σχέσεις τους όχι μόνο με τις
τράπεζες αλλά και με δικούς τους πελάτες. Χρειάζεται σύντομα να το κάνουν, διότι αυτό θα
είναι προς το συμφέρον τους στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον. Απώτερος σκοπός της
Βασιλείας II είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας όχι μόνο των
τραπεζικών αλλά και όλων των οικονομικών συναλλαγών.

Σκοποί της Βασιλείας II
Αναγνωρίζοντας τα μειονεκτήματα των κανόνων που ισχύουν σήμερα, η Επιτροπή της
Βασιλείας θέλησε να τα θεραπεύσει. Η πρόθεση αυτή είναι έκδηλη στην προταθείσα Νέα
Συμφωνία για τα ίδια κεφάλαια της οποίας οι απώτεροι σκοποί 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.
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•

•

•

Ισοι 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 βαθμολογούνται υψηλά στις
κλίμακες διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας.
Συιιβατότητα υε τκ πρακτικές της αγοράς: θα υπάρχει καλύτερη ευθυγράμμιση των
θεσμικά απαιτούμενων κεφαλαίων με την έννοια και τις μεθόδους της λεγάμενης
"κατανομής οικονομικού κεφαλαίου” που εφαρμόζουν οι σύγχρονες τράπεζες.

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 διαβάθμισης (internal rating 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 χωριστά. Ο πελάτης έτσι θα γνωρίζει εκ των προτέρων αν η τράπεζα
στην οποία απευθύνεται εφαρμόζει τη μια ή την άλλη μέθοδο. Και αυτό θα είναι ένα από τα
στοιχεία που θα μπορεί ο ίδιος να συνεκτιμά 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 πιστοληπτικής 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 από τις εποπτικές αρχές.
Και στις δυο 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 την χρηματοδοτήσει.

Η επίπτωση στο κόστος των τραπεζικών κεφαλαίων
Ενα βασικό στοιχείο που προσδιορίζει το κόστος του τραπεζικού προϊόντος, υπηρεσίας ή
συναλλαγής είναι η ποσότητα κεφαλαίου που ή τράπεζα πρέπει να διαθέσει για τον
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 κεφάλαιο.
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:
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•

•

Αν η τράπεζα έχει επιλέξει να εφαρμόζει την "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 έως 12 κεφάλαιο.
Αν πάλι δεν υπάρχει rating, δηλαδή η
επιχείρηση δεν βαθμολογείται από οίκο
αξιολόγησης, τότε το απαιτούμενο κεφάλαιο θα είναι όπως και σήμερα, δηλαδή € 8.

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 δεν θα
συνεπάγονται συνταρακτικές η απότομες αλλαγές. Και μάλιστα, οι καλές επιχειρήσεις θα
ωφεληθούν. Συγκεκριμένα:
• Για τις επιχειρήσεις που δεν θα βαθμολογηθούν από εταιρεία αξιολόγησης, όπως και
για εκείνες που θα αξιολογούνται με μεσαία 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 αυτή την κατεύθυνση.
• Εκεί που ή 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 περίπτωσή 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 δεν
δικαιολογεί πανικό.

Χρόνος προσαρμογής
Στην αρχή, αλλά πάντως όχι για απεριόριστο χρονικό διάστημα, οι επιχειρήσεις θα
μπορούν να επιλέξουν να μη βαθμολογούνται από εταιρεία αξιολόγησης. Θα έχουν έτσι
τον χρόνο να δημιουργήσουν ένα ιστορικό καλών επιδόσεων, έτσι 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 χρειαστούν 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 μέγιστο150% στη τυποποιημένη μέθοδο). Αυτό σημαίνει ότι για τους "πολύ
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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 μέθοδο της
εσωτερικής βαθμολόγησης, να απομακρυνθούν βαθμιαία από τους "μη κατοίκους”
πελάτες, λόγω των υψηλών εποπτικών κεφαλαίων που στην περίπτωσή τους θα
συνεπάγεται η εφαρμογή της μεθόδου αυτής.
Επομένως συμπεραίνουμε ότι:
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 χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και σύνεση. Αυτές
ακριβώς τις αρχές και αλήθειες αντανακλά το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, στο οποίο
καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε.
Για όσες τράπεζες και επιχειρήσεις θα προετοιμαστούν εγκαίρως, το κόστος προσαρμογής
θα είναι ελεγχόμενο και θα επιμεριστεί σε αρκετές περιόδους χρήσης.
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 εξασφαλίσει 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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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
Άννας Ψιλοπούλου - Τσουτσουβά (Τράπεζα της Ελλάδος Δ/νση Οικομομικών Μελετών) Η ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/646/ΕΟΚ. Δελτίο Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών έτος 7- τεύχος 25-26 Α εξαμηνία 1990.
Γεωργίου Εμμ.Τραγάκη (Οικονομολόγος Τραπεζικός επιστημονικός συνεργάτης της ΕΕΤ) ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών έτος 7- τεύχος 25-26 Α εξαμηνία 1990.
Χρήστου Γκόρτσου ( Δικηγόρου - Οικονομολόγου) Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Α ΜΕΡΟΣ). Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
έτος 7- τεύχος 27 Γ εξαμηνία 1990.
Άννας Ψιλοπούλου - Τσουτσουβά (Τράπεζα της Ελλάδος Δ/νση Οικομομικών Μελετών) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών έτος 7- τεύχος 25-26
Α εξαμηνία 1990.
Γιώργου
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ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟ 1992. Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών έτος 8- τεύχος 2930 Α εξαμηνία 1991.
Χρήστου Γκόρτσου ( Δικηγόρου - Οικονομολόγου) Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Β ΜΕΡΟΣ). Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
έτος 8- τεύχος 29-30 Α εξαμηνία 1991.
Αριστογείτωνος Γ. Καπερώνη (Οικονομολόγου) Η CAD ,SRD ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Δελτίο Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών έτος 10- τεύχος 37-38 Α εξαμηνία 1993.
Ανδρέα Ν. Μιχαλάκη ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Β Δεκαετία έτος 1- Αριθμ. 1 Α τριμηνία 1995.
Χρήστου Γκόρτσου ( Δικηγόρου - Οικονομολόγου).ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 93/6/ΕΟΚ. Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Β
Δεκαετία έτος 2 Αριθμ. 5 Α τριμηνία 1996.
Χρήστου Γκόρτσου ( Δικηγόρου - Οικονομολόγου) ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ . Δελτίο Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών Β Δεκαετία έτος 3 Αριθμ. 11 Γ τριμηνία 1997.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Β Δεκαετία έτος 3
Αριθμ. 12 Δ τριμηνία 1997.
Ηώς Σεγούρα (Μέλους της Δ/νσης Μελετών Παρακολούθησης Κεφαλαιαγοράς και Διεθνών Σχέσεων)
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΤΙ ΚΑΝΟΝΩΝ. Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Β Δεκαετία έτος 5 Αριθμ. 19-20 Γ,Δ
τριμηνία 1998.
CHARLES ΑΈ GOODHART (καθηγητή London School of Economics) ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ θεσμικές πτυχές της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την
εισαγωγή του ευρώ. Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Β Δεκαετία έτος 7 Αριθμ. 31 Οκτώβριος Δεκέμβριος 2002.

Χρήστου Γκόρτσου (Επίκουρου καθηγητή - Γενικού Γραμματέα ΕΕΤ). ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ
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Μιχάλη Οράτη
(Δ/ντή Διαχείρησης Κινδύνων Τράπεζας και Ομίλου Εθνικής Τράπεζας
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Β Δεκαετία έτος 6 Αριθμ Β-Γ τρίμηνο 2001.
Μιχαήλ Χαραλαμπίδη ( Ειδικού συνεργάτη, Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος-Προέδρου Ελεγκτικού Συμβουλίου, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων- Μέλους Ελεγκτικής
Επιτροπής, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ : ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ
ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Β
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Συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους
στην Ελλάδα

Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος 2053/ 18.3.92
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