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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για Στελέχη 

Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Με την ακόλουθη μελέτη επιχειρείται η παρουσίαση της πρακτικής της Διαχείρισης 

Κινδύνων που ακολουθείται από τις Τράπεζες, της Νέας Συνθήκης της Επιτροπής της 

Βασιλείας και του θεσμού των Κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού και 

του Λειτουργικού Κινδύνου.

Η επιλογή του εν λόγω θέματος σχετίζεται με τους προβληματισμούς που ανέκυψαν 

από την επαγγελματική μου ενασχόληση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι ένα 

θέμα που δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στον Ελληνικό χώρο και για το οποίο οι 

περισσότεροι συνάδελφοί μου δηλώνουν άγνοια, παρ’ όλο που γίνονται αρκετές 

συζητήσεις τα τελευταία 2-3 χρόνια και έχει επηρεαστεί σημαντικά ο τρόπος 

λειτουργίας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ιδιαίτερα η συμπεριφορά τους στη 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής χρησιμοποιήθηκε κυρίως διεθνή βιβλιογραφία 

και κάποια δημοσιεύματα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς δεν υπάρχει 

επαρκής Ελληνική βιβλιογραφία.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο 

για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με το θέμα, παρά το γεγονός ότι 

αρχικά είχε επιλεγεί άλλο, καθώς και για τη βοήθειά του καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος σπουδών.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους προϊσταμένους μου και τους 

συναδέλφους μου στο ΚΧΒ2 της Εθνικής Τράπεζας, καθώς θεωρώ ότι η συμβολή 

τους ήταν καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας μου τα τελευταία 2 

χρόνια που διήρκησε το πρόγραμμα .
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΠΙ)

Η εφαρμογή της Διαχείρισης των Κινδύνων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως σήμερα.

Η απελευθέρωση των αγορών, η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των κεφαλαίων, 

η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών εργαλείων με την εισαγωγή 

των παραγώγων, καθώς και η χρήση της τεχνολογίας τόσο σε επίπεδο συναλλακτικών 

πρακτικών όσο και σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων, ήταν μερικές από τις αιτίες 

αυτής της εξέλιξης. Ωστόσο, αφορμή για την ανάπτυξη της πρακτικής Διαχείρισης 

Κινδύνων ήταν οι πιέσεις που ασκήθηκαν σε εποπτικό επίπεδο από τις κατά τόπους 

αρχές ως αποτέλεσμα μιας σειράς προβλημάτων που εμφανίστηκαν εκείνη τη 

δεκαετία.

Έτσι, η αύξηση των πτωχεύσεων σε Πιστωτικά Ιδρύματα (ΓΠ) των ΗΠΑ τη δεκαετία 

του 1970 οδήγησε τις Εποπτικές Αρχές να εισάγουν για πρώτη φορά το Θεσμό των 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, επειδή τα προβλήματα 

εκείνη την περίοδο προήλθαν, κατά κύριο λόγο, από έλλειψη σωστής διαχείρισης του 

δανειακού χαρτοφυλακίου των ιδρυμάτων αυτών. Ο ακρογωνιαίος λίθος της 

τραπεζικής εποπτείας που τέθηκε τη δεκαετία εκείνη ήταν η Κεφαλαιακή Επάρκεια 

(Capital Adequacy), η οποία στοχεύει να θέσει ένα ελάχιστο επίπεδο Ιδίων 

Κεφαλαίων που απαιτούνται να έχει το κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα σε συνάρτηση με τον 

αναλαμβανόμενο Πιστωτικό Κίνδυνο. Για πρώτη φορά το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων 

συνδέεται με τον Πιστωτικό Κίνδυνο (Credit Risk) και ο «συντελεστής του Cooke» 

(Cooke Ratio) καθιερώνεται το 1988 για την αντιμετώπιση του Πιστωτικού 

Κινδύνου. Στην ελληνική του μορφή, νομοθετημένη με τις ΠΔΤΕ 2054 του 19921, 

ονομάστηκε Συντελεστής Φερεγγυότητας και ορίστηκες ως ο λόγος των Ιδίων 

Κεφαλαίων του ΓΠ προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός Ισολογισμού 

στοιχεία «σταθμισμένα κατά τον κίνδυνό τους». Η ελάχιστη τιμή του καθορίστηκε ως 

8% και σχεδιάστηκε να καλύπτει τον κίνδυνο από μη εκπλήρωση της υποχρέωσης 

του αντισυμβαλλομένου σε όλες τις μορφές της (πχ χορηγήσεις αλλά και εγγυητικές 

επιστολές , πιστώσεις έναντι φορτωτικών αλλά και συμβάσεις επί επιτοκίων και 

τιμών συναλλάγματος).
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Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από μεγάλη μεταβλητότητα στις παραμέτρους 

της αγοράς χρήματος και συναλλάγματος και ιδιαίτερα στα επιτόκια, με αποτέλεσμα 

αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των ΠΙ αλλά και χρεοκοπία ενός αριθμού 

στεγαστικών τραπεζών (Saving and Loans Institutions) στις ΗΠΑ. Με έναυσμα τη 

νέα αυτή κρίση οι Εποπτικές αρχές επέκτειναν την εφαρμογή των Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων και κατά του Κινδύνου της Αγοράς (Market Risk) με την επιβολή του 

Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ( Capital Adequacy Directive Ratio, CAD). Για τον 

υπολογισμό του, που ακολουθεί τις γενικές αρχές του παλαιότερου Συντελεστή 

Φερεγγυότητας προστέθηκαν στον παρανομαστή (δηλ. στο Σταθμισμένο Ενεργητικό) 

και στοιχεία από τον χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (trading book), ώστε να 

συμπεριλαμβάνεται και ένα ποσό που θα αντιπροσωπεύει τον Κίνδυνο Αγοράς 

επιπλέον του ήδη υπάρχοντος Πιστωτικού Κινδύνου. Τα στοιχεία αυτά σταθμίζονται 

ανάλογα με τον κίνδυνο που προέρχεται από τη μεταβολή των τιμών του 

συναλλάγματος, μετοχών, επιτοκίων και άλλων παραμέτρων της αγοράς. Η ΠΔΤΕ 

2397/1996 καθορίζει τους συντελεστές στάθμισης και τις μεθόδους που τα ΠΙ 

επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουν.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η εποπτεία του Κινδύνου Αγοράς είναι πιο περίπλοκη 

από αυτή του Πιστωτικού Κινδύνου, και αυτό γιατί ενέχει συχνά το λάθος της 

«διπλής μέτρησης του κινδύνου», δηλ. δεν είναι αθροιστική. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο 

βασικός τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου σε ένα εμπορικό χαρτοφυλάκιο πχ από 

πτώση των τιμών των μετοχών που το απαρτίζουν, είναι η διαφοροποίησή του. Ο 

Κίνδυνος Αγοράς ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από δύο μετοχές δεν ισούται 

με το αλγεβρικό άθροισμα των Κινδύνων Αγοράς δύο χαρτοφυλακίων που το καθένα 

αποτελείται από μια από τις δυο αυτές μετοχές. Οι εποπτικές αρχές πρέπει επομένως 

να επιτρέπουν το συμψηφισμό θέσεων σε αξιόγραφα με υψηλή αρνητική συσχέτιση 

ώστε να αναγνωρίσουν τη βασική αυτή τεχνική αντιστάθμισης κινδύνου. Σε αυτή την 

κατεύθυνση κινήθηκε η Επιτροπή της Βασιλείας1 με τη Νέα της Συνθήκη το 1996 

(New Basel Accord), επιτρέποντας στα ΠΙ να χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα

1 Η ΕΒ συστήθηκε το 1974 από τους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών - μελών της 
«Ομάδας των 10» (G10) και συνεδριάζει τακτικά 4 φορές το χρόνο. Μέλη της είναι εκπρόσωποι 
κεντρικών τραπεζών και άλλων εποπτικών αρχών από τα ακόλουθα κράτη: ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, 
Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδά, Ιταλία, Ολλανδία, Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο.
Η ΕΒ δεν αποτελεί μια υπερεθνική εποπτική αρχή αλλά ένα Forum χωρίς νομική εξουσία, η οποία 
λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements). 
Τα συμπεράσματά της δεν έχουν νομική ισχύ αλλά αποσκοπούν στη διαμόρφωση γενικών εποπτικών 
κατευθύνσεων και βέλτιστων πρακτικών. Η ΕΒ περιλαμβάνει περίπου 30 τεχνικές ομάδες εργασίας και 
έχει δημοσιεύσει πολλά συμβουλευτικά κείμενα (www.bis.org).
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βασισμένα στη μεθοδολογία της Μέγιστης Δυνητικής Ζημιάς (Value at Risk, VaR) 

για τον υπολογισμό του Κινδύνου Αγοράς του εμπορικού τους χαρτοφυλακίου και 

των συνεπαγόμενων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. Η συνθήκη αυτή έγινε νόμος στις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες τον Ιούνιο του 1998, ενώ στην Ελλάδα ψηφίσθηκε 

πρόσφατα, με το Νόμο 2937/26-7-01.

Τέλος, στη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκαν περιπτώσεις καταστροφικών ζημιών σε 

ΠΙ εξαιτίας κινδύνων που δεν προέρχονταν ούτε από αθέτηση εκπλήρωσης 

υποχρέωσης από αντισυμβαλλόμενο ούτε από μεγάλη μεταβλητότητα παραγόντων 

αγοράς, αλλά από ατέλειες του πλαισίου λειτουργίας τους. Με κορυφαία 

παραδείγματα την πτώχευση της άλλοτε κραταιάς Βρετανικής Τράπεζας Barings το 

1995 και το σκάνδαλο της BCCI το 1991, γεννήθηκε η ανάγκη διαχείρισης του 

κινδύνου, οι επιπτώσεις του οποίου έκαναν την εμφάνισή τους στο 

Χρηματοπιστωτικό Τομέα: το Λειτουργικό Κίνδυνο (Operational Risk) δηλ. 

προβλήματα σε τεχνικά συστήματα υποστήριξης, ανθρώπινα λάθη, φυσικές 

καταστροφές ή παράνομες πράξεις. Η αρχική Συμφωνία της Βασιλείας 

συμπληρώθηκε με την ενσωμάτωση των κινδύνων αγοράς (Ιανουάριος 1996) και 

εμπλουτίστηκε περαιτέρω με την εισαγωγή εναλλακτικών μεθόδων μέτρησης των εν 

λόγω κινδύνων.

ΣΧΗΜΑ I

Διαχείριση
Χρηματοοικονομική | 

Κίνδυνου

Αγοράς

Λειτουργικός

Αγοράς

ΙΙιστωπκός Πιστωτικός Πιστωτικός

Δεκαετία 1980 Δεκαετία 1990 Δεκαετία 2000
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Η εισαγωγή της Βασιλείας I επηρέασε άμεσα τη συμπεριφορά των ΠΙ. Συγκεκριμένα, 

η εφαρμογή συντελεστών στάθμισης κινδύνου σε διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων 

του ενεργητικού οδήγησε τα ΠΙ να αναζητήσουν, αφενός περιουσιακά στοιχεία 

υψηλότερου ή χαμηλότερου κινδύνου και αφετέρου, μεθόδους αποφυγής 

κεφαλαιακών απαιτήσεων (regulatory capital arbitrage). Ως παραδείγματα αυτής της 

συμπεριφοράς μπορούν αν αναφερθούν:

• Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των ΠΙ για την αγορά στεγαστικών δανείων (η 

μοναδική κατηγορία εμπορικών δανείων με συντελεστή στάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου χαμηλότερο του 100%)

• Η αναζήτηση εταιρικού χρέους χαμηλής πιστωτικής ποιότητας ( όπου η 

απόδοση είναι υψηλότερη αλλά η κεφαλαιακή απαίτηση είναι η ίδια με αυτή 

του χρέους υψηλής πιστωτικής ποιότητας),

• Η παροχή δανείων προς χαμηλής πιστωτικής ποιότητας ΠΙ και κράτη του 

ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης) πχ. 

όπως η Τουρκία, όπου η απόδοση είναι υψηλότερη αλλά η κεφαλαιακή 

απαίτηση είναι ίδια με αυτή του χρέους των υψηλής πιστωτικής ποιότητας 

κρατών μελών του ΟΟΣΑ.

• Η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς των πιστωτικών παραγώγων (credit 

derivatives) τα οποία αποτέλεσαν το βασικό μοχλό αποφυγής των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων

Η ΕΒ αναγνωρίζοντας ότι η «Βασιλεία I» έχει πλέον καταστεί παρωχημένη και 

ανεπαρκής στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο χρηματοπιστωτικό χώρο 

διεθνώς, ξεκίνησε τη διαδικασίας διαβούλευσης για την αναθεώρησή της, με τη 

δημοσιοποίηση του πρώτου Συμβουλευτικού Κειμένου (Ιούνιος του 1999). Τα τρία 

Συμβουλευτικά κείμενα (δεύτερο - Ιανουάριος του 2001, τρίτο - Απρίλιος 2003), οι 

τέσσερις Ποσοτικές Μελέτες Επίπτωσης ( Quantitative Impact Studies), καθώς και οι 

δημοσιευμένες μελέτες των συναφών εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, αποτελούν 

το πολύπλοκο και εκτενέστατο πλέγμα των νέων προτάσεων αναθεώρησης του 

εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιακής επάρκειας, ευρύτερα γνωστού ως «Βασιλεία 

II». Οι νέες προτάσεις βασίζονται σε τρεις αλληλενδετους και συμπληρωματικούς
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πυλώνες, οι οποίοι συμβάλλουν στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος:

Πυλώνας I: επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Πυλώνας II:εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης της κεφαλαιακής 

επάρκειας των ΠΙ,

Πυλώνας ΠΙ: πειθαρχία της αγοράς μέσω της δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά με 

τη διάρθρωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας των 

ΓΠ.

Βασικοί στόχοι του νέου εποπτικού πλαισίου παραμένουν η προώθηση της ασφάλειας 

και σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και η ενίσχυση των 

συνθηκών ίσου ανταγωνισμού. Επιπλέον επιδιωκόμενοι στόχοι αποτελούν η 

περιεκτικότερη προσέγγιση αντιμετώπισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων, η 

καλύτερη εναρμόνιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους τραπεζικούς κινδύνους 

και η εξάλειψη των κινήτρων αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων από τα ΠΙ. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε (Ιούλιο 2003) το τρίτο 

συμβουλευτικό κείμενο εργασίας σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου 

κεφαλαιακής επάρκειας των ΠΙ και των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

(ΕΠΕΥ), το 07ioio εναρμονίζεται σε σημαντικό βαθμό με το νέο πλαίσιο προτάσεων 

της ΕΒ.

Ένας α7ΐό τους βασικότερους στόχους της «Βασιλείας I» ήταν η δημιουργία 

συνθηκών ίσου ανταγωνισμού μεταξύ των ΠΙ λόγω των διαφορετικών εποπτικών 

καθεστώτων που ίσχυαν διεθνώς. Για το λόγο αυτό επέβαλε, σε μεγάλο βαθμό, 

ομοιόμορφους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, για όλα τα ΓΠ. Η προτεινόμενη 

«Βασιλεία II» απομακρύνεται από την ιδέα ότι οι εποπτικοί κανόνες πρέ7ΐει να είναι 

ίδιοι για όλους και αναγνωρίζει ότι όσο 7ΠΟ εξελιγμένο και αποτελεσματικό είναι ένα 

ΠΙ στην εκτίμηση και διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, τόσο λιγότερο 

κεφάλαιο θα πρέπει να διακρατά για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Από εποπτικής άποψης το «κεφάλαιο» αποτελεί την τελευταία «γραμμή άμυνας» του 

ΓΠ για την απορρόφηση των ενδεχόμενων ζημιών όταν τα διάφορα αποθεματικά 

έχουν εξαντληθεί και η διαχείριση κινδύνων είναι ανεπαρκής. Ωστόσο, σε περίπτωση 

εξάντλησης του «κεφαλαίου» το ΠΙ είναι πιθανό να οδηγηθεί σε πτώχευση
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υποχρεώνοντας τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων και τους φορολογούμενους 

πολίτες να επωμιστούν το βάρος της αποζημίωσης των καταθετών.

Από στρατηγικής άποψης το «κεφάλαιο» καθορίζει με πολλούς τρόπους οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ή ενέργεια ενός ΠΙ. Για παράδειγμα, καθορίζει την ικανότητα 

«μόχλευσης» του ΠΙ δηλ. να αυξάνει το ενεργητικό του και συνεπακόλουθα την 

κερδοφορία του (πχ παρέχοντας δάνεια, επενδύοντας σε εμπορεύσιμα περιουσιακά 

στοιχεία), να μεγεθύνεται (πχ εξαγορές) και να ανταμείβει τους μετόχους (πχ 

μερίσματα, προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών ).

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τους μετόχους ενός ΠΙ αποτελεί η αποδοτικότητα 

των ιδίων κεφαλαίων, η οποία συνίσταται από το επίπεδο των κερδών και την 

κεφαλαιακή βάση που απαιτείται για την επίτευξη των κερδών αυτών. Αυτό είναι το 

κομβικό σημείο όπου οι κανόνες της κεφαλαιακής επάρκειας επηρεάζουν άμεσα τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων καθορίζοντας το ελάχιστο ύψος του ασχολούμενου 

κεφαλαίου και συνεπώς την αποδοτικότητά του. Επομένως, μεταβάλλοντας τους 

κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας μεταβάλλεται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, η 

επιχειρηματική συμπεριφορά των ΠΙ. Είναι φανερό ότι οι εποπτικά καθοριζόμενες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού 

«μίγματος» του ΠΙ, καθιστώντας κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

ελκυστικότερες από κάποιες άλλες. Οι νέες προτάσεις της ΕΠ αναμένεται να 

ωθήσουν τα ΠΙ σε ενεργότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της κεφαλαιακής 

τους βάσης, στην υλοποίηση προγραμμάτων μακροπρόθεσμου σχεδιασμού των 

κεφαλαιακών αναγκών τους και στη χρήση της σταθμισμένης ανάλογα με τον 

κίνδυνο απόδοσης του εποπτικού /οικονομικού κεφαλαίου ως βασικού εργαλείου 

λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συνοπτική παρουσίαση των νέων 

αναθεωρημένων προτάσεων της ΕΒ για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΠΙ, 

εστιάζοντας στον Πυλώνα I, ο οποίος παρουσιάζει όχι μόνο το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τα ΠΙ, αλλά και την ευρύτερη έκταση και πολυπλοκότητα. Επίσης, 

παρατίθενται εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των νέων προτάσεων, τόσο 

στις λειτουργίες και την κεφαλαιακή διάρθρωση των ΠΙ, όσο και στη γενικότερη 

οικονομική δραστηριότητα.
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2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΑΑΙΟ

Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση του Πυλώνα I των νέων 

αναθεωρημένων προτάσεων της ΕΒ, κρίνεται σκόπιμο, να γίνει μια συνοπτική 

αναφορά των όρων πιστωτικό ίδρυμα και τους κινδύνους που αυτό διατρέχει, 

εποπτικό και οικονομικό κεφάλαιο, καθώς θα τους συναντήσουμε αρκετά κατά την 

ανάπτυξη των θεμάτων που ακολουθούν.

2.1 Πιστωτικό Ίδρυμα

Ως Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα στο ελληνικό δίκαιο χαρακτηρίζεται η ανώνυμη 

εταιρία ή ο αμιγής πιστωτικός συνεταιρισμός του ν. 1667/86, που ιδρύεται και 

λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 2076/92, με αναγκαία, κύρια και προνομιακή 

δραστηριότητα την αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το 

κοινό και τη χορήγηση πιστώσεων (δανείων) και δυνατότητα παράλληλης άσκησης 

οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής εργασίας, με την επιφύλαξη της ειδικής για 

ορισμένους οργανισμούς νομοθεσίας.

Η έννοια των καταθέσεων στα πλαίσια αυτού του ορισμού περιλαμβάνει κάθε μορφής 

χρηματική κατάθεση ή κατάθεση αξιών, ιδίως χρεογράφων, που σημειώνεται ως 

ανώμαλη παρακαταθήκη κατά την ΑΚ 830.

Ως «άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια» νοούνται κυρίως τα απλά ή ομολογιακά δάνεια που 

μπορεί να συνάπτει η τράπεζα διαζευκτικά προς τις καταθέσεις για να εξυπηρετήσει 

μ’ αυτά τις ανάγκες της πιστωτικής λειτουργίας της.

Ως «χορήγηση πιστώσεων» νοείται στον παραπάνω ορισμό μόνο η απευθείας 

προσωρινή παραχώρηση αγοραστικής δύναμης σε τρίτους (πιστολήπτες), κυρίως δε η 

παροχή δανείων.

Η δυνατότητα τέλος παράλληλης άσκησης οποιοσδήποτε άλλης τραπεζικής εργασίας 

δεν αφορά και σε εργασίες που έχουν καταστεί με νόμο αποκλειστικό αντικείμενο 

επιχειρήσεως χρηματοδοτικού ιδρύματος, όπως συμβαίνει ιδίως με τη δραστηριότητα
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της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές τραπεζικές εργασίες, 

όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 24 ν. 2076/92.:

> Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων

> Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών 

καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών)

> Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων

> Συναλλαγές για λογαριασμό του ιδίου του ιδρύματος ή της πελατείας του, σε 

μέσα χρηματαγοράς, συνάλλαγμα, προθεσμιακά συμβόλαια 

χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοοικονομικά δικαιώματα, συμβάσεις 

ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων, κινητές αξίες,

> Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του 

κεφαλαίου, τη βιομηχανική στρατηγική και συναφή θέματα συμβουλών

> Η μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές κλπ.

2.1.1 Η άσκηση εποπτείας

Η θέσπιση από το νόμο εποπτείας των τραπεζών αποσκοπεί στη διασφάλιση της 

λειτουργικής ικανότητας του πιστωτικού συστήματος, στη σταθερότητα και 

αποτελεσματικότητά του, αλλά και στην προστασία των δανειστών των τραπεζών 

από πιθανές ζημιές. Μέσω της άσκησης εποπτείας επιδιώκεται περαιτέρω η χάραξη 

των κατευθύνσεων της πιστωτικής λειτουργίας, η στήριξη της γενικής οικονομικής 

πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης και η διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού 

επιπέδου τιμών.

Η εποπτεία ασκείται πλέον, κυριαρχικά, με βάση τις διατάξεις του ν. 2548/97, από 

την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είχε υποκαταστήσει ήδη από το 1982 τη 

Νομισματική Επιτροπή σε όλες τις αρμοδιότητές της, διακρίνεται δε σε εποπτεία 

κατά την ίδρυση και εγκατάσταση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και σε 

εποπτεία κατά τη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος.

Η πρώτη μορφή εποπτείας αφορά:

3. Τον προσδιορισμό του απαιτούμενου ελάχιστου ορίου κεφαλαίου για την 
ίδρυση κάθε τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας ή πιστωτικού συνεταιρισμού

4. Τον έλεγχο της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων χορήγησης άδειας 
λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος και τη θέσπιση σχετικών όρων
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5. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στα πλαίσια ευρείας 
διακριτικής ευχέρειας της Τράπεζας της Ελλάδος

6. Την ανάκληση αδείας
7. Την ίδρυση υποκαταστημάτων τραπεζών
8. Την παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση
9. Τις ειδικές συμμετοχές προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα και αντίστροφα.

Η δεύτερη αφορά:

1. Τον έλεγχο της φερεγγυότητας, ρευστότητας κεφαλαιακής επάρκειας και της 
συγκέντρωσης κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην 
Ελλάδα, με τον καθορισμό αντίστοιχων συντελεστών

2. Την οριοθέτηση και τον έλεγχο της άσκησης γενικά της τραπεζικής 
δραστηριότητας και ειδικά της πιστωτικής λειτουργίας

3. Την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση
4. Την επιβολή κυρώσεων επί παραβάσεων.

Παράλληλα, η εποπτεία κατά την λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος ασκείται και 

από τα αρμόδια όργανα για την εποπτεία κάθε ανώνυμης εταιρίας με αντίστοιχο 

περιεχόμενο, όπως την τήρηση των διατάξεων του νόμου, την εξακρίβωση της 

αλήθειας του ισολογισμού κλπ.

2.1.2 Κίνδυνοι Πιστωτικού Ιδρύματος

Όπως είναι γνωστό ένα πιστωτικό ίδρυμα αντιμετωπίζει διάφορα είδη κινδύνου τα 

οποία είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα και τις εργασίες στις οποίες έχει 

επεκταθεί. Τρία είναι όμως τα βασικά είδη κινδύνου που τα πιστωτικά ιδρύματα 

αναλαμβάνουν: ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk), ο κίνδυνος της αγοράς (market 

risk) και ο λειτουργικός κίνδυνος (operational risk).

Ο πιστωτικός κίνδυνος προέρχεται από την αδυναμία των οφειλετών του πιστωτικού 

ιδρύματος να εξοφλήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις είτε λόγω προβλημάτων 

που οφείλονται στους ίδιους είτε λόγω των γενικότερων συνθηκών που επικρατούν 

στην αγορά.

Ως κίνδυνος αγορά (ή συστηματικός ή μη διαφοροποιήσιμος) στην ορολογία της 

θεωρίας του χαρτοφυλακίου (portfolio theory) και ιδίως στο Υπόδειγμα Αποτίμησης 

Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) είναι εκείνο το μέρος από το 

συνολικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο κάτοχος ενός τίτλου, το οποίο αντιστοιχεί στον 

κίνδυνο μεταβολής της κατάστασης της αγοράς στην οποία διαπραγματεύεται ο 

τίτλος αυτός. Δεν έχει να κάνει με τον τίτλο αυτό καθαυτό, οπότε δεν μπορεί να 

μειωθεί μέσω διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου.
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Ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος από ανεπαρκή συστήματα, ανεπαρκείς 

ανθρώπους, ανεπαρκείς διαδικασίες και από φυσικές καταστροφές.

2.2 Εποπτικό και Οικονομικό Κεφάλαιο

Οι Εποπτικές αρχές με τις αποφάσεις τους προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα 

πλαίσιο ελέγχου για να προστατεύσουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

από τις αρνητικές επιπτώσεις σημαντικών προβλημάτων στη φερεγγυότητα των κατά 

τόπους ΠΙ και ειδικότερα των πτωχεύσεών τους. Προσπάθησαν δηλ. να 

δημιουργήσουν μηχανισμούς ελέγχου και αντιμετώπισης του συστηματικού κινδύνου 

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.2 Καθιέρωσαν συντελεστές και δείκτες βασισμένους 

στην ιστορική εμπειρία, κοινούς για όλα τα εποπτευόμενα ΠΙ της παγκόσμιας 

οικονομίας, χωρίς ιδιαίτερη ευνοϊκή αντιμετώπιση εκείνων που είτε παρακολουθούν 

προσεκτικότερα τα χαρτοφυλάκιά τους, είτε έχουν συγκεκριμένες θέσεις 

αντιστάθμισης κινδύνων (Hedging, mitigation techniques). Επομένως, η μέτρηση των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων είναι σχετικά απλή, οι συντελεστές στάθμισης είναι 

αποτέλεσμα συγκερασμού απόψεων και όχι επιστημονικής ανάλυσης και τα 

«Εποπτικά Επαρκή Ίδια Κεφάλαια» (γνωστά και ως Εποπτικό Κεφάλαιο) 

καθορίζονται αξιωματικά.

Ανεξάρτητα από τον προσδιορισμό του Εποπτικού Κεφαλαίου, που έχει σκοπό τη 

διατήρηση ενός σταθερού και ασφαλούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, προηγμένα 

ΠΙ χρησιμοποιούν παρόμοιες τεχνικές για τον προσδιορισμό αυτού που ονομάζεται 

Οικονομικό Κεφάλαιο (Economic Capital) ή « Κεφάλαιο σε Κίνδυνο» (Capital at 

Risk, CAR). To κεφάλαιο δηλ. που θεωρείται επαρκές ώστε να διατηρήσουν την 

αξιολογική διαβάθμισή τους σε περίπτωση αναπάντεχων μεταβολών του γενικότερου 

περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση για το στρατηγικό σχεδίασμά των επιχειρηματικών 

τους επιδιώξεων.

Γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι το Οικονομικό Κεφάλαιο είναι τα Ίδια Κεφάλαια 

που θα επαρκούσαν στην Τράπεζα εάν η μέτρηση των κινδύνων βασιζόταν στα

2 Στην προσπάθειά τους για αύξηση κερδοφορίας, όλες οι επιχειρήσεις και τα ΠΙ αναλαμβάνουν όλο 
και περισσότερο κίνδυνο. Εάν η απόφασή τους ευοδωθεί, το κέρδος καρπώνεται στο μεγαλύτερο 
βαθμό από τους μετόχους και τους διευθύνσντες. Στην αντίθετη περίπτωση που η τακτική αυτή δεν 
αποδώσει, το κόστος για τους διευθύνσντες της επιχείρησης είναι περιορισμένο, ενώ για τους 
υπόλοιπους οικονομικούς φορείς ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερο. Η πτώχευση ενός ΠΙ δημιουργεί 
οικονομικά προβλήματα στους εργαζομένους σε αυτό, στους καταθέτες στις χρηματοδοτούμενες 
επιχειρήσεις, στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα Αυτό ακριβώς το σενάριο προσπαθούν ανά 
αποφύγουν οι εποπτικές αρχές με την καθιέρωση Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι αναλαμβανόμενων 
κινδύνων.
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εσωτερικά υποδείγματα που έχει αναπτύξει η ίδια και όχι στους σταθερούς 

συντελεστές που ορίζονται στις διάφορες διατάξεις και νόμους των Εποπτικών 

Αρχών. Για παράδειγμα, οι Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι του Πιστωτικού 

Κινδύνου δεν διακρίνονται μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

πιστωτικών ορίων, παρά το γεγονός ότι τα μακροπρόθεσμα έχουν υψηλότερο 

κίνδυνο. Επίσης, μέχρι τις τελευταίες Προτάσεις της ΕΠ το 2001, ο μετρούμενος 

Πιστωτικός Κίνδυνος των χορηγήσεων σε επιχειρήσεις ήταν ενιαίος και δεν 

συσχετιζόταν με την πιστοληπτική τους ικανότητα. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι ένα 

δάνειο σε αντισυμβαλλόμενο που έχει χαρακτηρισθεί με πιστοληπτική ικανότητα 

ΑΑΑ απαιτούσε το ίδιο ποσό κεφαλαίων με άλλο που δάνειο σε αντισυμβαλλόμενο 

με αξιολόγηση Β. Τέλος, τα απαιτούμενα κεφάλαια για δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι 

απλά το άθροισμα των απαιτούμενων κεφαλαίων για τα επί μέρους δάνειά του. Δεν 

αναγνωρίζεται δηλ,. καθόλου η διαφοροποίηση των χορηγήσεων ανά κλάδο ή ανά 

οικονομική δραστηριότητα, που μειώνει προφανώς το συνολικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου.

Για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και για μια καλύτερη παρακολούθηση και 

διαχείριση των κεφαλαίων της Τράπεζας, απαιτείται ο υπολογισμός του Οικονομικού 

Κεφαλαίου, τόσο σε επίπεδο ΠΙ όσο και σε επίπεδο διευθύνσεων, τμημάτων, 

προϊόντων και υπηρεσιών στο εσωτερικού του ΠΙ. Για την ανάπτυξη της 

μεθοδολογίας αυτής πρέπει να γίνει κατανοητό ότι:

Τα Ίδια κεφάλαια χρειάζονται για να παράσχουν ασφάλεια έναντι ζημιών (δηλ. τις μη 

αναμενόμενες ζημιές) που ενδέχεται να υπερβαίνουν αυτές που έχουμε εκτιμήσει. Οι 

ζημιές που μπορούμε να προβλέψουμε πρέπει να καλύπτονται από την τιμολόγηση 

των προϊόντων και από τις ειδικές προβλέψεις.

Οι αποκλίσεις από τις μέσες ζημιές, που θα καλυφθούν από το Οικονομικό Κεφάλαιο 

ορίζονται σε σχέση με ένα επίπεδο πιθανότητας. Για παράδειγμα, θέλουμε να 

υπολογίσουμε τα κεφάλαια που επαρκούν για την κάλυψη ζημιών που ξεπερνούν το 

μέσο όρο με πιθανότητα 99,5%.

Ζημιές, μεγαλύτερες από τις προσδοκώμενες, αλλά με πιθανότητα εμφάνισης μόνο 

0,5% δεν καλύπτονται από το Οικονομικό Κεφάλαιο και ονομάζονται «εξαιρετικές 

ζημιές» (exceptional losses). Στην περίπτωση που αυτές συμβούν ΓΠ πτωχεύει.
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Το επίπεδο πιθανότητας που επιλέγουμε είναι η πιθανότητα πτώχευσης του ΓΠ, άρα 

εμείς επιλέγουμε έμμεσα μια διαβάθμιση από τους εξωτερικούς αξιολογικούς οίκους 

(Moody’s, S&P).

Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει γραφικά τα όσα ελέγχθηκαν παραπάνω.

ΣΧΗΜΑ 2

Μέση προοδοκώμενη ζηιιία του καλύπτεται 
οπό περί θώρια επιτοκίων χαι προβλέψεις

/ Μ η αναμ ενάμε νΐ] ζη μία για την
/ οποία απαιτούνται Ιδια Κεφάλαιο

Ε / Λ
y / Μη αναμενόμενη ζημία που δεν/ r

£ /Μ I \/ καλύπτεται από Ιδια Κεφάλαια

V__ Ζημία ^

Οιυμαιπιχό ποαά δανειακού χαρτοφυλακίου

14



3 ΠΥΛΩΝΑΣ Ι-.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

3.1 Εισαγωγή

Χαρακτηριστικό των νέων προτάσεων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων είναι η υιοθέτηση πολλαπλών προσεγγίσεων, οι οποίες παρουσιάζουν 

αυξανόμενο βαθμό πολυπλοκότητας και ευαισθησίας στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο 

(Διάγραμμα 1).

Όσον αφορά τον Πιστωτικό Κίνδυνο, η ΕΠ προτείνει δύο προσεγγίσεις υπολογισμού 

των κεφαλαίων που ένα ΠΙ πρέπει να διακρατεί για εποπτικούς σκοπούς:την 

Τυποποιημένη (Standardized Approach), και αυτή των Εσωτερικών Συστημάτων 

Διαβάθμισης (Internal Ratings Based Approach), η οποία αποτελείται από τη 

Θεμελιώδη προσέγγισης (Foundation Approach) και την Εξελιγμένη Προσέγγιση 

(Advanced Approach) αντίστοιχα. Επιπλέον, εισάγει τον υπολογισμό ελάχιστων
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κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου προτείνοντας τρεις 

εναλλακτικές προσεγγίσεις: του Βασικού Δείκτη ( Basic Indicator Approach), την 

Τυποποιημένη (Standardized Approach) και αυτή των Εξελιγμένων Μεθόδων 

Μέτρησης (Advanced Measurement Approach).

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος - Τυποποιημένη προσέγγιση (Standardized 

Approach)

Η Τυποποιημένη προσέγγιση, η οποία είναι η απλούστερη από τις μεθοδολογίες 

υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, αποτελεί ουσιαστικά βελτίωση της 

ισχύουσας, αντανακλώντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μεταβολές του πιστωτικού 

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 ΟΟΣΑ, στο προτεινόμενο πλαίσιο οι εν λόγω συντελεστές 

προσδιορίζονται με τη χρήση των εκτιμήσεων της πιστοληπτική ικανότητας των 

αντισυμβαλλομένων από εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης. Τα ΠΙ μέσω της χρήσης 

ευρύτερου, συγκριτικά με το ισχύον καθεστώς, φάσματος τεχνικών μείωσης κινδύνου 

είναι σε θέση να περιορίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζοντα συνοπτικά οι βασικές προτάσεις της 

Επιτροπής της Βασιλείας για τον καθορισμό των σταθμίσεων έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου με βάση τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των εξωτερικών οίκων 

αξιολόγησης (ενδεικτικά παρατίθενται οι αξιολογήσεις της εταιρίας Standard & 

Poor’s).
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Τα κυριότερα σημεία της Τυποποιημένης προσέγγισης συνοψίζονται ως εξής:
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❖ Η στάθμιση των απαιτήσεων ενός ΓΠ εξαρτάται από τη φύση του 

αντισυμβαλλόμενου / εκδότη (πχ. κράτος, ΠΙ, εταιρία), το είδος της απαίτησης 

(πχ. στεγαστικό, καταναλωτικό δάνειο, ομόλογο) και την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη / εκδότη από εξωτερικούς οίκους 

αξιολόγησης. Οι εξωτερικές αξιολογήσεις θα πρέπει να πληρούν 

συγκεκριμένα κριτήρια3 και θα υπόκεινται στον έλεγχο των εθνικών 

εποπτικών αρχών4.

❖ Η ΕΒ δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές εποπτικές αρχές να αποφασίσουν για 

την αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων. Οι εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν- 

για παράδειγμα- να αποφασίσουν την ευνοϊκότερη, κατά μια βαθμίδα, 

μεταχείριση για τις απαιτήσεις του ΠΙ έναντι της χώρας που 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 οι απαιτήσεις 

έναντι του Ελληνικού Δημοσίου με βάση την προτεινόμενη από την ΕΒ 

αξιολόγηση θα πρέπει να σταθμίζονται με συντελεστή 20%, η Τράπεζα της 

Ελλάδος θα έχει την ευχέρεια να καθορίζει ότι το χρέος του Ελληνικού 

Δημοσίου σε ευρώ σταθμίζεται με 0%. Αντίθετα , το χρέος του Ελληνικού 

Δημοσίου σε ξένο νόμισμα θα έχει συντελεστή στάθμισης που αντιστοιχεί 

στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, δηλ. 20% κατά την 

τρέχουσα περίοδο. Επιπρόσθετα, δίνεται η ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές 

αρχές να εφαρμόσουν μια από τις δύο προτεινόμενες επιλογές υπολογισμού 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι ΠΙ και ΕΠΕΥ, η εφαρμογή της οποίας θα 

είναι υποχρεωτική για όλα τα ΠΙ της επικράτειάς τους. Η πρώτη επιλογή 

συνδέεται με την αξιολόγηση του ΠΙ με αυτή της χώρας στην οποία εδρεύει, 

ενώ η δεύτερη βασίζεται στην ατομική αξιολόγησή του από εξωτερικούς 

οίκους.

3 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 60-61
4 Εναλλακτικά προτείνεται η χρήση δημοσιευμένων στοιχείων από οίκους αξιολόγησης εξαγωγικού 
εμπορίου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ για τη στάθμιση της 
πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών (Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel 
Capital Accord, April 2003, παρ. 29).
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❖ Τα δάνεια που είναι πλήρως εξασφαλισμένα με υποθήκες αστικών ακινήτων 

σταθμίζονται με συντελεστή 35%, ενώ εκείνα που είναι εξασφαλισμένα με 

υποθήκες εμπορικών ακινήτων θα σταθμίζονται με 100%. Ωστόσο, κάτω από 

ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις, παρέχεται η δυνατότητα στάθμισης με 

συντελεστή 50%5 σε τμήματα δανείων, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με 

υποθήκες εμπορικών ακινήτων.

❖ Η ΕΒ αναγνωρίζοντας τη διαφορετική φύση των εργασιών λιανικής 

τραπεζικής (εκτός των στεγαστικών δανείων), επιβάλλει χαμηλότερο 

συντελεστή στάθμισης (75%) σε σύγκριση με τη δανειοδότηση επιχειρήσεων. 

Ο τομέας της λιανικής τραπεζικής χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλήθος 

δανείων και μικρά υπόλοιπα ανά δάνειο, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τη 

«φυσική» διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και συνεπώς τη μείωση του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου. Σε «εποπτικό» χαρτοφυλάκιο λιανικής 

τραπεζικής περιλαμβάνονται τα δάνεια τα οποία πληρούν τα παρακάτω 

κριτήρια:

•S Οι δανειζόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα ή μικρές επιχειρήσεις.

S Το δάνειο έχει μια από τις παρακάτω μορφές:

ο Ανανεώσιμες πιστώσεις ή γραμμές πιστωτικών ευχερειών 

(περιλαμβάνονται πιστωτικές κάρτες και υπεραναλήψεις).

ο Καταναλωτικά δάνεια (πχ. αυτοκινήτου, προσωπικά).

ο Δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις.

'λ Το συνολικό πιστωτικό άνοιγμα προς έναν αντισυμβαλλόμενο δεν 

υπερβαίνει αφενός, το ποσό του € 1 εκατ. και αφετέρου, το 0,2% του 

συνολικού «εποπτικού» χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής.

❖ Το ανασφάλιστο τμήμα των ληξιπρόθεσμων άνω των 90 ημερών απαιτήσεων, 

μετά την αφαίρεση των ειδικών προβλέψεων, προτείνεται να σταθμίζεται με 

συντελεστή 100% και 150% αντίστοιχα, ανάλογα με το ποσοστό κάλυψης του 

ληξιπρόθεσμου ποσού από ειδικές προβλέψεις. Κατά τον ίδιο τρόπο οι 

ληξιπρόθεσμες, άνω των 90 ημερών, απαιτήσεις από στεγαστικά δάνεια θα 

σταθμίζονται με συντελεστές 50% και 100% αντίστοιχα.

5 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 47.
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3.3 Πιστωτικός κίνδυνος - Προσέγγιση των Εσωτερικών 

Συστημάτων Διαβάθμισης (Internal Ratings Based Approach)

Η υιοθέτηση της προσέγγισης των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου (ΕΣΔ) αποτελεί το πιο καινοτόμο τμήμα των νέων προτάσεων 

για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΠΙ. Η μεθοδολογία αυτή είναι εξελικτική και 

κλιμακούμενη, και αποτελείται από δύο επιμέρους προσεγγίσεις : τη Θεμελιώδη ( 

Foundation Approach) και την Εξελιγμένη (Advanced Approach). Η προσέγγιση των 

ΕΣΔ θεμελιώνεται στις εσωτερικές πρακτικές αντιμετώπισης του πιστωτικού 

κινδύνου που χρησιμοποιούνται από ορισμένα ΓΠ κατά την εκτίμηση του ύψους του 

απαιτούμενου οικονομικού κεφαλαίου για την κάλυψη έναντι των κινδύνων που 

αναλαμβάνουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Σε αντίθεση με τη 

διακριτή συνάρτηση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας (Τυποποιημένη 

προσέγγιση) με τους πέντε συντελεστές στάθμισης (0%, 20%, 50%, 100%, 150%), η 

προσέγγιση των ΕΣΔ χρησιμοποιεί μια συνεχή συνάρτηση συντελεστών στάθμισης, 

αντανακλώντας έτσι όλο το φάσμα της πιστοληπτικής ικανότητας των 

αντισυμβαλλόμενων και της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσής τους, παρέχονται 

συνεπώς ακριβέστερη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου. Κεντρική θέση στην 

ανάπτυξη της προσέγγισης των ΕΣΔ κατέχει ο εποπτικός ορισμός της αθέτησης 

υποχρέωσης αντισυμβαλλόμενου.
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Αθέτηση υποχρέωσης ενός αντισυμβαλλόμενου θεωρείται <πι έχει συμβεί όταν συντρέχουν 
μία ή αμφάτερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής μεγαλύτερης tua· 90 ημεριόν για υποιαδήποτε από τις 
«ουσιαστικές» υποχρειίκτειςτου οφειλέτη

(β) υφίστανται ενδείξεις ότι ο οφειλέτης είναι απίθανο να εξοφλήσει πλήρως τις υπυχρεώ- 

σεις του (κεφάλαιο, τόκους, έξοδα) χωρίς το ΠΙ να καταφΰγεισε ενεργοποίηση τυχόν εγ

γυήσεων ή εξασφαλίσεων.

Ενδείξεις πιθανής αδυναμίας εξιίφληοης υποχρειόσεΐΐΛ’ του αντισυμβαλλόμενου αποτε

λούν:

• η κατάταξη της απαίτησης ως μη εκτσκιζόμενης

• η διαγραφή οφειλής ή σχηματισμός ειδικής πρόβλεψης έναντι της απαίτησης λόγω επι

δείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλόμενου

• η πώληση της απαίτησης με «ουσιαστική» πιστωτική ζημιά για το III

• η αναγκαστική αναδιάρθρωση του χρέους η οποίσ πιθανώς να επιφέρει μείωση της οη«ι- 

λής λόγιο «ουσιαστικής» άφεσης ή αναβολής του χρέους (κεφ αλαίου. τόκιΐΛ' και εξόδων)

• η αίτηση ή κήρυξη πτώχευσης ή λήψη παρόμοιων μέτρων προστασίας έναντι των πιστω- 

τώντου από τον οφειλέτη με αποτέλεσμα την αποφυγή ή καθυστέρηση της εξόφλησης

• η δικαστική αίτηση του ΠΙ για αναγκαστική πτώχευση του οφ ειλέτη

Η δομή και συνεπακόλουθα η λειτουργία της προσέγγισης των ΕΣΔ βασίζεται σε 

τέσσερα βασικά στάδια:

1) Ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού που συνθέτου το επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο των ΠΙ σε πέντε βασικές κατηγορίες6:

a) Απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων οι οποίες συμπεριλαμβάνουν:

• 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 κινδύνου (High volatility 

commercial real estate)

• Χρηματοδοτήσεις με εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων (Purchased 

corporate receivables)

6 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 183-212.
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b) Απαιτήσεις έναντι κρατών

c) Απαιτήσεις έναντι ΠΙ και ΕΠΕΥ

d) Λιανική Τραπεζική

• Στεγαστικά δάνεια

• Αποδεκτά ανανεώσιμα πιστωτικά ανοίγματα (Qualifying revolving 

exposures)

• Λοιπά δάνεια λιανικής τραπεζικής

• Αγορά εκχωρούμενων απαιτήσεων λιανεμπορίου (Purchased retail 

receivables)

e) Συμμετοχές και μετοχές

2) Για τις ανωτέρω απαιτήσεις τα ΠΙ θα πρέπει να παράγουν συγκεκριμένες 

παραμέτρους πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιώντας είτε τυποποιημένους 

συντελεστές, οι οποίοι καθορίζονται από τις εποπτικές αρχές (Θεμελιώδης 

προσέγγιση) ή δικές τους εκτιμήσεις (Εξελιγμένη προσέγγιση).

Οι παράμετροι πιστωτικού κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

> Πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου 

(Probability of Default - PD)

Ορίζεται ως η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ της πιθανότητας αθέτησης 

υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου με χρονικό ορίζοντα ενός έτους και 

ενός ελάχιστου ορίου 0,03%. Ωστόσο, το όριο του 0,03% δεν ισχύει για 

τις απαιτήσεις έναντι κρατών. Ολα τα ΓΠ ανεξάρτητα της προσέγγισης των 

ΕΣΔ που ακολουθούν θα πρέπει να παρέχουν στις εποπτικές αρχές τις 

εκτιμήσεις τους για την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του 

αντισυμβαλλόμενου για κάθε βαθμίδα αξιολόγησης δανειζόμενου 

(borrower grade) του Εσωτερικού Συστήματος Διαβάθμισης πιστωτικού 

κινδύνου.

> «Αναμενόμενη» ζημιά σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του 

αντισυμβαλλόμενου (Loss Given Default - LGD)

Η εν λόγω παράμετρος κινδύνου αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση της μέσης 

αναμενόμενης ζημιάς ανά απαίτηση που θα υποστεί το ΠΙ, στην
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περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, τιμή της LGD για μια 

απαίτηση ίση με 45% σημαίνει ότι το ΓΠ εκτιμά ότι θα υποστεί ζημιά ίση 

με το 45% της αξίας της απαίτησης (ενώ θα ανακτήσει το υπόλοιπο 55%), 

στην περίπτωση που ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η LGD εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά της συναλλαγής, καθώς επίσης και από τις τεχνικές 

μείωσης κινδύνου που έχουν χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με τη Θεμελιώδη 

προσέγγιση η LGD καθορίζεται από τις εποπτικές αρχές και 

διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής και τον 

τύπο της εξασφάλισης. Ως αφετηρία η ΕΒ προτείνει την υιοθέτηση τιμής 

45% και 75% για την LGD των ακάλυπτων απαιτήσεων πλήρους και 

μειωμένης εξασφάλισης αντίστοιχα. Αντίθετα σύμφωνα με την 

Εξελιγμένη προσέγγιση, τα ΓΠ έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν τις 

δικές τους εκτιμήσεις για το ύψος της LGD που αναλογεί σε κάθε 

απαίτηση.

> Έκθεση έναντι του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση αθέτησης της 

υποχρέωσης του (Exposure At Default - EAD)

Αυτή η παράμετρος κινδύνου, όπως και η προηγούμενη, προσδιορίζεται 

από το είδος της απαίτησης και στις περισσότερες περιπτώσεις ισούται με 

το ονομαστικό ποσό αυτής. Ωστόσο, για συγκεκριμένες μορφές εκτός 

ισολογισμού ( δυνητικών ) απαιτήσεων (πχ αχρησιμοποίητα πιστωτικά 

όρια) η έκθεση έναντι του αντισυμβαλλόμενου συμπεριλαμβάνει και μια 

εκτίμηση του μελλοντικού - δυνητικού δανεισμού πριν την αθέτηση της 

υποχρέωσής του7.

> Εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη των απαιτήσεων (Maturity - 

Μ)

7 Για παράδειγμα, στη Θεμελιώδη προσέγγιση ΕΣΔ για συγκεκριμένα εκτός ισολογισμού στοιχεία (πχ 
αχρησιμοποίητες πιστωτικές ευχέρειες) θα εφαρμόζεται πιστωτικός συντελεστής μετατροπής 75% 
(δηλ. θα σταθμίζεται έναντι του πιστωτικού κινδύνου το 75% της αξίας τους) ανεξαρτήτως της 
διάρκειας τους, εφόσον αυτά δεν καθίστανται άνευ όρων ακυρώσιμα και είναι δεσμευτικά. 
Σημειώνεται ότι στην εξελιγμένη προσέγγιση ΕΣΔ η EAD θα προσδιορίζεται με βάση τις εσωτερικές 
εκτιμήσεις των ΠΙ.
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Όσο μικρότερη / μεγαλύτερη είναι η εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη 

λήξη της απαίτησης, τόσο μικρότερος / μεγαλύτερος είναι ο υποκειμενικός 

πιστωτικός της κίνδυνος. 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 (εξαιρούνται οι 

συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς - repo style transactions - για τις 

οποίες η εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη θα είναι 6 μήνες). Ωστόσο 

τα ΓΠ που θα εφαρμόσουν την Εξελιγμένη προσέγγιση θα υποχρεωθούν να 

ενσωματώνουν τις επιδράσεις της «πραγματικής» εναπομένουσας 

διάρκειας8 μέχρι τη λήξη των απαιτήσεων, στους συντελεστές στάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου. Επομένως, ο συντελεστής στάθμισης θα εξαρτάται 

από την PD, LGD και την «πραγματική» εναπομένουσα διάρκεια της 

απαίτησης η οποία δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους, ενώ 

θα περιορίζεται συμβατικά στα 5 έτη.

3) Στη συνέχεια οι προαναφερθείσες παράμετροι πιστωτικού κινδύνου, εκτιμώνται 

ξεχωριστά και ακολούθως εισάγονται οι μεταβλητές στις αντίστοιχες συναρτήσεις 

για τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης του πιστωτικού κινδύνου και 

συνεπώς των συναφών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Για τον υπολογισμό του 

σταθμισμένου έναντι του πιστωτικού κινδύνου ενεργητικού, η κεφαλαιακή 

απαίτηση κάθε στοιχείου ενεργητικού ή κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού, θα 

πολλαπλασιάζεται διαδοχικά επί την έκθεση σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης 

αντισυμβαλλόμενου (EAD) και επί 12,5 (το αντίστροφο του ελάχιστου δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας 8%).

4) Τα ΠΙ για να χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση των ΕΣΔ για σκοπούς 

κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις9. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο 

της συμμόρφωσης των ΓΠ προς τις εν λόγω προϋποθέσεις.

8 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 288-294.
9 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 349-500.
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Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται οι συναρτήσεις των συντελεστών στάθμισης 

κινδύνου της Θεμελιώδους προσέγγισης για διαφορετικές πιθανότητες αθέτησης της 

υποχρέωσης αντισυμβαλλόμενου (PD) για τις βασικές κατηγορίες στοιχείων 

ενεργητικού του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η διακεκομμένη γραμμή στη 

συνάρτηση των εταιριών, κρατών και ΓΊΙ αφορά στα κράτη για τα οποία δεν ισχύει το 

ελάχιστο όριο του 0,03% της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης. Ωστόσο, θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι, η εντυπωσιακή «εκτίναξη» της συνάρτησης των στεγαστικών 

δανείων για τιμές της PD μεγαλύτερες του 0,5% θεωρείται δικαιολογημένη καθώς 

αντιστοιχεί σε ετήσια αναμενόμενη ζημιά ίση με 0,23% τιμή, που θεωρείται υψηλή 

αν λάβουμε υπόψη ότι, το αντίστοιχο μέγεθος για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, σε 

φυσιολογικές περιόδους κυμαίνεται από 0,10% ως 0,15%.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
Κράτη εταιοείες.111 ■ Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για διαφορετικές τιμές LGD

(PD)

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζονται οι συναρτήσεις των συντελεστών στάθμισης 

κινδύνου εταιριών / κρατών / ΠΙ σε σχέση με τις πιθανότητες αθέτησης υποχρέωσης 

αντισυμβαλλόμενου (PD) για διαφορετικές τιμές ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης 

υποχρέωσης (LGD). Είναι φανερό ότι, όσο μικρότερη είναι η τιμή της LGD (άρα 

υψηλότερο το ποσοστό ανάκτησης) τόσο μικρότερος ο συντελεστής στάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου και συνεπώς το απαιτούμενο κεφάλαιο για την κάλυψή του. 

Ακολουθώντας αυτή τη λογική οι συναρτήσεις λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

μεταβολές της LGD να επιφέρουν ανάλογες ποσοστιαίες μεταβολές στους 

συντελεστές στάθμισης κινδύνου. Για παράδειγμα., αν η LGD μεταβληθεί κατά 20% 

(από το 50% στο 60% ή στο 40%), ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου για δεδομένη 

τιμή PD (πχ 0,5%) θα μεταβληθεί κατά 20% (από το 80% στο 96% ή στο 64%). 

Ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει για τις μεταβολές των συντελεστών στάθμισης σε σχέση 

με τις μεταβολές της PD. Το γεγονός αυτό, όπως θα αναλυθεί περαιτέρω στο 

Κεφάλαιο 6 , παρέχει τη δυνατότητα αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων στα ΠΙ που 

θα ακολουθήσουν την Εξελιγμένη προσέγγιση των ΕΣΔ.
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3.4 Τεχνικές μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου

Συγκριτικά με το ισχύον καθεστώς , οι νέες προτάσεις της ΕΒ αναγνωρίζουν ένα 

ευρύτερο φάσμα τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, εφόσον πληρούνται 

συγκεκριμένες γενικές προϋποθέσεις10 Με τη χρήση των τεχνικών αυτών το ΠΙ 

μπορεί να μειώσει τις κεφαλαιακές του απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου, 

λαμβάνοντας εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις, συνάπτοντας συμφωνίες συμψηφισμού 

μεταξύ εντός ισολογισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων και συναλλάσσοντας 

πιστωτικά παράγωγα.

Οι εξασφαλίσεις αποτελούν τη σημαντικότερη τεχνική μείωσης του πιστωτικού 

κινδύνου και για αυτό το λόγο καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την εποπτική 

αναγνώριση των εξασφαλίσεων ως στοιχείων μείωσης του πιστωτικού κινδύνου 

συμπεριλαμβάνουν τη νομική κατοχύρωση της εξασφάλισης, τη χαμηλή συσχέτιση 

της αξίας της με την απαίτηση την οποία καλύπτει και την ύπαρξη αποτελεσματικών 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων11.

Δύο προσεγγίσεις προτείνονται για την εποπτική μεταχείριση των 

χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων. Σύμφωνα με την Απλή προσέγγιση (Simple 

Approach), το τμήμα των απαιτήσεων το οποίο καλύπτεται από την τρέχουσα αξία 

των εξασφαλίσεων θα λαμβάνει συντελεστή στάθμισης κινδύνου των εκδοτών των 

χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων (με ελάχιστο όριο 20%)12. Επιπρόσθετα, η 

εξασφάλιση θα πρέπει να έχει εναπομένουσα διάρκεια ως τη λήξη τουλάχιστον ίση με 

την αντίστοιχη της απαίτησης και να αποτιμάται τουλάχιστον εξαμηνιαίως. Σύμφωνα 

με την αναλυτική προσέγγιση (Comprehensive Approach)13 , η τρέχουσα αξία της 

απαίτησης ή της δοθείσας εξασφάλισης ή της συναλλαγματικής ισοτιμίας των δύο, 

εφόσον αυτές είναι αποτιμημένες σε διαφορετικά νομίσματα. Οι συντελεστές 

«προσαρμογής» (Haircuts) υπολογίζονται με δύο τρόπους:α) την τυποποιημένη

10 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 81-89.
11 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 92-99.
12 Η αναλυτική περιγραφή της Απλής προσέγγισης και οι εξαιρέσεις στην εφαρμογή του ορίου 20%, 
παρατίθενται στο κείμενο Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, 
April 2003, παρ. 153-156.
13 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 101 - 
109.
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εποπτική μέθοδο14 ή β)την εσωτερική μέθοδο εκτίμησης (με τη χρήση υποδειγμάτων 

VaR) από τα ΓΠ15. Το ύψος του συντελεστή προσαρμογής (Haircut) εξαρτάται από τη 

μορφή της χρηματοοικονομικής εξασφάλισης (πχ. ομόλογο, μετοχή, μερίδια 

αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ), τον τύπο της συναλλαγής (πχ. δάνειο, repo, κλπ), τη 

συχνότητα της αποτίμησης σε τρέχουσες τιμές και της κατάθεσης περιθωρίου 

ασφαλείας (remargining), καθώς και το χρονικό ορίζοντα εντός του οποίου η αξία της 

εξασφάλισης μπορεί να μεταβληθεί16.

Η ΕΒ αναγνωρίζει ως αποδεκτές εξασφαλίσεις κυρίως τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχειά καθορίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο υπολογισμού της αξίας 

ρευστοποίησης τους. Τα ΓΠ που θα υιοθετήσουν την Τυποποιημένη προσέγγιση θα 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε την Απλή, είτε την Αναλυτική προσέγγιση για την 

εποπτική μεταχείριση των εξασφαλίσεων. Αντίθετα, τα ΠΙ που θα υιοθετήσουν τη 

Θεμελιώδη προσέγγιση των ΕΣΔ θα πρέπει να εφαρμόσουν υποχρεωτικά την 

Αναλυτική Προσέγγιση.

Η υιοθέτηση της Θεμελιώδους προσέγγισης παρέχει στα ΓΠ το πλεονέκτημα 

χρησιμοποίησης ευρύτερου φάσματος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων σε σχέση 

με την Τυποποιημένη προσέγγιση, καθώς επίσης και συγκεκριμένων μορφών 

εμπράγματων εξασφαλίσεων υπό αυστηρές προϋποθέσεις17.

14 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 122- 
124.
15 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 125- 
136, 149-152.
16 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 137- 
148.

17 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 469- 
487.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Εποπτικά Αποδεκτές Μορφές Εξασφαλίσεων

Απλή προοΓ/γ ι ση
1 Καταθέσεις πτη δανειοδοτούσα τράπεζα, πιστοποιητικά καταθέσεων ή άλλοι ισοδύναμοι τίτλοι έκ

δοσής της και χρυσός
τ Χρεόγραφα αξιολογημένα από αναγνωρισμένους εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης:

• τουλάχιστον BU- έκδοσης κ ριπών και δημοσίων οργανισμιίιν (με αντιμετιίτπιση κράτους)
• τουλάχιστον ΗΒΗ- έκδοσης λοιπών εκδοτών
• τουλάχιστον Α3/Ρ3, ανεξαρτήτως εκδότη

ί Μετοχές που συμπεριλαμβάνονται σε ΓενικούςΔείκτες.
ι Τραπεζικά χρεόγραφα, πλήρους εξασφάλισης, διαπραγματεύσιμα σε αναγνωρισμένα χρηματιστή

ρια. μη αξιολογημένα από αναγνωρισμένους εξωτερικούς οίκους, υπό προϋποθέσεις11'. 
ί Επενδύσεις σε Οργανισμούς Σ υλλογικιύν Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και μερίδια αμοιβαίων κε

φαλαίων. υπό προϋποθέσεις10.

Αναλνπχή προσέγγιση
ι Ολες ιμ αποδεκτές μοριρές εξασφαλίσεωντης Αιά.ής προσέγγισης
τ Μετοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται σε Γενικούς Δείκτες αλλά διαπραγματεύονται σε αναγνωρι

σμένα χρηματιστήρι α
ι Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίωνπου επενδύουν σε μετοχές, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται σε Γε

νικούς Δε ικτες αλλά διαπραγματεύονται σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια 

Αναλν τιχή προοΓ/γισιι-Μονο για τη θτμτλαύδιι ,τgoof s'/ίση £2.1-'
Ί Ασακάκαι Εμπορικά ακίνητα
Ί Εκχωρητέοι εισπρακτέοι λογαριασμοί (Financial receivables)
Ί Αλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις (μεταφορικά μέσα, αποΟέματα, μηχανολογικός εξοπλισμός κ ,λπ.) 
ί Χρηματοδοτική μίσθωση

Στον Πίνακα 2 παρατίθενται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται ως 

εποπτικά αποδεκτές εξασφαλίσεις σύμφωνα με την Απλή και Αναλυτική προσέγγιση 

αντίστοιχα, καθώς επίσης και για τη Θεμελιώδη προσέγγιση. Επισημαίνεται ότι, τα 

ΠΙ που υιοθετούν την Εξελιγμένη προσέγγιση θα μπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε 

μορφή εξασφάλισης, εφόσον πληρούνται επιπρόσθετες προϋποθέσεις18.

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι επιπτώσεις διαφόρων μορφών 

εξασφαλίσεων στο σταθμισμένο ενεργητικό και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, 

ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη προσέγγιση έναντι του πιστωτικού κινδύνου 

(Τυποποιημένη ή Θεμελιώδη) και των εξασφαλίσεων (Απλή ή Αναλυτική) 

αντίστοιχα.

Γενικά, όσο πιο εξελιγμένη είναι η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων και της προσαρμοσμένης, μετά την επίδραση της 18

18 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 266- 
267.
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εξασφάλισης, αξίας του πιστωτικού ανοίγματος τόσο μικρότερο είναι το απαιτούμενο 

εποπτικό κεφάλαιο. Είναι σαφές το όφελος που θα αποκομίσουν τα ΓΠ που θα 

υιοθετήσουν της προσέγγιση των ΕΣΔ, καθώς θα μειώσουν σημαντικά το 

απαιτούμενο εποπτικό κεφάλαιο συγκριτικά με τα ΓΠ που θα εφαρμόσουν τη νέα 

Τυποποιημένη προσέγγιση.

Για τις εγγυήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα προτείνεται η μέθοδος της 

αντικατάστασης (για το ασφαλισμένο τμήμα του ανοίγματος το ΓΠ μπορεί να 

αντικαθιστά το συντελεστή στάθμισης του υπόχρεου με αυτόν του εγγυητή19). Η 

μέθοδος αυτή περιλαμβάνει ως αποδεκτούς εγγυητές / παροχείς ασφάλειας, κράτη 

(συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 

οργανισμούς δημοσίου τομέα και ΓΠ (συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών 

τραπεζών ανάπτυξης), με χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου 

από τον υπόχρεο, καθώς επίσης και εταιρίες (συμπεριλαμβανομένων μητρικών, 

θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων), οι οποίες είναι αξιολογημένες 

τουλάχιστον με Α- στην ενδεικτική κλίμακα της S&P.

Επισημαίνεται ότι, για την αναγνώριση των εγγυήσεων και των πιστωτικών 

παραγώγων ως αποδεκτών τεχνικών μείωσης κινδύνου, θα πρέπει να πληρούνται 

ελάχιστοι όροι20 και επιχειρησιακές προϋποθέσεις21.

Όσον αφορά στις συμφωνίες συμψηφισμού των εντός ισολογισμού στοιχείων, αυτές 

περιορίζονται στον συμψηφισμό δανείων και καταθέσεων με τον αντισυμβαλλόμενο, 

αποκλεισμένου του συμψηφισμού υποχρεώσεων και απαιτήσεων μεταξύ 

διαφορετικών προϊόντων. Οι συμφωνίες αυτές για να αναγνωριστούν ως αποδεκτές 

τεχνικές μείωσης κινδύνου θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις22.

19 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 165- 
171.

20 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 111- 
113.

21 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ.88- 
89,160-171,175-179.

22 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 110- 
159.
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Τέλος, για όλες τις τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου θα πρέπει να πληρούνται 

ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιοποίησης στοιχείων23.

23 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 775, 
Πιν.8.
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3.5 Λειτουργικός Κίνδυνος

Η ΕΒ ορίζει ως λειτουργικό τον κίνδυνο πραγματοποίησης ζημιών, είτε από ανεπαρκείς ή 

εσφαλμένες εσωτερικές διαδικασίες συστήματα ή ανθρώπινο παράγοντα είτε από εξωτερικά 

αίτια. Στον παραπάνω ορισμό συμπεριλαμβάνεται ο νομικός κίνδυνος ενώ εξαιρούνται οι 

κίνδυνοι φήμης και στρατηγικής των ΠΙ

Η ΕΒ προτείνει τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου, οι οποίες παρουσιάζουν βαθμιαία αυξανόμενη 

πολυπλοκότητα, ενώ αναμένεται να επιφέρουν κλιμακούμενα μικρότερες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις:

> την προσέγγιση του Βασικού Δείκτη

> την Τυποποιημένη προσέγγιση

> τις Εξελιγμένες Μεθόδους Μέτρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη των δύο πρώτων προσεγγίσεων η ΕΒ βασιζόμενη 

μεταξύ άλλων και στα αποτελέσματα των διερευνητικών ποσοτικών μελετών που 

πραγματοποιήθηκαν (QIS 1& 2), εκτιμά ότι τα ΓΉ διακρατσύν κατά μέσο όρο το 12% του 

οικονομικού τους κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου.

Ωστόσο, λόγω έλλειψης ιστορικών στοιχείων λειτουργικών ζημιών από τα 

περισσότερα ΓΉ, η ΕΒ χρησιμοποιεί εναλλακτικά το μέγεθος του 12% του ελάχιστου εποπτικοί) 

(αντί του οικονομικού) κεφαλαίου για την εκτίμηση του συντελεστή α της προσέγγισης του 

Βασικού Δείκτη και τη διαμόρφωση του πλαισίου ανάπτυξης της Τυποποιημένης προσέγγισης. 

Για τις εν λόγω προσεγγίσεις συνοπτικά αναφέρουμε:

3.5.1 Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator approach)

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου 

προσδιορίζεται ως το γινόμενο ενός βασικού δείκτη που αντιπροσωπεύει τη συνολική έκθεση του ΓΉ 

στο λειτουργικό κίνδυνο επί ένα σταθερό συντελεστή α που θα καθοριστεί από τις εποπτικές αρχές. 

Ως βασικός δείκτης προτείνεται αυτός των μικτών εσόδων ( gross income)24, ενώ η τιμή του 

συντελεστή απροτείνεται να είναι της τάξης του 15%

24 Ως μικτά έσοδα ορίζονται τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα πλέον των καθαρών μη επιτοκιακών εσόδων 
(όπως αυτά ορίζονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές ή/ και τα εθνικά λογιστικά πρότυπα). Το μέγεθος αυτό θα 
πρέπει να: (α) είναι προ προβλέψεων, (β) εξαιρεί πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες από την πώληση τίτλων του 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου, και (γ) μην περιλαμβάνει ανόργανα ή έκτακτα έσοδα καθώς και τα έσοδα από 
ασφαλιστικές εργασίες.
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3.5.2 Τυποποιημένη προσέγγιση (Standardized Approach)

Η προσέγγιση (χυτή αποτελεί μία εξελιγμένη παραλλαγή της προηγούμενης καθώς αναγνωρίζει ότι 

ο λειτουργικός κίνδυνος διαφοροποιείται ανάλογα με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. 

Οι δραστηριότητες του ΠΙ κατανέμονται σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς (Business 

lines), εποπτικά καθορισμένους. Η κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου 

προσδιορίζεται αναλυτικά για κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας ως το γινόμενο του 

δείκτη που αντιπροσωπεύει την έκθεση του συγκεκριμένου τομέα στο λειτουργικό κίνδυνο (για 

λόγους συγκρισιμότητας, με την προηγούμενη μέθοδο ο δείκτης είναι τα μικτά έσοδα) επί ένα 

σταθερό εποπτικά καθορισμένο συντελεστή β. Οι εν λόγω επιχειρηματικοί τομείς οι 

συμπεριλαμβανόμενες δραστηριότητες και οι προτεινόμενοι συντελεστές β παρατίθενται στον 

Πίνακα 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Χαρτογράφηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Επιχειρηματικός τομέας Ρ Δραστηριότητες

5
> * £ 3
•3 s

Χ^ηικπίΗ^ιίτηιΐΐ] iifyu/uijv
επίχειρήοΕων 18^ί

Επιχειρηματική τραπεζική 
Χρηματοδότηση κεντριχών/τοπικών 
κυβερνήσεων 
Επενδυτική τραπεζική 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διαπραγμάτευση και πωλήσεις 18% Πωλήσεις. market making 
Διαχείριση ιδίων θέσεων. διαχείριση 
διαθεσίμων

UV'cm
X

Cm

o 

U> S
2 £ 3 Of “ ω
-5
f

Λιανική τραπεζική 12% Λιανική τραπεζική 
Διαχείριση περιουσίας ιδιωτών 
Διαχείριση πιστωτικών κ άρτιόν

Εμπορική τραπεζική 15% Χρηματοδότηση έργων, κτηματομεσιτεία. 
εμπορική χρηματοδότηση, χρηματοδοτική 
μίσθωση, ΕΈ

Πληρωμές χαι διακανονισμοί 18% Υ πηρεοίες πελατιίιν

Υπηρεσίες πρακτόρευσης 15% θεματσφνλακή 
Εταιρική εκπροσώπηση 
Corporate trust

IJI
UJ

■g‘S
< Of ω

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 12% Διαχείριση διακεκριμένων κεφαλαίων 
Διαχείριση κεφαλαίων

Λιανι χή χρηματι ιμεσιτε ία 12% Λ ι uvi κ ή χοη ματομεσιτε ία

Ο συντελεστής β σε κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας αντανακλά τη 

σχέση των λειτουργικών ζημιών του κλάδου σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του ΠΙ. Το 

άθροισμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων των επιμέρσυς τομέων δραστηριότητας αποτελεί τη 

συνολική κεφαλαιακή απαίτηση του ΠΙ έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Επίσης, σημειώνεται ότι 

για την εφαρμογή της Τυποποιημένης προσέγγισης απαιτείται η εκπλήρωση συγκεκριμένων
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κριτηρίων25. Τέλος σημειώνεται ότι, τα ΓΉ εναλλακτικά μπορούν, μετά από έγκριση των εθνικών 

εποπτικών αρχών, να χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου την Εναλλακτική Τυποποιημένη Προσέγγιση26.

3.5.3 Εξελιγμένες Μέθοδοι Μέτρησης (Advanced Measurement 

Approaches)

Η ΕΒ αναγνωρίζοντας το εύρος των εσωτερικών μεθοδολογιών που βρίσκονται σε 

εξέλιξη και επιθυμώντας να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη τους αρκείται στον 

προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων που πρέπει να πληρούν έτσι ώστε να 

γίνουν εποπτικά αποδεκτές27. Η φιλοσοφία της ΕΒ είναι ότι τα ΓΉ θα πρέπει να αναπτύσσουν 

εσωτερικές μεθοδολογίες βασισμένες σε ιστορικά στοιχεία, οι οποίες εφόσον πληρούν 

συγκεκριμένα εποπτικά κριτήρια θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των 

συναφών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι Εξελιγμένες Μέθοδοι Μέτρησης περιλαμβάνουν μια 

σειρά μεθοδολογιών που ταξινομούνται στις Εσωτερικές Μεθόδους Μέτρησης τις Μεθόδους 

Κατανομής Ζημιών και τις Μεθόδους Καρτών Επιδόσεων, οι οποίες συνοψίζονται στο παρακάτω 

πλαίσιο.

25 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ.620-625.

26 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, 
υποσημείωση 91, σελ. 122.

27 Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ.620-623, 
626-641.
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Εσωτερικέςμέθοδοι μέτρησης (Internal measurement approaches)
Tuni υπολογίζουντίς κεφαλαιακές απαιτήσεις βασιζόμενα στην εκτίμηση των αναμενόμενων λειτουρ
γικών ζημιών, υποθέτοντας ότι η σχέση μεταξύ αναμενόμενων και μη αναμενόμενωνζημιών είναι στα
θερή. Διαδικαστικά. καθορίζονται εποπτικά οι συνδυασμοί τομε'α δραστηριότητας και είδους ζημιογό
νου γεγονότος κ αι για κάθε συνδυασμό προσδιορίζεται η έκθεση σε κίνδυνο, εκτιμώντας τη συχνότητα 
έλευσης και τη σοβαρότητα επίπτωσης των ζημιογόνων γεγονότων με βάση ιστορικά δεδομένα. Η κε
φαλαιακή απαίτηση για κ άΟε συνδυασμότομε'α δραστηρυίτητας και ε ίδους ζημιογόνου γεγονότος συνί- 
otutui από την αναμενόμενη ζημιά προσαρμοσμένη με έναν εποπτικά καθορισμένο συντελεστήΤο 
αθροισμάτων επι μέρους κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε συνδυασμό αποτελεί τη συνολική κεφα
λαιακή απαίτηση του ΠΙ e'vuvti λειτουργικού κινδύνου.

Μέθοδοι κατανομής ζημιών (Loss distribution approaches)
Οι μέθοδοι <un ές δι αφέρουν από τις προαναφερΟε ίσες στο ότι στοχεύουν στην απευθείας εκτίμηση των 
μη αναμενόμενων ζημιών και όχι μέσω μιας υπόθεσης για τη σχέση τους με τις αναμενόμενες. Για τον 
υπολογισμό της συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης, για κάθε συνδυασμό τομέα δραστηριότητας και εί
δους ζημιιτγόνου γεγονότος, εκτιμάται η σχετική στατιστική κατανομή των λειτουργικών ζημιών για ένα 
σταθερό χρονικό ορίζοντα, ενώ η συνολική κ εφαλαιακή απαίτηση προτ είνεται vu αποτελεί το άθροισμα 
των επιμέρους «Μέγισιων Δυνητικών Ζημιών» (VaR) έναντι του λειτουργικού κινδύνου με την υπόθε- 
ση ιπι οι ζημιές του κάθε συνδυασμού συσχετίζονται πλήρως μεταξύ τους.

Μέθοδοι καρτών επιδόσεων (Scorecards)
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή αρχικά προσδιορίζεται η κεφαλαιακή απαίτηση έναντι λειτουργικού κιν
δύνου σε συνολικό επίπεδο κσι κατανέμεται στους διαφόρους τομείς δραστηριότητας. Η συνολική όσο 
και οι επιμέρους κεφαλαιακές απαιτήσεις μεταβάλλονται διαχρονικά ανάλ,ογα με τις επιδόσεις που εμ
φανίζει ο κάθε τομέας και το ΠΙ. Ο προσδιορισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων στηρίζεται σας μετα
βολές του περιβάλλοντος κ ινδύνου ή των ελέγχων του κάθε τομέα δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό, 
ο σχεδιασμόςτωνκαρτών επιδόσεων αντανακλά τις μεταβολές κατάλληλα επιλεγμένων δεικτών κινδύ
νου για κάθε τομέα δραστηριότητας και όχι απευθείας εκτιμήσεις του κινδύνου. Οι ενλάγω μεθοδολο- 
γίες διαφέρουν από τις προηγούμενες, καθώς βασίζονται περισσότερο σε ποιοτικά χαρακτηριστικά πα- 
ρά σε στατιστικές μετρήσεις που προκύπτουν από ιστορικά δεδομένα.



4. ΠΥΛΩΝΑΣ II: ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Το περιεχόμενο του δεύτερου Πυλώνα αφορά κυρίως στην ανάπτυξη μιας συνεπούς 

διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των ΓΠ διεθνώς. Οι 

τέσσερις βασικές αρχές που θα παρουσιασθούν παρακάτω αναφέρονται στις 

εποπτικές αρχές, ωστόσο τα ΠΙ θα είναι οι τελικοί αποδέκτες των ενεργειών των 

εποπτικών αρχών από την εφαρμογή του Πυλώνα II (Διάγραμμα 4).

Η εποπτική διαδικασία αξιολόγησης έχει δύο βασικούς στόχους: πρώτον, να 

διασφαλίσει την κεφαλαιακή επάρκεια των ΠΙ και δεύτερον, να τους παρέχει κίνητρα 

για τη βελτίωση της ποιότητας διαχείρισης κινδύνων, καθώς το κεφάλαιο σε καμιά περί

πτωση δεν πρέπει και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υποκατάστατο της συνεπούς και σωστής 

διαχείρισης κινδύνων.

Οι τέσσερις βασικές αρχές της εποπτικής διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ως εξής:
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1. Τα ΓΠ θα πρέπει να αναπτύξουν:

(α) διαδικασίες εκτίμησης της συνολικής τους κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με 

τους αναλαμβανόμενους κινδύνους και το περιβάλλον λειτουργίας τους, και

(β) στρατηγική για τη διατήρηση του επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας.

Η διαδικασία εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα

παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Επίβλεψη και εποπτεία από την ανώτατη διοίκηση του ΓΠ,

• Επαρκείς και τεκμηριωμένες διαδικασίες εκτίμησης του απαιτούμενου κεφαλαί

ου έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων,

• Περιεκτική αξιολόγηση και καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης και ανα

φοράς των αναλαμβανόμενων κινδύνων,

• Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων.

2 Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να εξετάζουν και να αξιολογούν:

• Τις εσωτερικές εκτιμήσεις και στρατηγικές κεφαλαιακής επάρκειας των ΓΠ,

• Την ικανότητα των ΓΠ να παρακολουθούν και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση

τους με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες σε περί

πτωση που δεν ικανοποιούνται από τα αποτελέσματα των παραπάνω διαδικασιών.

3. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από τα ΓΠ να δια 

τηρούν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερους από τα ελάχιστα προβλεπόμενα 

όρια. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Γ αποσκοπούν στην ύπαρξη ενός 

κατάλληλου κεφαλαιακού αποθέματος ασφάλειας για την αντιμετώπιση των αβε

βαιοτήτων που επηρεάζουν το σύνολο του τραπεζικού κλάδου. Η ΕΒ υποστηρίζει ότι 

υπάρχει ανάγκη διακράτησης πρόσθετου κεφαλαιακού αποθέματος ασφάλειας, 

ικανού να αντιμετωπίσει τους ενδεχόμενους ειδικούς κινδύνους και αβεβαιότητες 

σε ατομική βάση.

4. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρεμβαίνουν εγκαίρως για να αναστείλουν ενδε

χόμενη μείωση του υφιστάμενου εποπτικού κεφαλαίου κάτω από τα ελάχιστα επι

τρεπτά όρια. Επίσης, θα πρέπει να απαιτούν ταχύτατες επανορθωτικές ενέργειες σε
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περίπτωση που το κεφάλαιο δεν διατηρείται ή αποκαθίσταται.

Τέλος, η ΕΒ κρίνει ότι ειδικά θέματα που αναφέρονται στον επιτοκιακό κίνδυνο του 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου, καθώς και στον πιστωτικό και το λειτουργικό κίνδυνο, τα 

οποία δεν αντιμετωπίζονται άμεσα στα πλαίσια του Πυλώνα I, θα πρέπει να αντιμετω

πιστούν στα πλαίσια της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης του Πυλώνα Π. Ειδικότερα, 

όσον αφορά στον πιστωτικό κίνδυνο τα πεδία ενδιαφέροντος εστιάζονται στα εξής: (α) 

καταστάσεις προσομοίωσης κρίσεων στην προσέγγιση των ΕΣΔ, (β) εποπτικός ορισμός 

αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλόμενου, (γ) υπολειπόμενοι κίνδυνοι (νομικός 

τεκμηρίωσης ρευστότητας), (δ) κίνδυνος συγκέντρωσης (ε) τιτλοποίηση απαιτήσεων.
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5. ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΠ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο τελευταίος από τους τρεις συμπληρωματικούς πυλώνες αφορά στην πειθαρχία της αγοράς 

μέσω της δημοσιοποίησης στοιχείων και συνεπακόλουθα στην ενίσχυση της διαφάνειας 

(Διάγραμμα 5). Η ΕΒ αναγνωρίζει ότι τα ΓΠ θα πρέπει να δημοσιοποιούν μεγαλύτερο εύρος 

πληροφοριών, ώστε να μπορούν οι επενδυτές και οι συμμετέχοντες στην αγορά να 

κατανοούν και να αξιολογούν καλύτερα τους αναλαμβανόμενους κινδύνους και τις 

μεθόδους διαχείρισής τους. Με αυτό τον τρόπο οι αγορές θα συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και θα απαιτούν για 

κάθε ΓΠ υψηλότερο ή χαμηλότερο κόστος κεφαλαίων, ανάλογα με το ύψος των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων και τις διαδικασίες και μεθοδολογίες διαχείρισής τους.

ΠΥΛΩΝΑΣ m-
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5

ΠΥΛΩΝΑΣ 111: Πειθαρχία της Λχοράς

Ynumjuii; Ληικιιιυτω ηυη; οτΜχη’ον

Με την εφαρμογή των νέων προτάσεων, η έμφαση στη δημοσιοποίηση στοιχείων 

μετατοπίζεται από τη λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση στην ανάλυση των κιν

δύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας των ΓΠ. Ωστόσο, η ΕΒ αναγνωρίζει την ανάγκη 

ύπαρξης ενός πλαισίου δημοσιοποίησης στοιχείων υπό τον Πυλώνα ΙΠ, το οποίο δεν θα 

έρχεται σε σύγκρουση με τις απαιτήσεις των λογιστικών προτύπων που έχουν ευρύτερο 

πεδίο εφαρμογής. Η απαιτούμενη δημοσιοποίηση είναι αναγκαία προκειμένου να επι- 

τραπεί σε ένα ΓΠ να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα I. Σύμφωνα με τις προτάσεις, τα ΓΠ θα πρέπει να 

σχεδιάσουν και να γνωστοποιήσουν την πολιτική δημοσιοποίησης στοιχείων, η οποία θα
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έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιό τους. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει τη 

στρατηγική και τους στόχους του ΓΠ στον τομέα αυτόν. Η δημοσιοποίηση ποσοτικών και 

ποιοτικών στοιχείων θα πρέπει να καλύπτει τους παρακάτω βασικούς τομείς:

> Τις γενικές αρχές της εγκεκριμένης από το ΔΣ, πολιτικής δημοσιοποίησης στοιχείων

> Το πεδίο εφαρμογής του εποπτικού πλαισίου

> Την κεφαλαιακή διάρθρωση (ύψος, τύποι και χαρακτηριστικά των συστατικών 

στοιχείων του εποπτικού κεφαλαίου) και επάρκεια

> Το ύψος των ανοιγμάτων και την αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων

Παρά τις βελτιώσεις του τρίτου Συμβουλευτικού Κειμένου (Απρίλιος 2003), οι νέες 

απαιτήσεις δημοσιοποίησης περιλαμβάνουν σημαντικές διαφορές από τη συνήθη πρα

κτική των ΠΙ. Ο όγκος των προς δημοσιοποίηση στοιχείων είναι σημαντικός και οι πα

ρεχόμενες πληροφορίες σύνθετες. Επιπλέον, η δημοσιοποίηση στοιχείων θα πρέπει να 

γίνεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ή συχνότερα εάν τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία 

μεταβάλλονται συχνά. Προκειμένου να μετριάσει το βάρος που συνεπάγεται αυτή η 

δημοσιοποίηση, η ΕΒ προτείνει την εφαρμογή του ελέγχου «σημαντικότητας» (test of 

materiality) ορίζοντας ότι, μια πληροφορία θεωρείται σημαντική εφόσον, η παράλειψη ή 

εσφαλμένη διατύπωση της θα μπορούσε να αλλάξει ή να επηρεάσει την εκτίμηση ή 

απόφαση του αποδέκτη της. Σημειώνεται ότι, ο παραπάνω ορισμός είναι συνεπής με τα 

Διεθνή και πολλά εθνικά Λογιστικά Πρότυπα.
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6. ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΟΚΩΜΕΝΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ

6.1 Εισαγωγή

Οι νέες προτάσεις της ΕΒ κινούνται σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι 

προτεινόμενες προσεγγίσεις, συγκριτικά με το ισχύον καθεστώς, είναι περιεκτικότερες, 

ακριβέστερες και πιο ευαίσθητες στις μεταβολές του κινδύνου, παρέχοντας ταυτόχρονα 

στα ΓΠ μεγαλύτερο φάσμα τεχνικών μείωσης του. Ωστόσο, ενώ οι νέες προτάσεις 

προσεγγίζουν, είναι αμφίβολο κατά πόσο επιτυγχάνουν τους προσδοκώμενους στόχους 

που παρατέθηκαν στην εισαγωγή του παρόντος άρθρου. Η λεπτομερής, αναλυτική και 

πολύπλοκη φύση των νέων προτάσεων, ειδικά όσον αφορά στον Πυλώνα I, ενδεχομένως 

να οδηγήσει σε ευκαιρίες αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων από τα ΓΠ, κατα

στρατηγώντας στην πράξη έναν από τους βασικούς στόχους του νέου πλαισίου. Το κε

φάλαιο αυτό αναφέρεται τόσο σε γενικά όσο και ειδικά θέματα κριτικής των νέων προ

τάσεων και των ενδεχόμενων επιπτώσεων τους καθώς επίσης και στο βαθμό εκπλήρωσης 

των προσδοκώμενων στόχων.

6.2 Πιστωτικός κίνδυνος

6.2.1 Ο ρόλος του κεφαλαίου - Αναμενόμενες και μη ζημιές

Κατ' αρχήν, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο τρίτο Συμβουλευτικό Κείμενο (Απρίλιος 

2003) η προσέγγιση των ΕΣΔ είχε δομηθεί με τρόπο ώστε να παράγει κεφαλαιακές απαι

τήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου ικανές να καλύψουν τόσο τις αναμενόμενες όσο και 

τις μη αναμενόμενες ζημίες. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση τμήματος 

της διεθνούς τραπεζικής κοινότητας καθώς ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη διεθνή 

πρακτική. Το κεφάλαιο (οικονομικό ή εποπτικό) θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις μη 

αναμενόμενες ζημίες, καθώς οι αναμενόμενες καλύπτονται από το συνδυασμό της αρ

χικής τιμολόγησης της συναλλαγής και το σχηματισμό γενικών προβλέψεων έναντι επι

σφαλών απαιτήσεων. Επιπρόσθετα, τα ΓΠ διακρατούν κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν 

τους αναλαμβανόμενους κινδύνους δηλαδή την έκθεση τους στην αβεβαιότητα κατά την 

άσκηση των δραστηριοτήτων τους (risk of doing business), ενώ αντίθετα, οι αναμενόμενες 

ζημίες από τη φύση τους δεν περιέχουν κανένα στοιχείο αβεβαιότητας και αποτελούν
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τον στατιστικό μέσο όρο της κατανομής των ιστορικών «πραγματο^ιηθεισών» ζημιών, 

αντιπροσωπεύοντας το κόστος άσκησης δραστηριότητας (cost of doing business). Η EB σε 

πρόσφατο δελτίο τύπου (11.10.2003), μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί την αρχική 

της θέση αναγνωρίζοντας ότι το κεφάλαιο θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις μη 

αναμενόμενες ζημίες ζητώντας ταυτόχρονα να της γνωστοποιηθούν τα σχόλια επί του 

θέματος μέχρι το τέλος του 2003. Ωστόσο, η ΕΒ τονίζει την ανάγκη ιδιαίτερης μεταχείρισης 

των αναμενόμενων ζημιών, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των κινήτρων σχηματισμού 

επαρκών προβλέψεων από τα ΠΙ Υπό το πρίσμα αυτό, προτείνεται τα ΓΠ να συγκρίνουν 

το ύψος των διενεργού μενών προβλέψεων με τις παραγόμενες από την προσέγγιση των 

ΕΣΔ, εκτιμήσεις αναμενόμενων ζημιών. Επιπρόσθετα, προτείνεται ότι σε περίπτωση 

ύπαρξης «ελλείμματος» προβλέψεων αυτό να αφαιρείται ισόποσα από τα Βασικά (Tier I) 

και τα Συμπληρωματικά (Tier Π) Εποπτικά Κεφάλαια αντίστοιχα, ενώ αν υπάρξει 

«πλεόνασμα» προβλέψεων αυτό να ενισχύει τα Συμπληρωματικά Εποπτικά Κεφάλαια 

μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 20% των κεφαλαίων αυτών.

6.2.2 Οικονομικός κύκλος και κεφαλαιακές απαιτήσεις

Γενικός ενώ οι εξωτερικές 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 στο ότι οι αξιολογικοί οίκοι βασίζονται κυρίως σε λογιστικά στοιχεία και 

μεταβάλλουν τις αξιολογήσεις τους μόνο όταν η πιθανότητα βραχυχρόνιας αντιστροφής τους είναι 

πολύ μικρή (για να αποφευχθεί η μεταβλητότητα των αξιολογήσεων). Είναι φανερό, ότι αυτή η 

χρονική υστέρηση των εκτιμήσεων των αξιολογικών οίκων, πιθανώς να έχει ως αποτέλεσμα την 

ασύγχρονη μεταβολή των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ΓΉ με τις φάσεις του οικονομικού κύκλου. 

Για παράδειγμα, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα κορυφώνονται μετά την πάροδο της οικονομικής 

ύφεσης και ενώ οι αυξήσεις των εταιρικών πτωχεύσεων θα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. 

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της οικονομικής ύφεσης και των εταιρικών 

πτωχεύσεων οι κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν θα έχουν προσεγγίσει το μέγιστο ύψος τους 

καθιστώντας ευάλωτα τα ΓΉ σε συστημικές κρίσεις. Η μείωση των συντελεστών στάθμισης της 

προσέγγισης των ΕΣΔ, σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις περιορίζουν σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν 

λύνουν το πρόβλημα.

6.2.3 Διακύμανση των κεφαλαιακών απαιτήσεων

Είναι γεγονός ότι τα ΓΉ διακρατσύν 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 παίρνουν τη
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μορφή στενότερης επίβλεψης και παρακολούθησης από τις εποπτικές αρχές, αποδυνάμωσης της 

φήμης τους ή άμεσης αποκατάστασης της κεφαλαιακής τους βάσης είτε με προσφυγή στις 

κεφαλαιαγορές είτε με μείωση των στοιχείων του ενεργητικού τους. Οι νέες προτάσεις της ΕΒ, 

εισάγοντας ακριβέστερες και πιο ευαίσθητες στις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου μεθοδολογίες 

υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, θα αυξήσουν την πιθανότητα προσέγγισης ή 

παραβίασης του ελό^ιστσυ ορίου κεφαλαιακής επάρκειας στην περίπτωση απρόσμενης επιδείνωσης 

των αξιολογήσεων - εσωτερικών και εξωτερικών -πιστοληπηκής ικανότητας των 

αντισυμβαλλόμενων. Οσο πιο ευαίσθητη στις μεταβολές του 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) του Πίνακα 

5 (στήλες 3 και 4). Στον εν λόγω πίνακα ανπσιοιχίζσνιαι οι συντελεστές στάθμισης των δύο 

προσεγγίσεων με βάση τις πιθανότητες αθέτησης υποχρέωσης των κατηγοριών αξιολόγησης 

πιστοληπηκής ικανότητας του οίκου Standard & Poor’s.

Έτσι για παράδειγμα, οι συντελεστές στάθμισης της Τυποποιημένης και της θεμελιώδους 

προσέγγισης ΕΣΔ μπορούν να κυμανθούν μεταξύ 20% ως 150% και 14,8% ως 562,5% (με 

LGD=45%), αντίστοιχα. Συνεπώς ακόμη και αν οι νέες προτάσεις δεν μεταβάλλουν το ελάχιστο 

επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα ΓΠ θα πρέπει να διακρατσύν υψηλότερα, σε σχέση με το 

ισχύσν καθεστώς επίπεδα κεφαλαίου για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη μεταβλητότητα αυτών. 

Είναι φανερό ότι η διακράτηση υψηλότερου επιπέδου κεφαλαίων από τη μια πλευρά θα ενισχύσει 

την ευρωστία των ΠΙ και θα συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ενώ 

από την άλλη θα επηρεάσει βασικά χρηματοοικονομικά τους μεγέθη (πχ. δείκτες κερδοφορίας 

κόστος άντλησης κεφαλαίων κλπ).
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ΙΙΙΝΑΚΑΕ 5

Σύγκριση Τυποποιημένης και Θεμελιώδους Προσέγγισης ΕΣΔ-(Εταιρείες)

Αξιολόγηση
πιστολη.τπκη:

ικανότητα;
(S&P)

ΙΙιβανότητα
αίέτηση;

υποχρέωσης*
(%)

Τυποποιημένη
προσέγγιση

Συντελεστή: 
στάθμισης (%)

Θεμελιώδης
προσέγγιση

Συντελεστή; 
στάθμισης (<ϊ)**

Σύγκριση
Θεμελιώδους

και
Τυποποιημένης

προσέγγισης

(1) (2) (3) (4) (5>=|((4>,'0))·1|χ1Ο*

ΑΑΑ 0 20 14.8*’ -26.0%

ΛΛ+ 0 20 14.8*” -26,0%

ΑΑ 0 20 14.8*” -26,0%

ΑΑ- 0.02 20 14.8** -26,0%

Α+ 0.06 50 22.3 -55,4%

Λ 0,05 50 20.0 -60.0%

Α- 0.U4 50 17,5 -65,0%

ΒΒΒ+ 0.35 100 60,4 -39.6%·

ΒΒΒ 0.34 100 593 -40.5%

BBU- 0.43 100 66,9 -33,1%.

ΒΒ+ 0_52 100 73.4 -26,6%.

ΒΒ 1.16 100 103.3 3J%

ΒΒ- 2.07 100 127.3 27.3%.

Β + 3.29 150 150.3 03%

Β 931 150 241.2 60.8%.

It 13.15 150 287,7 91.8%.

CCC 27.87 150 407,7 171.8%

* Standard Λ Poor's: Corporate Defaults Peak in 2002 Amid Record Amounts of Defaults and Declining 
Credit Quality Hazards Remain. 23.1.2003.
** Ot συντελεστές στάθμισης κινδύνου έχουν υπσλσγιστε ι' με βάση τηννπόθεση ότι: α) LGD=45% καιβ) 
6αλαμβάνουνανοϋιατη τιμή 12.5 x LGD = 562,5%.
*** Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου έχουν υπολογιστεί με βάση το ελάχιστο επίπεδο πιθανότητας 
αθέτησης υποχρέωσης (0,03'ί) για τις επιχειρήσεις που θέτε ι η Επιτροπή της Βασιλείας.

Π>ιγή: Standardά Poor's, Επιτοοπΐ) της Βασιλείας χαι υπολογισμοί.

6.2.4 Ευκαιρίες αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων (Regulatory 

capital arbitrage)

Είναι γεγονός ότι, ένας από τους βασικούς λόγους της αναθεώρησης του υφιστάμενου πλαισίου 

κεφαλαιακής επάρκειας είναι η εξάλειψη των ευκαιριών αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων από 

τα ΠΙ, ωστόσο είναι αμφίβολο κατά πόσο οι νέες προτάσεις θα καταφέρουν να επιτύχουν τον εν 

λόγω στόχο. Ειδικότερα, ένα σημείο που χρήζει σχολιασμού είναι η προτεινόμενη εφαρμογή 

συντελεστή στάθμισης 100% στις απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων αξιολογημένων από ΒΒΒ+ ως
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ΒΒ- (Τυποποιημένη προσέγγιση). Και' αρχήν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε αυτή την 

ομάδα κινδύνου συμπεριλαμβάνσνται κατηγορίες αξιολόγησης επενδυτικής ποιότητας (investment 

grade) και υψηλού κινδύνου (speculative grade), οι οποίες παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά χαρα

κτηριστικά κινδύνου. Από τον Πίνακα 5 (στήλη 2) παρατηρείται ότι η πιθανότητα αθέτησης 

υποχρέωσης με χρονικό ορίζοντα ενός έτους μιας ΒΒΒ+ και μιας ΒΒ- αξιολογημένης εταιρείας 

είναι 0,35% και 2,07% αντίστοιχα. Είναι φανερό ότι η εφαρμογή του ίδιου συντελεστή στάθμισης 

(100%) για δύο εταιρείες εκ των οποίων η μία έχ& περίπου έξι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα 

αθέτησης υποχρέωσης εντός ενός έισυς από την άλλη, αφενός δεν αντανακλά τον πραγματικό 

πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει το III και αφετέρου, δημιουργεί ευκαιρίες αποφυγής 

κεφαλαιακών απαιτήσεων (regulatory capital arbitrage). Επίσης παρατηρείται ότι ο ομοιόμορφος 

συντελεστής στάθμισης 100% (Τυποποιημένη Προσέγγιση) μειώνεται σε 60,4% για την αξιολόγηση 

ΒΒΒ+, ενώ αυξάνεται σε 127,3% για την αξιολόγηση ΒΒ- (Θεμελιώδης προσέγγιση).

Επιπρόσθετα, από τη σύγκριση των μεταβολών των συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου 

μεταξύ των δύο προσεγγίσεων (Πίνακας 5, στήλη 5), συνάγεται το συμπέρασμα ότι στη νέα 

Τυποποιημένη προσέγγιση διατηρείται η δυνατότητα αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων, καθώς 

δίνεται το κίνητρο στα ΓΉ να «μετατοπιστούν» από τα σχετικώς ασφαλή προς τα σχετικώς 

επικίνδυνα δάνεια. Είναι φανερό ότι παρέχεται κίνητρο προς τα ΓΉ, που θα χρησιμοποιήσουν την 

Τυποποιημένη προσέγγιση, να στρέφονται προς δανειζόμενους υψηλότερου κινδύνου, ιδιαίτερα 

στην περίπτωση των δανειζόμενων με αξιολόγηση χαμηλότερη από Β+, όπου ο συντελεστής 150% 

φαίνεται ιδιαίτερα χαμηλός. Ταυτόχρονα, οι «υψηλού κινδύνου» επιχειρήσεις θα έχουν όφελος 

να παραμείνσυν στα χαρτοφυλάκια των ΠΙ που θα χρησιμοποιήσουν την Τυποποιημένη 

Προσέγγιση (τα οποία αναμένεται να είναι λιγότερο ανεπτυγμένα στη διαχείριση των κινδύνων), 

«απολαμβάνοντας» χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Αντίθετα, οι υψηλής πιστοληπτικής 

ικανότητας επιχειρήσεις θα στραφούν για τον ίδιο λόγο προς τα ΠΙ που θα χρησιμοποιήσουν την 

προσέγγιση των ΕΣΔ (τα οποία αναμένεται να είναι περισσότερο ανεπτυγμένα στη διαχείριση των 

κινδύνων). Κατ' αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί το «παράδοξο» της συγκέντρωσης των υψηλού 

κινδύνου εταιρειών στα πιο ευάλωτα από πλευράς διαχείρισης κινδύνων ΓΠ, γεγονός που πιθανώς 

να εντείνει ή να οδηγήσει σε συστημικές κρίσεις καταστρατηγώντας τον προσδοκώμενο στόχο 

του νέου εποπτικού πλαισίου που αφορά στη διατήρηση της ασφάλειας και σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην εξάλειψη των ευκαιριών αποφυγής κεφαλαιακών 

απαιτήσεων από τα ΓΉ.

Ωστόσο, καταστρατήγηση του προαναφερθέντος προσδοκώμενου στόχου, ειδικά για τα ΓΉ που 

θα εφαρμόσουν την Εξελιγμένη προσέγγιση των ΕΣΔ, ενδέχεται επίσης να προέλθει από τη 

διαφορετική «ευαισθησία» των συντελεστών στάθμισης στις μεταβολές των παραμέτρων 

πιστωτικού κινδύνου LGD και PD αντίστοιχα. Για παράδειγμα, μεγαλύτερο ύψος εξασφαλίσεων
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(χαμηλότερη LGD) σε «αντάλλαγμα» με υψηλότερη PD„ θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6

Εταιρείες: Διαφορετικοί συντελεστές στάθμισης για δεδομένη αναμενόμενη ζημιά
(EL=0,5%)

(LGD)

Στο Διάγραμμα 6 παρατηρούμε την καμπύλη συντελεστών στάθμισης κινδύνου για 

κάθε ζεύγος PD και LGD με δεδομένο ύψος αναμενόμενων ζημιών (EL=PD*LGD). 

Συγκρίνοντας τα δάνεια Α και Β παρατηρούμε ότι το πρώτο έχει PD=2% και LGD=25% 

και το δεύτερο έχει PD=5% και LGD=10%, ενώ και στις δύο περιπτώσεις το ύψος της 

αναμενόμενης ζημιάς παραμένει σταθερό (EL=0,5%). Ωστόσο, ο συντελεστής στάθμι- 

σης του δανείου Β είναι σημαντικά χαμηλότερος (39,6%) από τον αντίστοιχο του δανείου 

A (63,9%). Είναι φανερό ότι τα ΓΠ θα εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά αυτή τη δυνατότητα 

αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων αξιολογώντας διαφορετικά τις τεχνικές μείωσης 

κινδύνου που επηρεάζουν άμεσα την LGD (εξασφαλίσεις, συμφωνίες συμψηφισμού), 

από εκείνες που επιδρούν στην PD (εγγυήσεις, πιστωτικά παράγωγα), προτιμώντας 

φυσικά τις πρώτες.

6.2.5 Άνισες συνθήκες ανταγωνισμού - Αναδυόμενες αγορές
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Μια άλλη περίπτωση ενδεχόμενης μη επίτευξης των προσδοκώμενων στόχων από την 

εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου, αποτελεί η δυνατότητα επιλογής από τις επο

πτικές αρχές της μεθόδου υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του διατρα

πεζικού πιστωτικού κινδύνου, η οποία είναι πιθανό να δημιουργήσει άνισες συνθήκες 

ανταγωνισμού μεταξύ των ΓΠ διεθνώς28. Η μέθοδος που βασίζεται στις ατομικές εξωτερικές 

αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας είναι ορθότερη και εναρμονίζεται με τις 

βέλτιστες πρακτικές αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. Αντίθετα, η σύνδεση των 

συντελεστών στάθμισης των απαιτήσεων έναντι ΓΠ με τους αντίστοιχους των απαιτήσεων 

έναντι χωρών προέλευσης, αφενός δεν λαμβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση της πι- 

στοληπτικής ικανότητας μεταξύ των ΓΠ που εδρεύουν στην ίδια χώρα και αφετέρου, είναι 

πιθανό να επιδεινώσει συστημικές εντάσεις κατά τη διάρκεια χρηματοπιστωτικών 

κρίσεων στις χαμηλού εισοδήματος χώρες (π.χ. αναδυόμενες αγορές).

Σύμφωνα με τη μελέτη των G. Ferri et aL (2001), οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 

των ΓΠ και των επιχειρήσεων εξαρτώνται από τις αντίστοιχες των χωρών προέλευσης τόσο 

στις πλουσιότερες όσο και στις φτωχότερες χώρες. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις των ΓΠ και των 

επιχειρήσεων στις φτωχότερες χώρες παρουσιάζουν υψηλή και ασύμμετρη ευαισθησία στις 

μεταβολές της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας προέλευσης δηλαδή η ευαισθησία είναι 

μεγαλύτερη στην περίπτωση υποβάθμισης (downgrade) της πιστοληπτικής ικανότητας της 

χώρας προέλευσης σε σχέση με την αναβάθμιση (upgrade). Επομένως η υποβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας προέλευσης ενέχει σημαντικές επιβαρύνσεις στις 

διατραπεζικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των ΓΠ στην περίπτωση των χαμηλού εισοδήματος 

χωρών (π.χ. Κορέα, Μαλαισία, Βραζιλία), έναντι μηδενικής επίπτωσης στην περίπτωση των 

υψηλού εισοδήματος χωρών (π.χ. Φινλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Σουηδία). Λαμβάνοντας 

υπόψη την άμεση επίπτωση των αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα ΓΠ των 

φτωχότερων χωρών στην περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας 

προέλευσης σε συνδυασμό με τη δυσκολία πρόσβασης τους σε κεφαλαιαγορές οι νέες προτάσεις 

πιθανώς να επιβαρύνουν το κόστος δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα των χωρών αυτών. 

Συνεπακόλσυθα, η εξέλιξη αυτή θα επιδείνωνε την ένταση μιας δυνητικής χρηματοπιστωτικής 

κρίσης οδηγώντας πιθανώς σε «domino effect».

28 Αξίζει να δοθεί έμφαση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση μιας 
ομοιόμορφης μεθόδου αντιμετώπισης του εν λόγω κινδύνου για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα των 
κρατών μελών της ΕΕ. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί η αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη μη 
νομιμότητα εφαρμογής της επιλογής 1 εντός της ΕΕ καθώς αυτή θα καθιστούσε συνθήκες διάκρισης 
μεταξύ των κρατών μελών (I. Linnell, 2001).
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Επιπρόσθετα, η σύνδεση της πισιοληπτικής ικανότητας του ΓΠ με αυτήν της χώρας προέλευσης 

πιθανώς να δημιούργησα ηθικές και πολιτικές δεσμεύσεις ή πιέσεις στις κυβερνήσεις των χωρών 

προέλευσης υπονοώντας έμμεσα ότι αυτές θα επεμβαίνουν για να «διασώζουν» κάποιο ΓΉ της 

επικράτειας τους όταν αντιμετωπίζει προβλήματα. Το γεγονός αυτό, όχι μόνο θα μπορούσε να αποβεί 

επιβλαβές για την αξιοπιστία των ίδιων των κρατών, αλλά επίσης έρχεται σε αντίθεση με τη διεθνή 

τάση μείωσης του κρατικού παρεμβατισμού και την ενίσχυση της πειθαρχίας στη διατραπεζική α/ορά 

(C. Criep - Μ. De Stefono, 2001).

Επίσης είναι φανερό ότι η μη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου μεταξύ των ΓΉ που 

εδρεύουν στην ίδια χώρα πιθανώς να δημιουργήσει κινδύνους σε επίπεδο διοίκησης - λήψης 

αποφάσεων των ΓΠ. Εφόσον ο συντελεστής στάθμισης πιστωτικού κινδύνου του ΓΉ θα συνδέεται 

άμεσα με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας προέλευσης και θα καθορίζεται 

εξωγενώς βάσει των μακροοικονομικών εξελίξεων σε αυτή, δεν θα υπάρχει κίνητρο σε 

μικροοικονομικό επίπεδο για ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης ή τεχνικών 

μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, που να συμβάλσυν στην ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής 

ευρωστίας του ΓΉ.

6.2.6 Συγκριτική ανάλυση των εναλλακτικών προσεγγίσεων

Οι νέες προτάσεις ενδέχεται να καταστήσουν ελκυστικές δραστηριότητες που με το ισχύον 

καθεστώς θεωρούνται κεφαλαιακά «επιβαρημένες». Στο Διάγραμμα 7 παρουσιάζεται η σύγκριση 

των συντελεστών στάθμισης κινδύνου επιχειρήσεων, μεταξύ διαφορετικών προσεγγίσεων (στο 

ισχύον καθεστώς όλες οι απαιτήσεις έναντι εταιρειών σταθμίζονται με 100%).

Από το Διάγραμμα 7 αλλά και τον Πίνακα 5 είναι φανερό ότι για τις απαιτήσεις έναντι 

επιχειρήσεων αξιολογημένων από ΒΒΒ- (ΡΕ)=0,43%) έως και Α+ (PD=0,06%), όπου κατανέμεται 

η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρικών απαιτήσεων επενδυτικής ποιότητας, η Θεμελιώδης 

προσέγγιση παρέχει συντελεστές στάθμισης μειωμένους από 33,1 % ως 55,4% (Πίνακας 5, στήλη 

5) συγκριτικά με την Τυποποιημένη προσέγγιση. Η διαφορά αυτή διευρύνεται περαιτέρω αν 

ληφθσύν υπόψη οι τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου της Θεμελιώδους προσέγγισης 

(αναγνωρίζονται εποπτικά περισσότερες μορφές χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων και 

επιπλέον οι εμπράγματες εξασφαλίσεις) και ιδιαίτερα στην Εξελιγμένη προσέγγιση, (η χρήση των 

εν λόγω τεχνικών είναι απεριόριστη). Είναι πιθανόν, υπό το νέο καθεστώς της Βασιλείας Π, τα 

επιχειρηματικά δάνεια να συμπεριληφθσύν μεταξύ των πιο επικερδών τραπεζικών 

δραστηριοτήτων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7
Εταιρείες - Ειγκριση διαφορετικών προοεγ·/ίσεων

<->γ ,ιτλιΐ'ίΛιμ ΕΣΛ: _____ Θεμελιώδης ΕΣΔ: ΜΜΕ θεμελΐιιίδη;ΕΣΑ:ΜΜΕ
Ειαφεϋίζ με χϋχλο εργασιών» 5ex«r. με ανοιγρα < f. I εχατ.

Το ίδιο ενδέχεται να συμβεί σε μεγαλύτερο βαθμό με τις απαιτήσεις έναντι των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Έτσι, για την Τυποποιημένη προσέγγιση οι 

ΜΜΕ σταθμίζονται με 75% εφόσον πληρούν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν στο 

χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής (Βλ. κεφ.3.2). Στη Θεμελιώδη προσέγγιση οι 

μικρές επιχειρήσεις με πιστωτικό άνοιγμα μικρότερο του € 1 εκατ. θα σταθμίζονται 

σύμφωνα με την ευνοϊκότερη, συγκριτικά με αυτή των εταιρειών, συνάρτηση των 

λοιπών δανείων λιανικής τραπεζικής, ενώ οι μεσαίες επιχειρήσεις θα ακολουθούν τη 

συνάρτηση συντελεστών στάθμισης των εταιρειών, η οποία θα ελαττώνεται υπό 

κλίμακα ανάλογα με το ύψος του κύκλου εργασιών τους (από €50 ως €5 εκατ.). 

Επιπλέον, ένα τμήμα των μικρών επιχειρήσεων (π.χ. ατομικές επιχειρήσεις, 

ελεύθεροι επαγγελματίες), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα μπορούν να 

σταθμίζονται με την ευνοϊκότερη από όλες συνάρτηση συντελεστών στάθμισης των 

αποδεκτών ανανεώσιμων πιστωτικών ανοιγμάτων. Είναι φανερό, συγκριτικά με το 

ισχύον καθεστώς, το σημαντικό όφελος που θα προκόψει για τις απαιτήσεις έναντι 

των μικρών επιχειρήσεων της λιανικής τραπεζικής, ιδιαίτερα στην προσέγγιση των 

ΕΣΔ.
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Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και για το χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής (Διά

γραμμα 8). Στη λιανική τραπεζική υφίσταται μόνο η Εξελιγμένη προσέγγιση και για 

αυτό το λόγο τα Π1 θα πρέπει να παράγουν εκτιμήσεις για όλες τις παραμέτρους 

πιστωτικού κινδύνου για να υπολογίσουν την αναμενόμενη ζημιά.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8

Λιανική τραπεζική ■ Σύγκριση διαφορετικών προσεγγίσεων

θεμελιώδη;ΕΣΔ: _____ θεμελιοΔη; ΕΣΔ: θεμελίιυΛη; ΕΣΔ:
Στεγασιίχα Λοιπά Μνεία Λιανική; Ανανειύαψες .τισπΰσει;

Από το διάγραμμα 8 παρατηρείται ότι, για αναμενόμενη ζημιά μέχρι περίπου 1,3% 

ετησίως, η προσέγγιση των ΕΣΔ παρέχει χαμηλότερους συντελεστές στάθμισης 

συγκριτικά με το ισχύον καθεστώς αλλά και την Τυποποιημένη προσέγγιση, τόσο για τις 

ανανεώσιμες πιστώσεις όσο και για τα λοιπά δάνεια λιανικής. Όσον αφορά στα 

στεγαστικά δάνεια η προσέγγιση των ΕΣΔ παρέχει χαμηλότερους συντελεστές στάθ- 

μισης για επίπεδα ετήσιας αναμενόμενης ζημιάς από 0,23% ως 0,35% συγκριτικά με την 

Τυποποιημένη προσέγγιση και το ισχύον καθεστώς αντίστοιχα. Όπως ήδη έχει 

αναφερθεί τα παραπάνω επίπεδα ετήσιας αναμενόμενης ζημιάς θεωρούνται υψηλά και 

εμφανίζονται σχετικά σπάνια. Είναι σαφές το σημαντικό όφελος, συγκριτικά με το 

ισχύον καθεστώς, που θα προκύψει για τα ΓΉ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

λιανικής τραπεζικής αλλά και για τις αμιγώς στεγαστικές τράπεζες, από τη χρήση των 

ΕΣΔ..
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6.2.7 Διαφοροποίηση και παράμετροι κινδύνου

Ετασημαίνεται ότι, 7ΐπρά την αδιαμφισβήτη υπεροχή της σε σχέση με το ισχύσν καθεστώς και την 

Τυποποιημένη προσέγγιση, η προσέγγιση των ΕΣΔ παρουσιάζει ένα σημαντικό μειονέκτημα. Το 

μειονέκτημα αυτό έγκειται στο γεγονός ότι η μεθοδολογία των ΕΣΔ εστιάζεται αποκλειστικά στην 

εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων σε ατομική βάση, αγνοώντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου. Έτσι δεν λαμβάνει υπόψη χαρακτηριστικά όπως ο βαθμός 

συγκέντρωσης ανά αντισυμβαλλόμενο, κλάδο, γεωγραφική περιοχή, χώρα ή το μέγεθος της 

μεταβλητότητας και της συσχέτισης των πιθανοτήτων αθέτησης των παραπάνω. Επίσης, 

περιορίζεται στην εκτίμηση της μέσης αναμενόμενης ζημιάς και δεν αξιολογεί ούτε εκτιμά τη 

συνολική κατανομή ζημιών του χαρτοφυλακίου δανείων. Κάθε νέο δάνειο επιφέρει οριακή 

επίπτωση στο προφίλ κινδύνου του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ανάλογα με το βαθμό 

συγκέντρωσης του τελευταίου. Ειδικότερα, ένα χαρτοφυλάκιο δανείων με υψηλό βαθμό 

συγκέντρωσης προς έναν αντισυμβαλλόμενο, κλάδο, χώρα κ.λπ. ενέχει υψηλότερο κίνδυνο 

ακραίων ζημιών σε σχέση με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με την ίδια εκτίμηση 

αναμενόμενης ζημίας καθώς η εμφάνιση των ζημιών αυτών θα τείνει να συμπίπτει χρονικά.

Επιπρόσθετα, η Θεμελιώδης προσέγγιση έχει δεχθεί κριτική λόγω της έλλειψης συνέχειας και 

συνοχής μεταξύ των εσωτερικών εκτιμήσεων της PD και της LGD,, οι οποίες εννοιολογικά είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες. Για παράδειγμα, ένα ΠΙ μπορεί να διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 

δανείων το οποίο ενώ παρουσιάζει υψηλή τιμή PD ενέχει σχετικά χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο, 

εφόσον διαθέτει αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες είσπραξης των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών, παρουσιάζοντας έτσι χαμηλή τιμή LGD. Αντίθετα, ένα χαρτοφυλάκιο δανείων το 

οποίο ενώ παρουσιάζει χαμηλή PD μπορεί να ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι υποδηλώνει η 

δομή των τιμών της PD, εφόσον παρουσιάζει σταθερά υψηλές τιμές LGD. Η έλλειψη συνοχής 

και συνέχειας μεταξύ των εσωτερικών εκτιμήσεων της PD και της LGD,, επισημαίνουν στη 

Διοίκηση των ΠΙ και τις εποπτικές αρχές την ύπαρξη εσφαλμένων υποθέσεων και εκτιμήσεων 

σχετικά με τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου του εν λόγω χαρτοφυλακίου. Η υιοθέτηση 

μιας προκαθορισμένης σταθερής τιμής LGD, στη Θεμελιώδη προσέγγιση ουσιαστικά 

εξαλείφει την έμφυτη σχέση μεταξύ των δύο βασικών παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου και 

δημιουργεί στρεβλώσεις και πρόσθετες δυσκολίες στην εκτίμηση και διαχείριση του.

6.2.8 Τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου

Αναμφισβήτητα το προτεινόμενο πλαίσιο αναγνωρίζει ένα ευρύτερο και αναλυτικότερο, 

συγκριτικά με το ισχύον καθεστώς φάσμα τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου. 

Ωστόσο, η σημασία του ρόλου των κεφαλαιαγορών στην πιστοδοτική διαδικασία ενι- 

σχύεται, καθώς το προτεινόμενο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια αναγνωρίζει ως
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αποδεκτές μόνο τις χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις (στην Τυποποιημένη προσέγγιση), 

των οποίων η αξία αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη μεταβλητότητα των τιμών τους 

και επιπρόσθετα ορισμένες μορφές εμπράγματων εξασφαλίσεων (στη Θεμελιώδη 

προσέγγιση). Επισημαίνεται ότι, οι χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις παρέχονται συ

χνότερα από μεγάλες ή μεσαίες επιχειρήσεις ενώ η χρήση των εμπράγματων εξασφα

λίσεων είναι ευρύτατα διαδεδομένη στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρή

σεων (π.χ. Ελλάδα). Η αποδοχή μόνο των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων ως επο

πτικά κατάλληλων, είναι πιθανόν να επιβαρύνει το κόστος χρηματοδότησης των μικρο- 

μεσαίων επιχειρήσεων στην περίπτωση των ΠΙ που θα υιοθετήσουν την Τυποποιημένη 

προσέγγιση. Επίσης, στην περίπτωση που οι συναλλαγματικές και οι 

μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας, οι οποίες δεν είναι εποπτικά αποδεκτές στην 

Τυποποιημένη προσέγγιση, δεν αναγνωριστούν ούτε στη Θεμελιώδη προσέγγιση των ΕΣΔ 

,τότε η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενδέχεται να καταστεί πιο 

δυσχερής. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι πιθανό να επιβαρυνθεί το κόστος χρηματοδότησης 

της ναυτιλίας, καθώς τα πλοία αναγνωρίζονται ως εποπτικά αποδεκτή μορφή 

εξασφάλισης μόνο στην προσέγγιση των ΕΣΔ.

Τέλος, επιση μαίνεται ότι στην περίπτωση που ο συμψηφισμός (netting) των εντός 

ισολογισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων δεν επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο ορι

σμένων χωρών (π.χ. Ελλάδα), τα ΠΙ θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση έναντι των διεθνών 

ανταγωνιστών τους, σε χώρες το εθνικό δίκαιο των οποίων περιλαμβάνει αντίστοιχη 

μέριμνα. Είναι φανερό ότι το γεγονός αυτό θα στερήσει μία σημαντική τεχνική μείωσης 

πιστωτικού κινδύνου από τα ΠΙ, αναφορικά με τις εταιρικές χορηγήσεις και τις 

διατραπεζικές τοποθετήσεις.

6.3 Λειτουργικός κίνδυνος

Οι μελέτες που διενήργησε η ΕΒ οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ποσοτικοποίηση του 

λειτουργικού κινδύνου για σκοπούς κατανομής κεφαλαίων και διαχείρισης κινδύνων 

παραμένει σε σχετικά πρώιμα στάδια και για αυτό το λόγο προτείνει την υιοθέτηση της 

βαθμιαίας διαδικασίας των τριών εξελικτικών προσεγγίσεων. Έτσι, μετά την 

ολοκλήρωση των Ποσοτικών Μελετών Επίπτωσης των νέων προτάσεων υιοθετεί την 

παραδοχή ότι τα ΠΙ κατανέμουν κατά μέσο όρο το 12% του οικονομικού ή εναλλακτικά 

του ελάχιστου εποπτικού τους κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του λειτουργικού 

κινδύνου. Με βάση αυτή τη παραδοχή προτείνει το καθορισμό του συντελεστή α (για τη 

Μέθοδο του Βασικού Δείκτη) στο επίπεδο του 15%.

54



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9

Κεφαλαιακή απαίτηση λειτουργικού κινδύνου 
(Μέθοδος Βασικού Δείκτη» ως % του σταθμισμένου ενεργητικού (α=15%)

Στο Διάγραμμα 9 παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου ως ποσοστό του σταθμισμένου ενεργητικού των πέντε μεγα- 

λυτέρων ελληνικών τραπεζικών ομίλων με βάση το μέσο όρο των ετών 2000-2002, σύμ

φωνα με τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη. Όλα, τα εν λόγω ποσοστά, εκτός μιας περί

πτωσης (Πειραιώς), κυμαίνονται ελαφρώς υψηλότερα από την παραδοχή του 12% που 

θέτει η ΕΒ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι 

του λειτουργικού κινδύνου ως ποσοστό του σταθμισμένου τους ενεργητικού για τους με

γάλους ελληνικούς τραπεζικούς ομίλους διαμορφώνεται σε 13,6%.

Παρόλο που η χρησιμοποίηση των μικτών εσόδων στην προσέγγιση του Βασικού 

Δείκτη και την Τυποποιημένη προσέγγιση, ως δείκτη έκθεσης του ΠΙ στο λειτουργικό 

κίνδυνο είναι διαφανής, ελέγξιμη και μπορεί εύκολα να τεκμηριωθεί, ωστόσο παρου

σιάζει τρία βασικά μειονεκτήματα:

> το ύψος των μικτών εσόδων ενός ΓΠ δεν επαρκεί για την αξιολόγηση του κινδύνου 

των λειτουργιών του,

> η γραμμική σχέση μεταξύ των μικτών εσόδων και λειτουργικού κινδύνου προσομοι

άζει περισσότερο σε φόρο εισοδήματος παρά σε αποτελεσματική μέτρηση του λει

τουργικού κινδύνου, «τιμωρώντας» τα ΠΙ με μεγαλύτερα έσοδα τα οποία συνήθως 

είναι και τα λιγότερο επικίνδυνα.
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> η χρησιμοποίηση των μικτών εσόδων αποτυγχάνει να ανταμείψει (μέσω χαμηλότε

ρων κεφαλαιακών απαιτήσεων), εκείνα τα ΓΠ που επενδύοντας σε συστήματα 

διαχείρισης και τεχνικές μείωσης λειτουργικού κινδύνου μειώνουν σημαντικά τα 

καθαρά τους έσοδα.

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι πολύ διαφορετικός από τις άλλες βασικές μορφές 

κινδύνου (πιστωτικό και αγοράς), καθώς τα ΓΠ μπορούν να επιλέξουν την ανάληψη 

υψηλότερου επιπέδου πιστωτικού ή κινδύνων αγοράς, με στόχο να αυξήσουν τα κέρδη 

τους αντισταθμίζοντας τις ενδεχόμενες υψηλότερες ζημιές με την αυξημένη απόδοση 

στις υψηλού κινδύνου επενδύσεις. Ωστόσο, δεν υφίσταται κάποιο παρόμοιο κίνητρο 

«κέρδους» από την ανάληψη υψηλότερου λειτουργικού κινδύνου. Κανένα ΓΠ δεν πρό

κειται να κερδίσει από την ανάληψη υψηλότερου κινδύνου «απάτης» (Fraud risk), «δό

λιας» διαπραγμάτευσης (rogue trading risk) ή δυσλειτουργίας πληροφοριακών συστη

μάτων (IT risk).

Επιπρόσθετα, η επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου 

ενδεχομένως να έχει μικρή επίδραση, είτε στην πρόληψη, είτε στην επανόρθωση 

προβλημάτων ή ζημιών από την επέλευση, ιδιαίτερα χαμηλής συχνότητας εμφάνισης αλλά 

υψηλής επίπτωσης περιστατικών. Για παράδειγμα, οι ζημιές από το περιστατικό λει

τουργικού κινδύνου που συνέβη το 1995 στην Τράπεζα Barings ανήλθαν σε £ 850 εκατ., 

ποσό σημαντικά υψηλότερο από το πρόσθετο κεφάλαιο των περίπου £ 82,5 εκατ. που θα 

είχε απαιτηθεί σύμφωνα με τις νέες προτάσεις της ΕΒ . Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν 

αυτή η πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου θα απέτρεπε 

την πραγματοποίηση του περισταπκσύ της «δόλιας) διαπραγμάτευσης που οδήγησε την 

τράπεζα Barings στην πτώχευση. Ωστόσο, το εν λόγω περιστατικό θα μπορούσε να είχε 

αποφευχθεί αν υπήρχε ένα επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ανεξάρτητων 

«γραμμών αναφοράς), καθώς και ενδελεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση του πα

ραπάνω συστήματος από την εποπτική αρχή.

Δεδομένου ότι ο λειτουργικός κίνδυνος αντιπροσωπεύει σε όρους «κεφαλαίου» τον κίνδυνο της 

«πλήρους έκπληξης) καθίσταται πολύ δύσκολο να προβλεφθεί και να μετρηθεί κάποιο περιστατικό 

το οποίο δεν «αναμένεται». Για παράδειγμα, κανένα ποσό κεφαλαιακής απαίτησης έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου δεν θα ήταν αρκετό για την ταχύτατη αποκατάσταση της λειτουργίας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. 29

29 Γραπτή κατάθεση του κ. David A. Spina Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της State Street 
Corporation ενώπιον της Subcommittee on Domestic and International Monetary Policy, Trade and 
Technology, House Committee on Fiance Services, US House of Representatives, February 27, 2003.
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Με βάση τα προαναφερθέντα και λαμβάνοντας υ7ΐόψη ότι ο λειτουργικός κίνδυνος είναι κυρίως 

«ποιοτικ09> και λιγότερο «ποσοτικός κίνδυνος» υποστηρίζεται από πολλά ΓΉ ότι η αντιμετώπιση του 

θα ήταν αποτελεσματικότερη μέσω της ενεργής και αυστηρά εφαρμόσιμης εποπτικής αξιολόγησης 

του Πυλώνα Π, αντί της επιβολής κεφαλαιακών απαιτήσεων μέσω του Πυλώνα I.

Τέλος θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα στα ΓΉ να μειώσουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις 

αναγνωρίζοντας την ασφαλιστική κάλυψη ως εποπτικά αποδεκτής μορφής μείωσης του 

λειτουργικού κινδύνου, για όλο το φάσμα προσεγγίσεων. Προς το παρόν η ΕΒ αποδέχεται την 

ασφαλιστική κάλυψη ως τεχνική μείωσης μόνο για τις Εξελιγμένες Μεθόδους Μέτρησης 

περιορίζοντας το όφελος από τη χρήση της από 10% έως 25% της συνολικής κεφαλαιακής 

απαίτησης. Ειδικά στις προσεγγίσεις του Βασικού Δείκτη και την Τυποποιημένη είναι σημαντικό η 

ασφαλιστική κάλυψη συμβάντων χαμηλής συχνότητας εμφάνισης αλλά με υψηλή λειτουργική ζημιά 

(π.χ. ληστείες απάτες φυσικές καταστροφές τρομοκρατικές επιθέσεις ανεπάρκεια ή βλάβη 

πληροφοριακών συστημάτων /βάσεων δεδομένων), να αναγνωρίζεται ως τεχνική μείωσης 

λειτουργικού κινδύνου είτε με τη μορφή έκπτωσης του ασφαλιζόμενου ποσού από τα μικτά έσοδα, 

είτε προσαρμόζοντας κατάλληλα τους συντελεστές α και β. Το άμεσο όφελος που προκύπτει από την 

αναγνώριση της ασφαλιστικής κάλυψης ως τεχνικής μείωσης λειτουργικού κινδύνου, είναι εμφανές 

καθώς η ασφαλιστική εταιρεία για να εκτιμήσει και να τιμολογήσει τους κινδύνους που 

αναλαμβάνει, θα πρέπει πρώτα να ελέγξει και να αξιολογήσει τις διαδικασίες τα συστήματα και 

τις μεθόδους λειτουργίας του ΙΉ, προσφέρσντας έτσι ένα πρόσθετο επίπεδο διασφάλισης για την 

αντιμετώπιση του λειτουργικοί) κινδύνου.
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7. ΑΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΤΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

7.1 Εισαγωγή

Η αλλαγή του πλαισίου για την εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών 

έδωσε την αφορμή σε τραπεζικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους να αναπτύξουν 

εκτιμήσεις σχετικά με τις συνέπειες που θα επιφέρει στο υφιστάμενο κανονιστικό 

πλαίσιο, στη συμπεριφορά των τραπεζών και στο τραπεζικό σύστημα ευρύτερα.

Τα κύρια στοιχεία κάθε τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου είναι30:

1. ο μηχανισμός παρακολούθησης και εποπτείας της δραστηριότητας των τραπεζών 

(safety net)

2. η πολιτική κινήτρων για τις τράπεζες,

3. ο ρόλος της πειθαρχίας της αγοράς,

4. οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών, και

5. η υποχρέωση λογοδοσίας (accountability) και η πολιτική πειθαρχίας 

(disciplining).

Κάθε στοιχείο από τα παραπάνω καθορίζεται ανάλογα με τις αλλαγές στις συνθήκες 

και τη φιλοσοφία λειτουργίας του εκάστοτε τραπεζικού συστήματος. Οι αλλαγές στα 

χαρακτηριστικά και στο μείγμα των παραπάνω στοιχείων επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των τραπεζών και κατ' επέκταση τα τραπεζικά συστήματα. Η ανάλυση 

των συνεπειών στη συμπεριφορά των τραπεζών βασίζεται σε σημεία που 

προέρχονται από τις βασικές μικροοικονομικές θεωρίες τραπεζικής μονάδας.

Αυτές είναι: α) η θεωρία διαχείρισης τραπεζικών αποθεματικών, β) η θεωρία 

διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, γ) η θεωρία διαχείρισης τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου, δ) η θεωρία παραγωγής και διαμεσολάβησης, ε) η θεωρία 

επεξεργασίας πληροφοριών και παρακολούθησης, και στ) η θεωρία διαχείρισης 

κινδύνων.

30 Llewellyn (2001)
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Επιπρόσθετα το νέο πλαίσιο εποπτείας θα απαιτήσει την εσωτερική αναδιάρθρωση της 

διοικητικής δομής των τραπεζών. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αναφορά στην εταιρική 

διακυβέρνηση, που συνδέεται με το πρόβλημα της σχέσης εντολέα-εντολοδόχου 

(principal - agent problem). Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μια προσπάθεια καταγραφής 

των πιθανών συνεπειών που μπορεί να έχει το νέο Σύμφωνο της Βασιλείας για την 

Κεφαλαιακή Επάρκεια, στα διάφορα επίπεδα της τραπεζικής διοίκησης και στη 

διάρθρωση των τραπεζικών συστημάτων, αλλά και πώς αυτές οι συνέπειες συνδέονται 

με το κανονιστικό πλαίσιο.

Οι εξελίξει της Basel II

Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από το άρθρο της Jackson Ρ. (2002) και 

από το Basel Committee (2003), το οποίο αναλύει σε μεγαλύτερη έκταση τα βασικά 

σημεία των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων του QIS3.

Η Επιτροπή, μετά την παρουσίαση των προτάσεων της, πραγματοποιεί ποσοτικές 

μελέτες για να εκτιμήσει τις συνέπειες των προτάσεων αυτών στις τράπεζες 

(Quantitative Impact Studies, στο εξής QIS). Οι μελέτες όμως αυτές δεν διερευνούν 

τις αλλαγές που θα επιφέρουν στη συμπεριφορά των τραπεζών. Το 

χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας για την οριστικοποίηση του νέου πλαισίου έχει 

ως εξής:

First Consultation Paper (CPI)

OIS 1

Second Consultation Paper (CP2)

QIS 2 

QIS 2.5 

QIS 3

Third Consultation Paper (CP3 )

Οριστικοποίηση του Συμφώνου

Παράλληλη εφαρμογή των εξελιγμένων μεθόδων και του 

παρόντος Συμφώνου

Ιούνιος 1999 

Ισύλιοο 2000 

Ιανουάριος 2001

Απρίλιος 2001 

Νοέμβριος 2001 

Οκτώβριος 2002 

Ανοιξη 2003 

Ανοιξη 2004

2006

Εφαρμογή τέλος 2006

Πηγή: Jackson Ρ. (2002)
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Τα αποτελέσματα από το QIS1 (πραγματοποιήθηκε μετά το CP1) έδειξαν 

σημαντικές διαφορές στις συνέπειες για τις τράπεζες που συμμετείχαν, κυρίως λόγω 

προβλημάτων και περιορισμών στα στοιχεία των τραπεζών. Επίσης τα 

αποτελέσματα του QIS2 (πραγματοποιήθηκε μετά το CP2 σε 138 τράπεζες 25 

χωρών) έδειξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις για τις τράπεζες. Κατά μέσο όρο, οι 

τράπεζες θα αντιμετώπιζαν αύξηση των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 18%, 

24% και 5% (σε σύγκριση με το ισχύον Σύμφωνο), χρησιμοποιώντας την 

Τυποποιημένη, τη Θεμελιώδη IRB και την εξελιγμένη IRB μέθοδο αντίστοιχα (σε 

αυτά τα ποσοστά περιέχονται και οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την 

κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου). Η Επιτροπή, μετά και από παρότρυνση των 

τραπεζών, προχώρησε σε τροποποιήσεις του CP2 (κυρίως με νέες πιο επίπεδες 

καμπύλες συντελεστών στάθμισης του πιστωτικού κινδύνου) στα ακόλουθα βασικά 

σημεία:

1. Οι τράπεζες κρίνουν πως το προτεινόμενο πλαίσιο θα εξελιχθεί σε ένα μεγάλο και 

πολύπλοκο κείμενο. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή προσπαθεί, όπου είναι δυνατό, 

να απλοποιήσει τη διαδικασία.

2. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για επιχειρηματικά δάνεια τροποποιήθηκαν μέσω 

αλλαγών στους συντελεστές συσχέτισης των ζημιών από επιχειρήσεις.

3. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τη λιανική τραπεζική θα οριστικοποιηθούν μετά 

από λεπτομερή ποσοτική ανάλυση.

4. Ο δανεισμός σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχει πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση.

5. Οι εγγυήσεις θα αναγνωρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό.

6. Τροποποιήθηκαν σημεία σε σχέση με τον παράγοντα της ληκτότητας των 

χορηγήσεων.

7. Ο ορισμός της αθέτησης (αδυναμία πληρωμής) διευκρινίστηκε.

8. Σημεία του πλαισίου για το λειτουργικό κίνδυνο τροποποιήθηκαν.

9. Η Επιτροπή παρουσίασε πλήρεις προτάσεις για την τιτλοποίηση.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε το QIS 2.5 και εξέτασε τις νέες πιο επίπεδες καμπύλες 

συντελεστών στάθμισης του πιστωτικού κινδύνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως κατά 

μέσο όρο οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των 38 τραπεζών αυξήθηκαν κατά 2%, 

αλλά μειώθηκε και η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων μεταξύ των τραπεζών (24
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τράπεζες παρουσίασαν μείωση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις). Με την πραγματοποίηση 

του QIS3 για 365 τράπεζες 43 χωρών, η Επιτροπή της Βασιλείας διαπίστωσε πως οι 

αλλαγές στο CP2, που ενσωματώθηκαν στο CP3, επιβεβαιώθηκαν σε γενικά επίπεδα από 

τα αποτελέσματα του QIS3.

Τα αποτελέσματα (βλέπε πίνακα 1) παρουσιάζουν περιορισμένες αλλαγές γεγονός 

που σημαίνει πως ο σκοπός των προσαρμογών ήταν ο καλύτερος συντονισμός των 

τραπεζών με το πλαίσιο. Παρόλα αυτά διαπιστώθηκε πως μεγάλος αριθμός τραπεζών 

δεν έχει αναπτύξει επαρκείς διαδικασίες συλλογής δεδομένων (Data Reporting) και 

δεν διαθέτει τα ανάλογα συστήματα που θα επιτρέψουν αφενός την αναγνώριση των 

τεχνικών μείωσης (Credit Risk Transfer Instruments) του πνττωτικού κινδύνου και 

αφετέρου να εφαρμόσει την εξελιγμένη IRB μέθοδο. Η σύνθεση των τραπεζών που 

συμμετείχαν στο QIS 3 είναι η ακόλουθη: α) 118 τράπεζες από 13 G10 χώρες και 177 

τράπεζες από 30 άλλες χώρες (15 ΕΕ και 5 ΕΕ προς ένταξη χώρες, και άλλες χώρες), β) 

οι τράπεζες επίσης είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες Group 1 (τράπεζες με Tier 1> 

3bn ευρώ και Group 2 τράπεζες με Tier 1 <3bn ευρώ).

Πίνακας 1

Standardised (%) IRB-Foundation (%) IRB-Advanced (%)
Aver Max Min Aver Max Min Aver Max Min

G 10-Group 1 11 84 -15 3 55 -32 -2 46 -36

Group2 3 81 -23 -19 41 -58

EUGroupl 6 31 -7 -4 55 -32 -6 26 -31

Group2 1 81 -67 -20 41 -58

Other-Group$l&2 12 103 -17 4 75 -33

* Τα αποτελέσματα αναφερσνται σε μεταβολές στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σύγκριση με το ισχύσν πλαίσιο Basel 
Committee ·2403).

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, στην περίπτωση της Τυποποιημένης μεθόδου αυξάνονται οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις σε μέτρια επίπεδα, ενώ στις IRB μεθόδους οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις παρουσιάζονται αμετάβλητες ή και μειωμένες. Πρέπει να σημειωθεί, όπως 

τονίζει η Επιτροπή, πως τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν υπερεκτιμημένα, 

διότι οι τράπεζες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην αναγνώριση των νέων τεχνικών 

μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις κε
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φαλαιακές απαιτήσεις για κάθε χαρτοφυλάκιο π.χ. λιανικής τραπεζικής, επενδύσεων σε 

κρατικά χρεόγραφα κ.λπ., γεγονός που υποδηλώνει την πολύ χαμηλή ευαισθησία της 

Basel I ως προς τον κίνδυνο.

Τα αποτελέσματα του QIS3 δείχνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις για κάθε τράπεζα 

λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών ποιότητας των κινδύνων, τα οποία εκφράζονται 

με τις παραμέτρους Probability of Defaults (PD) και Loss Given Defaults (LGDs). 

Σημαντικό στοιχείο για κάθε Τράπεζα είναι κατά πόσο έχει επεκταθεί στη Λιανική 

Τραπεζική. Παρατηρήθηκε πως οι Τράπεζες με μεγάλη δραστηριότητα στη λιανική 

τραπεζική (τράπεζες κυρίως του Group 2), χρησιμοποιώντας τις νέες μεθόδους μειώνουν 

τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Μια άλλη πηγή των διαφοροποιήσεων στις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις είναι η εισαγωγή του λειτουργικού κινδύνου στο νέο πλαίσιο. Τέλος, οι 

Τράπεζες κατά τη διάρκεια του QIS3 παρουσίασαν δυσκολίες στη συλλογή στοιχείων, με 

αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να εκτιμήσουν τα PDs/ta LGDs και τα Exposure at 

Default (EADs). Μια αναλυτική σύγκριση μεταξύ των QIS2, QIS2.5 και QIS3 δεν θα ήταν 

αξιόπιστη, διότι το δείγμα των τραπεζών είναι διαφορετικό και η ποιότητα των στοιχείων 

επίσης πιο βελτιωμένη.

7.2 Πολιτική κινήτρων για τις Τράπεζες

Ο σχεδιασμός ενός κανονιστικού πλαισίου από τις εποπτικές αρχές μπορεί να βασίζεται 

είτε στην επιβολή κανόνων είτε στη δημιουργία κινήτρων. Τα κίνητρα θα πρέπει να 

δημιουργούν τις ικανές συνθήκες έτσι ώστε η συμπεριφορά των τραπεζών να είναι σε 

αρμονία με τους στόχους της εποπτικής αρχής που είναι η σταθερότητα του τραπεζικού 

συστήματος και η προστασία των καταθετών. Στην περίπτωση που η δομή και ο 

σχεδιασμός των κινήτρων είναι ανεπαρκής τότε, εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις στη 

σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, θα επιφέρει δυσλειτουργίες στις ίδιες τις 

τράπεζες που τελικά θα έχουν ως αποτέλεσμα το υψηλό κόστος παροχής τραπεζικών 

υπηρεσιών. Οι λόγοι σύγκρουσης των κινήτρων μεταξύ των τραπεζών αφενός και της 

εποπτικής αρχής αφετέρου είναι: α) το μεγαλύτερο ύψος των αμοιβών των στελεχών που 

επιδιώκουν την αύξηση της κερδοφορίας σε σχέση με τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για 

τη συνετή διαχείριση των κινδύνων, στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα και 

β) η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, παρακολούθησης και 

λήψης αποφάσεων31.

31 Llewellyn (2001).
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7.2.1 Εποπτικό και οικονομικό κεφάλαιο

Ο μηχανισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας δημιουργίας κινήτρων κυρίως για την επαρκή τιμολόγηση του απόλυτου και 

σχετικού κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού. Οι τράπεζες πρέπει να γνωρίζουν αν η 

κεφαλαιακή απαίτηση για κάθε στοιχείο ενεργητικού ανταποκρίνεται στον απόλυτο και 

σχετικό κίνδυνο του συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού. Στην περίπτωση που οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν αντιπροσωπεύουν τους πραγματικούς κινδύνους των επιμέ- 

ρους στοιχείων του ενεργητικού, τότε η τράπεζα εφαρμόζει τεχνικές αποφυγής 

κεφαλαιακών απαιτήσεων (regulatory capital arbitrage). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση σε στοιχεία ενεργητικού, που βάσει των κανόνων 

της Basel I είναι υποεκτιμημένα (ως προς τον κίνδυνο) και να εμφανίζεται μικρή 

συγκέντρωση σε στοιχεία που είναι υπερεκτιμημένα σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι 

οικονομικά άριστο. Το νέο πλαίσιο, που προτείνει μεθόδους υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων πιο ευαίσθητες ως προς τον κίνδυνο (risk sensitivity), μειώνει τα 

κίνητρα για κανονιστικό arbitrage, ενώ συγχρόνως ενδυναμώνει τα κίνητρα για την 

αξιόπιστη μέτρηση των κινδύνων και την άριστη επιλογή στοιχείων ενεργητικού. Είναι 

βέβαιο ότι θα γίνει μιας ευρείας κλίμακας επανατιμολόγηση των δανείων και των 

χρεωστικών τίτλων. Συμπερασματικά, η Basel Π, αναμένεται ότι θα επιφέρει μεγαλύτερη 

σύγκλιση μεταξύ του εποπτικού και οικονομικού κεφαλαίου32.

Επιπλέον η εισαγωγή αυτού του πλαισίου δημιουργεί νέα κίνητρα στις τράπεζες για την 

ανάπτυξη συστημάτων reporting - ανάλυσης , μέτρησης, διαχείρισης και ελέγχου των 

κινδύνων, στο μέτρο που οι μέθοδοι υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι 

αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων που απαιτούνται 

για την εφαρμογή του νέου συμφώνου, η Επιτροπή της Βασιλείας μετά και την 

πραγματοποίηση του QIS3 εκτιμά πως χρειάζεται βελτίωση. Η ύπαρξη τέτοιων 

συστημάτων και η διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου υψηλής ποιότητας οδηγούν σε 

χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις με σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Παρόλα 

αυτά, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, η δυνατότητα για κανονιστικό arbitrage παραμένει 

σε κάποιο βαθμό.

32 Η Basel II είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τις τράπεζες να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
διαχείρισης της απόδοσης υπολογισμένης με βάση τον κίνδυνο (enterprise - wide risk - adjusted 
performance measurement - RAPM).
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Σε πρώτο στάδιο θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν οι συνέπειες της εφαρμογής της 

Basel II στο ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Πολλές έρευνες βασιζόμενες σε 

προσομοιώσεις και ειδικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι τράπεζες που 

χαρακτηρίζονται ως "μεγάλες και εξελιγμένες" θα έχουν μία καθαρή μείωση στις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις33. Αντίθετα ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών θα αντιμετωπίσει 

μία σημαντική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτή η πιθανή εξέλιξη εξηγείται 

από το γεγονός ότι οι μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί: α) είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν 

τις εξελιγμένες προσεγγίσεις που προσφέρει η Basel II στην ανάλυση, μέτρηση και 

στάθμιση των κινδύνων, β) έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν κάθε εργαλείο δια

χείρισης και μείωσης των κινδύνων, γ) μπορούν να προβούν σε αλλαγή στρατηγικού 

σχεδιασμού, αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου ή και αλλαγή της διάρθρωσης των 

προσφερόμενων τραπεζικών προϊόντων βασιζόμενοι σε υποδείξεις αναλυτών που 

βοηθούν τις τράπεζες να ελαχιστοποιούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις34 (risk - pillar 

strategists). Αυτή η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα αποδεσμεύσει κεφάλαια, τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νέες τραπεζικές και επενδυτικές εργασίες, 

ενισχύοντας την εταιρική αξία της τράπεζας. Μία τέτοια προσέγγιση επιβεβαιώνεται 

και από τα αποτελέσματα του QIS3 της Επιτροπής της Βασιλείας.

Η παρουσία τριών εναλλακτικών μεθόδων για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής 

επάρκειας, που εμφανίζουν διαφορά στο βαθμό ευαισθησίας ως προς τον κίνδυνο, και 

τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά κάθε τράπεζας ως προς τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου δια

τηρούν τη δυνατότητα για κανονιστικό arbitrage. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των 

εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB), που είναι πιο ευαίσθητη ως προς τον κίνδυνο35, η τράπε

ζα που δεν ευνοείται από τις διαβαθμίσεις των στοιχείων ενεργητικού θα αντιμετωπίσει 

υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από αυτές εάν εφάρμοζε την τυποποιημένη μέθοδο 

(standardized approach) (ισχύει και ακριβώς το αντίθετο). Άρα οι τράπεζες που έχουν 

στοιχεία ενεργητικού χαμηλής διαβάθμισης, που σημαίνει πως διατρέχουν και 

μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο, θα επιλέξουν την τυποποιημένη μέθοδο, αφού οδηγεί

33 Στο Westlake (2002) εκτιμάτοα πως η μείωση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις θα είναι μεταξύ 20% - 
30%. Επίσης πρόσφατη μελέτη του Mercer Oliver Wyman υποστηρίζει πως οι 30 μεγαλύτερες 
αμερικανικές τράπεζες θα μπορούσαν να μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά 10-15%, ενώ για 
τις 30 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες εκτιμάται πως θα παραμείνουν αμετάβλητες. Κύριος λόγος 
της διαφοροποίησης αυτής είναι η διαφορετική φιλοσοφία στη διαχείριση των κινδύνων μεταξύ 
αμερικανικών και ευρωπαϊκών τραπεζών.
34 Blount and Daigle (2002)
35 Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως αναλύσεις ευαισθησίας στη εξελιγμένη IRB μέθοδο έχουν δείξει 
πως το PD (και όχι τόσο οι παράμετροι LGD και Μ) επηρεάζει σημαντικά τους συντελεστές στάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου.
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σε χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Στην περίπτωση που η τράπεζα είναι πιο 

σύγχρονη, έχει το κίνητρο να αναδιαρθρώσει το χαρτοφυλάκιο της, κυρίως με «καλής 

ποιότητας» στοιχεία ενεργητικού, σε αντίθεση με τις λιγότερο εξελιγμένες τράπεζες, 

που θα έχουν το κίνητρο να χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο36. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η τράπεζα που χρησιμοποιεί την IRB μέθοδο είναι ικανότερη στη διαχείριση 

κινδύνων και στην απορρόφηση ζημιών από αυτή που χρησιμοποιεί την τυποποιημένη, 

τότε παρατηρείται το φαινόμενο του «clientele effect» και συγχρόνως δημιουργείται 

έντονο πρόβλημα μη άριστης κατανομής πόρων (υψηλός βαθμός συγκέντρωσης 

κινδύνου προερχόμενος από χαμηλής ποιότητας στοιχείων ενεργητικού) στις ίδιες τις 

τράπεζες (κυρίως στις μικρομεσαίες) και γενικότερα στο τραπεζικό σύστημα37.

7.2.2 Η πειθαρχία της αγοράς και οι οργανισμοί αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας

Οι τράπεζες για να εφαρμόσουν την ERB μέθοδο πρέπει να χρησιμοποιήσουν δικές 

τους πληροφορίες και εσωτερικά στοιχεία για τη διαβάθμιση των στοιχείων ενεργητικού. 

Σε αυτό το σημείο εισέρχεται ο κίνδυνος για «gaming and manipulation»38 σπς διαβαθμί

σεις (υποεκτιμήσεις των στοιχείων ενεργητικού), ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και την πειθαρχία αγοράς.

Επίσης διατυπώνονται ανησυχίες πως οι προτεινόμενες μέθοδοι ανάλυσης του 

πιστωτικού κινδύνου θα οδηγήσουν τον τραπεζικό τομέα: α) σε μία ενιαία προσέγγιση 

(μέτρηση) του πιστωτικού κινδύνου και β) σε μία ενιαία μεθοδολογία διαχείρισης του 

κινδύνου. Αυτές οι δύο συνέπειες μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του συστημικού 

κινδύνου.

Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να διερευνηθεί πώς θα επηρεάσει τις τράπεζες ο νέος ρόλος 

των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι θα παρέχουν τη 

διαβάθμιση εταιρειών, χωρών κ,λπ.. Ο κίνδυνος προέρχεται από μία κατάσταση, στην

36 Είναι πολύ πιθανό τράπεζες οι οποίες είναι ικανές να εφαρμόσουν τις IRB μεθόδους να επιλέξουν 
να εφαρμόσουν την τυποποιημένη μέθοδο και παράλληλα να δοκιμάζουν τις IRB μεθόδους (ωρίμανση 
βάσεων δεδομένων, συμπεριφορά μετρήσεων σε πραγματικές συνθήκες κλπ). Αυτή η επιλογή όμως θα 
έχει και υψηλότερο κόστος.
37 Kupiec (2001) Στο συγκεκριμένο άρθρο αναλύονται διάφορα θέματα που επικεντρώνονται στην 
εξέταση διακρίβωσης (calibration test). Εξετάζει σημεία που αφορούν α) σχέση κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για υψηλής ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και IRB, β)σχέση μέτρησης κεφαλαιακών 
απαιτήσεων και επενδυτικής στρατηγικής - διάρκειας στοιχείων ενεργητικού - ονομαστική αξία 
πιστοδοτήσεων - αποθεματικά για επισφαλή δάνεια
38 Στο Lucas (2001) αξιολογείται η πρακτική εφαρμογής των υποδειγμάτων εσωτερικής διαχείρισης 
κινδύνων από τράπεζες και διαπιστώνεται πως οι τράπεζες παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα 
κινδύνου αχοράς από τα πραχμαπκά επίπεδα
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οποία: α) οι χαμηλής ποιότητας δανειολήπτες θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τη 

συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν θετική διαβάθμιση, αν και θα 

παραμένουν δανειολήπτες υψηλού κινδύνου για τις τράπεζες39, β) οι οργανισμοί 

αξιολόγησης δεν θα παρέχουν επαρκείς πληροφορίες ως προς τους κινδύνους των 

δανειοληπτών και δεν θα επικεντρώνονται στην ανάλυση των μη αναμενόμενων 

συστημικών κρίσεων40. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι η δυσκολία μέτρησης του 

πιστωτικού κινδύνου ενός στοιχείου ενεργητικού, η αυξημένη μεταβλητότητα των 

διαβαθμίσεων από τους οργανισμούς αξιολόγησης και η μεταβολή του σχετικού κινδύνου 

των στοιχείων του ενεργητικού λόγω των πιστωτικών παραγώγων, της τιτλοποίησης 

κ.λπ. μπορούν να οδηγήσουν σε συστημικές διαταραχές41 42.

Ο ρόλος της πειθαρχίας της αγοράς θα δημιουργήσει κίνητρα στις τράπεζες να 

ενδυναμώσουν την αξιολόγηση και την τιμολόγηση των απόλυτων κινδύνων και των 

σχετικών κινδύνων των στοιχείων του ενεργητικού, με συνέπεια την 

αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων. Το νέο σύμφωνο προς το παρόν δεν 

παρέχει έναν ισχυρό μηχανισμό για τη λειτουργία της πειθαρχίας της αγοράς. Η 

δημοσίευση και η διαφάνεια πληροφοριών δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν την 

πειθαρχία αγοράς, αν δεν υπάρχει ένας αριθμός επενδυτών με ισχυρά κίνητρα να αξιο

λογήσουν αυτές τις πληροφορίες, όπως οι επενδυτές σε τίτλους μειωμένης εξασφάλισης
42

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των κινήτρων έχει η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης στις 

τράπεζες ως προς τον έλεγχο και τη διαχείριση των κινδύνων43. Οι αλλαγές στην εταιρική 

διακυβέρνηση των τραπεζών με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία σε ένα περιβάλλον 

με υψηλούς κινδύνους επικεντρώνονται: α) στη δομή διοίκησης με ευκρινή διαχωρισμό 

αρμοδιοτήτων, β) στη συμμετοχή ανεξάρτητων διευθυντών (non executive) στο διοικητικό 

συμβούλιο, γ) στη δημιουργία ανεξάρτητου ελεγκτικού συμβουλίου, δ) στον επαρκή 

έλεγχο για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την κατάσταση της τράπεζας ως προς τους 

κινδύνους ε) στην ευκρινή ιδιοκτησιακή δομή της τράπεζας στ) στην εσωτερική δομή της

39 Οι τράπεζες θα είναι πιο αυστηρές με τις επιχειρήσεις και θα απαιτούν καλύτερη διαφάνεια στα 
στοιχεία των επιχειρήσεων.
40 Honohan (2001).
41 Στο Amato and Furfine (2003) υποστηρίζεται πως α αξιολογήσεις για τις εταιρείες από τους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν μεταβάλλονται συχνά Εκτιμάται όμως ότι σι μεταβολές στις 
αξιολογήσεις είναι υπερεκτιμημένες σε περιόδους οικονομικής ανάκαμψης και υποεκτιμημένες σε 
οικονομική κάμψη
42 Στο Ben ink and Wihlborg (2002) αναλύονται η σχέση μεταξύ πειθαρχίας της αγοράς και χρέους 
μειωμένης εξασφάλισης και οι αδυναμίες που παρουσιάζονται σε σχέση με αυτόν το μηχανισμό.
43 Llewellyn (2001)
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τράπεζας που δημιουργεί τις συνθήκες διαφάνειας και διαχείρισης των κινδύνων της και 

Q στην εγκατάσταση και παρακολούθηση των συστημάτων ανάλυσης και διαχείρισης 

κινδύνων.

Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών μία πρόταση44 που διατυπώθηκε 

είναι ότι οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στη δομή της 

εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες κάνοντας τους μετόχους και το διοικητικό 

συμβούλιο υπεύθυνα όργανα για την άσκηση τραπεζικής-επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Οι εποπτικές αρχές συνήθως συνεργάζονται με τα όργανα διοίκησης 

και πολύ σπάνια με τα διοικητικά συμβούλια και τους μετόχους, αφού δεν θεωρούνται 

όργανα λογοδοσίας. Αρα η παρούσα δομή διακυβέρνησης δεν προωθεί την εναρμόνιση 

των κινήτρων μεταξύ διοίκησης, μετόχων και εποπτικής αρχής. Οι εποπτικές αρχές πρέπει 

να αναπτύξουν αποτελεσματική συνεργασία με τους μετόχους και τα μέλη των διοικη

τικών συμβουλίων, ενημερώνοντας για τις αναλύσεις τους σχετικά με την τράπεζα με 

σκοπό την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων. Σημαντικό ρόλο για τη λήψη τέτοιων 

μέτρων θα έχει η επαρκής πληροφόρηση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας και η 

ύπαρξη κινήτρων. Με μία τέτοια δομή οι εποπτικές αρχές υποστηρίζουν τα εποπτικά 

καθήκοντα των μετόχων και μελών των διοικητικών συμβουλίων.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι θα ήταν θεμιτή η συμμετοχή ενός 

διευθυντικού στελέχους υπευθύνου για την ανάλυση, τη διαχείριση και τα συστήματα 

ελέγχου των κίνδυνων στο διοικητικό συμβούλιο. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις η 

εταιρική διάρθρωση της τράπεζας (π.χ. η τράπεζα μπορεί να ανήκει σε ένα μεγάλο 

χρηματοοικονομικό οργανισμό) μπορεί να προκαλέσει συνθήκες αναποτελεσματικής 

διακυβέρνησης π.χ. δανειοδότηση με μη αντικειμενικά κριτήρια, ανεπαρκή ανάλυση 

κίνδυνων ή και απόκρυψη της επισφαλούς χρηματοοικονομικής θέσης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί πώς επηρεάζεται ο ηθικός κίνδυνος που αφορά 

τις τράπεζες. Πρώτον, πρέπει να τονιστεί ότι ο ηθικός κίνδυνος μειώνεται από τη 

στιγμή που το κίνητρο για αποτελεσματική διοίκηση και παρακολούθηση από τις εσω

τερικές διαδικασίες και τους μετόχους ενισχύεται. Δεύτερον, σημαντικό ρόλο έχει ο 

τρόπος αντίδρασης των εποπτικών αρχών σε περίπτωση που τελικά η τράπεζα αποτύχει 

στην εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης και βρεθεί σε δυσχερή θέση. Επίσης 

υποστηρίζεται ότι ένα πλαίσιο κεφαλαιακών απαιτήσεων πιο ευαίσθητο στον κίνδυνο

44 Mayes and Passamonti (2003)
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μπορεί να ενδυναμώσει την πειθαρχία σε τράπεζες που προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν το χρηματοοικονομικό «δίχτυ ασφαλείας» (συνήθως ισχύει για ένα 

μικρό αριθμό τραπεζών με χαμηλή κεφαλαιοποίηση). Αντιθέτως ο ηθικός κίνδυνος 

μπορεί να αυξηθεί στην περίπτωση που τα κίνητρα των τραπεζών για παρακολούθηση 

της πιστοληπτικής ποιότητας των δανειοληπτών αποδυναμωθούν, λόγω του σημαντικού 

ρόλου των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, του υψηλού κόστους 

παρακολούθησης και της εφαρμογής μιας ενιαίας μεθόδου μέτρησης των κινδύνων από 

το τραπεζικό σύστημα.

Συμπερασματικά, το νέο σύμφωνο βασίζεται σε ένα πλαίσιο εποπτείας που 

επικεντρώνεται σε επίσημους κανόνες, ενώ εισάγει επίσημα πλέον την αρχή της 

πειθαρχίας της αγοράς. Αν τελικά το νέο πλαίσιο διαμορφωθεί σε έναν αυστηρά 

κανονιστικό μηχανισμό, τότε ο ρόλος του μηχανισμού των κινήτρων, οι αλλαγές στην 

εταιρική διακυβέρνηση και η λειτουργία της πειθαρχίας της αγοράς δεν θα 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Αντίθετα, αν το κίνητρο παρακολούθησης και ελέγχου 

της συμπεριφοράς της τράπεζας από τους οικονομικούς παράγοντες ενισχύετας τότε η 

ανάγκη για αυστηρή κανονιστική εποπτεία μειώνεται και οι τράπεζες θα προχωρήσουν 

σε μία διαδικασία αυτορρύθμισης (self-regulation).

7.3 Διαχείριση και διάρθρωση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών

Όπως έχει προαναφερθεί, οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις ως προς τον πιστωτικό 

κίνδυνο είναι πιο ευαίσθητες από της ισχύουσας μεθόδου, εφαρμόζοντας είτε τη νέα 

τυποποιημένη μέθοδο είτε τις IRB μεθόδους45. Το στοιχείο της ευαισθησίας ως προς 

τον κίνδυνο μπορεί να διαταράξει τη συμπεριφορά της τράπεζας κατά τη διάρκεια μιας 

οικονομικής ύφεσης, η οποία θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο σχεδίασμά και στη 

διαχείριση των κεφαλαίων. Συγκεκριμένα θα παρατηρηθούν έντονες διακυμάνσεις στις 

εσωτερικές και εξωτερικές διαβαθμίσεις κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου 

που θα οδηγήσει σε σημαντική μεταβλητότητα των εποπτικών κεφαλαίων. Κάτι τέτοιο 

θα αναγκάσει τις τράπεζες να ασκήσουν περιοριστική πιστωτική πολιτική (περιορισμός 

των πιστώσεων λόγω κανονιστικής πολιτικής - regulatory credit crunch). Με αυτό τον 

τρόπο περιορίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα των τραπεζών46 και ενισχύεται η

45 Στο Jorion (2002) αναλύεται πως τα συστήματα ανάλυσης κινδύνων με αυξημένη ευαισθησία πρέπει 
να περιέχουν μηχανισμούς εξομάλυνσης.
46 Η Επιτροπή προτείνει νέες πιο ομαλές καμπύλες συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κίνδυνου, οι 
οποίοι αυξάνονται λιγότερο απότομα σε σχέση με την πιθανότητα αθέτησης (αδυναμίας πληρωμής) 
(Probability of Default). Η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας με βάση μελέτη της παρατηρεί πως έστω και
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κυκλικάτητα της οικονομίας (pro - cyclicality effect), αφού οι τράπεζες θα αντιδράσουν με 

την ίδια συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των κυκλικών διακυμάνσεων47

Επιπλέον ο υψηλός βαθμός της ευαισθησίας θα αποθαρρύνει τις τράπεζες να 

επενδύουν σε στοιχεία ενεργητικού με σχετικά υψηλό κίνδυνο κατά τη διάρκεια 

ολόκληρου του οικονομικού κύκλου, αποδυναμώνοντας την κερδοφορία της 

τράπεζας, τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την κατανομή του κινδύνου. 

Στην περίπτωση αυτή σημαντικό ρόλο θα έχουν το εύρος χρήσης των τεχνικών μείωσης 

του πιστωτικού κινδύνου, η αποτελεσματικότητα αυτών, ο βαθμός αναγνώρισης της 

μείωσης του κινδύνου από τις εποπτικές αρχές και το κόστος εφαρμογής τους. 

Υποστηρίζεται πως η μέθοδος της τιτλοποίησης θα επηρεαστεί αρνητικά, αν και όχι σε 

μεγάλο βαθμό, ενώ θα επηρεαστεί θετικά η χρήση των εγγυήσεων και εξασφαλίσεων. 

Τα πιστωτικά παράγωγα θα έχουν τελικά πιο ευέλικτη αντιμετώπιση από ό,τι είχαν με 

βάση τις αρχικές προτάσεις.

Στην περίπτωση που η τράπεζα θέσει στόχο τη σταθερή απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων (μία στρατηγική βέβαια που δεν εξυπηρετεί την άριστη διαχείριση των 

κινδύνων της τράπεζας και τα συμφέροντα των μετόχων) και παρατηρηθεί μία έντονη 

αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων λόγω της ευαισθησίας ως προς τον κίνδυνο, 

τότε η τράπεζα μπορεί να έχει κίνητρο να αναλάβει μεγαλύτερο κίνδυνο 

χαρτοφυλακίου. Αν η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας θεωρηθεί χαμηλή, η 

τράπεζα που θα προσπαθήσει να διατηρήσει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

σταθερό, θα πρέπει πλέον να διαχειριστεί «επιθετικά» τα στοιχεία ενεργητικού. Αυτό 

μπορεί να σημαίνει ρευστοποιήσεις, περιοριστική πιστωτική πολιτική ή αύξηση των 

ιδίων κεφαλαίων με υψηλό κόστος (από την πλευρά του παθητικού). Η τράπεζα θα

με αυτές τις τροποποιήσεις θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις στις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις όταν οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώνονται. Πιο συγκεκριμένα, μία επιδείνωση της ποιότητας 
ενός χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιώντας τις προσεγγίσεις του Moody’s και του Merton , οδηγεί σε αύξηση 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων 22% (Moody’s) και 59% (Merton) (με βάση το CR2), και 16% (Moody’s) και 
36% (Merton) (με βάση το QIS3) (Jackson, 2002).
47 Goodhart (2002). Επίσης, στην εργασία του Lowe (2002) εξετάζεται η σχέση μεταξύ πιστωτικού κίνδυνου 
και μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Υποστηρίζεται πως ο οικονομικός κύκλος θα επιφέρει σημαντικές 
μεταβολές στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, μεταβολές που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον 
οικονομικό κύκλο. Επιπλέον οι Segoviano and Lowe (2002) καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, 
χρησιμοποιώντας στοιχεία (διαβαθμίσεις) από τράπεζες του Μεξικού. Στο Allen and Saunders (2003) 
παρουσιάζονται τα θεωρητικά και proprietary υποδείγματα ανάλυσης της σχέσης του μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος και του συστημικού κίνδυνου, με τις μετρήσεις του πιστωτικού κίνδυνου και την κυκλι- 
κότητα που παρατηρείται σε αυτές. Υποστηρίζεται πως ακόμα χρειάζεται εξέλιξη των υποδειγμάτων ώστε 
να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά συσχέτισης των παραμέτρων των κίνδυνου. Τέλος στο Berger and Udell 
(2002) παρουσιάζεται μία νέα υπόθεση (institutional memory hypothesis) που εξηγεί την κυκλικότητα στη 
συμπεριφορά των τραπεζών σε σχέση με τις δανειοδοτήσεις.
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χρειαστεί να λειτουργεί σε χαμηλότερα επίπεδα δανεισμού και σε υψηλότερα 

επίπεδα ιδίων κεφαλαίων ή άλλου είδους κεφαλαίου. Αν το κόστος ιδίων κεφαλαίων 

είναι υψηλότερο από το κόστος δανεισμού, τότε η κανονιστική πολιτική διατήρησης 

των ιδίων κεφαλαίων σε υψηλά επίπεδα θα επιφέρει επιβάρυνση στο συνολικό 

κόστος, η οποία θα είναι εμφανής στις τιμές των τραπεζικών προϊόντων48.

Η τράπεζα σε αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να αντιδράσει με: α) τη δημιουργία ενός 

κεφαλαιακού αποθέματος, όταν επικρατούν κανονικές ή ευνοϊκές οικονομικές 

συνθήκες ή την εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει ενός πολύ δυσμενούς 

σεναρίου. Μία τέτοια λύση μπορεί να εφαρμοστεί μέσω της εποπτικής διαδικασίας 

ελέγχου, αλλά το κύριο μειονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι η βιωσιμότητα του 

συστήματος θα στηρίζεται σε ένα καθαρό διακριτικό εποπτικό εργαλείο, β) τη 

διαδικασία εσωτερικής διαβάθμισης που να έχει μακροχρόνιο προσανατολισμό 

(διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου), και γ) τη σωστή μέθοδο καθορισμού 

αναμενόμενων ζημιών και πρόβλεψης επισφαλών πιστοδοτήσεων (dynamic 

provisioning).49

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί συνδέεται με την αποτελεσματική διαχείριση 

του τραπεζικού χαρτοφυλακίου. Σε μεγάλο βαθμό η νέα συνθήκη αγνοεί τη δυνατότητα 

διαφοροποίησης του πιστωτικού κινδύνου του τραπεζικού χαρτοφυλακίου και άρα την 

ύπαρξη συσχέτισης και συνδιακύμανσης διάφορων κατηγοριών στοιχείων ενεργητι

κού50. Μόνο στην περίπτωση της εξελιγμένης μορφής της IRB μεθόδου αναγνωρίζεται 

ένας βαθμός συσχέτισης μεταξύ των δανείων. Η ύπαρξη υποδειγμάτων που έχουν

48 Milne (2001). Επίσης η μέθοδος RORAC μπορεί εύκολα να δείξει πώς η τιμολόγηση ενός δανείου 
μεταβάλλεται σε σχέση με αλλαγές στα PD, LGD και EAD.

49 Carosio (2001). Επίσης στο Hoggarth and Pain (2002) εξετάζονται ποιοι -παράγοντες καθορίζουν το 
ύψος των προβλέψεων έναντι δανείων στον τραπεζικό κλάδο του Ηνωμένου Βασιλείου (μεγέθυνση του 
ΑΕΠ, πραγματικά επιτόκια, κλαδική συγκέντρωση των χορηγήσεων, ρυθμός μεγέθυνσης των 
χορηγήσεων κ,λπ.). Η κυκλικότητα που παρουσιάζεται στις προβλέψεις έναντι δανείων επηρέασε 
ανάλογα την κερδοφορία των τραπεζών και οδήγησε στο δυναμικό καθορισμό των προβλέψεων έναντι 
δανείων. Στο Mann and Michael (2002) αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
δυναμικής αυτής ανάλυσης. Επίσης τονίζεται πως ένα τέτοιο σύστημα (π,χ. το σύστημα της Ισπανίας) 
μπορεί να εφαρμοστεί, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση της μεταβλητότητας των κερδών της τράπεζας 
και των ιδίων κεφαλαίων της Ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία ενός δυναμικού καθορισμού 
είναι η αξιοπιστία των εκτιμήσεων της τράπεζας για τις μακροπρόθεσμες αναμενόμενες ζημίες Οι 
εποπτικές αρχές με βάση την εμπειρία της προετοιμασίας των τραπεζών για την Basel Π, μπορούν να 
αξιολογήσουν την επάρκεια των εκτιμήσεων των προσδοκώμενων ζημιών με σκοπό να χρησιμοποιηθούν 
για το δυναμικό καθορισμό των προβλέψεων έναντι δανείων.
50 Goodhart (2002). Επίσης στον Kupiec (2003) υποστηρίζεται πως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε 
τραπεζική δραστηριότητα που προκύπτουν με βάση την IRB μέθοδο δεν ανταποκρίνσνται σε αυτές που θα 
έθετε μία διεύθυνση διαχείρισης κίνδυνων. Η μη ανα/νώριση της διαφοροποίησης του τραπεζικού 
χαρτοφυλακίου και η ανάλυση των συντελεστών συσχέτισης αθέτησης για κάθε κατηγορία τραπεζικής 
δραστηριότητας προκαλεί αδυναμίες στα αποτελέσματα του CP3.
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αναπτυχθεί από τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες (KMV, Credit + και Credit Metrics) 

ενσωματώνουν τέτοια χαρακτηριστικά και αποτελούν μία καλή βάση για να 

αναγνωριστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η διαφοροποίηση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου 

από τις εποπτικές αρχές51.

Σε αυτό το πλαίσιο ανάλυσης ιδιαίτερη αναφορά είναι χρήσιμο να γίνει στις επιπτώσεις 

της νέας συνθήκης στη ροή δανειακών κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόμενες 

οικονομικά χώρες. Υποστηρίζεται πως με βάση την Basell Π θα σημειωθεί υπερβολική 

αύξηση του κόστους τραπεζικού δανεισμού από τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες 

προς τις αναπτυσσόμενες. Αυτή η εξέλιξη είναι ικανή να προκαλέσει μείωση των 

δανειακών κεφαλαίων από τράπεζες, αλλά και προβλήματα διαχείρισης του 

χαρτοφυλακίου για τις ίδιες τις τράπεζες52 Η επιχειρηματολογία αυτή στηρίζεται στη 

διαπίστωση πως οι οικονομικές μεταβλητές (μακροοικονομικές μεταβλητές, επιτόκια, τι

μές ομολόγων, χρηματιστηριακοί δείκτες, περιθώρια κρατικών κοινοπρακτικών 

δανείων) μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό 

συσχέτισης από ό,τι οι μεταβλητές μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 

οικονομιών. Ένα τέτοιο δεδομένο, σε συνδυασμό με την αδυναμία του νέου πλαισίου 

να αναγνωρίσει τα οφέλη της διαφοροποίησης τραπεζικού χαρτοφυλακίου, 

αποδυναμώνει τα κίνητρα για διαφοροποίηση σε διεθνές επίπεδο του τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου μεταξύ χωρών. Άλλη εργασία53, η οποία εξετάζει σε ποια σημεία η Basel 

Π θα μπορούσε να επηρεάσει τη διακίνηση κεφαλαίων προς τις χώρες με αναπτυσσό

μενες οικονομίες, στηρίζεται στο διαχωρισμό του δανεισμού των αναπτυσσόμενων 

οικονομιών πρώτον, από τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες και δεύτερον, από τράπεζες που 

λειτουργούν στις χώρες αυτές. Συμπεραίνουν πως δεν είναι πιθανός ένας περιορισμός 

των κεφαλαίων προς αυτές τις χώρες, αφού δεν προκαλείται αύξηση των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων με βάση τις IRB μεθόδους, με εξαίρεση την περίπτωση των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Για αυτές τις 

περιπτώσεις ήδη οι τράπεζες τιμολογούν τέτοιες χορηγήσεις με βάση την πιστοληπτική 

ικανότητα των χωρών. Για τις τοπικές ή ξένες τράπεζες που λειτουργούν σε αυτές τις 

οικονομίες δεν είναι δυνατό να διαμορφωθούν ξεκάθαρα συμπεράσματα μέχρι να 

οριστικοποιηθούν λεπτομέρειες εφαρμογής της συνθήκης.

51 Saundres and Comet (2002).
52 Griffith - Jones and Spratt (2001).
53 Hayes, Saporta and Lodge (2002).
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7.4 Ανάλυση κόστους και ωφελειών

Το μεγαλύτερο μέρος των αναλύσεων έχει επικεντρωθεί στις εκτιμήσεις των 

συνεπειών που θα έχει το νέο σύμφωνο στο ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

Είναι όμως χρήσιμο να διερευνηθεί ποιες θα είναι οι συνέπειες στο κόστος και στη 

σύνθεση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

7.4.1 Οικονομίες φάσματος

Είναι πιθανό το υπερβολικό κόστος εφαρμογής και λειτουργίας της Basel Π να 

δημιουργήσει στις τράπεζες κίνητρο να απομακρυνθούν από τραπεζικές εργασίες, 

έχοντας παράλληλα αρνητικές επιδράσεις και στις οικονομίες φάσματος των 

τραπεζών. Αντίθετα, αν μία τράπεζα προσανατολίζεται σε δάνεια υψηλής πιστωτικής 

διαβάθμισης, τα οποία οδηγούν σε χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, τότε η 

τράπεζα μπορεί να μειώσει τις θέσεις στις αγορές χρεογράφων και άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, μειώνοντας συγχρόνως το βαθμό 

αποδιαμεσολάβησης της ίδιας της τράπεζας. Για παράδειγμα εκτιμάται πως οι 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην επενδυτική τραπεζική (asset management, 

project finance, private equity) θα αντιμετωπίσουν αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις 

σε σύγκριση με τις τράπεζες που επικεντρώνονται σε δραστηριότητες όπως η λιανική 

τραπεζική54. Η Morgan and Stanley εκτίμησε τα εποπτικά κεφάλαια για διάφορες 

τράπεζες και κατέληξε πως θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Οι παρακάτω τράπεζες 

θα αντιμετωπίσουν αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού τους ως 

προς τον κίνδυνο, λόγω παρουσίας τους στην επενδυτική τραπεζική, ενώ συμβαίνει 

το αντίθετο με τη λιανική τραπεζική.

54 Η ένωση Securities Industry Association έχει διατυπώσει κριτική σ’ αυτό το σημείο. Επιπρόσθετα η 
European Private Equity & Venture Capital Association εκτιμά πως οι υψηλή συντελεστές στάθμισης 
των κινδύνων για δραστηριότητες σε private equity και venture capital funds θα προκαλέσουν μείωση 
των επενδυτικών κεφαλαίων της τάξης των 5-10 δις,. Ευρώ.
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Αύξηση των RWA %

Credit Suisse 40.5

UBS 28

Deutsche Bank 24

ABN AMRO 15

Lloyds TSB 14

Societe Cenerale 13.5

BBVA 12.9

HSBC 12.5

Royal Bank of Scotland 12

Barclays 11.8

BNP Paribas 11.5

IntesaBCI 10

Commerzbank 8

HVB 6

Πηγή:Financial Times, October -8-2003

7.4.2 Κόστος συμμόρφωσης

Η προετοιμασία και η αναγκαία υποδομή για την εφαρμογή του νέου πλαισίου θα 

αποτελέσουν διαδικασίες με υψηλό κόστος για τις τράπεζες. Συγκεκριμένα, για τις 

συνέπειες στο κόστος εφαρμογής της Basel Π πρέπει να ση μειωθούν τα παρακάτω: α) 

Συνολικά για το τραπεζικό σύστημα το κόστος εφαρμογής της Basel II θα είναι υψηλό, 

διότι είναι μεγάλος ο βαθμός πολυπλοκότητας των οδηγιών55. Οι εποπτικές αρχές θα

55 Goodhart (2002).
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έχουν αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό (νέα εξειδικευμένα στελέχη και 

εκπαίδευση) και σε τεχνολογική υποδομή (IT συστήματα) για τις διαδικασίες 

παρακολούθησης και ελέγχου, τη συλλογή στοιχείων, τις μεθόδους αξιολόγησης 

κινδύνων και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων56. Το κόστος αυτό της ρυθμιστικής 

πολιτικής που θα αντιμετωπίσουν οι εποπτικές αρχές μπορεί να μετακυλιστεί μερικώς 

και στις ίδιες τις τράπεζες, β) Οι τράπεζες θα επιβαρυνθούν άμεσα με το κόστος 

συμμόρφωσης για τη μετάβαση από την ισχύουσα συνθήκη στη νέα ή από την 

προτεινόμενη τυποποιημένη μέθοδο της Basel II σε μία πιο εξελιγμένη57. Πρόσφατες 

μελέτες υπολογίζουν πως το κόστος συμμόρφωσης με το καινούριο πλαίσιο ανέρχεται 

σε 100-200 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες και σε λιγότερα από 100 

εκατ. ευρώ για τις περισσότερες μικρομεσαίεςτράπεζες58.

Οσον αφορά την επιβάρυνση των τραπεζών, το κόστος συμμόρφωσης θα αυξηθεί 

από: α) το κόστος υποδομής για την εσωτερική διαβάθμιση από τις ίδιες τις τράπεζες 

(IT συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό) - σημαντικό κόστος θα έχουν και οι επι

χειρήσεις που θα προχωρήσουν σε διαβάθμιση από τους οργανισμούς διαβάθμισης, β) 

το κόστος ανάλυσης, μέτρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των κινδύνων, και 

γ) το κόστος για financial reporting και εσωτερικό έλεγχο. Οι παραπάνω διαδικασίες 

είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις εξωτερικού ελέγχου και επιθεώρησης από την 

εποπτική αρχή. Πρέπει να σημειωθεί πως οι τράπεζες, εφαρμόζοντας τις εξελιγμένες 

μεθόδους, θα αποσκοπούν τόσο στη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, όσο του 

κόστους του κεφαλαίου. Συγχρόνως η απελευθέρωση κεφαλαίων θα βελτιώσει την 

κερδοφορία των τραπεζών, αλλά θα αυξηθεί παράλληλα το κόστος συμμόρφωσης με 

τις εξελιγμένες μεθόδους. Ωστόσο η σχέση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί κανόνας, 

ιδιαίτερα για τις μικρές τράπεζες (σε αυτή την περίπτωση οι μικρές τράπεζες μπορεί 

να μην είναι πρόθυμες να αναλάβουν το κόστος λειτουργίας συστημάτων διαχείρισης 

κινδύνων για τις εποπτικές αρχές και συγχρόνως για την εσωτερική κατανομή των 

κεφαλαίων). Άρα κύριο κριτήριο εφαρμογής των εξελιγμένων μεθόδων υπολογισμού 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων αποτελεί η σχέση κεφαλαιακά οφέλη-μείωση 

κινδύνου και πρόσθετο κόστος εφαρμογής της Basel Π. Αν σε αυτή τη σχέση το 

κόστος υπερβαίνει τα οφέλη τότε η Basel II μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κανονιστικό 

πλαίσιο που επιβαρύνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος της τράπεζας.

56 Milne (2001)
57 Stordel and Cross (2002).
58 Garside T. and C. Pedersen (2002).
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7.4.3 Οικονομίες κλίμακας

Η αύξηση του κόστους θα παρατηρηθεί εντονότερα στη λειτουργία μονάδων της 

τράπεζας, όπως αυτών της διαχείρισης κινδύνων, του MIS, των οικονομικών υπηρεσιών 

κ.λπ. Επιπρόσθετα το νέο πλαίσιο θα επηρεάσει το περιθώριο κέρδους πολλών 

τραπεζικών προϊόντων (λόγω στάθμισης κινδύνου, εγγυήσεων και βαθμού ευαισθησίας 

ως προς τη ληκτότητα των στοιχείων ενεργητικού (maturity sensitivity)), με αποτέλεσμα, 

όπως παρατηρήθηκε προηγουμένως, μία πιθανή αναδιάρθρωση του τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου λόγω μεγάλων διαφυγόντων κερδών.

Η εισαγωγή του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια θα διαμορφώσει πιθανόν 

συνθήκες για επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Το υψηλό κόστος εφαρμογής της Basel II 

για τις μικρομεσαίες τράπεζες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χαρτοφυλακίων 

τους καθιστούν δύσκολη την προσαρμογή τους στις νέες εξελιγμένες μεθόδους και 

ανέφικτη τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων59. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τις 

τράπεζες σε ένα νέο κύκλο εξαγορών, συγχωνεύσεων και ενοποιήσεων. Οι 

εξελιγμένες τράπεζες θα είναι σε πλεονεκτική θέση να αποκτήσουν τις υπόλοιπες 

τράπεζες, αφού θα έχουν τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα διαχείρισης 

κινδύνων και να απελευθερώσουν εποπτικά κεφάλαια. Γενικότερα εκτιμάται πως τα 

εμπόδια μεταξύ κρατών που υπάρχουν στις εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών θα 

εξαλειφθούν, αφού τα νέα IAS (διεθνή λογιστικά πρότυπα) και η διεθνής ισχύς της 

Basel Π θα μειώσουν τις διαφορές των διεθνών εποπτικών κανόνων.

59 Οι μικρές τράπεζες έχουν συνήθως αυξημένη κεφαλαιακή επάρκεια, δεδομένου ότι το χαρτοφυλάκιό 
τους είναι λιγότερο διαφοροποιημένο.
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8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

8.1 Εισαγωγή

Οι νέες προτάσεις της ΕΒ που αναφέρονται στον υπολογισμό της κεφαλαιακής 

επάρκειας με βάση τα εσωτερικά συστήματα διαβαθμίσεως του πιστωτικού 

κινδύνου (θεμελιώδης και προχωρημένη προσέγγιση) είναι αφ' ενός, πολύ 

τεχνικά, και αφ' ετέρου αρκετά λεπτομερειακά σε σχέση με την εφαρμογή των 

προσεγγίσεων αυτών και σίγουρα απευθύνονται μόνο στους ειδικούς του θέματος. 

Εντούτοις λόγω των επιπτώσεων που έχουν τα συστήματα διαβαθμίσεως όχι μόνο 

στον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων αλλά και στην καθημερινή τραπεζική 

πρακτική και κυρίως στην έγκριση και παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων, 

στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια μη τεχνική περιγραφή του θέματος. Η 

παρουσίαση εστιάζεται κυρίως στα θέματα χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις.

Επίσης γίνεται μία προσπάθεια εντοπισμού πιθανών δυσκολιών και παρενεργειών 

από την εφαρμογή των εσωτερικών διαβαθμίσεων για εποπτικούς σκοπούς.

8.2 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΕΣΔ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Αν προσεγγίσουμε το θέμα ιστορικά, θα δούμε ότι, από το 1988 ή εφαρμογή του 

συμφώνου της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών ή για συντομία ο 

κανόνας του 8%, δηλαδή χορήγηση ύψους 100 δραχμών επιβάλλει ύπαρξη ιδίων κεφαλαί

ων ύψους 8 δραχμών για αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων, δημιούργησε στις 

τράπεζες την ανάγκη τόσο, για αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθεσίμων 

κεφαλαίων όσο και στην αναζήτηση πηγών αντλήσεως ιδίων κεφαλαίων με χαμηλότερο 

κόστος.

Παράλληλα έθεσε μια σειρά από ερωτήματα αναφορικά με την ίδια τη φύση του 

Πιστωτικού Κινδύνου και των δυνατοτήτων ποσοτικοποιήσεώς του και κατά συνέπεια 

διαχειρίσεως του. Μερικά ερωτήματα προς την κατεύθυνση αυτή είναι τα εξής:
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• Όλες οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις και γενικότερα οι αντισυμβαλλόμενοι με 

τις τράπεζες έχουν την ίδια πιστοληπτική ικανότητα; Έχουν στον ίδιο βαθμό 

ευχέρεια αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους προς τις Τράπεζες; Και κάτω από 

ποιες συνθήκες;

• Είναι δυνατό να διαφοροποιούνται οι χρηματοδοτήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιείται συνολικά για την Τράπεζα το ενδεχόμενο μη εισπράξεως των 

απαιτήσεων που προκύπτουν από αυτές;

Επίσης η μεταβλητότητα των πάσης φύσεως αξιών που λαμβάνονται ως εξασφαλίσεις 

έναντι των χρηματοδοτήσεων (όπως τα ακίνητα, οι μετοχές, τα εμπορεύματα κλπ) 

εντείνουν περισσότερο την ανάγκη για την εκτίμηση της εκτάσεως του ενδεχομένου της 

μη αποπληρωμής των χρηματοδοτήσεων και κατ' επέκταση στον ακριβέστερο 

υπολογισμό των κεφαλαίων που ευρίσκονται εκτεθειμένα σε πιστωτικό κίνδυνο. 

Δημιουργείται δηλαδή, 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.

Από την άλλη πλευρά αρχίζουν να διαγράφονται και κάποιοι περιορισμοί στη 

δυνατότητα των τραπεζών για αύξηση των κεφαλαίων τους κυρίως με συνεχείς 

εκδόσεις νέων μετοχών που αυξάνουν τη διασπορά, με ό,τι κινδύνους αυτή συνεπάγεται. 

Δηλαδή θα λέγαμε ότι βλέπουμε και μία αλλαγή του ρόλου των τραπεζών από 

χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή σε διαχειριστή χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Καταλυτικός είναι επίσης και ο ρόλος των τεχνολογιών της πληροφορικής. Η εισαγωγή 

της πληροφορικής, στο τομέα των τραπεζικών εργασιών, έχει σαν συνέπεια την 

καταγραφή μεγάλου όγκου ιστορικών δεδομένων και παρατηρήσεων. Αποτέλεσμα 

είναι η δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων αυτών και η προσπάθεια 

εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τη συναλλακτική συμπεριφορά και την 

ικανότητα των οικονομικών μονάδων να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ώθησαν τις τράπεζες τα τελευταία χρόνια στη 

συστηματική ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών και μεθοδολογιών για την εκτίμηση 

του ύψους των ενδεχομένων απωλειών από τη μη συνεπή αποπληρωμή των απαι

τήσεων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτήσεις.
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Στο σημείο αυτό ας κάνουμε μια μικρή προσπάθεια σκιαγραφήσεως των εσωτερικών 

αυτών διαδικασιών και μεθοδολογιών δηλαδή των εσωτερικών συστημάτων 

διαβαθμίσεως.

Κατ’ αρχήν ένας περισσότερος τυπικός ορισμός του πιστωτικού κινδύνου είναι 

αναγκαίος. Μια απλή διατύπωση είναι η εξής: «Αν πίστωση σημαίνει «προσδοκία» 

για την είσπραξη ενός ποσού σε καθορισμένο χρονικό ορίζοντα, τότε ο πιστωτικός 

κίνδυνος είναι η πιθανότητα, η προσδοκία αυτή να μην ικανοποιηθεί».

Κατά συνέπεια πρέπει να εκτιμήσουμε την πιθανότητα αύτη, γνωστή στους ειδικούς 

και ως ποσοστό αστοχίας (default rate). Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει τον εξής 

ορισμό για την αστοχία60: Γεγονός αστοχίας σε σχέση με ένα πιστούχο θεωρούμε ότι 

παρατηρείται στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω γεγονότα 

λαμβάνουν χώρα:

1) Όταν θεωρείται δεδομένο ότι ο πιστούχος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί 

στις συμβατικές του υποχρεώσεις

2) Όταν σε σχέση με συγκεκριμένη πιστοδότηση υπάρχει διαγραφή, πρόβλεψη 

ή ρύθμιση οφειλών

3) Όταν ο πιστούχος έχει καθυστερημένες οφειλές άνω των 90 ημερών

4) Όταν ο πιστούχος έχει καταθέσει αίτηση πτωχεύσεως

Ο παραπάνω ορισμός παραπέμπει ευθέως στην ανάγκη απαντήσεως του παρακάτω 

σύνθετου ερωτήματος για τον πιστούχο:

Ποιος είναι; τι ικανότητες αποπληρωμής έχει; που θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που 

ζητά; μέχρι τι ποσό να χρηματοδοτήσουμε; με τι περιθώρια (επιτοκίου); για πόση 

διάρκεια; με ποιες εξασφαλίσεις; μήπως τελικά δεν εισπράξουμε; και κάτω από ποιες 

συνθήκες;

Η απάντηση σε ένα τόσο κρίσιμο και σύνθετο ερώτημα πρέπει να είναι απλή, περιεκτική, 

προβλεπτική και να προκύπτει από ομοιόμορφες διαδικασίες.

Στο σημείο αυτό είναι που η τεχνολογία υποβοηθά αποτελεσματικά για να 

συνδυασθούν πληροφορίες όπως ο βαθμός συνέπειας στην αποπληρωμή 

προηγούμενων χρηματοδοτήσεων, η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του

60 Basel Committee on Banking Supervision, The internal Ratings Based Approach, January 2001, σελ. 
30.
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χρηματοδοτούμενου (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεις, ταμειακές ροές, κλπ) και 

κυρίως η εξέταση ορισμένων ποιοτικών στοιχείων που απαιτούν ανθρώπινη κρίση 

όπως η οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας, η καταλληλότητα του εξοπλισμού κλπ.

Η απάντηση δίνεται με ένα απλό συμβολικό τρόπο σε μια συγκεκριμένη κλίμακα που 

έχει υιοθετήσει η τράπεζα όπου σε κάθε βαθμίδα της κλίμακας αντιστοιχεί, ένα 

συγκεκριμένο ποσοστό αστοχίας.

Παράδειγμα σε μία κλίμακα 10 βαθμιδών το 1 αντιστοιχεί στο χαμηλότερο 

ποσοστό αστοχίας και το 10 στο υψηλότερο.

Η επιτροπή της Βασιλείας προτείνει ο συντελεστής 8% να διαφοροποιείται σε 

συνάρτηση με το ποσοστό αστοχίας που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμίδα του εσωτερικού 

συστήματος διαβαθμίσεως.

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος διαβαθμίσεως από την τράπεζα δεν είναι 

καθόλου απλή υπόθεση, απαιτεί χρόνο για τη δημιουργία των στοιχείων, κυρίως 

για την καταγραφή των γεγονότων αστοχίας, αλλά πάνω από όλα απαιτείται 

πειθαρχία και συνέπεια στη χρησιμοποίηση του. Η δε χρήση του για τον 

υπολογισμό του εποπτικού κεφαλαίου όπως προτείνει η Επιτροπή εγείρει αρκετά 

θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν από τις Εποπτικές Αρχές ώστε να μη δημι- 

ουργηθούν προβλήματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των τραπεζών.

Τα θέματα αυτά αφορούν στην ενημερότητα και την ποιότητα των 

χρησιμοποιουμένων στοιχείων αλλά και στη συμβατότητα της μεδοθολογίας, στον 

καθορισμό δηλαδή των κριτηρίων, των συντελεστών σταθμίσεως και άλλα τεχνικά 

θέματα προκειμένου να εξασφαλισθεί η σύγκλιση των μεθοδολογιών που 

χρησιμοποιεί η κάθε τράπεζα.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να γενικεύσουμε και να δώσουμε μία εικόνα των 

πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη μέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου για δύο μεγάλες ομόιδες του ενεργητικού των τραπεζών, τόσο για το 

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και επενδύσεων όσο και για το χαρτοφυλάκιο 

χορηγήσεων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα προβλήματα σε σχέση με ορισμένες 

βασικές παραμέτρους.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΧΟΡΗ1ΉΣΕΩΝ

AEAOMENA ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΤΑΚΤΑ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΛΙΓΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ 
ΜΙ 1 ΤΑΚΤΑ ΔΙΛΣΤΗΜΛΤΛ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΙΙΙΣΤΟΛΗΓΓΠΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ!

ΕΚΔΟΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
ΑΜΕΣΑ 11ΛΡΛΤΗ ΡΗΣΙΜ Η 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ

ΠΙΣΤΟΥΧΟΙ
ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΠΛΡΛΤΉΡΗΣΙΜΗ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ!
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΕΙΣIIΡΛΞΕΩΣ ΕΠΙΣΦΛ\ΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ 
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ
(HEDGING)

ΠΟΛΛΑ (πχ. παράγιβγα) ΛΙΓΑ (πχ. τιτλοποίηση)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΡΗ ΕΩΣ ΑΔΥΝΑΤΗ

Για να αντιμετωπισθούν οι ιδιομορφίες του κάθε χαρτοφυλακίου, η Επιτροπή της 

Βασιλείας δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιούν διαφορετικά 

συστήματα εσωτερικής διαβαθμίσεως ανάλογα με το είδος του αντισυμβαλλομένου. 

Συγκεκριμένα προτείνα τις εξής ομάδες αντισυμβαλλομένων61:

> Τράπεζες (Banks)

> Χώρες (Sovereigns)

> Επιχειρήσεις (Corporates)

> Χρηματοδοτήσεις Έργων (Project finance)

> Πελάτες λιανικής(ΚεΐηϊΙ)

> Συμμετοχές (Equities)

Σε 7ΐερίπτωση που μία τράπεζα δεν κάνει χρήση των διαφοροποιήσεων αυτών τότε ο 

αντισυμβαλλόμενος πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν Επιχείρηση.

Εδικά για τις χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις μπορούμε να δούμε στον παρακάτω 

πίνακα τους επιμέρους συντελεστές σταθμίσεως με βάση το ποσοστό αστοχίας της

61 Basel Committee on Banking Supervision, The internal Ratings Based Approach, January 2001.
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κάθε βαθμίδας του εσωτερικού συστήματος διαβαθμίσεως, καθώς και την τελική 

διαφοροποίηση του 8% σε κάθε βαθμίδα62.

(1) (21 (3)
ΙΙοσοσιό αστοχίας με βόσΐ| Συντελεστή; σταθμίσεις

το εσωτερικό σνσπμια Κεφαλαιακή Επαρχεία
ϋιαβαΟμιοεως (2) χ m

0.03 14 1.12
0.05 10 1.52
0.1 29 2 12
0.2 45 3.60

0.4 70 5,60
0.5 81 6.48
0,7 100 8,00

1 125 10.00
2 192 15.36
3 246 19.68
5 331 26.48
10 482 3836
15 588 47.04
20 615 50.00

Ο πίνακας δείχνει την προσπάθεια της Επιτροπής της Βασιλείας να συσχετισθούν 

ευθέως τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια με τον πιστωτικό κίνδυνο όπως τον 

εκτιμά η ίδια η Τράπεζα.

Είναι φανερό ότι ανάλογα με την κατανομή των χορηγήσεων στις διάφορες βαθμίδες 

του εσωτερικού συστήματος διαβαθμίσεως προκύπτει και ανάλογη κεφαλαιακή 

απαίτηση. Για παράδειγμα αν η κατανομή των χορηγήσεων επικεντρώνεται στις 

κατηγορίες χαμηλού κινδύνου προκύπτουν αισθητικά πολύ χαμηλότερα εποπτικά 

κεφάλαια από το 8%. Αντίθετα η συγκέντρωση μεγαλύτερου ποσοστού χορηγήσεων 

στις βαθμίδες υψηλότερου κινδύνου δημιουργεί σαφώς πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις 

σε κεφάλαια από το 8%. Με τον απλό αυτό μηχανισμό επιτυγχάνονται τα εξής:

Α. Σύγκλιση Εποπτικού και Οικονομικού Κεφαλαίου

Β. Δημιουργία κινήτρου για διαφοροποίηση της κατανομής των χορηγήσεων στις 

βαθμίδες του εσωτερικού συστήματος διαβαθμίσεως των επιμέρους τμημάτων

62 Basel Committee on Banking Supervision, The internal Ratings Based Approach, January 2001, σελ 
33
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του συνολικού χαρτοφυλακίου (πχ ανά Κατάστημα ή κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας) ώστε η τράπεζα να επιτυγχάνει το επιθυμητό συνολικό 

ποσοστό αστοχίας.

Θα μπορούσε να ειπωθεί δηλαδή, ότι οι τράπεζες οδηγούνται σε μία μορφή 

«αυτοεποπτείας» ως προς την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους.

Μέχρι εδώ όλα δείχνουν μόνο θετικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση των νέων 

προτάσεων. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι η διαβάθμιση του πιστωτικού 

κινδύνου επηρεάζεται έντονα και από τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις. Σε 

περίπτωση λοιπόν δυσμενών συγκυριών ενδέχεται να αυξηθεί το ποσοστό των 

χορηγήσεων στις βαθμίδες υψηλού κινδύνου και κατά συνέπεια να αυξηθεί η απαίτηση 

σε ίδια κεφάλαια, και να υπάρξει αύξηση της ζητήσεως για χορηγήσεις με αποτέλεσμα 

την περαιτέρω εξάντληση των περιθωρίων σε ίδια κεφάλαια.

Η συσχέτιση αυτή του οικονομικού και εποπτικού κεφαλαίου κάτω από δυσμενείς 

εξελίξεις δεν φαίνεται να λειτουργεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Επομένως δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγηθούμε σε ταύτιση οικονομικού και εποπτικού 

κεφαλαίου, αλλά να υπάρξει μόνο σύγκλιση μεταξύ τους ώστε το μεν οικονομικό 

κεφάλαιο να λειτουργεί σαν μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης το δε εποπτικό 

κεφάλαιο να είναι ο ευρύτερος μηχανισμός απορρόφησης των όποιων απρόβλεπτων 

κραδασμών του χρηματοοικονομικού συστήματος

82



9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟ - ΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΒ
9.1 Εισαγωγή

Το παρόν κεφάλαιο επιδιώκει να παρουσιάσει αδρομερώς το πλαίσιο 

χρηματοδότησης των ΜΜΕ επιχειρήσεων στα πλαίσια του νέου Συμφώνου της 

Επιτροπής της Βασιλείας με διακριτή - όπου χρειάζεται - αναφορά στο τρίτο 

συμβουλευτικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλωστε δεδομένη είναι η 

επίδραση του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας στο κοινοτικό δίκαιο αλλά και η 

διακηρυγμένη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ουσιαστική εναρμόνιση της 

υπό εκπόνηση πρότασης Οδηγίας με το πλαίσιο της Βασιλείας.

9.2 Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το νέο 

Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας.

9.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Το ζήτημα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής ΜΜΕ) 

αποτέλεσε ένα από τα σημεία έντονης κριτικής των αρχικών συμβουλευτικών 

κειμένων της επιτροπής της Βασιλείας. Η κριτική εστίαζε στο υψηλό κόστος 

χρηματοδότησης που συνεπάγεται το νέο Σύμφωνο δεδομένου ότι αφενός 

απουσιάζει η θετική εξωτερική αξιολόγηση στις περισσότερες περιπτώσεις των 

ΜΜΕ και αφετέρου η στατιστική εκτίμηση της πιθανότητας αδυναμίας εκπλήρωσης 

του αντισυμβαλλομένου είναι ιδιαίτερα υψηλή κάτι που συνεπάγεται υψηλές 

κεφαλαιακές υποχρεώσεις έναντι των συγκεκριμένων ανοιγμάτων.

Παρά το γεγονός ότι πράγματι η πιθανότητα αδυναμίας εκπλήρωσης του 

αντισυμβαλλομένου (PD) είναι ιδιαίτερα υψηλή ειδικές έρευνες κατέδειξαν ότι η 

υψηλή διασπορά των εν λόγω απαιτήσεων συμβάλλει στη μείωση του πιστωτικού 

κινδύνου και κατά συνέπεια και στο κόστος των ιδίων κεφαλαίων63.

Λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στις 

οικονομίες των περισσοτέρων χωρών στην οικονομική ανάπτυξη και στην 

καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και της εξάρτησης τους από την τραπεζική

63 Βλ. σχ. Caruana J. (2003).
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χρηματοδότηση, διαμορφώθηκε σε συνέχεια ισχυρών πιέσεων ένα ειδικό πλαίσιο για 

τη στάθμιση των χορηγήσεων έναντι των ΜΜΕ.

Οι συνέπειες του νέου Συμφώνου στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ θα πρέπει να 

διακριθούν ανάλογα με το αν πρόκειται για

> Εξωτερική χρηματοδότηση (Debt Financing), ή

> Εσωτερική χρηματοδότηση (Equity Financing)

9.2.2 Εξωτερική χρηματοδότηση:Υπολογισμός κεφαλαιακών

απαιτήσεων χορηγήσεων προς ΜΜΕ

9.2.2.1 Τυποποιημένη μέθοδος

Η τυποποιημένη μέθοδος διατηρεί τη λογική της υφιστάμενης μεθόδου με την 

απόδοση προκαθορισμένων συντελεστών στάθμισης κινδύνου. Εντούτοις, επιτυγχάνει 

μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον κίνδυνο, στο μέτρο που οι συντελεστές κινδύνου 

προσδιορίζονται ανάλογα με τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του 

αντισυμβαλλομένου ανάλογα με τη σχετική αξιολόγηση από αναγνωρισμένους οίκους 

διαβάθμισης.

Όσον αφορά τη μεταχείριση των ανοιγμάτων προς ΜΜΕ στην τυποποιημένη μέθοδο 

πρέπει να επισημανθεί ότι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συμπερίληψη 

τους στην κατηγορία ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής θα σταθμίζονται με συντελεστή 

κινδύνου 75% αντί του 100% που ισχύει σήμερα64.

Τα κριτήρια συμπερίληψης ενός ανοίγματος στο χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής 

συνίστανται στα κάτωθι:

• ιδιότητα του πελάτη (φυσικό πρόσωπο ή μικρές επιχειρήσεις),

• χαρακτηριστικά προϊόντος (προσωπικά και καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές

ευχέρειες κ.λπ),

• διασπορά χαρτοφυλακίου (granularity) και

• ύψος ανοίγματος.

64 Basel Committee (2003), παρ.43. Εντούτοις παρέχεται ευχέρεια στις οικείες εποπτικές αρχές για την 
επιβολή υψηλότερου συντελεστή στάθμισης κινδύνου (Ibid, παρ.43, υποσημείωση 19).
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Το σημαντικότερο εν προκειμένω κριτήριο είναι το ύψος του ανοίγματος το οποίο δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 1 εκ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό θα προσαρμόζεται στον 

εκάστοτε πληθωρισμό.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το κριτήριο της διασποράς (granularity) - σύμφωνα με 

το 07toio κανένα συνολικό άνοιγμα65 σε έναν αντισυμβαλλόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το 0,2% του συνολικού χαρτοφυλακίου - αποτελεί στο τρίτο συμβουλευτικό κείμενο, 

απλή ένδειξη επαρκούς διαφοροποίησης και όχι προηγούμενη προϋπόθεση 

συμπερίληψης στο χαρτοφυλάκιο λιανικής66. Ετησημαίνεται, δε, ότι στο τρίτο κείμενο 

διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το εν λόγω κριτήριο δεν τίθεται ούτε καν 

ενδεικτικά67. Τούτη η εξέλιξη παρέχει τη δυνατότητα σε περισσότερες τράπεζες ανάλογα 

με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους να περιλαμβάνουν τα εν λόγω ανοίγματα στο 

χαρτοφυλάκιο λιανικής68.

Τέλος, η Εκτροπή της Βασιλείας δεν έκανε δεκτό το αίτημα φορέων της αγοράς για τη 

διαμόρφωση ενδιάμεσου συντελεστή στάθμισης (μεταξύ 75% και 100%) για τα 

ανοίγματα ίΐρος ΜΜΕ 7ΐου δεν πληρούν τα κριτήρια να συμπεριληφθούν στο 

χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής - κατ' αναλογία με τη ρύθμιση των εσωτερικών 

αξιολογήσεων για προσαρμογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων στο μέγεθος της εταιρείας

9.1.2.2 Μέθοδος εσωτερικών αξιολογήσεων

Η μεγάλη καινοτομία του νέου Συμφώνου είναι η δυνατότητα χρήσης εσωτερικών 

υποδειγμάτων υπολογισμού του ταστωτικού κινδύνου. Εν αναθέσει με την αδρή και 

συχνά αυθαίρετη κατάτμηση των συντελεστών στάθμισης κινδύνου της τυ7Κ)7ΐοιημένης 

προσέγγισης, η προσέγγιση των εσωτερικών συστημάτων παρέχει τη δυνατότητα 

πλήρους εξατομίκευσης του πιστωτικού κινδύνου ανά αντισυμβαλλόμενο. Δύο 

μέθοδοι προβλέπονται στο νέο Σύμφωνο της Επιτροττής της Βασιλείας, όπως 

προαναφέρθηκε σε αρκετά σημείο σε προηγούμενα κεφάλαια:

> Η Θεμελιώδης και

> Η Εξελιγμένη

65 Ως συνολικό άνοιγμα νοείται η σωρευτική εκτίμηση δανείων και πιστώσεων.
66 Basel Committee (2003), παρ. 44, σημείο.
67 European commission (2003a), αρθ. 27, παρ. 2, 3° σημείο
68 Caruana J. (2003), & European commission (2003b), παρ. 167.
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Για κάθε άνοιγμα οι τράπεζες χρησιμοποιούν συγκεκριμένες παραμέτρους-εισροές 

του πιστωτικού κινδύνου. Αναλυτικότερα, οι εν λόγω παράμετροι αφορούν:

> την πιθανότητα αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου 

(Probability of Default- PD),

> τη ζημιά σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου 

(Loss Given Default - LGD)

> έκθεση έναντι του αντισυμβαλλομένου (Exposure At Default- EAD)

> εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη (Maturity - Μ)

Στην περίπτωση της θεμελιώδους προσέγγισης οι τράπεζες προσδιορίζουν μόνο την 

παράμετρο της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων (PD) ενώ στην εξελιγμένη 

προσέγγιση το σύνολο των παραμέτρων. Επιση μαίνεται, πάντως, ότι οι μέθοδοι 

εσωτερικών διαβαθμίσεων δεν αποτελούν πλήρη εσωτερικά υποδείγματα υπολογισμού 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ένα λόγο: ο συντελεστής συσχέτισης παρέχεται εκ των 

προτέρων από την ίδια την εποπτική αρχή.

Ιδιαίτερη σημασία στη μέθοδο των εσωτερικών αξιολογήσεων έχει ο ορισμός των 

ΜΜΕ. Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας ως ΜΜΕ θεωρούνται οι επιχειρήσεις 

με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκ. ευρώ. Εντούτοις παρέχεται η διακριτική 

ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές αρχές να αντικαταστήσουν το κριτήριο του ετήσιου 

κύκλου εργασιών με το κριτήριο του ύψους του ενεργητικού69.

Στην περίπτωση των μεθόδων εσωτερικών αξιολογήσεων παρέχονται δύο 

δυνατότητες μεταχείρισης των ανοιγμάτων προς ΜΜΕ είτε ως

> ανοίγματα του χαρτοφυλακίου λιανικής (υπό α) είτε εφόσον δεν πληρούνται οι 

σχετικές προϋποθέσεις ως

> ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων (υπό β).

(α) Η κατηγορία των ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής περιλαμβάνει τις εξής 

υποκατηγορίες:

> στεγαστικά δάνεια,

> αποδεκτά ανανεούμενα πιστωτικά ανοίγματα και

> λοιπά δάνεια λιανικής τραπεζικής.

69 Basel Committee (2003), παρ. 243
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Τα δάνεια προς ΜΜΕ μπορούν να περιληφθούν στην τελευταία κατηγορία οπότε οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις θα υπολογίζονται βάσει της ειδικής ευνοϊκότερης συνάρτησης 

που προβλέπεται για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής βάσει της προηγμένης 

μεθόδου70.

Τα κριτήρια συμπερίληψης στο χαρτοφυλάκιο λιανικής είναι τα ίδια με την τυποποιημένη 

προσέγγιση αλλά τα εν λόγω ανοίγματα πρέπει να ομαδοποιούνται σε κατηγορίες συναφών 

χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με το τρίτο συμβουλευτικό κείμενο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής η μεταχείριση των ανοιγμάτων προς ΜΜΕ ως ανοίγματα λιανικής τραπεζικής 

προϋποθέτει ότι οι τράπεζες τα αντιμετωπίζουν κατά τρόπο όμοιο με τη μεταχείριση των 

άλλων ανοιγμάτων λιανικής και διαχρονικά συνεπή (SM Ε use test)71.

Επιπροσθέτως αρκετά ανοίγματα χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης θα μπορούν, 

εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να περιληφθούν στην κατηγορία 

αποδεκτών ανανεούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων.

(β) Στη δεύτερη περίπτωση αν και προβλέπεται η χρήση της συνάρτησης υπολογισμού 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, η Επιτροπή της 

Βασιλείας έχει διαμορφώσει ειδικό συντελεστή συσχέτισης για την προσαρμογή των κε

φαλαιακών απαιτήσεων στο μέγεθος της εταιρείας (firm size adjustment) ανάλογα με το 

ύψος του κύκλου εργασιών ο οποίος πρέπει να κυμαίνεται από 5 μέχρι 50 εκ. ευρώ72. Η 

μεταβλητή προσαρμογής στο μέγεθος της εταιρείας επιτρέπει τη μείωση των κε

φαλαιακών απαιτήσεων μέχρι 20% για τις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 5 εκ. 

ευρώ. Βασικός λόγος για τη σχετική πρόβλεψη είναι να αποφευχθούν οι έντονες 

διαφοροποιήσεις στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για ανοίγματα το ύψος των οποίων δεν 

διαφοροποιείται μεγάλως (Cliff effect)73.

70 Επισημαίνετοα ότι στα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής δεν προβλέπεται η χρήση της Θεμελιώδους 
προσέγγισης.
71 European Commission (2003a),Παράρτημα Δ, 5ο σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να 
τροποποιήσει τη σχετική διάταξη ενσωματώνοντας μέρος του περιεχομένου της στα κριτήρια 
συμπερίληψης ενός ανοίγματος στο χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής (βλ. European commission 
(2004), παρ. 96).
72 Basel Committee (2003), παρ. 242. Τα ανοίγματα προς επιχειρήσεις, ο κύκλος εργασιών των οποίων 
υπολείπεται των 5 εκ. ευρώ, θα αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα προς επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 
5 εκ ευρώ.

73 Π.χ. ένα άνοιγμα 999990 ευρώ θα σταθμιζόταν ως άνοιγμα λιανικής ενώ ένα άνοιγμα 1000000 ευρώ 
ως άνοιγμα έναντι επιχειρήσεων.
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HlN.4K.4i: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ! ΕΞΕΤΑΣΗ! ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΤΣΜΟ 
ΙΏΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ

Συντ/τές
κινδύνου 5 ΠΕριοσότεροι Περισσότεροι Περισσότεροι

PD Εποπτική αρχή Τράπεζα Τράπεζα Τράπεζα

LCD Εποπτική αρχή 45''; ή 75^ Τράπεζα Τράπεζα

EAD Εποπτική αρχή lOOCi Τράπεζα Τράπεζα

Μ όχι 21/; έτη 
ή 6 μήνες
για συναλλαγές repo

Τράπεζα Ναι (τράπεζα)

Correlation όχι Προκαθορισμένος Προκαθορισμένος Τράπεζα

9.2.3 Εσωτερική χρηματοδότηση

Η εσωτερική χρηματοδότηση των ΜΜΕ και ειδικότερα των νεότευκτων 

επιχειρήσεων (start up companies) ) θα είναι οπωσδήποτε δυσχερέστερη από το 

παρελθόν. Η Επιτροπή της Βασιλείας αναγνωρίζοντας την υψηλή επικινδυνότητα των εν 

λόγω ανοιγμάτων διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο. Προϋπόθεση 

ενεργοποίησης της ειδικής μεταχείρισης αποτελεί η υπέρβαση του ορίου της 

ουσιαστικότητας. τα ανοίγματα της συγκεκριμένης κατηγορίας θεωρούνται ουσιαστικά 

εφόσον αθροιστικά υπερβαίνουν το 10% των ιδίων κεφαλαίων. Προβλέπεται πάντως 

χαμηλότερο όριο της τάξης του 5% εφόσον ο αριθμός των ανοιγμάτων δεν υπερβαίνει 

τα 10. Το σχετικό πλαίσιο αρθρώνεται γύρω από δύο μεθόδους74:

> Την προσέγγιση αγοράς (market based approach)

> Την προσέγγιση βάσει των παραμέτρων PD/LGD (Pd/LGD approach)

Η πρώτη μέθοδος διακρίνεται σε δύο υπομεθόδσυς:

> Την απλουστευμένη μέθοδο, και

> Τη μέθοδο των εσωτερικών υποδειγμάτων

Σύμφωνα με την πρώτη υπομέθοδο ο συντελεστής ανέρχεται σε 300% και 400% για τις 

συμμετοχές που είναι διαπραγματεύσιμες σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια ή όχι,

74 Basel Committee (2003), παρ.312.
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αντίστοιχα75. Η δεύτερη υπομέθοδος αναγνωρίζει τα εσωτερικά υποδείγματα (VaR 

models) των τραπεζών για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων76. Πάντως 

και σε αυτήν τη μέθοδο τίθενται ελάχιστα όρια των συντελεστών: 200% και 300% για 

τις συμμετοχές που είναι διαπραγματεύσιμες σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια ή 

όχι, αντίστοιχα.

Τέλος, η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των παραμέτρων PD/LGD βασίζεται στη 

λογική των συστημάτων εσωτερικής αξιολόγησης με κάποιες προσαρμογές (λ.χ. 

προκαθορισμένη παράμετρο LGD της τάξεως του 90% και εναπομένουσα διάρκεια 5 

ετών).

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να 

επιτρέψει τη χρήση του ειδικού συντελεστή συσχέτισης για την προσαρμογή των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων στο μέγεθος της εταιρίας (firm size adjustment) και στα 

ανοίγματα υπό τη μορφή συμμετοχών σε ΜΜΕ77.

9.3 Συμπεράσματα

Βάσει των προηγουμένων το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι το νέο πλαίσιο είναι 

ιδιαίτερα ευνοϊκό για την εξωτερική χρηματοδότηση των ΜΜΕ78. Πρέπει, βέβαια, να 

σημειωθεί ότι οι όποιες επιπτώσεις θα εξαρτηθούν και από δύο ακόμη σημαντικούς 

παράγοντες:

> το πλαίσιο για τις τεχνικές άμβλυνσης του πιστωτικού κινδύνου79, και

> τον ορισμό αθέτησης υποχρεώσεων80

Το κόστος άντλησης κεφαλαίων μέσω τραπεζικού δανεισμού θα αποτελεί συνάρτηση δύο 

παραγόντων:

> του ύψους του δανείου, και

> της μεθόδου υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων που χρησιμοποιεί η τράπεζα. 

Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν ενδεχομένως:

75 Ibid, παρ. 315.
76 Ibid, παρ. 317-320.
77 European Commission (2003b), παρ. 175.
78 Αυτό καταδεικνύουν και τα αποτελέσματα της τρίτης διερευνητικής των επιπτώσεων άσκησης QIS3.

79 Βασικό αίτημα αποτελεί η επέκταση της αναγνώρισης των μη χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων - 
εξασφαλίσεις που χρησιμοποιούν κατ’ εξοχήν οι ΜΜΕ.
80 Εν προκειμένω σημαντική είναι η ευχέρεια που παρέχεται για τον ορισμό της αθέτησης στην 
περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής μεγαλύτερης των 180 αντί των 90 ημερών.
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> οι επιχειρήσεις χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας που δεν δύνανται να παρέχουν 

εξασφαλίσεις,

> οι νεότευκτες επιχειρήσεις,

> οι επιχειρήσεις που δεν θα ανταποκριθούν στα αιτήματα των τραπεζών για 

παροχή των πληροφοριών εκείνων που επιτρέπουν την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας και της βιωσιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων, και

> οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν εσωτερικά (equity 

financing) από τις τράπεζες.

Οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν ότι το εσωτερικό τους σύστημα διακρίνει τα 

ανοίγματα προς ΜΜΕ και να επανεξετάσουν τις παραμέτρους του κινδύνου 

αναφορικά με τα συγκεκριμένα ανοίγματα. Επιπλέον, αναγκαία κρίνεται η ενημέ

ρωση των ΜΜΕ επί του νέου Συμφώνου προκειμένου αφενός να κατανοήσουν τις 

επερχόμενες εξελίξεις και αφετέρου να εμπεδώσουν την ανάγκη συνεργασίας και 

παροχής στοιχείων προς τις τράπεζες έτσι ώστε οι τελευταίες να αξιολογούν προ- 

σηκόντως τα ανοίγματα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΜΕ: 
συντελεστές στάΒμισης κίνδυνου

Βασιλεία II Βασιλεία I

Τυποποιημένη Μέθοδος Μέθοδος εσωτερικών αξιολογήσεων

Εξωτερική χρηματοδότηση 100% για άνοιγμα > € 1 εκ. Συνάρτηση για ανοίγματα λιανικής

75% για άνοιγμα < € 1 εκ. Συνάρτηση για ανοίγματα έναντι 
επιχειρήσεων αλλά προσαρμογή 
στο μέγεθος της επιχείρησης

Εαοιτερική χρημαιοδότηιτη 100% Προσέγγιση αγοράς: ελάχιστος 
συντελεστής 200%η 300% ανάλογα 
με την υιοΟετηΟείσα υπο-με'Οοδο

100%

Προσέγγιση βάσει των παράμετρον
PD/LGD:
Προκαθορισμένο LGD 90%
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10. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΑΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

10.1 Εισαγωγή

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μια νέα κατηγορία χρηματοοικονομικών 

εργαλείων έκανε δυναμικά την εμφάνιση της στις διεθνείς αγορές, τα πιστωτικά 

παράγωγα προϊόντα (credit derivatives). Τα συγκεκριμένα προϊόντα αποτελούν 

χρηματοοικονομικά συμβόλαια "εκτός ισολογισμού" (off - balanced sheet 

contracts) τα οποία παρέχουν ασφάλεια έναντι ζημιών που συνδέονται με τον 

πιστωτικό κίνδυνο. Η εμφάνιση των πιστωτικών παραγώγων στις σύγχρονες 

κεφαλαιαγορές πρέπει να κατανοηθεί με βάση ένα πλαίσιο προοδευτικού 

επαναπροσδιορισμού της διαχείρισης τον κινδύνου, που έχει διαμορφωθεί σε 

διεθνές επίπεδο, και εφαρμογής των χρηματοοικονομικών παραγώγων για την 

απομόνωση της σημαντικότερης ίσως μορφής κινδύνου, του πιστωτικού. Η 

εφαρμογή των πιστωτικών παραγώγων σε εμπορικές και επενδυτικές εργασίες και η 

χρήση τους από τραπεζικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και θεσμικούς επενδυτές έχει 

οδηγήσει σε μία μεταβολή της προσέγγισης διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Η 

εμφάνιση των πιστωτικών παραγώγων έδωσε μία νέα διάσταση στη διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου, επιτρέποντας τον να θεωρείται ως ένα "αγαθό" ξεχωριστό από 

άλλους κινδύνους (όπως ο κίνδυνος επιτοκίων και νομίσματος), το οποίο μπορεί να 

διαχειρισθεί με τρόπο δυναμικό μέσω τεχνικών και στρατηγικών αντιστάθμισης. Η 

ραγδαία ανάπτυξη και χρήση των πιστωτικών παραγώγων τα τελευταία χρόνια στις 

ανεπτυγμένες παγκόσμιες κεφαλαιαγορές έχει θέσει σε λειτουργία μια νέα 

εξειδικευμένη αγορά παραγώγων, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί εξέλιξη της 

δευτερογενούς αγοράς διαπραγμάτευσης δανείων, η οποία αναπτύχθηκε από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990.

10.2 Ορισμός και χρήση των πιστωτικών παραγώγων προϊόντων

Τα προβλήματα και πολλές φορές η αναποτελεσματικότητα των παραδοσιακών 

μεθόδων της πιστωτικής ανάλυσης (credit analysis) του δανειζόμενου, και της 

διαφοροποίησης (diversification) του πιστωτικού κινδύνου, αλλά και της μεταγενέστερης 

τιτλοποίησης (securitization) με σκοπό τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των
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χαρτοφυλακίων πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οδήγησαν στην αναζήτηση 

νέων καινοτομικών μεθόδων και εργαλείων αντιμετώπισης του συγκεκριμένου 

κινδύνου. Σε τεχνικό επίπεδο, τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι διμερή συμβόλαια 

(bilateral contracts) τα οποία απομονώνουν συγκεκριμένες όψεις του πιστωτικού 

κινδύνου από το υποκείμενο εργαλείο και μεταφέρουν τον κίνδυνο αυτό μεταξύ των 

δύο συμβαλλόμενων (Das, 1995, και Neal, 1996). Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, τα 

πιστωτικά παράγωγα διαχωρίζουν την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου από άλλες ποιοτικές και ποσοτικές πλευρές της ιδιοκτησίας των 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Έτσι, τα εργαλεία αυτά ενσωματώνουν ένα από τα 

σημαντικότερα γνωρίσματα των ιστορικά επιτυχημένων παραγώγων προϊόντων, που 

είναι η δυνατότητα επίτευξης αποτελεσματικών κερδών μέσω της διαδικασίας 

ολοκλήρωσης της αγοράς (market completion). Με το διαχωρισμό των συγκεκριμένων 

όψεων του πιστωτικού κινδύνου από άλλους κινδύνους, τα χρηματοπιστωτικά αυτά 

συμβόλαια επιτρέπουν ακόμα και στις πιο μη-ρευστοποιήσιμες πιστωτικές θέσεις να 

μεταφερθούν από χαρτοφυλάκια που έχουν αλλά δεν επιθυμούν τον κίνδυνο σε άλλα 

που επιθυμούν αλλά δεν έχουν τον κίνδυνο αυτό, ακόμα και όταν το υποκείμενο 

σώμα δεν θα μπορούσε να μεταφερθεί με τον ίδιο τρόπο.

Τα παραδοσιακά παράγωγα προϊόντα, όπως τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα, τα 

προθεσμιακά συμβόλαια και οι ανταλλαγές, διευκολύνουν την ξεχωριστή 

διαπραγμάτευση των ατομικών χαρακτηριστικών ενός χρεογράφου, απομονώνοντας 

τα από το ίδιο το χρεόγραφο. Ωστόσο, δεν είναι σε θέση, εκτός κατά έμμεσο τρόπο, να 

επιτρέψουν την ξεχωριστή διαπραγμάτευση δύο ειδών κινδύνου -του κινδύνου των 

μεταβολών του περιθωρίου κινδύνου και του κινδύνου αθέτησης. Οι κίνδυνοι αυτοί 

αποτελούν τις δύο όψεις του πιστωτικού κινδύνου ενός χρεογράφου ή ενός εκδότη. 

Παραδοσιακά, η διαχείριση των κινδύνων αυτών επιτελείται μέσω της 

διαπραγμάτευσης των ίδιων των υποκείμενων χρεογράφων. Ωστόσο, η εμφάνιση των 

πιστωτικών παραγώγων επιτρέπει την ξεχωριστή διαπραγμάτευση και διαχείριση 

των κινδύνων αυτών. Έτσι, το κεφαλαιώδες χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων 

προϊόντων είναι ότι διαχωρίζουν και απομονώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο, 

διευκολύνοντας τη διαπραγμάτευση του με σκοπό:

> την αντιγραφή,

> τη μεταφορά, και
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> την αντιστάθμιση του.

Ένα ακόμα καινοτομικό χαρακτηριστικό των πιστωτικών παραγώγων συμβολαίων 

είναι ότι αποτελούν τον πρώτο μηχανισμό μέσω του οποίου ακάλυπτες προθεσμιακές 

πωλήσεις πιστωτικών εργαλείων μπορούν να εκτελεσθούν με κάθε απαιτούμενη 

ρευστότητα και χωρίς τον κίνδυνο ανοδικής τάσης των τιμών (risk of a short squeeze)81. 

Αν και η ακάλυπτη προθεσμιακή πώληση ενός τραπεζικού δανείου είναι λίγο ή πολύ 

αδύνατη, ωστόσο, τα οικονομικά της ακάλυπτης θέσης (economics of a short position) 

μπορούν να επιτευχθούν με ένα συνθετικό τρόπο αγοράζοντας πιστωτική προστασία 

με τη χρήση ενός πιστωτικού παράγωγου.

Η πιθανότητα ακάλυπτων πωλήσεων φέρνει στην επιφάνεια και ένα πλήθος 

ευκαιριών εξισορροπητικής αγοραπωλησίας (arbitrage). Σήμερα, οι παγκόσμιες 

πιστωτικές αγορές επιδεικνύουν ανακολουθίες στην τιμολόγηση του πιστωτικού 

κινδύνου διαφορετικών κατηγοριών εργαλείων, ημερομηνιών λήξεως, κατατάξεων 

πιστοληπτικής ικανότητας, χρονικής ζωής, νομισμάτων, κλπ. Οι ανακολουθίες αυτές 

εξακολουθούν επειδή αυτοί που διενεργούν «arbitrage» έχουν αποδειχθεί παραδοσια

κά αναποτελεσματικοί να αγοράζουν φθηνές και να πωλούν ακάλυπτα ακριβές 

υποχρεώσεις με σκοπό την εξαγωγή κερδών. Οσο η ρευστότητα των πιστωτικών 

παραγώγων βελτιώνεται, τραπεζικά ιδρύματα, δανειζόμενα και άλλοι πιστωτικοί 

επενδυτές θα εκμεταλλευτούν τέτοιες ευκαιρίες με φυσική συνέπεια τη σταδιακή 

εξαφάνιση των διαφορών πιστωτικής τιμολόγησης, καθώς οι πιστωτικές αγορές θα 

λαμβάνουν πιο αποτελεσματικές μορφές.

Η κύρια ζήτηση για τα πιστωτικά παράγωγα προέρχεται από τα τραπεζικά 

/χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τους θεσμικούς επενδυτές. Η χρήση των 

πιστωτικών παραγώγων προϊόντων από τα τραπεζικά ιδρύματα οφείλεται στην 

επιθυμία βελτίωσης της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους (με συνθετικό 

τρόπο) και στην προσπάθεια αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πιστωτικών 

χαρτοφυλακίων τους. Τα αίτια της χρήσης των εργαλείων αυτών από τους επενδυτές 

οφείλονται σε ένα πλέγμα παραγόντων και αφορούν:

1) Τη δυνατότητα να προστεθεί αξία στα χαρτοφυλάκια μέσω της 

διαπραγμάτευσης του πιστωτικού κινδύνου σε μια ξεχωριστή βάση.

2) Την ευκαιρία διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των επενδύσεων.

81 Βλ. σχ. Masters (1996) και Chose (ed) (British Bankers Association, 1997).
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3) Την ικανότητα να επωφεληθούν, μέσω της διενέργειας «arbitrage», από την 

τιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου μέσα και ανάμεσα σε διαφορετικούς 

τομείς /κλάδους της αγοράς.

4) Την αδυναμία των παραδοσιακών θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών 

διαθεσίμων να συμμετέχουν στις αγορές δανείων (Loan Market) ως αποτέλεσμα, 

κατά ένα μέρος, της απουσίας των απαραίτητων διαδικασιών προεργασίας και 

διαχείρισης των δανείων (origination and loan administration).

Η χρήση των πιστωτικών παραγώγων από τον επιχειρηματικό κόσμο, αν και δεν έχει 

λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις, μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και οφέλη. 

Η δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης στην αγορά των πιστωτικών παραγώγων 

συμβολαίων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης του 

κινδύνου χρηματοδότησης (financing or project risk), αύξησης του εύρους των 

επιχειρηματικών ευκαιριών, καθώς και προστασίας έναντι του κινδύνου αθέτησης των 

βασικών προμηθευτών ή πελατών της.

Τα πιστωτικά παράγωγα προϊόντα διακρίνονται σε τρεις βασικές δομές εργαλείων82:

1) Ανταλλαγές συνολικής απόδοσης (total rate of return swaps or loan swaps).

2) Προϊόντα πιστωτικού περιθωρίου (credit - spread products).

3) Προϊόντα πιστωτικής αθέτησης (credit - default products).

10.2.1 Ανταλλαγές συνολικής απόδοσης

Μια ανταλλαγή συνολικής απόδοσης (total return swap) αποτελεί ένα διμερές 

χρηματοοικονομικό συμβόλαιο σχεδιασμένο να μεταφέρει τον πιστωτικό κίνδυνο 

μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων πλευρών. Η κεντρική έννοια της μορφής αυτής ενός 

πιστωτικού παραγώγου είναι η αντιγραφή της συνολικής απόδοσης ενός πιστωτικού 

χρεογράφου (ομολόγου ή δανείου) και η ανταλλαγή της με μία άλλη χρηματική ροή (Das

2 Εκτός των βασικών πιστωτικών παραγώγων προϊόντων, μια σειρά από παράγωγα 
εργαλεία διαχείρισης του πιστωτικού κίνδυνου έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνιση τους στις διεθνείς 
αγορές. Τα εργαλεία αυτά αναφέροντοα κυρίως στις συνθετικές υπηρεσίες δανεισμού (synthetic lending 
facilities- ο όρος συνδέεται με την Menill Lynch), γνωστές επίσης και ως «asset swaptions» και σε μια 
σειρά παραλλαγών τους, όπως τα « volume/ size remarketing options», οι συμφωνίες πιστωτικής 
ανταλλαγής (Credit exchange agreements) καθώς και οι συμφωνίες μη -μετατρεψιμότητας νομισμάτων 
(currency inconvertibility agreements). Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα πιστωτικά παράγωγα είναι τα γραμμάτια 
πιστωτικής σύνδεσης (credit -linked notes). Για μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και ανάλυση των 
παραπάνω καινστομικών παραγώγων προϊόντων, βλέπε Das (19%), και Das (ed) (1998).
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(ed). 1998, και B.E. Smith, 1994). Αυτό σημαίνει ότι οι πληρωμές μεταξύ των δύο 

πλευρών σε μία ανταλλαγή συνολικής απόδοσης βασίζονται πάνω στις μεταβολές της 

αγοραίας αποτίμησης ενός συγκεκριμένου πιστωτικού εργαλείου.

Σε μία ανταλλαγή συνολικής απόδοσης, ο ένας αντισυμβαλλόμενος (τράπεζα ή 

πληρωτής της ανταλλαγής) πληρώνει τον άλλον (επενδυτής ή παραλήπτης της 

ανταλλαγής) τη συνολική απόδοση ενός συγκεκριμένου υποκείμενου χρεογράφου, της 

υποχρέωσης αναφοράς (reference obligation). Η «συνολική απόδοση» αποτελείται από 

το άθροισμα του τόκου, των προμηθειών και κάθε μεταβολής στην αξία των 

πληρωμών σχετικά με την υποχρέωση αναφοράς. Η μεταβολή στην αξία της 

πληρωμής ισούται με κάθε ανατίμηση (θετική μεταβολή) ή υποτίμηση (αρνητική 

μεταβολή) της αγοραίας αξίας της υποχρέωσης αναφοράς, όπως ορίζεται συνήθως 

από μία ομάδα βασικών διαπραγματευτών. Μία καθαρή υποτίμηση της αξίας 

(αρνητική συνολική απόδοση) επιφέρει την καταβολή μιας πληρωμής στον πληρωτή 

της ανταλλαγής (total return payer), ενώ γενικότερα η μεταβολή στην αξία των 

πληρωμών μπορεί να λάβει χώρα στη λήξη ή σε μία περιοδική βάση. Εναλλακτικά του 

χρηματικού διακανονισμού της μεταβολής στην αξία των πληρωμών, οι ανταλλαγές 

συνολικής πληρωμής επιτρέπουν τη φυσική παράδοση του υποκείμενου χρεογράφου 

στη λήξη από τον πληρωτή της ανταλλαγής, με αντάλλαγμα μια πληρωμή της αρχικής 

αξίας του χρεογράφου από τον παραλήπτη της ανταλλαγής. Η αρχική τιμή (initial 

price) του υποκείμενου δανείου ή ομολόγου συμφωνείται μεταξύ των δύο πλευρών, 

ενώ η λήξη μιας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης δεν απαιτείται να συμπίπτει με 

αυτή της υποκείμενης υποχρέωσης και συνήθως κυμαίνεται από 1-5 έτη. Από την 

πλευρά του, ο παραλήπτης της συνολικής απόδοσης της υποκείμενης υποχρέωσης 

καταβάλει μια τακτική κυμαινόμενη πληρωμή, που συνίσταται από το LIBOR, συν 

ένα περιθώριο (Υ μονάδες βάση κάθε χρόνο).

Με τη σύναψη μιας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης μεταξύ δύο πλευρών, ο 

πληρωτής (τράπεζα) είναι σε θέση να μετακινήσει κατά τρόπο αποτελεσματικό το 

σύνολο του οικονομικού κινδύνου του υποκείμενου χρεογράφου. Η μεταφορά του 

κινδύνου επιτελείται με κάθε εμπιστευτικότητα και χωρίς την ανάγκη χρηματικής 

καταβολής, ενώ ο πληρωτής διατηρεί στην κατοχή του τα δικαιώματα ψήφου και 

εξυπηρέτησης του υποκείμενου χρεογράφου, αν και σε μερικές περιπτώσεις ορισμένα 

από τα δικαιώματα αυτά ιδιοποιούνται από τον παραλήπτη σύμφωνα με 

συγκεκριμένους όρους της ανταλλαγής. Από την πλευρά του, ο παραλήπτης της
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ανταλλαγής εκτίθεται στον κίνδυνο του υποκείμενου χρεογράφου, χωρίς όμως να 

καταβάλει την αρχική δαπάνη που απαιτείται για την αγορά της υποχρέωσης 

αναφοράς (reference obligation).

10.2.2 Προϊόντα Πιστωτικού Περιθωρίου

Τα προϊόντα πιστωτικού περιθωρίου (credit - spread products) αναφέρονται σε 

ανταλλαγές ή χρηματοοικονομικά δικαιώματα πάνω σε περιθώρια πιστωτικού 

κινδύνου πιστωτικά «ευαίσθητων» χρεογράφων (κυρίως δάνεια ή ομόλογα). Η 

βασική δομή των συγκεκριμένων αυτών πιστωτικών παραγώγων, όπως 

αποκαλύπτεται και από την ονομασία τους, έχει άμεση σχέση με τα πιστωτικά 

περιθώρια (credit spread). Το πιστωτικό περιθώριο αντιπροσωπεύει το περιθώριο 

(margin) πάνω από την ακίνδυνη απόδοση (risk - free rate) που σχεδιάζεται για να 

αποζημιώσει τον επενδυτή για τον κίνδυνο αθέτησης του υποκείμενου χρεογράφου:

Πιστωτικό Περιθώριο = Απόδοση χρεογράφου ή δανείου - Απόδοση Ακίνδυνου 

χρεογράφου

Δύο είναι οι γενικές μορφές παραγώγων προϊόντων πιστωτικού περιθωρίου που 

επικρατούν στις διεθνείς αγορές:

1. Παράγωγα πάνω σε πιστωτικά περιθώρια που σχετίζονται με ένα ακίνδυνο 

χρεόγραφο - απόλυτο περιθώριο (absolute spread).

2. Παράγωγα πάνω σε πιστωτικά περιθώρια ανάμεσα σε δύο «ευαίσθητα» σχετικά 

με τις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου χρεόγραφα - σχετικό περιθώριο 

(relative spread).

Σε μια ανταλλαγή απόλυτου πιστωτικού περιθωρίου (absolute credit - spread swap), ο 

πρώτος αντισυμβαλλόμενος (επενδυτής) πληρώνει στον άλλον (τράπεζα) το περιθώριο 

ανάμεσα σε ένα χρεόγραφο και είτε σε ένα ακίνδυνο χρεόγραφο ή σε κάποιο άλλο 

χρεόγραφο, και λαμβάνει ένα συμφωνημένο σταθερό περιθώριο. Ο πρώτος 

αντισυμβαλλόμενος πραγματοποιεί κέρδη εάν το περιθώριο ανάμεσα στα δύο 

χρεόγραφα μειώνεται. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν το περιθώριο αυξηθεί, ο 

αντισυμβαλλόμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία ζημιά. Στην περίπτωση της 

συναλλαγής σχετικού περιθωρίου, η τράπεζα πληρώνει στον αντισυμβαλλόμενο το 

περιθώριο ανάμεσα στο χρεόγραφο 1 και σε ένα ακίνδυνο χρεόγραφο και δέχεται 

από αυτόν το περιθώριο ανάμεσα στο χρεόγραφο 2 και σε ένα ακίνδυνο χρεόγραφο.
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Ο αντισυμβαλλόμενος σημειώνει κέρδη (ζημιές) όταν το περιθώριο του δεύτερου 

χρεογράφου μειώνεται (αυξάνεται) σε σχέση με αυτό του πρώτου. Η δομή των 

ανταλλαγών πιστωτικού κινδύνου μοιάζει με αυτή μιας προθεσμιακής συμφωνίας 

πάνω στο πιστωτικό περιθώριο (forward on the credit spread), όπου στη λήξη του 

συμβολαίου υπάρχει ένας χρηματικός διακανονισμός που βασίζεται στη διαφορά 

ανάμεσα στο συμφωνημένο περιθώριο και στο πραγματικό περιθώριο.

Τα δικαιώματα πάνω σε πιστωτικά περιθώρια και οι ανταλλαγές πιστωτικού 

περιθωρίου επιτρέπουν τη δημιουργία μη-γραμμικών πληρωμών πάνω στη 

μετατόπιση του υποκείμενου πιστωτικού περιθωρίου. Τα δικαιώματα πιστωτικού 

περιθωρίου διακρίνονται σε:

1) δικαιώματα αγοράς (call option), όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να 

αγοράσει το περιθώριο και να ωφεληθεί από μία μείωση του.

2) δικαιώματα πώλησης ( put option), όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να 

πωλήσει το περιθώριο και να αποκομίσει κέρδη από μία αύξηση του.

Η χρήση των παραγώγων εργαλείων πιστωτικού περιθωρίου επιτρέπει την 

απομόνωση και την ανάκτηση αξίας από:

1) τις σχετικές πιστωτικές μεταβολές ανεξάρτητα από τις μεταβολές των 

επιτοκίων.

2) τη διαπραγμάτευση των προσδοκιών σχετικά με τα προθεσμιακά πιστωτικά 

περιθώρια (forward credit spread).

3) τη διαπραγμάτευση της χρονικής διάρθρωσης των πιστωτικών περιθωρίων 

(term structure of credit spreads).

Έτσι οι χρήστες των προϊόντων πιστωτικού περιθωρίου αποκτούν την ικανότητα να 

διαπραγματευτούν, αντισταθμίσουν ή να ρευστοποιήσουν προσδοκίες πάνω στα 

μελλοντικά πιστωτικά περιθώρια. Επιπλέον, η χρήση των συγκεκριμένων αυτών ερ

γαλείων ευνοείται και από το γεγονός ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι 

εκτός ισολογισμού και γενικά χαρακτηρίζονται από μικρότερα κόστη συναλλαγών.

10.2.3 Προϊόντα πιστωτικής αθέτησης

Τα προϊόντα πιστωτικής αθέτησης (credit - default products) αναφέρονται σε 

χρηματοπιστωτικά εργαλεία που έχουν σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
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απομονώσουν τον κίνδυνο αθέτησης μιας πιστωτικής υποχρέωσης. Τα εργαλεία αυτά 

διακρίνονται σε:

1) Ανταλλαγές πιστωτικής αθέτησης (credit - default swaps).

2) Δικαιώματα πιστωτικής αθέτησης ( credit - default options) Αμερικανικού ή 

Ευρωπαϊκού τύπου.

Μία ανταλλαγή πιστωτικής αθέτησης ή μία πιστωτική ανααλλαγή(α·6άή swap) είναι 

ένα διμερές χρηματοπιστωτικό συμβόλαιο με το οποίο ο ένας αντισυμβαλλόμενος (ο 

αγοραστής που επιζητεί ασφάλεια) πληρώνει μια περιοδική αμοιβή εκπεφρασμένη σε 

μονάδες βάσης (basis point) του υποθετικού κεφαλαίου (notional amount), σε 

αντάλλαγμα με μία ενδεχόμενη πληρωμή (contingent payment) από τον πωλητή 

ασφάλειας μετά από ένα πιστωτικό συμβάν83 (credit event) μιας οντότητας αναφοράς 

(reference entity).

Η ενδεχόμενη πληρωμή επηρεάζεται από ένα μηχανισμό χρηματικού διακανονισμού ο 

οποίος σχεδιάστηκε για να απεικονίσει τη ζημιά που υφίστανται οι πιστωτές της 

οντότητας αναφοράς μετά την εκδήλωση του πιστωτικού συμβάντος. Εκτός του χρηματι

κού διακανονισμού, ο αγοραστής ασφάλειας μπορεί να προβεί στη φυσική μεταφορά 

(physical delivery) μιας συγκεκριμένης απαίτησης με αντάλλαγμα μια πληρωμή της 

ονομαστικής της αξίας.

Η οντότητα αναφοράς μπορεί να είναι μία οποιαδήποτε επιχείρηση ή τραπεζικό 

(χρηματοοικονομικό) ίδρυμα, η αθέτηση των υποχρεώσεων της οποίας ενεργοποιεί 

τις πληρωμές ανταλλαγής, ενώ τα σχετικά πιστωτικά χρεόγραφα (ομόλογα, δάνεια ή 

παράγωγα εργαλεία) που εκδίδονται από αυτή πρέπει να είναι ονομαστικά. Οι 

ορισμοί του πιστωτικού συμβάντος και του μηχανισμού διακανονισμού που 

χρησιμοποιούνται για να καθορισθεί η ενδεχόμενη απαίτηση είναι ευέλικτοι και 

οριστικοποιούνται με διαπραγμάτευση ανάμεσα στους δύο αντισυμβαλλόμενους84.

83 Ένα πιστωτικό συμβάν κοινώς αναχρέρεται σε μια πτώχευση, αδυναμία εξόφλησης οφειλών στη 
λήξη τους, αφερεγγυότητα, δυσμενής αναδιάρθρωση του χρέους ή μείωση του βαθμού πιστοληπτικής 
ικανότητας κάτω από ένα σύμφωνημένο σημείο.
84 Ο Οργανισμός Διεθνών Ανταλλαγών και Παραγώγων Προϊόντων (International Swap and 
Derivatives Association - ISDA) έχει ήδη μελετήσει και προτείνει τη δημιουργία μιας τυποποιημένης 
επιστολής επιβεβαίωσης (standardized letter confirmation) για τις πιστωτικές ανταλλα/ές, η οποία 
επιτρέπει στα δύο μέρη να συγκεκριμενοποιήσουν τους ακριβείς όρους της συναλλαγής από ένα 
αριθμό εναλλακτικών προτάσεων με σκοπό τη μείωση της αβεβαιότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών.
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Οι πιστωτικές ανταλλαγές, και γενικότερα τα πιστωτικά παράγωγα, είναι σχεδόν 

αποκλειστικά ενδο -επαγγελματικές (δηλαδή μη-λιανικές) συναλλαγές. Με μέσο όρο 

$25-50 εκατ. ανά συναλλαγή, οι πιστωτικές ανταλλαγές κυμαίνονται σε μέγεθος από 

μερικά εκατομμύρια έως δισεκατομμύρια δολάρια. Η διάρκεια λήξης τους κυμαίνεται 

συνήθως από ένα έως δέκα χρόνια, και σε μερικές περιπτώσεις εκτείνεται σε ακόμα 

μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, αν και η πιστωτική ποιότητα των αντισυμβαλλομένων 

συχνά περιορίζει τη ρευστότητα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Τα δικαιώματα πιστωτικής αθέτησης ή πιστωτικά δικαιώματα (credit option) είναι 

δικαιώματα αγοράς ή πώλησης πάνω στην τιμή, είτε (α) ενός γραμματίου 

κυμαινόμενου επιτοκίου, ομολόγου ή δανείου, ή (β) ενός πακέτου ανταλλαγής 

περιουσιακών στοιχείων, το οποίο αποτελείται από ένα εργαλείο πιστωτικού 

κινδύνου με οποιαδήποτε χαρακτηριστικά πληρωμής και από ένα παράγωγο 

συμβόλαιο που ανταλλάσσει τις χρηματικές ροές του εργαλείου αυτού με μια 

χρηματική ροή κυμαινόμενου επιτοκίου. Στην πρώτη περίπτωση, το πιστωτικό 

δικαίωμα πώλησης (ή αγοράς) παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα αλλά όχι την 

υποχρέωση να πωλήσει στον (ή να αγοράσει από) τον πωλητή ένα συγκεκριμένο 

στοιχείο κυμαινόμενου επιτοκίου σε μία προκαθορισμένη τιμή («τιμή εκτέλεσης»), Ο 

διακανονισμός μπορεί να επιτευχθεί σε μία χρηματική ή φυσική βάση. Στη δεύτερη 

και πιο περίπλοκη περίπτωση ο αγοραστής του δικαιώματος πώλησης πληρώνει ένα 

πριμ για το δικαίωμα να πωλήσει στον πωλητή του δικαιώματος πώλησης ένα 

συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και ταυτοχρόνως συμμετέχει σε μια ανταλλαγή 

στην οποία ο πωλητής καταβάλει τα τοκομερίδια του περιουσιακού στοιχείου και 

λαμβάνει τριών ή έξι μηνών LIBOR συν ένα προκαθορισμένο «περιθώριο εκτέλεσης» 

(strike spread). Επιπλέον, ο πωλητής πραγματοποιεί μια πληρωμή της ονομαστικής 

αξίας του συνδυασμένου αυτού πακέτου κατά την εκτέλεση. Τα πιστωτικά 

δικαιώματα χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα από τους θεσμικούς επενδυτές ως 

μια πηγή αύξησης των αποδόσεων τους. Σε ευμετάβλητες αγορές, με τα προϊόντα 

πιστωτικού περιθωρίου σε περιορισμένη προσφορά, οι επενδυτές της πιστωτικής 

αγοράς συχνά βρίσκονται σε καταστάσεις υποεπένδυσης (underinvestment). 

Επομένως, η ικανότητα να πωλούνται πιστωτικά δικαιώματα, από όπου οι επενδυτές 

λαμβάνουν ένα τρέχον εισόδημα σε αντάλλαγμα με τον κίνδυνο κατοχής (στην 

περίπτωση του δικαιώματος πώλησης) ή απώλειας (στην περίπτωση του δικαιώματος 

αγοράς) ενός περιουσιακού στοιχείου σε μία συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον προσφέρει
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μια ελκυστική αύξηση των κερδών των πωλητών. Από την άλλη πλευρά, οι αγοραστές 

πιστωτικών δικαιωμάτων είναι συχνά τραπεζικά ιδρύματα και χρηματιστές οι οποίοι 

ενδιαφέρονται να αντισταθμίσουν την έκθεση τους στις μεταβολές των πιστωτικών 

περιθωρίων, αντισταθμίζοντας θέσεις αγοράς (long positions) με δικαιώματα πώλησης 

και θέσεις πώλησης (short positions) με δικαιώματα αγοράς. Για τα τραπεζικά 

ιδρύματα τα οποία εμφανίζουν συχνά στους ισολογισμούς τους έντονη δανειακή 

εξάρτηση, η εκτός ισολογισμού μορφή των θέσεων που δημιουργούνται από τα 

πιστωτικά δικαιώματα αποτελούν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό.

Τα πιστωτικά δικαιώματα έχουν επίσης εφαρμογές και στους δανειζόμενους οι οποίοι 

επιθυμούν να «κλειδώσουν» μελλοντικά κόστη δανεισμού χωρίς να διογκώσουν τα 

μεγέθη των ισολογισμών τους (Masters, 1996). Ένας δανειζόμενος με μία γνωστή 

απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να αντισταθμίσει την έκθεση του στον κίνδυνο των 

επιτοκίων χρησιμοποιώντας παράγωγα εργαλεία επιτοκίου. Ωστόσο, πριν την 

εμφάνιση των πιστωτικών παραγώγων, η έκθεση στον κίνδυνο εξαιτίας των μεταβολών 

του επιπέδου των περιθωρίων δανεισμού (Borrowing spread) ενός εκδότη δεν 

μπορούσε να αντισταθμιστεί χωρίς την άμεση έκδοση χρέους και την επένδυση 

κεφαλαίων σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό είχε μια περιττή δυσμενή διόγκωση 

των τιμών του τρέχοντος ισολογισμού και έκθεση του εκδότη στον κίνδυνο 

επανεπένδυσης. Σήμερα, οι εκδότες μπορούν να συνάψουν συμφωνίες πιστωτικών 

δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας το δικό τους όνομα και να «κλειδώσουν» έτσι 

μελλοντικά κόστη δανεισμού.

10.3 Αποτίμηση πιστωτικών παραγώγων

Αναφορικά με τη διαδικασία τιμολόγησης των πιστωτικών παραγώγων, η τάση που 

επικρατεί σε διεθνές επίπεδο αναφέρεται στην αποτίμηση τους σε μια ατομική και 

ξεχωριστή βάση. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η τιμολόγηση καθενός από τα πι

στωτικά παράγωγα προϊόντα εντάσσεται σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο που 

χαρακτηρίζεται από σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα διαφορετικά είδη των 

πράξεων με πιστωτικά παράγωγα.

Δύο είναι τα σημεία κλειδιά στην τιμολόγηση των πιστωτικών παραγώγων: η χρονική 

διάρθρωση των πιστωτικών περιθωρίων (term structure of credit spread)85 (Fons,

85 Όπου η χρονική διάρθρωση των πιστωτικών περιθωρίων δεν είναι παρατηρήσιμη ή υπάρχει έλλειψη 
δεδομένων (data), χρησιμοποιείται η έννοια του ουδέτερου πιστωτικού περιθωρίου (Risk - neutral 
credit spread).
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1994) και η αποτίμηση του κινδύνου αθέτησης. Ιδιαίτερα η αποτίμηση του κινδύνου

αθέτησης συναρτάται από:

1) τον κίνδυνο ανοίγματος (exposure risk), ο οποίος αναφέρεται στο ποσό που 

εκτίθεται στον κίνδυνο ζημιών κατά την εκδήλωση της αθέτησης,

2) την αδυναμία ενός αντισυμβαλλόμενου σε μια συμφωνία να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του, και

3) το ποσό που αποτελεί τη ζημιά και το οποίο είναι δυνατόν να καλυφθεί από 

έναν αντισυμβαλλόμενο μετά την εκδήλωση της αθέτησης ή το επιτόκιο ανά

κτησης (recovery rate).

Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις τιμολόγησης των πιστωτικών παραγώγων:

> Οι προσεγγίσεις των ατομικών συναλλαγών (Individual Transaction Approach), 

οι οποίες καλύπτουν την τιμολόγηση χωριστών συναλλαγών σε μία μεμονωμένη 

βάση. Τα συστατικά της τιμολόγησης περιλαμβάνουν τον κίνδυνο ανοίγματος, 

την πιθανότητα αθέτησης, το επιτόκιο ανάκτησης και τη συσχέτιση ανάμεσα 

στα παραπάνω.

> Οι προσεγγίσεις χαρτοφυλακίου (portfolio approaches), οι οποίες ενσωματώνουν 

τις αλληλεπιδράσεις τιμολόγησης ανάμεσα στον κίνδυνο των ατομικών 

συναλλαγών. Τα συστατικά τιμολόγησης για ένα χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνουν 

τους κινδύνους ανοίγματος των ατομικών συναλλαγών και τη συσχέτιση 

ανάμεσα τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συσχετίσεις 

ανάμεσα στους κινδύνους αθέτησης μέσα σε ένα χαρτοφυλάκιο (δηλαδή η από 

κοινού πιθανότητα αθέτησης), αλλά και η συσχέτιση ανάμεσα στον κίνδυνο 

ανοίγματος και στο επιτόκιο ανάκτησης.

Τα υποδείγματα κινδύνου αθέτησης ( default risk models) που χρησιμοποιούνται για

την τιμολόγηση των πιστωτικών παραγώγων είναι δύο ειδών:

> Υποδείγματα κινδύνου αθέτησης οργανισμών αξιολογικής κατάταξης 

πιστοληπτικής ικανότητας (Rating agency default models). Τα υποδείγματα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του κινδύνου αθέτησης για 

έναν αντισυμβαλλόμενο με γνωστή τρέχουσα πιστοληπτική κατάταξη και 

βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία αθέτησης.
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> Υπόδειγμα ιδιοκτησίας (proprietary models), τα οποία αναπτύχθηκαν για τους 

σκοπούς προβλέψιμης των συμβάντων αθέτησης και βασίζονται στην 

πρωτοποριακή διαπίστωση των Black and Scholes (1973), που αναφέρει ότι το 

μετοχικό κεφάλαιο σε μια επιχείρηση χαμηλού κινδύνου είναι ισοδύναμο με ένα 

δικαίωμα αγοράς πάνω στην καθαρή περιουσιακή αξία της επιχείρησης. Η 

καθαρή περιουσιακή αξία της επιχείρησης υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των 

περιουσιακών της στοιχείων μείον οι απαιτήσεις πάνω στα περιουσιακά 

στοιχεία, οι οποίες περιλαμβάνουν παραδοσιακές χρηματοοικονομικές 

απαιτήσεις, όπως τη σύναψη χρέους και άλλες μορφές απαιτήσεων.

Τα τελευταία χρόνια, η τιμολόγηση του κινδύνου αθέτησης και κατ' επέκταση 

των πιστωτικών παραγώγων έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής στα πλαίσια της 

Χρηματοοικονομικής Επιστήμης. Οι Jarrow, Lando & Turnbull (1994) πρότειναν 

ένα υπόδειγμα τιμολόγησης το οποίο χρησιμοποιεί αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας, οι οποίες ακολουθούν τις σειρές Μαρκόφ (Markov Process), για να 

μοντελοποιήσουν τον κίνδυνο αθέτησης και να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιτόκιο 

ανάκτησης, ενώ ο Das (1995) εφάρμοσε ένα υπόδειγμα στοχαστικών επιτοκίων και 

αξιών των επιχειρήσεων για την αποτίμηση των δικαιωμάτων πιστωτικού κινδύνου. 

Τέλος οι Das & Tufano (1996) πρότειναν ένα υπόδειγμα στο οποίο ενσωμάτωσαν ένα 

στοχαστικό επιτόκιο ανάκτησης ως μια επιπρόσθετη μεταβλητή του κινδύνου αθέτησης 

ενώ ο Hughston (1996) πρότεινε ένα γενικευμένο μοντέλο τιμολόγησης ομολόγων 

υψηλού κινδύνου, των οποίων ο κίνδυνος αθέτησης ακολουθεί τη διαδικασία Poisson, 

με σκοπό την αποτίμηση ενός παράγωγου εργαλείου πιστωτικής αθέτησης.

10.4 Κίνδυνοι, ρυθμιστικά και φορολογικά ζητήματα των 

πιστωτικών παραγώγων

Ενώ τα πιστωτικά παράγωγα παρέχουν ένα μηχανισμό διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου, ωστόσο εκθέτουν τους χρήστες τους σε νέους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους και ρυθμιστικά κόστη (regulatory cost). Όπως και τα άλλα 

εξωχρηματιστηριακά παράγωγα εργαλεία (over - the - counter derivatives) τα 

πιστωτικά παράγωγα αποτελούν ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά 

συμβόλαια, τα οποία εκθέτουν το χρήστη τους στο λειτουργικό κίνδυνο (operational 

risk), στον κίνδυνο ρευστότητας (liquidity risk), στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου 

(counterparty risk) και στον κίνδυνο νομιμότητας (legal risk).
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Επιπρόσθετα, υπάρχει γενικά μια αβεβαιότητα σχετικά με το ρυθμιστικό καθεστώς 

των πιστωτικών παραγώγων και το κατάλληλο ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων 

για την αντιστάθμιση των τραπεζικών δανείων με τα παράγωγα αυτά εργαλεία. 

Πρέπει τα πιστωτικά παράγωγα να μεταχειρίζονται ως χρεόγραφα, εμπορεύματα, 

ανταλλαγές ή προϊόντα ασφάλειας; Ο διαχωρισμός αυτός είναι σημαντικός επειδή τα 

παραπάνω συμβόλαια ρυθμίζονται συχνά σε κανονιστικό επίπεδο από διαφορετικούς 

ρυθμιστές και κάτω από διαφορετικούς όρους. Για τα τραπεζικά ιδρύματα, η 

αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου σε ορισμένες περιπτώσεις αυξάνει τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις τους. Υποθέστε ότι ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί ένα πιστωτικό 

παράγωγο για να κατασκευάσει ένα μακροπρόθεσμο μέσο αντιστάθμισης για τον 

πιστωτικό κίνδυνο ενός μεγάλου δανειστή. Το πιστωτικό παράγωγο μειώνει τον 

κίνδυνο της τράπεζας, αλλά κάτω από συγκεκριμένες κεφαλαιακές διατάξεις δεν 

υπάρχει καμία αναγνώριση του μικρότερου κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο 

δεν υπάρχει καμία μείωση στην κεφαλαιακή απαίτηση της τράπεζας για το δάνειο, 

αλλά θα πρέπει και να τοποθετήσει επιπλέον κεφάλαιο για να ασφαλιστεί έναντι της 

αθέτησης του αντισυμβαλλομένου86.

Επειδή τα πιστωτικά παράγωγα αποτελούν μια νέα κατηγορία παραγώγων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων για την αντιστάθμιση και μεταφορά των πιστωτικών 

κινδύνων, το φορολογικό καθεστώς που τα διέπει σε παγκόσμιο επίπεδο 

χαρακτηρίζεται από μια αβεβαιότητα και μια διαφορετικότητα, και σχετίζεται άμεσα 

με τις ισχύουσες φορολογικές νομοθεσίες σε κάθε χώρα.

Στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, στις ΗΠΑ θεσμοθετήθηκε ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη φορολόγηση των παραγώγων προϊόντων. Το 

Αμερικανικό Ομοσπονδιακό φορολογικό σύστημα φορολογεί μια συναλλαγή 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ως χρέος ή μετοχικό τίτλο, δικαίωμα, 

προθεσμιακή πράξη /προθεσμιακό συμβόλαιο, ή ανταλλαγή. Για συναλλαγές οι

86 Τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμιστικές αρχές του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη και στη Nona 
Αμερική έχουν ανταποκριθεί στην επιταχυνόμενη αύξηση της χρήσης των πιστωτικών παρα/ώγων από τα 
τραπεζικά ιδρύματα, δημοσιεύοντας έναν οδηγό εποπτείας που περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές 
για μια αποτελεσματική κεφαλαιακή μεταχείριση. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές περιλαμβάνονται 
στις ακόλουθες μελέτες: Federal Reserve Bank (SR 1996-17, AUGUST 12, 1996 and SR 1997-18, June 
13,1997) Office of the Comptroller of the Currency (OCC Bulletin 96-43, August 12,1996), Federal 
Deposit Insurance Corporation (FIL 62-96, August 15,1996) Bank of England (“Discussion Paper: 
Developing a supervisory Approach to Credit Derivatives” November 1996, and “Credit Derivatives: 
Amended Interim Capital Adequacy Treatment” June 5, 1997), Securities and Futures Authority (Notice 
414: Guidance on Credit Derivatives, April 17,1997), Commission Bancaire (“Credit Derivatives :
Issues for Discussion on Interim Prudential Treatment” June 1997), OFSI (Policy for Derivatives - 
Statement # 1997-04, October 31,1997).
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οποίες ενσωματώνουν χαρακτηριστικά δύο ή περισσοτέρων από τα παραπάνω 

χρηματοοικονομικά εργαλεία, η σύνταξη μιας φορολογικής ανάλυσης γίνεται πιο 

δύσκολη, αφού ούτε ο διαχωρισμός ούτε η ενοποίηση των εργαλείων είναι γενικά 

αποδεκτή για το χαρακτηρισμό μιας συναλλαγής (εκτός και αν επιτρέπεται από τον 

Κώδικα Δημοσίων Εσόδων -Internal Revenue Code).

Στις Ευρωπαϊκές χώρες, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, Γαλλία και Σουηδία, μέχρι τα 

τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, δεν υπήρχε καμία σχετική νομοθεσία για τη 

φορολόγηση των πιστωτικών παραγώγων. Η μόνη προσπάθεια που έχει καταβληθεί 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ένταξη των πιστωτικών παραγώγων στις ήδη 

ισχύουσες φορολογικές διατάξεις της κάθε χώρας, αν και αναμένονται στο μέλλον 

συγκεκριμένες και εξειδικευμένες φορολογικές ρυθμίσεις. Αντίθετα, στη Μεγάλη 

Βρετανία, της οποίας η αγορά πιστωτικών παραγώγων αναπτύσσεται με υψηλούς 

ρυθμούς, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν μεταβολές στο φορολογικό της σύστημα, 

με τη θεσμοθέτηση των χρηματοοικονομικών πράξεων (Finance Act) του 1993, 1994 

και 1996. Η φορολογική αντιμετώπιση των πιστωτικών παραγώγων εντάχθηκε στη 

νομοθετική ρύθμιση του 1994, όπου οι συναλλαγές κατηγοριοποιούνται σε συμφωνίες 

επιτοκίου, συμφωνίες νομίσματος και συμφωνίες χρέους. Ο σκοπός των νέων 

νομοθετικών διατάξεων ήταν η εξάλειψη του παραδοσιακού διαχωρισμού μεταξύ 

εισοδήματος και κεφαλαίου, και η φορολόγηση του συνόλου των συναλλαγών στα 

πλαίσια του λογαριασμού εσόδων (revenue account).

10.5 Η αγορά πιστωτικών παραγώγων

Η ανάπτυξη της αγοράς πιστωτικών παραγώγων στις αρχές της προηγούμενης 

δεκαετίας ήταν κατά ένα μεγάλο βαθμό σπασμωδική και οφειλόταν στους 

ακόλουθους παράγοντες:

1. Στην επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας των τραπεζικών χαρτοφυλακίων 

περιουσιακών στοιχείων στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (ιδιαίτερα των 

ιαπωνικών τραπεζικών χαρτοφυλακίων).

2. Στην εξέλιξη της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

3. Στην έμφαση που δόθηκε στην υπερπήδηση της αναποτελεσματικότητας και της 

έλλειψης ρευστότητας των διαθέσιμων μηχανισμών μεταφοράς και 

διαπραγμάτευσης του πιστωτικού κινδύνου.
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4. Στην αναγνώριση της ανάγκης δημιουργίας νέων προϊόντων που θα 

προσέλκυαν νέα ριψοκίνδυνα επενδυτικά κεφάλαια πρόθυμα να αποδεχθούν τον 

πιστωτικό κίνδυνο.

Οι Smithson, Holappa & Rai (1996) εκτίμησαν το μέγεθος της αγοράς πιστωτικών 

παραγώγων το 1996 στα επίπεδα των $40 δισ. Στα τέλη του 1996, η Ένωση Βρετανικών 

Τραπεζών (British Bankers’ Association) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της εκθέσεως της 

για τη δραστηριοποίηση 15 χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων με έδρα το Λονδίνο στην 

αγορά πιστωτικών παραγώγων. Η μέση εκτίμηση του μεγέθους της αγοράς ήταν στα 

επίπεδα των $20 δισ., ενώ τα ιδρύματα που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν την άποψη 

ότι η αγορά βασιζόταν στο Λονδίνο και ότι η αγορά πιστωτικών παραγώγων στη Νέα 

Υόρκη ήταν λίγο μικρότερη.

Η έκθεση του ΒΒΑ για το 1997/1998 αποκάλυπτε για την αγορά των πιστωτικών 

παραγώγων τα ακόλουθα:

1) Τα πιστωτικά παράγωγα προϊόντα θεωρούνται ίσως τα γρηγορότερα σε 

ανάπτυξη εξωχρηματιστηριακά (Over - the - counter) παράγωγα εργαλεία, με 

συναλλαγές αξίας $170 δισ. στο τέλος του 1997, $350 δισ. στο τέλος του 1998, και 

με πρόβλεψη του ύψους των $740 δισ. στο τέλος της χιλιετίας.

2) Οι εκτιμήσεις για την αγορά του Λονδίνου ήταν της τάξεως του $20 δισ. το 

1996, και $70 δια, $170 δισ. και $380 δισ. για τα έτη 1997,1998 και 2000 αντί

στοιχα.

3) Το 66% των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην έρευνα 

υποδείκνυε το Λονδίνο ως το παγκόσμιο κέντρο των πιστωτικών παραγώγων 

στο τέλος του 1997, ενώ το 80% εξ αυτών προέβλεπε το Λονδίνο ως τον 

παγκόσμιο ηγετικό πόλο για πιστωτικά παράγωγα τη νέα χιλιετία.

10.6 Συμπεράσματα

Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και θεμελιώδεις 

κινδύνους στην τραπεζική δραστηριότητα και γενικότερα στις αγορές κεφαλαίου. Το 

παράδοξο με τον πιστωτικό κίνδυνο είναι η δυσκολία ποσοτικοποίησης του με 

σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση του. Τα τελευταία χρόνια, εκτός των 

παραδοσιακών τεχνικών διαχείρισης του, έκαναν δυναμικά την εμφάνιση τους ένα
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νέο είδος καινοτομικών παραγώγων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, τα 

πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives).

Τα πιστωτικά παράγωγα αντιπροσωπεύουν μια διαφοροποιημένη και ετερογενή 

κατηγορία εξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο 

την απομόνωση του πιστωτικού κινδύνου ως μια ξεχωριστή και διαπραγματεύσιμη 

αγοραία μεταβλητή προσφέροντας έναν από τους σύγχρονους τρόπους αντιγραφής, 

μεταφοράς και αντιστάθμισής του. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της νέας αυτής 

προσέγγισης στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αναφέρονται στην αυξημένη 

ρευστότητα του συγκεκριμένου κινδύνου, στη μείωση του κόστους συναλλαγών και 

των τριβών στη διαπραγμάτευση του, και στις αυξημένες ευκαιρίες διαφοροποίησης 

και αποδοχής του πιστωτικού κινδύνου σε μορφές εργαλείων, οι οποίες είτε επιτρέ

πουν τη δημιουργία μη άμεσα διαθέσιμων προφίλ κινδύνου, είτε επιτρέπουν την 

πρόσβαση σε πιστωτικά προϊόντα μη προσβάσιμα, παραδοσιακά, για ορισμένες 

κατηγορίες επενδυτών.
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11. ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ 

ΑΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΑΕΙΚΤΕΣ

11.1 Εισαγωγή

Η αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που αναλαμβάνουν οι τράπεζες με το 

δανεισμό των πελατών τους και τις τοποθετήσεις των κεφαλαίων τους, αποτελεί 

αναμφίβολα ένα από τα σπουδαιότερα σημεία εξασφάλισης της κεφαλαιακής υγείας 

και της άρτιας εσωτερικής οργάνωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας, γνωστοί ως «Βασιλεία II», επέφεραν 

ορισμένες αλλαγές σε δύο θέματα.

> Στη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις διεθνείς 

τράπεζες προκειμένου να καλύπτουν την έκθεσή τους σε πιστωτικούς 

κινδύνους και στον κίνδυνο χώρας.

> Ο δεύτερος τομέας προτάσεων αφορά τον καθορισμό των στοιχείων των ιδίων 

κεφαλαίων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι τράπεζες προκειμένου να 

καλύπτουν τις απαιτήσεις έναντι κινδύνων.

Το νέο πλαίσιο, επειδή καταργεί την ομοιομορφία των απαιτήσεων οδηγεί τα 

τραπεζικά ιδρύματα στην ενίσχυση των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου. Με τον 

τρόπο αυτό κινητοποιείται στην κατεύθυνση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και, 

τελικώς, μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας. Οι τράπεζες οφείλουν, με τους νέους 

κανόνες, να ισορροπούν και τις τοποθετήσεις που πραγματοποιούν επομένως και τον 

ανάλογο κίνδυνο, με τις αποδόσεις που απαιτεί η αγορά από την τράπεζα. Με την 

έννοια αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος θα παραμείνει θέμα πρωτεύουσας σημασίας για 

τις ελληνικές τράπεζες. Η εκτίμησή του μάλιστα θα επεκταθεί από τα επιχειρηματικά 

δάνεια, στα καταναλωτικά και άλλα προϊόντα που αφορούν τους ιδιώτες. Η 

ανταγωνιστική, επίσης, τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων, ώστε να 

διασφαλίζονται η κερδοφορία και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου και η ανάπτυξη της
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τράπεζας, αποτελεί μνα από τις θετικές επιπτώσεις της εφαρμογής των νέων κανόνων 

της Βασιλείας.

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε πως οι στρατηγικές και οι επιχειρηματικές αποφάσεις 

τις οποίες θα λάβουν οι τράπεζες στα προσεχή χρόνια θα είναι εκείνες που θα 

βαρύνουν για την κεφαλαιακή ασφάλεια και τελικώς, για την αποδοτικότητά τους.

11.2 Επιπτώσεις της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας II, 

στις Οικονομικές Καταστάσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

και στους Αριθμοδείκτες τους.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις των τραπεζών αναφέρεται σε τρεις πυλώνες:

> Πρώτος: Εναλλακτικές μεθοδολογίες υπολογισμού της κεφαλαιακής

επάρκειας των τραπεζών για την κάλυψη του πιστωτικού και λειτουργικού 

κινδύνου.

> Δεύτερος: Παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και 

των εφαρμοζόμενων μεθόδων εκ μέρους των εποπτικών αρχών, και

> Τρίτος: Πειθαρχία μέσω της αγοράς, δηλ. τη ρύθμιση της υποχρέωσης των 

τραπεζών να δημοσιοποιούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τους 

κινδύνους που αναλαμβάνουν, τη μέθοδο με την οποία τους παρακολουθούν, 

αλλά και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης τους, προκειμένου να 

επιτρέψουν στους επενδυτές των κεφαλαιαγορών να αξιολογήσουν σωστά τις 

επενδύσεις τους στον τραπεζικό τομέα.

Το υπάρχον σύστημα ορίζει την κεφαλαιακή επάρκεια κατά πάγιο τρόπο. Ανεξάρτητα 

δηλαδή από το ύψος του κινδύνου το οποίο αναλαμβάνει μια τράπεζα. Έτσι, είτε 

αναλαμβάνεις ένα κίνδυνο για παράδειγμα στον ΟΤΕ, που θεωρείται πρώτης 

κατηγορίας, είτε σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, σ’ ένα πολύ ανταγωνιστικό κλάδο, η 

κεφαλαιακή επάρκεια που απαιτείται να διατηρεί η τράπεζα, είναι ακριβώς η ίδια.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΒ οι τράπεζες μπορούν πλέον να επιλέγουν για την 

αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων μια από τις δύο νέες μεθόδους που το νέο 

πλαίσιο θέτει στη διάθεσή τους:
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> Την τυποποιημένη μέθοδο (Standardized Approach), που στην ουσία είναι η 

τροποποιημένη μέθοδος που εφαρμόζεται ήδη, και

> Την μέθοδο υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου με βάση εσωτερικό 

σύστημα διαβάθμισης (Internal Rating Based Approach), που θα πρέπει 

ωστόσο να εγκριθεί από τις εποπτικές αρχές. Για να γίνουν αποδεκτά από την 

κεντρική τράπεζα τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου και διαχείρισης 

πιστωτικών κινδύνων απαιτείται οι τράπεζες να έχουν δουλέψει ήδη τρία 

χρόνια τουλάχιστον.

Μολονότι η ορθότητα της επιλογής της μιας ή της άλλης μεθόδου έχει συχνά 

αποτελέσει αντικείμενο μεγάλης ανάλυσης και κριτικής, είναι ίσως χρήσιμη η άμεση 

σύγκριση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών ανάλογα με τη μέθοδο που 

προτίθεται να χρησιμοποιήσουν για την αξιολόγηση των πιστωτικών τους κινδύνων 

(βλ. πίνακα που ακολουθεί).
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ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αξιολόγηση
Πιστοληπτικης

Ικανότητας

Εξωτερικό 
Rating (S& Ρ)

Εσωτερικό
Rating
(HVB)

Πιθανότητα
Πτώχευσης

Μέθοδος
Τυποποιημένης
Προσέγγισης

Μέθοδος
IRB

Σύγκριση 
Τυποποιημένης 
& IRB

(«) (β) (γ)=(β)/(α)

ΑΑΑ 1+ 0.00% 20% 14.1% 0.71

ΑΑ+ 1+ 0.00% 20% 14.1% 0.71

ΑΑ 1 0.00% 20% 14.1% 0.71

ΑΑ- 1- 0.03% 20% 14.1% 0.71

Α+ 2+ 0.02% 50% 14.1% 0.28

A 2 0.05% 50% 19.1% 0.38

A- 2- 0.05% 50% 19.1% 0.38

ΒΒΒ+ 3+ 0.12% 100% 32.8% 0.33

ΒΒΒ 3 0.22% 100% 47.9% 0.48

ΒΒΒ- 4+ 0.35% 100% 64.35% 0.64

ΒΒ+ 4 0.44% 100% 74.3% 0.74

ΒΒ 5+ 0.94% 100% 120.2% 1.20

ΒΒ- 5- 1.33% 100% 149.5% 1.50

Β+ 6 2.91% 150% 241.5% 1.61

Β 7 8.38% 150% 440.1% 2.93

Β- 8 10.32% 150% 490.2% 3.27

CCC 9 21.94% 150% 625.0% 4.17

Το εμφανές συμπέρασμα από τη σύγκριση των στοιχείων του παραπάνω πίνακα είναι 

ότι οι δανειολήπτες με εξωτερικό Rating από ΑΑΑ ως ΒΒ+ ή εσωτερικό Rating από 1
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ως 4 θα μπορούν να επιτυγχάνουν ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης λόγω της - 

ceteris paribus - χαμηλότερης «δέσμευσης» ιδίων κεφαλαίων της χρηματοδοτούσας 

τράπεζας. Το λιγότερο εμφανές, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι οι 

οφειλέτες χαμηλού κινδύνου, άρα υψηλού rating, θα ωφεληθούν διπλά γιατί το 

κόστος άντλησης αυτών των ιδίων κεφαλαίων από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες θα 

μειωθεί λόγω της υψηλής ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους. Άμεσα λοιπόν 

απορρέει η διαπίστωση ότι οι οφειλέτες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, άρα 

χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου για τις τράπεζες, μπορούν οι ίδιοι να μειώσουν 

σημαντικά το κόστος των κεφαλαίων που χρησιμοποιούν που προέρχεται, κατά ένα 

μεγάλο μέρος, από το τραπεζικό σύστημα και να βελτιώσουν έτσι την 

ανταγωνιστικότητά τους. Με άλλα λόγια μια από τις θεμελιώδεις αλλαγές που 

προκύπτουν για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του νέου 

κανονιστικού πλαισίου της «Βασιλείας II», είναι η ανάγκη ενεργητικής διαχείρισης 

εκ μέρους των τραπεζών και των πελατών της ποιότητας του πιστωτικού κινδύνου 

προκειμένου να επιτευχθεί το άριστο κόστος χρήματος και για τα δύο μέρη.

Η διαδικασία αυτή θα προσδώσει στη σχέση ΤΡΑΠΕΖΑ / ΠΕΛΑΤΗ ένα εντελώς 

καινούργιο περιεχόμενο και μπορεί να οδηγήσει, αν εφαρμοσθεί σωστά, σε μια 

σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων - πελατών και των 

τραπεζών, η οποία θα διαφανεί στους Ισολογισμού τους, στα Αποτελέσματα και 

στους Αριθμοδείκτες τους.

Η μείωση του κόστους χρήματος για την τράπεζα, η δέσμευση λιγότερων κεφαλαίων 

για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και η δυνατότητα τοποθέτησής τους σε 

άλλους προσοδοφόρους τομείς (επενδύσεις κλπ), καθώς και η μείωση των 

επισφαλειών της, είναι παράγοντες που θα βελτιώσουν σημαντικά την οικονομική 

κατάσταση των τραπεζών όπως αυτή παρουσιάζεται στην κατάσταση του 

Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων. Αμεση βελτίωση θα εμφανίσουν και οι δείκτες 

ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, αποδοτικότητας και δανειακής 

επιβάρυνσης.

Συνεχίζοντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το βασικό στοιχείο της «Βασιλείας II», 

είναι το γεγονός ότι βγάζει τις τράπεζες από το καθεστώς των ομοιόμορφων 

απαιτήσεων, δίνει κίνητρα και οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η εξέλιξη 

αυτή θα έχει επιπτώσεις, ανάλογα βέβαια και με τον τύπο του πιστωτικού ιδρύματος. 

Θα αναγκάσει τις τράπεζες να επανατοποθετηθούν και να επαναδραστηριοποιηθούν,
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αξιολογώντας εκ νέου τις επιμέρους γραμμές δραστηριοτήτων τους, να δώσουν, 

πιθανώς έμφαση σε διαφορετικούς τομείς, ανάλογα με τον τύπο του κινδύνου που 

αναλαμβάνουν.

Για τον υπολογισμό των επιπτώσεων, έχουν γίνει διάφορες αναλύσεις και το 

συμπέρασμα είναι, πως γενικά οι τράπεζες θα βγουν μάλλον ωφελημένες. Βεβαίως, 

ορισμένες θα είναι τελικώς περισσότερο ωφελημένες και άλλες λιγότερο. Πολλά θα 

εξαρτηθούν και από τον τρόπο, με τον οποίο θα σταθμισθεί τελικώς ο λειτουργικός 

κίνδυνος. Ο τελευταίος δεν προβλεπόταν στον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων και η ενσωμάτωσή του στο νέο σύστημα αυξάνει τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις. Όμως , είναι γεγονός ότι το υφιστάμενο σύστημα καθίσταται πιο 

εκλεπτυσμένο και οι πιστωτικοί κίνδυνοι και οι απαιτήσεις σε κεφάλαια 

διαφοροποιούνται. Επιπλέον, αναγνωρίζεται ένα ευρύ φάσμα τεχνικών μείωσης 

πιστωτικού κινδύνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξασφαλίσεις, εγγυήσεις, 

πιστωτικά παράγωγα κλπ, υπό ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις. Η υιοθέτηση των 

νέων τεχνικών μείωσης κινδύνου θα επιφέρει περιορισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. Επομένως, συγκριτικά με το ισχύον καθεστώς, και υπό την προϋπόθεση 

ότι οι τράπεζες θα εκμεταλλευτούν, κατά τρόπο αποτελεσματικό, τις δυνατότητες που 

τους δίνει το νέο σύστημα, συνολικά αναμένεται ότι, θα υπάρξει μια ευνοϊκή 

επίπτωση για τα πιστωτικά ιδρύματα, γενικά, χωρίς να μπορούμε προς το παρόν, να 

προσδιορίσουμε το μέγεθος της, η οποία ωστόσο θα απεικονίζεται στα οικονομικά 

μεγέθη του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, όπως άλλωστε απεικονίζονται σ’ αυτά και τα 

αποτελέσματα της κάθε σωστής επιχειρηματικής απόφασης.

Πρέπει όμως, να λάβουμε υπόψη, πως οι νέες ρυθμίσεις συνεπάγονται και κόστος, 

λόγω του ότι, το νέο σύστημα είναι πιο πολύπλοκο. Το κόστος εφαρμογής είναι προς 

διερεύνηση. Εξαρτάται από τον τύπο κάθε τράπεζας εάν, η αύξηση του κόστους, θα 

αντισταθμιστεί από τη μείωση του οφέλους, το οποίο, κυρίως, προέρχεται από τη 

μείωση των συντελεστών στάθμισης. Εκτιμάται, ότι οι μεγάλες τράπεζες, θα έχουν 

πλεονέκτημα σε σύγκριση με μικρότερες, καθώς οι απαιτήσεις και οι δαπάνες για 

εξασφάλιση συμβατότητας και επιλεξιμότητας για τις νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις 

υπόκεινται σε οικονομίες κλίμακας.

Αυτό το πιο εκλεπτυσμένο μοντέλο που εισάγει η «Βασιλεία II», ωθεί τις τράπεζες 

στην ανάγκη να προσέξουν με ένα πιο εκλεπτυσμένο μοντέλο και την κερδοφορία 

τους. Οι αναλυτές δεν θα ρωτούν πλέον τις τράπεζες μόνο «τι κέρδη είχατε φέτος»,
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αλλά «τι κάνατε στο retail ή στο corporate banking» κλπ. Όλα αυτά δείχνουν ότι αργά 

ή γρήγορα οι τράπεζες - προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική κατάστασή τους 

και να εμφανίσουν μια πολύ καλή εικόνα στους οικονομικούς αναλυτές - χρειάζεται 

παράλληλα να αναπτύξουν ένα πολύ ισχυρό MIS (Management Information System), 

που με ακρίβεια να υπολογίζει την αποδοτικότητα των μονάδων (η ανάγκη αυτή 

ενισχύεται από την υιοθέτηση και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IAS) που απαιτούν την ανάλυση και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων ανά 

τομέα δραστηριότητας), των διαφόρων ειδών προϊόντων (δανείων κλπ), πελατών κας 

παράλληλα, να υπολογίζονται και οι κίνδυνοι με λεπτομερέστερο τρόπο. Αυτό είναι 

ένα πολύ σημαντικό όφελος.

Απ’ όσα έχουν μέχρι στιγμής συνοπτικά αναφερθεί προκύπτει ότι, η ανάπτυξη 

συστημάτων μέτρησης της αποδοτικότητας των τραπεζικών εργασιών είναι ζωτικής 

σημασίας για τη βιωσιμότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων, αλλά και για την 

αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας των μετόχων τους. Στη διεθνή τραπεζική 

πρακτική έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι μέτρησης της αποδοτικότητας των 

τραπεζικών εργασιών και μια από αυτές , η οποία είναι η επικρατέστερη, είναι η 

χρησιμοποίηση του δείκτη RAROC (RISK ADJUSTED RETURN ON 

CAPITAL), ο οποίος δίνεται από τη σχέση:

Σ [Expected Net Revenueji - (ELMR + ELCr + EL0r)

RAROC= ECmr + ECcr + ECqr

Οπου:

Σ [Expected Net Revenue]i To άθροισμα των καθαρών εσόδων του

πιστωτικού ιδρύματος

ELMr Οι αναμενόμενες απώλειες (expected

losses) από τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο 

της αγοράς (market risk)

ELcr Οι αναμενόμενες απώλειες (expected

losses) από τον αναλαμβανόμενο 

πιστωτικό κίνδυνο (credit risk)
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EL0r Οι αναμενόμενες απώλειες (expected

losses) από τον αναλαμβανόμενο

λειτουργικό κίνδυνο (operational risk)

ECmr Το οικονομικό κεφάλαιο (economic

capital) από τον αναλαμβανόμενο

κίνδυνος αγοράς (market risk)

ECCr Το οικονομικό κεφάλαιο (economic

capital) από τον αναλαμβανόμενο

πιστωτικό κίνδυνο (credit risk)

EC0r Το οικονομικό κεφάλαιο (economic

capital) από τον αναλαμβανόμενο

λειτουργικό κίνδυνο (operational risk)

Η εφαρμογή, λοιπόν, στον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας, λόγω της 

επικείμενης εφαρμογής των κανόνων της «Βασιλείας II» και η υιοθέτηση από τα 

πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικών συστημάτων μέτρησης του οικονομικού κεφαλαίου, 

είναι εξελίξεις που απαιτούν την υιοθέτηση νέων μεθόδων για την αποδοτικότερη 

κατανομή των κεφαλαίων (capital allocation) στα επιμέρους τμήματα και στις 

επιμέρους εργασίες που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Χρησιμοποιώντας το δείκτη RAROC ως μέσο για τη διάθεση κεφαλαίων (capital 

allocation) στα διάφορα τμήματα ενός πιστωτικού ιδρύματος, η διοίκησή του 

αποσκοπεί στην άντληση από την κεφαλαιαγορά και στη διάθεση στα διάφορα 

τμήματα που του αποτελούν ακριβώς του ποσού που είναι απαραίτητο για την 

κάλυψη των κινδύνων που έχουν αναληφθεί. Με τον τρόπο αυτό το πιστωτικό ίδρυμα 

είναι σε θέση να υποβάλλει εμμέσως στους επικεφαλείς των επιμέρους τμημάτων του 

το μέγεθος των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Διαθέτοντας αποδοτικά τα κεφάλαια που διαχειρίζεται και περιορίζοντας το ποσό των 

κεφαλαίων που αντλεί από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η διοίκηση του 

εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος καταφέρνει τελικά να προσεγγίζει την άριστη 

κεφαλαιακή διάρθρωση και να μεγιστοποιεί τον πλούτο των μετόχων.
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11.3 Συμπεράσματα

Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου κανονιστικού πλαισίου έχει προγραμματισθεί 

για το 2007. Δεν είναι τυχαίο ότι θα προηγηθεί η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 

Και τα δύο αυτά νέα συστήματα κανόνων και λειτουργιών αναμένεται να 

προκαλέσουν μια σειρά αλλαγών τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα πιστωτικά 

ιδρύματα, προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, την 

ανταγωνιστικότητά τους, την κεφαλαιακή τους διάρθρωση και την αποδοτικότητά 

τους.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές σε 

στρατηγικό, οργανωτικό και οικονομικό τομέα, προκειμένου να βελτιώσουν την 

πιστοληπτική ικανότητά τους και να μειώσουν σημαντικά το κόστος κεφαλαίου.

Από την πλευρά τους τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση:

> Στη δημιουργία εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου, τα οποία θα 

πρέπει να εγκριθούν από τις εποπτικές αρχές και θα συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους. Επισημαίνεται ότι οι 

αναλυτές κινδύνου γίνονται διεισδυτικότεροι. Ζητούν διαδικασίες έγκρισης 

πιστώσεων, την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των εισηγητικών οργάνων, 

όπως είναι η συνυπογραφή κάθε απόφασης πίστωσης από δύο πλευρές, την 

επιχειρηματική (Business) και της διαχείρισης δανείων (credit). Διαδικασία 

που είναι απαραίτητη για να πάρεις υψηλή βαθμολογία έναντι αυτών των 

οργανισμών.

> Στη δυνατότητα βαθμολόγησης των πελατών του χαρτοφυλακίου (rated 

portfolio) από εξωτερικούς οίκους. Όταν δηλαδή υπάρχει ένα δάνειο με καλό 

rating μέσα στην τράπεζα και ο οίκος που κάνει το rating είναι αξιόπιστος, 

τότε η τράπεζα θα έχει χαμηλότερο capital charge (γι’ αυτό τον κίνδυνο). 

Στόχος των τραπεζών θα πρέπει να είναι η επίτευξη μιας διεθνώς αποδεκτής 

πιστοληπτικής κατάταξης για ορισμένους πελάτες της, ώστε να εγγράφουν 

μικρότερη κεφαλαιακή επιβάρυνση.

> Στην τιμολόγηση των δανείων, η οποία θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να καλύπτονται όλοι οι αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι. Η χαμηλότερη τιμή 

προϊόντος με την μικρότερη δέσμευση κεφαλαίου είναι ο συνδυασμός που
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καθισιά την τράπεζα πιο ανταγωνιστική και συμβάλλει στην κερδοφορία της. 

Αυτό ενισχύει, τελικά, την αποδοτικότητα του κεφαλαίου, κάτι που 

αντανακλάται στην τιμή της μετοχής. Αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει καθώς 

λειτουργούμε σ’ ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο και βάσει αυτού συγκρίνονται 

όλοι.

> Στον λειτουργικό κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Η 

προσπάθεια προσανατολίζεται στην εκτίμηση της ζημιάς που μπορεί να 

υποστεί η τράπεζα είτε από τα πληροφοριακά συστήματα, είτε από το 

ανθρώπινο δυναμικό της, είτε από φυσικές καταστροφές. Θα πρέπει στο 

λειτουργικό κίνδυνο να εντάξουμε και την ασφάλεια των συναλλαγών. Οι 

τράπεζες προσπαθούν να αναπτύξουν εσωτερικά συστήματα ποσοτικοποίησης 

του λειτουργικού κινδύνου.

> Στην αποτελεσματικότητα, δηλαδή στη βελτίωση του MIS, στην υιοθέτηση 

της μεθοδολογίας RAROC για τη μέτρηση της αποδοτικότητας του κάθε 

τμήματος, στην καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου. Να 

διαχωρίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα τα επιμέρους τμήματα παραγωγής, να 

τιμολογούν κατά τρόπο ορθολογικό, να παρακολουθούν και να διαθέτουν 

έγκαιρη πληροφόρηση για να επεμβαίνουν προληπτικά, ώστε να είναι 

πράγματι αποτελεσματικά και να συμβάλουν στην αύξηση της 

αποδοτικότητας του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Τα πιστωτικά ιδρύματα που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά μέσα σ’ αυτό το 

νέο περιβάλλον που πρόκειται να δημιουργηθεί, θα επιτύχουν:

> Να δημιουργήσουν ένα ποιοτικά ισχυρό ενεργητικό. Μ’ ένα ισχυρό και καλής 

ποιότητας ενεργητικό μπορούν να αντιμετωπίσουν και τις περιόδους 

οικονομικής επιβράδυνσης και τις περιόδου που ορισμένες αγορές δεν 

πηγαίνουν καλά, όπως είναι η περίπτωση της κεφαλαιαγοράς.

> Να βελτιώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη, έναντι αυτών που δεν θα 

μπορέσουν να προσαρμοσθούν αποτελεσματικά, το οποίο θα είναι ορατό 

στους αναλυτές των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στους επενδυτές 

των κεφαλαιαγορών που μέσα από την ανάλυση των αριθμοδεικτών 

προσπαθούν να αξιολογήσουν τις επενδύσεις τους στον τραπεζικό κλάδο.
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12. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία για την 

αναθεώρηση του εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιακής επάρκειας των ΓΠ, κινούνται σε 

γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι προτεινόμενες προσεγγίσεις του Πυ

λώνα I, για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κιν

δύνου, συγκριτικά με την ισχύουσα, είναι περιεκτικότερες, ακριβέστερες και πιο ευαί

σθητες στις μεταβολές του κινδύνου, παρέχοντας ταυτόχρονα αφενός μεγαλύτερο φάσμα 

τεχνικών άμβλυνσης πιστωτικού κινδύνου και αφετέρου, ακριβέστερη αποτύπωση της 

αξίας αυτών. Ωστόσο, το παραπάνω συμπέρασμα δεν μπορεί να υποστηριχθεί στον ίδιο 

βαθμό για τις αντίστοιχες μεθοδολογίες, με εξαίρεση τις Εξελιγμένες Μεθόδους 

Μέτρησης υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου, 

καθώς η χρήση του μεγέθους των μικτών εσόδων ενός ΓΠ δεν επαρκεί για την αξιολόγηση 

του κινδύνου των λειτουργιών του. Η έκταση, η πολυπλοκότητα και η λεπτομερειακή 

διάρθρωση των νέων προτάσεων κυρίως του Πυλώνα I, και δευτερευόντως του Πυλώνα 

ΓΠ ενδέχεται αφενός να αυξήσουν σημαντικά το κόστος υλοποίησης τους και αφετέρου, 

να οδηγήσουν σε καταστρατήγηση των βασικών στόχων του νέου πλαισίου (π.χ. αποφυγή 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, συνθήκες άνισου ανταγωνισμού).

Τα ΓΠ θα πρέπει να δρομολογήσουν άμεσα τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτίμησης του 

κόστους υλοποίησης των νέων προτάσεων. Το εν λόγω κόστος συνίσταται από: (α) το κόστος 

μετάβασης (gap cost) από το υφιστάμενο στο νέο εποπτικό καθεστώς συμπερι

λαμβανομένου του σταδιακού κόστους μετάβασης από τις απλούστερες στις πιο εξελιγ

μένες προσεγγίσεις του νέου πλαισίου, (β) το τρέχσν κόστος δηλαδή το κόστος συμμόρ

φωσης με το νέο εποπτικό πλαίσιο σε συνεχή βάση, αφού ολοκληρωθεί η μετάβαση. Εκτι- 

μάται ότι το κόστος υλοποίησης θα συμπεριλάβει την προσαρμογή των υφιστάμενων ή την 

ανάπτυξη νέων συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης (MTS), διαχείρισης κινδύνων, 

πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων καθώς 

επίσης και την εκπαίδευση του υπάρχοντος ή πρόσληψη εξειδικευμένσυ προσωπικού.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με μελέτη της διεθνούς τράπεζας CREDiT SUTSSE 

GROUP το κόστος μετάβασης στις εναλλακτικές προσεγγίσεις έναντι του πιστωτικού κιν

δύνου εκτιμάται ότι θα κυμανθεί: (α) μεταξύ $ 2 εκατ. και $ 4 εκατ. για τα μικρού μεγέθους 

ΠΓ που θα υιοθετήσουν την Τυποποιημένη προσέγγιση, (β) μεταξύ $ 200 εκατ. και $ 400 

εκατ. για τα μεσαίου μεγέθους ΠΓ που θα υιοθετήσουν τη Θεμελιώδη προσέγγιση των ΕΣΑ
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και (γ) μεταξύ $ 300 εκατ. και $ 600 εκατ. για τα μεγάλου με/έθσυς ΓΠ που θα υιοθετήσουν 

την Εξελιγμένη προσέγγιση των ΕΣΔ. Τα ΓΠ θα πρέπει να ολοκληρώσουν το σημαντικό και 

δύσκολο έργο του σχεδιασμού των απαραίτητων διαδικασιών και συστημάτων για τη 

συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και επαλήθευση της απαραίτητης πληροφόρησης σχετικά 

με τον πιστωτικό και τον λειτουργικό κίνδυνο, καθώς επίσης και των τεχνικών μείωσης 

τους.

Τα ΓΠ θα πρέπει να εκπονήσουν αναλυτικά προγράμματα δράσης για τον σχεδίασμά των 

διαδικασιών, την εκτίμηση του κόστους υλοποίησης και την εφαρμογή του νέου πλαισίου 

κεφαλαιακής επάρκειας, τα οποία ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1) Διασφάλιση, από τη Διοίκηση, ύπαρξης στρατηγικού πλαισίου κεφαλαιακής διαχεί

ρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει τις κεφαλαιακές ανάγκες και τις προσδοκώμενες 

επενδύσεις, τα επιθυμητά επίπεδα κεφαλαίου σε σχέση με τους προσδοκώμενους κιν

δύνους και τις πηγές άντλησης του. Επίσης η Διοίκηση θα πρέπει να διασφαλίζει την 

ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικών ελέγχων.

2) Ανάπτυξη διαδικασιών εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με τους 

αναλαμβανόμενους κινδύνους και στρατηγική για τη διατήρηση του επιπέδου κε

φαλαιακής επάρκειας.

3) Αναθεώρηση ή ανάπτυξη και έγκριση από τη Διοίκηση της πολιτικής για δημόσια 

γνωστοποίηση στοιχείων της κεφαλαιακής επάρκειας και της διαχείρισης κινδύ

νων. Τα ΓΠ θα πρέπει να:

a) Εκπονήσουν πολιτική δημόσιας γνωστοποίησης , η οποία θα συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις της Βασιλείας II και θα έχει την έγκριση της Διοίκησης,

b) προσδιορίσουν και να καταγράψουν τις διαφορές ανάμεσα στην τρέχουσα 

πολιτική δημόσιας γνωστοποίησης και στις προτεινόμενες απαιτήσεις της 

Βασιλείας Π,

c) προσδιορίσουν και να καταγράψουν τις πηγές πληροφόρησης και τις 

απαιτήσεις σε μηχανογραφικά συστήματα ή συστήματα διοικητικής 

πληροφόρησης προκειμένου να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις δημόσιας 

γνωστοποίησης

d) αναπτύξουν και να τεκμηριώσουν τις διαδικασίες δημόσιας γνωστοποίησης 

στοιχείων,
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e) αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των πρόσθετων απαιτήσεων δημόσιας γνωστο

ποίησης στην ανταγωνιστική θέση τους. Επίσης, θα πρέπει να ενεργήσουν άμε

σα για να προσδιορίσουν τον τρόπο και το βαθμό στον οποίο επηρεάζονται η 

αντίληψη και οι προσδοκίες της αγοράς έναντι τους, εξαιτίας των πρόσθετων 

απαιτήσεων δημόσιας γνωστοποίησης. Ειδικότερα, πρέπει να αξιολογηθεί η 

επίπτωση της δημοσιοποίησης αφενός, της επιλογής εποπτικών μεθοδολογιών 

σε σχέση με τους ανταγωνιστές και αφετέρου, της ύπαρξης ζημιών από λει

τουργικό κίνδυνο.

4) Επανεξέταση και αναθεώρηση της στρατηγικής των συμμετοχών σε εμπορικές και 

βιομηχανικές επιχειρήσεις. Τα ΠΙ θα πρέπει να συγκρίνουν τα ποσοστά συμμετοχής 

τους στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις με τα προτεινόμενα ατομικά και συνολικά 

όρια αφαίρεσης από το εποπτικό τους κεφάλαιο. Επανεκτίμηση της στρατηγικής 

αναφορικά με τις εν λόγω συμμετοχές, καθώς επίσης και για τις αμοιβαίες 

διεταιρικές συμμετοχές.

5) Καταγραφή όλων των διαφορετικών χρησιμοποιούμενων εσωτερικών συστημάτων 

βαθμολόγησης /διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου και αξιολόγηση της μεθοδολογι

κής συνέπειας και αρτιότητάς τους. Οι πιθανότητες αθέτησης υποχρέωσης κάθε 

εσωτερικού συστήματος πρέπει να εκτιμηθούν με βάση τον ορισμό αναφοράς και τις 

οδηγίες της Βασιλείας Π και να αντιστοιχιστούν σε μια κύρια κλίμακα. Έλεγχος της 

πληρότητας των προϋποθέσεων τεκμηρίωσης των εσωτερικών συστημάτων (χρησι

μοποιούμενες μεταβλητές, μεθοδολογία υπολογισμού, βάσεις δεδομένων κ,λπ.).

6) Εναρμόνιση της ταξινόμησης των χαρτοφυλακίων των ΠΙ σύμφωνα με τις απαιτή

σεις του νέου πλαισίου. Ορισμοί και κατηγοριοποιήσεις πρέπει να αναπτυχθούν 

προκειμένου τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα και η πληροφόρηση για τον 

υπολογισμό του εποπτικού κεφαλαίου να συμπεριληφθεί στο σχεδίασμά υλοποίησης 

και στον προϋπολογισμό κόστους.

7) Λεπτομερής καταγραφή της απαιτούμενης πληροφόρησης για την εκτίμηση των παρα

μέτρων πιστωτικού κινδύνου (PD, LGD, EAD, Μ), καθώς και για τη λειτουργία συστή

ματος διαχείρισης τεχνικών μείωσης του. Σχεδιασμός και δημιουργία των 

απαραίτητων ιστορικών βάσεων δεδομένων για την «τροφοδοσία» του Εσωτερικού 

Συστήματος Διαβάθμισης (ΕΣΔ) και για τον εκ των υστέρων έλεγχο (back testing) της 

αξιοπιστίας του. Ειδικά, για την εκτίμηση της «οικονομικής ζημιάς» σύμφωνά με τις
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οδηγίες της Βασιλείας Π, θα πρέπει να καταγραφούν και να συμπεριληφθσύν στην 

LGD, το κόστος αναχρηματοδότησης τα νομικά έξοδα και η χρονική αξία του 

χρήματος μεταξύ της αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου και της 

ανάκτησης της οφειλής.

8) Διερεύνηση και αξιολόγηση των «πηγών» πληροφόρησης και των υφιστάμενων 

διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας και της καταλληλότητας των πληροφοριών, 

προκειμένου να προσδιοριστεί εάν πληρούν τις προϋποθέσεις της εξωτερικής επα

λήθευσης, της εποπτικής εξέτασης /διαφάνειας και της δημοσιοποίησης στοιχείων 

του νέου πλαισίου.

9) Ανασκόπηση /αναθεώρηση της πιστοδοτικής πολιτικής (θέσπιση ορίων πελατών, τι

μολογιακή πολιτική κ λπ.), προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσο λαμβάνει υπόψη 

τις εσωτερικές εκτιμήσεις διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου. Αξιολόγηση της πο

λιτικής (και του υπολογισμού) των προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων.

10) Αναθεώρηση της στρατηγικής και των πολιτικών όσον αφορά στη χρήση των τεχνικών 

μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Η σχετική προτίμηση προς κάποιες μορφές τεχνι

κών μείωσης πιστωτικού κινδύνου ενδεχομένως να μεταβληθεί και τα ΓΉ να ανακαλύ- 

ψουν πιο «ελκυστικές», από κεφαλαιακής άποψης τεχνικές.

ΤαΠΙΘα πρέπει να:

a) αναπτύξουν αποτελεσματικά μηχανογραφικά συστήματα υποστήριξης και 

διαχείρισης των τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου (π.χ. εξασφαλίσεις),

b) διασφαλίσουν ότι διαθέτουν ένα επαρκές και αποτελεσματικό πλαίσιο λει

τουργίας των τεχνικών μείωσης κινδύνου που θα συμμορφώνεται με τις επο

πτικές απαιτήσεις,

c) ασκήσουν πίεση για την αναθεώρηση του εθνικού πτωχευτικού δικαίου, απο

σκοπώ ντας στην εφαρμογή των συμφωνιών συμψηφισμού μεταξύ των εντός 

ισολογισμού στοιχείων, αξιολογήσουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τις 

σημαντικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων για όλες τις μορφές τεχνικών 

μείωσης (Πυλώνας ΠΓ).

11) Σχεδιασμός ή αναθεώρηση της στρατηγικής και των πολιτικών διαχείρισης του λει

τουργικού κινδύνου. Ειδικότερα, τα ΠΙ θα πρέπει να:
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a) επιλέξουν τη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου. Τα ΓΠ θα πρέπει να αποτιμήσουν τις κεφαλαιακές επι

πτώσεις των διαφορετικών μεθοδολογιών και να προσδιορίσουν τις ποιοτικές 

και ποσοτικές απαιτήσεις κάθε μεθόδου,

b) αναπτύξουν σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της επιλεγμένης μεθόδου που θα 

περιλαμβάνει:

• λεπτομερή ανάλυση «ανοίγματος» (gap analysis) σε σχέση με τις 

απαιτήσεις της επιλεγμένης μεθοδολογίας,

• σχέδιο διασφάλισης της συμμόρφωσης του Ομίλου και κάθε μονάδας 

εντός αυτού,

• προσδιορισμό των απαιτούμενων πόρων και προϋπολογισμό του 

κόστους αυτών,

• έκθεση προς τη Διοίκηση για έγκριση της προτεινόμενης μεθοδολογίας,

c) χαρτογραφήσουν τις εποπτικά καθορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

στις λειτουργίες του ΓΠ,

d) συλλέξουν επαρκή και αξιόπιστη πληροφόρηση λειτουργικών ζημιών σύμφωνα 

με τον εποπτικό ορισμό λειτουργικού κινδύνου και να τις κατανείμουν στις 

εποπτικά καθορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης Μελέτης Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS 3) των νέων 

προτάσεων, τη δημοσιοποίηση το τρίτου Συμβουλευτικού Κειμένου (Απρίλιος 2003), οι 

νέες προτάσεις αναθεώρησης του πλαισίου κεφαλαιακές επάρκειας των ΠΙ αναμένεται να 

οριστικοποιηθσύν και να ξεκινήσει η εφαρμογή τους το Δεκέμβριο του 2006.

Συνολικά οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας οδηγούν σε μια πρωτοφανή 

εποπτική αλλαγή, η οποία αναμένεται να επιφέρει πολλαπλές επιπτώσεις σε όλες τις 

πτυχές της δραστηριότητας των ΠΙ, τις σχέσεις με τους μετόχους και με τους πελάτες 

τους. Θα πρέπει να γίνουν τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρόνο...
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