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ύνοψη 
 

      Σν ζχγρξνλν ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο 

εμειίμεηο θαη πνιινχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα επνκέλσο, 

θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο. 

Αθφκε, ε αμηνπηζηία ησλ ηξαπεδψλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ εκπηζηνζχλε ηελ νπνία 

δείρλεη ην θνηλφ, ε νπνία αθνξά ηε δεηλφηεηα θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ηνπο. Ζ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αθνξά ζηα νηθνλνκηθά ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ζηνρεχεη ζηελ «νξζνινγηθφηεξε» 

δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ απνηακηεχνληαη, θαζψο επίζεο θαη ζηελ δηαηήξεζε 

ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε 

ρψξα καο, ε πξνιεπηηθή επνπηεία αζθείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ 

Σξάπεδα Διιάδνο δειαδή, αθνινπζεί ηηο πξνηάζεηο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ έρεη 

ζπληάμεη ε Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. εκαληηθφηεξε πξφηαζε είλαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ Νένπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (Asset II). Καηά 

ην Νέν χκθσλν απηφ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζπληίζεηαη ηα ίδηα θεθάιαηα θαη λα θαιχπηνπλ ηελ ειάρηζηε θεθαιαηαθή 

απαίηεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8%.  

      Δπηπξφζζεηα, ράξηο ζην Νέν χκθσλν, γίλεηαη θαζηέξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

επνπηείαο, αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, θαζψο θαη κε ηα αμηνινγηθά 

ζπζηήκαηα θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. πλεπψο, νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη πξνο 

δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ζηνρεχνληαο ζηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο. Σα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ ηζρπξή θεθαιαηαθή επάξθεηα. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, νθείινπλ λα δηακνξθψζνπλ ζηξαηεγηθέο ηέηνηεο, νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ή ζα 

θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Πέξα απφ απηφ, 

νη αθνινπζνχκελεο ζηξαηεγηθέο ζα ηηο βνεζήζνπλ λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο 

αλαδηάξζξσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα 

πεξηνξίζνπλ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θίλδπλν.  

        Ζ παξνχζα εξγαζία αλαιχεη ηνπο φξνπο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ηηο 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ην πεξηερφκελν θαη ηνπο 

ππιψλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πκθψλνπ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηνπο γηα ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. 
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Ειςαγωγό 

      Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ, είλαη έλα ζχζηεκα πνπ κεηαζρεκαηίδεη ην ζχλνιν ησλ 

απνηακηεπηηθψλ πφξσλ ηεο αγνξάο ζε επελδπηηθνχο πφξνπο. Απηφο είλαη έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ ην θαζηζηνχλ λεπξαιγηθφ γηα ηελ ζχγρξνλε νηθνλνκία. Γεδνκέλνπ 

φηη ν ξφινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έρεη γίλεη ηδηαίηεξα 

ζχλζεηνο ζηα ζχγρξνλα νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα, νη ηξάπεδεο δελ απνηεινχλ απιψο 

ηνλ δηακεζνιαβεηή. Αληηζέησο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δηαρεηξίδνληαη ηνλ  

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απεπζείαο απ‟ ηηο 

ρξεκαηαγνξέο θαη ηηο θεθαιαηαγνξέο. πλεπψο, είλαη απαξαίηεην έλα αλαπηπγκέλν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ κε ηελ βνήζεηα ησλ 

κεζφδσλ ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

       ηελ εηζαγσγή αλαθέξεηαη ν ηξφπνο δηάξζξσζεο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, 

αλαθέξνληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ζπζηάζεθε ε 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη 

αλαθέξεηαη ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο. ην δεχηεξν θαη ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη 

νη θίλδπλνη πνπ ελππάξρνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ν ηξφπνο, κε ηνλ 

νπνίν ηνπο αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί, θαζψο θαη ν ξφινο ηεο επνπηείαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έζεζε ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη 

επηπηψζεηο ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζην 

πέκπην θεθάιαην νη ιφγνη πνπ θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηε ζχλαςε ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗΗ, αλαπηχζζεηαη ν ξφινο ηεο επνπηείαο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, 

θπξίσο κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. 

Σέινο, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πκθψλνπ θαη κε 

ζπλέληεπμε πνπ δφζεθε ζην νηθνλνκηθφ πεξηνδηθφ, αλαθνξηθά κε ην ηη αιιάδεη ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, εμαηηίαο ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ (Παξάξηεκα Π.1).  
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Η ςύςταςη τησ Επιτροπόσ τησ Βαςιλεύασ 
 

      Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζπζηάζεθε θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ησλ δηνηθεηψλ, 

ζηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ησλ ρσξψλ πνπ αλήθαλ ζηελ «Οκάδα ησλ 10» (G. 10),ην  

1974.Κχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε ζχληαμε ειεγθηηθψλ θαλφλσλ, θαζψο θαη πξαθηηθψλ 

επνπηείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ Δπηηξνπή είρε ζπζηαζεί απφ κέιε ησλ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ή άιιεο ππεχζπλεο αξρήο, γηα ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ ησλ 

ρσξψλ ηεο «Οκάδαο ησλ 10», ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ηεο Διβεηίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο. 

πλεδξίαδε θάζε ηέζζεξηο κήλεο θαη ιεηηνπξγνχζε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ, ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (BIS). Ζ Δπηηξνπή ζπλίζηαηαη 

απφ έληεθα δηνηθεηέο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο Γαιιίαο, ηνπ 

Βειγίνπ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Οιιαλδίαο, ηεο νπεδίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Διβεηίαο, ηνπ 

Καλαδά, ηεο Ηαπσλίαο, ηνπ Ζ. Β. θαη ησλ Ζ.Π.Α. Σα κέιε «Οκάδαο ησλ 10» 

ζπλεδξηάδνπλ αλά έμη κήλεο ζην πιαίζην ηνπ Γ. Ν. Σ.. Δληφο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ, 

δεκηνπξγνχληαη επηηξνπέο γηα ηελ αλάιπζε θαη επίιπζε δεηεκάησλ δεκνζηνλνκηθήο 

θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (Παλαγφπνπινο θαη Πειεηίδεο, 2007).  

      ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε BIS πξνάγεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

ηξαπεδψλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έρεη ζπζηαζεί ην 

1930 ηελ πεξίνδν πνπ ζπλάθζεθε ε πκθσλία ηεο Υάγεο. Ζ έδξα ηεο είλαη ζηε 

Βαζηιεία θαη θχξηα ιεηηνπξγία ηεο είλαη λα παξέρεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζηηο 

Κεληξηθέο Σξάπεδεο θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαηά ηηο δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο. Αλαθνξηθά κε ηελ Δπνπηεία Σξαπεδψλ, ε BIS 

παξνπζηάδεη πξφηππα πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηηο αλαιήςεηο κηθξνχ ξίζθνπ απφ 

ηηο ηξάπεδεο επελδχζεσλ, δηαζθαιίδνληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ απαξαίηεηε ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα. Αθφκε, εληζρχεη ηελ δηαθάλεηα ησλ απνζεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη επηδηψθεη ηελ κείσζε ησλ επθαηξηψλ γηα αξκπηηξάδ (Αγγειφπνπινο, 

2008). 

        Αθνινπζεί ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ νδήγεζε ζηε ζχλαςε ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο Η, ε νπνία νδήγεζε ζην αλαζεσξεκέλν πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ.  
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Μϋροσ Α’ 

Κεφϊλαιο 1  
Σο ύμφωνο τησ Βαςιλεύασ ΙΙ 
 

1.1 Ιςτορικό αναδρομό: το ύμφωνο τησ Βαςιλεύασ Ι 
 

 Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζπζηάζεθε ζην ηέινο ηνπ 1974, φπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, ζε πεξίνδν πνπ ν ηξαπεδηθφο θιάδνο καζηίδνληαλ απφ αβεβαηφηεηα 

θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δηέλπε πεξίνδν χθεζεο. Πξηλ ηελ θξίζε ηνπ 1929, 

ην επνλνκαδφκελν Μεγάιν Κξαρ, ν θφβνο ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ παγθνζκίσο, φηη 

ε ξαγδαία αχμεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ ήηαλ «θνχζθα», είρε σο 

απνηέιεζκα ησλ ξεπζηνπνηήζεσλ ησλ κεηνρψλ ηνπο. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

εζπεπζκέλε πψιεζε εθαηνκκπξίσλ κεηνρψλ θαη ζπλαθφινπζα, ηνλ παληθφ ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο.  

      Μεγάινο αξηζκφο ηξαπεδψλ πνπ είρε επελδχζεη θεθάιαηα ζην ρξεκαηηζηήξην, 

πηψρεπζε, θαζψο ήξζε αληηκέησπνο κε ζνβαξφ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. Ζ χθεζε πνπ 

ηαιάληδε ηελ ακεξηθάληθε νηθνλνκία είρε επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο κε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ „30. Δπηρεηξήζεηο θήξπμαλ πηψρεπζε κε θαηαζηξνθηθέο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Σα κεηέπεηηα ρξφληα, ηα ρξεκαηηζηήξηα ζε φιν 

ηνλ πιαλήηε πήξαλ κέηξα πξνο απνθπγή λεφηεξεο χθεζεο. Έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα κέηξα πνπ έιαβαλ ήηαλ ε παχζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαηά ηελ 

παξαηήξεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ κεηέβαιιαλ ξαγδαία ηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο (Παλαγφπνπινο & Πειεηίδεο, 2007).  

 ηελ Διιάδα άξγεζαλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη επηπηψζεηο ηνπ θξαρ. Δμαξρήο 

φκσο, δέρζεθαλ πιήγκα νη εμαγσγέο, έπεηηα ε γεσξγία. Πεξηνξίζηεθε δξακαηηθά ην 

κεηαλαζηαηεπηηθφ θαη λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα. Ζ αγγιηθή ιίξα απνζπλδέζεθε απ‟ 

ηνλ «ρξπζφ θαλφλα», θαη ελψ ην ειιεληθφ λφκηζκα κεηαηξέπνληαλ κέζσ ζηεξιίλαο, ε 

Διιάδα ζπλδέζεθε κε ην δνιάξην, έλα άιιν λφκηζκα δειαδή, ηεο ρξπζήο βάζεο 
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(αξγφηεξα ην δνιάξην εγθαηέιεηςε ηνλ «ρξπζφ θαλφλα»
1
). Σν πξφγξακκα 

ζηαζεξνπνίεζεο ηεο δξαρκήο πνπ μεθίλεζε ην ‟27, ην νπνίν απνηεινχζε ηε βάζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ νηθνδνκήκαηνο ηνπ βεληδειηζκνχ απέηπρε. Σν „32 ε θπβέξλεζε θήξπμε 

«ζηάζε πιεξσκψλ» θαη ε ρψξα δελ ήηαλ πηα ζε ζέζε λα εμνθιήζεη ηα ρξέε θαη ηνπο 

ηφθνπο πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηνλ δαλεηζκφ ηεο. Ζ θξίζε είρε αξρίζεη λα παίξλεη 

ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο, εηεξνρξνληζκέλα. Παληθφο θαηέιαβε ηε νθνθιένπο, ην 

ληφκηλν ηεο θξίζεο ζπλερίζηεθε ζε ζεκείν πνπ ε ειιεληθή ρξεκαηαγνξά έθιεηζε επ‟ 

αφξηζηνλ (Καηζίκαξδνο, 2008).  

      Δπηζηξέθνληαο ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, ε 

θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξήο ηζνηηκίαο ηνπ 1971, είρε σο ζπλέπεηα λα 

επηθξαηήζεη αβεβαηφηεηα ζηε ζπλαιιαγκαηηθή αγνξά. Καηά ηε ζχλνδν Bretton 

Woods ηνπ ‟44, εθαξκφζηεθε ην ζχζηεκα ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ. Ζ ζχλνδνο 

πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε ηνπ ΓΝΣ, ζηελ ίδξπζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη 

εγθαζίδξπζε ην ζχζηεκα ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ. χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα, νη 

λνκηζκαηηθέο ηζνηηκίεο θάζε ρψξαο, αλαθνξηθά κε ηνλ ρξπζφ, έκεηλαλ ζηαζεξέο. Σν 

ζχζηεκα απηφ σζηφζν, πξφβιεπε φηη δελ ήηαλ δπλαηφ λα κεηαηξαπεί άκεζα ην εζληθφ 

λφκηζκα θάζε ρψξαο ζε ρξπζφ( εθηφο απφ ηηο ΖΠΑ). Σν δνιάξην γηλφηαλ λα 

κεηαηξαπεί ζε ρξπζφ άκεζα. πλεπψο έγηλε λφκηζκα «παξεκβαηηθφ», πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζνχλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Οη ρψξεο ήηαλ απαξαίηεην λα 

δηακνξθψζνπλ ηελ λνκηζκαηηθή ηνπο πνιηηηθή θαηά ηέηνην ηξφπν, νχησο ψζηε λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηνπο ηζνηηκία ζε ζηαζεξφ, κε ην δνιάξην, επίπεδν, 

ζπλεπψο θαη κε ηνλ ρξπζφ. Οη ρψξεο επνκέλσο, πνπινχζαλ ή αγφξαδαλ ζπλάιιαγκα, 

ψζηε λα είλαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζηαζεξή. Σηο δξαζηεξηφηεηεο επέβιεπε ην 

ΓΝΣ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ππεξέβαηλε ην 10%. 

Σν ζχζηεκα απηφ ζηελ αξρή ζπλέβαιε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηφδνπ ηνπ 

„50, φπνπ ζεκεηψζεθε αχμεζε ζηηο επελδχζεηο θαη ζην δηεζλέο εκπφξην. Παξφια 

απηά, θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, ζηηο ΖΠΑ άξρηζε λα ζεκεηψλεηαη ειιεηκκαηηθφ 

ηζνδχγην πιεξσκψλ
2
. Τπήξμε ακθηβνιία σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ησλ ΖΠΑ λα 

εμαθνινπζήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο κεηαηξνπήο ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ.  

                                                 
1
 Απ‟ ηηο αξρέο ηνπ 20

νπ
αηψλα κέρξη ηνλ Β‟ Παγθφζκην, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηε βάζε ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ. Καηά ηνλ θαλφλα απηφλ νη ρψξεο 

θαζφξηδαλ ηελ ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηφο ηνποαλαιφγσο κε ηελ πνζφηεηα ρξπζνχ πνπ θαηείραλ. 
2
 Οη ΖΠΑ κε άιια ιφγηα, εμήγαγαλ κεγάιν ζπλαιιαγκαηηθφ απφζεκα θαη πνζφηεηεο ρξπζνχ.  
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 Σελ πεξίνδν ηνπ „60 επηθξαηνχζε νηθνλνκηθή αζηάζεηα, θαζφηη ηα ηζρπξά 

λνκίζκαηα ππνηηκνχληαλ θαη αλαηηκνχληαλ δηαδνρηθά. Σν „53 ε ρψξα καο εηζήιζε 

ζην ζχζηεκα Bretton Woods
3
. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα, ηελ πηψζε ηεο δξαρκήο 

απέλαληη ζην δνιάξην ζε πνζνζηφ 50%. Σελ επφκελε ρξνληά ε «λέα» δξαρκή 

εηζήρζε, ε νπνία ηζνδπλακνχζε κε 1000 «παιηέο». Με ηε λέα δξαρκή επηηεχρζεθε ε 

ειάηησζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ. Οη κεηαβνιέο ησλ λνκηζκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ απέλαληη ζην δνιάξην ψζεζαλ ηηο ΖΠΑ λα ιάβνπλ λνκηζκαηηθά κέηξα γηα 

λα ην ζηεξίμνπλ. Απηά φκσο ηα κέηξα δελ απέδσζαλ θαξπνχο, κηαο θαη ήηαλ αδχλαηε 

ε αλαηξνπή ηνπ ειιεηκκαηηθνχ ηζνδπγίνπ ησλ ΖΠΑ, δεδνκέλνπ κάιηζηα ηνπ θιίκαηνο 

νηθνλνκηθήο επηζθάιεηαο, πνπ πθίζηαην ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. Σν ‟71 ινηπφλ, 

εγθαηαιείθζεθε ην ζχζηεκα κεηαηξεςηκφηεηαο δνιαξίνπ ζε ρξπζφ, ζπλαθφινπζα θαη 

ην ζχζηεκα ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ Bretton Woods θαη μεθίλεζε ε πεξίνδνο ηεο 

θπκαηλφκελεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο.  

 Οη ηξάπεδεο, εμαηηίαο ησλ έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ πνπ παξνπζίαδαλ νη ηζνηηκίεο 

θαη ηα επηηφθηα θαη ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ Bretton Woods, είραλ γίλεη επάισηεο. Ζ 

γεξκαληθή Bankhaus I.D. Herstatt ην ‟74, αιιά θαη πνιπάξηζκεο, κηθξφηεξεο ή θαη 

αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηξάπεδεο, ππήξμαλ ζχκαηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ 

πνπ ειιφρεπαλ κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο κεηαβνιέο. Οη ηξάπεδεο απηέο, νη νπνίεο 

επέλδπζαλ ηεξάζηηα θεθάιαηα ζε πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ζπλαιιάγκαηνο, θήξπμαλ 

ρξενθνπία. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε θαηλφκελα ληφκηλν θαη εμαλάγθαζε ζε 

ζπλεξγαζία ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ 

αλάινγα θαηλφκελα χθεζεο θαη λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Ζ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη νη νκνηφκνξθνη θαλφλεο ειέγρνπ γηα 

θάζε ρψξα, απνηέιεζαλ δεηήκαηα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

ζπζηάζεθε ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, πνπ εμέηαδε θαη αλέιπε ηηο νηθνλνκηθφ 

πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (Committeeon 

Banking Regulation and Supervisory Practices), πνπ είρε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

απνθπγή ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ησλ θξίζεσλ, ζπλεδξία ζε πξψηε θνξά ην „75.  

 

 

                                                 
3
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1.1.1 Οι λειτουργύεσ και οι ςτόχοι τησ Επιτροπόσ τησ Βαςιλεύασ 
 

 Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, έρεη ηνλ ξφιν ηνπ άηππνπ βήκαηνο αλάκεζα ζηα 

θξάηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζνπλ νδεγίεο, ζρεηηθά κε ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία. 

Έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, δεκνζηεχεη εθζέζεηο θαη κέζσ απηψλ, παξέρεη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ. Ζ Δπηηξνπή 

νπζηαζηηθά, ζπληάζζεη πξνηάζεηο γηα λα ηηο πηνζεηήζεη ε αξκφδηα αξρή ησλ 

εκπιεθφκελσλ ρσξψλ. Παξφιν πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ 

θαλνληζκψλ θαη ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο, σο επί ην πιείζηνλ, νη ρψξεο ηηο 

αθνινπζνχλ. Μάιηζηα, ε Δπηηξνπή είλαη ην κνλαδηθφ εμνπζηνδνηεκέλν δηεζλέο 

φξγαλν γηα ηελ πξνιεπηηθή ηξαπεδηθή επνπηεία (Πεηξάθνο, 2003). 

 

1.2 Λόγοι μετϊβαςησ από τη Βαςιλεύα Ι ςτη Βαςιλεύα ΙΙ 
 

1.2.1 Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ γνωρύςατε τησ Βαςιλεύασ ΙΙ και των 
διαφορών τησ από τη Βαςιλεύα Ι 

 

      Σν αξρηθφ ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η, δηαπίζησζε ε Δπηηξνπή, φηη είλαη 

απαξαίηεην λα αλαζπληαρζεί κε ζεηξά ηξνπνπνηεηηθψλ δηαηάμεσλ, νχησο ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ ηξερνπζψλ πξαθηηθψλ ησλ ηξαπεδηθψλ αγνξψλ. Σν 

„99 ε Δπηηξνπή πξαγκαηνπνίεζε δηαβνπιεχζεηο θαη ην ηειηθφ ελφ, εθδφζεθε ην 

θαινθαίξη ηνπ 2004. Δίρε δε, πξνγξακκαηηζηεί λα εθαξκνζηεί ην 2007. 

      Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η έρεη ζπζηήζεη έλα απινχζηεξν πιαίζην κέηξεζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ηξαπεδηθή επάξθεηα απφ φηη ε Βαζηιεία ΗΗ. Σν χκθσλν ηεο  

Βαζηιείαο ΗΗ δελ ζηνρεχεη κνλάρα ζηελ επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ, αιιά επηδηψθεη θαη 

ηε βειηίσζε ηεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Απηφ ην θαζηζηά 

εθηθηφ κέζσ ηεο παξνρήο νξζψλ θηλήηξσλ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο 

ησλ ηξαπεδψλ θαη εληζρχνπλ ηε δηαθάλεηα. Αθφκε, ζηελ πεξίπησζε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Οπζηαζηηθά, ε Βαζηιεία ΗΗ 

εζηηάδεη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, παξάιιεια 

βέβαηα δίλεη (αλ θαη ιηγφηεξε) βαξχηεηα ζηνλ πηζησηηθφ. Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ε 

Βαζηιεία ΗΗ έρεη πην επέιηθην πιαίζην επάξθεηαο, κάιηζηα παξέρεη δπλαηφηεηεο 

εμέιημεο θαζψο πεξλνχλ ηα ρξφληα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή απνηππψλεη πην 
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επαξθέζηεξα ηνλ θίλδπλν πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ, νη πηζησηηθνί 

νξγαληζκνί ελζαξξχλνληάο ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ βειηηψζεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα αμηνινγεζεί ν θίλδπλνο. Δπηπξφζζεηα, ε Βαζηιεία ΗΗ είλαη πην 

επαίζζεηε ζηνλ θίλδπλν ζπγθξηηηθά κε ηελ Βαζηιεία Η.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξεκαηνπηζησηηθφο θίλδπλνο ζε κηα ρψξα είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλνο, δηεξεπλάηαη ε αλάγθε θαζνξίζνπ, ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ζπγθξηηηθά κε φ,ηη πξνβιέπεη ην ζηθσλά, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα εθαξκφζνπλ νη εζληθέο αξρέο. Ζ Βαζηιεία ΗΗ εθαξκφδεηαη ζηηο ελεξγέο ηξάπεδεο 

θαη ζηα ππνθαηαζηήζηε ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Σν ζεκείν ζην νπνίν θαηλνηνµεί ε 

Βαζηιεία ΗΗ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ κε ηε βνήζεηα ησλ εζσηεξηθψλ 

µνληέισλ. Σν ζχκθσλν ηεο Βαζηιεία ΗΗ παξνπζηάδεη πξναηξεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ (Παλαγφπνπινο & 

Πειείδεο, 2007).  

      Δπηπιένλ, ε Βαζηιεία ΗΗ δεηά απφ ηνπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο λα δηαηεξνχλ 

επνπηηθά θεθάιαηα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεζκηθέο εμειίμεηο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ηα επίπεδα αλάπηπμεο θαη 

εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ, απμάλεη ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν πνπ ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη ηξάπεδεο, θαζηζηψληαο 

ηφζν απαξαίηεηε ηελ αθξηβή κέηξεζε, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, πνπ έρεη 

απνηειέζεη ζήκεξα ηκήκα ηεο εηαηξηθήο ηξαπεδηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο θαη ν ηξφπνο πνπ επεξεάδεη ηηο ηξαπεδηθέο ζηξαηεγηθέο ζα αλαιπζεί 

δηεμνδηθφηεξα ζην ηξίην θεθάιαην (Αγγειφπνπινο, 2008).   

 

1.3 Οι ςτόχοι τησ Βαςιλεύασ ΙΙ 
 

      ηφρνο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ είλαη λα δψζεη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία επνπηηθήο 

εμέηαζεο θαη λα εληζρχζεη ηε δηαθάλεηα ηεο αγνξάο, λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ 

ρξεµαηνπηζησηηθψλ θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπεη ν πξψηνο θαη 

ν δεχηεξνο ππιψλαο, λα εληζρπζεί ε επαηζζεζία ζηνλ θίλδπλν κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

κεζφδσλ απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ εθαξκφδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλεκεζνχλ κε νξζφηεξν ηξφπν νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. 
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πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, νη κεηψζεηο ησλ θεθαιαηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ αληηζηαζµίδεηαη απφ ηηο λέεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ. 

Σαπηνρξφλσο, ππάξρεη ειάρηζην φξην θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ αξρή ηεο 

εθαξµνγήο ηνπ ζπκθψλνπ.  

 Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δελ έρεη ζηφρν λα κεηαβάιιεη ην δηεζλέο επίπεδν 

θεθαιαίσλ ηεο ηξαπεδηθήο βηνµεραλίαο. Πεξηζζφηεξν επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη 

θίλεηξα ψζηε λα ελζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ εθ κέξνπο ησλ 

ηξαπεδψλ σο πξνο ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Ο Fischer (2002), ηνλίδεη φηη ε Δπηηξνπή 

ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζπζηάζεθε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ πην εληζρπκέλεο θαη 

πεξηεθηηθέο πξαθηηθέο κέζνδνη, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξεη ζηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ζηηο αγνξέο, µέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ηξαπεδηθήο επάξθεηαο θαη γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ε 

Βαζηιεία δηαζθαιίδεη ηνλ ιφγν ζχζηαζήο ηεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν, δηακνξθψλνληαο ηζνδχλακνπο 

αληαγσληζηηθνχο φξνπο κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επελδπηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη θαηαλέκνληαο αξµνδηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

ζπλεξγαζία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ.  

 

1.4 Διϊρθρωςη του νϋου ςυμφώνου (οι τρεισ πυλώνεσ) 
 

      Σν λέν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο δηέπνπλ ηξεηο ππιψλεο. Πξφθεηηαη γηα ηξεηο 

ζεµαηηθέο επνπηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ είλαη νη αθφινπζεο: α) νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο, αλαιφγσο κε ηελ αλάιεςε πηζησηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, β) νη 

επνπηηθέο πξαθηηθέο κέζσ βεκάησλ ειέγρνπ γηα ηελ επάξθεηα ησλ πηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ ζε ίδηα θεθάιαηα, γ) επηβνιή πεηζαξρίαο εθ κέξνπο ηεο αγνξάο πξνο ηνπο 

πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο γλσζηνπνηψληαο ρξεκαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία. Οη ηξεηο 

ππιψλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ν θάζε έλαο εληζρχεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ άιινπ. Οη θαλνληζκνί ππιψλα Η εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

δπλαηφηεηα επηβνιήο ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεη ν ππιψλαο ΗΗ. Αθφκε, ε ππνρξέσζε 

δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεη ν ππιψλαο ΗΗΗ επεξεάδνπλ ηα 

θίλεηξα βειηίσζεο θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ αθνινπζνχλ 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα (Πεηξάθεο, 2003). ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά ην 

πεξηερφκελν ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ηνπ λένπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 
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1.4.1 Πρώτοσ Πυλώνασ: ελϊχιςτεσ κεφαλαιακϋσ απαιτόςεισ 
 

     Ο ππιψλαο Η πνπ αθνξά ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πξνβιέπεη φηη νη 

πηζησηηθνί νξγαληζκνί ζα κπνξνχλ λα εθαξµφδνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ λένπ ζπκθψλνπ, 

ππνινγίδνληαο εζσηεξηθά ζπζηήµαηα µεηξήζεσλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ, ηα νπνία νη 

επνπηηθέο αξρέο ζα αλαγλσξίδνπλ. ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα δελ επηθέξνληαη 

αιιαγέο, ην ίδην ηζρχεη κε ηηο ζηαζµίζεηο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζα νξηζηνχλ αλαιφγσο κε 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ νθεηιέηε. Οη ζηαζµίζεηο, απέλαληη ζηηο θεληξηθέο 

θπβεξλήζεηο θαη ηηο ηξάπεδεο, ζηεξίδνληαη πηα ζηε δηαβάζκηζε εηαηξεηψλ 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο είλαη εμσηεξηθέο. Αθφκε, ε δηαβάζκηζε απηψλ 

ησλ εηαηξηψλ πηζηνιεπηηθψλ αμηνινγήζεσλ είλαη δπλαηφ λα εθαξκφδνληαη αλαιφγσο 

θαη αλαθνξηθά κε ηε ζηάζµηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη 

επηρεηξεµαηηθνχ ρψξνπ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ ππιψλα ηνπ χµθσλνπ ηεο 

Βαζηιείαο, ΗΗ ηξνπνπνηείηαη ε ηππνπνηεµέλε µέζνδνο (standardized approach) 

ππνινγηζκνχ  θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ ίζρπε έσο ηψξα. Ζ µέζνδνο ζηεξίδεηαη 

ζηε βάζε ηεο απφδνζεο θαζνξηζµέλσλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπληειεζηψλ πνπ 

ζηαζκίδνπλ ηνλ θίλδπλν. Ζ δηαθνξά βξίζθεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επαηζζεζίαο 

απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο, ζηνλ βαζκφ πνπ νη ζπληειεζηέο θηλδχλσλ ππνινγίδνληαη, 

αλαιφγσο κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπµβαιιφµελνπ. Πέξα απφ ηα 

παξαπάλσ, πξνσζεί ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα εζσηεξηθά ζπζηήµαηα 

δηαβάζκηζεο (internal ratings based approach), µέζνδνο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο 

πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο δχν κεζφδνπο ππνινγηζκνχ: 1) ηνλ ζεµειηψδε ηξφπν ( 

foundation approach) θαη 2) ηνλ πξνεγµέλν ηξφπν (advanced approach). ηελ 

πεξίπησζε αλνίγκαηνο, νη πηζησηηθνί νξγαληζκνί ρξεζηµνπνηνχλ νξηζκέλεο εηζξνέο 

πηζησηηθψλ θηλδχλσλ (Γθφξηζνο & Σαζάθνο, 2005).  

      ηηο παξακέηξνπο εηζξνψλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ πεξηιαµβάλεηαη: i) ε αζέηεζε 

ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αληηζπµβαιιφµελνπ (Probability of Default - PD), ε δεµία εάλ 

ππάξρεη αδπλαµία θαηά ηελ εθπιήξσζε ππνρξέσζεο πξνο ηνλ αληηζπµβαιιφµελν 

(Loss Given Default - LGD), ε έθζεζε πξνο ηνλ αληηζπµβαιιφµελν (Exposure At 

Default - EAD), ε δηάξθεηα πνπ απνκέλεη κέρξη ηελ ιήμε (Maturity - M). Με ηελ 

ζεµειηψδε µέζνδν, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ε παξάµεηξνο 
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αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ (PD) κφλν. ηελ πεξίπησζε ηεο εμειηγµέλεο πξνζέγγηζεο, νη 

ηξάπεδεο πξνζδηνξίδνπλ ηηο παξαµέηξνπο ζην ζχλνιφ ηνποii) αλαιπηηθφ πιαίζην 

επνπηηθήο µεηαρείξηζεο ηηηινπνηεµέλσλ απαηηήζεσλ (ην ζπγθεθξηκέλν δελ ππήξρε 

ζην χµθσλν ηεο Βαζηιείαο Η). iii) Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο λα εθαξκφδνπλ µεζφδνπο πνπ ακβιχλνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο πξνθεηκέλνπ λα µεησζεί ε θεθαιαηαθή ηνπο επηβάξπλζε – ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην ζχκθσλν. πλήζεηο κέζνδνη  

πνπ ακβιχλνπλ ηνλ θίλδπλν είλαη νη εγγπήζεηο, ν ζπµςεθηζµφο ζηνηρείσλ ηνπ 

ηζνινγηζµνχ θ.α. iv) Δπηπξφζζεηα, πθίζηαληαη απαηηήζεηο θεθαιαίνπ απέλαληη ζηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν
4
. 

 Ζ Βαζηιεία ΗΗ παξέρεη ηξεηο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ απέλαληη ζηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν: ηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηνπ θχξηνπ δείθηε (basic indicator approach): ζηελ πεξίπησζε απηή νη 

ηξάπεδεο θαινχληαη λα ππνινγίζνπλ ηα επνπηηθά θεθάιαηα σο πνζνζηφ ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ, ηελ ηππνπνηεµέλε µέζνδν (standardized approach) θαζψο θαη 

ηελ ελαιιαθηηθή ηππνπνηεµέλε µέζνδν θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλνη 

ζπληειεζηέο αλαιφγσο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηηο ρξήζεηο  

δηαθφξσλ δεηθηψλ θαη ηέινο, ηε µέζνδν εζσηεξηθήο δηαβάζµηζεο (IRB), φπνπ νη 

ηξάπεδεο βάζεη εζσηεξηθψλ εθηηµήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ πηζηνχρσλ, εθηηµνχλ ηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο  (Πεηξάθεο, 2003). 

 Ο πξψηνο ππιψλαο αλαπηχζζεη θαη δηεπξχλεη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Βαζηιείαο 

I. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη βειηηψλεη νπζηαζηηθά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

παξαλνκαζηή ηεο θεθαιαηαθήο αλαινγίαο ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ηα ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ πνπ είλαη 

ζηαζκηζκέλα θαηά ηνλ θίλδπλν κε ζηφρν λα αληαλαθιά πην απνηειεζκαηηθά ην 

πξνθίι ηνπ θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ. Ο νξηζκφο ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ (σο 

αξηζκεηήο) παξακέλεη ίδηνο κε απηφλ ηεο Βαζηιείαο I. Ζ ειάρηζηε θεθαιαηαθή 

απαίηεζε (ην ιηγφηεξν ηνπ 8% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά 

ηνλ θίλδπλν) είλαη ακεηάβιεηε. Οη θχξηεο αιιαγέο ηνπ πξψηνπ ππιψλα είλαη νη 

αθφινπζεο:  

                                                 
4
 Λεηηνπξγηθφ θίλδπλν νξίδνπκε ηνλ θίλδπλν δεµηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ άµεζα ή έµµεζα, ηα αίηηαησλ 

νπνίσλ είλαηε απνηπρία ή/θαη ε έιιεηςε θαηαιιειφηεηαο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ή θαη αηηίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά θαηλφκελα. 
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α) ε πξνζζήθε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ (operational risk)απνηειεί λέα θαηεγνξία 

θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

θαηά ηνλ θίλδπλν ησλ δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζε αλεπάξθεηα ή απνηπρία ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο π.ρ. ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ή πνπ 

νθείινληαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή νη 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο  

β) ε πξνζζήθε ηξηψλ ζχλζεησλ επηινγψλ γηα λα ππνινγηζηεί 1) ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο, ε ηππνπνηεκέλε δειαδή πξνζέγγηζε (standardised approach), ε ζεκειηψδεο 

απηή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζε εζσηεξηθή πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε θαη ε 

πξνρσξεκέλε πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζε πξνεγκέλε εζσηεξηθή πηζηνιεπηηθή 

αμηνιφγεζε (advanced internal ratings-based approach) θαη 2) ν ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο, ε βαζηθή δειαδή πξνζέγγηζε βάζεη δεηθηψλ (basic indicator approach), ε 

ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε θαζψο θαη ε πξνρσξεκέλε πξνζέγγηζε κέηξεζεο (advance 

measurement approach). 

Ζ «ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε», απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ππάξρνπζαο κεζνδνινγίαο 

δηαθνξνπνηείηαη σζηφζν θαη θαηά θχξην ιφγν αλαθνξηθά κε: (i)ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ θαηάηαμεο γηα ηε ζηάζκηζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ αλνίγκαηνο 

(ii) ηνλ ξφιν ησλ δηαβαζκίζεσλ απφ αλαγλσξηζκέλνπο νίθνπο πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηάηαμε ησλ πηζηνδνηήζεσλ θαη ησλ 

δαλείσλ ελ γέλεη ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζηάζκηζεο θαη (iii) ηε δηεχξπλζε ησλ 

ηερληθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αληηζηάζκηζκα πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο (φπσο γηα παξάδεηγκα νη εγγπήζεηο). 

Ζ «ζεκειηψδεο πξνζέγγηζε εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ», είλαη δεχηεξε κέζνδνο, ε 

νπνία απνηειεί θαηλνηνκία, θαζφηη ζηεξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηα ζπζηήκαηα 

ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ηνπο ζε δηαθξηηέο θαηεγνξίεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, βάζεη ηεο εθηηκψκελεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ζ πηζαλφηεηα απηή ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηζηνξηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηξαπεδψλ ή θαηφπηλ ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ 

θνξέσλ, φπσο νη εηαηξίεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, εηδηθέο παξάκεηξνη, 

φπσο είλαη ε πηζαλή δεκία ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (credit default),ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο απηή, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πκθψλνπ. 
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      Ζ ηξίηε κέζνδνο, απνθαιείηαη «πξνεγκέλε πξνζέγγηζε εζσηεξηθψλ 

δηαβαζκίζεσλ». Απνηειεί πξνέθηαζε ηεο δεχηεξεο. ιεο νη παξάκεηξνη πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ θαζνξίδνληαη απφ ηα ίδηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ κεγάιε 

εμεηδίθεπζε απαηηεί ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ πνπ νδεγεί 

ζηελ εθηίκεζε φηη αξρηθά ζα πηνζεηεζεί απφ κεγάιεο θαη πξνεγκέλεο ηξάπεδεο, κε 

ζηφρν ηελ ειάθξπλζε ησλ απαηηνχκελσλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηα νπνία 

αθνξνχλ ζηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Αλακέλεηαη, φηη ζηε ζπλέρεηα φιν 

θαη πην πνιιά πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πηνζεηήζνπλ ηελ πξνεγκέλε κέζνδν, 

πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ζε απηά. 

      Αλαθνξηθά κε ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε ηππνπνηεκέλε κέζνδνο 

είλαη ίδηα φπσο ζηε Βαζηιεία I αιιά παξνπζηάδεη πςειφηεξν βαζκφ επαηζζεζίαο 

ζηνλ θίλδπλν. ηαλ ε Βαζηιεία I ήηαλ ζε ηζρχ, ν ζηαζκηζκέλνο αηνκηθφο θίλδπλνο 

εμαξηηφηαλ απφ ηελ επξχηεξε θαηεγνξία φπνπ ελέπηπηε ν δαλεηδφκελνο, 

(θπβεξλήζεηο, επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο θ.ν.θ). Με ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ν 

ζηαζκηζκέλνο θίλδπλνο είλαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνο ιφγσ ρξήζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ παξέρεη αλαγλσξηζκέλνο εμσηεξηθφο νίθνο 

πηζηνιεπηηθήο βαζκνιφγεζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε επνπηηθά επηιέμηκα πξφηππα.   

Ζ κέζνδνο πνπ ζηεξίδεηαη ζε εζσηεξηθή πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε (IRB) γηα 

ηελ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, είλαη θαηλνηνκία ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Ζ IRB 

επηηξέπεη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα πνζνηηθνπνηήζνπλ κεξηθά ζηνηρεία-θιεηδηά, 

απαξαίηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο. Δπνκέλσο, νη 

ζηαζκηζκέλνη θίλδπλνη θαζψο θαη ηα θεθαιαηαθά βάξε θαζνξίδνληαη κε ηε βνήζεηα 

ελφο ζπλδπαζκνχ πνζνηηθψλ ζπληειεζηψλ νη νπνίνη παξέρνληαη είηε απφ ηξάπεδεο 

είηε απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ζηαζκηζκέλσλ απέλαληη ζηνλ θίλδπλν 

πνπ εμεηδηθεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηα θχξηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγρξνλεο ζεσξίαο ηεο 

ηηκνιφγεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (modern asset pricing theory). H 

κεζνδνινγία ζηεξίδεηαη ζε πξφηππν πνπ απνδέρεηαη ηελ πηζαλφηεηα αδπλακίαο 

απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο κηαο δαλεηδφκελεο εηαηξίαο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ρξεψλ ηεο.  

Ζ αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξείηαη κεηαβιεηή. Αιιάδεη ζην ρξφλν κεξηθψο, 

εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο αθξαίσλ, ηπραίσλ γεγνλφησλ. Αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ 

ρξεψλ ππάξρεη φηαλ ην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ην 

ρξένο. Ζ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα έηνπο, 
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είλαη ε πηζαλφηεηα ηεο αδπλακίαο απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο. ηε κέζνδν IRB, ην 

απαηηνχκελν ειάρηζην θεθάιαην ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ δεκηψλ πνπ 

νθείινληαη ζε αδπλακία απνπιεξσκήο ζε ραξηνθπιάθην δαλείσλ ή ζπλαθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Ο νξίδνληαο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ε κέζνδνο IRB 

πξνυπνζέηεη νξηζκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο, ηεο ηάμεο ηνπ 99,9%. Απηφ πάεη λα πεη 

φηη ε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο δεκίαο ε νπνία ππεξβαίλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ 

κνληέινπ, είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί κία θνξά ζηα ρίιηα ρξφληα. Αθφκε, ε κέζνδνο IRB 

θαιχπηεη κφλν ηηο κε αλακελφκελεο δεκίεο, πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηηο θαιχςεη 

θακία πξφβιεςε (Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ 2011). Ο ππνινγηζκφο ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ σο πξνο ζηνλ θίλδπλν κε απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ 

ζηεξίδεηαη ζηα έμη ζπζηαηηθά πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ:   

α) Probability of default, (PD) είλαη ε πηζαλφηεηα κε απνπιεξσκήο. Τπνινγίδεη ηελ 

πηζαλφηεηα κε απνπιεξσκήο απφ έλα δαλεηνιήπηε ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα γηα 

παξάδεηγκα ελφο έηνπο.   

β) Loss given default, LGD: είλαη ε δεκία εμαηηίαο κε απνπιεξσκήο. Πξφθεηηαη γηα 

ηε δεκία πνπ πξνθαιείηαη απφ αδπλακία απνπιεξσκήο δαλείνπ. Δθθξάδεηαη σο 

πνζνζηφ ηεο αξρηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ ρξένπο.   

γ) Exposure at default, EAD: πξφθεηηαη γηα έθζεζε ζηνλ θίλδπλν εμαηηίαο αδπλακίαο 

πιεξσκήο. Πξφθεηηαη γηα ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ ρξένπο ελφο δαλεηνιήπηε.   

δ) Maturity of the loan: είλαη ε ιήμε ηνπ δαλείνπ.   

ε) Correlation to systematic risk: πξφθεηηαη γηα ζπζρεηηζκφ κε ηνλ ζπζηεκαηηθφ 

θίλδπλν θαη ππνινγίδεη ηε ζπζρέηηζε κε δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο δπν δηαθφξσλ 

δαλεηνιεπηψλ. 

ζη) Risk weight factor: πξφθεηηαη γηα ζπληειεζηή ζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Αθνξά 

ζηελ πξνβιεπφκελε δεκία ζε ζρέζε κε ηελ ειάρηζηε θεθαιαηαθή επάξθεηα.   

 Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηε ζεκειηψδε θαη ηελ πξνρσξεκέλε κέζνδν IRB έρεη λα 

θάλεη κε ηνλ νξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ εηζξνήο. Καη νη δχν πξνζεγγίζεηο απηέο 

ζηεξίδνληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αδπλακίαο πιεξσκήο αιιά νη εζσηεξηθέο 

εθηηκήζεηο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο αλαθνξηθά κε ηε δεκία εμαηηίαο ηεο δεδνκέλεο 
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κε απνπιεξσκήο, ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν εμαηηίαο ηεο κε απνπιεξσκήο 

(EAD)θαζψο θαη ηεο ιήμεο ηνπ δαλείνπ είλαη νη κφλεο κέζνδνη πνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε ζηελ εμειηγκέλε κέζνδν IRB.   

      Αλαθνξηθά κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, πνπ απνηειεί λέα θαηεγνξία θηλδχλνπ 

θαη πνπ ππφθεηηαη ζε θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, ην ξπζκηζηηθφ θεθαιαηαθφ ζρέδην 

ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο κεζφδνπο:   

i) The basicindicator approach: ρξεηάδεηαη απαηηήζεηο θεθαιαίνπ πνπ ηζνδπλακνχλ κε 

ην 15% ηνπ κέζνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ 

ρξφλσλ κε ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ.   

ii) The standardised approach: ην αθαζάξηζην εηζφδεκα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

δηαηξείηαη ζε 8 επηρεηξεκαηηθέο γξακκέο. Οη απαηηήζεηο γηα πξφζζεηε θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ππνινγίδεηαη γηα θάζε επηρεηξεκαηηθή πεξηνρή εθφζνλ πνιιαπιαζηαζηεί ην 

αθαζάξηζην εηζφδεκα κε ζπληειεζηή –ηνλ νπνίν θαζνξίδεη ε BCBS – θαη 

εθαξκφδεηαη ζηελ αληίζηνηρε επηρεηξεκαηηθή γξακκή πνπ αλαθέξζεθαλ.   

iii) The advance measurement approach:είλαη ε πιένλ ζχλζεηε κέζνδνο βάζεη ηεο 

νπνίαο νη ξπζκηζηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ππνινγίδνληαη αλαιφγσο κε ηα 

ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Σα ζπζηήκαηα ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ ππφςε φρη κφλν ηα πξαγκαηηθά 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζηνηρεία γηα ηηο δεκίεο αιιά θαη ηα ζελάξηα αλάιπζεο θαη 

ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ζπλδένληαη κε ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ηξαπεδψλ θαη 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, 

νη πξνζεγγίζεηο ηεο κεζνδνιoγίαο είλαη παξφκνηεο κε ηεο Capital Accord ηνπ ‟98 

(Υξηζηφπνπινο &Νηφθαο, 2012). 

 

 Ζ Αλάιπζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη ησλ 

θεθαιαηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ ζην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

 

 ην ζεκείν απηφ ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ 

παξνλνκαζηή ηεο εμίζσζεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαζψο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ηεο αγνξάο. Με ηνλ φξν 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν αλαθεξφκαζηε είηε ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είηε ζε εμσγελή γεγνλφηα ηα 
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νπνία επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ 

κεηά ηελ Βαζηιεία Η θαη δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ πηζησηηθφ. Αθφκε, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, έηζη θη εδψ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

ππνινγηζκνχ ηνπ. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη πξνζέγγηζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε  

 Ζ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε  

 Οη εμειηγκέλεο κέζνδνη κέηξεζεο 

 Οη πξναλαθεξζείζεο κέζνδνη νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ θαη παξαθάησ, έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θεθαιαηαθήο ρξέσζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε έθζεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ζηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Ζ Βαζηιεία ΗΗ επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηηο δχν άιιεο πξνζεγγίζεηο γηα πην εμειηγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Βαζηθνχ Γείθηε. 

 

      Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε απηή είλαη 

απαξαίηεην λα δηαθξαηνχλ θεθάιαηα ζε νξηζκέλν πνζνζηφ (έζησ α) ην νπνίν λα είλαη 

αληίζηνηρν ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζεηηθνχ εηζνδήκαηνο (δειαδή κεηθηά έζνδα) ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. ε 

φξνπο άιγεβξαο, ηα δηαθξαηνχκελα θεθάιαηα παξάγνληαη απφ ηελ παξαθάησ 

εμίζσζε:  

 

KBIA= [(GI1…n*α]/n 

πνπ: 

ΚBIA: ην πνζφ ηνπ δηαθξαηνχκελνπ θεθαιαίνπ 

GI: ην εηήζην ζεηηθφ εηζφδεκα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

n: ν αξηζκφο ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θαηά ην νπνίν ε ηξάπεδα παξνπζίαδε 

ζεηηθφ εηζφδεκα  

α: είλαη ίζν κε 15%.  
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Σν πνζνζηφ 15% ζέηνπλ νη επνπηηθέο αξρέο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. 

Ζ κεζνδνινγία απηή θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ έρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη είλαη ζρεηηθά απιή. πσο αλαθέξνπλ νη Akkizidis and Bouchereau 

(2006), ζπλήζσο ηελ εθαξκφδνπλ νη κηθξφηεξεο ηξάπεδεο. Σα πην κεγάια πηζησηηθά 

ηδξχκαηα αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πην πεξίπινθεο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ (Καξαζαλάζε, 2002). 

 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηελ Σππνπνηεκέλε 

Πξνζέγγηζε 

 

 

       ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο δελ αληηκεησπίδεηαη 

εληαία απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα κε έλαλ ζπληειεζηή αιιά βάζεη ηεο ππνδηαίξεζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξάπεδαο (ην νπνίν δελ ηζρχεη ζηελ κέζνδν ηνπ Βαζηθνχ 

Γείθηε). πγθεθξηκέλα, ην πηζησηηθφ ίδξπκα ρξεηάδεηαη λα ππνδηαηξέζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε νθηψ επηκέξνπο ηνκείο. Οη ηνκείο απηνί είλαη: ν ηνκέαο 

εηαηξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ν ηνκέαο αγνξαπσιεζίαο ηίηισλ, ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, 

εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο, πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκψλ, ππεξεζηψλ αληηπξνζψπεπζεο, 

δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιηαληθήο ρξεκαηνκεζηηείαο. ηελ νπζία νη 

παξαπάλσ ηνκείο απνηεινχλ αλαηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

 

        ε θάζε ηνκέα ρξεηάδεηαη λα απνδνζεί έλαο δηαθνξεηηθφο ζπληειεζηήο. Οη 

ζπληειεζηέο νπζηαζηηθά αληηθαζηζηνχλ ηνλ αζξνηζηηθφ ζπληειεζηή ηεο 

πξνεγνχκελεο πξνζέγγηζεο. Σν κεηθηφ εηζφδεκα πνπ παξάγεηαη απφ επηκέξνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο αληηπξνζσπεχεη ηελ ιεηηνπξγηθή έθζεζε θάζε ηνκέα. Ζ θεθαιαηαθή 

ρξέσζε γηα ηελ έθζεζε ηνπ πηζησηηθνχ απηή ζε θάζε ηνκέα πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ έθζεζεο κε ηνλ ζπληειεζηή β 

(Υξηζηφπνπινο & Νηφθαο, 2012).  
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Ζ Αλάιπζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη ησλ 

θεθαιαηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ ζην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

 

 ην ζεκείν απηφ ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ 

παξνλνκαζηή ηεο εμίζσζεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαζψο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ηεο αγνξάο. Με ηνλ φξν 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν αλαθεξφκαζηε είηε ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είηε ζε εμσγελή γεγνλφηα ηα 

νπνία επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ 

κεηά ηελ Βαζηιεία Η θαη δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ πηζησηηθφ. Αθφκε, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, έηζη θη εδψ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

ππνινγηζκνχ ηνπ. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη πξνζέγγηζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε  

 Ζ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε  

 Οη εμειηγκέλεο κέζνδνη κέηξεζεο 

 Οη πξναλαθεξζείζεο κέζνδνη νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ θαη παξαθάησ, έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θεθαιαηαθήο ρξέσζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε έθζεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ζηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Ζ Βαζηιεία ΗΗ επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηηο δχν άιιεο πξνζεγγίζεηο γηα πην εμειηγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Βαζηθνχ Γείθηε. 

 

      Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε απηή είλαη 

απαξαίηεην λα δηαθξαηνχλ θεθάιαηα ζε νξηζκέλν πνζνζηφ (έζησ α) ην νπνίν λα είλαη 

αληίζηνηρν ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζεηηθνχ εηζνδήκαηνο (δειαδή κεηθηά έζνδα) ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. ε 

φξνπο άιγεβξαο, ηα δηαθξαηνχκελα θεθάιαηα παξάγνληαη απφ ηελ παξαθάησ 

εμίζσζε:  

 

KBIA= [(GI1…n*α]/n 
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πνπ: 

ΚBIA: ην πνζφ ηνπ δηαθξαηνχκελνπ θεθαιαίνπ 

GI: ην εηήζην ζεηηθφ εηζφδεκα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

n: ν αξηζκφο ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θαηά ην νπνίν ε ηξάπεδα παξνπζίαδε 

ζεηηθφ εηζφδεκα  

α: είλαη ίζν κε 15%.  

 

       Σν πνζνζηφ 15% ζέηνπλ νη επνπηηθέο αξρέο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. 

Ζ κεζνδνινγία απηή θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ έρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη είλαη ζρεηηθά απιή. πσο αλαθέξνπλ νη Akkizidis and Bouchereau 

(2006), ζπλήζσο ηελ εθαξκφδνπλ νη κηθξφηεξεο ηξάπεδεο. Σα πην κεγάια πηζησηηθά 

ηδξχκαηα αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πην πεξίπινθεο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ (Καξαζαλάζεο, 2002). 

 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηελ Σππνπνηεκέλε 

Πξνζέγγηζε 

 

 

       ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο δελ αληηκεησπίδεηαη 

εληαία απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα κε έλαλ ζπληειεζηή αιιά βάζεη ηεο ππνδηαίξεζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξάπεδαο (ην νπνίν δελ ηζρχεη ζηελ κέζνδν ηνπ Βαζηθνχ 

Γείθηε). πγθεθξηκέλα, ην πηζησηηθφ ίδξπκα ρξεηάδεηαη λα ππνδηαηξέζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε νθηψ επηκέξνπο ηνκείο. Οη ηνκείο απηνί είλαη: ν ηνκέαο 

εηαηξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ν ηνκέαο αγνξαπσιεζίαο ηίηισλ, ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, 

εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο, πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκψλ, ππεξεζηψλ αληηπξνζψπεπζεο, 

δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιηαληθήο ρξεκαηνκεζηηείαο. ηελ νπζία νη 

παξαπάλσ ηνκείο απνηεινχλ αλαηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

 

        ε θάζε ηνκέα ρξεηάδεηαη λα απνδνζεί έλαο δηαθνξεηηθφο ζπληειεζηήο. Οη 

ζπληειεζηέο νπζηαζηηθά αληηθαζηζηνχλ ηνλ αζξνηζηηθφ ζπληειεζηή ηεο 

πξνεγνχκελεο πξνζέγγηζεο. Σν κεηθηφ εηζφδεκα πνπ παξάγεηαη απφ επηκέξνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο αληηπξνζσπεχεη ηελ ιεηηνπξγηθή έθζεζε θάζε ηνκέα. Ζ θεθαιαηαθή 

ρξέσζε γηα ηελ έθζεζε ηνπ πηζησηηθνχ απηή ζε θάζε ηνκέα πξνέξρεηαη απφ ηνλ 
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πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ έθζεζεο κε ηνλ ζπληειεζηή β 

(Υξηζηφπνπινο & Νηφθαο, 2012).  

 

1.4.2 Δεύτεροσ Πυλώνασ: επύβλεψη τησ κεφαλαιακόσ επϊρκειασ και των 
εςωτερικών ςυςτημϊτων αξιολόγηςησ των πιςτωτικών ιδρυμϊτων 

 

 Ο Ππιψλαο ΗΗ ηεο Νέαο πλζήθεο αθνξά ηηο θχξηεο αξρέο επνπηηθνχ ειέγρνπ, 

νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

βειηηψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο. Οη 

κέζνδνη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζα αλαιπζνχλ πην δηεμνδηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα. Ζ 

επνπηεία ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, πξνυπνζέηεη αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ πηζησηηθνχ νξγαληζκνχ, σο πξνο ην λα εμαζθαιίζεη ηελ επάξθεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ή θαη λα ππεξθαιχςεη αθφκα, ηα 

επίπεδα ξίζθνπ. Οη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. πλεπψο, επηδησθφκελν φθεινο κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε απηή, είλαη φζν 

ην δπλαηφ πην θαιή ζπλεξγαζία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηηο επνπηηθέο αξρέο 

θαηά ηξφπν ηέηνην, πνπ ν πηζησηηθφο νξγαληζκφο ζα πάξεη κέηξα πξνο ηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ ή ηεο αχμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ηα 

θξηηήξηα κείσζεο ηνπ ξίζθνπ κπνξεί αλ είλαη είηε πνηνηηθά, είηε πνζνηηθά.  

 θνπφο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φπσο επίζεο θαη ε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο. Ζ αλαζθφπεζε ηεο επνπηείαο μεθηλά 

απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο πνπ βαξαίλεη ηελ ηξαπεδηθή δηνίθεζε ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ην ππάξρνλ 

επίπεδν θηλδχλνπ αιιά θαη λα ππεξθαιπθζεί. Με ηελ επνπηηθή αλαζθφπεζε γίλεηαη 

επηδίσμε ηεο αλάπηπμεο ηεο βέιηηζηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη 

εκπνξηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε ιήςε απνθαζηζηηθψλ 

κέηξσλ, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ είηε ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ, είηε ηελ αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ σο πξνο ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 Δλαιιαθηηθά, ε Βαζηιεία ΗΗ επηζεκαίλεη πσο ε κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ δελ ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε πνζνηηθέο θηλήζεηο επί ησλ Tiers γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο δηαρείξηζεο ξίζθνπ. Τπάξρεη πάληνηε ε 

δπλαηφηεηα θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ 
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πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη απηφ θάιιηζηα γίλεηαη λα πινπνηεζεί θαηφπηλ ζσζηήο 

επνπηηθήο αλαζθφπεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, κέζσ επηβνιήο εζσηεξηθψλ νξίσλ θαζψο 

θαη ηελ χπαξμε ειέγρσλ.  

      Ο δεχηεξνο ππιψλαο εκθαλίδεηαη θαηά νπζία γηα λα αληηκεησπίζεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ εγείξνληαη απφ θηλδχλνπο πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη πιήξσο απφ ηνλ 

πξψην ππιψλα (γηα παξάδεηγκα ν θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ) αιιά θαη θηλδχλνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζηξαηεγηθφ ξίζθν ή θαη 

εμσγελείο παξάγνληεο φπσο νη επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. Δπηπξφζζεηα, 

έλα αθφκε ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα είλαη θαη ε εθηίκεζε ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ ζπκκφξθσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ ε ρξήζε ησλ εμειηγκέλσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επηβάιινπλ ζηνλ πξψην ππιψλα γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ηεο 

πξνζέγγηζεο ηεο εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ε ρξήζε ηεο 

εμειηγκέλεο κεζφδνπ κέηξεζεο γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν (Υξηζηφπνπινο & 

Νηφθαο, 2012). 

 

1) Ζ ζσζηή επίβιεςε θαη επνπηεία 

 Μηα δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ πνπ είλαη επηηπρήο 

αθνξά ηα ζεκέιηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο είλαη αξκφδηα πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη θαηαλφεζε ηνπ επηπέδνπ ελφο αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν ν θίλδπλνο επεξεάδεη ηα επίπεδα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Δίλαη επίζεο 

ππεχζπλε γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο αιιά θαη ην 

επηρεηξεζηαθφ ηεο ζρέδην. 

 Ζ αλάιπζε ησλ ηξερνπζψλ θαζψο θαη ησλ κειινληηθψλ βαζηθψλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο 

είλαη ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην είλαη ζαθψο απαξαίηεην λα ππνγξακκίδεη 

ηηο θχξηεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηηο πξνζδνθψκελεο 

δαπάλεο, ην επηζπκεηφ επίπεδν ηνπ θεθαιαίνπ, θαη ηηο εμσηεξηθέο πεγέο άληιεζεο 

θεθαιαίσλ. Ζ δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε εμέηαζε θαη 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο σο πνιχ θξίζηκν ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ 
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λα είλαη ζε ζέζε λα πεηχρνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ επηζπκεί. 

 

2) Ρεαιηζηηθή εθηίκεζε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν γλψξηζκα είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ:  

1. Γηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο ζρεδηαζκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

δηαζθαιίδνπλ πσο ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαγλσξίδεη θαη αμηνινγεί ηνπο 

πιηθνχο θηλδχλνπο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

2. Γηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένπλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα κε ηα επίπεδα ηνπ 

αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ. 

3. Γηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν, ζεβφκελεο ηε ζηξαηεγηθή εζηίαζε θαη ηνλ 

επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

4. Γηαδηθαζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αλαζεσξήζεσλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αθεξαηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο. 

 

3) Αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ 

 

 Σν ηξίην ζεκείν αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλνεηή θαη επαξθή αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ. Ζ Βαζηιεία αλαγλσξίδεη πσο δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ νη θίλδπλνη 

επαθξηβψο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα πθίζηαληαη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο 

ηνπ θηλδχλνπ. Έηζη, ε επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο επηθεληξψλεηαη ζηνλ πηζησηηθφ, 

ιεηηνπξγηθφ, θαη ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο. 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλνο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ζα επηηξέπνπλ λα έρεη φζν ην δπλαηφλ πην θαζαξή εηθφλα 

σο πξνο ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζε φ,ηη αθνξά ην δαλεηαθφ ηεο 

ραξηνθπιάθην), φζν θαη ζε αλαθνξηθά ην ραξηνθπιάθην αγνξαπσιεζηψλ ηεο. Γηα ηελ  

εμαζθάιηζή ηεο ε Βαζηιεία αθνινπζεί έλα ζχζηεκα εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο 

θηλδχλνπ. Αθφκε, παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ εμειηγκέλσλ ηξαπεδψλ, ηελ πνξεία 

ησλ παξαγψγσλ ζε ηηηινπνηήζεηο θαη ηελ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηνπ ζπλνιηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Δηδηθά ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ επηηξέπεη λα αλαδεηρζνχλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα ππάξρνπλ 

απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ζπγθέληξσζεο ζε θάπνηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμίεο. 
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 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο: ε επηηξνπή ζεσξεί πσο παξφκνηα απζηεξφηεηα 

ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηεί θαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, 

φπσο γίλεηαη γηα ηελ δηαρείξηζε άιινπ είδνπο ζεκαληηθψλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ. Ζ 

αθαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνθίι 

θηλδχλνπ πνπ είλαη ιαλζαζκέλν θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ε ηξάπεδα λα εθηεζεί ζε 

ζεκαληηθή απψιεηα. 

 Σν πηζησηηθφ ίδξπκα ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη πιαίζην δηαρείξηζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Σν πιαίζην 

ρξεηάδεηαη λα θαιχπηεη ηελ επηζπκία θαη ηελ αλνρή ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, έηζη φπσο νξίδνπλ νη πνιηηηθέο ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο έθηαζεο κε ηελ νπνία 

κεηαθέξεηαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο έμσ απ‟ ηελ ηξάπεδα. Αθφκε, είλαη απαξαίηεην 

λα πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο πνπ λα πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

      ζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν αγνξάο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα έρνπλ 

κεζνδνινγία πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αμηνινγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ δξαζηηθά ηνλ 

πιηθφ θίλδπλν ηεο αγνξάο, φπνπ θαη αλ πξνθχςεη. Γηα ηα πην εμειηγκέλα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ε αμηνιφγεζε εζσηεξηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηνλ θίλδπλν ηεο 

αγνξάο, είλαη απαξαίηεην λα ζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε απνηειέζκαηα ελφο κνληέινπ 

VaR, γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ, θαη ζηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ 

κεζφδσλ πξνζνκνίσζεο θξίζεσλ (Καξαζαλάζεο, 2002).  

 Σν κνληέιν VaR, απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο έθζεζεο 

κηαο ηξάπεδαο ζηνπο ζπλνιηθνχο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο θαη πξνζθέξεη θνηλή κνλάδα 

κέηξεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ νη θίλδπλνη πνπ εκθαλίδνπλ νη επηρεηξεζηαθέο 

γξακκέο. Σν κνληέιν απηφ είλαη απαξαίηεην λα επαξθεί πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίδεη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο έληαμε ηνπ κνληέινπ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο 

εζσηεξηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Μεγάιε ζπνπδαηφηεηα έρεη ε εθηίκεζε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο φηαλ θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο εμσγελή γεγνλφηα ζηελ 

αγνξά, φπσο είλαη ηα μαθληθά άικαηα ησλ ηηκψλ, ηα μαθληθά πξνβιήκαηα ησλ ηηκψλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηζνδχλακσλ ησλ δηθαησκάησλ, ε μαθληθή αδπλακία 

πιεξσκήο πειαηψλ. Σέινο, απηέο νη κεζνδνινγίεο θαζψο θαη ν έιεγρνο αθξαίσλ 
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θαηαζηάζεσλ, πξνζαξκφδνληαη ζε λέα δεδνκέλα, φηαλ αιιάδνπλ νη ζηξαηεγηθνί 

ζηφρνη ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, ππάξρεη αλάγθε ζσζηήο θαηαγξαθήο 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη καδί ηνπ. Απηφ απνηειεί θπξίσο επζχλε ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

είλαη ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε βησζηκφηεηα κηαο ηξάπεδαο. Οη ζέζεηο ησλ 

ελδερνκέλσο έρνπλ επηπηψζεηο σο πξνο ζηελ ηθαλφηεηά ησλ ηξαπεδψλ λα απνθηνχλ 

ξεπζηφηεηα, θπξίσο ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Κάζε πηζησηηθφ ίδξπκα νθείιεη λα δηαζέηεη 

ζπζηήκαηα θαηάιιεια γηα ηε κέηξεζε, θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. 

 Αθφκε νη ηξάπεδεο ρξεηάδεηαη λα αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

αλαιφγσοηνπ πξνθίι ξεπζηφηεηαο ην νπνίν ζέζπηζαλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ ξεπζηφηεηα 

ησλ αγνξψλ φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Παξφηη ε επηηξνπή αλαγλσξίδεη πσο ηα 

ππφινηπα είδε θηλδχλνπ φπσο ην ζηξαηεγηθφ ξίζθν ή ε θαιή θήκε, δελ είλαη εχθνιν 

λα κεηξεζνχλ, πεξηκέλεη λα αλαπηχμνπλ νη νξγαληζκνί ηερληθέο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο πηπρέο ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 

      Σν πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη απαξαίηεην λα θαζηεξψζεη ζχζηεκα θαηάιιειν γηα 

ηελ αλαθνξά έθζεζεο ζε θηλδχλνπο θαζψο επίζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ πξνθίι θηλδχλσλ πνπ ζα αλαιάβεη ε ηξάπεδα, σο πξνο ην πφζν επεξεάδεη ηηο 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηεο. Σα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη, αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα κειεηνχλ ηηο εθζέζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πξνθίι 

θηλδχλνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ησλ αλαγθψλ ζε θεθαιαίν. Σέηνηεο αλαθνξέο 

ζπρλά έρνπλ ζρέζε κε ηελ επαηζζεζία ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο θηλδχλνπ θαζψο θαη 

κε δεηήκαηα φπσο νη εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ζε θεθάιαηα, ζχκθσλα 

πάληνηε κε ην ζηξαηεγηθφ πιάλν ηεο ηξάπεδαο. 

 Ζ δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ο έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ακεξφιεπηε εμέηαζε θαη, αλά πεξίπησζε, ζπκκεηνρή 

εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ειέγρσλ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζηέξσζεο ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ, αλαπηχζζεη ζχζηεκα ζχλδεζεο ηνπ θηλδχλνπ κε ην 

επίπεδν θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο, θαη θαζηεξψλεη κεζφδνπο γηα λα παξαθνινπζεί ηε 

ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο. Σέινο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη 

επηθνξηηζκέλν κε ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο πξνο 
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ηελ εμαζθάιηζε θαιήο, νξγαλσκέλεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ 

(Πεηξάθεο, 2007). 

      Δλ θαηαθιείδη, ν δεχηεξνο Ππιψλαο έρεη ζπζηαζεί, νχησο ψζηε λα κεηψζεη ηηο 

δπζθνιίεο ηεο κε αληηκεηψπηζεο ηνπ, εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ πξνβιέπεη ν πξψηνο 

Ππιψλαο ή απφ είδε θηλδχλσλ (φπσο ν ζηξαηεγηθφο) ηα νπνία δελ πξνβιέπεη ν 

πξψηνο Ππιψλαο ή θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, γηα 

παξάδεηγκα νη ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη δηαθπκάλζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. Ο 

δεχηεξνο Ππιψλαο έρεη σο ζθνπφ λα ζπκκνξθσζνχλ νη ηξάπεδεο κε ηα standards πνπ 

επηβάιιεη ε ρξήζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο απνηηκάηαη ν θίλδπλνο, πνπ 

πξνβιέπεη ν πξψηνο Ππιψλαο.  

 

1.4.3 Ο τρύτοσ Πυλώνασ του Νϋου υμφώνου: πειθαρχύα τησ αγορϊσ 
 

 Ο ηξίηνο Ππιψλαο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ πξαγκαηεχεηαη ηελ πεηζαξρία πνπ 

επηβάιιεηαη ζηελ αγνξά. Ο ηξίηνο Ππιψλαο ηνπ πκθψλνπ, ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηηο απαηηήζεηο θεθαιαίσλ πνπ πξνβιέπεη ν πξψηνο 

Ππιψλαο θαη ηνλ επνπηηθφ έιεγρν πνπ πξαγκαηεχεηαη ν δεχηεξνο Ππιψλαο. Ο ηξίηνο 

Ππιψλαο πξνβιέπεη φηη θάζε πηζησηηθφο νξγαληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθζέηεη 

δεκφζηα ηα ζηνηρεία ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αζθαιέζηεξα θαη κε ηξφπν πην πγηή, θαζφηη νη επελδπηέο ζα 

πιεξνθνξνχληαη γηα δεηήκαηα θηλδχλνπ, ηνλ νπνίν έρνπλ αλαιάβεη νη πηζησηηθνί 

νξγαληζκνί θαη επηπιένλ, νη επνπηηθέο αξρέο ζα αζθνχλ θαιχηεξε επνπηεία. Έηζη, νη 

επελδπηέο, νη ξπζκηζηηθέο αξρέο, αιιά θαη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο, ζα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο, θαζψο θαη γηα 

ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαθφινπζνπ θηλδχλνπ, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα 

εθηηκήζνπλ νξζά ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο ηξάπεδαο. Αλαθνξηθά κε ηελ 

απαίηεζε δεκνζηνπνίεζεο, ε Βαζηιεία ΗΗ επεδίσμε ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο ησλ 

δεινπνηήζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν ηξίηνο Ππιψλαο κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

κάιηζηα πξνρσξά ζε αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ δεκνζηνπνίεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θξίλεηαη ζθφπηκν, ελαξκνληδφκελε κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο εμειίμεηο.   
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      Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έρεη δπλαηφηεηα επηινγήο 

ηνπ κέζνπ δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεη ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο 

ΗΗ. Δθφζνλ δεκνζηνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία, εληφο πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ, 

επαιεζεχεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην γεγνλφο θαη ε πεγή ηεο δεκνζίεπζεο. 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ αλαθέξεη πξναηξεηηθά πνηα ζηνηρεία ρξεηάδεηαη λα 

δεκνζηνπνηεζνχλ, θαιψληαο ηνπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο λα επηιέμνπλ πνηνηηθά 

ηηο πιεξνθνξίεο έρνπλ ζπνπδαηφηεηα, κε ηε βνήζεηα ηνπ ειέγρνπ ζεκαληηθφηεηαο 

(materiality tests), ειέγρνπ πνπ θάλνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα αλαθνξηθά κε ηα 

ζηνηρεία πξνο δεκνζίεπζε. Ζ αξρή ζεκαληηθφηεηαο πξνβιέπεη φηη έλα ζηνηρείν είλαη 

ζεκαληηθφ φηαλ πξνθαιεί αιινίσζε ή κεηαζηξνθή ησλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ηνπ 

δξψληνο ππνθεηκέλνπ εληφο αγνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ παξαπνηεζεί ή απνζησπεζεί. 

Οη δεκνζηνπνηήζεηο είλαη αλαγθαίν λα γίλνληαη ζε εμάκελε βάζε (Δπελδπηηθή 

Σξάπεδα Διιάδνο, 2012).  

      Οη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

αλαιακβάλεη κηα ηξάπεδα θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ηα ζηνηρεία, είλαη 

δπλαηφ λα δεκνζηεχνληαη εηεζίσο. Αθφκε, ε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

Tier I θεθάιαηα, θαζψο θαη νη ιφγνη ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηάο ηνπο, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ηέζζεξηο κήλεο. Σν δήηεκα πνπ ρξήδεη πξνζνρήο θαη έρεη 

πξνθχςεη αλαθνξηθά ηε δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ, είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηξαπεδηθνχο πειάηεο ή 

έρνπλ ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ πεξίπησζε δεκνζηνπνίεζεο 

κεηψλνπλ ηελ επελδπηηθή αμία ηεο ηξάπεδαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Βαζηιεία ΗΗ 

επηηξέπεη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα λα απνζησπήζεη νξηζκέλα ζηνηρεία επεμεγψληαο 

γηαηί δελ παξείρε ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο. Πάληνηε φκσο, δεκνζηνπνηνχληαη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.   

      Ζ δεκνζίεπζε επαξθψλ θαη έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα είλαη αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ επνπηηθψλ αξρψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ πεηζαξρία, εθφζνλ βαζίδεηαη ζε 

έγθαηξεο πιεξνθνξίεο, εληζρχεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. 

Αθφκε, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε πγηψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ. πσο 

αλαθέξεη θαη ε επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ (2006), ν ηξίηνο ππιψλαο δηαδξακαηίδεη 

ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν απέλαληη ζηελ θεθαιαηαθή απαίηεζε ηνπ πξψηνπ ππιψλα θαη 

ηελ επηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα. 
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Η αγνξαία πεηζαξρία ωο κέζν επηηπρίαο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο 

 

      Ζ δεκνζηνπνίεζε θαη ε δηαθάλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ επηβνιή πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά. Πέξα απφ ηελ πιεζψξα εζληθψλ θαη δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ αλαθνξηθά λε ην δήηεκα ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ππάξρνπλ αξθεηέο ζπζηάζεηο γηα ην ίδην ζέκα, ηδίσο απηέο πνπ εμέδσζε ε επηηξνπή 

ηεο Βαζηιείαο γηα λα εληζρχζεη ηελ δηαθάλεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ηε ινγηζηηθή 

ησλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηηο ζπλαιιαγέο παξάγσγσλ πξντφλησλ θ.ιπ. πνπ 

ππνγξακκίδνπλ ηνλ ξφιν ηεο πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

αζθάιεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ Βαζηιεία 

εμέδσζε πξνζθάησο έλα έγγξαθν δηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηπξφζζεηα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζθνπεχεη λα παξνπζηάζεη 

ζπζηάζεηο πξνζερψο αλαθνξηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα. 

 Ζ δεκνζηνπνίεζε έγθαηξσλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ πξφθεηηαη λα 

επηηξέςεη ζηνπο αγνξαίνπο παξάγνληεο θαη ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ λα πξνρσξήζνπλ ζε αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηδφζεσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ηξαπεδψλ, γεγνλφο πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπ εληζρχεη ηελ πεηζαξρία ζηελ αγνξά θαη ζπλαθνινχζσο ηελ εκπηζηνζχλε 

απέλαληη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

 ε απηφ ην πιαίζην λέσλ ξπζκίζεσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, νη ππεξεζίεο ηεο 

Βαζηιείαο εζηηάδνπλ ζηελ άπνςε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα, ησλ αλαιπηψλ ηεο αγνξάο 

θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ επηπέδνπ 

θαη ηεο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Έκθαζε δίλεηαη ζην 

δήηεκα ηνπ θεθαιαίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απνδεθηέο αξρέο ηεο 

νπζηαζηηθφηεηαο, ηηο επηπηψζεηο θφζηνπο, ελψ πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ψζηε λα 

κελ επηβαξχλνληαη νη ινγαξηαζκνί ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πιεζψξα πιεξνθνξίαο. Ζ δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηα θεθαιαηαθά 

κέζα θαη ηνπο ζπληειεζηέο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ρξεηάδεηαη λα ζέζνπλ φζα 
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δεηήκαηα δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θξίλνπλ απαξαίηεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κειινληηθέο ζπζηάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ίδην δήηεκα. 

       Οη επνπηηθέο αξρέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Δθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληα πνπ έρνπλ αλαιάβεη κε 

πνιινχο ηξφπνπο θαη θαιχπηνπλ ην ζέκα ηεο επαλεμέηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ην λέν 

πιαίζην θαλφλσλ. Καη νη αγνξέο σζηφζν, κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ψζηε λα βνεζήζνπλ ηηο επνπηηθέο αξρέο λα εθηηκήζνπλ νξζά ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί απηφ ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο. Οη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ελζαξξχλνληαο θαη πξνσζψληαο νξζνχο θαλφλεο σο πξνο ηε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

        Ζ δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο επηιέγεη ην κέζν θαη ηελ ηνπνζεζία απνθάιπςεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο. Οη ππεξεζίεο ηεο Βαζηιείαο ζπκβνπιεχνληαη ηηο επνπηηθέο αξρέο 

αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθή ππνρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα 

δεκνζηνπνηνχληαλ δείθηε ππνρξεσηηθνχ θεθαιαίνπ, εθφζνλ πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηνχληαη νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ νη επνπηηθέο 

αξρέο. Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη πςειφηεξεο απφ 

ηνλ κέζν φξν αλαγθάδεη ελδερνκέλσο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα δηαρεηξίδνληαη 

θαιχηεξα ηνλ θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Δθηφο απφ ηηο κεζνδνινγίεο πνπ εθαξκφδνπλ νη 

ηξεηο ππιψλεο ζα γίλεη αλαθνξά θαη παξαθάησ ζην πεξηερφκελν ησλ ππιψλσλ. 

Θίγνληαο θξίζηκα ζεκεία ζα ηνληζηνχλ νη ζηφρνη θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πνπ έπξεπε 

λα ιάβεη ππφςε ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

 

1.5 Η Κοµητεύα τησ Βαςιλεύασ και η επιςταςύα των Σραπεζών 

 

        Έρνληαο αλαιχζεη ηνπο ηξεηο Ππιψλεο ηεο Βαζηιείαο ζα αλαθεξζεί ζηε 

ζπλέρεηα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλέβαιε ην χκθσλν, ζηελ επηζηαζία ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ Βαζηιεία ΗΗ πξνζθέξεη έλα forum πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλεξγάδνληαη ηαθηηθά ηα θξάηε κέιε ηεο, κεηαμχ ηνπο, γηα ηα δεηήκαηα ηεο 

επηζηαζίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο 

έλλνηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο επηζηαζίαο ησλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη λα εγείξεη ζέκαηα 
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πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηε δηεζλή ζπλεξγαζία. Απηφ ην επηηπγράλεη αληαιιάζζνληαο 

ζηνηρεία γηα δεηήκαηα επηζηαζηψλ ζε εζληθφ επίπεδν, βειηηψλνληαο ηηο ηερληθέο 

επηζηαζίαο ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξίδνληαο ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζηα 

κέξε φπνπ είλαη επηζπµεηφ  (Γθφξηζνο & Σαζάθνο, 2005).  

         Ζ Κνµεηεία ηεο Βαζηιείαο, έρεη σο ζηφρν ηε δεµηνπξγία επνπηηθψλ πξνηχπσλ 

θαη θαηεπζπληήξησλ γξαµµψλ γηα λα βειηησζνχλ ηα κέηξα πνπ ζα εθαξκφζνπλ νη 

αξρέο, νχησο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα εζληθά ζπζηήµαηα 

κεηξήζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ. Απ‟ ην „87, ε Κνµεηεία εζηηάδεη ζην λα ξπζκίδεη ζε 

δηεζλέο επίπεδν ηε θεθαιαηαθή επάξθεηα ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ Κνµεηεία 

πξφηεηλε ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κεηξνχληαλ ην θεθάιαην, γλσζηφ σο ην «Κεθάιαην 

ηεο Βαζηιείαο» θαη εζηίαδε ζηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 

1. ηνλ ηξφπν µηξήζεο θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηα δηεζλή πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηζνινγηζκνχ, κέζσ ηεο ρξήζεο ζηνηρείσλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ.  

2. Μέζσ ηεο ππφδεημεο θεθαιαηαθψλ πφξσλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηεί ε έθζεζή ηνπο ζηνπο πηζησηηθνχο 

θηλδχλνπο θαζψο επίζεο θαη ηνπο θηλδχλνπο ησλ αγνξψλ.  

        Καζψο πεξλνχζαλ ηα ρξφληα, έγηλαλ αλαζεσξήζεηο ηεο θχξηαο πλζήθεο. Δλ 

ηέιεη, ην 2001 ε Κνµεηεία πξφηεηλε ηε πλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, πνπ ζηφρεπε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζσζηφηαηνο, εζηηάδνληαο ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ Βαζηιεία ΗΗ ζπγθεθξηκέλα, παξείρε 

έλα αλαζεσξεκέλν πιαίζην πνπ πεξηιάκβαλε απινχο, αιιά θαη εμεηδηθεπκέλνπο 

ηξφπνπο κέηξεζεο ησλ πηζησηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ εθ κέξνπο ησλ 

δηεζλψλ ηξαπεδψλ, φπσο επίζεο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ πθίζηαληαη ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Ζ Βαζηιεία ΗΗ απνηέιεζε αξσγφ ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζχλδεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κε ηνλ άµεζν θίλδπλν, επηδηψθνληαο ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

       ηε ρψξα καο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ηξεηο ππεχζπλεο αξρέο επηζηαζίαο ησλ 

Διιεληθψλ ηξαπεδψλ:  
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 Ζ Σξάπεδα Διιάδνο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ξχζκηζε θαη ηελ επηζεψξεζε 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπµάησλ, ησλ πηζησηηθψλ εηαηξηψλ θνθ. Δίλαη αθφκε 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο.  

 Ζ Δπηηξνπή ηεο Κεθαιαηαγνξάο ηεο Διιάδαο, ε νπνία πξνβαίλεη ζε 

ξπζκίζεηο ησλ θεθαιαηαγνξψλ θαη επηζεσξήζεηο ησλ επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ, 

θαζψο θαη ησλ ζπιινγηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ.  

 Ζ Δπηηξνπή Δπηζεψξεζεο ηεο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο πνπ εζηηάδεη ζηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (Γθφξηζνο, 2006).  

       Δίλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ ειιεληθψλ ζεζκηθψλ απηψλ νξγάλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη νηθνλνµηθή ζηαζεξφηεηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, Ζ Σξάπεδα 

Διιάδνο θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρνπλ ππνγξάςεη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο, 

έλα κλεκφλην δειαδή πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο θαη ηνπο δηαθαλνληζκνχο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν αξρψλ.  

       Σα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ην 85% ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ζηνλ νηθνλνµηθφ ηνµέα, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζπγθέληξσζε, δεδνκέλνπ φηη ηα πέληε 

κεγάια πηζησηηθά ειιεληθά ηδξχκαηα ειέγρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (ζε πνζνζηφ 65%).Αλαθνξηθά κε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο 

II, είλαη λσξίο λα πξνβνχλ ζε εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζην ζχλνιν 

ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ εζληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνµέα. Μπνξεί σζηφζν λα 

αλαθεξζεί κε επηθχιαμε φηη ράξηο ζηε Βαζηιεία ΗΗ βειηηψζεθε ην πιαίζην επάξθεηαο, 

θαζφηη νη ηξεηο ππιψλεο πξνθάιεζαλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηνπο θηλδχλνπο. 

Αθφκε, ράξηο ζην λέν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο δφζεθε βαξχηεηα ζηελ αμηνιφγεζε 

θηλδχλνπ, ελζαξξχλνληαο ηηο ηξάπεδεο λα θαζηεξψζνπλ κεζφδνπο εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο.  

         Οη θαλφλεο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ζηηο δηεζλείο ηξάπεδεο πνπ ζχζηεζε ε 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, άξρηζαλ λα δηακνξθψλνληαη απφ ην 1988, κε ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ πληφλνπ Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο, κε ηε ζχληαμε ελφο θηλίλνπ πνπ αλαθεξφηαλ 

ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Σα επφκελα ρξφληα έγηλαλ πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο µε πην 

ζεµαληηθή απηή ηνπ „96, ε νπνία ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο. Σν 

2004εθδφζεθε ην λέν χµθσλν Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο, θαζψο ην πξνεγνχκελν 

χκθσλν δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηα ηεθηαηλφκελα ησλ αγνξψλ, φπσο 
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δηακνξθψζεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία. Σν λέν χκθσλν, παξνπζίαδε κηα 

αλαζεσξεκέλε θαη πην εκπεξηζηαησκέλε πξνζέγγηζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ 

θηλδχλνπ, πξνσζψληαο ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ εθ κέξνπο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ην νπνίν ζα ζπλέβαιιε ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζα ελέπλεε πίζηε ζηηο ηξάπεδεο, 

πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια ηνπο θαηαλαισηέο. ηα πιαίζηα ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο πξνβιέπνληαλ δχν δηαθνξεηηθέο µέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ, πνπ είραλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηνπο θηλδχλνπο, επηθέξνληαο 

ζχγθιηζε αλάκεζα ζηνλ επνπηηθφ θαη ηνλ νηθνλνµηθφ θεθάιαην (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 2007δ). Πξφθεηηαη γηα ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν (standardized approach) 

θαη ηελ κέζνδν εζσηεξηθήο δηαβάζµηζεο (IRB). Ζ κέζνδνο εζσηεξηθήο δηαβάζµηζεο 

πξνζθέξεη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δχν ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ, αλαιφγσο ηνπ πψο εμειίζζεηαη ε δηαβάζκηζε θηλδχλνπ ζηα εζσηεξηθά ηνπο 

ζπζηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ ζεκειηψδε πξνζέγγηζε θαη ηελ κέζνδν Δζσηεξηθψλ 

πζηεκάησλ δηαβάζµηζεο, ηα νπνία ζα αλαπηπρζνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα.   

       Οη αιιαγέο θαη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζηελ Δπξψπε, ε 

αληηζηαηηθή έλσζε, νη απειεπζεξσκέλεο θεθαιαηαγνξέο θαη ρξεκαηαγνξέο, νη 

δηεζλείο θαλνληζµνί ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νη αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη 

επνπηηθέο αξρέο θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, απνηεινχληα αίηηα ηεο δηακφξθσζεο 

ηεο επξσπατθήο ρξεµαηνπηζησηηθήο ινγηθήο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο γίλνληαη εκθαλείο 

ηφζν ζηηο ηξάπεδεο, φζν θαη ζηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. H νµαιή νηθνλνµηθή ιεηηνπξγία θαη ε ζηαζεξφηεηα 

εμαξηψληαη απφ ηελ πίζηε ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ηξάπεδεο, πνπ παξαδνζηαθά είραλ 

σο ξφιν ηελ µεηαθνξά ηνπ θεθαιαίνπ απφ ηηο νηθνλνµηθέο µνλάδεο πνπ παξνπζίαδαλ 

πιεφλαζκα πξνο ηηο κνλάδεο πνπ είραλ έιεηκκα. Με άιια ιφγηα δηακεζνιαβνχζαλ 

κεηαμχ πηζησηψλ θαη πηζηνχρσλ θαη δηνρέηεπαλ ηνπο απνηακηεπηηθνχο πφξνπο ζε 

επελδχζεηο κε πςειφηεξε, απφ ην αλακελφκελν, απφδνζε.  

        Οη επνπηηθέο αξρέο πξαγκαηνπνηνχλ ξπζκηζηηθή παξέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζνπλ ηελ εµπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ ζηαζεξφηεηα 

ηνπ ζπζηήµαηνο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ αζχµµεηξε πιεξνθφξεζε, ην 

αξκπηηξάδ, νη πνιχπινθεο ζπλαιιαγέο, ε αλάιεςε κεγάινπ ξίζθνπ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ηξαπεδψλ θαη άιια παξφκνηα θαηλφκελα, απνηεινχλ εκπφδηα σο πξνο ηε 
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δηαθάλεηα θαη επνκέλσο, ζηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ πξνο ηηο 

ηξάπεδεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

ρξεµαηνπηζησηηθψλ ηδξπµάησλ, θάλνπλ απαξαίηεηε ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ.  

∆ελ κπνξεί λα παξαιεθζεί πσο, ζθνπφο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπµάησλ είλαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο. Απηφ γίλεηαη εθηθηφ κέζα απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ εηαηξηψλ. Οη θαηαζέζεηο απηέο επελδχνληαη ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα, πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ησλ 

ηξαπεδψλ, θαη επνκέλσο λα απμεζεί ε θεξδνθνξία ηνπο µέζσηεο απφθηεζεο πςειήο 

απφδνζεο. Γηα λα απνθηήζνπλ πςειή απφδνζε φκσο νη ηξάπεδεο, φπσο θαη θάζε 

άιιε νηθνλνκηθή κνλάδα, ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ θαη κεγάιν θίλδπλν, αληίζηνηρν 

ηεο απφδνζεο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ, δίρσο λα ιαµβάλνπλ ππφςε ην ελδερφκελν 

θφζηνο µηαο δηαηξαπεδηθήο θξίζεο.  

Οη ηξάπεδεο επνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ επαξθή θεθάιαηα, γηα 

ηνλ θίλδπλν, πνπ έρνπλ ήδε, ή πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ. ε ελδερφµελε έιιεηςε 

θεξεγγπφηεηαο, θαη αζχµµεηξεο πιεξνθφξεζεο, είλαη απαξαίηεηε ξπζµηζηηθή 

παξέµβαζε ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ, δεδνκέλνπ φηη ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ µεηαθχιεζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

επνπηείαο ζηελ ηηµή ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπο πξντφλησλ (Γθφξηζνο, 2005). 
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Κεφϊλαιο 2 
Πιςτωτικόσ κύνδυνοσ 
 

2.1 Σι εύναι κύνδυνοσ 
 

     ε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ, ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη νη ηξάπεδεο. Κάζε ρψξα ζηνρεχεη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. Σε βάζε ηεο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο 

απνηεινχλ ν δεκφζηνο ηνκέαο (δξαζηεξηφηεηεο απφ ην θξάηνο πξνο θάζε δεκφζην 

νξγαληζκφ) θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ). Κάζε νηθνλνκηθή κνλάδα παξνπζηάδεη 

πιεφλαζκα ή έιεηκκα θαηά ηε ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ (Αγγειφπνπινο, 2008). Οη 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα πξνρσξνχλ ζηελ αλαδήηεζε 

δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε δαλεηζκφ κε πξνζπκθσλεκέλε 

ακνηβή σο θφζηνο, πνπ ιεηηνπξγεί σο απφδνζε ζε εθείλνπο πνπ ζα δηαζέηνπλ 

θεθάιαηα γηα λα ηηο δαλείζνπλ. Σαπηνρξφλσο, ζπκθέξεη ηηο κνλάδεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πιεφλαζκα λα δαλείδνπλ, έλαληη ακνηβήο ηα πεξηζζεπνχκελα θεθάιαηά 

ηνπο ηα νπνία ζα παξέκελαλ αδξαλή βάζεη πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Οη απνηακηεπηέο 

θαη νη δαλεηδφκελνη κεηαθέξνπλ ινηπφλ θεθάιαηα, πξνβαίλνπλ κε άιια ιφγηα ζε 

άκεζε ρξεκαηνδφηεζε. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο φκσο είλαη δχζθνιε ή πνιχπινθε 

δηαδηθαζία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Σα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ 

είλαη δπζθνιία ζχκπησζεο ηνπ χςνπο ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαζέηνπλ νη απνηακηεπηέο 

θαη πνπ ρξεηάδνληαη νη δαλεηδφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Αθφκε, δελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζα 

δηαζθαιίδνπλ πσο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη ηνπο νπνίνπο ζπκθψλεζαλ νη δαλεηζηέο θαη νη 

δαλεηδφκελνη, επνκέλσο ε επηηπρήο έθβαζε ηεο ζπλαιιαγήο είλαη αίνιε (Ενπνπλίδεο, 

& Λεκνλάθεο, 2010).  

   ε απηφ ην ζεκείν πξαγκαηνπνηείηαη παξέκβαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ ζπγθεληξψλεη ην πιενλάδνλ θεθάιαην κε ηε δηάζεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ, ην νπνίν δηνρεηεχεη ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα γηα λα επελδπζνχλ ή λα θαηαλαισζνχλ. Απηφ νξίδεηαη σο 

έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί γηα λα δηαθηλήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θεθάιαηά ηνπο. Κεθάιαην 
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απνηεινχλ ηα έληνθα γξακκάηηα ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα, ηα 

νκφινγα, ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ, νη νκνινγίεο επηρεηξήζεσλ θ.ν.θ., πνπ 

δηνρεηεχνληαη κέζσ ησλ αγνξψλ
5
 ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα (Κηφρνο θ.α., 

2003). 

 

2.2 Η αναγκαιότητα διαχεύριςησ του κινδύνου 
 

     Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη νη θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν ζηελ πνξεία ηεο εδξαίσζεο ή ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο επηβίσζήο ηνπο. Ο θίλδπλνο ελδερνκέλσο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε θαζαπηή ή θαη απφ παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηκέξνπο θηλδχλσλ, αθνινπζψληαο θαηάιιειεο 

κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ απνηειεζκαηηθή ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ.  

      Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη πηζησηηθνί νξγαληζκνί, 

αληηκεησπίδνπλ πνιπάξηζκνπο θηλδχλνπο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θαηά ηελ 

πνξεία κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο ηνπο. Οη ηξάπεδεο ζπγθεθξηκέλα, θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ πηζησηηθφ, ηνλ ιεηηνπξγηθφ, ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο αγνξάο, ηνπο θηλδχλνπο εμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, ηνλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ζπλαιιάγκαηνο θαη άιια είδε θηλδχλνπ. Πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθπιαρζνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα δξνπλ άκεζα, θαη ηαπηφρξνλα λα 

ελεξγνχλ βάζεη ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα έρεη ζπλππνινγίζεη ηηο απαξαίηεηεο 

παξακέηξνπο πνπ ζα ηελ θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθή. Ζ ζρέζε πςειήο απφδνζεο 

θαη πςεινχ θηλδχλνπ αλακθίβνια πεξηνξίδεη ηα κέζα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ έγθεηηαη ζηελ 

κέηξεζή ηνπ, νχησο ψζηε λα κπνξεί λα ηεζεί ππφ έιεγρν. Γηα λα γίλεη απηφ, νη 

ηξάπεδεο εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο, αλαπηχζζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 

πξνρσξνχλ ζε κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ζπλαιιαγψλ θ.ν.θ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη απαξαίηεην λα ζπκβαίλεη σο δηεξγαζία 

                                                 

5
 Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή αγνξά, ηηο ρξεκαηαγνξέο, 

θεθαιαηαγνξέο, πξνζεζκηαθέο αγνξέο, δηαηξαπεδηθέο αγνξέο, ηε δηεζλή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο θ.ιπ. 
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ηαθηηθά θαη λα δηέπεη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Bessis J., 2001). 

Αθνινχζσο, ζα αλαθεξζνχλ νη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ θαη νη ηξφπνη κέηξεζήο ηνπ 

(Ενπνπλίδεο & Λεκνλάθεο, 2010).  

 

2.3 Κατηγορύεσ κινδύνου 
 

     ηελ ελφηεηα απηή, ζα γίλεη ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ θαηεγνξηψλ 

επελδπηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο. Οη θπξηφηεξνη είλαη νη 

αθφινπζνη:  

 

2.3.1 Κύνδυνοσ αγορϊσ 
 

     Πξφθεηηαη γηα ηνλ θίλδπλν µεηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ απφ 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηνλ ρξεµαηηζηεξηαθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αιιαγήο ηεο ηηµήο ησλ µεηνρψλ, ηνλ 

θίλδπλν αιιαγήο ησλ επηηνθίσλ, ηνλ λνµηζµαηηθφ θίλδπλν, ή ηνλ θίλδπλν αιιαγήο 

ησλ ζπλαιιαγµαηηθψλ ηζνηηµηψλ, ηνλ θίλδπλν αιιαγήο ησλ ηηµψλ ζε εµπνξεχκαηα 

φπσο ην πεηξέιαην θαη ηα µέηαιια. Οη επελδπηέο ρξεµαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν απψιεηαο µέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, 

εάλ αιιάμνπλ θαηά ηξφπν αξλεηηθφ νη ηηκέο.  

 

2.3.2 Πιςτωτικόσ κύνδυνοσ 
 

Ο πηζησηηθφο είλαη ν θίλδπλνο παξάιεςεο ηεο εθπιήξσζεο φηη ν 

αληηζπµβαιιφµελνο ζε µηα νηθνλνµηθή ζπλαιιαγή, ζα παξαιείςεη λα εθπιεξψζεη ηε 

ζπµβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ. ∆εδνµέλνπ φηη ππάξρνπλ πνιινί ηχπνη 

αληηζπµβαιινµέλσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο µπνξεί λα ιάβεη 

πνιιέο µνξθέο θαη λα αλαθεξζεί µε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φπσο «θίλδπλνο 

αληηζπµβαιινµέλνπ».  

 

2.3.3 Κύνδυνοσ ∆ιακανονιςµού 
 

     Αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηα ρξεµαηηζηήξηα, απηή 

µπνξεί λα ηελ εγγπεζνχλ νη νίθνη εθθαζαξίζεσο. Γηα ηα ρξεµαηηζηεξηαθά πξντφληα 
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εθηφο ρξεκαηηζηεξίνπ δελ ππάξρνπλ νίθνη εθθαζάξηζεο παξφηη, ηηο µε 

θαηαρσξεµέλεο µεηαβηβάζηµεο θηλεηέο αμίεο είλαη δπλαηφ λα ηηο εθθαζαξίζνπλ νη 

νίθνη εθθαζάξηζεο. Απμάλνληαη νη θίλδπλνη δηαθαλνληζµνχ, θαζφηη ε εθθαζάξηζε 

γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ζχζηεµα δηαθαλνληζµνχ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ δελ ππάξρνπλ 

δπλαηφηεηεο ζπκςεθηζκνχ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο δψλεο παγθνζκίσο, φπνπ δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπµςεθηζµνχ. Ο θίλδπλνο είλαη κεγάινο θαηά ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγµαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ζπµβάζεσλ αληαιιαγψλ 

λνµηζµάησλ.  

 

2.3.4 Λειτουργικόσ κύνδυνοσ 
 

     Λεηηνπξγηθφο, απνθαιείηαη ν θίλδπλνο πνπ ελέρνπλ νη αλαπνηειεζµαηηθέο 

ιεηηνπξγίεοησλ ηξαπεδψλ, πνπ έρεη σο επαθφινπζν λα κεησζεί ε ξνή ησλ εζφδσλ ή ν 

θίλδπλνο λα εκθαληζηεί δεκία ιφγσ απάηεο ή έθηαθησλ εμφδσλ, παξαδείγκαηνο ράξε, 

ιφγσ δηθαζηηθψλ εμφδσλ, πνιππινθφηεηαο εξγαζηψλ, ηερλνινγηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, 

µεζφδσλ αζθαιείαο, ιαζψλ πξνζσπηθνχ θαη άιισλ πην εμεηδηθεπµέλσλ αηηίσλ. Ο 

θίλδπλνο απηφο αθνξά ηηο απψιεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, εμαηηίαο ησλ 

αλεπαξθψλ ζπζηεµάησλ, ηνπ αλζξσπίλνπ ζθάιµαηνο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ηεο απνηπρίαο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο δπζθνιίαο ζπλεξγαζίαο ησλ µεηφρσλ, ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ή ησλ ζπλδηθαιηζηψλ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2007γ).  

     Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο κε άιια ιφγηα είλαη νη πηζαλφηεηεο µεηαβνιήο ησλ 

θεξδψλ ή ησλ ίδησλ θεθαιαία ηεο ηξάπεδαο, εμαηηίαο δπζρεξεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ή θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Μεγάιν κεξίδην ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηερλνινγηθφ θίλδπλν. Σερλνινγηθφο, είλαη ν θίλδπλνο 

βιάβεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεµάησλ. Απηφ πάεη λα πεη, φηη είλαη αλαγθαία ε 

πξνζηαζία ησλ ζπζηεµάησλ ηφζν απφ ελδνγελείο δπζθνιίεο, φζν θαη/ή απφ  

εμσηεξηθή παξέκβαζε. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο ζπλδέεηαη µε ηελ δπζιεηηνπξγία ησλ 

ηερλνινγηθψλ ζπζηεµάησλ, ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο (reporting), θαη ησλ 

θαλνληζκψλ εζσηεξηθήο παξαθνινχζεζεο σο πξνο ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Αθφκε, 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν απνηεινχλ θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο γηα παξάδεηγκα, 

ππξθαγηέο, ζεηζµνί θ.ν.θ. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο µπνξεί λα ηαμηλνκεζεί απφ 

αµειεηένο (π.ρ. θίλδπλνο βιάβεο ππνινγηζηή), µέρξη νπζηαζηηθφο (π.ρ., θίλδπλνο 

πηψρεπζεο, ιφγσ αλαπνηειεζµαηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ).  

     πλνςίδνληαο, ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο µπνξεί λα εµθαλίδεηαη ζε:  
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 α) ηερληθφ επίπεδν (ηερλνινγηθφο θίλδπλνο).  

β) νξγαλσζηαθφ επίπεδν θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ (Ενπνπλίδεο 

& Λεκνλάθεο, 2010).  

 

2.3.5 Κύνδυνοσ ρευςτότητασ 
 

     Πξφθεηηαη γηα ηνλ ρξεµαηνπηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο πξνθχπηεη, εμαηηίαο 

ηεο αβέβαηεο ξεπζηφηεηαο. Ζ αβέβαηε ξεπζηφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ ηαρχηεηα, κε 

ηελ νπνία µπνξνχλ λα πσιεζνχλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη λα 

µεηαηξαπνχλ ζε µεηξεηά, θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε ν πσιεηήο λα κελ εηζπξάηηεη θαηά 

πνιχ µηθξφηεξν πνζφ απφ φ,ηη επέλδπζε αξρηθά. Ο θίλδπλνο απηφο επεξεάδεηαη απφ 

ηελ πθηζηάκελε πξνζθνξά θαη δήηεζε γηα ηα ζπγθεθξηµέλα πξντφληα.  

 

2.3.6 Κύνδυνοσ Μόχλευςησ 
 

     Ζ κφριεπζε γηα ηνπο επελδπηέο είλαη ε αγνξά ζηελ νπνία ππάξρεη πεξηζψξην 

αζθαιείαο ή ε ρξήζε δηθαηνηάησλ πξναίξεζεο θαη άιισλ παξαγψγσλ, γηα λα απμεζεί 

ε απφδνζε ηεο επέλδπζεο ηνπο, ρσξίο λα απμήζνπλ ηα ρξήκαηα πνπ επέλδπζαλ. Ζ 

επέλδπζε µε ηε κέζνδν ηεο µφριεπζεο είλαη πςεινχ θηλδχλνπ, θαζφηη ν επελδπηήο 

µπνξεί λα ράζεη ηα σρξφηαηα πνπ επέλδπζε, θαζψο θαη ην πνζφ πνπ δαλείζηεθε.  

 

2.3.7 Κύνδυνοσ επιτοκύου 
 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ, είλαη ε µεηαβνιή ζηελ απφδνζε, ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ 

επηηνθίσλ. Ζ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηελ αγνξά, πξνθαιεί κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

µεηνρψλ, θαζψο επλνείηαη ε µεηαθνξά θεθαιαίνπ απφ ηηο µεηνρέο ελαιιαθηηθψλ 

µνξθψλ επέλδπζεο, νη νπνίεο απνδίδνπλ επηηφθην, σο αληαµνηβή θαη θαίλνληαη 

ειθπζηηθέο. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ, απνηειεί πεγή ζπζηεµαηηθνχ ξίζθνπ, επεηδή ε 

απφθαζε γηα ηε µεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ επεξεάδεη ηηο ρξεκαηαγνξέο ζην ζχλνιφ 

ηνπο.  
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2.3.8 υναλλαγµατικόσ κύνδυνοσ 
 

     πλαιιαγκαηηθφο, είλαη ν θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αξλεηηθή επηξξνή 

απνηίµεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε μέλν λφµηζµα, εμαηηίαο ησλ δηαθπµάλεζσλ ηεο 

ζπλαιιαγµαηηθήο ηζνηηµίαο.   

 

2.4 Μεγϋθη μϋτρηςησ κινδύνου 
 

     Σα µεγέζε µέηξεζεο θηλδχλνπ µπνξνχλ λα ηαμηλνµεζνχλ απφ ηνλ 

απινχζηεξν ζηνλ πην ζχλζεην δείθηε: ∆είθηεο επαηζζεζίαο, είλαη ν ιφγνο ηεο 

µεηαβνιήο ησλ απνδφζεσλ θεξδψλ πξνο µηα δνζµέλε µεηαβνιή ελφο παξάγνληα ηεο 

αγνξάο (π.ρ επηηφθηα, ζπλαιιαγµαηηθέο ηζνηηµίεο θ.ι.π.), πνπ νδήγεζε ζηε µεηαβνιή 

απηή. Τπάξρνπλ πνιπάξηζκνη δείθηεο επαηζζεζίαο, πνπ ηζνδπλακνχλ κε ηνλ αξηζκφ 

παξακέηξσλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

µεηαβιεηή. Ζ δηαθχµαλζε ή µκεηαβιεηφηεηα είλαη έλα ζηαηηζηηθφ µέγεζνο, ην νπνίν 

κεηξά ηε δηαζπνξά ησλ ηηµψλ µηαο µεηαβιεηήο, απφ ηελ µέζε ηηµή ηεο. Γηα λα 

ππνινγηζηεί απηφ ην κέγεζνο, πξνζδηνξίδεηαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ ηηµψλ ηεο 

µεηαβιεηήο, πνπ είλαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθχµαλζεο ηεο µεηαβιεηήο. Ζ µέζε 

ηηµή κηαο µεηαβιεηήο είλαη ην άζξνηζµα ηνπ γηλνµέλνπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

µεηαβιεηήο επί ηελ πηζαλφηεηα εµθάληζεο απηψλ ησλ ηηµψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, ππνινγίδνπκε ηε µέζε ηηµή απφ ηνλ αξηζµεηηθφ µέζν ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο µεηαβιεηήο. Ο θίλδπλνο πξνο ηα θάησ (Downside risk), µεηξά ηελ 

αξλεηηθή απφθιηζε ηεο µεηαβιεηήο απφ ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν µε µηα 

πηζαλφηεηα. Μηα κέζνδνο ππνινγηζκνχ είλαη ε αμία ζε θίλδπλν (Var) (Κηφρνο θ.α., 

2003). 

 

2.4.1 Αξύα ςε κύνδυνο 
 

     Ζ αμία ζε θίλδπλν (VAR ή Value at Risk), είλαη ε µέγηζηε δεµία, ζε 

δεδνµέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο, ζε νξηζµέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν επίπεδν 

εµπηζηνζχλεο είλαη ε πηζαλφηεηα λα μεπεξάζεη ε δεµία ηε µέγηζηε ηηµή. Οπζηαζηηθά, 

ε VaR απεηθνλίδεη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο. Ζ αμία ζε θίλδπλν 

θέξεη δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα. Τπνινγίδεη αθελφο ηελ 

πηζαλφηεηα λα είλαη νη δεκίεο κεγαιχηεξεο απφ έλα νξηζκέλν πνζφ θαη αθεηέξνπ ηνλ 
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θίλδπλν, πνπ κεηξάηαη ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα ραζεί ζε 

ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία παξακέλεη ζηαζεξφ ην ραξηνθπιάθην.  

     Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ VaR, εθαξκφζηεθε εμαηηίαο παξαγφλησλ, φπσο ε 

πίεζε πνπ αζθήζεθε εθ κέξνπο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα λα 

βειηηψλεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ έθζεζε ζε πνιπάξηζκνπο θηλδχλνπο θαη ε 

ηερλνινγηθή εμέιημε, πνπ θαζηζηά επθνιφηεξε ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε ζχγθξηζε 

κε ην παξειζφλ. Ζ εθαξκνγή ηεο αμίαο ζε θίλδπλν κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί σο εμήο:  

α) Πιεξνθφξεζε (Reporting).  

Ζ αξρηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ VaR ήηαλ ε κέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θηλδχλνπ. Ζ VaR κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθηηκεζεί ν θίλδπλνο πνπ 

απνξξέεη απφ αγνξαπσιεζίεο ηίηισλ (trading) θαη απφ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, ε VaR ζπλνςίδεη ηνπο θηλδχλνπο κίαο επηρείξεζεο 

ζε φξνπο κε ηερληθνχο θαη παξάιιεια εχθνια θαηαλνεηνχο απφ φια ηα 

ελδηαθεξφκελα πξνο ηελ επηρείξεζε κέξε (stake holders). 

β) Έιεγρνο θηλδχλνπ (Controlling Risk).  

Γηα λα ηεζνχλ φξηα ζέζεο γηα ηνπο traders θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο 

εθαξκφδεηαη ε VaR. Σν πιενλέθηεκά ηεο είλαη πσο δεκηνπξγεί θνηλφ 

παξνλνκαζηή πνπ ζπγθξίλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο αγνξέο. 

γ) Γηαρείξηζε θηλδχλνπ (Managing Risk).  

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη επηρεηξήζεηο 

εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν VaR νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγίζνπλ ην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ.  

     Αθφκε, ε κέζνδνο απηή, βνεζά ηνπο δηαρεηξηζηέο ραξηνθπιαθίνπ λα ιάβνπλ 

νξζφηεξεο απνθάζεηο, θαζφηη ηνπο παξέρεη πιεξέζηεξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε κηαο θίλεζεο ζηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Σε VaR 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο παγθνζκίσο. Γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε κεγάια 

ραξηνθπιάθηα ππάξρεη αλάγθε γηα άκεζε θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Οη 



 
44 

ηξάπεδεο πνπ έξρνληαη αληηκέησπεο θαζεκεξηλά κε πνιινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο ρξεζηκνπνηνχλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

     Ζ απνηειεζκαηηθή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ θαζηζηά αλαγθαία ηε δηαθξάηεζε 

απνζεκαηηθψλ, δειαδή ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ, γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο 

Δ.Δ. πηνζεηνχλ ηε VaR σο θνηλά απνδεθηφ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ 

(Παπατσάλλνπ, 2000). χµθσλα µε ηε Βαζηιεία ΗΗ, ην απαξαίηεην θεθάιαην 

θαζνξίδεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, νχησο ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ην επίπεδν 

πίζηεο, ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Οη δχν πξνηεηλφκελεο 

κέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, δειαδή ε ηππνπνηεκέλε θαη ε 

κέζνδνο εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο, αλαιχζεθαλ ζην Κεθάιαην 1.  

 

2.5 Μϋθοδοι υπολογιςμού κεφαλαιακών απαιτόςεων 
 

     Ζ έιιεηςε νξζήο δηαρείξηζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπµάησλ είρε σο ζπλέπεηα ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, απέλαληη ζηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν. Ζ ζχλδεζε ηνπ χςνπο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ µε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ε 

θαζηέξσζε ηνπ ζπληειεζηή θεξεγγπφηεηαο γηα ηελ αληηµεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ 

απηνχ, γίλεηαη γηα πξψηε θνξά. πληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο, είλαη ν ιφγνο ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηα ζηνηρεία εθηφο 

ηζνινγηζµνχ, ζηαζµηζµέλα µε ηνλ θίλδπλν ηνπο. Ζ Βαζηιεία Η, πνπ εζηίαδε ζηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ πξνζδηφξηδε ηα ζηνηρεία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη θαηεγνξηνπνηνχζε ηα ζηνηρεία ηνπο, 

εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζµνχ, αλαιφγσο µε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ εµπεξηείραλ.  

     Δπνκέλσο, ην χµθσλν επέβαιιε ειάρηζην εληαίν δείθηε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, θαη ελαξµφληζε ην δηεζλέο ζχζηεµα επνπηείαο. Ζ απνδνρή ηνπ ζπµθψλνπ 

δηεζλψο ήηαλ εληππσζηαθή, ηδίσο απφ ηελ Δ.Δ., κηαο θαη ελζσµαηψζεθαλ νη αλάινγεο 

δηαηάμεηο ζην ζεζµηθφ πιαίζην ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζµα λα εληζρπζεί αλαµθηζβήηεηα ε θεξεγγπφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. Οη 

πςεινί δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο είλαη αζθαιψο αλαγθαίνη, αιιά φρη ηθαλνί λα 

εμαζθάιηζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήµαηνο. Τπάξρνπλ πνιπάξηζκα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα, φπσο ε απνηειεζκαηηθή 
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δηνίθεζε θαη ε ηζρπξή ηξαπεδηθή δνµή, ηα επαξθή ζπζηήµαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

νη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο δαλείσλ θαη ε νξζή δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ. Παξφια 

απηά, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ „80 παξνπζηάζηεθε µεγάιε µεηαβιεηφηεηα ησλ 

παξαµέηξσλ ησλ αγνξψλ θαη ηνπ ζπλαιιάγµαηνο, ηδίσο σο πξνο ηα επηηφθηα. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζµα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ θεξδνθνξία ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπµάησλ (Ενπνπλίδεο & Λεκνλάθεο, 2010).  

     Δμαηηίαο ηεο λέαο ρξεµαηννηθνλνµηθήο θαηάζηαζεο, νη επνπηηθέο αξρέο 

επεδίσμαλ λα επεθηείλνπλ ηνπο πθηζηάκελνπο θαλφλεο. Παξάιιεια ζέζπηζαλ λένπο, 

εζηηάδνληαο  πεξηζζφηεξν ζηελ εθαξµνγή ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη 

ζηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο, επηβάιινληαο ηνλ ∆είθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζπµπιεξψζεθε ην ζχµθσλν ηεο Βαζηιείαο, γηα λα θαιχςεη 

δειαδή ηνλ θίλδπλν αγνξάο µε θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. ηε δεθαεηία „90 ππήξμαλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα πηζησηηθά ηδξχµαηα ζεκείσζαλ θαηαζηξνθηθέο δεµηέο, ιφγσ 

θηλδχλσλ, πξνεξρφκελσλ απφ αηέιεηεο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο. Δμαηηίαο νξηζκέλσλ 

ρξεµαηννηθνλνµηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη πησρεχζεσλ πηζησηηθψλ ηδξπµάησλ 

δεκηνπξγήζεθε ε αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ιεγφµελνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ. 

Σν „99, ε Βαζηιεία δεκνζίεπζε ην αλαζεσξεµέλν έγγξαθν ηνπ „88, ψζηε λα 

μεθηλήζνπλ νη δηαβνπιεχζεηο αλαθνξηθά κε ηα ζέµαηα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σν 

αλαζεσξεµέλν χµθσλν ηεο Βαζηιείαο, αθνξά ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα θαη 

πξνβιέπεη φηη ε ζηάζµηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ νξίδεηαη αλά θαηεγνξία νθεηιέηε, 

µηθξφηεξνπ δειαδή πηζησηηθνχ θηλδχλνπ(πξνεγνχληαη νη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο θαη 

νη θεληξηθέο ηξάπεδεο, θαη αθνινπζνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχµαηα, θαζψο θαη νη 

επηρεηξήζεηο). Δπηπιένλ, ε ζηάζκηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηηο θεληξηθέο θπβεξλήζεηο 

θαη ηξάπεδεο ζα ζηεξίδνληαη ζηνλ δηαρσξηζµφ ησλ θξαηψλ, αλαιφγσο µε ηα ζηνηρεία 

ηνπ ΟΟΑ.  

     Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ν θαλφλαο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ „88 

ζρεδηάζηεθε βαζηδφκελνο ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είρε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεµα ηελ 

δεθαεηία ηνπ „80. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζεσξείηαη πσο δελ επαξθεί γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ηνµέα ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ 

θξηηηθή πνπ αζθήζεθε εδξάδεηαη ζε ηέζζεξα ζεµεία: νη ηξάπεδεο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζαξµφζνπλ ηε ζπµπεξηθνξά ηνπο ζηαδηαθά, νχησο ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχλ ηνλ θαλφλα ηνπ ζπµθψλνπ ηεο Βαζηιείαο, λα αμηνπνηνχλ ηα λνµηθά θελά 
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ή ηηο αηέιεηεο, κε ην λα πξνβαίλνπλ ζε αξκπηηξάδ θεθαιαίσλ θαη κε ην λα 

ηηηινπνηνχλ επηρεηξεµαηηθά δάλεηα. Σν γεγνλφο φηη απνπζίαδε ε ζνβαξή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηνλ θαλφλα ηνπ ζπµθψλνπ, 

αλαιφγσο µε ην πφζν πςειφο ήηαλ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, είρε σο απνηέιεζκα λα 

γελλεζεί ην θίλεηξν ζε νξηζµέλεο ηξάπεδεο γηα δαλεηζµφ πςεινχ θηλδχλνπ.     

Παξαδείγµαηνο ράξε, παξφηη ππήξμαλ δηαθνξέο σο πξνο ην χςνο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ µεηαμχ ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ν θαλφλαο ηεο 

Βαζηιείαο επέβαιιε πσο ζηαζµίδεηαη ε έθζεζε ζε δαλεηζµφ πξνο απηέο ηηο ρψξεο, 

έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, µε κεδεληθφ πνζνζηφ. πλέπεηα απηνχ, ήηαλ ε ππνθαηάζηαζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ, ηα νπνία είλαη µέηξηαο απφδνζεο, µε 

ζηνηρεία πςεινχ θηλδχλνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνθαηάζηαζε, είλαη επαθφινπζν ηεο 

ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ.     

ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ίδηα ε θεθαιαηαθή απαίηεζε κηαο επξείαο νµάδαο 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, έλα µέζν πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ επηδηψθεη λα 

µεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο, ζα ρνξεγήζεη νξηαθά πηζηψζεηο νη νπνίεο ελζσµαηψλνπλ 

πςειφηεξν θίλδπλν.  

 

2.6 Παρϊμετροι κινδύνου 

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη αμηφπηζηνπ µνληέινπ είλαη ε 

δηαθξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Λέγνληαο δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα, ελλννχκε ηνλ αξηζµφ 

θαηεγνξηψλ θαηάηαμεο ησλ πηζηνχρσλ. Σα πεξηζζφηεξα µνληέια θαη ζπζηήµαηα πνπ 

εθάξκνδαλ ηα πηζησηηθά ηδξχµαηα, κέρξη ζρεηηθά πξνζθάησο, ηαμηλνµνχζαλ ζε δχν 

θχξηεο θαηεγνξίεο ηνπο δαλεηνιήπηεο: ζε εθείλνπο πνπ πιεξνχζαλ θαη ζε εθείλνπο 

πνπ δελ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο δαλεηνδφηεζεο. Απηά ηα ζπζηήµαηα έπαηδαλ, 

δεπηεξεχνληα ξφιν θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο δαλεηνδφηεζεο, θαζφηη ηνλ 

θπξηφηεξν ξφιν δηαδξακάηηδε ε θξίζε, θαζψο θαη ε εµπεηξία ηνπ εθάζηνηε 

πηζησηηθνχ αλαιπηή (Ενπνπλίδεο & Λεκνλάθεο, 2010).  

Απφ έξεπλεο (Treacy θαη Carey, 2000) έρεη δηαπηζησζεί, πσο ηα µνληέια πνπ 

θάλνπλ ηαμηλνκήζεηο ή θαηαηάμεηο ζε πην πνιιέο θαηεγνξίεο είλαη πην αμηφπηζηα σο 

πξνο ηνλ ηξφπν ιήςεο ηεο απφθαζεο γηα δαλεηνδφηεζε ή µε-δαλεηνδφηεζε. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηε δπλαηφηεηα επθξηλέζηεξεο ή νξζφηεξεο δηάθξηζεο ησλ 

πηζησηηθψλ θηλδχλσλ, θαζφηη ν βαζµφο ηνπ θηλδχλνπ ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη θάζε 
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θαηεγνξία, νξίδεηαη ζε πην ζηελφ πεδίν ηηµψλ, ζε ζχγθξηζε κε έλα µνληέιν πνπ 

ρξεζηµνπνηεί κφλν δχν θαηεγνξίεο ηαμηλνκήζεσο. πλεπψο, παξέρνληαη ζαθέζηεξεο 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο 

δαλεηνιήπηε, εθφζνλ θάζε θαηεγνξία ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πηζηνχρσλ.   

Σν πην ζεµαληηθφ ζεκείν θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο, πέξα απφ ηελ εχξεζε ησλ θξηηεξίσλ ηα νπνία δηαµνξθψλνπλ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, είλαη ε νξζή ηνπο ζχλζεζε. Απηά ηα θξηηήξηα είλαη 1) πνζνηηθά 

θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε βαζµνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη πηζηνχρνη (ηδίσο νη 

επηρεηξήζεηο) σο πξνο ζπγθεθξηµέλνπο ρξεµαηνπηζησηηθνχο δείθηεο, 2) πνηνηηθά, θαη 

αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηζηνχρσλ ε αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζε 

πνζνηηθέο θιίµαθεο. Σα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ επηρείξεζε, είλαη ε 

πνηφηεηα ηεο δηνίθεζεο, ε νξγάλσζε, ε δνµή ιεηηνπξγίαο, ε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά, 

θαζψο θαη ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, νη πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηεο 

(Krahnen & Weber, 2001), θαζψο επίζεο θαη νη ιεμηπξφζεζµεο νθεηιέο, ε χπαξμε 

δπζµελψλ ζηνηρείσλ θ.ν.θ. 

 

2.7 Μετατροπό παραμϋτρων ςε κεφαλαιακό απαύτηςη 

 

Μία ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ κηαο ηξάπεδαο είλαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ ηνπ 

απφ ππεξβνιηθέο δεµηέο πνπ είλαη πςειφηεξεο απφ ηα αλαµελφµελα επίπεδα. Οη 

αθξαίεο δεµηέο, παξφηη δελ ζπκβαίλνπλ θάζε ρξφλν, είλαη δπλαηφλ, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ εµθαληζηνχλ, λα είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Απηέο νη δεµηέο, θαζψο ππεξβαίλνπλ ηα 

αλαµελφµελα επίπεδα, ιέγνληαη κε-αλαµελφµελεο  (Unexpected Losses). Παξφηη νη 

ηξάπεδεο ιακβάλνπλ ππφςε φηη µπνξνχλ λα ζπµβνχλ νη δεµηέο απηέο, ζην παξφλ 

θαζψο θαη ζην µέιινλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα ηηο πξνβιέςνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Γελ 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ δειαδή, ην πφηε ζα πξνθχςνπλ θαη ην πφζν ζνβαξέο ζα 

είλαη. Ζ θάιπςε ελφο µέξνπο ηεο δεµίαο απηήο είλαη δπλαηή µε ηνλ θαζνξηζµφ 

ζπγθεθξηµέλνπ επηπέδνπ επηηνθίσλ θαη εηδηθφηεξα, µέζσ επηηνθίνπ κε θαηάιιεια 

πεξηζψξηα. Σν πην θαηάιιειν µέζν θάιπςεο απέλαληη ζηηο µε αλαµελφµελεο δεµηέο 

είλαη ην επνπηηθφ θεθάιαην (ή αιιηψο, ειάρηζηε θεθαιαηαθή απαίηεζε). To 

απαξαίηεην επνπηηθφ θεθάιαην είλαη γλσζηφ θαη σο νηθνλνµηθφ θεθάιαην ή 

εζσηεξηθφ θεθάιαην (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2007β). Απνηειεί εθηίµεζε ηνπ 
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πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο σο πξνο ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα ζπγθιίλνπλ ή λα απνθιίλνπλ απ‟ ηηο αληίζηνηρεο ηεο αξρήο πνπ 

επνπηεχεη. Οη Bielecki & Rutkowski (2013), ηαπηίδνπλ ηηο µε-αλαµελφµελεο δεµηέο 

µε ηηο ζρεηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο.   

Σν απαξαίηεην θεθάιαην, νξίδεηαη θαηά ηξφπν ηέηνην πνπ λα κπνξεί λα θαιχςεη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δεµηψλ απηψλ, εάλ είλαη δπλαηφ θαη ζρεδφλ νιφθιεξε ηε 

δεκία, πξνθεηκέλνπ ην χςνο ηνπο λα ππεξβαίλεη ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ θαηά 

ειάρηζην πνζνζηφ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε, ηαμηλνµνχληαη ζε νξηζµέλεο θαηεγνξίεο αλνηγµάησλ πνπ 

είλαη νη εμήο:  

 Απαηηήζεηο απφ θπβεξλήζεηο θαη θεληξηθέο ηξάπεδεο (∆ΝΣ, ΔΔ, Πνιπµεξείο 

Σξάπεδεο Αλάπηπμεο, BIS).  

 Απαηηήζεηο απφ ηξάπεδεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλνίγµαηα έλαληη: ηξαπεδψλ,  

Δηαηξηψλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΔΠΔΤ). 

 Απαηηήζεηο επηρεηξήζεσλ φπνπ θαηαηάζζνληαη αλνίγµαηα έλαληη 

επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή µνξθή, ην µέγεζνο θαη χςνο ησλ 

πσιήζεψλ ηνπο. 

 Απαηηήζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα πνζά άλσ ηνπ 1.000.000€ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ θαιχπηνπλ ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα, ψζηε λα ζεσξνχληαη 

αλνίγµαηα ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, αλνίγµαηα ηα νπνία δελ θαιχπηνπλ ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα ψζηε λα εληαρζνχλ ζηηο πην πάλσ θχξηεο θαηεγνξίεο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζέζεηο ζε ηηηινπνίεζε, θαη αλνίγµαηα δαλεηζµνχ 

εηδηθήο µνξθήο ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

 Απαηηήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη αλνίγµαηα νπνία 

πιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α) αθνξνχλ θπζηθφ πξφζσπν, πξφζσπα ή 

κηθξνκεζαία επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ηε λνµηθή µνξθή ηεο,  β) ην 

ζπλνιηθφ πνζφ νθεηιήο ηνπ πηζηνχρνπ ή ηεο νµάδαο ζπλδεδεµέλσλ 

πηζηνχρσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο δελ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 1.000.000€,  

γ) εληάζζνληαη ζε πνιπάξηζκα αλνίγµαηα µε παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά, δ)  

ε δηαρείξηζή ηνπο δελ κνηάδεη µε εθείλε ησλ αλνηγµάησλ έλαληη επηρεηξήζεσλ, 

θαη ε) πθίζηαηαη ζπλέπεηα δηαρξνληθά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ (Δπίζεµε 



 
49 

Δθεµεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 26, 2006α (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2004,   

2007α).   

     Δπηπιένλ, ζηα αλνίγµαηα ιηαληθήο ηξαπεδηθήο εληάζζνληαη: 

 απαηηήζεηο απέλαληη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη απνιχησο θαιπµµέλεο µε 

αθίλεηα, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ είλαη σο θαηνηθία   

 αλαθπθινχµελα αλνίγµαηα ιηαληθήο:εδψ εληάζζνληαη ηα αλνίγκαηα πνπ 

εθπιεξψλνπλ ζπγθεθξηµέλεο πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη  δηάθνξα αλνίγµαηα 

ραξηνθπιαθίνπ  

 απαηηήζεηο απφ µεηνρέο: εδψ αλήθνπλ ηα αλνίγµαηα πνπ αθνξνχλ µε-

ρξεσζηηθνχο ηίηινπο, θαζψο θαη ηα αλνίγµαηα ππφ µνξθή δαλείνπ 

 ηηηινπνηεµέλεο ζέζεηο 

 ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε πηζηνδνηήζεηο.   

     Γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ππάξρνπλ απιέο ή θαη πην ζχλζεηεο 

ζπλαξηήζεηο πνπ ππνινγίδνπλ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηηο ηηµέο ησλ 

ζπληειεζηψλ θηλδχλνπ. Απηέο, είηε εθηηµψληαη απφ ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα, ή 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή. Οη παξάµεηξνη ησλ πηζησηηθψλ 

θηλδχλσλ εθηηµψληαη ρσξηζηά θαη έπεηηα εηζάγνληαη σο µεηαβιεηέο ζε απηέο ηηο 

ζπλαξηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη ζπληειεζηέο ζηάζµηζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (Ενπνπλίδεο & Λεκνλάθεο, 2010).  

 

2.8 Σεχνικϋσ μεύωςησ πιςτωτικού κινδύνου 

 

Οη ηερληθέο µείσζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ, κε ηελ έλλνηα ηεο πηζησηηθήο 

πξνζηαζίαο είλαη νη παξαθάησ:   

 Υξεµαηνδνηνχµελε πηζησηηθή πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ: 1) 

ρξεµαηννηθνλνµηθέο εμαζθαιίζεηο 2) θπζηθέο εμαζθαιίζεηο, εµπνξηθά 

αθίλεηα θαη αθίλεηα πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο, εµπνξηθέο 

απαηηήζεηο πνπ απνθηήζεθαλ  
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 Λνηπέο θπζηθέο εμαζθαιίζεηο (απηνθίλεηα, ηελ θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ 

παξαθξαηεί ε ηξάπεδα θαη πινία πνπ δίλνληαη γηα εμαζθάιηζε εµπνξηθψλ 

πηζηψζεσλ).  

 πµβάζεηο σο πιαίζηα ζπµςεθηζµνχ πνπ θαιχπηνπλ ζπλαιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ επαλαγνξά, δαλεηνδνζία ή δαλεηνιεςία ηίηισλ ή εµπνξεπµάησλ ή 

άιιεο ζπλαιιαγέο µε φξνπο θεθαιαηαγνξψλ.   

 Λνηπέο µνξθέο ρξεµαηνδνηνχµελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο.  

 Με ρξεµαηνδνηνχµελε πηζησηηθή πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ εγγπήζεηο 

θαη  

 Πηζησηηθά παξάγσγα(Δπίζεµε Δθεµεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2006α, 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2007β).  

      ηα πιαίζηα ηεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο IRB 

ιαµβάλεηαη ππφςε, α) ε δπλαηφηεηα ιήμεο ηνπ αλνίγµαηνο θαη  β) ε δπλαηφηεηα 

ιήμεο ηεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ππάξρνπλ 

ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηερληθψλ µείσζεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ (Δπίζεµε Δθεµεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2006α θαη Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 2006β). 

 

2.9 Σιτλοπούηςη απαιτόςεων 

 

Σηηινπνίεζε είλαη ην πξφγξαµµα ηκεκαηηθνχ µεξηζµνχ δηαβάζµηζεο ησλ 

πηζησηηθψλ θηλδχλσλ, ην νπνίν αθνξά ζε έλα άλνηγµα ή ζε δέζµε αλνηγµάησλ πνπ 

θέξεη ζπγθεθξηµέλα ραξαθηεξηζηηθά (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2007ε). Οη ηίηινη, φπσο 

αλαθέξζεθε, βάζεη ηνπ πηζησηηθνχ ηνπο θηλδχλνπ ρσξίδνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 

ηκήκαηα. Σν ηκήκα εθείλν πνπ είλαη πςειφηεξνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζπλήζσο δελ 

έρεη δηαβαζκίζεηο θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «κεηνρηθφ θεθάιαην» ή αιιηψο «ηκήκα ηεο 

πξψηεο δεκίαο». Ζ ηηηινπνίεζε κεηαηξέπεη κε ξεπζηά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε 

εκπνξεχζηκνπο ηίηινπο θαη δηαζέηεη ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηά ηνπο ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο επελδπηψλ αλαιφγσο κε ηε δηάζεζε αλάιεςεο θηλδχλνπ. ηφρνο ηεο 

ηηηινπνίεζεο είλαη λα αληιήζεη ξεπζηφηεηα, λα κεηαθέξεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 

λα κεηψζεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Πέξα απφ ηελ ηηηινπνίεζε, φπσο 



 
51 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, πθίζηαηαη θαη ε ζπλζεηηθή ηηηινπνίεζε θαηά ηελ νπνία δελ 

αληιείηαη ξεπζηφηεηα. ηφρνο ηεο ζπλζεηηθήο ηηηινπνίεζεο είλαη ε κεηαθνξά ησλ 

πηζησηηθψλ θηλδχλσλ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ κέζσ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ.  

     Ζ ηξάπεδα κε ηελ παξαδνζηαθή ηηηινπνίεζε κπνξεί λα θαηαθέξεη λα 

κεηαθέξεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηελ θεθαιαηαθή ειάθξπλζε αλ πσιεζνχλ θαη 

ηα θαηψηεξα ηκήκαηα ηηηινπνίεζεο ζηνπο επελδπηέο. Παξφια απηά, αλ ζηφρνο είλαη 

λα αληιεζεί ξεπζηφηεηα κε ρακειφ θφζηνο επηηνθίνπ, ε ηξάπεδα είλαη ζε ζέζε λα 

επηιέμεη ηε δηαηήξεζε θαηψηεξσλ ή θαη κεζαίσλ ηκεκάησλ θαη ηελ πψιεζε ζε 

επελδπηέο κφλν ησλ αλψηεξσλ.  

     Καιπκκέλα νκφινγα νλνκάδνληαη ηα νκφινγα κε δηπιή θάιπςε: ηελ 

εγγχεζε δειαδή ηνπ πηζησηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ην ραξηνθπιάθην αζθαιείαο. Σν 

ηειεπηαίν ζπλήζσο απνηειείηαη απφ ππνζεθεπκέλα ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ πιεξνχλ 

νξηζκέλα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο. Μπνξεί λα ππάξρεη πξφβιεςε ησλ 

πξνγξακκάησλ θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ γηα έθδνζή ηνπο απ‟ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή 

απφ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ. Οη θαιπκκέλεο νκνινγίεο δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ 

ηελ έθδνζή ηνπο θαιχπηεη ην εζληθφ λνκηθφ πιαίζην θαη επνπηεχνληαη απφ ηηο ηνπηθέο 

αξρέο (παξαδνζηαθά θαιπκκέλα νκφινγα) θαη ζε εθείλεο πνπ δελ ππάγνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία. ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλζεηηθψλ θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ 

γίλεηαη ρξήζε εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ, θαη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο ηηηινπνηήζεηο 

εμαηηίαο ηεο εγγχεζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη 

ρψξεο ζηαδηαθά δεκηνπξγνχλ λνκνζεζία θαη επνπηηθφ πιαίζην γηα ηα θαιπκκέλα 

νκφινγα.  

     Ζ δνκή ηεο ηηηινπνίεζεο απνζθνπεί ζηελ αληηζηνίρηζε ησλ ρξεκαηνξξνψλ 

ησλ ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ, θαζψο θαη ησλ ηίηισλ πνπ εθδίδνληαη θαη δηαθξίλνληαη 

ζε δχν θχξηεο δνκέο: α) ζηε δνκή θαηά ηελ νπνία ε απνπιεξσκή ησλ ηηηινπνηεκέλσλ 

δαλείσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηαδηαθή απνπιεξσκή ησλ ηίηισλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί θαη β) ζηε δνκή θαηά ηελ νπνία ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ αγνξά λέσλ δαλείσλ γηα νξηζκέλε πεξίνδν. Ζ απνπιεξσκή ηίηισλ γίλεηαη 

θαηφπηλ ιήμεο ηεο αλαθπθινχκελεο πεξηφδνπ. 

Έλα δήηεκα πνπ πξνέθπςε είλαη ε ειεγρφκελε θεθαιαηαθή θεξδνζθνπία. Σα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα δειαδή, είραλ αλαπηχμεη κεραληζκνχο κείσζεο ηεο θεθαιαηαθήο 
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ηνπο επάξθεηαο, δίρσο κείσζε ηεο έθζεζήο ηνπο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν. Απηφ ηζρχεη 

φηαλ ην χςνο ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ είλαη πην κεγάιν απφ εθείλν πνπ 

ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνλ θίλδπλν ραξηνθπιαθίνπ 

ηνπο. Ζ θχξηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ε ηηηινπνίεζε 

απαηηήζεσλ, φπνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα κεηαβηβάδεη κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ζε ηξίηε 

επηρείξεζε πνπ ρξεκαηνδνηεί ηελ αγνξά κέζσ ηεο έθδνζεο νκνιφγσλ. Σα νκφινγα 

ζηεξίδνληαη ζηηο εηζπξάμεηο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη απνθαινχληαη σο Asset Basked Securities. Δάλ είλαη πξαγκαηηθή ε 

κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δελ πξνθχπηεη πξφβιεκα. Αλ είλαη πιαζκαηηθή, 

ηφηε ε ηξάπεδα εγγπάηαη ρξεφγξαθα πνπ εθδφζεθαλ, επνκέλσο δελ κεηαβηβάδεηαη ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο. θνπφο αλαθνξηθά κε ηηο ηηηινπνηεκέλεο απαηηήζεηο είλαη ε 

επηβάξπλζε ησλ ηξαπεδψλ γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πςεινχ θηλδχλνπ πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο ηηηινπνίεζεο, νχησο ψζηε λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο 

κηαο junk αγνξάο δαλείσλ (Παπατσάλλνπ, 2000).  

 

2.10 Πιςτωτικό ενύςχυςη 

 

Οη θχξηεο κέζνδνη πηζησηηθήο ελίζρπζεο είλαη: 

α.  Ζ ηκεκαηνπνίεζε φπνπ ηα πην ρακειά ηκήκαηα εληζρχνπλ, απφ πηζησηηθήο 

άπνςεο, ηα πςειφηεξα (ηηηινπνηήζεηο). 

β.  Ζ ππεξεμαζθάιηζε, ε ρξήζε δειαδή κεγαιχηεξνπ πνζνχ δαλείσλ απφ ην πνζφ 

ηίηισλ νη νπνίνη ζα εθδνζνχλ (θαιπκκέλεο νκνινγίεο). 

γ.  Σα εηδηθά απνζεκαηηθά.  

δ.  Ζ ελζσκάησζε γεγνλφησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ πξφσξε ιήμε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Σέηνηνπ είδνπο γεγνλφηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε αχμεζε ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ 

ηηηινπνηεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ πάλσ απφ έλα νξηζκέλν επίπεδν, ε πηψρεπζε ηεο 

ηξάπεδαο θαη άιια.  

ε. Ζ ιήςε ηεο πηζησηηθήο εγγχεζεο απφ ηξίηνπο επ‟ ακνηβή. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

κία ζπλαιιαγή κε δηαβάζκηζε ΒΒΒ κέζσ εγγχεζεο πξνεξρφκελεο απφ ηξίην 
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ζπκβαιιφκελν ελδέρεηαη λα απνθηνχζε δηαβάζκηζε ΑΑΑ. Δλδεηθηηθά ζα αλαθεξζεί 

ην Δπξσπατθφ Δπελδπηηθφ Σακείν (European Investment Fund), ην νπνίν παξέρεη 

εγγχεζε ζε ζπλαιιαγέο ηηηινπνίεζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νχησο ψζηελα 

δψζεη θίλεηξα γηα αληίζηνηρε ρνξήγεζε (Ενπνπλίδεο & Λεκνλάθεο, 2010). 
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Κεφϊλαιο 3  
Λειτουργικόσ κύνδυνοσ 
 

3.1 Τπολογιςμόσ κεφαλαιακών απαιτόςεων 

 

     πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην λέν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ απαηηεί γηα 

πξψηε θνξά απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηε δηαηήξεζε επνπηηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Γεδνκέλσλ ησλ εμειίμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ρψξν, απφ άπνςεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο ηξάπεδεο 

φζν θαη απφ άπνςεο επηπέδνπ αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζε 

απηέο, απμάλεηαη ην χςνο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη έηζη γίλεηαη επηηαθηηθή πηα ε αλάγθε λα 

κεηξεζεί κε αθξηβέζηεξν ηξφπν θίλδπλνο απηφο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ 

είλαη κέξνο ηεο γεληθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Ο ξφινο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ηξάπεδαο ζα παξνπζηαζηεί 

αλαιπηηθά ζην θεθάιαην απηφ.  

Ζ Βαζηιεία πξνηείλεη ηξεηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ απ‟ ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Κάζε ηξάπεδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη φπνηα απφ ηηο ηξεηο κεζφδνπο θξίλεη πσο ηελ ζπκθέξεη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζα δηαηεξήζεη ζε βάζνο ρξφλνπ ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν κέηξεζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί κηα ηξάπεδα απφ ηε κέζνδν απηή 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε άιιε, απαηηείηαη ε έγθξηζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Απηφ γίλεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην θεθαιαηαθφ αξκπηηξάδ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα 

ηξάπεδα θηλείηαη ζε απινχζηεξε κέζνδν. Οη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη θαζηζηνχλ 

απαξαίηεηε ηελ δηαθξάηεζε θεθαιαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ν ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο πνπ ππνινγίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ. (Αγγειφπνπινο, 2008). 
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3.2 Προςϋγγιςη του βαςικού δεύκτη 

 

     χκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ βαζηθνχ δείθηε, νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, ηζνχληαη κε ην γηλφκελν ηνπ 

αξηζκεηηθνχ κέζνπ φξνπ ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηα ηξία ηειεπηαία έηε επί ηνλ 

ζπληειεζηή ηνλ νπνίν έρεη θαζνξίζεη ε Δπηηξνπή θαη είλαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 15%.  

     Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ είλαη ν εμήο: Αθαζάξηζηα 

έζνδα = Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα -Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έμνδα +Έζνδα απφ 

ηίηινπο +Έζνδα πξνκεζεηψλ -Έζνδα πξνκεζεηψλ +Απνηέιεζκα ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξάμεσλ + Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο.  

    ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εμίζσζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ κφιηο παξαηέζεθε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα είλαη αξλεηηθά ή κεδεληθά. 

Αθφκε, ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηίηινπο εθπνξεχνληαη απφ ηα έζνδα απφ 

ζπκκεηνρέο, ηα έζνδα κεξηδίσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ηα έζνδα απφ 

κεξίδηα, κεηνρέο θαη ινηπνχλ ηίηινπο κεηαβιεηήο απφδνζεο. 

 

3.3 Συποποιημϋνη μϋθοδοσ 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ηαμηλνκνχληαη ζε νθηψ ηκήκαηα (business lines), ηα νπνία 

είλαη πξνθαζνξηζκέλα. ε θάζε ηκήκα αληηζηνηρεί έλαο ζπληειεζηήο β. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ κέζν φξν ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εηζνδήκαηνο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε θαη δίλεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Σν άζξνηζκα ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θάζε ηκήκαηνο 

δίλεη ηηο ζπλνιηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ.  

Πέξα απφ ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν πνπ παξαηέζεθε, κηα ηξάπεδα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη θαη ηελ ελαιιαθηηθή ηππνπνηεκέλε κέζνδν θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. ηελ κέζνδν απηή, αθνινπζείηαη ε ίδηα κεζνδνινγία γηα έμη 

(απφ ηα νρηψ) ηκήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηα δχν ππφινηπα 
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ηκήκαηα, δειαδή γηα ην ηκήκα Retail Banking θαη ην Commercial Banking, ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ είλαη ν εμήο:  

[(Μέζνο φξνο ρξεκαηνδνηήζεσλ Retail ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ) * 0,035 * β3] + 

[(Μέζνο φξνο ρξεκαηνδνηήζεσλ Commercial ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ) * 0,035 * β4]  

Οη θεθαιαηαθέο απηέο απαηηήζεηο, πξνζηίζεληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ππφινηπσλ 

ηκεκάησλ, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη φπσο πξνβιέπεη ε ηππνπνηεκέλε κέζνδνο, θαη  

δίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο απαηηήζεηο θεθαιαίνπ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ. Βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 

είλαη ηα έζνδα ηνπ ηκήκαηνο Ληαληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηνπ ηκήκαηνο Δκπνξηθήο 

ηξαπεδηθήο λα αλέξρνληαη ζην 90% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ηξάπεδαο 

(Παπατσάλλνπ, 2000). 

 

3.4 Εξελιγμϋνεσ μϋθοδοι μϋτρηςησ 

 Ζ κέζνδνο ηεο πξνεγκέλεο κέηξεζεο ή αιιηψο, ε κέζνδνο ηεο εζσηεξηθήο 

κέηξεζεο, βαζίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη νη ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν. Οη θαηεγνξίεο έρνπλ 

ππνθαηεγνξίεο αλαιφγσο κε ηηο πεξηπηψζεηο δεκίαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ηζηνξηθά δεδνκέλα, θαηαγξάθεη ηε 

δεκία θαη κε ηε βνήζεηα ελφο ππνδείγκαηνο ππνινγηζκνχ δεκίαο, ππνινγίδεη ηηο 

παξακέηξνπο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο. 

Καηαξράο, νξίδεηαη ν δείθηεο έθζεζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηνλ ιεηηνπξγηθφ 

θίλδπλν γηα θάζε ππνθαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ – δεκηψλ.  ηε ζπλέρεηα, βάζεη ησλ 

ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβνχλ 

αλάινγα πεξηζηαηηθά ζην επφκελν έηνο, θαζψο θαη νη κέζεο απψιεηεο αλά πεξίπησζε. 

Οη αλακελφκελεο δεκίεο θάζε ππνθαηεγνξίαο είλαη ην γηλφκελν ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ παξακέηξσλ. Οη ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ππνινγίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ παξάγνληα γ (gamma term), πνπ νξίδεηαη απφ ηηο επνπηηθέο 

αξρέο θαη ηζρχεη γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο. 
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Πξνυπφζεζε γηα λα αθνινπζήζεη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ηε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ είλαη ηα πνηνηηθά θαη ηα πνζνηηθά 

θξηηήξηα, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά δεκνθηιέζηεξε ζε κεγάινπο πηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ θαηάιιειεο ππνδνκέο. Κάπνηα πνηνηηθά θξηηήξηα είλαη: ε 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κε μεθάζαξε θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ, ε ελζσκάησζε εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν δηαρείξηζήο ηνπ, ε εθαξκνγή κεζνδνινγίαο 

θαηαλνκήο θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θεθαιαίνπ, νη ηερληθέο 

κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θεθαιαίνπ, ε πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ε πξαγκαηνπνίεζε ζπρλψλ ειέγρσλ απφ εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θ.ιπ. Σα πνζνηηθά, αθνξνχλ θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, νχησο ψζηε λα θαιχπηεηαη ηφζν ε αλακελφκελε, φζν θαη 

ε κε αλακελφκελε δεκία. Οπζηαζηηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αθξίβεηα ησλ 

κεζνδνινγηψλ, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο παξακέηξνπο πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

(Γθφξηζνο, 2005).   

 

3.5 Μϋθοδοι κατανομόσ ζημιών 

 

Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο εθηίκεζεο ηεο 

δεκίαο. Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα θάζε ζπλδπαζκφ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο θαη 

δεκηνγφλσλ γεγνλφησλ, θαιχπηνπλ απφ ηελ ζηαηηθή θαηαλνκή ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δεκηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν, ζηαζεξφ ρξνληθφ νξίδνληα. Σν άζξνηζκα ησλ κέγηζησλ 

δπλεηηθψλ δεκηψλ, απέλαληη ζηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, κε ηελ ππφζεζε φηη νη δεκηέο 

θάζε ζπλδπαζκνχ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, δίλεη ηηο ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο. 
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3.6 Εποπτικό αναγνώριςη 

 

          Βάζεη ησλ ΠΓ/ΣΔ 2630/2010, 2590/2007, 2646/2011, 2655/19.03.2012, 

2645/2011, 2594/2007, 2635/2010 θαη ΠΓ/ΣΔ 2620/28.08.2009 νινθιεξψλεηαη, 

βάζεη ηνπ λ.3601/2007, ε ελζσκάησζε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ησλ Οδεγηψλ 

2006/48/ΔΚ, 2006/49/ΔΚ ζην ειιεληθφ δίθαην αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ΑΔΠΔΤ.  

Ζ ΠΓ/ΣΔ 2630/29.10.2010, αληηθαηέζηεζε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2587/20.08.2007. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ  θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

ήηαλ κεκνλσκέλεο πξνεγνπκέλσο θαη αθνξνχλ ηελ επνπηηθή αλαγλψξηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο κεηνςεθίαο, ηεο δπλαηφηεηαο κεξηθήο ελνπνίεζεο επηκέξνπο 

ζπγαηξηθψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη επαλαγνξά πβξηδηθψλ ηίηισλ. Αθφκε, κε ηηο παξαπάλσ 

δηαηάμεηο ελζσκαηψζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/111/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ. Δηδηθφηεξα, θαζνξίδνληαη λέεο πξνυπνζέζεηο, βάζεη 

θξηηεξίσλ κνληκφηεηαο, επειημίαο θαηά ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο πιεξσκψλ 

κεξηζκάησλ θαη ηελ απνξξφθεζε δεκηψλ, θαζψο επίζεο θαη λέα φξηα ζηελ 

αλαγλψξηζε πβξηδηθψλ ηίηισλ ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Tier 1 Capital) ησλ 

ηξαπεδψλ, αιιά θαη πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ 

αλαθνξηθά κε ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Tier 1 Capital) ησλ ηξαπεδψλ, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ππφ κνξθή πηζησηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.  
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3.7 Σροποποιόςεισ χαρτοφυλακύου ςυναλλαγών 

 

Oη θίλδπλνη ηεο αγνξάο αθνξνχλ ζηε µεηαβιεηφηεηα αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ηίηισλ, πνπ νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ησλ αγνξαίσλ ηηµψλ ζηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Πην εηδηθά, αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ άιινη 

ρξεµαηνπηζησηηθνί παξάγνληεο (φπσο ε ηηµή ζπλαιιάγµαηνο, πεηξειαίνπ θαη άιισλ 

θχξησλ εµπνξεπµάησλ, ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ µεηνρψλ) ζην ραξηνθπιάθην 

ζπλαιιαγήο. Γηα λα ππνινγηζηνχλ νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο απέλαληη ζηνλ θίλδπλν 

απηφ, γίλνληαη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ: ηνλ νξηζµφ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ζπλαιιαγψλ, ηελ ηππνπνηεµέλε µέζνδν απνηίµεζεο θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, ην 

πιαίζην απνηίµεζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ θαη ηνλ θίλδπλν 

ηνπ αληηζπµβαιινµέλνπ.   
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Μϋροσ Β’ 

Κεφϊλαιο 4 
Εφαρμογό  και ςυνϋπειεσ του υμφώνου τησ Βαςιλεύασ ΙΙ 
ςτισ μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ 
 

Ειςαγωγό 

 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πάλσ απφ 700.000 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ λεπξαιγηθφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απηέο απαζρνινχλ πάλσ 

απφ 1.000.000 εξγαδφκελνπο. Ωζηφζν, νη ζπλζήθεο, ππφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ, δελ 

επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Ζ αζθνχκελε 

πνιηηηθή κέρξη ζήκεξα δελ ζπλέβαιε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, κάιηζηα έζεζε 

ηζρπξά αληηθίλεηξα, πξνζθφπηνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία 

ηνπο. Ζ γξαθεηνθξαηία θαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο 

απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηεινχλ εκπφδηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. Παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο 

ιεηηνχξγεζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

πνιιέο επεκεξνχλ ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο.  

ε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν, δελ πθίζηαηαη νκνθσλία ζηνλ νξηζκφ ηεο 

κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε κηθξνκεζαία 

επηρείξεζε θέξεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε 

θαζψο θαη ην φηη, ζηηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Οη 

δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα κεξίδηα αγνξάο ηεο επηρείξεζεο, ζηε δνκή πνπ έρεη ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηεο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ απνηειεί 

κέξνο κεγαιχηεξνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ, νχησο ψζηε ν ηδηνθηήηεο-κάλαηδεξ δελ 

επεξεάδεηαη απφ άιινπο σο πξνο ηε ιήςε βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ 
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(Bolton Committee Report, 1971)
6
. Δπεηδή ν νξηζκφο απηφο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ιεηηνπξγηθφο, πηνζεηήζεθε ζηαηηζηηθφο νξηζκφο, παξά ηελ απνδεθηή ζέζε φηη είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθφο πνζνηηθνπνηεκέλνο νξηζκφο. Δμάιινπ, 

είλαη επφκελν έλαο νξηζκφο λα κελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Δληφο ησλ πιαηζίσλ απηψλ πξνηάζεθαλ θξηηήξηα αλαιφγσο κε ηνλ θιάδν ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πλήζσο, ρξεζηκνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο 

απαζρφιεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ, ν θχθινο εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ, θαη ην χςνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. 

Ωζηφζν, πθίζηαληαη επηθπιάμεηο σο πξνο ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή, ππάξρεη ζπλδπαζκφο κεγάινπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κεγέζνπο θαη κηθξνχ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θιάδσλ, πνπ κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ζπζηήκαηα ππεξγνιαβίαο, είλαη αλεπαξθέο ην θξηηήξην απηφ. 

 

4.1 Πώσ ορύζεται η μικρομεςαύα επιχεύρηςη από την Ευρωπαώκό 

Επιτροπό 

 

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ην παξαπάλσ πξφβιεκα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

φξηζε ηε κηθξή επηρείξεζε βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ: α) ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, β) ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γ) ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, δ) ηνπ 

βαζκνχ εμάξηεζεο (θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο). Γηα λα θάλεη ιεηηνπξγηθφηεξε ηελ 

έλλνηα ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ε ΔΔ δηέθξηλε ε ίδηα ηηο ππνθαηεγνξίεο. Ζ 

έλλνηα ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ζπλεπψο, πεξηιακβάλεη ηηο πνιχ κηθξέο, ηηο 

κηθξέο θαη ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Μηα επηρείξεζε ζεσξείηαη πνιχ κηθξή ή αιιηψο 

νηθνγελεηαθή, κφλν βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδφκελσλ, πνπ πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ δέθα. Οη επηρεηξήζεηο απηέο δελ έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ είλαη ηφζν κεγάιν. Παξάιιεια είλαη κάιινλ απίζαλε ε χπαξμε 

ζπληδηνθηεηψλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25 ηνηο εθαηφ, νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

                                                 
6
The Report of Small Firms 2010-2015 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/402897/Lord_Young_s_

enterprise_report-web_version_final.pdf 
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θαηαηαγνχλ ζε άιιε θαηεγνξία. Μηα επηρείξεζε ζεσξείηαη κηθξή φηαλ απαζρνιεί 

ιηγφηεξα απφ 50 άηνκα, βάζεη βαζκνχ αλεμαξηεζίαο, θαζψο θαη λα πιεξνί έλα απφ ηα 

θξηηήξηα ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (ν θχθινο εξγαζηψλ λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ 10 εθαηνκκχξηα επξψ). Μεζαία, ζεσξείηαη ε επηρείξεζε πνπ 

απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο είλαη θάησ 

απφ 50 εθαηνκκχξηα επξψ ή ελαιιαθηηθά, ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Μηα ΜΜΔ είλαη αλεμάξηεηε, φηαλ ην πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ή ηνπ 

δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ θαηέρεη λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν βξίζθεηαη εθηφο 

ηεο εηαηξείαο, δελ μεπεξλά ην 25% ηνπ ζπλφινπ ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ησλ ςήθσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο (E.E., C213, 23/7/1996).Αθφκε, κηα επηρείξεζε είλαη 

κεγάιε φηαλ απαζρνιεί πάλσ απφ 250 εξγαδφκελνπο, ρσξίο λα ππάξρεη δήηεκα 

βαζκνχ εμάξηεζεο, εθφζνλ απηέο είλαη πνιπκεηνρηθέο θαη ιακβάλνπλ ηε λνκηθή 

κνξθή ηεο Α.Δ. Σα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα δχζθνια εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα, 

εθφζνλ πάλσ απφ ην 95% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο 

ηνκέα απαζρνιεί έσο 10 εξγαδφκελνπο.  

Οη αξκφδηνη θνξείο ηεο Διιάδαο πηνζεηνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο Δ.Δ. σο πξνο ηνπο 

θνηλνηηθνχο πφξνπο. Ωο πξνο ηηο εζληθέο επελδχζεηο, γηα λα ραξαθηεξίδεηαη σο 

κηθξνκεζαία κηα κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε θαη λα δηθαηνχηαη ρξεκαηνδφηεζε βάζεη 

ηεο απφθαζεο ΑΝΔ 197/78/3.4/1978, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 1) 

ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο λα κελ μεπεξλά ηα 347.000 

επξψ, 2)ε κέζε εηήζηα απαζρφιεζε θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία λα κελ μεπεξλά ηα 

εθαηφ άηνκα, αλεμαξηήησο αλ ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί κε κία ή πεξηζζφηεξεο βάξδηεο. 

 

4.1.1 Η ςημαςύα των μικρομεςαύων επιχειρόςεων 
 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απνθαινχληαη σο «ξαρνθνθαιηά» ηεο νηθνλνκίαο, 

θαζφηη ζπλεηζθέξνπλ ζην ΑΔΠ, ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Αθφκε, ζε αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ε παξνπζία ησλ ΜΜΔ είλαη έληνλε αλαθνξηθά 

κε ηηο λέεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο. Παξφια απηά, ε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ ΜΜΔ ζηηο δηάθνξεο νηθνλνκίεο, ελδέρεηαη λα δηαθέξεη ιφγσ ηνπ δπλακηθνχ 

ξφινπ πνπ παίδνπλ αλά ρψξα. ε κηα ρψξα νη ΜΜΔ αληινχλ ζπνπδαηφηεηα αλαιφγσο 

ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ απαζρφιεζε ζηελ θάζε ρψξα (Λπκπεξάθε, 1991). 

Αθφκε, κειέηεο ζπκπέξαλαλ φηη ε ζπλεηζθνξά ησλ ΜΜΔ ζηελ απαζρφιεζε δελ 
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εμαξηάηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν, αληηζέησο, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απαζρφιεζε. 

 

4.2 Η Πολιτικό τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για τισ ΜΜΕ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ΜΜΔ ελζσκαηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεη φηη ν ξφινο ηνπο 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ. θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκία 

είλαη κεγάιε. ηφρνο είλαη λα βειηησζεί ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα γηα ηηο ΜΜΔ. Σν 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ απφθαζε 2000/819/ΔΚ,δεκηνχξγεζε 

πξφγξακκα ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ 

θαη ηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο, εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη Δπξσπατθέο 

ΜΜΔ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πεξηβάιινληνο κε απινπζηεπκέλνπο θαλφλεο θαη 

παξνρή βνήζεηαο πξνο ηηο ΜΜΔ (Μίραινο, 2007). 

 

4.3 Κριτόρια Αξιολόγηςησ τησ Πιςτοληπτικόσ Ικανότητασ των ΜΜΕ 

 

Ζ αμηνιφγεζε εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, παξνπζηάδεη κεγάιε δπζθνιία. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα ηελ αμηνιφγεζε, είλαη απαξαίηεην λα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ πιεξνθνξίεο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επηρείξεζε, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ηφζν ζην παξειζφλ φζν 

θαη ζηνπο κειινληηθνχο ηεο ζηφρνπο. Οη ΜΜΔ σζηφζν, δελ είλαη νξγαλσκέλεο 

ηθαλνπνηεηηθά. πρλά δελ δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη ην γεγνλφο 

απηφ θαζηζηά δχζθνιε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο. 

Πξφζθαηα δηεμήρζε έξεπλα απφ ην ΗΣΔΠ βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν 

ζπκπιεξψζεθε απφ ζηειέρε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηηο νπνίεο απεπζχλζεθε. Ζ 

έξεπλα παξνπζίαζε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ πνπ πηνζεηνχλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα:α) ζεηηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο, β) ππνζήθεπζε ελφο 

αθηλήηνπ πνπ έρεη επαξθή αμία, γ) πνζνζηφ ίδηαο ζπκκεηνρήο ζηηο επελδχζεηο δ) 

πνηνηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο θνξείο ηεο επηρείξεζεο (θεξεγγπφηεηα, γλψζε 

αληηθεηκέλνπ θ.ιπ.) ε) ππαγσγή ησλ επελδχζεσλ ζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο ζη) 

δηάξθεηα δσήο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο, δ) ηξηηεγγπήζεηο. 
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4.4 Η υνθόκη τησ Βαςιλεύασ ΙΙ και η Σραπεζικό Φρηματοδότηςη των 

ΜΜΕ 

 

Ζ πλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ απνηειεί επαξθέο αιιά θαη αμηφπηζην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ παγθνζκίσο. Καηεπζχλεη ηηο ηξάπεδεο σο 

πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

πνπ αληηκεησπίδνπλ δαλείδνληαο ρξήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο. Εεηά απφ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα λα έρνπλ έλα ειάρηζην πνζφ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αλαιφγσο κε ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν πνπ αλέιαβαλ γηα λα απνθεπρζεί ε πηψρεπζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αδπλαηνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα δάλεηά ηνπο εθ κέξνπο ησλ δαλεηνιεπηψλ.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζεκειηψζεθε ν ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, πνπ ζπζρεηίδεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο, κε 

ην χςνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Ζ πλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ φπσο πξναλαθέξζεθε, 

πξνβιέπεη έλαλ εληαίν δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 8%, ν νπνίνο γηα 

πξψηε θνξά εθαξκφδεηαη απ‟ ην δηεζλέο ζχζηεκα επνπηείαο. ζα πξναλαθέξζεθαλ, 

ζπλεπάγνληαη αιιαγέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πξαθηηθήο πνπ αθνινπζνχλ νη 

ηξάπεδεο απέλαληη ζηελ ηθαλνπνίεζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξεψλνληαη λα αμηνινγήζνπλ θαη λα βαζκνινγήζνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο βάζεη θιίκαθαο αμηνιφγεζεο. Απηφ ζα πξάμνπλ φρη κφλν φηαλ 

ππνβάιινπλ αίηεζε νη επηρεηξήζεηο, αιιά δεηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Σα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα 

είλαη θνηλά γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ε αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

θαη δελ ζα πξνβαίλνπλ ζε βάζνο εμέηαζε ζε θάζε πεξίπησζε. ηφρνο ηεο λέαο απηήο 

πλζήθεο είλαη λα θαζηεξψζεη ηε δηαθάλεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Δ. Σν γεγνλφο απηφ πξνυπνζέηεη 

βειηησκέλε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. O 

θίλδπλνο γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ΜΜΔ επεηδή είλαη πνιπάξηζκεο θαη ην χςνο ησλ δαλείσλ πνπ παίξλνπλ είλαη ρακειφ.    

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επξχηεξε δηάρπζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Γηα λα 

κπνξνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα αμηνινγνχλ επηηπρψο ηηο ΜΜΔ ηα ηειεπηαία 

ρξεηάδεηαη λα δίλνπλ ζε απηά ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία. Ζ ηθαλφηεηα, ε ηαρχηεηα θαη 
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ε αθξίβεηα κε ηελ νπνία ζα δίλνπλ νη ΜΜΔ ηα ζηνηρεία ηνπο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ζα ζπλαζξνίδνληαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ νη ΜΜΔ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίεο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε εζσηεξηθή νξγάλσζε. Απηφ 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε έιιεηςε πεγψλ έγθπξεο 

πιεξνθφξεζεο θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιν ην έξγν ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ θχξηα δηαθνξά πνπ ππήξρε σο πξνο ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ησλ ηξαπεδψλ έσο ζήκεξα θαη εθείλνπ πνπ θαινχληαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην κέιινλ είλαη πσο κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχζαλ θξηηήξηα 

πνηνηηθά, ελψ κειινληηθά ζα ρξεζηκνπνηνχλ ρξεκαηνδνηηθνχο δείθηεο. Σν πξφβιεκα 

ζα „λαη εληνλφηεξν θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ ζπζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Καηφπηλ έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 75% ηνπ κεζαίνπ θαη κεγάινπ 

κεγέζνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζεσξνχλ πσο ηα ρξέε έρνπλ κεγάιε ζεκαζία σο 

παξάγνληαο εηζξνήο ηεο βαζκνινγίαο. Οη κηζέο πεξίπνπ κεζαίεο θαη κεγάιεο 

ηξάπεδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

δηνίθεζε ησλ ΜΜΔ σο παξάγνληαο εηζξνήο. Αθφκε, βξέζεθε φηη ε θαηάζηαζε ηεο 

αγνξάο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΜΜΔ θαη ε λνκηθή ηεο κνξθή, απνηεινχλ 

ζεκαληηθή εηζξνή γηα ηε βαζκνινγία. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πην πνιχ ηε 

βαζκνινγία γηα κεγαιχηεξα δάλεηα, είλαη πνηνηηθνί. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα κηα λενζχζηαηε επηρείξεζε δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ 

ζπιιέγνπλ γηα κηα πθηζηάκελε ΜΜΔ. Απφ απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:  

 ε πηνζέηεζε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζα νδεγήζεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη 

ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, λα βειηηψζνπλ ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζή ηνπο, 

θαζψο θαη ηηο ππνδνκέο ηνπο. 

 ε ρνξήγεζε δαλείνπ πξνο ηηο ΜΜΔ ζα γίλεηαη κε απζηεξέο πξνυπνζέζεηο έσο 

φηνπ είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

αμηνινγεζνχλ επηηπρψο. Απηφ πάεη λα πεη φηη νη εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη εμαζθαιίζεηο ζα εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ 

ζπνπδαίν ξφιν.  

 ηα ειάρηζηα χςε ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηείηαη λα δηαηεξνχλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα είλαη αλεμάξηεηα πηα απφ ην χςνο δαλείνπ, εμαξηάηαη θαηά πνιχ 

σζηφζν απφ ηνλ θίλδπλν πνπ ιακβάλνπλ.  
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 ηα πην κεγάια ίδηα θεθάιαηα πνπ ππνρξενχληαη λα έρνπλ νη ηξάπεδεο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζα πξνθαινχλ αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο γηα ηηο ηξάπεδεο, πνπ ζα κεηαθπιίζνπλ ζηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ππφ κνξθή πςειφηεξσλ επηηνθίσλ  

Δθφζνλ αληαπνθξηζνχλ νη επηρεηξήζεηο κε ηελ παξνρή δειαδή έγθπξσλ θαη 

αθξηβή ζηνηρείσλ ζηηο ηξάπεδεο, ζα γίλεη εχζηνρα ε αμηνιφγεζε θαη ε αλάιεςε 

θηλδχλνπ ζα είλαη κηθξφηεξε θαη κε ρακειφηεξν επηηφθην. Αθφκε, δεδνκέλνπ φηη ε 

εηζαγσγή λένπ κεραληζκνχ επνπηείαο ζα νδεγήζεη ηηο ΜΜΔ ζε θαιχηεξε νξγάλσζή 

ηνπο, ε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα είλαη επθνιφηεξε 

(Γθφξηζνο, 2006).  

 

4.5 Η Φρηματοοικονομικό υμπεριφορϊ των ΜΜΕ 

 

Έξεπλα κειέηεζε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο άπνςεο ζε δείγκα 80 επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηειάκβαλε 

κεηαπνηεηηθέο ειιεληθέο ΜΜΔ κε δξαζηεξηνπνίεζε ζε φινπο ηνπο θιάδνπο 

παξαγσγήο. Κχξην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή απνηέιεζε ν αξηζκφο ησλ 

απαζρνινχκελσλ. Δπηιέρζεθαλ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ θάησ 

απφ 100 άηνκα. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο άπνςεο  

κειεηήζεθε βάζεη 12 δεηθηψλ, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηρείξεζεο, φπσο ε θεξεγγπφηεηα, νη θεθαιαηαθέο δνκέο, ε 

δαλεηαθή επηβάξπλζε, νη επηδφζεηο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη  ε απνδνηηθφηεηα. 

Τπνινγίζηεθε ε δηάκεζνο ησλ δεηθηψλ θαη αλαιφγσο κε ηελ νκάδα ησλ νξίσλ 

θαηάηαμεο, πξνέβεθαλ ζε ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πξνθίι ησλ πην θαιψλ, ησλ κέηξησλ θαη ησλ ρεηξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έξεπλα 

έδεημε πσο νη θαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνπλ πςειή 

ξεπζηφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη δελ είλαη δαλεηαθά επηβαξεκέλεο. Αθφκε, θάλνπλ 

ιηγφηεξε ρξήζε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ γηα λα πξνβνχλ ζε αγνξά πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Αληηζέησο, νη ρεηξφηεξεο επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή 

ξεπζηφηεηα, αξλεηηθή απνδνηηθφηεηα θαη ππεξβνιηθή δαλεηαθή επηβάξπλζε. Αθφκε, 

ζηεξίδνληαη ζηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ. Οη κέηξηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ζπλδπαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δπν πξναλαθεξζέλησλ θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη επηδφζεηο ησλ δεηθηψλ.  
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πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα θαηαιήγεη ζην γεγνλφο φηη ην ζεκαληηθφηεξν 

πξφβιεκα ησλ ΜΜΔ είλαη ε δαλεηαθή ηνπο επηβάξπλζε θαη κάιηζηα, ν 

βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο πνπ έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε. Σν ηειεπηαίν ζπκπέξαζκα επηβεβαηψλεη ηε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ΜΜΔ θαηά ηελ ζχλαςε καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, ηδηαίηεξα ιφγσ 

ηεο αδπλακίαο ηνπο λα πξνζθέξνπλ εγγπήζεηο ζηηο ηξάπεδεο (Εαπνπλίδεο, 2005). 

 

4.6 Νϋο πλαύςιο κεφαλαιακόσ επϊρκειασ και Βαςιλεύα II 

 

Οη θαλφλεο επηβνιήο θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απνξξφθεζεο δεκηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ επέξρνληαη 

απξφβιεπηνη θίλδπλνη, ζηνπο νπνίνπο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα εθηίζεληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Οη θαλφλεο επηβνιήο θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, φπσο αλαθέξζεθε, 

ζπρλά έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ Βαζηιεία γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία. Σν ηζρχνλ 

ζχζηεκα θαλφλσλ ηεο Δπηηξνπήο φπσο δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1988, αθνξνχζε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Σν χκθσλν γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα 

ην μεπέξαζαλ νη εμειίμεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. πλεπψο, έπαςε λα αληαπνθξίλεηαη 

κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηνπο θηλδχλνπο πνπ εθηίζεληαη νη ηξάπεδεο. Γη‟ απηφ, ε 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο εμέδσζε ην Νέν χκθσλν γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (26 

Ηνπλίνπ 2004), φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.  

Σν λέν πιαίζην πξνβιέπεη αξηηφηεξε πξνζέγγηζε, είλαη πην πξνζαξκνζκέλν ζηε 

θχζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη θαη πξνάγεη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο, γεγνλφο ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ, εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη εληζρχεη ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Σν λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνβιέπεη 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, πην επαίζζεηεο 

ζηνλ θίλδπλν, πεηπραίλνληαο ζχγθιηζε κεηαμχ επνπηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

θεθαιαίνπ.  

Ο ππνινγηζκφο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαζηζηά αλαγθαία ηελ θαηάηαμε 

ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε θαηεγνξίεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο 

ηηο επηρεηξήζεηο, πξνο ηηο ρψξεο, πξνο ηηο ηξάπεδεο, ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηε ιηαληθή ηξάπεδα. Κχξην ζεκείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο 

είλαη πσο ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, δηαθνξνπνηείηαη κε 

απηφλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Αθφκε, ε πξνζέγγηζε 
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ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαβάζκηζεο ρσξίδεηαη ζε δχν κεζνδνινγίεο: ηε 

ζεκειηψδε θαη ηελ εμειηγκέλε. Δπηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα εθαξκφδνπλ εζσηεξηθέο 

εθηηκήζεηο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη απνηειεί πνιππινθφηεξν ζεκείν ηεο Βαζηιείαο II 

(Μίραινο, 2007).  

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαβάζκηζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο γηα λα θαηαλεκεζνχλ νη πηζηνχρνη ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο 

θηλδχλνπ. Οη ηερληθέο αθνξνχλ εκπεηξηθά, πνζνηηθά θαη κηθηά ζπζηήκαηα 

δηαβαζκίζεσο θαη ε επηινγή ηνπ πην θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη, θαζψο θαη ηελ ηερλνγλσζία θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ 

κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο ππνδεηγκάησλ σο πξνο ηα ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο είλαη 

απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη ζηάδηα αλάπηπμεο πνπ ζα είλαη ηεθκεξησκέλα επαξθψο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ε επηινγή δεδνκέλσλ, ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ππνδείγκαηνο, ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή επηθχξσζε, θαζψο θαη ε 

εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα. Οη 

ζπγθξίζεηο ησλ κεζφδσλ κεηαμχ ηνπο, θαλεξψλνπλ φηη νη δηαθνξέο ζηελ αθξίβεηα 

ηαμηλφκεζεο ησλ κεζφδσλ είλαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο απφ ηα ιάζε ηα νπνία ελδέρεηαη 

λα πξνθχςνπλ απφ εζθαικέλε δεηγκαηνιεςία. Σν λέν πιαίζην εθθξάδεη ηελ αλάγθε 

κνληεινπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ, φρη ησλ δαλείσλ, αιιά ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ 

δαλείσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην γεγνλφο πσο νη 

δαλεηζηέο δελ επηζπκνχλ απιψο λα πξνβιέςνπλ ηνπο θηλδχλνπο, αιιά θαηά θχξην 

ιφγν λα ιάβνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο πειάηεο (Υαξδνχβειεο, 

2011 α). 

 

4.7 Σο νϋο πλαύςιο τησ εποπτεύασ των τραπεζών 

 

Καηφπηλ έξεπλαο πνπ έρεη δηεμαρζεί, έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζην λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν 

πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαλφλσλ ζχκθσλα κε ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ απειεπζέξσζε ησλ ρξεκαηαγνξψλ, ε λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε, 

νη ηξαπεδηθνί θαλνληζκνί πνπ ππάξρνπλ δηεζλψο, νη αιιαγέο ησλ αξρψλ επνπηείαο, ε 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε, είλαη νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο 

γηα λα δηακνξθσζεί κηα λέα επξσπατθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηθή. Οη αιιαγέο πνπ 

έρνπλ γίλεη, θαζψο θαη νη πθηζηάκελεο κεηαξξπζκίζεηο, έρνπλ επηπηψζεηο γηα ηα 
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ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ νκαιή νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη θαηαλαισηέο πξνο ηηο ηξάπεδεο, ν παξαδνζηαθφο ηνπο 

ξφινο κάιηζηα αθνξά ηε κεηαθνξά θεθαιαίνπ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο ζηηο ειιεηκκαηηθέο, δειαδή, ζηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ πηζησηψλ θαη 

πηζηνχρσλ θαη ζηε δηνρέηεπζε απνηακηεπηηθψλ πφξσλ πξνο ηηο επελδχζεηο κε ηελ πην 

κεγάιε αλακελφκελε απφδνζε.  

Ζ ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ έρεη σο θχξην άμνλα ηελ 

εληζρπκέλε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ, θπξίσο κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο ηεο 

ηξαπεδηθήο ζηαζεξφηεηαο. εκαληηθή αδπλακία είλαη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε, ε 

ελδερφκελε εθκεηάιιεπζε ηνπ θαηαλαισηή, ε αλάιεςε πςεινχ θηλδχλνπ απφ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο, ν ηδησηηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θάλνπλ απαξαίηεηε επνπηεία ησλ 

ηξαπεδψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ην γεγνλφο φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θηλνχληαη βάζεη 

αξηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο, παξακέλεη. Με ηηο θαηαζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

γίλνληαη επελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα 

απμεζνχλ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ε θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ηεο 

απφθηεζεο πςειήο απφδνζεο. Σν λα επηηεπρζεί ε πξνζδνθψκελε απφδνζε φκσο δελ 

γίλεηαη δίρσο ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ, νχηε θαηά ζπλέπεηα δίρσο λα ιεθζεί ππφςε ην 

ελδερφκελν θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη κέζα απφ ελδερφκελε δηαηξαπεδηθή θξίζε. Οη 

ηξάπεδεο ινηπφλ ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιίζνπλ πσο δηαζέηνπλ θεθάιαηα πνπ επαξθνχλ 

γηα ηνλ θίλδπλν ηνλ νπνίν αλαιακβάλνπλ ή ζα αλαιάβνπλ κειινληηθψο. Ζ 

ελδερφκελε αθεξεγγπφηεηα ζπλδηαζηηθά κε ηελ αλαμηφπηζηε θαη αζχκκεηξε 

πιεξνθφξεζε θάλεη επηζπκεηή ηε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο, πην 

πνιχ απ‟ ην εάλ γλψξηδε ην θνηλφ πσο ν επνπηηθφο έιεγρνο απφ ηηο ηξάπεδεο δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ειεχζεξα, θαζφηη νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα κεηαθπιχνπλ ην 

επνπηηθφ θφζηνο ζηηο ηηκέο πνπ έρνπλ ηα πξντφληα ηνπο (Υαξδνχβειεο, 2011 α). 
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4.8 υςτόματα διαχεύριςησ κινδύνου ςτισ τρϊπεζεσ 

 

πσο αλαθέξζεθε, ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο είλαη παξαπάλσ 

απφ αλαγθαία. Δπνκέλσο, ην δήηεκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ, ζε φιεο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηελ απαίηεζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνπο αλαζεσξεκέλνπο θαλφλεο ηεο Δπηηξνπήο. 

Γηα λα γίλεη ε κεηάβαζε ζην λέν απηφ θαζεζηψο απαηηείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο λα 

αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα ειέγρνπ κε πςειή πνηφηεηα γηα λα αμηνινγήζνπλ θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλνπλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα ζπλδέεηαη κε ην απζηεξφηεξν πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη γηα ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ην νπνίν επεμεξγάδεηαη ε Δπηηξνπή 

ηεο Βαζηιείαο θαη ζην νπνίν νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ. Ζ έκθαζε πνπ 

δίλνπλ νη ηξάπεδεο ζην δήηεκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ην φηη νη εηήζηεο 

εθζέζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ην 2001 θαη έπεηηα, αθηέξσζαλ ρσξηζηφ 

θεθάιαην. Αθφκε, νη ηξάπεδεο νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε ιηαληθή, 

αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία σο πξνο ηελ κεηάβαζε θαη ηελ πξνζαξκνγή 

ζην δηακνξθνχκελν απηφ θαζεζηψο. θνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί ε 

δηεπθφιπλζε κίαο ζπλεπνχο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ θιαζζηθή πξαθηηθή αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν 

πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ, κε ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πξαθηηθέο απηέο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ θηλδχλνπ, 

εμαζθαιίδνληαο ηαπηνρξφλσο επηδφζεηο θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο θηλδχλνπο. 

Ο ζηφρνο ζε θάζε πεξίπησζε, παξακέλεη ε ελίζρπζε ηνπ θηλδχλνπ - απφδνζεο ζηηο 

ζπλαιιαγέο θαη ην ραξηνθπιάθην ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ θχξηα δηαθνξά είλαη ν 

ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ εθαξκφδεηαη. Ο θίλδπλνο είλαη αφξαηνο θαη 

απξνζδηφξηζηνο, αθφκε απνηειεί αβεβαηφηεηα, ε νπνία πηζαλφλ λα πινπνηεζεί ζε 

κειινληηθή δεκία, ηα θέξδε αληηζέησο, είλαη ηππνπνηεκέλν απνηέιεζκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλαθνξάο, βάζεη θαζηεξσκέλσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Ο 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ - απφδνζεο ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα ραξηνθπιάθηα, είλαη 

ζεκειηψδεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηνλ 

θίλδπλν. Ζ θαηλνηνκία ησλ θαηλνχξησλ πξαθηηθψλ ζπλνςίδεηαη ζην φηη απηέο 

εηζάγνπλ λέν ηξφπν κέηξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ, 
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εκπινπηίδνπλ θαη ζηαζκίδνπλ ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ κε πην ηζνξξνπεκέλεο ζέζεηο σο 

πξνο ηε ζρέζε θεξδνθνξίαο θαη θηλδχλνπ (Κηφρνο θ.α. 2003).  

Πέξα απ‟ ην θφζηνο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

ησλ πειαηψλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ, ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ζα ππνζηνχλ θαη ηα έμνδα πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ δέζκεπζε ηνπ 

επνπηηθνχ θεθαιαίνπ, θάηη ην νπνίν είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζεη εκπφδηα θαηά ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Γηα λα θαιπθζνχλ νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, αθνινπζνχλ δηάθνξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ γηα ηα δάλεηα πξνο ηηο κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ δαλείσλ πξνο ηηο 

κηθξνκεζαίεο θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Ζ θαηαλαισηηθή πίζηε ζηεξίδεηαη ζε 

πιεξνθφξεζε πνπ εκπεξηέρνπλ δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηα θαηαλαισηηθά 

δάλεηα. Σηο ζπγθεθξηκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ έρεη δεκηνπξγήζεη θάζε ηξάπεδα απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη. Αθφκε, ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ είρε θαηά ην παξειζφλ θάζε πειάηεο, αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απέλαληη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα (παξηηψηεο & 

ηνπξλάξαο, 2010).  

 

4.9 Η Βαςιλεύα II για τισ μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ 

 

Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαινχληαη λα εμεξεπλήζνπλ ην δήηεκα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, κε επηθεξδή ηξφπν. Δμαηηίαο ησλ λέσλ 

θαλφλσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ επηβάιιεη ε Βαζηιεία II ζηηο ηξάπεδεο, 

δεκηνπξγείηαη έλα πην επλντθφ πιαίζην σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν λέν ζχζηεκα πνπ ππνινγίδεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν σζηφζν, είλαη 

πνιχ πεξίπινθν γηα ηηο ηξάπεδεο. ζν απμάλεηαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ηφζν πην 

απαξαίηεην είλαη λα δεζκεχνπλ θεθάιαηα νη ηξάπεδεο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ πεξηζσξίνπ 

επηηνθίσλ ζηελ ρψξα ζε πην πςειφ επίπεδν απφ φ,ηη ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, 

ηξνθνδνηεί έληνλν δεκφζην δηάινγν σο πξνο ην δήηεκα απηφ. Ζ δηαηήξεζε ησλ 

επηηνθίσλ ζπλεπάγεηαη:  

 Πην πςειφ θφζηνο ηξαπεδηθήο δηακεζνιάβεζεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν 

πνπ πθίζηαηαη ζηε λνκηζκαηηθή έλσζε  
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 Πηζαλέο επηπηψζεηο ζηηο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επελδπηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεπψο, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη ελδερνκέλσο ζηε 

δηαλνκή εηζνδήκαηνο. 

Ο δεκφζηνο δηάινγνο είλαη ζε εμέιημε θαη ζε απηφλ πξνζηίζεηαη θαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο πνπ πεγάδεη απ‟ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο II ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη ζηνπο πειάηεο, ηδηαηηέξσο φηαλ 

απηνί είλαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (πνπ φπσο αλαθέξζεθε, απνηεινχλ ηελ 

πιεηνςεθία επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα). Ο δεκφζηνο απηφο δηάινγνο αλαθνξηθά κε 

ηηο επηπηψζεηο ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο II, ζπκπίπηεη κε δχν ζεηηθέο θαη 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. Ζ πξψηε, αθνξά ηε ζηξνθή ηνπ εγρψξηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνο ηηο ΜΜΔ. Ζ δεχηεξε εμέιημε έρεη 

λα θάλεη κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ε πνιηηεία, κέζσ ησλ επελδπηηθψλ λφκσλ λα 

εληζρχζεη πεξηζζφηεξν ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Μίραινο, 2007). 

Σν Δ.Β.Δ.Α. (Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ) αλαγλσξίδεη ηα 

παξαθάησ:  

 Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ρνξεγεί πεξηζζφηεξα απφ 6.000 λέα δάλεηα 

αλά κήλα ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 Σν 60% ησλ εθηακηεχζεσλ δαλείσλ ζηηο κηθξνκεζαίεο απηέο επηρεηξήζεηο, 

δίλεηαη κφλν κε ηελ πξνζσπηθή εγγχεζε ηνπ επηρεηξεκαηία. 

 Έλαο κεγάινο αξηζκφο λέσλ δαλείσλ δίλνληαη κεηά απφ δχν ή ηξεηο εκέξεο 

απφ ηε κέξα πνπ έγηλε ε αίηεζε ηνπ πειάηε. Σν Δ.Β.Δ.Α. ζεσξεί πσο ην 

εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα βειηηψζεη πεξηζζφηεξν ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη πξνο ηελ αγνξά ησλ 850.000 επηρεηξήζεσλ κηθξνχ 

κεγέζνπο.  

 Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πιεξσκψλ, δηαρείξηζεο ηνπ ηακείνπ, ππεξεζίεο 

εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, leasing, αζθάιηζεο, θ.ιπ. Δίλαη αλαγθαίν 

επνκέλσο, λα δεκηνπξγεζεί θαη λα πξνζθεξζεί έλα παθέην ππεξεζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αθνζίσζε ηνπ πειάηε.  

 Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλάγθε απφ ζπκβνχινπο γηα λα ηνπο 

θαζνδεγήζνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 

Οη ηξάπεδεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη απαξαίηεην λα ππεξβνχλ ηνλ 
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παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν θαη λα επηδηψμνπλ ηελ θάιπςε απηνχ ηνπ θελνχ, πξνο 

φθεινο ησλ ίδησλ, θαζψο θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

 Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ζηε ζρέζε ηνπο κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, γηα λα 

κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη λα εθηειέζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

ζπλαιιαγέο απ‟ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

 

 

4.9.1 Καινοτόμα Φρηματοδοτικϊ Εργαλεύα για τισ ΜΜΕ 
 

ην πκβνχιην Αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δ.Δ. ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε 

άηππα ζηε Ληζζαβφλα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007 ζπδεηήζεθε ην δήηεκα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

θαηέιεμαλ φηη είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ λέα εξγαιεία πνπ ζα είλαη 

θαηλνηφκα, ψζηε λα ζηεξίμνπλ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνπλ αγψγηα λα αμηνπνηήζνπλ ηελ θαηλνηφκα λέα ηερλνινγία θαη λα ηηο 

βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο μέλεο αγνξέο.  

Σα θαηλνηφκα, λέα εξγαιεία πνπ ζεσξεί θαηάιιεια ε Δ.Δ. ψζηε λα βνεζήζνπλ ηηο 

ΜΜΔ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Δπηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα (venture capital) ηα νπνία απνηεινχλ κέζν 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο ΜΜΔ, ηδίσο ζηηο λενζπζηαζείζεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

πςειή δπλαηφηεηα θεξδνθνξίαο. Ζ Διιάδα έρεη πάξεη κέηξα ψζηε λα 

πξνσζήζεη απηή ηε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο.  

 Σα κηθξνδάλεηα (micro credits) απνηεινχλ ζεζκφ πνπ δηεπθνιχλεη ηηο 

ηδηαίηεξα κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηηο λέεο ή ήδε ππάξρνπζεο, θαζψο επίζεο θαη 

ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο.  

 Οη πβξηδηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζπλδπάδνπλ ην δάλεην κε ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ ρξεκαηνδνηεί ηελ ίδξπζε θαηά ηξφπν 

ζπκπιεξσκαηηθφ, ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ θαη ηελ θαηλνηνκία.  

 Σελ ηηηινπνίεζε δαλείσλ (securitization of loan) πνπ εθαξκφδεηαη κε ηε 

δηάζεζε πξφζζεησλ θεθαιαίσλ εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ γηα λα παξέρνπλ 

δάλεηα πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Γθφξηζνο, 2006).  
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4.9.2 Η Φρηματοοικονομικό υμπεριφορϊ των ΜΜΕ ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη 
 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεσξνχλ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο θαηά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Σν φιν δήηεκα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε 

κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη εμήο 

παξαδνρέο σο πξνο ην ζέκα απηφ: 

 Γελ πθίζηαηαη ζαθήο ζρέζε κεηαμχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο. ε νξηζκέλεο ρψξεο ν ιφγνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνο ηα 

απαζρνινχκελα θεθάιαηα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, είλαη πην κηθξφο απφ ηνλ 

ιφγν κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνο ηα απαζρνινχκελα θεθάιαηα ησλ κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε άιισλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο.  

 Παξφηη είλαη κεγάιε ε ζπνπδαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

νη πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα 

εμαξηψληαη απφ ηηο ηξάπεδεο πξάγκα πνπ δελ είλαη αλακελφκελν λα αιιάμεη 

ζην άκεζν κέιινλ.  

 ηελ Δ.Δ. κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα έρνπλ νη βξαρππξφζεζκεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηηο κηθξέο παξά γηα ηηο κεγάιεο εηαηξίεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν νθείιεηαη ζην φηη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ πην κεγάιε αλάγθε ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο.  

 Ζ πιεηνςεθία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζπλεξγάδεηαη κε κηα κφλν 

ηξάπεδα. ηελ πεξίπησζε ησλ βφξεησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ε πιεηνςεθία ησλ 

ΜΜΔ δηαζέηνπλ πηζησηηθφ φξην κε κηα κφλν ηξάπεδα. ηε λφηηα Δπξψπε 

αληίζεηα, έρνπλ πηζησηηθφ φξην κε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ηξάπεδαο.  

 Ζ ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ έθαλε απζηεξφηεξνπο ηνπο φξνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αιιαγή ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ, ησλ 

επηηνθίσλ, θαη ησλ ππνζεθψλ- εγγπήζεσλ.  

 Οη πεξηζζφηεξεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Δ.Δ. δειψλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ πθηζηάκελε απνγνήηεπζε 

πξνέξρεηαη απφ ηε θησρή εμππεξέηεζε (εάλ ππάξρεη), ηελ επηβάξπλζε πνπ 

επηβάιινπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηε ζπρλή αιιαγή πξνζσπηθνχ ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ην νπνίν ζπλεξγάδνληαη νη ΜΜΔ.  

 Οη ιφγνη πνπ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ παίξλνπλ ηξαπεδηθφ δάλεην 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο αλαιφγσο κε ην κέγεζνο ζην νπνίν αλήθνπλ. Οη πνιχ 
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κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ ζηηο ηξάπεδεο ηηο εγγπήζεηο 

πνπ δεηνχλ απφ εθείλεο. ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο νη δπζθνιίεο 

πξνέξρνληαη απφ ηε θησρή ηνπο επίδνζε ή ηελ αλεπαξθή πιεξνθφξεζε πξνο 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ απηά. 

 Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Δ.Δ. δελ αιιάδνπλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα κε 

ην νπνί ζπλεξγάδνληαη. Ο ιφγνο είλαη πσο ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο είλαη 

ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη ην φθεινο απφ απηή ηε δηαδηθαζία αιιαγήο, κηθξφ.  

 Μηα βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη 

πηζηψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. Σν θαηλφκελν είλαη εληνλφηεξν γηα ηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο, έρνπλ κεγάιε αλάγθε θεθαιαίσλ θίλεζεο, 

ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ ηνπο.  

 Οη ρξφλνη είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απ‟ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

δηαθέξνπλ αλά ρψξα ζηελ Δ.Δ. Ο κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ είλαη πεξίπνπ 87 

κέξεο. Ζ δηαθνξά ρξφλνπ είζπξαμεο αλαιφγσο κε ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

νθείιεηαη ζηηο ζπλήζεηεο θαζψο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο φξνπο πιεξσκήο πνπ 

επηθξαηνχλ αλά ρψξα.  

 Σν leasing είλαη ελαιιαθηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ επηρείξεζε λα κελ δεζκεχζεη ηα δηθά ηεο θεθάιαηα θαη λα κελ 

πξνζθέξεη εγγχεζε. Παξφια απηά, ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ηνλ ηξφπν 

απηφ, είλαη αθξηβφηεξε απφ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Σν 12% ησλ ΜΜΔ ηεο 

Δ.Δ. αθνινπζεί ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ρξεκαηνδφηεζεο.  

 Ζ πιεηνςεθία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δ.Δ. δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα δηάθνξα ρξεκαηνδνηηθά ζρήκαηα ππνζηήξημεο. Ο ιφγνο είλαη ε απνπζία 

αλάγθεο γηα ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα, ή ε άγλνηα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

ηέηνησλ ζρεκάησλ.  

 Ζ δηαθάλεηα θαηά ηε ζπλαιιαγή ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ΜΜΔ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ δήηεκα. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη απαξαίηεην λα δίλνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηα 

αμηνινγήζνπλ νη ηξάπεδεο. Αθφκε, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ηξαπεδψλ 

ζα πξέπεη λα είλαη δηαθαλήο απέλαληη ζηηο ΜΜΔ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη 

απαξαίηεην λα πηνζεηεζεί έλαο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα δπν απηά 

κέξε (Γθφξηζνο, 2006). 
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4.9.3 Οι επιπτώςεισ για τη χρηματοδότηςη και τη λειτουργύα των 
μικρομεςαύων επιχειρόςεων 

 

Σν ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ππήξμε 

αληηθείκελν θξηηηθήο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. Ζ ζπδήηεζε εζηίαδε 

ζην γεγνλφο φηη ε ρξεκαηνδφηεζεο φπσο πξνβιέπνληαλ απ‟ ην λέν χκθσλν 

ζπλεπάγνληαλ πςειφ θφζηνο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαζφηη δελ ππήξρε 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ MME θαη ε εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

κε εθπιήξσζεο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ δελ ππνινγίδνληαλ εχθνια εμαηηίαο ηνπ φηη 

απνπζίαδαλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία. πλεπψο, νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαλ λα 

δηαηεξήζνπλ πςειή θεθαιαηαθή ππνρξέσζε απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα αλνίγκαηα. 

Έξεπλεο ζπκπέξαλαλ φηη ε κεγάιε δηαζπνξά ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, ζα ζπκβάιιεη 

ζην λα κεησζεί ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ζπλεπψο, ην θφζηνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Οη MME άιισζηε ζηελ Δπξψπε εμαξηψληαη θαηά πνιχ απφ ηελ ηξαπεδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Δπξσπατθή Έλσζε δηακφξθσζε εηδηθφηεξν, πην 

επλντθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζκηζηνχλ νη ρνξεγήζεηο απέλαληη ζηηο MME 

ζηελ ηππνπνηεκέλε θαζψο θαη ζηε κέζνδν εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπ φπσο αλαθέξζεθε, ν ζπληειεζηήο θηλδχλνπ 

πξνζδηνξίδεηαη αλαιφγσο κε ηε δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

αληηζπκβαιιφκελσλ. Ωο πξνο ηε κεηαρείξηζε αλνηγκάησλ πξνο ηηο MME ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ε εμήο επηζήκαλζε :εάλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκπεξίιεςήο ηνπο ζηηο θαηεγνξίεο αλνίγκαηνο 

ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζα γίλεηαη ζηάζκηζε κε ζπληειεζηή θηλδχλνπ 75 ηνηο εθαηφ αληί 

ηνπ 100 ηνηο εθαηφ ην νπνίν ηζρχεη πξνο ην παξφλ. Απηφ ην γεγνλφο ζεκαίλεη κείσζε 

θφζηνπο ζηα ίδηα θεθάιαηα γηα ηηο ηξάπεδεο. Με άιια ιφγηα, κπνξεί λα ππάξμεη 

θζελφηεξνο δαλεηζκφο πξνο ηηο αμηφπηζηεο ΜΜΔ. Σα θξηηήξηα ζπκπεξίιεςεο ελφο 

αλνίγκαηνο ζην ραξηνθπιάθην ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο είλαη θαηαξράο ε ηδηφηεηα ηνπ 

πειάηε (εάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν ή γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο), ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (πξνζσπηθά δάλεηα, πηζησηηθή επρέξεηα 

θ.ιπ.), ε δηαζπνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαη ην χςνο αλνίγκαηνο, ην νπνίν δελ ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1 εθαηνκκχξην επξψ. (Κψλζηαο, 2007).  

Ζ απάληεζε ζηε ζπδήηεζε πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ην εάλ νη ΜΜΔ 

σθεινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο II είλαη πσο ε εθαξκνγή 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία ψζηε λα σθειεζνχλ νη 
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κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Έρεη απνθαζηζηεί πσο νη ΜΜΔ είλαη δπλαηφ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δαλείσλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, φρη κφλν ζηελ 

θαηεγνξία επηρεηξεκαηηθήο ηξαπεδηθήο. Σν πιενλέθηεκα ζπλνςίδεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ε αμηνιφγεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζα θξηζεί ζχκθσλα κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ 

θιάδνπ ησλ ΜΜΔ θαη ζα απνθεπρζεί ε πξαθηηθή ηνπ ζε βάζνο ειέγρνπ θάζε κίαο 

πεξίπησζεο, φπσο αθνινπζνχλησλ ζην παξειζφλ. Αθφκε, ηα δάλεηα ιηαληθήο έρνπλ 

κηθξφηεξν ζπληειεζηή επηβάξπλζεο σο πξνο ηελ απαηηνχκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα. 

Απηφ πάεη λα πεη φηη κεηαμχ δχν επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ίδηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

απηφ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηεγνξία ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζα έρεη 

κηθξφηεξε απαίηεζε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Δπνκέλσο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

έρνπλ πην πνιινχο ιφγνπο λα επηηείλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο απέλαληη ζηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο κε πην επλντθνχο φξνπο, ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο, κε βειηησκέλα πξντφληα 

θαη ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζηελ αγνξά ησλ 850.000 ΜΜΔ ζηε ρψξα 

(Μίραινο, 2007). 

Αθφκε, ηα πξαθηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζπλδπαζκνχ αμηνιφγεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, θαζψο θαη ηεο ζχλδεζήο 

ηνπο κε ηηο ηηκνινγήζεηο ησλ δαλείσλ πξφθεηηαη λα είλαη πνιχ ζεηηθή γηα ηηο ΜΜΔ. 

Παιαηφηεξα,  ηα ρακειά επηηφθηα αθνξνχζαλ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. ην κέιινλ 

ηα ρακειά επηηφθηα ζα απνηεινχλ ζπλάξηεζε ηεο ζεηηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Αλ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί επλντθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηφζν γηα ηηο ηξάπεδεο, 

φζν θαη γηα ηνπο ηειηθνχο ηνπο πειάηεο. Δίλαη απαξαίηεην λα αλαγλσξηζηεί ε δίθαηε 

θαη νξζνινγηθή πξφζβαζε ζε δαλεηνδνηήζεηο, δηφηη ν δαλεηζκφο εληζρχεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θπξίσο θαζφηη νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

 

4.9.4 υχνότητα δημοςιοπούηςησ ςτοιχεύων 
 

Ζ κεγάιε επαηζζεζία ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, θαη θπξίσο ε κέζνδνο 

εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο, δηαθνξνπνηεί ην θφζηνο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ 

αλαιφγσο κε ηελ θεξεγγπφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπλαιιαγψλ, φπσο θαη ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ απέλαληη ζηηο 

επηζθαιείο απαηηήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Σν λέν πιαίζην δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα ηηκνινγνχλ ηα πξντφληα δαλεηζκνχ ηνπο κε 
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πην νξζνινγηθφ ηξφπν, πξάγκα πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε θφζηνπο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ γηα ηνπο πειάηεο νη νπνίνη είλαη θεξέγγπνη. Οη κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ παλεπξσπατθψο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαζηζηνχλ πξφδειν φηη 

νη επηπηψζεηο ιηαληθήο ησλ ηξαπεδψλ πξνο ηνλ πειάηε ζα είλαη ζεηηθέο σο πξνο ηα 

επηηφθηα, κηαο θαη ελδέρεηαη λα κεησζνχλ κέρξη θαη ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

4.10  Η κρύςη ςτο παγκόςμιο χρηματοοικονομικό ςύςτημα και οι 
επεκτϊςεισ οι επεκτϊςεισ τησ ςτην ελληνικό οικονομύα 

 

     Σν 2007 ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηελ βαζηά 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. Απφ ην ηέινο ηνπ 2008 θαη κε δεδνκέλν ηα ηεθηαηλφκελα 

ζηηο αγνξέο ν φξνο «θξίζε» επηβεβαηψζεθε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη 

θαζηεξψζεθε πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηηο επηπηψζεηο ηεο χθεζεο ζηελ επξσπατθή 

αιιά θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Απφ ην δπζκελέο 

θιίκα επεξεάζηεθε θαη ε Διιάδα, θαζψο απ‟ ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη 

ζηαδηαθά έσο ζήκεξα ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα βξίζθεηαη ππφ ην 

πέπιν ηεο αλεζπρίαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο παγθνζκίσο, ε νπνία δηθαίσο 

ραξαθηεξίδεηαη σο ε πην δνθεξή ησλ ηειεπηαίσλ 70 ρξφλσλ (παξηηψηεο & 

ηνπξλάξαο, 2010).  

 Σα αίηηα ηεο θξίζεο δελ ήηαλ αληηιεπηά απφ κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. Ζ ςεπδαίζζεζε φηη έπλεε νηθνλνκηθή αζθάιεηα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

δηαιχζεθε ην 2008.Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφηαην ξφιν 

ζηελ εμάπισζε ηεο αλεζπρίαο κηαο θαη πξφβαιιαλ ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζηε δηεζλή νηθνλνκία, παξαζέηνληαο ζηνρεπκέλα ηα νηθνλνκηθά – 

ρξεκαηνπηζησηηθά γεγνλφηα. Σαπηνρξφλσο, νη θπβεξλήζεηο δελ κπφξεζαλ λα 

αληηπαιέςνπλ ηηο δχζθνιεο πεξηζηάζεηο, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα βξεζεί ε 

Διιάδα ζηνλ θπθιψλα ηεο παγθφζκηαο θξίζεο κε ρξφληα χθεζεο θαη κεγάια πνζνζηά 

αλεξγίαο, ηδίσο ζηνπο λένπο. 
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Η Ελληνικό Πραγματικότητα 
 

4.11   Η κρύςη ςτην Ελλϊδα 
 

ην πιαίζην ηεο δηεζλνχο θξίζεο νη επελδχζεηο ζπξξηθλψλνληαη, ε ηαρχηεηα 

θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο επηβξαδχλεηαη θαηά πνιχ πξνθαιψληαο έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο ζηηο αγνξέο. Παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2008, ν 

ξπζκφο αλφδνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο έθηαζε ζην 16,4% απφ ην 

21,5% ζην νπνίν αλέξρνληαλ ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2007.  

 Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο ηεο Διιάδαο επηβξαδχλζεθε. ην 

ρξεκαηηζηήξην αμηψλ θαη παξαγψγσλ ε θάζνδνο ζπλερίδνληαλ, νη μέλνη 

επελδπηέο ξεπζηνπνηνχζαλ δηαξθψο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην 

ηεο Διιάδαο θαη αλαθνηλψζεθε γηα ην έηνο 2008, ε κείσζε ζε πνζνζηφ 33% 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απηή θαζηζηά απαξαίηεηε ηε 

ράξαμε δπλακηθήο ζηξαηεγηθήο γηα λα αληηκεησπηζηεί.  

Σν αξρηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα είλαη λα θαηαλνεζεί ν βαζκφο 

πνπ ε θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νθείιεηαη ζε παξάγνληεο ελδνγελείο. χκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη νη αζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί ειάρηζηε έθζεζε είραλ ζηα πξντφληα κεησκέλεο εμαζθαιίζεσο, θαη 

παξάιιεια, ειάρηζηνη επελδχηεο ηνπνζέηεζαλ θεθαιαία ζε ηνμηθά πξντφληα. Σα 

ηειεπηαία δέθα ρξφληα ηα ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα εζηίαζαλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θαη αζθαιψο ηα θεθαιαία ηνπο ζηηο αγνξέο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ (π.ρ. Σνπξθία, Βαιθάληα). Οη πην κεγάιεο ειιεληθέο ηξάπεδεο αθνινχζεζαλ 

ηελ παξαδνζηαθή πνιηηηθή θαη αλέπηπμαλ επξχηεξν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηελ 

Βνπιγαξία, ζηελ Ρνπκαλία θ.ιπ.  

Αλαθνξηθά κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, απηά αληηκεηψπηζαλ ηα κεησκέλα 

δηαζέζηκα εμαηηίαο ησλ αζηνρηψλ δηαρείξηζεο θαη επνκέλσο, δελ ππήξρε δπλαηφηεηα 

επέλδπζεο κεγάισλ θεθαιαίσλ ζηελ αγνξά. Κξίλεηαη απαξαίηεην ζην ζεκείν απηφ 

λα αλαθεξζεί πσο ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ θαη ηεο αγνξάο πνπ θινλίζηεθεο 

απέλαληη ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ζε παγθφζκην επίπεδν, πνπ 

εθδειψζεθε εμαηηίαο ηεο πηψζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ ηνπο, ηε ζπλερή 

αλάιεςε θεθαιαίνπ θαζψο θαη ηελ εθηφμεπζε ηνπ δηαηξαπεδηθνχ επηηνθίνπ, 

επεξέαζαλ θαη ηελ εηθφλα ησλ ειιεληθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. 
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πλερίδνληαο, ζα παξνπζηάζνπκε ην ειιεληθφ νηθνλνκηθφ ηνπίν ππφ ην πξίζκα 

ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη πην παξαγσγηθνί θιάδνη ηεο Διιάδαο, ε 

λαπηηιία, ν ηνπξηζκφο, ν ηξαπεδηθφο θιάδνο, εκθαλίδνπλ πςειή ζπζρέηηζε κε ην 

εμσηεξηθφ, θαη ζπλεπψο, κε ηηο ρψξεο νη νπνίεο άκεζα εθηέζεθαλ ζηα επξσπατθά 

δάλεηα. Αθφκε, ν δείθηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ 

επξσδψλε, θ.α. απνηππψλνπλ ην πφζν επηβξαδχλζεθε ε παγθφζκηα δήηεζε θαη ε 

θαηαλάισζε. Σα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ ππνδειψλνπλ πσο ήηαλ 

αλαπφθεπθηε ε επηβάξπλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζε κία θξίζε δήηεζεο. Απφ 

ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε χθεζε ζηε ρψξα δελ έρεη άκεζε 

ζχλδεζε κε ηα πξσηνγελή αίηηα ηεο θξίζεο ε νπνία εκθαλίζηεθε ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ 

Δπξψπε, αιιά πεξηζζφηεξν ζπλδέζεθε κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο γεληθεπκέλεο θξίζεο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Οη ζπλέπεηεο απηέο επηβάξπλαλ πνιχ θαη ηελ δεκνζηνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο (Κψλζηαο, 2007).  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην δεκφζην ρξένο ζηε ρψξα δηεπξχλνληαλ δηαξθψο. Ο 

δαλεηζκφο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

επελδπηηθά έξγα ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβε ην 2004 απέλαληη ζηε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ θαη θπξίσο ζηελ θάιπςε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ήηαλ ηφζν θνζηνβφξνο. 

Παξφια απηά, ηα ρξήκαηα δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ νξζή 

νξγάλσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ηνκέσλ παξαγσγήο ηεο ρψξαο. Ο δαλεηζκφο θαζψο 

θαη ην επαλαιακβαλφκελν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαζψο 

θαη ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είραλ σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο θεξεγγπφηεηαο 

ηεο Διιάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ δηαλχνπκε, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο 

φηη νη πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο πξνηίζεληαη λα δαλείζνπλ ρξήκαηα ζε ρψξεο κε 

ζηαζεξή νηθνλνκία θαη φρη ζε νηθνλνκηθά αζζελείο ρψξεο. Σα παξαπάλσ είραλ σο 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο. Σν γεγνλφο, δεκηνχξγεζε 

αθφκε πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ πφξσλ γηα λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα κέηξα πνπ ζα βνεζνχζαλ λα αλαθάκςεη ν νηθνλνκηθφο ηεο 

ηνκέαο (Γθφξηζνο, 2006). 
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 Οι Απόψεισ των Επιχειρόςεων 
 

Σν Κέληξν Μειεηψλ θαη Έξεπλαο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, δηεξεχλεζε ηε ζρέζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, φπσο επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο ηηο 

αλάγθεο ησλ ΜΜΔ, πήξε απφθαζε λα δηεμάγεη εθηεηακέλε έξεπλαο ζηηο ΜΜΔ, πνπ 

απνηεινχλ κέιε ηνπ ΔΒΔΑ. Σν δείγκα απαξηίδνληαλ απφ ΜΜΔ φισλ ησλ θιάδσλ. 

Καηφπηλ ηεο απνγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΤΔ θαη ησλ κεηξψσλ ηνπ ΔΒΔΑ 

εληνπίζηεθε ε ζχλζεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνζνζηηαία, θαηά ηνκέα 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αξηζκφ εξγαδφκελσλ πνπ απαζρνινχζαλ. Καηά 

ηνλ ηξφπν απηφ, ην δείγκα θάιπςε φινπο ηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ ΜΜΔ.  

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε εθπξφζσπν θάζε 

επηρείξεζεο κε ηε βνήζεηα δνκεκέλνπ εξσηεκαηνιφγηνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ CTIS 

ηεο ΚΑΠΑ RESEARCH γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ηειεθσληθήο έξεπλαο. Απφ ηελ κειέηε 

απηή έρνπλ ζπλαρζεί ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη απφςεηο ησλ ΜΜΔ ηνπ δείγκαηνο. Ζ 

κειέηε αμηνιφγεζε θαη ζπλέθξηλε ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ θιάδσλ 

δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηελ πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ επίδξαζε δηαθνξνπνίεζεο ππήξρε θπξίσο ζην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ιηγφηεξν ζηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο (Μίραινο, 2007). 

 

ρέζεηο ηωλ Διιεληθώλ ΜΜΔ κε ηηο Σξάπεδεο  

ζν πην κεγάιε είλαη ε επηρείξεζε ηφζν επθνιφηεξε είλαη ε πξφζβαζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ΜΜΔ. Σν 

71% πεξίπνπ ησλ κεζαίσλ θαζψο θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί ηνλ 

δαλεηζκφ απφ ηηο ηξάπεδεο απφ «πνιχ εχθνιν» έσο «αξθεηά εχθνιν». Οη εθπξφζσπνη 

ησλ κηθξψλ ή πνιχ κηθξψλ ΜΜΔ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ είλαη 61,5%.Δκπηζηνζχλε 

ηνπο ζηα νθέιε ηνπ ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ εθθξάδνπλ νη κεγαιχηεξεο ΜΜΔ. Σν 

86,1% ησλ κεγαιχηεξσλ ΜΜΔ ζεσξεί πσο ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ηειεπηαία, είλαη πξνο φθεινο ησλ ΜΜΔ, έλαληη ηνπ 78,3% ησλ 

κεζαίσλ θαη ηνπ 64,5% ησλ κηθξφηεξσλ ΜΜΔ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί 

φηη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί πσο δελ πθίζηαηαη ηξαπεδηθφο 

αληαγσληζκφο. Αλάινγε είλαη ε εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ην αλ νη εθπξφζσπνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ δηαπηζηψζεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα επηηφθηα, ζηνπο 
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φξνπο πιεξσκήο θ.ιπ. Οη κεγάιεο κηθξνκεζαίεο έρνπλ δηαπηζηψζεη κεγάιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε πνζνζηφ 12,4%. Σν 71,4% δηαπίζησζαλ κηθξή δηαθνξνπνίεζε. 

ηηο κεζαίεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε είλαη απάληεζε ζε 

πνζνζηφ 16,4% θαη 53% αληίζηνηρα. Οη κηθξέο ΜΜΔ έρνπλ δηαπηζηψζεη κεγάιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε πνζνζηφ 10,4% θαη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε πνζνζηφ 54,5%. 

Μηθξφ πνζνζηφ ησλ ΜΜΔ ζεσξεί πσο νη ηξάπεδεο παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο, ζε πνζνζηφ 

6,7% ζηηο κηθξέο ΜΜΔ θαη 12% ζηηο κεγάιεο. Ζ εηθφλα αζθαιψο δηαθέξεη γηα 

νξηζκέλα εμεηδηθεπκέλα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο. Σα πνζνζηά 

αλέξρνληαη ζε 43% γηα ηηο κεγάιεο ΜΜΔ, 46,1% ζηελ πεξίπησζε ησλ κεζαίσλ θαη 

34,2% ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Σν ζχλνιν σζηφζν ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, (ζε πνζνζηφ 57,4%)ζεσξεί φηη νη 

ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα πνπ είλαη κηθξφ βαζκφ, ή θαζφινπ 

εμεηδηθεπκέλα. 

Ζ δηαθάλεηα σο πξνο ηνπο φξνπο ηνπ δαλεηζκνχ απφ ηηο ηξάπεδεο είλαη έλα 

αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζρέζεσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ην νπνίν 

πξνβιεκαηίδεη ηηο ΜΜΔ. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ 5,5% πηζηεχνπλ 

φηη είλαη απνιχησο δηαθαλείο νη φξνη δαλεηζκνχ. Μάιηζηα φζν κηθξφηεξν ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο, ηφζν πην κηθξφ είλαη απηφ ην πνζνζηφ (απφ 0 έσο 9 

απαζρνινχκελνη: 4,5%, απφ 10 έσο 49 απαζρνινχκελνη: 9,7%, απφ 50 έσο 250 

εξγαδφκελνη: 15%). Αξθεηά πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο (40,6%) πηζηεχνπλ πσο νη 

φξνη δαλεηζκνχ είλαη δηαθαλείο. Ζ πιεηνςεθία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

(53,9%) ζεσξνχλ ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ ιηγφηεξν δηαθαλείο. ηελ πεξίπησζε απηή ην 

κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ αζθεί κεγάιε δηαθνξνπνίεζε (ζηηο κηθξέο κηθξνκεζαίεο: 

56,4%, ζηηο κεζαίεο κηθξνκεζαίεο: 45,5%, ζηηο κεγάιεο κηθξνκεζαίεο: 28%).Δίλαη 

αμηνζεκείσην φηη πέληε ρξφληα αθφηνπ ε ρψξα εληάρζεθε ζηε δψλε ηνπ Δπξψ, νη 

επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα ακθηζβεηνχλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ εληαίνπ 

λνκίζκαηνο. πλεπψο, ζηελ εξψηεζε αλ πηζηεχνπλ πσο ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζην 

επξψ ζπλέβαιιε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηνπο 

φξνπο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ζε πνζνζηφ 60,3% απάληεζαλ «Ναη» θαη ζε 39,7% 

απάληεζαλ «ρη».  

Παξφια απηά, ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο 

αλαιφγσο κε ην κέγεζνο ηνπο. Σν πνζνζηφ δειαδή ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 

δηαθσλνχλ φηη ζπλέβαιιε ζεηηθά ην επξψ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ 
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ζπζηήκαηνο είλαη 32,4% ζηελ πεξίπησζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, θαη 40,4% ζηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο. Αλάινγε είλαη ε εηθφλα πνπ παξαηεξείηαη ζηηο απαληήζεηο ζηελ 

εξψηεζε αλ ζεσξνχλ πσο ε ρξήζε ηνπ επξψ πξνθάιεζε αζθαιέζηεξεο ζπλζήθεο ζηηο 

ΜΜΔ αλαθνξηθά κε ηε ζχλαςε δαλείσλ, 62,1% ησλ επηρεηξήζεσλ απάληεζε «Ναη», 

ελψ ην 37,9% απάληεζε «ρη». Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκθσλνχλ σο πξνο ηε 

ζεηηθή επίδξαζε ηνπ επξψ αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ 75,3%, ελψ νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ζην πνζνζηφ ηνπ 60,4%. Σέινο, ζην αλ ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ 

έρεη δεκηνπξγήζεη πην επλντθέο ζπλζήθεο ζηε δηεμαγσγή ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ ΜΜΔ, δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο, θαη νη ζεηηθέο απαληήζεηο («Ναη») αλέξρνληαη 

ζε πνζνζηφ 67,9%.  

Δπηθπιαθηηθέο είλαη νη ΜΜΔ αλαθνξηθά κε ηελ πιήξε ελεκέξσζε πνπ 

παξέρνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, πξνηνχ νη εθπξφζσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ππνγξάςνπλ δαλεηαθή ζχκβαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηα έμνδα ηνπ 

δαλείνπ (αζθαιηζηηθή θάιπςε, πξνέγθξηζε, θιείζηκν θαθέινπ, θιπ) 65% ησλ ΜΜΔ 

ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί ειιηπή ηελ ελεκέξσζε. Δπίζεο, κεγάιν πνζνζηφ ησλ ΜΜΔ 

ζεσξεί πσο ππάξρεη ειιηπήο ελεκέξσζε σο πξνο ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ 

επηηνθίσλ (64,5%), θαζψο θαη γηα ηπρφλ δηαθπκάλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη σο πξνο ηα 

επηηφθηα(69,6%). Σα ζεκεία ζηα νπνία νη ΜΜΔ πηζηεχνπλ φηη είλαη επαξθήο ε 

ελεκέξσζε, αθνξνχλ ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζε 

πνζνζηφ 77,1% θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα εμέιημεο ησλ δαλείσλ ζε πνζνζηφ 63,8%.  

Μφλν νη πην κεγάιεο επηρεηξήζεηο (απφ 50 έσο 250 απαζρνινχκελνπο) ζεσξνχλ 

φηη ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ είλαη ηδηαίηεξα ελεκεξσκέλα αλαθνξηθά κε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα (πνζνζηφ 41,3% ζηηο κεγάιεο θαη 25,2% ζηηο 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, πνπ ζε πνζνζηφ 55,5% ζεσξνχλ φηη ηα ζηειέρε ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη κεηξίσο ελεκεξσκέλα. Δπίζεο, κφλν ην 17,7% ησλ ΜΜΔ 

(αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο) ζεσξεί πσο ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ είλαη ιίγν 

ελεκεξσκέλα (ζε πνζνζηφ 11,2% θαη θαζφινπ ζε πνζνζηφ 7,5%). Οη ΜΜΔ ζεσξνχλ 

φηη νη ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε δαλείσλ, έρνπλ δηαθνξεηηθή πνιηηηθή θαη 

ζηάζε απέλαληη ζηηο κηθξνκεζαίεο απ‟ φηη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Οη ΜΜΔ ηνπ 

δείγκαηνο ζε πνζνζηφ 84,1% απάληεζαλ φηη ηηο αληηκεησπίδνπλ κε πην δπζκελείο 

φξνπο (νη κηθξέο ΜΜΔ ζε πνζνζηφ 84,9%, νη κεγάιεο ζε πνζνζηφ 75,5%), ην 4,3% 

ησλ ΜΜΔ απάληεζε φηη ηηο αληηκεησπίδνπλ κε πην επλντθνχο φξνπο, θαη ην 11,7% 

απάληεζε πσο ηηο αληηκεησπίδνπλ κε ηνπο ίδηνπο αθξηβψο φξνπο. 
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 Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ 

δπζκελέζηεξε αληηκεηψπηζε απέλαληη ζηηο ΜΜΔ, ππάξρεη ζχκπησζε απφςεσλ 

κεηαμχ ΜΜΔ αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Σν πνζνζηφ απαληήζεσλ ζε θάζε ζεκείν 

δπζκελνχο αληηκεηψπηζεο είλαη αλαθνξηθά κε: ηηο πεξηζζφηεξεο εμαζθαιίζεηο 40,1%, 

ηα πςειφηεξα επηηφθηα 39% θαη ε πςειφηεξε επηβάξπλζε 19,2%.. Ζ δηαθνξά σο 

πξνο ηνλ αξηζκφ δαλείσλ πνπ έρνπλ πάξεη απφ ηηο ηξάπεδεο νη ΜΜΔ είλαη πνιχ 

κεγάιε αλαιφγσο κε ην κέγεζφο ηνπο. Οη πην κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζχλαςαλ πάλσ 

απφ έλα δάλεην(66,1%), ην ίδην θαη νη κηζέο επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο(51,1%) 

θαη νκνίσο ην 26,8% ησλ κηθξψλ κηθξνκεζαίσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζρεδφλ νη 

κηζέο κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ ζχλαςαλ δάλεην πνηέ. Αθφκε πεξίπνπ ην 50%ησλ 

επηρεηξήζεσλ είραλ ελεξγφ δάλεην ηελ εκέξα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε. 

Απφ ηηο ΜΜΔ απηέο είραλ ζπλάςεη δάλεην (πνζνζηφ 70%) γηα θεθάιαην θίλεζεο, ην 

27% ζχλεςε δάλεην γηα ηελ αγνξά παγίσλ θαη γηα leasing ην 16% 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλδπαζκψλ δαλείσλ).Ζ πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ (ζε πνζνζηφ 84,3%) πξνηηκά ην πηζησηηθφ ίδξπκα κε ην νπνίν 

ζπλεξγάδεηαη γηα λα ζπλάςεη δάλεην. Μφλν ην15,7%απνθξίζεθε φηη ην παξφλ δάλεην 

ην ζχλαςε κε άιιε ηξάπεδα. Παξφκνηα πξαθηηθή εθαξκφδνπλ φιεο ζρεδφλ νη 

επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. 

 Οη πην κεγάιεο επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ηε ζχλαςε δαλείσλ θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ (66,7%) αληίζεηα κε ηηο κηθξέο νη νπνίεο πξνηηκνχλ ζηαζεξφ επηηφθην 

(50,9%).Αλαθνξηθά κε ην λφκηζκα ηεο ζχλαςεο δαλείνπ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζε φηη πξνηηκάεη λα ζπλάπηεη δάλεην ζε επξψ (97,6%). Μφλν 

ην 2,4% ησλ επηρεηξήζεσλ επηιέγεη λα δαλεηζηεί ζε μέλν λφκηζκα. Οη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ην μέλν λφκηζκα ζε πνζνζηφ 5,4% ελψ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

ζε1,4%.Οη απφςεηο ησλ ΜΜΔ είλαη δηραζκέλεο αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε πξνο ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ δαλείνπ. Οη 

επηρεηξήζεηο πηζηεχνπλ πσο ε αζθάιηζε πξνθαιεί επηβάξπλζε σο πξνο ην θφζηνο ηνπ 

δαλείνπ (48,8%), ελψ ην 45,6% ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξνχλ αζήκαληε ηελ 

επηβάξπλζε. Μηθξφ πνζνζηφ (δειαδή 5,6%) ζεσξεί πσο ε αζθάιηζε πξνθαιεί 

θαζπζηέξεζε θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ δαλείνπ. Αθφκε, δελ εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ. Σν έλα ηξίην πεξίπνπ 

(36,4%) ησλ ΜΜΔ ηνπ δείγκαηνο είρε νηθνλνκηθή δπζθνιία σο πξνο ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ. Δμ απηψλ, 75,5% απάληεζαλ πσο ε ηξάπεδα ηνπο παξείρε 

δηεπθφιπλζε, ελψ ην ππφινηπν 24,5% πσο δελ έηπραλ δηεπθφιπλζεο. Σα πνζνζηά 
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απαληήζεσλ ήηαλ ζρεδφλ ηα ίδηα ζηηο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη θιάδνπ 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οκνηνγέλεηα εκθαλίδνπλ θαη νη απαληήζεηο ηεο 

εξψηεζεο αλ ε επηρείξεζε ζα ζπλάςεη κειινληηθά λέν δάλεην κε ηελ ίδηα ή κε άιιε 

ηξάπεδα. πγθεθξηκέλα, ην 70,9% ζα επέιεγε ην ίδην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ην 29,1% 

άιιν.  

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ72% δελ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηνπ 

Σακείνπ Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ην 64,8% δελ γλσξίδεη ην ΣΔΜΠΔ. Δθ ησλ επηρεηξήζεσλ 

νη νπνίεο γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηνπ ΣΔΜΠΔ, ζε πνζνζηφ 44% πηζηεχνπλ φηη ην 

ηακείν δηεπθνιχλεη ηελ ιήςε δαλείσλ, ελψ ζε πνζνζηφ 56% εκπηζηεχνληαη ειάρηζηα 

ην ηακείν απηφ ή θαη θαζφινπ. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδνηήζεσλ (εθηφο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ), ην 7,7% κνλάρα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ άληιεζε θεθάιαηα απφ άιιεο πεγέο (πέξα απφ ηε 

απηνρξεκαηνδφηεζε πνπ είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε πεγή θαη εθαξκφδεη ην 71,7% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο). Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, αλαιφγσο κε ην είδνο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, ην πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο: αλαπηπμηαθνί λφκνη: 13,4% (κηθξνχ 

κεγέζνπο κηθξνκεζαίεο, 9,6%, κεζαίνπ κεγέζνπο κηθξνκεζαίεο: 27,7, κεγάινπ 

κεγέζνπο κηθξνκεζαίεο 48,6%) ινηπνί ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί: 6,6%, 

αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά: 13,1% (κηθξνχ κεγέζνπο κηθξνκεζαίεο: 8,8%, κεζαίνπ 

κεγέζνπο κηθξνκεζαίεο: 33,6, κεγάινπ κεγέζνπο κηθξνκεζαίεο: 49,5%) ηακείν 

εγγπνδνζίαο: 1,7%. 

 

4.12    Οι υνϋπειεσ τησ εφαρμογόσ του ςυμφώνου τησ Βαςιλεύασ II ςτην 
Ελλϊδα 

 

Κακία ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζε δηεζλέο επίπεδν ζην παξειζφλ δελ 

παξνπζίαζε έθηαζε αλάγθε πξνζαξκνγή ζε ζεζκηθφ επίπεδν γηα λα αζθεζεί επνπηεία 

ή λα νξγαλσζεί θαη λα γίλεη δηαρεηξίζηκνο ν θίλδπλνο απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο, φζν 

νη λένη θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο II θαη ηδίσο ηεο 

Οδεγίαο 2006/48. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ νη ξπζκίζεηο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

άκεζα ζηελ πξαθηηθή ησλ ηξαπεδψλ. πλέπεηα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ είλαη πσο 

νθείινπλ νη επνπηηθέο αξρέο λα πξνβνχλ ζε δεκηνπξγία επέιηθησλ πξνηχπσλ πνπ 

αληαλαθινχλ πην έληνλα ηε δηαθνξνπνίεζε, φρη απιψο ελαγψο κε ηελ πνιππινθφηεηα 
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ηεο ζπλαιιαγήο, θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη 

κεραληζκνχ ειέγρσλ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ρσξηζηά. Μέζα απφ ηηο 

ελζσκαηψζεηο ζε λέα πιαίζηα θηλήηξσλ ζε φξνπο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο, ππάξρεη 

ελζάξξπλζε φισλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ ηερληθέο, 

πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη νξγάλσζε ε νπνία εθαξκφδεηαη απφ ηα πην 

απνηειεζκαηηθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζε δηεζλέο επίπεδν (παξηηψηεο 

& ηνπξλάξαο, 2010).  

 

4.13.1 Η ενςωμϊτωςη ςτην ελληνικό νομοθεςύα 
 

 Σν λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο απαίηεζεο ελζσκαηψζεθε ζηελ ηξαπεδηθή 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη θαη ζηηο 

ππφινηπεο, κε κφλε εμαίξεζε ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. ην λέν απηφ πιαίζην πξνηείλνληαη 150 πεξίπνπ 

ηξφπνη θαη πξαθηηθέο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή λα απνθιίλεη 

κε πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Απηφ ην νπνίν ζπλεπάγεηαη έιιεηςε 

νκνηνκνξθίαο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζρεηηθή Οδεγία 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ έιιεηςε νκνηνκνξθίαο ζεκαίλεη, πσο ηξάπεδεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιιέο ρψξεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ εμηξά δηνηθεηηθφ 

θφζηνο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, εθφζνλ είλαη αλαγθαζκέλεο 

λα πξνβνχλ ζε εθαξκνγή ηεο λέαο Οδεγίαο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ, αλαιφγσο κε ηε 

ρψξα δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ.  

Σα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

θαη ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ επίζεκεο δηαβνπιεχζεηο απφ 

ην 2003. ηφρνο ηνπο είλαη λα ελζσκαησζεί νκαιά ην λέν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ζηελ 

ηξαπεδηθή αγνξά ηεο ρψξαο. Σέζεθαλ ζε δηαβνχιεπζε δεκνζίσο απφ ηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο έμη έγγξαθα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ αθνξνχζαλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο 

ηνπ λένπ πιαηζίνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, επί ησλ νπνίσλ νη ηξάπεδεο, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε ρψξα, κέζσ ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ, ππέβαιιαλ 

απφςεηο. Ζ δηαδηθαζία απηή βνήζεζε πνιχ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα ελεκεξσζνχλ 

θαη, επνκέλσο, λα πξνεηνηκαζηνχλ εγθαίξσο γηα ηηο αλαγθαίεο επηρεηξεκαηηθέο θαζψο 

θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο, πνπ πξνθαιεί ε εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο II. Αθφκε, νη 

νκάδεο εξγαζίαο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ ζπλεξγάζηεθαλ κε ηε Γηεχζπλζε 

Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο έρνληαο έηζη ηελ 
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επθαηξία λα ππνβάινπλ ζρφια αλαθνξηθά κε ηηο Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο, νχησο ψζηε λα ελζσκαησζνχλ νη δηαηάμεηο ηερληθνχ ραξαθηήξα ην λένπ 

πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο. Ο λφκνο πνπ αθνξά ζηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαη ηελ επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο, έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή 

ηξαπεδηθή λνκνζεζία ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 2006/48/ΔΚ γηα ηελ αλάιεςε θαη άζθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη ηε δηάηαμε 2006/49/ΔΚ γηα 

ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επελδπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Με ηνπο λφκνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ελζσκαηψζεθε ζηελ 

ηξαπεδηθή λνκνζεζία ηεο Διιάδαο ην λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, πνπ 

δεκνζίεπζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή 

Δπνπηεία. 

Ζ Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνζαξκνγή ζην 

ειιεληθφ δίθαην αλαθνξηθά κε ηελ Οδεγία 2006/48, πξφηεηλε λα πηνζεηεζνχλ 

θαηάιιειεο εμνπζηνδνηήζεηο ζηηο αξκφδηεο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη 

ιεπηνκεξείο ξπζκίζεηο (φπσο γηα παξάδεηγκα, ε ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε θαη ε 

εμειηγκέλε πξνζέγγηζε), ηηο νπνίεο ζα αληηκεησπίζνπλ κε ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ. Μηα πξνζαξκνγή ηέηνηαο έθηαζεο, πνπ έρεη ελζσκαησκέλε ηε δπλαηφηεηα 

δηαξθνχο πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πξνεγκέλεο πξαθηηθέο, ζα ππήξμε 

αηειήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήηαλ απνθνκκέλε απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν 

λνκνζεηηθφ θείκελν ζε φιεο ηηο επνπηηθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο ηξάπεδεο 

θαη πνπ εμαθνινπζνχλ έσο ζήκεξα λα ηζρχνπλ ηαπηνρξφλσο κε ηνλ Ν. 2076/92,  

πνιιέο θνξέο κάιηζηα λα επηθαιχπηνληαη κε ηνπο Ν. 5076/31 θαη Ν. 1665/51 

(Γθφξηζνο, 2009). 

 Σν λέν πιαίζην αδηακθηζβήηεηα, απνηειεί πξφθιεζε γηα ηηο επνπηεπφκελεο 

ηξάπεδεο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο. Ζ Σξάπεδα Διιάδνο έρεη αξκνδηφηεηα παξνρήο 

αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ. ηα 

πιαίζηα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ξφινπ ηεο θαη δεδνκέλεο ηεο εθαξκνγήο λένπ πιαηζίνπ 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ε Σξάπεδα Διιάδνο δεκνζίεπζε εηδηθέο εγθπθιίνπο ηνπ 

Γηνηθεηή αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ επνπηηθήο αμηνιφγεζεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα. Ζ Σξάπεδα Διιάδνο ήδε αλέπηπμε εηδηθή «Γηαδηθαζία 

Δπνπηηθήο Αμηνιφγεζεο» ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ χζηεκα Αμηνιφγεζεο 

Κηλδχλσλ. Ζ Γηαδηθαζία Δπνπηηθήο Αμηνιφγεζεο απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ησλ θχξησλ 
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θηλδχλσλ, θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ζηελ 

δηαζθάιηζεο ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο «Γηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο Δπάξθεηαο Δζσηεξηθνχ 

Κεθαιαίνπ», φπσο επίζεο θαη ζηελ δηαζθάιηζε επάξθεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο (παξηηψηεο & ηνπξλάξαο, 2010).  

Σαπηνρξφλσο, ε Σξάπεδα Διιάδνο, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην εμσηεξηθφ, πξφθεηηαη λα δηακνξθψζεη δίθηπν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ επνπηηθψλ αξρψλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ησλ 

ειιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ξνή αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ Δπνπηηθψλ αξρψλ γηα ηελ επνπηεία 

ησλ ειιεληθψλ νκίισλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηαζπλνξηαθά. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε θηλείηαη ε πξσηνβνπιία ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ γηα ηελ 

ζπγθξφηεζε ηνπ Interbalkan Forum of Banking Associations. Θα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηεο Βαζηιείαο II ζηηο ζπγαηξηθέο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ζα 

απνηειέζεη ερέγγπν αζθαινχο επέθηαζεο ζηελ πεξηνρή, κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ζα ελαξκνλίζεη ηηο δνκέο νξγάλσζεο, ηηο 

πνιηηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, παξάγνληεο νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηα επηρεηξεζηαθά πξφηππα ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηξαπεδηθήο επνπηείαο, ην νπνίν δηέπεη ην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, έρεη ελαξκνληζηεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνπο θαλφλεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, φπσο επίζεο θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ. Δ. Ζ εθαξκνγή ησλ 

επνπηηθψλ θαλφλσλ πνπ πξνηείλνληαη ζα έρεη επηπηψζεηο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ (Γθφξηζνο, 2006). 
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4.14 υνϋπειεσ, προκλόςεισ και κύνδυνοι με την εφαρμογό τησ Βαςιλεύασ 
 

 

Οη επηπηώζεηο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηωλ ΜΜΔ 

 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ έλα κνλίκσο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ ηερλνινγίαο, κε αχμεζε (είηε έκκεζε ή άκεζε) ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, 

κε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη κε κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πεξηζσξίσλ θεξδνθνξίαο. Παξάιιεια, 

είλαη αλακελφκελν ζην πεξηβάιινλ απηφ λα αληηκεησπηζηνχλ δπζθνιίεο σο πξνο ζηελ 

πξνζαξκνγή, βάζεη ηεο λέαο πξαθηηθήο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο. πλεπψο, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ηθαλφηεηεο, αιιά θαη ηαρχηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα αηηήκαηα ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα παξνρή πιεξνθφξεζεο νηθνλνκηθήο θχζεσο, εγθαίξσο θαη 

κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, θαζφηη βαζκνινγνχληαη ηφζν γηα ηελ αθξίβεηα φζν θαη γηα 

ηελ ηαρχηεηα λα παξαζρεζνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη. Δπνκέλσο, ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ εζσηεξηθέο δνκέο θαη νξγάλσζε, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηνχλ, λα 

εληνπίζνπλ, λα επεμεξγάδνληαη νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία θαη 

ελ ηέιεη λα ζπλζέζνπλ νηθνλνκηθή αλαθνξά πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ηηο 

δεηνχλ. Δίλαη απαξαίηεην λα ππνγξακκηζηεί πσο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ 

πεξηνξίδνληαη πηα ζην λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο κφλν ζε αξρηθά ζηάδηα 

αμηνιφγεζεο ησλ αηηεκάησλ γηα δαλεηζκφ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο, αιιά ζα επηδηψθνπλ 

θαη λα επηθαηξνπνηεζεί φιε ε δηαζέζηκε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δχν θνξέο εηεζίσο 

(ηνπιάρηζηνλ)θαζψο θαη φπνηε θξίλνπλ απηφ ζθφπηκν (Κψλζηαο, 2007).     

 Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ εζσηεξηθή νξγάλσζε πςεινχ 

επηπέδνπ θαζψο θαη ππνδνκέο ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ηαρχηαηα θαη κε 

αθξίβεηα ζηα αηηήκαηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κε ην λα εμνηθνλνκνχλ 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη λα επηηπγράλνπλ θαιχηεξε αμηνιφγεζε απφ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα κε ζπλέπεηα ηε κείσζε  ηνπ θφζηνπο θηήζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ 

(Γθφξηζνο, 2006).   
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Οη επηπηώζεηο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηωλ κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ 

ζην ξπζκηζηηθό πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΙΙ 

 

Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ην αλεμεξεχλεην πεδίν 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξψλ θαη ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Οη λένη θαλφλεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ ζέηεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζηηο ηξάπεδεο 

δεκηνπξγνχλ πην επλντθφ πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα λέα ζπζηήκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη πνιχ πεξίπινθν. ζν πην κεγάινο ν πηζησηηθφο θίλδπλνο 

ηφζν πην πνιιά θεθάιαηα ρξεηάδεηαη λα δεζκεχζνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Σν λα 

κειεηεζεί ην λέν απηφ ζχζηεκα ζα βνεζήζεη λα κάζνπκε «εθ ησλ έζσ» ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ νη ηξάπεδεο ηνπο λένπο πειάηεο (Κηφρνο θ.α., 2003). 

Σν ρήκα 1. Απεηθνλίδεη ζρεκαηηθά ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ησλ 

πηζηψζεσλ αλαιφγσο κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 

ρήκα 1. Αμηνιφγεζε θαη ηηκνιφγεζε πηζηψζεσλ βάζεη πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί, φηη πέξα απφ ηελ απαηηνχκελε ηερλνινγηθή 

θαη ηελ ππνδνκή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη αλαγθαίν λα δηαζθαιηζηεί 

φηη ην θπξηφηεξν ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα είλαη λα αιιάμνπλ λννηξνπία απέλαληη ζε έλα 

ζεκειηψδεο δήηεκα: έσο ζήκεξα νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαλ 

θπξίσο σο κέζν θνξνινγηθήο δηαρείξηζεο απέλαληη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ λέα 

Υακειή 

βαζκνινγία 

Τςειφηεξνο 

θίλδπλνο 

Τςειφηεξν 

θφζηνο δαλεηζκνχ 

Τςειή 

βαζκνινγία 

Υακειφηεξνο 

θίλδπλνο 

Υακειφηεξν 

θφζηνο 

δαλεηζκνχ 
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πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψζεθε θαζηζηά θαηαλνεηφ πσο νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη εξγαιεία επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζνπλ νη ηξάπεδεο ηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα πην 

ρακεινχ θφζηνπο νχησο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα πινπνηνχληαη ηα επελδπηηθά 

ηνπο ζρέδηα.   

πλνςίδνληαο, ζην λέν ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν δηακνξθψλεηαη 

θαηφπηλ εθαξκνγήο ηεο ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο II, ηφζν ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, φζν 

θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά, εθφζνλ νη πξψηεο επηζπκνχλ λα δηαηεξνχλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηελ 

πειαηεία ηνπο θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα σθειεζνχλ κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο απφθηεζεο δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ. Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο 

ηερλνινγίαο, ε πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο 

θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ζα είλαη ηα θπξηφηεξα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ησλ ΜΜΔ κε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. ην 

ρήκα 2. Απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο. 

 

ρήκα 2. Υξεκαηνδφηεζε ΜΜΔ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

 

 

 

 

 

Υξεκαηνδφηεζε 

ΜΜΔ 

Γηεζλήο αληαγσληζκφο 

Σερλνινγηθέο κεηαβνιέο 

Θέζε έλαληη 

αληαγσληζκνχ 

Γπλαηφηεηα κάλαηδκελη 

Λεηηνπξγηθή κφριεπζε 

Κεθαιαηαθή ζχλζεζε 

Πνηφηεηα & πξνέιεπζε θεξδψλ 

Ρεπζηφηεηα (CashFlow) 

 Κεθάιαηα θίλεζεο 

 Υξεκαη/θα έμνδα 

 Δμππεξέηεζε ρξένπο 

 

 

Αχμεζε εξγαηηθνχ θφζηνπο 

Μείσζε πεξηζσξίσλ  

Πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο 
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Ζ επηκφξθσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε εμνηθείσζε κε 

ηηο λέεο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο θαη ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ 

επηρεηξεζηαθήο πιεξνθφξεζεο, φπσο ε αλάπηπμε θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαιείσλ απφ ηηο ΜΜΔ, ρξεηάδεηαη λα απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο. 
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Κεφϊλαιο 5 

Από τη Βαςιλεύα ΙΙ ςτη Βαςιλεύα ΙΙΙ 
 

Ειςαγωγό 
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο νδήγεζαλ ηελ επηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο ζε λέν πιαίζην ξχζκηζεο ησλ ηξαπεδηθψλ αγνξψλ, πνπ είρε σο ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζή ηνπο απέλαληη ζε κειινληηθά ζπκβάληα. ηαλ μέζπαζε ε παγθφζκηα 

αλαηαξαρή ην 2007, ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο II εθαξκφζηεθε ζε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ ρσξψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ απφ φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. έγηλε ην 2008, κε 

ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Ζ θξίζε απηή έθαλε πξφδειε ηελ αλεπάξθεηα ηεο 

Βαζηιείαο II θαη θαηέδεημε ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

ίζρπε κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ηξαπεδψλ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε Βαζηιεία δεκνζίεπζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2010, δχν εθζέζεηο: 

α) ην παγθφζκην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη β) ην δηεζλέο πιαίζην κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο, πξνηχπσλ θαη παξαθνινχζεζεο.  

Οη εθζέζεηο απηέο είλαη γλσζηέο σο ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο III, 

ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζην εθηελέζηεξα ζην παξφλ θεθάιαην. θνπφο απηήο ηεο 

αλαζεψξεζεο είλαη λα ελδπλακσζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

παγθνζκίσο, λα εληζρπζνχλ νη κηθξφ-πξνιεπηηθέο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αλζεθηηθφηεηα 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε θαηξνχο έληαζεο. Αθφκε, επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε, 

κέζσ ηεο πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ησλ 

ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα εθδεισζνχλ ζε νιφθιεξν ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, ηδίσο, ηεο κειινληηθήο κεγέλζπζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ (Barfield, 

2012).  

 

5.1. Σο πλαύςιο τησ Βαςιλεύασ ΙΙΙ 
 

Τπήξμε αλάγθε πηνζέηεζεο ηνπ λένπ πιαηζίνπ. Οπζηαζηηθά, ε Βαζηιεία ΗΗΗ 

απνηειεί κεγάιε ηξνπνπνίεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

δηακφξθσζε ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο Η θαη ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, πνπ θαηέζηε αλαγθαία 
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εμαηηίαο ηεο πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. ηα πιαίζηα ηεο ελαζρφιεζεο κε 

ην δήηεκα ηεο πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν σο 

πξνο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ „80, ε Βαζηιεία αλέιαβε πξσηνβνπιία γηα δηεζλή ζχγθιηζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν ππνινγηζκφο 

θαζψο θαη ε εθπιήξσζε θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ γηα λα 

θαιπθζνχλ, έλαληη ηεο έθζεζεο ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο, πξντφληα ηεο νπνίαο 

ππήξμαλ ε Βαζηιεία Η
7
ην 1988 θαη ε Βαζηιεία ΗΗ

8
ην 2004 νη νπνίεο, ζπλζέηνπλ ην 

ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην
9
. 

Σα αίηηα ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ππήξμαλ πνιιά, θαη νθείινληαη ζε 

αζηνρία:  

 ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα (ηεο 

αλεπάξθεηαο θαλφλσλ καθξν-πξνιεπηηθήο θχζεο),  

 ησλ ηξαπεδηθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ ηζρχνπλ,  

 ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο πνπ αζθνχληαλ ζε θνξείο πνπ παξείραλ 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο,  

 ησλ θνξέσλ πνπ παξείραλ ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο (θπξίσο αλαθνξηθά 

κε εζσηεξηθά θίλεηξα απφδνζεο θαη ακνηβψλ ησλ ζηειερψλ ησλ ηξαπεδψλ), 

θαζψο θαη  

 ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθνχληαλ ζε δηάθνξεο
10

ρψξεο (Gleeson, 

2010). 

ηαλ εθδειψζεθε ε θξίζε ην 2007, δέρζεθε πιήγκα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ. Παξφια απηά, ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ππήξμε επαξθήο
11

. Ωο πξνο απηφ ζπλέβαιε ην γεγνλφο πσο ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα θξάηε απηά ελζσκάησζαλ ζην δίθαηφ ηνπο, ηνπο θαλνληζκνχο 

                                                 
7
 Basel Committee on Banking Supervision (1988)International convergence of capital measurement 

and capital standards. 
8
 Basel Committee on Banking Supervision (2004)Basel II: International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards, A Revised Framework. 
9
ΟηδηαηάμεηοηεοΒαζηιείαοΗθαηΗΗ, ην 2006, θσδηθνπνηήζεθαλζεέλαθείκελνκεηίηιν: International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised Framework - Comprehensive 

Version. 
10

Γηαβηβιηνγξαθηθήεπηζθφπεζεησλαηηίσληεορξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, βι.ελδεηθηηθά, Borio (2008), 

Calomiris (2008), παξηηψηε - ηνπξλάξα (2010). 
11

 Ζ παξαηήξεζε δελ ηζρχεη γηα ηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ, πνπ βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ηεο 

θξίζεο, θαη απνηέιεζαλ κέξνο ηνπ απνθαινχκελνπ “shadow banking system”, ην αξξύζκηζην ηνπ 

νπνίνπ αλάγεηαη ζε έλα απφ ηα θχξηα αίηηά ηεο.  
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ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Ζ πξάμε σζηφζν απέδεημε φηη απηφ δελ ήηαλ αξθεηφ ψζηε λα 

απνηξαπεί ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε νχηε ε επέιεπζε ησλ δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο (Υαξδνχβειεο, 2011a).  

 

5.2. Οι ςτόχοι τησ Βαςιλεύασ III 

 Οπσζδήπνηε, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο III απνηειεί ζεκαληηθφ 

βήκα γηα λα κεησζεί ε αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη βνεζά 

ψζηε λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη αλαιπηέο 

παγθνζκίσο. Οη λένη θαλφλεο απηνί, ζα απμήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ξπζκηζηηθψλ 

αξρψλ, ζα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν επαλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ελδερνκέλσο ζα επηηαρχλνπλ ηε δηαλνκή θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ κε 

θαιή θεθαιαηαθή ζέζε, ππνγξακκίδεη ζε αλαθνξά ηεο ε UBS (2007). Δπηζεκαίλεη 

κάιηζηα, φηη νη αγνξέο αλακέλεηαη λα αληηδξάζνπλ ζεηηθά ζε απηά ηα λέα θαη 

κεζνδηάζηεκα αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ν ηξαπεδηθφο θιάδνο. Οη ηξάπεδεο κε ρακειφ 

θεθαιαηαθφ δείθηε ελδέρεηαη άκεζα λα δερζνχλ επαλαμηνιφγεζε απφ ηηο αγνξέο, 

θαζφηη νη θίλδπλνη άκεζεο άληιεζεο θεθαιαίσλ, έρνπλ κεησζεί. ην πιαίζην απηφ, ε 

UBS πξνηηκά πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ θαιή θεθαιαηαθή βάζε θαη 

ηθαλνπνηεηηθή πιαηθφξκα ρξεκαηνδφηεζεο, επεηδή απηά ζα είλαη ζε ζέζε λα 

επσθειεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ην λέν απηφ πιαίζην θαλφλσλ, εθφζνλ είλαη ζε ζέζε 

λα πξνρσξνχλ ζε δαλεηζκφ πην επηζεηηθά. 

 

 

5.3. Ελϊχιςτα Ίδια Κεφϊλαια 
 

Σν πιαίζην δηεζλνχο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο είρε 

δηακνξθσζεί απφ ηνπο θαλφλεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, παξνπζίαδε ζεκαληηθή 

έιιεηςε, εθφζνλ δελ απέηξεςε ηελ αδπλακία απηή. Δπεηδή νη αδπλακίεο δελ 

αληηκεησπίδνληαλ κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο II, ε BCBS εθδίδεη απφ ην 

2009 θαη έπεηηα, ζπκπιεξσκαηηθέο ζπζηάζεηο, θαλφλεο θ.ιπ., πνπ είλαη γλσζηέο, σο 

Βαζηιεία III. Οη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο θαιχπηνπλ δεηήκαηα ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ. Έγηλε ζαθέο απφ ην πξψην θηφιαο 

δηάζηεκα ηεο θξίζεο φηη ν θίλδπλνο πνπ ελππήξρε ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ δελ είρε εθηηκεζεί νξζά, θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
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αθνξνχζε ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, πνπ απνηεινχζαλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο αγνξέο πνπ είραλ πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα ζπλαιιαγψλ, 

ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαλ αλνίγκαηα απέλαληη ζηηο εηαηξείεο εηδηθψλ ζθνπψλ. Ζ 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο III θαηάθεξε λα απνηππψζεη αθξηβέζηεξα ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ, επεηδή απμάλεη ηελ 

θεθαιαηαθή απαίηεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ, θαηά κέζν φξν, ζην 

ηξηπιάζην ή θαη ηεηξαπιάζην, ζπγθξηηηθά κε εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαλ ζην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ.  

 

5.4. υντελεςτόσ μόχλευςησ 
 

Αλαζηαιηηθά, απέλαληη ζηελ ππεξθπθιηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ είλαη πηζαλφ λα ιεηηνπξγήζεη θαη ην φξην ηνπ δείθηε 

κφριεπζεο. Ο δείθηεο κφριεπζεο ζα ππνινγηζηεί σο ν ιφγνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

πξνο ην ελεξγεηηθφ, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ αλνίγκαηνο εθηφο ηζνινγηζκνχ θαη 

ησλ ζέζεσλ ζε παξάγσγα, θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 3%, ην νπνίν 

πξνηείλεηαη αξρηθά. 

Ζ ππνρξέσζε ηήξεζεο απηνχ ηνπ νξίνπ, δηαζθαιίδεη φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

δελ απμάλνπλ ππέξκεηξα ηνλ δαλεηζκφ ηνπο θαη απνζαξξχλεη ηελ ρξήζε 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ επηιεθηηθά, γεγνλφο πνπ ζα επεξέαδαλ ηνλ δείθηε εάλ 

ππνινγηζηεί βάζεη ηνπ .Κ.Δ. δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Σαπηνρξφλσο ζα 

αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν ιαλζαζκέλεο απεηθφληζεο ηνπ ππνδείγκαηνο θαηφπηλ 

ζηάζκηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (Κηφρνο θ.α., 2003).  

 

5.5. Ρευςτότητα 
 

Ζ εζθαικέλε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο θαη ηε δπζιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηαγνξψλ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζηεξίδνληαλ θαηά πνιχ ζε απηέο γηα λα αληιήζνπλ 

ξεπζηφηεηα. Ζ πεξίπησζε ηεο Northern Rock είλαη γλσζηή:έλα πηζησηηθφ ίδξπκα κε 

ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε πξνζέθπγε ζην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 

ηεο ζε ξεπζηφηεηα, κηαο νη ρξεκαηαγνξέο ζηηο νπνίεο ζηεξηδφηαλ εμνινθιήξνπ, γηα 

λα ρξεκαηνδνηεζεί, νπζηαζηηθά, δελ ιεηηνπξγνχζαλ (Παπατσάλλνπ Γ., 2000).  
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Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ εηζάγεη ηνπο εμήο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ: η) ηνλ δείθηε θάιπςεο ηεο ξεπζηφηεηαο, πνπ πξνβιέπεη 

φηη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ επαξθέο απφζεκα ξεπζηνχ 

ή ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλά πάζα ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ζε ζέζε λα επηβηψζνπλ δεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηη) 

ηνλ δείθηε ζηαζεξήο θαζαξήο ρξεκαηνδφηεζεο ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηζνξξνπία σο 

πξνο ηηο δνκέο ρξεκαηνδφηεζεο δίλνληαο έκθαζε ζηηο ζηαζεξέο ηεο πεγέο απηήο. 

 

5.6. Κεφαλαιακό απόθεμα για λόγουσ ςυντόρηςησ 
 

Σα ίδηα θεθάιαηα απνηεινχληαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θέξνπλ 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά: παξνπζηάδνπλ δηαθνξά σο πξνο ζηε δπλαηφηεηα λα 

απνξξνθνχλ δεκίεο, νη νπνίεο γηα απηφ ηνλ ιφγν θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: α) βαζηθά, β)θχξηα γ) πξφζζεηα θα ζπκπιεξσκαηηθά, δ) θχξηα θαη 

πξφζζεηα. Σα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ απνηεινχληαλ θχξην ιφγν ηεο επξσζηίαο 

ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρνπλ επάξθεηα απφ άπνςε 

πνζφηεηαο θαζψο θαη απφ άπνςε πνηφηεηαο. Ζ Βαζηιεία III θαιχπηεη θαη ηηο δχν 

αλάγθεο θαζψο, ζέηεη ηα θξηηήξηα σο πξνο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ κπνξνχλ 

λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη αθφκε, απμάλεη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απέλαληη ζην ηαζκηζκέλν σο πξνο ηνλ Κίλδπλν 

Δλεξγεηηθφ (.Κ.Δ.), ζπλνιηθά αιιά θαη μερσξηζηά γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο δεκίαο. Πην εηδηθά 

θαζνξίδεηαη πσο ηα θεθάιαηα «θαιχηεξεο πνηφηεηαο» πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

θεθάιαηα πνπ είλαη πεξηνπζία ησλ κεηφρσλ θαη πνπ απνξξνθνχλ ηε δεκία πιήξσο, 

ηφζν σο πξνο ηε ιεηηνπξγία φζν θαη θαηά ην ελδερφκελν παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηξάπεδαο, δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ην πνζνζηφ (4,5%) 

ηνπ .Κ.Δ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν φξην, ρξεηάδεηαη λα ηεξείηαη θαηφπηλ αθαίξεζεο απφ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηα νπνία αθαηξνχληαη ζήκεξα απφ ην ζχλνιν ή 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

ζεκεηνινγηθά ε κεηνλνκαζία ησλ βαζηθψλ θπξίσλ θεθαιαίσλ: απφ «Core Tier 1» ζε 

«Common Equity Tier» δειαδή, σο «Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Κνηλψλ Μεηφρσλ». 

Αθφκε, ε Βαζηιεία III πξνβιέπεη έλα πεξηζψξην δηαηήξεζεο θεθαιαίσλ ηεο ηάμεο 

ηνπ 2,5% επί ηνπ .Κ.Δ. Σν πνζνζηφ απηφ απνηειείηαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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ησλ ίδησλ ησλ κεηφρσλ. Απηφ ην πεξηζψξην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνξξνθεζνχλ 

νη δεκίεο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, ε κείσζή ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ζε 

αλαινγηθά απμαλφκελν πεξηνξηζκφ αλαθνξηθά κε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ζην 

πξνζσπηθφ θ.ιπ. (παξηηψηεο & ηνπξλάξαο, 2010). 

 Αθφκε, ην «αλαθπθιηθφ πεξηζψξην» ζα ιεηηνπξγεί κε ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθφ 

πξνο ην «πεξηζψξην δηαηήξεζεο θεθαιαίνπ», πνπ ζα απμνκεηψλεηαη κέζα ζην εχξνο 

ηεο θιίκαθαο απφ 0 έσο 2,5% επί ηνπ .Κ.Δ., αλαιφγσο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. 

ηφρνο ηεο εηζαγσγήο απηνχ ηνπ πεξηζσξίνπ είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ππεξθπθιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κε άιια ιφγηα ε «βίαηε» απνκφριεπζε ζε 

πεξίνδν χθεζεο θαηφπηλ αλεμέιεγθηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Σν ζχλνιν ησλ επνπηηθψλ ίδησλ θεθαιαίσλ ρξεηάδεηαη λα αλέξρνληαη ζε 

10,5% επί ηνπ .Κ.Δ. πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πεξηζσξίνπ δηαηήξεζεο, κε 

εμαίξεζε ην αληηθπθιηθφ πεξηζψξην. 

 

5.7. Αξιολόγηςη των νϋων διατϊξεων 
 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, 

πξφηεηλε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην 2013 ζηαδηαθά, θαη ζε βάζνο εμαεηίαο. 

Οξηζκέλεο κάιηζηα δηαηάμεηο είλαη πηζαλφ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ηξνπνπνίεζεο. Απηφ καο νδεγεί ζε έλα αξλεηηθφ θαη έλα ζεηηθφ ζπκπέξαζκα:  

 δεδνκέλνπ φηη δελ εθαξκφδνληαη θαηεπζείαλ νη λένη θαλφλεο είλαη απφξξνηα 

ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ε εθαξκνγή ηνπο, ζσξεπηηθά, ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ, εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο πνπ 

ζπλεπάγεηαη. Θα απμεζνχλ θαηά πνιχ νη θεθαιαηαθέο ηνπο απαηηήζεηο θπξίσο 

ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα 

ηνλ ζπληειεζηή ξεπζηφηεηαο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

ζε αλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηνπο. Ο ρξφλνο 

πξνζαξκνγήο πνπ ζα παξέιζεη είλαη επνκέλσο, αλαγθαίαο.  

 Σν γεγνλφο φηη ζα ηξνπνπνηεζνχλ κεξηθέο δηαηάμεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ είλαη 

πνιχ πηζαλφ φηη δεκηνπξγεί αζάθεηα, ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

θαζπζηέξεζε ζηελ πηνζέηεζή ηνπο, ηδίσο εθφζνλ ε πηνζέηεζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εζληθψλ αξρψλ.  

ζα πξναλαθέξζεθαλ ππνδειψλνπλ φηη ην πεξηζψξην θεξδνθνξίαο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην λέν πεξηβάιινλ ζα πεξηνξηζηεί αηζζεηά, φπσο επίζεο θαη 
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ε απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (αζρέησο κε ηε δπλαηφηεηα κεηαθχιηζεο θφζηνπο 

θαη ησλ πεξηζσξίσλ θφζηνπο ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ). Ζ παξαηήξεζε ηζρχεη 

ηδίσο εάλ ιεθζεί ππφςε ην φηη ε Βαζηιεία ΗΗΗ είλαη κία κφλνλ δέζκε ξπζκηζηηθψλ 

κέηξσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηα νπνία ηεινχλ ππφ δηακφξθσζε 

πξνο ην παξφλ. Ζ Δηθφλα 1 παξνπζηάδεη ρηνπκνξηζηηθά ηελ εμέιημε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε έσο ηελ ζχληαμε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ. 

 

Δηθφλα 1: Σα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ 

θξίζε ηνπ 2007 έσο ζήκεξα 

 

 

 

ζα πξναλαθέξζεθαλ αζθαιψο, απνηειεί ζπλέπεηα ηεο αλάγθεο λα ζσξαθηζηεί 

ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν, απέλαληη ζηα 

ελδερφκελα εθδήισζεο κηαο λέαο θξίζεο, φπσο απηή πνπ έιαβε ρψξα πξνζθάησο. 

Αθφκε θαη αλ ν ηζρπξηζκφο είλαη νξζφο, φηη ην λέν ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιηθή σο πξνο ηε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε, νη εκπεηξίεο ηεο 

πξφζθαηεο θξίζεο θαζηζηνχλ αηηηνινγεκέλε ηε ιήςε απζηεξψλ κέηξσλ αλ θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φρη επαξθψο δηθαηνινγήζηκε) (Γθφξηζνο, 2006). 
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5.8. υνϋπειεσ Βαςιλεύασ ΙΙΙ 
 

Σν λέν επνπηηθφ πιαίζην ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη πην απιφ θαη πην 

ηζρπξφ, θαζφηη επηηπγράλεηαη εχινγε ζηαζεξφηεηα κηαο θαη εληζρχεηαη ην ζπλνιηθφ 

θεθάιαην ησλ ηξαπεδψλ. Γηα κεγάιν αξηζκφ ηξαπεδψλ, νη επηπηψζεηο ηεο Βαζηιείαο 

ΗΗΗ, πεγάδνπλ απφ ηε κείσζε θεθαιαίσλ. Πέξα απφ ην αλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, είλαη απαξαίηεην λα αθαηξέζνπλ 

νξηζκέλεο κνξθέο θεθαιαίνπ πνπ επηθαινχληαλ ζηα πιαίζηα ηεο Βαζηιείαο II. 

Γεχηεξνλ, ε Βαζηιείαο ΗΗΗ επεξεάδεηαη απφ ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.  

ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε 

λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά ηε βειηηζηνπνίεζε αλεμαξηήησο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπο. Οη αιιειεμαξηήζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα θάζε 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα έρεη επίπησζε ζην θεθάιαην ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

θαζψο θαη ηε ζέζε κφριεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ππνρξέσζεο πνπ 

επεξεάδεη ηε ζέζε ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο βξαρππξφζεζκα, σο κέξνο 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο.  

Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα ηερληθφ δήηεκα κηαο θαη ππφ ηελ πξνζνρή πνπ 

δηαξθψο απμάλεηαη εθ κέξνπο ησλ νξγαληζκψλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ επελδπηψλ αλαθνξηθά κε ηνπο ηξαπεδηθνχο ηζνινγηζκνχο, 

αλαδεηθλχεηαη ζε ζηξαηεγηθφ ζέκα. πλεπψο, βιέπνπκε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ θεθαιαίσλ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηζνινγηζκψλ, θαη ησλ κεησκέλσλ 

καθξνπξφζεζκσλ θνζηψλ ρξεκαηνδφηεζεο, σο ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ ηζνινγηζκψλ. Απηφ επηηξέπεη ζηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα λα κεηξηάζνπλ έσο θαη 1% ην ρακέλν ROE (παξηηψηεο 

& ηνπξλάξαο, 2010).  
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υμπερϊςματα 
 

Ζ Βαζηιεία III, αλαθνξηθά κε ηα πξφηππα θεθαιαίσλ κίαο ηξάπεδαο, 

ζπληάρζεθε αζηξαπηαία. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δηήξθεζαλ γηα έλα ρξφλν ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Βαζηιείαο II νη νπνίεο δηήξθεζαλ κία δεθαεηία. Ζ ζπλεπήο 

εθαξκνγή σζηφζν ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαηά ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ζα δεκηνπξγεί 

ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο Διιάδαο. Αθφκε, ρξεηάδεηαη λα 

θαζνξηζηεί αλ ε Βαζηιεία III ζα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ 

αλαθνξηθά κε ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Οη θαλφλεο ηεο 

Βαζηιείαο III είλαη απζηεξφηεξνη απφ εθείλνπο ηεο Βαζηιείαο II, πνπ απέηπρε λα 

δηαζθαιίζεη φηη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είραλ επαξθή θεθάιαηα πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε κεηά ηελ κεγάιε χθεζε. Ζ Βαζηιεία III 

αχμεζε ζην ηξηπιάζην ην πνζφ ηεο πνηφηεηαο θεθαιαίνπ πνπ είλαη απαξαίηεην λα 

έρνπλ ζην απνζεκαηηθφ ηνπο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Παξφια απηά, ππάξρνπλ παγίδεο 

σο πξνο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ην πεξηερφκελν πνπ ζα ππνλφκεπε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

Οη θχξηεο πηπρέο ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ ζα νινθιεξσζνχλ ζηαδηαθά 

κέρξη ηηο αξρέοηνπ 2019. Απηφ ζα απνηειεί πξφθιεζε γηα ηηο αξρέο επνπηείαο θαη ηα 

αθεληηθά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ δπλακηθή επνπηεία ζηνλ ηνκέα απηφ. Οη 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ ησλ ηξαπεδψλ ελδερνκέλσο λα άκβιπλε ηελ επηζπκία επηβνιήο 

ηεο Βαζηιείαο III, θαζφηη νη κλήκεο ηεο παγθφζκηα πηζησηηθήο θξίζεο εμαζζελνχλ. Ζ 

δηαηήξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ηάμεο ηνπ 2,5%, πνπ είλαη ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ 

αλέκελαλ νη, δελ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ηζρχνο ηηο αξρέο ηνπ 2019. Πξνο ην παξφλ, 

ην Tier 1 θεθαιαηαθήο απαίηεζεο πξφθεηηαη λα αλέιζεη ζην 7%.Πξαθηηθά, είλαη 

πηζαλφ λα απνηειεί ζηέξεν έδαθνο γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαζφηη δελ ζα 

επηζπκνχλ λα αληηκεησπίζνπλ πεξηνξηζκφ ζηηο πιεξσκέο, φπσο ηα εμηξά κεξίζκαηα 

θαη ε επαλαγνξά ησλ κεηνρψλ. Μηα πηψζε πην θάησ απφ ην 7% ζα έβιαπηε ηε θήκε 

ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο κεηαμχ επελδπηψλ θαη ρξεκαηαγνξψλ.  

Οη λένη θαλφλεο θεθαιαίνπ δελ απνηεινχλ απιψο λέα επηβάξπλζε γηα ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Δίλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε 

λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ελδέρεηαη λα έρνπλ απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Οη ηξάπεδεο ρξεηάζηεθε απφ ηηο αξρέο ηνπ2015 λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ην λέν παγθφζκην πξφηππν ξεπζηφηεηαο. Απηφ πξφθεηηαη λα 
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απμήζεη ηηο πηέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηνχλ απνζεκαηηθά ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ.  

Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο απφ ηελ άιιε πιεπξά ζέζπηζαλ πνιχ πην απζηεξέο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο απφ ην ηέινο ηνπ 

2011, νη νπνίεο αλάγθαζαλ νξηζκέλεο ηξάπεδεο λα επαλεμεηάζνπλ αλ επηζπκνχλ λα 

ζπλερίζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Αθφκε, νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο 

Διιάδαο είλαη ζε ζέζε λα επηβάιινπλ πξφζζεηα έμνδα ζηα κεγάια ηδξχκαηα, πνπ 

ζεσξνχλ πσο είλαη αξθεηά κεγάιεο γηα λα απνηχρνπλ. Ζ πξννπηηθή απηή ζα ήηαλ 

δπλαηφ λα πξνθαιέζεη ηα κεγάια ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ πην 

πνιιά θεθάιαηα απφ φζα νξίδνπλ νη θαλνληζκνί ηεο Βαζηιείαο III.  

Ο Richard Barfield (2012), δηεπζπληήο ηεο PriceWaterhouseCoopers ηφληζε φηη 

ε πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηδησηψλ επεξεάδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη 

ζηνρεπκέλα. Ζ εθαξκνγή πνιχ πηζαλφ λα είλαη θαζνιηθή ζπγθξηηηθά κε ην πιαίζην 

ηεο Βαζηιείαο II. Σε θνξά απηή νη ΖΠΑ είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλεο ζρεηηθά κε ην 

λέν πιαίζην κηαο θαη δελ εθάξκνζαλ πιήξσο ηνπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο II. Παξφια 

απηά, ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο πνπ ήηαλ καθξά, είρε σο ζπλέπεηα νηθνλνκηθέο αιιαγέο 

πνπ άιιαμαλ ζρεηηθά ηελ πξφζεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ησλ ΖΠΑ έσο ηελ επνρή 

ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Μεξηθέο πην κεγάιεο ηξάπεδεο θαηέρνπλ 

πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απφ ηα απαηηνχκελα βάζεη ζπκθψλνπ Βαζηιείαο III. Ωζηφζν, 

πνιιά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ελδέρεηαη λα αηζζάλνληαη πηέζεηο πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ 

ζηνπο επελδπηέο πσο είλαη ζε ζέζε λα ζπκκνξθσζνχλ κε ην λέν πην λσξίο θαη φρη 

αξγφηεξα, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί πσο δελ ζα εμεηαζηνχλ αλαθνξηθά κε ηελ 

άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ.  

Τπάξρνπλ θαη ζήκεξα εθθξεκφηεηεο ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο. Δπνκέλσο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Βαζηιείαο III είλαη ακθηιεγφκελε. Ζ αλαθνίλσζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ αλψηαηνπ νξίνπ (αλαθνξηθά κε ηε κφριεπζε) θαη ησλ λέσλ 

απαηηήζεσλ ξεπζηφηεηαο, θαζπζηέξεζαλ. Ζ εθαξκνγή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

πηζαλψο κεηά ην 2018 δηφηη δελ έρεη δηεπθξηληζηεί ην πεξηερφκελφ ηνπο. πλεπψο,  ζα 

είλαη δχζθνιν ην έξγν ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ πιαηζίνπ. Ζ Βαζηιεία II ήηαλ δπλαηφ 

λα θαηέξξεαλ ππήξρε θσιπζηεξγία ησλ ρσξψλ λα αξρίζνπλ λα δίλνπλ ζε ηξάπεδεο 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζπγθξηηηθά κε άιια ίδηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.  

Ζ Βαζηιεία III απνηειεί θνκκάηη ησλ δηαβνπιεχζεσλ ησλ G20 γηα λα 

επεμεξγαζηνχλ ηα γεγνλφηα θαη λα εθαξκφζνπλ φζα δίδαμε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 
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θξίζε. Τπάξρεη θίλδπλνο λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε νηG20 ζηελ εμάξηεζε απφ 

ηα πην πςειά επίπεδα θεθαιαίσλ θαη φρη ζηελ ελίζρπζε πηπρψλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο ήηαλ ειιηπείο φηαλ ζπλέβε ε θξίζε. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ε Βαζηιεία ΗΗΗ λα εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε παγθφζκην επίπεδν, αθφκε 

ην θεθάιαην πξέπεη λα απνηειεί απνθιεηζηηθά κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Άιινη θχξηνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ βειηησζεί 

είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ε επνπηεία θαη ε δηελέξγεηα φισλ απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζπληνληζκέλα, θαζψο πξφθιεζε ε είλαη δχζθνιε, δήισζε ν Richard 

Barfield. 
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Επύλογοσ 
 

Ζ Βαζηιεία II είλαη κεγάιν εγρείξεκα πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ ππήξρε 

παξφκνην ζηελ Διιάδα νχηε θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Δπξψπεο. Ζ θπξηφηεξε θαη 

θξίζηκε πιένλ αιιαγή πνπ θέξλεη ε Βαζηιεία II είλαη ν εληειψο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Γεδνκέλνπ ην 

πιαίζην ηεο Βαζηιείαο II ελζσκάησζε ζε κεγάιν βαζκφ δηεζλείο ηξαπεδηθέο 

πξαθηηθέο ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνπηείαο, απνδείρζεθε φηη είλαη εθηθηφο – κε 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, αζθαιψο - ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ επνπηηθψλ απαηηήζεσλ 

ζε πεγή επηρεηξεκαηηθήο σθέιεηαο κε ζηφρν ηελ πξφζζεηε αμία γηα ηνπο κεηφρνπο 

ησλ ηξαπεδψλ. Με εθαξκνγή ηνπο λένπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο II, αιιάδνπλ νη 

ζπλζήθεο ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ (Καιθάνγινπ, 2006).  

 Δπλνεκέλα απφ ηελ αιιαγή ζα είλαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ ηελ εμειηγκέλε κέζνδν πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έλαληη ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ παξακέλνπλ ζηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ην 

θίλεηξν παξνρήο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ γηα δηαξθέο βειηηψζεηο ηνπ πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, απηφ ζεκαίλεη πσο επλνεκέλα ζα είλαη ηα κεγαιχηεξα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ επηιέμεη λα εθαξκφζνπλ πξνεγκέλεο κεζφδνπο θαζψο 

θαη απηέο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή κε πξνυπφζεζε, λα είλαη 

ειεγρφκελν ην επίπεδν επηζθάιεηαο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ηξαπεδψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηηο εμειηγκέλεο κεζφδνπο, ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 

κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ πνπ αλέιαβε θάζε ηξάπεδα 

ζα ηνπο επηηξέςεη λα επηηχρνπλ θαιχηεξε ζηάζκηζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ θηλδχλνπ θαη 

ηηκνιφγεζεο ηνπο δαλείνπ. Απηφ πάεη λα πεη φηη νδεγνχκαζηε ζε πιαίζην 

ηηκνιφγεζεο πνπ ζα είλαη πην δίθαην θαη αθξηβέζηεξν θαζφηη ε ηηκνιφγεζε ηνπ 

πειάηε ζπλδέεηαη κε έλα αλακελφκελν ξίζθν. 

Οη ηξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα αληακείςνπλ ηνπο ζπλεπείο πειάηεο, –εηαηξηθνχο 

θαη ηδηψηεο. ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, αλακέλεηαη ζεηηθφ ην πξαθηηθφ 

απνηέιεζκα: παιαηφηεξα ην ρακειφ επηηφθην αθνξνχζε κφλν ηηο ηδηαίηεξα κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Με λέν απηφ πιαίζην, ηα ρακειά επηηφθηα ζα απνηεινχλ έλδεημε ηεο 

θαιήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο αλεμαξηήησο κεγέζνπο. πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε 

λα πνχκε πσο ην λέν χκθσλν επηθέξεη αιιαγέο θαη ε εθαξκνγή ηνπ απαηηεί 

πξνζπάζεηα θαζψο θαη δηάζεζε πφξσλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο. Ζ 
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πξφζεζε ηεο Βαζηιείαο ήηαλ λα γίλεη αζθαιέζηεξνο ν ηξαπεδηθφο θιάδνο. Παξφηη νη 

πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο θαη νη ελψζεηο ηξαπεδψλ ζπλαηλνχλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

αξθεηνί εθθξάδνπλ αλεζπρία αλαθνξηθά κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζπκθσλίαο θαη 

ζεσξνχλ δχζθνιν λα πινπνηεζεί. ηελ Ηηαιία, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο 

ζεσξήζεθε ππεξβνιηθά ζχλζεην. ηεο Ζ.Π.Α., ην έθξηλαλ αλεθάξκνζην. ε θάζε 

πεξίπησζε νη δηεζλείο φκηινη, αλεμάξηεηα απφ ηελ έδξα ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπκκνξθσζνχλ. ηελ Δ.Δ., φιεο νη ηξάπεδεο αλεμαηξέησο θαζψο θάζε άιιεο κνξθήο 

πηζησηηθφ ίδξπκα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηε ζπκθσλία.  

ε φηη αθνξά ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ε Σξάπεδα Διιάδνο δηαπίζησζε πσο 

πθίζηαηαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζην βαζκφ πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξαπεδψλ. 

Οξηζκέλεο κάιηζηα, έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη εγθαίξσο ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ 

εζσηεξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ θαη πξνέβεζαλ, ιίγν έσο πνιχ, ζηελ εθαξκνγή 

κεζφδσλ εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο γηα λα ππνινγηζηεί ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη νη 

ζρεηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. ην επκεηάβιεην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

επηθξαηεί παγθνζκίσο, ην λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία σο θχξηα πξνυπφζεζε πξνζηαζίαο ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο απφ θιπδσληζκφ. Ζ ζπκκφξθσζε επηηπρψο κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ 

λένπ πκθψλνπ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο, 

ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ.  
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Παρϊρτημα 
 

Π.1 υνϋντευξη ςτον Φρόςτο Κώνςτα με θϋμα: Νϋοι κανόνεσ κεφαλαιακόσ 
επϊρκειασ για τισ τρϊπεζεσ/Βαςιλεύα ΙΙ Τι αλλάζει ςτη χρηματοοικονομική 
των μικρομεςαίων επιχειρήςεων, Οικονομικό περιοδικό Επιλογή, 
(Υεβρουϊριοσ 2007). 
 

ΣΗ ΑΛΛΑΕΔΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΩΝ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

πλέληεπμε ζηνλ Υξήζην Κψλζηα 

 

        Μεηά ηελ θαηαλαισηηθή θαη ηε ζηεγαζηηθή πίζηε, νη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα 

θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ λέα αλεμεξεχλεηε πεξηνρή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ... Οη λένη θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ 

επηβάιιεη ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δεκηνπξγνχλ έλα λέν 

επλντθφηεξν πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ... Ζ αιήζεηα είλαη πσο ην 

λέν ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηηο ηξάπεδεο είλαη ηδηαίηεξα 

πεξίπινθν. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηφζν πεξηζζφηεξα 

θεθάιαηα πξέπεη λα δεζκεχνπλ νη ηξάπεδεο. Αμίδεη σζηφζν λα κειεηήζνπκε ην λέν 

πεξίπινθν ζχζηεκα θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, 

Υξήζηνο Γθφξηζνο κε απιά ιφγηα καο βνεζά λα κάζνπκε «απφ κέζα» πσο νη 

ηξάπεδεο ζα αμηνινγνχλ ηνπο λένπο πειάηεο ηνπο... 

 

- Γηαηί φινη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδνπλ κε δένο ηηο επεξρφκελεο 

αιιαγέο πνπ επηβάιεη ε πεξηβφεηε ζπκθσλία ηεο Βαζηιείαο ΗΗ; 

 

         Οη θαλφλεο γηα ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηηο ηξάπεδεο ζηνρεχνπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο απνξξφθεζεο δεκηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη κε 

πξνβιέςηκνη θίλδπλνη, ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, εθδεισζνχλ. 

Απηνί νη θαλφλεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ αζθαιείαο, ην νπνίν 

απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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- Γηαηί ππάξρεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο; Ση εμππεξεηεί; 

          Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία ηδξχζεθε ζην ηέινο ηνπ 

1974, ζε κηα πεξίνδν πνπ ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα πέξαζε απφ ην θαζεζηψο 

ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζην θαζεζηψο ηεο ειεχζεξεο 

δηαθχκαλζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ ηεο νκάδαο ησλ 10 θξαηψλ (G 10). Σελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

ππνζηεξίδεη ε Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for International Settlements). 

Ζ Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηε δηακφξθσζε ηζνδχλακσλ φξσλ 

αληαγσληζκνχ, θπξίσο ζε δηεζλέο επίπεδν, αθελφο κελ κεηαμχ ησλ δηεζλψο 

δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ηξαπεδψλ θαη, αθεηέξνπ, κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ 

εηαηξεηψλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν ηζρχνλ ζχζηεκα θαλφλσλ ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ δηεζλψλ 

ηξαπεδψλ (απφ ην νπνίν έρεη επεξεαζηεί ε επξσπατθή θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη κέζσ 

απηήο ε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο) δηακνξθψζεθε 

ζηαδηαθά απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1988, φηαλ δεκνζηεχηεθε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο 

γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (International Convergence of Capital Measurement 

and Capital Standards). Σν χκθσλν απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ην 

1996. 

 

- Ζ αιήζεηα είλαη θ. Γθφξηζν φηη απηφ ην παιηφ θαη πεξηβφεην χκθσλν ηνπ 

1988 γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, απνηέιεζε αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο... 

 

        Γη‟ απηφ ινηπφλ,  ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία εμέδσζε 

ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2004 ην λέν χκθσλν γηα ηελ Κεθαιαηαθή επάξθεηα. ηελ Διιάδα ε 

ελζσκάησζε ηνπ λένπ πκθψλνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

ζρεηηθήο θνηλνηηθήο Οδεγίαο. Οη λέεο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο 

αθνξνχλ ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 

- ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ππνινγηζκνχ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ - κε ηελ πξνζζήθε απαηηήζεσλ γηα 

θάιπςε έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ (Ππιψλαο Η), 
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- ζηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ γηα ην δηαξθή έιεγρν ηεο επάξθεηαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ (Ππιψλαο ΗΗ), θαη 

 

- ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ε αγνξά ζηηο ηξάπεδεο κέζσ ηεο 

θαζηέξσζεο θαλφλσλ γλσζηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ (Ππιψλαο 

ΗΗΗ). 

 

ην λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη 

ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πην επαίζζεηεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν, 

επηηπγράλνληαο ζχγθιηζε κεηαμχ ηνπ επνπηηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

- Αο ηα πάξνπκε έλα- έλα. Απηφο ν πξψηνο ππιψλαο ηνπ λένπ χκθσλνπ ηη 

αιιαγέο θέξλεη; 

 

Πξψηα, ηξνπνπνηεί ηελ ηζρχνπζα ηππνπνηεκέλε κέζνδν (standardized approach) γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Ζ λέα ηππνπνηεκέλε κέζνδνο 

δηαηεξεί ηε ινγηθή ηεο παιηάο κεζφδνπ κε ηελ απφδνζε πξνθαζνξηζκέλσλ 

ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο θηλδχλνπ. Δληνχηνηο, επηηπγράλεη κεγαιχηεξε επαηζζεζία σο 

πξνο ηνλ θίλδπλν, ζην κέηξν πνπ νη ζπληειεζηέο θηλδχλνπ πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα 

κε ηε δηαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

 

Γεχηεξν, αλαγλσξίδεη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ βάζεη εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

δηαβάζκηζεο (internal ratings based approach), κέζνδν ε νπνία παξέρεη ζηηο ηξάπεδεο 

δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην βαζκφ εμέιημεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο θηλδχλνπ: 

 

- ηε ζεκειηψδε κέζνδν (foundation approach) θαη, 

- ηελ πξνεγκέλε κέζνδν (advanced approach). 
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- Δπηκέλεηε θαη επαλαιακβάλεηε πσο νη λένη θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ... Γηαηί; 

Μα απηφ αθξηβψο ην δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ απνηεινχζε αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο ησλ αξρηθψλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ θεηκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. Ζ θξηηηθή εζηίαδε ζην 

πςειφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ην λέν χκθσλν γηα ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δεδνκέλνπ φηη αθελφο απνπζηάδεη ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ ΜΜΔ θαη αθεηέξνπ ε ζηαηηζηηθή εθηίκεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ δελ ππνινγίδεηαη 

εχθνια ιφγσ απνπζίαο αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ. Καηά ζπλέπεηα νη ηξάπεδεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξνχλ πςειέο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αλνηγκάησλ.  

 

- Ναη αιιά θαη ζήκεξα ε πηζαλφηεηα αδπλακίαο εθπιήξσζεο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειή. Με ιίγα ιφγηα ν θίλδπλνο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη ίδηνο... 

 

        Δηδηθέο έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη ε πςειή δηαζπνξά απηψλ ησλ απαηηήζεσλ 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζην θφζηνο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Δκείο δελ παξαγλσξίδνπκε φηη νη ΜΜΔ ζπγθξνηνχλ ηε 

ξαρνθνθαιηά ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο (ην 99% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ 

ζηελ ΔΔ ησλ 25 είλαη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο), νχηε αγλννχκε φηη απηέο αθξηβψο 

νη επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε. Απηφο 

είλαη ν ιφγνο πνπ Δπξσπατθή Έλσζε δηακφξθσζε έλα εηδηθφ, πεξηζζφηεξν επλντθφ 

πιαίζην, γηα ηε ζηάζκηζε ησλ ρνξεγήζεσλ έλαληη ησλ ΜΜΔ ηφζν ζηελ ηππνπνηεκέλε 

κέζνδν (ππφ - α) φζν θαη ζηε κέζνδν ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (ππφ β). 
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- Γηα λα ην δνχκε απηφ πην ζπγθεθξηκέλα... 

ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν νη ζπληειεζηέο θηλδχλνπ πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα 

κε ηε δηαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. ζνλ 

αθνξά ηε κεηαρείξηζε ησλ αλνηγκάησλ πξνο ΜΜΔ ζηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί φηη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηνπο ζηε 

θαηεγνξία αλνηγκάησλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζα ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηή θηλδχλνπ 

75 % αληί ηνπ 100% πνπ ηζρχεη ζήκεξα. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηηο ηξάπεδεο. 

 

- Γειαδή ν δαλεηζκφο κπνξεί λα γίλεη θζελφηεξνο γηα ηηο αμηφπηζηεο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Πνηα είλαη σζηφζν ηα θξηηήξηα γηα λα ζπκπεξηιεθζεί 

έλα άλνηγκα ζην ραξηνθπιάθην ιηαληθήο ηξαπεδηθήο; 

Πξψηα απφ φια ε ηδηφηεηα ηνπ πειάηε (θπζηθφ πξφζσπν ή κηθξέο 

επηρεηξήζεηο), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη (πξνζσπηθά θαη 

θαηαλαισηηθά δάλεηα, πηζησηηθέο επρέξεηεο θ.ιπ.), ε δηαζπνξά ραξηνθπιαθίνπ 

(granularity), θαη θπζηθά ην χςνο αλνίγκαηνο (δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1 εθαη. 

επξψ). 

 

- Ζ κεγάιε σζηφζν θαηλνηνκία ηνπ λένπ πκθψλνπ είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

        ε αληίζεζε κε ηελ αδξή θαη ζπρλά απζαίξεηε θαηάηκεζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ζηάζκηζεο θηλδχλνπ ηεο ηππνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο, ε πξνζέγγηζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ζπζηεκάησλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο εμαηνκίθεπζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ αλά αληηζπκβαιιφκελν. Ζ Μέζνδνο ησλ Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ 

απνηειεί έλα κεγάιν βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζχγθιηζεο ηεο έλλνηαο 

«θίλδπλνο» κε ηελ έλλνηα «απφδνζε», ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα νδεγήζεη ζε 

απειεπζέξσζε ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη άξα επέθηαζε ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο, 

εληζρχνληαο έηζη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ηελ πεξίπησζε ησλ κεζφδσλ 

εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ παξέρνληαη δπν δπλαηφηεηεο κεηαρείξηζεο ησλ 

αλνηγκάησλ πξνο ΜΜΔ  είηε σο αλνίγκαηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ιηαληθήο  (ππφ α) είηε 

εθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο σο αλνίγκαηα έλαληη επηρεηξήζεσλ 

(ππφ β). 
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- Πσο κπνξνχλ νη ηξάπεδεο λα πεξηιάβνπλ ηα δάλεηα πξνο ΜΜΔ ζηελ 

θαηεγνξίαο ηεο ιηαληθήο κε ηε κέζνδν απηή ψζηε νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο λα 

ππνινγίδνληαη επλντθφηεξα; 

 

        Σα θξηηήξηα ζπκπεξίιεςεο ζην ραξηνθπιάθην ιηαληθήο είλαη ηα ίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε, αιιά επηπιένλ ζεκαληηθφ 

θξηηήξην απνηειεί θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη νη ηξάπεδεο, ζε φξνπο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηα δάλεηα πξνο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ραξηνθπιάθην ιηαληθήο έλα δάλεην πξνο ΜΜΔ ζα 

πξέπεη ε ηξάπεδα λα κελ ην παξαθνινπζεί κεκνλσκέλα, αιιά σο κέξνο ελφο ζπλφινπ 

/ραξηνθπιαθίνπ αλνηγκάησλ κε νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά. χκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε κεηαρείξηζε ησλ αλνηγκάησλ πξνο ΜΜΔ σο αλνίγκαηα 

ιηαληθήο ηξαπεδηθήο πξνυπνζέηεη φηη νη ηξάπεδεο ηα αληηκεησπίδνπλ θαηά ηξφπν 

φκνην κε ηε κεηαρείξηζε ησλ άιισλ αλνηγκάησλ ιηαληθήο θαη δηαρξνληθά ζπλεπή   

(SME  use test). 

 

- Αθνχγεηαη φηη αξθεηά αλνίγκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαίνπ θίλεζεο ζα 

κπνξνχλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο λα πεξηιεθζνχλ ζηελ 

θαηεγνξία απνδεθηψλ αλαλενχκελσλ πηζησηηθψλ αλνηγκάησλ. 

        Αλ θαη πξνβιέπεηαη ε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ γηα ηα αλνίγκαηα έλαληη επηρεηξήζεσλ, έρεη πξνβιεθζεί εηδηθφο 

ζπληειεζηήο - γηα ηε πξνζαξκνγή ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζην κέγεζνο ηεο 

εηαηξείαο (firm size adjustment), αλάινγα κε ην χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ν νπνίνο 

πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 5 κέρξη 50 εθαη. επξψ. Ζ κεηαβιεηή πξνζαξκνγή ζην 

κέγεζνο ηεο εηαηξείαο επηηξέπεη ηε κείσζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κέρξη 20% 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 5 εθαη. επξψ. 

 

- Αο δνχκε ηψξα πσο κεηαθξάδνληαη φια απηά ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. 

Δδψ έρνπκε ρηιηάδεο Οκφξξπζκεο, Δηεξφξξπζκεο θαη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο πνπ 

απνηεινχλ ην 90,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ... 

 

        Δηιηθξηλά πηζηεχσ πσο ε εθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

ζα είλαη ηδηαίηεξα επλντθή γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο εηδηθά ηψξα πνπ νη 

ηξάπεδεο ζηξέθνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Γηα ηηο 



 
115 

Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, ε πξφζβαζε ζε θζελή ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπο. Ζ επηηνθηαθή επηβάξπλζε ησλ δαλείσλ ησλ ΜΜΔ ζα απνηειεί 

ζπλάξηεζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θίλδπλνπ θαη ζπλεπψο ην θφζηνο δαλεηζκνχ ζα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ππνθεηκεληθά θαη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία. Οη ΜΜΔ ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ παξνρή φισλ απηψλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. ε απηφ πξέπεη 

λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζην κέηξν πνπ απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα, κφλν ην 5,9% είλαη ππνρξεσκέλεο λα δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

θαηαζηάζεηο αλαγθαίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ. 

 

- Τπάξρεη εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ ή φπσο ηηο 

απνθαινχλ λεφηεπθησλ επηρεηξήζεσλ (start up companies); 

 

        ηηο λεφηεπθηεο επηρεηξήζεηο απνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Γηα λα 

αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. ππάξρεη 

ην Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΜΠΔ ΑΔ. Σν 

ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, είλαη κηα λέα αλψλπκε εηαηξεία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ ην 

κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην (100 εθαη. επξψ) ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη έρεη σο ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ Μηθξνκεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ παξέρνληαο εγγχεζε γηα ηελ θάιπςε κέξνπο 

ησλ δαλείσλ ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. 


