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Πεξίιεςε 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην δηεζλέο ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα  ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα 

επκεηάβιεην πεξηβάιινλ, ην νπνίν δπζρεξαίλεη ην επνπηηθφ έξγν ησλ εζληθψλ αξρψλ.  

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζνχλ νη ζεζκνί θαη νη ξπζκηζηηθέο 

παξεκβάζεηο , φπνπ πξνιακβάλνπλ , ειέγρνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα .Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ,ηνπο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο θαζψο θαη ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ. ην πξψην κέξνο , ζηφρνο είλαη ε απνηχπσζε ηνπ ξφινπ ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο κέζα απφ κηα επηζθφπεζε ηεο ηξαπεδηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. ηε 

ζπλέρεηα  εμεηάδνληαη νη  πγηείο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ν ξφινο 

ησλ επνπηηθψλ αξρψλ . Έπεηηα κειεηάηαη ην πψο λα πξνσζήζεη έλα πεξηβάιινλ ππνζηήξημεο 

γηα θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα αλαθνξά  ζην ζεζκφ πνπ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Αξρηθά , 

γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο , νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ν ξφινο ησλ κεηφρσλ ζρεηηθά κε ην 

εμεηαδφκελν αληηθείκελν . Δπηπξφζζεηα , γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ζηελ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο θαζψο θαη ζηνπο ζεζκνχο πνπ ζέζπηζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Έπεηηα αλαιχνληαη βαζηθέο ζπλέπεηεο ησλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρνπλ φια ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ζρεηηθέο ηερληθέο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπο γηα ηελ 

απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ. ην πξνηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε  απνζηνιή 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ε καθξνπξνιεπηηθή ξπζκηζηηθή παξέκβαζε, νη 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη θαζψο θαη νη δηαθνξέο ηεο έλαληη ηεο κηθξν-πξνιεπηηθήο 

παξέκβαζεο . ην 6
ν
 θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ NPL θαη πνηνο είλαη ν 

ξφινο ησλ ηξαπεδψλ. Οινθιεξψλεηαη ην θεθάιαην κε κηα εκπεηξηθή αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ 

ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο έρνληαο σο ελδεηθηηθή κεηαβιεηή ηα «κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα". 

Λέμεηο θιεηδηά : Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, εζσηεξηθόο έιεγρνο . ηξαπεδηθή θίλδπλνη , Βαζηιεία I , 

II , III , Μαθξνπξνιεπηηθή θαη Μηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία , NPL – κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα, 

κέζνδνο Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ (Internal Ratings-based Approach-IRB . 
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Abstract 

It is a fact that the international financial system operates in a volatile environment, which 

complicates the supervisory work of national authorities. The main purpose of this paper is to 

study the institutions and regulatory interventions, where they prevent, control and manage 

the risks faced by financial institutions .This paper examines corporate governance, banking 

risks as well as bank rating systems. In the first part, the aim is to capture the role of corporate 

governance through an overview of corporate banking. Next, sound corporate governance 

principles for banks and the role of supervisors are examined. It then explores how to promote 

a supportive environment for better governance. Then a reference is made to the institution 

concerning internal control. First, some basic concepts are mentioned and then the internal 

auditor, his responsibilities as well as the role of the shareholders in relation to the examined 

object are presented. 

In addition, a brief description is given to the Basel Committee and the institutions it has set 

up to protect the banking system. Then, the main consequences of the risks faced by all credit 

institutions are analyzed, as well as relevant techniques for managing and dealing with them 

in order to avoid unpleasant situations. The penultimate chapter presents the mission of the 

European Central Bank, macro-prudential regulatory intervention, the challenges it faces and 

its differences over micro-preventive intervention. 

In the 6th and last chapter, the definition of NPLs is given and what is the role of banks. The 

chapter concludes with an empirical analysis of the risk of the Greek banking system having 

as an indicative variable the "non-performing loans». 

 

Keywords: Corporate governance, internal control. Banking Risks, Basel I, II, III, Macro-

prudential and Micro-prudential supervision, NPL - non-performing loans. 

 

 

 

 

 



 

[11] 
 

Κεθάιαην 1 

Εηαιρική διακσβέρνεζε 

1.1Γεληθά θαη Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

 

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία πνπ δηαλχνπκε, κε ηηο δπζρεξείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο λα 

εληείλνληαη ζπλερψο ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη 

λα εμαιείςνπλ πηζαλέο ελέξγεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αληίζηξνθα ζηελ δηαθάλεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο . Ζ απμαλφκελε πνξεία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αιιά θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ, νδήγεζε ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε ηνπο 

απέλαληη ζηε θζνξά θαη ηελ αδηαθάλεηα. 

Ο νξηζκφο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο αγγινζαμνληθέο 

ρψξεο πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, παξάιιεια κε ηελ είζνδν ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ζ 

ζεκαζία ηεο , ζχληνκα ζπλδέζεθε κε ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ φξνπ κάλαηδκελη, κε ζθνπφ λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε σθέιηκν ηξφπν. Καηά ηα έηε πνπ ηδξχζεθαλ νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη νη 

εηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, παξνπζηάζηεθε εληνλφηεξα ην ζέκα ηεο Δηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο . (Μνπδνύιαο 2003). 

Ο πξψηνο νξηζκφο πνπ δφζεθε γηα ην ζεζκφ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, πξνήιζε απφ ηελ 

δηαηχπσζε ηνπ Milton Friedman (1970),  ελφο εθ ησλ κεγαιχηεξσλ νηθνλνκνιφγσλ ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηψλα . χκθσλα, ινηπφλ κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πθίζηαηαη 

φηαλ ε δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ  ηθαλνπνηεί πξνζδνθίεο ησλ ηδηνθηεηψλ ή ησλ κεηφρσλ 

πξνζαξκνζκέλε φκσο ζηνπο βαζηθνχο θαλφλεο βάζεη λφκσλ θαη ηνπηθψλ εζίκσλ πνπ 

ηζρχνπλ. 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί νξηζκνί θαη απφςεηο γηα ην ηη είλαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (ΔΓ). Οη 

νξηζκνί πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν απηή είλαη ελδεηθηηθνί. Ζ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ 

πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ ΔΓ είλαη ελδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 

δπλακηθήο ηνπ δεηήκαηνο. Ζ θάζε νκάδα εξεπλεηψλ έρεη πξνζεγγίζεη ην δήηεκα κε ηελ 

νπηηθή ηεο εμεηδίθεπζήο ηεο ή ηεο ηδηαίηεξεο αληίιεςεο πνπ έρεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη 

λα δνκνχληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο. Ο Tricker αλαθέξεη φηη «εάλ ε δηνίθεζε 

(management) ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

ζρεηίδεηαη κε ην εάλ ιεηηνπξγεί ζσζηά» (Tricker, 1984). Ο Monks δειψλεη φηη ε ΔΓ είλαη κία 
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δηαδηθαζία απνηειεζκαηηθήο ινγνδνζίαο ηεο δηνίθεζεο ζε ελεκεξσκέλνπο θαη ελεξγνχο 

ηδηνθηήηεο (Monks, 2002). Οη Gillan and Starks νξίδνπλ ηελ ΔΓ σο έλα ζχζηεκα λφκσλ, 

θαλφλσλ θαη παξαγφλησλ πνπ ειέγρνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο κίαο εηαηξείαο (Gillan & Starks, 

1998). H Aguillera (2005) νξίδεη ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε σο ηε κειέηε ηεο θαηαλνκήο 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εηαηξεία. Οη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη ηα ζηειέρε, νη κέηνρνη, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε (π.ρ. εξγαδφκελνη, πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο). Οη Shleifer θαη Vishny 

πηνζεηνχλ κία ρξεκαηννηθνλνκηθή νπηηθή θαη δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη «ε ΔΓ αθνξά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πξνκεζεπηέο ηνπ θεθαιαίνπ (ηδηνθηήηεο ή θχξηνη) εμαζθαιίδνπλ γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο απφδνζε γηα ηελ επέλδπζή ηνπο» (Shleifer & Vishny, 1997). χκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο (agency theory) ην θεληξηθφ πξφβιεκα ηεο ΔΓ είλαη ην πψο νη 

κέηνρνη δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ηδηνηειή δηνηθεηηθά επαγγεικαηηθά εθηειεζηηθά ζηειέρε 

(agents) δξνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ θαη φρη ησλ δηθψλ ηνπο 

(Hendry, 2005). 

Μηα θαζνξηζηηθή δεθαεηία ήηαλ απηή ηνπ 1970, θαζψο γλσζηνπνηήζεθαλ αξθεηά νηθνλνκηθά 

ζθάλδαια θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο ρξενθφπεζαλ. Απηά ηα γεγνλφηα ζπλέβαιαλ ζηε άκεζε 

ελεξγνπνίεζε ησλ κεηφρσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε θάζε 

επηρεηξεζηαθφ θιάδν. Σν πξψην εγρείξεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

επήιζε κε ηελ ελζσκάησζε ζεκαληηθψλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο θαη εμάιεηςεο ηεο δηαθζνξάο. 

Ζ θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή κηαο κνξθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

απνηέιεζε ν δηαρσξηζκφο ηεο θπξηφηεηαο θαη ν έιεγρνο ηεο νληφηεηαο. Ζ δηάθξηζε απηή 

αλαπηχρζεθε πιήξσο απφ ηνπο Berle θαη Means 1932. Ζ ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη πσο 

ππήξρε ζαθήο δηαρψξηζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ηδηνθηεηψλ ηεο εηαηξείαο , πνπ είλαη νη κέηνρνη 

ηεο θαη ησλ θνξέσλ πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρν, δειαδή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

1.2 Οξηζκνί θαη ζθνπόο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ππήξμε θπξίαξρν δήηεκα πνιηηηθήο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 

ηεο αγνξάο πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία, πξφζθαηα ηδηαίηεξα ζηελ Ζπεηξσηηθή Δπξψπε θαη 

ηελ Ηαπσλία. ηε κεηάβαζε ζηηο νηθνλνκίεο ρξεηάζηεθε αξθεηφο ρξφλνο ψζηε ε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε λα αλέβεη ζηελ θιίκαθα ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνιηηηθήο, αιιά απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '90 ππήξμε έλα απφ ηα πην έληνλα ακθηζβεηνχκελα ζέκαηα. Μεηά απφ ην 

Αζηαηηθή Κξίζε, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έρεη γίλεη επίζεο κηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε ζηελ 
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αλαπηπμηαθή ζπδήηεζε .Οη ρψξεο θαη ηα ρξεκαηηζηήξηα αληαγσλίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ,θαη ν ΟΟΑ πξφθεηηαη λα δεκνζηεχζεη 

ηηο δηθέο ηνπ αξρέο .  

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θπβεξλάηαη κηα εηαηξεία. 

Δίλαη ε ηερληθή κε ηελ νπνία θαηεπζχλνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη νη εηαηξείεο. εκαίλεη ηε 

δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Γηελεξγείηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο επηηξνπέο πξνο φθεινο 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ επηκέξνπο θαη θνηλσληθψλ 

ζηφρσλ, θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ .  

Ζ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κνλνδηάζηαηε έλλνηα 

θαη ν ζηφρνο ηεο πνηθίιιεη αλαιφγσο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη πηνζεηεζεί , δειαδή κε ηε 

θηινζνθία ηελ νπνία ζα εθθξάδεη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε σο έλλνηα. Μηα κεγάιε γθάκα 

νξηζκψλ δείρλεη φηη κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη απνδνρή ελφο κφλν νξηζκνχ . Γελ είλαη 

ιίγνη νη εξεπλεηέο πνπ ζπγθξνχνληαη νη απφςεηο πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο.   

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν νη εηαηξείεο θαηεπζχλνληαη θαη 

ειέγρνληαη. Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαθπβέξλεζε ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπο. Ο ξφινο ησλ κεηφρσλ ζηε δηαθπβέξλεζε είλαη λα δηνξίδνληαη νη δηεπζπληέο θαη νη 

ειεγθηέο θαη λα βεβαηψλεηαη φηη ππάξρεη θαηάιιειε δνκή δηαθπβέξλεζεο. Ζ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη κηα εηαηξεία. Απνηειεί κηα 

ηερληθή θαηά ηελ νπνία θπβεξλψληαη νη εηαηξείεο . Ο ζεζκφο απηφο θαιείηαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα , ε 

δηαδηθαζία απηή δηελεξγείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο επηηξνπέο 

πξνο φθεινο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο εμηζνξξφπεζεο ησλ 

επηκέξνπο θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ . 

 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθφξσλ ζπκκεηερφλησλ φπσο 

είλαη απηή ησλ κεηφρσλ, ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο) ζηε 

δηακφξθσζε ηεο απφδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνρσξάεη. Ζ ζρέζε 

κεηαμχ ηδηνθηεηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ πξέπεη λα είλαη πγηήο θαη δελ πξέπεη 

λα ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν. 
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Οη ζθνπνί ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επεθηείλνληαη ζε επηά ζηάδηα, ηα νπνία είλαη ε 

πεηζαξρία ,ε δηαθάλεηα, ε αλεμαξηεζία, ε ινγνδνζία, ε επζχλε, ε ακεξνιεςία θαη ε 

θνηλσληθή ζπλεηδεηνπνίεζε . ε φια ηα ζηάδηα δηαηππψλνληαη κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο πνπ 

ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ , ψζηε ην θαζέλα απφ απηφ λα εθαξκνζηεί ζην αθέξαην. 

1.3 Βαζηθέο Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Σν 1999 ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο  (ΟΟΑ) κε ηνλ Κψδηθα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο , δεκνζίεπζε ηηο βαζηθέο αξρέο , νη νπνίεο πξέπεη λα δηέπνπλ θάζε 

ξχζκηζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο . ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο απηψλ ησλ αξρψλ 

παγθνζκίσο , ππνγξακκίδνπλ ην ξφιν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξνψζεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε 

θαη ζαθψο ην ρακειφ θφζηνο θεθαιαίνπ . 

Καηά ην έηνο 2004 , ζε κηα πεξίνδν έληνλσλ εμειίμεσλ ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν , ν 

Ο.Ο..Α δεκνζίεπζε ηηο αλαζεσξεκέλεο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο νη νπνίεο 

πεξηειάκβαλαλ ηα παξαθάησ : 

I. Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηδηνθηεζίαο 

II. Ζ δηαζθάιηζεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηφρσλ 

III. Ο ξφινο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

IV. Απνθάιπςε θαη Γηαθάλεηα 

V. Οη επζχλεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

 

Όκσο κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2013 , νη Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη νη 

εμήο ( Παιαηνιφγνο 2013) : 

i. Ζ επηηπρήο γλσζηνπνίεζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο 

εηαηξείαο, ηα νπνία αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξάζε, ελεκέξσζε γηα ηε δηνίθεζε , ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο θαη ηηο κεζφδνπο  

εμάιεηςεο ησλ θηλδχλσλ . 

ii. Δίλαη αλαγθαία ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ , θαζψο είλαη πηζαλφ λα 

πξνθχςεη θαηαπάηεζε ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ , κε απνηέιεζκα φινη νη 

κέηνρνη λα πξνζθχγνπλ ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα λα πξνζηαηεπηνχλ . Δπηπιένλ 

, νη κέηνρνη κε κηθξφ κεξίδην κεηνρψλ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη 

ιακβάλνληαο απαξαίηεηα κέηξα , ζε πεξίπησζε θαηαπάηεζεο δηθαησκάησλ. 
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iii. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηβεβαηψλεη ηεο 

ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο. 

iv. Σήξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

v. Γηαζθάιηζε δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαζψο θαη θαηάξηηζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο δηνίθεζεο.  

1.4 Βαζηθέο Θεσξίεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Οη βαζηθέο ζεσξίεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ηέζζεξηο. Απηέο είλαη ε ζεσξία 

αληηπξνζώπεπζεο (agency theory ), ε ζεσξία ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ (stakeholder theory),  ε 

ζεσξία ηεο επηηξνπείαο- επηκειεηείαο (stewardship theory) θαη ε ζεσξία ηεο εγεκνλίαο ηεο 

δηνίθεζεο ( managerial hegemony theory ) . Όπσο είλαη γλσζηφ , νη πην ζεκαληηθέο είλαη νη 

δχν πξψηεο , θαζψο δελ έρνπλ φιεο ηελ ίδηα βαξχηεηα .(Λαδαξίδεο θαη Γξπκπέηαο 2001) . 

Ζ πην ζεκαληηθή είλαη ε ζεσξία ηεο Αληηπξνζώπεπζεο , ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ην 1932 απφ 

ηνπο Berle and Means . Ο Berle and Means (1932) εηζήγαγε ηε ζεσξία ζην πιαίζην ηεο 

ζχγρξνλεο επηρείξεζεο, φπνπ ε ηδηνθηεζία θαη ε δηαρείξηζε δηαρσξίδνληαη. Ζ ζεσξία 

αλαπηχρζεθε ζεκαληηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 (Eisenhardt, 1989) θαη 

αζρνιήζεθε θεληξηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Ο Jensen θαη ν 

Mickling (1976) νξίδνπλ κηα ζρέζε αληηπξνζσπείαο σο "ζχκβαζε βάζεη ηεο νπνίαο έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξφζσπα (ν θχξηνο ππφρξενο) αλαζέηνπλ ζε άιιν πξφζσπν (ηνλ αληηπξφζσπν) 

λα εθηειεί θάπνηα ππεξεζία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε θάπνηαο 

εμνπζηνδφηεζεο ιήςεο απνθάζεσλ ν πξάθηνξαο ". Ζ ζεσξία πξνυπνζέηεη φηη ηφζν ν θχξηνο 

φζν θαη ν πξάθηνξαο είλαη κεγηζηνπνηεηέο ρξεζηκφηεηαο κε δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη φηη 

ιφγσ ηεο αζπκκεηξίαο ηεο πιεξνθνξίαο ν πξάθηνξαο δελ ζα ελεξγεί πάληα πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηνπ θχξηνπ ππφρξενπ. Ο θχξηνο ππφρξενο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ απφθιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ, δεκηνπξγψληαο θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηνλ αληηπξφζσπν θαη επηβαξχλνληαο 

κε θφζηνο ην θφζηνο ησλ πξαθηνξείσλ (Jensen and Mickling, 1976).  

Κχξην ζεκείν ινηπφλ απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ δχν κεξψλ κηαο 

επηρείξεζεο , αθελφο ηνπ θπξίνπ ε αιιηψο εληνιέα θαη αθεηέξνπ ηνπ αληηπξνζψπνπ ε αιιηψο 

εληνινδφρνπ. Με ηε ζεσξία αληηπξνζψπεπζεο πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε φπνπ ν εληνιέαο 

αλαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίαο ζηα πιαίζηα δξάζεο κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο , ζηνλ αληηπξφζσπν . 
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ηελ επηρείξεζε ππάξρνπλ αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο (κέηνρνη, δηνίθεζε, θξάηνο, πξνκεζεπηέο, 

θαηαλαισηέο θ.ά) ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ είλαη ζπρλά ζπγθξνπφκελα ιφγσ κε-πιήξνπο 

(αζχκκεηξεο) πιεξνθφξεζεο. Ζ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ γελλά επηπιένλ θφζηε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο ηεο δηνίθεζεο φπσο είλαη (θφζηνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, 

θφζηνο παξαθνινχζεζεο θαη, θφζηνο εθαξκνγήο ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ) απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (agency costs). Σν πξφβιεκα εληνιέα εληνινδφρνπ (agency problem) 

δεκηνπξγείηαη όηαλ ν εληνινδόρνο (δηνίθεζε) ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εληνιέα (κέηνρνη) 

θαη πξάηηεη κε ηξόπν πνπ δελ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ εληνιέα ηνπ. 

Ζ αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε είλαη έλαο βαζηθφο ιφγνο χπαξμεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Τπάξρνπλ 

δχν θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ ιφγσ αζπκκεηξίαο πιεξνθνξίαο: 

1. Σν πξόβιεκα εζηθήο δεκίαο (moral hazard), δεκηνπξγείηαη φηαλ ν εληνινδφρνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξάμεη ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ εληνιέα αιιά δελ ην θάλεη είηε 

επεηδή ππεθθεχγεη είηε επεηδή πξάηηεη ππέξ δηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ. ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε ε αζπκκεηξία πιεξνθνξίαο εκθαλίδεηαη κεηά ηελ επηινγή εληνινδφρνπ, ν 

εληνιέαο έθαλε ηε ζσζηή επηινγή, ν νπνίνο φκσο αλαιακβάλεη επηθηλδπλφηεξεο 

επελδχζεηο απφ φηη ζα δερφηαλ ν εληνιέαο (γεληθά, δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα 

ζπλεξγαζηεί θάηη πνπ δελ γλψξηδε εμ αξρήο ν εληνιέαο) 

2. Σν πξόβιεκα δπζκελνύο επηινγήο (adverse selection), δεκηνπξγείηαη φηαλ ν 

εληνινδφρνο δελ θαιχπηεη ηηο απαξαίηεηεο ραξαθηεξηζηηθέο ηθαλφηεηεο ψζηε λα 

ππεξαζπηζηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ εληνιέα ηνπ. ΄ απηή ηελ πεξίπησζε ε αζπκκεηξία 

ππάξρεη πξηλ ηελ επηινγή, αιιά ν εληνιέαο δηαιέγεη ιάζνο άηνκν, είηε εμαηηίαο ηεο κε 

ηθαλφηεηαο ηνπ λα επηιέμεη ζσζηά είηε εμαηηίαο απφθξπςεο ζηνηρείσλ είηε ιφγσ 

παξαπιεξνθφξεζεο. 

Λχζε ζην πξφβιεκα εληνιέα εληνινδφρνπ έξρεηαη λα δψζεη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε 

νπνία απνηειεί έλα ζχλνιν θαλφλσλ ην νπνίν εμεηδηθεχεη ηε δηάξζξσζε κεηαμχ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ ζε κηα επηρείξεζε. 

χκθσλα κε ηνπο Λαδαξίδε Θ.- Γξπκπεηά Δ. (2011), ν νη ηδηνθηήηεο θαη νη αληηπξφζσπνη 

πηνζεηνχλ ηε θαηξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα αιιάμνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κε γλψκνλα , ζαθψο , ην 

ίδην ζπκθέξνλ ηνπο θαη φρη απηά πνπ έρνπλ θιεζεί λα πξναζπίζνπλ. 
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Λφγσ ησλ δπν πξνβιεκάησλ , ηα νπνία αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ , δειαδή ε αζπκκεηξία 

πιεξνθόξεζεο θαη ν θίλδπλνο δπζκελνύο επηινγήο , ν θχξηνο ε αιιηψο εληνιέαο  έρεη 

δηαθνξεηηθή πιεξνθφξεζεο , ζπρλά ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε . Απηφ έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ , λα γλσξίδεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

Οη αληηπξφζσπνη θαίλεηαη λα έρνπλ ηα ελία ηεο δηνίθεζεο θαη αθνχ ν κφλνο ηξφπνο λα 

ελεκεξσζνχλ νη κέηνρνη είλαη κέζσ ηνπ αληηπξνζψπνπ , ν ηειεπηαίνο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δνζνχλ. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε. Ζ πην 

δηαδεδνκέλε θαη απιή είλαη ε ζεσξία ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ ή εκπιεθφκελσλ κεξψλ 

(νη φξνη αθφκα δελ έρνπλ παγησζεί ζηελ Διιάδα). Σα ελδηαθεξφκελα κέξε απνηεινχλ ην 

πεξηβάιινλ (άκεζν θαη έκκεζν) ην νπνίν αιιειεπηδξά κε ηελ επηρείξεζε θαη έρεη ελδηαθέξνλ 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Οη άκεζα ελδηαθεξφκελνη ζε κία επηρείξεζε είλαη νη κέηνρνη, νη 

εξγαδφκελνη, νη δαλεηζηέο-πηζησηέο (ηξάπεδεο). Έκκεζα ελδηαθεξφκελνη είλαη ην Κξάηνο, νη 

ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη κία επηρείξεζε, νη νκάδεο πίεζεο (pressure 

groups) π.ρ. αθηηβηζηέο, δηαδεισηέο, θ.α. Ζ Θεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ βνεζάεη ηελ 

επηρείξεζε λα ιάβεη ππφςε ηεο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα) 

θαη λα μεθηλήζεη κία νπζηψδε δηαδηθαζία δηαιφγνπ πξηλ θαζνξίζεη ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο 

φζνλ αθνξά ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή ηεο επζχλε. 

Ζ Θεσξία ησλ Δλδηαθεξνκέλσλ είλαη κηα ζεσξία ηεο δηνίθεζεο πνπ αζρνιείηαη κε δεηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζηθή θαη ηελ εζηθή ζηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Ο Ian Mitroff, 

ζην βηβιίν ηνπ 1983 "Δλδηαθεξφκελνη ηνπ Οξγαλσηηθνχ Ννπ", μεθίλεζε αξρηθά ηελ ηδέα. Σν 

βηβιίν ηνπ R. Edward Freeman κε ηίηιν "ηξαηεγηθή δηαρείξηζε: Μηα πξνζέγγηζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ" επηζεκαίλεη ηηο νκάδεο πνπ είλαη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο ελφο 

νξγαληζκνχ. Ζ ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ππνδεηθλχεη φηη κηα επηρείξεζε πξέπεη 

λα επηδηψμεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ  ελδηαθεξνκέλσλ.  

Πνιινί έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα έρεη 

αιιάμεη δξακαηηθά. Ζ άλνδνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε θπξηαξρία ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ε απειεπζέξσζε ησλ θξαηψλ, θαζψο θαη θξαηηθή ηδηνθηεζία ηεο βηνκεραλίαο 

θαη ε απμεκέλε θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνλ αληίθηππν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ 

θνηλνηήησλ θαη ησλ εζλψλ έρνπλ πξνηαζεί σο ιφγνη αλαζεψξεζεο ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο.  
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ρεηηθά κε ηε ζεσξία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

Ζ ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη κηα επηρείξεζε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη αμία ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, φρη κφλν ζηνπο κεηφρνπο. Σν 1984, ν R. Edward Freeman πεξηέγξαςε 

αξρηθά ηε Θεκαηνινγία ησλ Δλδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηελ νξγαλσηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ 

επηρεηξεζηαθή εζηθή πνπ ζηξέθεη ηελ εζηθή θαη ηηο αμίεο ζηε δηαρείξηζε ελφο νξγαληζκνχ. 

Σνλίδεη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη φισλ εθείλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, 

δειαδή πειάηεο, εξγαδφκελνη, πξνκεζεπηέο, επελδπηέο θαη θνηλφηεηα. Ζ επηρείξεζε 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη φρη κφλν ησλ κεηφρσλ. Σν Freeman κπνξεί 

λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε αχμεζε 

ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ δελ απνηειεί βηψζηκν ζηφρν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη, πνιινί 

ζεσξεηηθνί έρνπλ ελδηαθεξζεί γηα ηε ζεσξία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηελ άλνδφ ηνπο ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 ».  

Όπσο φξηζαλ νη Frank θαη νη Mayer  (1994) ,ηα εζσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέξε απνηεινχλ νη 

κεγαινκέηνρνη θαη νη ζπγγελείο ηνπο , ελψ ηα εμσηεξηθά είλαη φια ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ Θεσξία ηεο Δπηηξνπήο – Δπηκειεηείαο  ζπγθξνχεηαη κε ηε Θεσξία ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο. Ζ θχξηα δηαθσλία ηνπ είλαη φηη δελ εκθαλίδεηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

κεηαμχ αληηπξνζψπσλ θαη κεηφρσλ. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ν έιεγρνο πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Πξνηείλεη φηη δελ ππάξρεη ζχγθξνπζε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ζηειερψλ - πξάθηνξεο θαη ηδηνθηήηεο - πξάθηνξεο θαη απηφ . Γηα λα έρεηε 

κηα επηηπρεκέλε νξγάλσζε απαηηεί κηα δνκή φπνπ ππάξρεη ζπληνληζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή .Αθφκε, ζεσξεί φηη ην Γ πξέπεη λα απνηειείηαη κφλν απφ 

εθηειεζηηθφ θαη άκεζν ζπζρεηηζκέλα κέιε παξά κε κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα 

πξφζσπα. 

Ζ ζεσξία ηεο εγεκνλίαο ηεο δηνίθεζεο ζεσξεί ηηο εμνπζίεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ έρνπλ 

απνδπλακσζεί ζεκαληηθά θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηα ζηειέρε πξέπεη λα θπβεξλνχλ κε εγεκνληθφ 

ηξφπν. Έλα παξάδεηγκα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί είλαη δηάθνξεο πεξηπηψζεηο 

παξαπιάλεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθθαζάξηζε κεγάισλ 

πνζνηήησλ κεηνρψλ απφ αλψηεξα ζηειέρε ιίγν πξηλ ηελ πηψρεπζή ηνπο. Όια ηα παξαπάλσ 

ζπκβαίλνπλ εμαηηίαο ηεο αζχκκεηξεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ απνπζία ειέγρνπ. Έηζη απφ ηηο 

δηάθνξεο ζπγθξνχζεηο ζπκθέξνληα, δεκηνπξγνχληαη νη εγεκνληθέο νκάδεο πνπ θπξηαξρνχλ 
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ζηελ εηαηξεία ,ν νπνίνο δηαζέηεη φια ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο. Λαδαξίδεο Θ. & Γξπκπέηαο Δ., 

2011, ζει. 79-80, «Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε» . 

Θεσξία δηαρεηξηζηηθήο εγεκνλίαο: Ζ ζεσξία ηεο εγεηηθήο δηαρείξηζεο αλαθέξεη φηη νη 

δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη ε Γηνίθεζε θπξηαξρεί ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα κε απνηέιεζκα 

παζεηηθνχο ξφινπο γηα ην NED θαη αλεμάξηεηνη δηεπζπληέο (Mallete & Fowler, 1992). Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή θπξηαξρνχλ νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ 

δηεπζπληή θαη επνκέλσο ηνλ έιεγρν ηνπ ζπκβνπιίνπ (Mace, 1986). Ο Βαλζίι (1987) είλαη 

επίζεο ζθεπηηθηζηή ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ δηεπζπληψλ λα γίλνπλ 

αλεμάξηεηεο θξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηνπ θπξίαξρνπ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ζηελ επηινγή απφ εμσηεξηθνχο δηεπζπληέο. Οη 

Stiles θαη Taylor (1993) αλέθεξαλ ην απφζπαζκα ηνπ Sir Adrian Cadbury φηη επάλσ . Σν 80% 

ησλ εμσηεξηθψλ δηνξηζκψλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ κεγάισλ βξεηαληθψλ εηαηξεηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην δίθηπν ησλ παιηψλ αγνξηψλ. Όια απηά κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηελ ζπλνρή ηνπ ζθάθνπο θαζψο νη κε εθηειεζηηθνί θαη αλεμάξηεηνη δηεπζπληέο 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηε δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο θαη, ηαπηφρξνλα, λα 

ελεξγεί σο παξαηεξεηέο δηαρείξηζεο. Απηή ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο παξά ηελ θπξηαξρία ηεο εμσηεξηθνχο 

δηεπζπληέο.  

1.5 πζηήκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Οη δηαπιεθηηζκνί κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ-κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ζε κηα εηαηξεία  

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπκθεξφλησλ , θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εθαξκνγήο 

ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο , ηα νπνία ζα πξνζηαηεχνπλ ηνπο κεηφρνπο θαη ζα ελδηαθέξνληαη 

γηα ην θνηλφ θαιφ. Οη Weimer θαη Pape δηαηχπσζαλ ην 1999 ηέζζεξα ζπζηήκαηα : 

Αγγινζαμνληθφ , Γεξκαληθφ, Λαηηληθφ θαη Ηαπσληθφ .Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην Λαηηληθφ 

κε ην Αγγινζαμνληθφ έρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο , ππήξμε ζπγρψλεπζε ησλ δχν ζε Δπξσπατθφ 

-Ζπεηξσηηθφ ζχζηεκα (Παιαηνιφγνο 2013). 

Αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αγγινζαμνληθνχ ζπζηήκαηνο , είλαη φηη ην κεηνρηθφ θεθάιαην 

θαηαθεξκαηίδεηαη θαη απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηα κηθξά παθέηα κεηνρψλ πνπ αλαινγνχλ ζε 

θάζε κέηνρν. Δμαηηίαο απηνχ ,νη κέηνρνη δελ επηδηψθνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο. Παξφια 

απηά , έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθινγή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αιιά θαη ζηε 
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ςήθηζε εηαηξηθψλ δεηεκάησλ. ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα , εληζρχεηαη ν ξφινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ πξνζζήθε αλεμάξηεησλ κειψλ θαη ζπκβνχισλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο . Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία ηεο εηαηξείαο , έηζη ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζνξξνπία ησλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε . (Λαδαξίδεο & 

Γξπκπέηαο , 2011). 

Δίλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη ην ζεκαληηθφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ ην έρνπλ νη ηδηνθηήηεο ηνπο (κέηνρνη). Βαζηθφ δηθαίσκα θαη 

ππνρξέσζε ησλ κεηφρσλ απνηειεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα ιακβάλνπλ ελεκέξσζε σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ επελδχζεη 

θαη λα ζέηνπλ δηά κέζνπ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο είηε ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, είηε ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηπρφλ εξσηήκαηα ηνπο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε απηψλ. 

Β.  Δζσηεξηθό ζύζηεκα 

Οη θεθαιαηαγνξέο είλαη ζπλήζσο κηθξέο θαη ρακειήο ξεπζηφηεηαο, ππάξρεη πςειή 

ζπγθέληξσζε ηεο κεηνρηθήο ηδηνθηεζίαο ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ελψ ην πξφβιεκα 

«εληνιέα-εληνινδφρνπ» εκθαλίδεηαη σο ε ζπγθξνπζηαθή ζρέζε κεηαμχ ηζρπξψλ 

κεγαινκεηφρσλ κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Οη κεγαινκέηνρνη αλαπηχζζνπλ ζπλήζσο θαη άιιεο 

ζρέζεηο κε ηελ εηαηξεία έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ άκεζα κεηαμχ ηνπο θαη λα 

ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο εθηειεζηηθήο δηνίθεζεο. Οη 

πεξηπηψζεηο επηζεηηθψλ εμαγνξψλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ζ χπαξμε καθξνρξφλησλ θαη 

ζπλαηλεηηθψλ ζρέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε κεγαιχηεξεο εκπηζηνζχλεο, αθνζίσζεο θαη δέζκεπζεο κεηαμχ ηεο εθηειεζηηθήο 

δηνίθεζεο θαη ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ. Χζηφζν, ε ππνβαζκηζκέλε παξνπζία ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ηνπ ζεζκνχ ηνπ venture capital, κεηψλνπλ ηηο δπλεηηθέο πεγέο 

θεθαιαίσλ γηα ηηο θαηλνηφκεο λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο. (Μ. Ξαλζάθεο, Λ. Σζηηηνχξε, Λ. 

παλφο, ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, Έλλνηα θαη Μέζνδνη Αμηνιφγεζεο, 

Αζήλα, Παπαδήζεο, 2003) . 

Τπάξρνπλ κεγάια παθέηα πιεηνςεθίαο ζην επξσπατθό επεηξσηηθό ζύζηεκα κεηνρέο πνπ 

αλήθνπλ ζηα ηδξπηηθά κέιε. Χο απνηέιεζκα, νη ηδξπηέο-κέιε λα κεηαθέξνπλ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ κεηνρψλ ζηηο επφκελεο γεληέο ηνπο .Δπηπιένλ, ε δηεχζπλζε θαη ε γεληθή επνπηεία ηεο 

εηαηξείαο αλαιάβεη ηνπο κεγαιχηεξνπο κεηφρνπο. Χο εθ ηνχηνπ, νη κεγαιχηεξνη κέηνρνη 

απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηνξίδεη άηνκα, εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά, γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ηνπ 



 

[21] 
 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ .Σέινο, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

έρνπλ καδί ηνπο ζηειέρε ηεο εηαηξείαο, έρνπλ απνθηήζεη παθέηα απνζεκάησλ θαη παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε . 

1.5 Μνληέια Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Αλάινγα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, ηα έζηκα θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ηε δηαδηθαζία ηεο 

Δηαηξείαο ε δηαθπβέξλεζε δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Δμάιινπ, ε πνηθηιία ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ είλαη: κε πνηεο ρψξεο ελζσκαηψλνληαη, εμεγεί ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 

Δηαηξεία Γηαθπβέξλεζε κνληέια ζε φιν ηνλ θφζκν. Δλψ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κνληέια, 

πνιιά απφ απηά κπνξεί λα ζπγθεληξσζνχλ ζηηο αθφινπζεο επξείεο νκάδεο θαη θάζε κνληέιν 

έρεη ηα δηθά ηνπ μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν ηαπσληθό κνληέιν (J-Form): Πνιιέο εηαηξείεο ηεο Ηαπσλίαο απνηεινχλ κέξνο ησλ 

πεξίπινθσλ κεηνρηθέο δνκέο πνπ νλνκάδνληαη keiretsus. Έλα ηαπσληθφ Keiretsu είλαη έλα 

δίθηπν δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη ν έλαο γηα ηνλ άιιν γηα λα ζρεκαηίζνπλ 

έλαλ ηχπν θνπβέξηα αζθαιείαο. ε έλα νη νξηδφληηεο επηρεηξήζεηο keiretsu ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ κηα θχξηα ηξάπεδα κε έλα ζχζηεκα cross-share εθκεηάιιεπζε θαη νξηδφληην δίθηπν 

δηαζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ (Ojo, 2009). Δλψ ην θεληξηθή θηγνχξα ζε έλα νξηδφληην Keiretsu 

είλαη κηα θεληξηθή ηξάπεδα, ζε κηα θάζεηε Keiretsu ζα λα είλαη κηα κεγάιε θαηαζθεπαζηηθή 

εηαηξεία φπσο ε Toyota. Οη δηεπζπληέο δελ έρνπλ  επζχλε κφλν ζηνπο κεηφρνπο αιιά θαη 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. ηελ πξάμε, ην νη δηεπζπληέο αλακέλεηαη λα επηδηψμνπλ θαη ηα 

ζπκθέξνληα επξχηεξνπ ζπλφινπ ελδηαθεξνκέλσλ νη εξγαδφκελνη, νη πειάηεο θαη νη κέηνρνη 

πνπ ζεσξνχληαη κέξνο ηεο (Allen & Gale, 

1999). 

Γεξκαληθό πξόηππν: ην γεξκαληθφ πξφηππν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, παξφιν πνπ ηννη 

κέηνρνη θαηέρνπλ ηελ εηαηξεία, δελ ειέγρνπλ άκεζα ηε δηαθπβέξλεζε κεραληζκφο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηε Γεξκαλία ην λνκηθφ ζχζηεκα είλαη ζαθέο φηη νη επηρεηξήζεηο δελ ην 

θάλνπλ έρνπλ ην κνλαδηθφ θαζήθνλ λα αζθνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ιφγσ ηνπ  

ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκφο. ε κεγάιεο εηαηξείεο νη εξγαδφκελνη έρνπλ ίζν αξηζκφ ζέζεσλ ην 

επνπηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη ηειηθά ππεχζπλν γηα ην ζηξαηεγηθφ απνθάζεσλ 

ηεο εηαηξείαο (Hopt & Leyens, 2004). Σν ήκηζπ ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη πνπ 

εθιέγνληαη απφ ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ν κεραληζκφο δηαθπβέξλεζεο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ππάξρεη κηα βαξηά 

παξνπζία ηξάπεδεο ζηε δνκή κεηνρψλ ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ. Chaebols ηεο Νφηηαο 

Κνξέαο: Chaebol αλαθέξεηαη ζε κηα λνηηνθνξεαηηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ γίλνκαη κηα 

κάδα. Δίλαη ηζρπξέο παγθφζκηεο πνιπεζληθέο πνπ θαηέρνπλ πνιπάξηζκεο δηεζλείο 

επηρεηξήζεηο. Ζ παξαδνζηαθή δνκή ηνπ θνξεαηηθνχ chaebol κπνξεί λα εμεγεζείκε δχν απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ηελ απφιπηα θιεηζηή ζπγθέληξσζε ηδηνθηεζίαο ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηα ηνπ ηδξπηή θαη ηελ πνιχ δηαθνξνπνηεκέλε δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ίδξπζε ε 

νηθνγέλεηα θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηνρψλ θαη θαηέρεη ην δηθαίσκα ιήςεο 
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απνθάζεσλ σο θνξπθαίν δηαρείξηζε. Οη Chaebols ππνθέξνπλ απφ αξθεηά πξνβιήκαηα φπσο 

ε θαηνιηζζήζεηο, νη ζπγθξνχζεηο πξαθηφξσλ, νη ζήξαγγεο θιπ. (Kim & Nam 2004) 

Αγγιν-ακεξηθαληθό κνληέιν: Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν Berle-Means (1932) ηεο Δηαηξείαο 

Ζ δηαθπβέξλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ δηαρσξηζκφ ηδηνθηεζίαο θαη δηαρείξηζεο  ζεσξείηαη 

σο έλα θηιειεχζεξν κνληέιν πνπ είλαη θνηλφ ζηηο αγγινακεξηθαληθέο ρψξεο, ην νπνίν ηείλεη 

λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο έρεη επξείεο 

εμνπζίεο δηαρεηξίδεηαη ηελ εηαηξεία ζε θαζεκεξηλή βάζε, αιιά ρξεηάδεηαη λα πάξεη ηελ 

έγθξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα νξηζκέλεο ζεκαληηθέο δξάζεηο, φπσο ε πξφζιεςε 

άκεζσλ πθηζηακέλσλ, ε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ,ηελ απφθηεζε άιιεο εηαηξείαο, κεγάισλ 

επεθηάζεσλ θεθαιαίνπ ή άιισλ δαπαλεξψλ έξγσλ.Άιια θαζήθνληα ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε 

ηηο επηδφζεηο ηεο δηνίθεζεο ή ηνλ εηαηξηθφ έιεγρν (Clarke & Dela Rama, 2009). 

Ηλδηθό κνληέιν : Σν ηλδηθφ κνληέιν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη θάπσο παξφκνην κε ην 

Anglo American Model. Δδψ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

θπξηαξρείηαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο / ηδξπηέο. «Γελ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο εηαηξηθψλ 

απνηπρηψλ ζηηο ηλδηθέο εηαηξείεο πνπ νθείινληαη 

ζηε ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε απφ νηθνγελεηαθνχο ππνζηεξηθηέο νη νπνίνη, παξά ηα κεγάια 

κεξίδηά ηνπο ζηηο εηαηξείεο ηνπο, ζεσξνχζαλ πάληα ηνπο ζεκαηνθχιαθεο δεκφζηνπ πινχηνπ 

(TN Kumar, 2006) ». Ζ απάηε ηεο Satyam Computer Services Ltd απνηειεί εμαίξεζε ζε 

απηφ. ην ηλδηθφ κνληέιν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη κέηνρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εθιέγνπλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ο πξσηαξρηθφο ξφινο ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ε δηακφξθσζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Κπβέξλεζε, ξπζκηζηηθνί 

νξγαληζκνί θαη ρξεκαηηζηήξηα ειέγρνπλ ηηο εηαηξείεο κέζσ δηαθφξσλ θσδίθσλ, θαλνληζκψλ 

θαη πνιηηηθψλ θ.ιπ. Γηα κηα αεηθφξν αλάπηπμε, κηα εηαηξεία θξνληίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εηαηξεία. 

1.6 Νόκνο 3016/2002 θαη άιιεο Ννκνζεηηθέο Πξάμεηο 

 

1.7 Νφκνο 3016/2002 θαη άιιεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηελ Διιάδα, ην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο αλαπηχρζεθε θαηά θχξην ιφγν κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ 

ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ, φπσο ν Νφκνο 3016/2002, ν νπνίνο επηβάιιεη: 

 Σε ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζηα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. 

 Σε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία κηα κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Σελ πηνζέηεζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, έλα πιήζνο απφ 

άιιεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ελζσκάησζαλ ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο 

Διιάδαο ηηο επξσπατθέο νδεγίεο ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ, ζπκβάιινληαο ζηελ 

δεκηνπξγία λέσλ θαλφλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ν Νφκνο 

3693/2008, ν νπνίνο θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηε ζχζηαζε επηηξνπψλ ειέγρνπ, 
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αιιά θαη βαζηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο θαη ηε δηαθπβέξλεζε κηαο εηαηξείαο. 

1.7 εκαληηθά Πιενλεθηήκαηα από ηελ Δθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

 

Οη θαιέο πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απαηηνχλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο λα 

κεηαρεηξίδνληαη ηζφηηκα ηνπο κεηφρνπο ηνπο θαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζε δηαθξίζεηο βάζεη ηνπ 

φγθνπ ησλ κεηνρψλ πνπ έρεη ην θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (ζεζκηθφο επελδπηήο ή κε) 

ζηελ θαηνρή ηνπ. Γηα θάζε θαηεγνξία κεηνρψλ (θνηλέο ή πξνλνκηνχρεο), νη κέηνρνη ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ. ηηο πεξηπηψζεηο ςεθνθνξίαο κε αληηπξφζσπν ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ν ηειεπηαίνο ελεξγεί βάζεη ζπλελλφεζεο κε ηνλ λφκηκν θάηνρν 

ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απαγνξεχνληαη νη ζπλαιιαγέο θαη νη ελέξγεηεο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε. Σέινο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ηα εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ έγθαηξα κειινληηθέο 

ελέξγεηεο ηνπο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ νξγαληζκφ. Πνιιέο θνξέο νη ζρεηηθέο κε ηελ 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ νξγαληζκψλ 

επεξεάδνληαη απφ ηνλ ελδερφκελν αληίθηππν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ είηε ζηνπο 

ζπλεξγαδφκελνπο κε απηέο (π.ρ. εξγαδφκελνπο, πξνκεζεπηέο, πειάηεο, θ.ιπ.), είηε ζηνπο 

θνξείο κε λφκηκα ζπκθέξνληα ζε απηέο (π.ρ. πηζησηέο, θπβέξλεζε θ.ιπ.). Οη θαιέο πξαθηηθέο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απαηηνχλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηνχο (εξγαδνκέλσλ, πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θ.ιπ.) 

γίλνληαη ζεβαζηά. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αμίσζεο 

απνδεκηψζεσο ζε απηνχο. Οη ζπλεξγαδφκελνη κε ηνλ νξγαληζκφ, θαζψο θαη νη θνξείο κε 

λφκηκα ζπκθέξνληα ζηνλ νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη πιήξσο ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

1.8 Ρόινο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ. ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

 

Σα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηαθπβέξλεζε ησλ νξγαληζκψλ 

πάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

νξγαληζκνί πνπ δηνηθνχλ. Δίλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αλάιεςε ή ηελ απνθπγή ηνπο. Κάζε 

ηνπο ελέξγεηα ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ εληηκφηεηα θαη δηαθάλεηα πξνο ηνπο κεηφρνπο 

θαη ηνπο άιινπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

Οξηζκέλα απφ ηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ο θαζνξηζκφο ηεο επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο. 

 Ζ πξφζιεςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εθηειεζηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

 ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ζ επηζθφπεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 

 πνπ ηίζεληαη. 
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 Ζ ππεπζπλφηεηα πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο γηα 

 ηνλ νξγαληζκφ σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ. 

 πκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηε Γηνίθεζε. 

Ζ επηηπρία ή φρη ελφο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θξίλεηαη ελ πνιινίο απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα επηηπγράλεη ηα επηζπκεηά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ιεηηνπξγψληαο ηίκηα θαη 

αθέξαηα. Πνιιά Γηνηθεηηθά πκβνχιηα απνηπγράλνπλ ζην δηηηφ απηφ ξφιν ηνπο θαζψο 

πνιιέο θνξέο ε επθνιία παξαγσγήο θέξδνπο κέζα απφ κε λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαζίζηαηαη 

ειθπζηηθή. 
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Κεθάιαην 2
ν
 

Εζωηερικός Έλεγτος 

2.1 Δηζαγσγή θαη Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

 

Σν επάγγεικα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εμειίρζεθε ζηαζεξά κε ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο 

δηαρείξηζεο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Δίλαη ελλνηνινγηθά παξφκνηνο κε πνιινχο 

ηξφπνπο κε ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν απφ δεκφζηεο εηαηξείεο ινγηζηηθήο, δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηξαπεδηθήο ζπκκφξθσζεο. Δλψ νξηζκέλεο απφ ηηο ηερληθέο 

ειέγρνπ πνπ δηέπνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πξνέξρνληαη απφ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο θαη δεκφζηα ινγηζηηθά επαγγέικαηα, ε ζεσξία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζρεδηάζηεθε θπξίσο απφ ηνλ Lawrence Sawyer (1911-2002), πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο "ν 

παηέξαο ηνπ ζχγρξνλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ" θαη ε ηξέρνπζα θηινζνθία, ε ζεσξία θαη ε 

πξαθηηθή ηνπ ζχγρξνλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ην Γηεζλέο Πιαίζην 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξαθηηθψλ (IPPF) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, νθείιεη πνιχ 

ζην φξακα ηνπ Sawyer. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ Sarbanes-Oxley ηνπ 2002 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, εληζρχζεθε 

ε έθζεζε θαη ε αμία ηνπ επαγγέικαηνο, θαζψο πνιινί εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηέζεηαλ ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ. Χζηφζν, ε εζηίαζε απφ ηα ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην SOX απνδφζεθε ζηελ πξφνδν πνπ 

ζεκείσζε ην επάγγεικα ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα ζην φξακα ηνπ Larry Sawyer γηα 

εζσηεξηθφ έιεγρν. Ξεθηλψληαο πεξίπνπ ην 2010, ε Γ άξρηζε θαη πάιη λα ππνζηεξίδεη ηνλ 

επξχηεξν ξφιν πνπ ζα έπξεπε λα δηαδξακαηίζεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηελ εηαηξηθή ζθελή, 

ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ IPPF.  

Οη ξίδεο ηνπ ειέγρνπ, γεληθά, πεξηγξάθνληαη δηαηζζεηηθά απφ ηνλ ηζηνξηθφ ινγηζηή Richard 

Brown (1905, πνπ αλαθέξεηαη ζην Mautz & Sharaf, 1961) σο εμήο: 

"Ζ πξνέιεπζε ηνπ ειέγρνπ πεγαίλεη πίζσ ζε ρξφλνπο ειάρηζηα απνκαθξπζκέλνπο απφ 

εθείλνπο ηνπ ινγηζηή ... Όπνηε ε πξφνδνο ηνπ πνιηηηζκνχ έθεξε ηελ αλαγθαηφηεηα έλαο 
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άλζξσπνπ ν νπνίνο εκπηζηεπφηαλ ζε θάπνην βαζκφ κε ηελ ηδηφηεηα άιινπ, ηε ζθνπηκφηεηα 

θάπνηνο έιεγρνο ηεο πηζηφηεηαο ηνπ πξψηνπ ζα γίλεη εκθαλήο. " 

 2.2 Λίγα Λόγηα γηα Σν Ηλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Διέγρσλ Διιάδαο 

2.2.1 Σo Διιεληθό Ηλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ (ΔΗΔΔ) 

 

Σν Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηδξχζεθε ην 1985 ζηελ Αζήλα θαη ζήκεξα 

είλαη ν κνλαδηθφο δηαπηζηεπκέλνο επαγγεικαηηθφο θνξέαο ζηελ Διιάδα, ηνπ Γηεζλνχο 

Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ Ζ.Π.Α. θαζψο θαη ζπλδεδεκέλν κέινο απηνχ. 

ήκεξα αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 650 ελεξγά κέιε ζε φιε ηελ Διιάδα, ελψ πνιιά απφ απηά 

έρνπλ πηζηνπνηεζεί επίζεκα σο Δζσηεξηθνί Διεγθηέο θαη απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. 

2.2.2 Ζ πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνύ ηλζηηηνύηνπ εζσηεξηθώλ ειέγρσλ (eiee) 

 

Πνιηηηθή ηνπ EIEE είλαη λα ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηα κέιε ηνπ παξέρνληαο θάζε 

βνήζεηα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγέικαηνο, ηε ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε, κέζσ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ παξέρεη ν 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (IIA). 

 

ΔΚΠΡΟΩΠΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

Σν EIEE είλαη ν επαγγεικαηηθφο θνξέαο πνπ πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Δπηπξνζζέησο, παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηνπ 

επαγγέικαηνο, νχησο ψζηε λα ππνβάιιεη ιεπηνκεξείο θαη έγθαηξεο πξνηάζεηο ζηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ ζα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ην ξφιν 

ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 

ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ 

Σα νθέιε πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηα θεθάιαηα ηνπ ΔΗΔΔ, κε δηάθξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, είλαη πνιιά: 

ηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξία, ηε γλψζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή άιισλ κειψλ ηνπ 

EIEE .Έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε 

επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην . Απνιακβάλνπλ εηδηθέο ηηκέο 

γηα ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα γηα ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε δηαθεθξηκέλνπο Έιιελεο θαη 

μέλνπο ζπκβνχινπο, θαζψο θαη ζε άιιεο εθδειψζεηο EIEE (παξνπζηάζεηο, θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο) . Λακβάλνπλ έγθαηξεο πιεξνθνξίεο γηα θξίζηκα δεηήκαηα, ηερληθέο θαη ηάζεηο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
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Σέινο, ππάξρνπλ νθέιε γηα εηαηξείεο πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα 

ην Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε κέιε ηνπ EIEE πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη αθνινπζνχλ ζηελ πξάμε ηα Γηεζλή Πξφηππα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

2.3 Ο νξηζκόο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ν ζθνπόο 

 

Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα παξέρεη αλεμάξηεηε δηαβεβαίσζε φηη νη 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, δηαθπβέξλεζεο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελφο νξγαληζκνχ 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά.  

χκθσλα , ινηπφλ, κε ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ν νξηζκφο πνπ δίλεηαη 

είλαη ν εμήο : 

"Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή δηαβεβαησηηθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία, λα ζπκβάιιεη θαη λα 

βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ λα 

επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ, πηνζεηψληαο κία ζπζηεκαηηθή, επαγγεικαηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο".  

2.3.1 Οξηζκόο θαη ξόινο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διεγθηή 

 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη εμεξεπλεηέο, αλαιπηέο, φζνη είλαη ζε ζέζε λα  πξνβιεκάησλ, 

δεκνζηνγξάθνη θαη αμηφπηζηνη ζχκβνπινη. Φέξλνπλ αληηθεηκεληθφηεηα θαη πνηθηιία 

δεμηνηήησλ θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηελ νξγάλσζε. Πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο ηνκείο 

φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε, νη επηρεηξήζεηο, ε πιεξνθνξηθή θαη ε κεραληθή. Ζ αμία ηεο 

ζεκεξηλήο ηδηφηεηαο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή δηαθξίλεηαη γηα ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ην γεληθφ ηνπο IT θαη 

επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία. Χζηφζν, νη άλζξσπνη ζπρλά 

ζπγρένπλ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο κε ινγηζηέο ή εμσηεξηθνχο ειεγθηέο (θνξείο πνπ 

αλαιακβάλεη ε νξγάλσζε λα ππνβάιιεη εηήζηα επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε εμσηεξηθνχο  θαη εζσηεξηθνχο 

ειεγθηέο : 

Αξρηθά , ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζπλήζσο απαζρνιείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ αλ θαη είλαη 

αλεμάξηεηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ειέγρνπλ , ζε αληίζεζε κε ηνλ εμσηεξηθφ ν νπνίνο 

πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο . Έπεηηα , ην 

αληηθείκελν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή εζηηάδεη ζε έλα επξχ θάζκα αξκνδηνηήησλ φπσο είλαη: 

• Γηαρείξηζε θηλδχλνπ 

• Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

• Οξγαλσηηθνί ζηφρνη 
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• Λεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

• πκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο πνιηηηθέο 

• Αθξηβείο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο αζρνιείηαη εμ νινθιήξνπ κε αθξηβείο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο . 

Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ππνζηεξίδεη δηάθνξα ππφβαζξα θαη ζχλνια δεμηνηήησλ, φπσο είλαη: 

• Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

• Πιεξνθνξηθή 

• Δμφξπμε δεδνκέλσλ & αλάιπζε 

• Γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη θιάδσλ 

• Λνγηζηηθέο δεμηφηεηεο 

Δπηπιένλ , ππνζηεξίδεη λέεο ηδέεο θαη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε νπηζζνδξνκηθέο αληηιήςεηο .Αληηζέησο ,ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη σο 

θχξην ινγηζηηθφ ππφβαζξν & δεμηφηεηεο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο ραξαθηεξίδνληαη 

παξσρεκέλεο. 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη, ζε κεγάιν βαζκφ, θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ. 

Διέγρνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηνί παξέρνπλ 

αληηθεηκεληθέο, επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο ζε φια ηα επίπεδα δηαρείξηζεο θαη αλνίμηε ην 

δξφκν πξνο ηε ζπλερή βειηίσζε. 

Οη αξκφδηνη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξαθνινπζνχλ ην δηεζλψο απνδεθηφ επάγγεικα ηνπ 

θψδηθα δενληνινγίαο θαη ηα πξφηππα επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο. Πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζρεδηάδνπλ αλάινγα ηελ θάιπςε ηνπ ειέγρνπ. 

Με ζηφρν λα απνδεηθλχνπλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο, θάπνηνη άιινη 

αζθνχκελνη εζσηεξηθνί ειεγθηέο , επηιέγνπλ λα απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο, 

φπσο ην παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλνο πηζηνπνηεκέλνο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ή πηζηνπνίεζε 

ζε θίλδπλν Γηαρείξηζε Γηαζθάιηζεο . 

Οη πην πνιχηηκνη θαη απνηειεζκαηηθνί εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξαθνινπζνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο θαη ηηο ηάζεηο, ζηξεθφκελνη δηαξθψο κε  ηα κάηηα ηνπο ζηνλ νξίδνληα γηα λα 

αληρλεχνπλ ζεκάδηα πξνβιεκάησλ, θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ κειινληηθέο 

πξνθιήζεηο θαη θηλδχλνπο. 

Με παξφκνην ηξφπν, ν Moeller & Witt (1999, ζει. 14-15) απαξηζκεί ηα αθφινπζα 

απαξαίηεηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά λα είλαη επηηπρήο εζσηεξηθφο ειεγθηήο: 

1. βαζηθή δηθαηνζχλε θαη αθεξαηφηεηα · 

2. αθνζίσζε ζηελ νξγάλσζε 
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3. ηα ελδηαθέξνληα 

4. ινγηθή ηαπεηλφηεηα 

5. επαγγεικαηηθή αζθάιεηα 

6. ελ-ζπλαίζζεζε 

7. ζπλέπεηα ησλ ξφισλ 

8. πεξηέξγεηα 

9. θξίζηκε ζηάζε 

10. Δγξήγνξζε. 

11. Δπηκνλή 

12. Δλέξγεηα 

13. απηνπεπνίζεζε 

14. ζάξξνο θαη 

15. ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ ζσζηέο θξίζεηο 

 

Ο λένο νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ επέθηαζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ξφινο θαη επζχλεο: 

"Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή δηαζθάιηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεδηαζκέλν λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο 

νξγαληζκνχ. Βνεζά έλα νξγάλσζε επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, θέξλνληαο κηα 

ζπζηεκαηηθή, πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε - λα αμηνινγεί θαη λα βειηηψλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ ειέγρνπ θαη - δηαδηθαζίεο 

δηαθπβέξλεζεο». 

Ο Chapman & Anderson (2002) εμεγνχλ φηη απηφο ν λένο νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

παξνπζηάδεη κηα λέα εηθφλα ηνπ επαγγέικαηνο κε έμη ζεκαληηθνχο ηξφπνπο: 

1. Χο αληηθεηκεληθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία δελ είλαη θαη 'αλάγθε εγθαηεζηεκέλε ζηνλ 

νξγαληζκφ, ν αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο επηηξέπεη λα παξέρνληαη ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απφ ηνπο «μέλνπο», ζην γεγνλφο πνπ αλαγλσξίδεη φηη νη ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνηφηεηαο κπνξνχλ ηψξα λα απνθηεζνχλ κέζσ εμσηεξηθή αλάζεζε. 

2. Σνλίδνληαο φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαζθάιηζε 

θαη ζπκβνπιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν λένο νξηζκφο πξνβιέπεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

είλαη ελεξγφο θαη απνηειεζκαηηθφο επηθεληξψλεηαη ζηνλ πειάηε θαη αζρνιείηαη κε βαζηθά 

δεηήκαηα ζηνλ έιεγρν, ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη δηαθπβέξλεζε. 

3. Γηεπθξηλίδνληαο ξεηά φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα πξνζζέηεη αμία θαη 

λα βειηηψλεη έλαλ νξγαληζκφ, ν λένο νξηζκφο ππνγξακκίδεη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή φηη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο γίλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ. 

4. Με ηελ εμέηαζε νιφθιεξεο ηεο νξγάλσζεο, ν λένο νξηζκφο αληηιακβάλεηαη ηελ εζσηεξηθή 

ειεγθηηθή εληνιή πνιχ επξχηεξα, ρξεψλνληάο ηελ κε ηε βνήζεηα ηεο νξγάλσζεο επίηεπμε 

ησλ γεληθψλ ζηφρσλ. 
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5. Ο λένο νξηζκφο ππνζέηεη φηη ππάξρνπλ έιεγρνη κφλν γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ λα 

δηαρεηξηζηεί ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ πξνψζεζε απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Μηα ηέηνηα 

πξννπηηθή δηεπξχλεηαη ζεκαληηθά ηνπο νξίδνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επεθηείλεη ηνλ 

ηνκέα εξγαζίαο ηνπ ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη 

δηαθπβέξλεζεο. 

6. Ο λένο νξηζκφο δέρεηαη φηη ε θιεξνλνκηά ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, πνπ 

ζπλίζηαηαη ηνπ κνλαδηθνχ δηθαηψκαηφο ηνπ λα είλαη έλα επάγγεικα κε βάζε ηα πξφηππα, 

κπνξεί λα είλαη ην πην ζεκαληηθφ. 

2.4 Αξκνδηόηεηεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 

Αλάινγα κε ηε δνκή, ηελ σξηκφηεηα θαη ηνπο πφξνπο ηεο ζπλάξηεζεο ,νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο κπνξνχλ λα εθηεινχλ κεξηθέο ή φιεο ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο : 

Τπάξρνπλ ζηηγκέο  φπνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ ηελ απαξαίηεηε  ηερλνγλσζία, ηε 

γλψζε ησλ ειέγρσλ θαη ηελ επξεία πξννπηηθή ηνπ νξγαληζκνχ .Κάληε ηνπο ηδαληθνχο 

ππνςήθηνπο γηα δηαβνχιεπζε γηα έλα έξγν γηα λα ην δηαζθαιίζεηε ιακβάλνληαη ππφςε νη 

θίλδπλνη θαη νη έιεγρνη ελζσκαηψλνληαη ζε κηα δηαδηθαζία ζην front-end (π.ρ. ζπγρσλεχζεηο 

θαη εμαγνξέο, εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ). 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζηξαηεγηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ζπκβνπιέο , αλ θαη ε δηνίθεζε πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ζηελ πεξηνρή ηνπο. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

 Οη θίλδπλνη είλαη παληνχ (θπζηθέο θαηαζηξνθέο, απψιεηα θιεηδηψλ πξνκεζεπηέο, δεκία 

θήκεο, αλαπνηειεζκαηηθέο ελέξγεηεο, απάηε, αγσγέο, πνιηηηθή παξαβηάζεηο, θαλνληζηηθή 

ζπκκφξθσζε, θινπή θ.ιπ.). Δίλαη αξκνδηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή γηα λα εθηηκήζεη ηε 

ζεκαζία ησλ πνιιψλ θηλδχλσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνζπαζεηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, λα επηθνηλσλήζεη κε ηε δηεχζπλζε θαη ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, θαη λα αλαπηχμεη ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ   

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη παξέρεη ηε δηαρείξηζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δηαβεβαίσζε φηη 

ην νη πθηζηάκελνη έιεγρνη είλαη επαξθείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ 

νξγάλσζε. 
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ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ   

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εμαζθαιίδνπλ ηε δεκνζηνλνκηθή δήισζε κε αθξίβεηα. Δμεηάδνπλ ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 

επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο. 

ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ 

Με κηα ζηαζεξή θαηαλφεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηφρνπο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εμεηάδνπλ ηηο 

πξάμεηο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ απηέο είλαη απνηειεζκαηηθέο ή αλαπνηειεζκαηηθέο. 

ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΖΘΗΚΖ 

  Οη επαγγεικαηίεο εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζπκθσλνχλ κε ηε ζπκκφξθσζε πξνο έλαλ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο πνπ ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο. Αλπςψλνπλ θφθθηλεο ζεκαίεο φηαλ αλαθαιχπηνπλ 

αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ  

Αλαζεψξεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη λα αμηνινγήζεη θαηά πφζνλ νη πθηζηάκελεο 

δηαδηθαζίεο είλαη θαιά ζρεδηαζκέλεο γηα λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ  

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αμηνινγνχλ ηελ νξγάλσζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, 

θαλνληζκνχο θαη ζπκβάζεηο γηα λα δηαζθαιηζηεί απηφ ε δηνίθεζε αληηκεησπίδεη επαξθψο 

απηέο ηηο απαηηήζεηο. Πξνζθέξνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη 

ε κε ζπκκφξθσζε ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη ελεκεξψλεη ην αλψηεξν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη 

ην ζπκβνχιην κε ζπκκφξθσζεο. 

ASSURE SAFEGUARDS  
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Ζ απηή ηδηνθηεζία ηνπ νξγαληζκνχ, αλζξψπηλε πφξνη θαη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία είλαη 

πνιχηηκα θαη πξέπεη λα θπιάζζνληαη απφ πηζαλή δεκηά. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αμηνινγνχλ 

ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ θινπή, 

ππξθαγηά, παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή άιιεο απψιεηεο . Φέξλνπλ ζην θσο ειαηηψκαηα θαη 

θάλνπλ ζπζηάζεηο γηα βειηησκέλε πξνζηαζία. 

ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΑΣΖ  

Δπεηδή ε απάηε κπνξεί λα επεξεάζεη νπνηνδήπνηε επίπεδν ηνπ νξγάλσζε, είλαη ζεκαληηθφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα ρνξεγεί ην εζσηεξηθφ- πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ αξρείσλ θαη 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ θαη - δηεξεπλήζεη πηζαλή δφιηα ζπκπεξηθνξά ζε 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 Μεηά ηνλ έιεγρν κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, εζσηεξηθήο νη ειεγθηέο αλαθέξνπλ ηα 

επξήκαηά ηνπο θαη πξνηείλνπλ θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

2.5 Κώδηθαο Γενληνινγίαο 

 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο νξίδεη ηηο αξρέο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πεξηγξάθεη ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ζπκπεξηθνξά θαη πξνζδνθίεο ζπκπεξηθνξάο θαη φρη ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

θνπφο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε πξνψζεζε κηαο δενληνινγηθήο 

λννηξνπίαο ζην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο θαη 

παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνζζήθε αμίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ελφο νξγαληζκνχ. Βνεζάεη έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζέηνληαο κηα 

ζπζηεκαηηθή, πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ειέγρνπ θαη δηαθπβέξλεζεο. 

Έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο είλαη απαξαίηεηνο θαη θαηάιιεινο γηα ην επάγγεικα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ηεζεί ζηελ αληηθεηκεληθή 

δηαβεβαίσζή ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηνλ έιεγρν. Ο 

θψδηθαο δενληνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ νξηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη δχν βαζηθά ζηνηρεία: 

 Αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικα θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Καλφλεο δενληνινγίαο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

αλακέλνληαη απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 
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Απηνί νη θαλφλεο βνεζνχλ ζηελ εξκελεία ησλ Αξρψλ ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη 

απνζθνπνχλ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Ο "εζσηεξηθφο ειεγθηήο" αλαθέξεηαη ζε κέιε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ζηνπο απνδέθηεο ή ζηνπο 

ππνςεθίνπο γηα επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο IIA θαη ζε εθείλνπο πνπ εθηεινχλ ππεξεζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην πιαίζην ηνπ νξηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

2.6 Γηαρείξηζε θηλδύλσλ έλαληη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη δχν δηαδηθαζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδί. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε θηλδχλσλ · 2) Αμηνινγεί ηελ ηξάπεδα 

θαη ηελ έθζεζε ζε θηλδχλνπο · 3) παξαθνινπζεί ηελ έθζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

επαθφινπζνπ θεθαιαηαθνχ ζρεδηαζκνχ 4) παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηε ιήςε απνθάζεσλ 

φζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν, ηδίσο , εάλ νη απνθάζεηο θηλδχλνπ είλαη ζχκθσλεο κε εγθεθξηκέλεο 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηελ αλνρή θαη ηελ πνιηηηθή θηλδχλνπ · θαη 5) αλαθνξά ζε 

ειηθησκέλνπο ηε δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο , απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην δηαζθαιίδεη θάζε βαζηθφο θίλδπλνο έρεη κηα 

ζρεηηθή πνιηηηθή θαη έιεγρν κεραληζκφ θαη φηη θάζε πνιηηηθή ειέγρνπ θαη ν κεραληζκφο 

εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά. Δζσηεξηθνί έιεγρνη παξέρνπλ κηα πνηθηιία εγγπήζεσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε, φπσο ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ, ηε ζπκκφξθσζε κε ην λφκν, 

ζπκκφξθσζε κε ηα ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, πξφιεςε ηνπ  ππεξβνιηθή δηαρεηξηζηηθή 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ή απάηε θαη νχησ θαζεμήο. Δίλαη βαζηθή επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ λα δηαζθαιίζεη φηη είλαη απνηειεζκαηηθφ ζην ππάξρνλ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ θηλδχλσλ. 

Μηα επηηξνπή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζα πξέπεη θαηά θαλφλα λα βαζηζηεί ζε έλαλ εζσηεξηθφ 

ειεγθηή γηα λα παξέρεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, κέζσ ηεο επηηξνπή ειέγρνπ, κε 

δηαβεβαηψζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειέγρνπο θαη δηαδηθαζηψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο αλαθέξεη 

παξαδνζηαθά ζηε δηνίθεζε δηνηθεηηθά θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ιεηηνπξγηθά, κε ηνλ 

επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα αλαθέξεη απεπζείαο ζηνλ πξφεδξν ηνπ επηηξνπή 

ειέγρνπ ή ζε αλεμάξηεην επηθεθαιήο κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ νπζηαζηηθά αλεμαξηεζία απφ ηε δηνίθεζε θαη έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην .Οη επφπηεο θαη νη ηξαπεδίηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα λα αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ 
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ειέγρνπ πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ησλ ειέγρσλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο. Αλεμάξηεηα απφ ην πψο νλνκάδνληαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ, θάζε κία είλαη απαξαίηεηε θαη πξέπεη λα εθηειείηαη 

απνηειεζκαηηθά. Δπηπιένλ, έλαο γεληθφο ζχκβνπινο ή λνκηθή ιεηηνπξγία κηαο ηξάπεδαο 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ. Πνιιά ηα πξνβιήκαηα ζηηο αλεπηπγκέλεο 

αγνξέο θαηά ηελ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πξνέθπςαλ απφ λνκηθέο απνηπρίεο 

θηλδχλνπ .  
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Κεθάιαην 3
ν
 

Χρεμαηοοικονομικοί κίνδσνοι και ε διατείριζε ηοσς 

 

3.1 Γεληθά 

 

Μηα ζεκαληηθή ηνκή ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη 

ε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα νη απνδφζεηο ησλ κεηφρσλ ηνπο, νπνχ πξηλ 

ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε απηφ ήηαλ εθηθηφ, κε ηελ αλάιεςε απμεκέλνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. ε απηφ ην θεθάιαην  ζα δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη πην ζεκαληηθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηα ηδξχκαηα . Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ιφγσ ηεο πιεζψξαο  ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ, κε ηνπο 

νπνίνπο έξρεηαη αληηκέησπν έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη 

επνπηεία ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ ελδερφκελνπ ηεο απνηπρίαο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηεο πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο κε ζπλέπεηα ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

3.2 Κίλδπλνο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα 

 

Ο θίλδπλνο νξίδεηαη ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο σο ε πηζαλφηεηα φηη έλα απνηέιεζκα ή ηα 

πξαγκαηηθά θέξδε ηεο επέλδπζεο ζα δηαθέξνπλ απφ ην αλακελφκελν απνηέιεζκα ή ηελ 

απφδνζε. Ο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη ηελ πηζαλφηεηα απψιεηαο κεξηθήο ή φιεο ηεο αξρηθήο 

επέλδπζεο. 

Πνζνηηθά, ν θίλδπλνο εθηηκάηαη ζπλήζσο ιακβάλνληαο ππφςε ηζηνξηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

απνηειέζκαηα. ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ε ηππηθή απφθιηζε είλαη κηα θνηλή κέηξεζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν. Ζ ηππηθή απφθιηζε παξέρεη έλα κέηξν ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ηζηνξηθνχο κέζνπο φξνπο ηνπο ζε 

έλα δεδνκέλν ρξνληθφ πιαίζην. 

πλνιηθά, είλαη δπλαηφ θαη ζπλεηφ λα δηαρεηξηζηείηε ηνπο επελδπηηθνχο θηλδχλνπο 

θαηαλνψληαο ηα βαζηθά ηνπ θηλδχλνπ θαη πψο κεηξάηαη. Ζ εθκάζεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζελάξηα θαη νξηζκέλνπο απφ ηνπο ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο ηνπο νιηζηηθά ζα βνεζήζεη φινπο ηνπο ηχπνπο επελδπηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ 

επηρεηξήζεσλ λα απνθχγνπλ πεξηηηέο θαη δαπαλεξέο απψιεηεο.  

Έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί  ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο , ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα ππνζηεί νηθνλνκηθέο δεκηέο εμαηηίαο ηεο πξαγκάησζεο ελφο κε αλακελφκελνπ 

γεγνλφηνο. Απηή ε πηζαλφηεηα , πξνζδηνξίδεη ηνλ θίλδπλν ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. 
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Οη θίλδπλνη πνπ δηαηξέρεη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα απνηεινχλ άκεζε ζπλέπεηα ησλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ ζηνπο νπνίνπο πξνβαίλνπλ ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο 

κεζνιάβεζεο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ 

δηάθνξσλ εξγαζηψλ εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο. (Γηαθάλεηεο Φπιιάθε Μαξία ) 

3.3 Ση είλαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθόο θίλδπλνο; 

 

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη ε πηζαλφηεηα απψιεηαο ρξεκάησλ γηα κηα επέλδπζε ή 

κηα επηρείξεζε. Μεξηθνί πην ζπλεζηζκέλνη θαη δηαθξηηνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ 

θίλδπλν. 

3.4 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη έλαο ηχπνο θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απψιεηα θεθαιαίνπ γηα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Γηα ηηο θπβεξλήζεηο, απηφ κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ηελ αζέηεζε 

ρξενγξάθσλ ή άιισλ εθδφζεσλ ρξένπο. 

Οη εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ ζην ρξένο πνπ 

αλαιακβάλνπλ, αιιά ελδέρεηαη επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ απνηπρία ζε κηα επηρείξεζε πνπ 

πξνθαιεί νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ επηρείξεζε. Σα άηνκα αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθφ 

θίλδπλν φηαλ ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην εηζφδεκά ηνπο ή 

ηελ ηθαλφηεηα λα πιεξψζνπλ έλα ρξένο πνπ έρνπλ αλαιάβεη .Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο 

αληηκεησπίδνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν ιφγσ δηαθφξσλ καθξννηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ, 

κεηαβνιψλ ζην επηηφθην ηεο αγνξάο θαη ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνκείο 

ή κεγάιεο εηαηξείεο. 

Οη νηθνλνκηθνί θίλδπλνη είλαη παληνχ θαη έξρνληαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά κεγέζε, 

επεξεάδνληαο φινπο. Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε φινπο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. Ζ 

γλψζε ησλ θηλδχλσλ θαη ν ηξφπνο πξνζηαζίαο ζαο δελ ζα εμαιείςεη ηνλ θίλδπλν, αιιά ζα 

κεηξηάζεη ηε δεκηά ηνπο.  

Οη θχξηεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη ην επνπηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο , είλαη : 

 Κίλδπλνο Αγνξάο 

  Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

 Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο  

  Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο. 

3.4.1 Κίλδπλνο Αγνξάο (Market Risk) 

 

Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη ε πηζαλφηεηα ελφο επελδπηή λα αληηκεησπίζεη δεκίεο ιφγσ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηηο 
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νπνίεο εκπιέθεηαη. Ο θίλδπλνο αγνξάο, πνπ νλνκάδεηαη επίζεο «ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο», 

δελ κπνξεί λα εμαιεηθζεί κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο, αλ θαη κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί κε 

άιινπο ηξφπνπο. Οη πεγέο θηλδχλνπ αγνξάο πεξηιακβάλνπλ χθεζε, πνιηηηθή αλαηαξαρή, 

αιιαγέο ζηα επηηφθηα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Ο ζπζηεκαηηθφο 

ή ν θίλδπλνο αγνξάο ηείλεη λα επεξεάδεη ηαπηφρξνλα νιφθιεξε ηελ αγνξά. 

 

Απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε κε ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο είλαη κνλαδηθφο γηα 

κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ή θιάδν. Δπίζεο γλσζηφο σο «κε ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο», 

«εηδηθφο θίλδπλνο», «δηαθνξνπνηεκέλνο θίλδπλνο» ή «ππνιεηπφκελνο θίλδπλνο», ζην 

πιαίζην ελφο επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ν κε ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα κεησζεί 

κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

 

Ο θίλδπλνο αγνξάο, ή ν ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο, επεξεάδεη ηαπηφρξνλα ηελ απφδνζε 

νιφθιεξεο ηεο αγνξάο. 

Δπεηδή επεξεάδεη νιφθιεξε ηελ αγνξά, είλαη δχζθνιν λα αληηζηαζκηζηεί, θαζψο ε 

δηαθνξνπνίεζε δελ ζα βνεζήζεη. 

Ο θίλδπλνο αγνξάο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηα επηηφθηα, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο, ηα γεσπνιηηηθά γεγνλφηα ή ηελ χθεζε. 

3.4.2 Μέηξεζε ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, νη επελδπηέο θαη νη αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

κέζνδν value-at-risk (VaR). Ζ κνληεινπνίεζε VaR είλαη κηα ζηαηηζηηθή κέζνδνο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ πνζνηηθνπνηεί ηελ πηζαλή απψιεηα ελφο απνζέκαηνο ή 

ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο απηήο ηεο πηζαλήο δεκίαο. Αλ θαη 

είλαη γλσζηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, ε κέζνδνο VaR απαηηεί νξηζκέλεο παξαδνρέο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ αθξίβεηά ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ππνζέηεη φηη ε ζχλζεζε θαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ κεηξψληαη είλαη ακεηάβιεηα γηα κηα θαζνξηζκέλε πεξίνδν. Αλ θαη 

απηφ κπνξεί λα είλαη απνδεθηφ γηα βξαρππξφζεζκνπο νξίδνληεο, κπνξεί λα παξέρεη ιηγφηεξν 

αθξηβείο κεηξήζεηο γηα καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο. 

 

Σν Beta είλαη κηα άιιε ζρεηηθή κέηξεζε θηλδχλνπ, θαζψο κεηξά ηελ αζηάζεηα ή ηνλ θίλδπλν 

αγνξάο ελφο ηίηινπ ή ραξηνθπιαθίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αγνξά ζην ζχλνιφ ηεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζην κνληέιν ηηκνιφγεζεο θεθαιαίνπ (CAPM) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αλακελφκελεο απφδνζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

3.5  Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε πηζαλφηεηα απψιεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ απνηπρία ηνπ 

δαλεηνιήπηε λα απνπιεξψζεη έλα δάλεην ή λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. 

Παξαδνζηαθά, αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν ν δαλεηζηήο λα κελ ιάβεη ην νθεηιφκελν θεθάιαην 

θαη ηνλ ηφθν, ν νπνίνο νδεγεί ζε δηαθνπή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζε απμεκέλν θφζηνο 

είζπξαμεο. Τπεξβνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο κπνξεί λα γξάθνληαη γηα λα παξέρνπλ επηπιένλ 

θάιπςε γηα πηζησηηθφ θίλδπλν. 
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Παξαδνζηαθά, αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν , φπνπ , ν δαλεηζηήο λα κελ ιάβεη ην νθεηιφκελν 

θεθάιαην θαη ηνλ ηφθν, ν νπνίνο νδεγεί ζε δηαθνπή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη απμεκέλν 

θφζηνο είζπξαμεο. Όηαλ έλαο δαλεηζηήο αληηκεησπίδεη απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν, κπνξεί 

λα κεηξηαζηεί κέζσ πςειφηεξνπ επηηνθίνπ ηνπ θνππνληνχ, ην νπνίν παξέρεη κεγαιχηεξεο 

ηακεηαθέο ξνέο. 

 

Παξφιν πνπ είλαη αδχλαην λα γλσξίδνπκε αθξηβψο πνηνο ζα αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 

ε ζσζηή αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηε 

ζνβαξφηεηα κηαο δεκίαο. Οη πιεξσκέο ηφθσλ απφ ηνλ δαλεηνιήπηε ή ηνλ εθδφηε 

ππνρξέσζεο ρξένπο απνηεινχλ αληακνηβή δαλεηζηή ή επελδπηή γηα ηελ αλάιεςε 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα απψιεηαο ελφο δαλεηζηή ιφγσ ηεο 

πηζαλφηεηαο ελφο δαλεηνιήπηε λα κελ επηζηξέςεη έλα δάλεην. 

Ο πηζησηηθόο θίλδπλνο γηα ηνπο θαηαλαισηέο κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηνπο πέληε Cs:  

o πηζησηηθφ ηζηνξηθφ,  

o ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο,  

o θεθάιαην,  

o  φξνπο ηνπ δαλείνπ θαη 

o  ζρεηηθή αζθάιεηα.  

Οη θαηαλαισηέο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο θαηαιήγνπλ 

ζπλήζσο λα πιεξψλνπλ πςειφηεξα επηηφθηα δαλείσλ. 

3.5.1 Μέηξεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

 

Ζ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζώο από ηελ κία είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη απφ ηελ άιιε ζα πξέπεη 

ζχκθσλα κε ηνλ θίλδπλν πνπ έρεη ν θάζε δαλεηνιήπηεο ηα ηδξχκαηα λα απνθαζίδνπλ πνηνλ 

ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ, έηζη ψζηε λα κελ απμάλεηαη ν θίλδπλνο απηφο. Σα δχν ζηάδηα κέηξεζεο 

είλαη ηα εμήο :  

α) αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαη  

β) νη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε. 

 

Σν ζηνηρείν πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ πνιππινθφηεηαο, δειαδή ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε, Foundation IRB, 

Advanced IRB. Σν IRB ζεκαίλεη "Δζσηεξηθή πξνζέγγηζε βάζεη αμηνιφγεζεο". 

3.5.2 Πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

 

Οη δχν θχξηεο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηηο νπνίεο έρεη 

δηαηππψζεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, θνηλά απνδεθηέο απφ φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα είλαη αξθεηά πνιχπινθεο θαη είλαη: 
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(α) Ζ Σππνπνηεκέλε κέζνδνο (Standardized Approach-STA), φπνπ νη ζπληειεζηέο 

ζηάζκηζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ εμσηεξηθνχο εγθεθξηκέλνπο νίθνπο πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο (Moody’s, S&P θιπ) πνπ αμηνινγνχλ θεληξηθέο θπβεξλήζεηο, 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη επηρεηξήζεηο, ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη 

ζπλέρεηα ηεο Βαζηιείαο I. 

Φαίλεηαη πσο δηαηεξεί ηε ινγηθή ηεο πθηζηάκελεο κεζφδνπ , κε ηελ απφδνζε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο θηλδχλνπ.  Ζ απιή πξνζέγγηζε, πνπ 

αλαπηχρζεθε γηα ηξάπεδεο πνπ εκπιέθνληαη κφλν ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ ζε 

εμαζθαιηζκέλεο ζπλαιιαγέο, δηαηεξεί ηελ πξνζέγγηζε ππνθαηάζηαζεο ηεο παξνχζαο 

πκθσλίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ηνπ εθδφηε αζθαιεηψλ 

αληηθαζίζηαηαη απφ απηφλ ηνπ ππνθείκελνπ νθεηιέηε. 

Ζ κεξηθή εμαζθάιηζε ζα αλαγλσξηζηεί επίζεο κε ηελ απιή πξνζέγγηζε. πλνιηθά, ε 

απιή πξνζέγγηζε ζα δεκηνπξγήζεη πςειφηεξεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζε 

εμαζθαιηζκέλεο ζπλαιιαγέο απφ απηέο 

παξάγεηαη απφ ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ, γηα λα αλαγλσξηζηεί ε 

αζθάιεηα ζηελ απιή πξνζέγγηζε, πξέπεη λα δεζκεπηεί γηα ηε δηάξθεηα δσήο ηεο 

έθζεζεο - δει. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη αλαληηζηνηρία σξηκφηεηαο - θαη πξέπεη λα 

επηζεκαίλεηαη ζηελ αγνξά κε ειάρηζηε ζπρλφηεηα έμη κελψλ. Οη ηξάπεδεο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ είηε ηηο απιέο είηε ηηο νινθιεξσκέλεο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο γηα ηηο εμαζθαιίζεηο ζπλαιιαγψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

επηιεγκέλε ελαιιαθηηθή ιχζε κε ζπλέπεηα γηα νιφθιεξν ην ραξηνθπιάθηφ ηνπο.  

 

(β) Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο επηηξνπήο γηα ηελ πξνψζεζε κηαο πξνζέγγηζεο IRB 

είλαη λα επζπγξακκίζεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κε ην 

εγγελέο πηζησηηθφ θίλδπλν ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη κηα ηξάπεδα. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

πξνζέγγηζεο IRB ζπλάδεη κε ην πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ πνιιέο 

ηξάπεδεο κε θαιά αλαπηπγκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα ηελ εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε ηφζν ηνπ πξνθίι πηζησηηθνχ θηλδχλνπ φζν θαη ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο 

επάξθεηαο. 

Σα εζσηεξηθά κέηξα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θηλδχλνπ ηφζν ηνπ δαλεηνιήπηε φζν θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ ζπλαιιαγήο. Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο πξνζαλαηνιίδνπλ ηηο κεζνδνινγίεο 

αμηνιφγεζεο δαλεηνιήπηε θαη ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηνλ θίλδπλν 

αζέηεζεο δαλεηνδνηήζεσλ. Ζ πηζαλόηεηα αζέηεζεο (PD) ελφο δαλεηνιήπηε ή 

νκάδαο δαλεηζηψλ είλαη ε θεληξηθή κεηξήζηκε ηδέα ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε 

πξνζέγγηζε IRB. Σν PD ηνπ δαλεηνιήπηε, σζηφζν, δελ παξέρεη ηελ πιήξε εηθφλα ηεο 

πηζαλήο απψιεηαο πίζησζεο. Οη ηξάπεδεο επηδηψθνπλ επίζεο λα κεηξήζνπλ ην πνζφ 

πνπ ζα ράζνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζε. 

Απηφ εμαξηάηαη απφ δχν ζηνηρεία.  

Πξψηνλ, ην κέγεζνο ηεο πηζαλήο απψιεηαο ζηελ έθζεζε: απηφ νλνκάδεηαη 

Πξνθαζνξηζκέλε Απψιεηα Απψιεηαο (LGD) θαη εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ηεο έθζεζεο. 

Γεχηεξνλ, ε δεκία εμαξηάηαη απφ ην πνζφ ζην νπνίν εθηέζεθε ε ηξάπεδα ζην 
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δαλεηνιήπηε θαηά ηε ζηηγκή ηεο πξνεπηινγήο, ζπλήζσο εθθξάδεηαη σο Έθζεζε ζε 

πξνεπηινγή (EAD). 

Απηά ηα ηξία ζπζηαηηθά (PD, LGD, EAD) ζπλδπάδνληαη γηα λα παξέρνπλ έλα κέηξν 

ηεο αλακελφκελεο εγγελήο ή νηθνλνκηθήο απψιεηαο. Ζ πξνζέγγηζε IRB ιακβάλεη 

επίζεο ππφςε ηε ιήμε (Μ) ησλ αλνηγκάησλ. Έηζη, ε παξαγσγή ησλ ζηαζκψλ 

θηλδχλνπ εμαξηάηαη απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ PD, LGD θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

M. Όηαλ δελ ππάξρεη ξεηή πξνζαξκνγή γηα ηε ιήμε, παξνπζηάδεηαη κηα ηππηθή 

επνπηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ζχλδεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπκβαηηθήο ιήμεο κε ηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. 

Απηά ηα ζηνηρεία (PD, LGD, EAD, M) απνηεινχλ ηηο βαζηθέο εηζφδνπο ζηελ 

πξνζέγγηζε IRB, θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηήλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηνπ πιαηζίνπ IRB έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

λα παξέρνπλ εκπηζηνζχλε φηη απηά ηα ζηνηρεία είλαη μερσξηζηά αλαγλσξίζηκα, 

κεηξήζηκα θαη ηθαλά λα επαιεζεπηνχλ ηφζν απφ ηηο ηξάπεδεο φζν θαη απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο. 

3.6 Απιή ζρεκαηηθή πξνζέγγηζε IRB 

 

Απηή ε ελφηεηα παξέρεη κηα επηζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επνπηηθήο πξνζέγγηζεο 

IRB ζηελ πξάμε. Τπάξρνπλ πέληε βαζηθά ζηνηρεία :  

• Σαμηλφκεζε ησλ αλνηγκάησλ αλά ηχπν επξείαο έθζεζεο. 

• Γηα θάζε θαηεγνξία έθζεζεο, νξηζκέλα ζηνηρεία θηλδχλνπ πνπ πξέπεη λα παξέρεη κηα 

ηξάπεδα, ρξεζηκνπνηψληαο ηππνπνηεκέλεο παξακέηξνπο ή ηηο εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο ηεο. 

• Λεηηνπξγία ζηάζκηζεο θηλδχλνπ πνπ παξέρεη βάξε θηλδχλνπ (θαη επνκέλσο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο) γηα ζπγθεθξηκέλα ζχλνια απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ. 

• Έλα ζχλνιν ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνί κηα ηξάπεδα γηα λα είλαη 

επηιέμηκε γηα ζεξαπεία IRB γηα απηφ ην άλνηγκα θαη 

• ε φιεο ηηο ηάμεηο έθζεζεο, επνπηηθφο έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο. 

 Ζ κέζνδνο Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ (Internal Ratings-based Approach-IRB), φπνπ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κε ηε ρξήζε κνληέισλ αμηνιφγεζεο, πνπ ηα ίδηα έρνπλ 

αλαπηχμεη, κε βάζε εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πηζηνχρσλ ηνπο, 

εθηηκνχλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνλ νπνίν αλαιακβάλνπλ. ηελ πξνεγκέλε πξνζέγγηζε IRB, 

επηηξέπεηαη ζηηο ηξάπεδεο λα εθηηκήζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ παξακέηξσλ θηλδχλνπ, αιιά νη 

έλλνηεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην πιαίζην είλαη νη ίδηεο . 

ην πιαίζην IRB γηα εηαηξηθά, θπξίαξρα θαη ηξαπεδηθά αλνίγκαηα, απηά ηα ζηνηρεία 

παξέρνληαη είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηππνπνηεκέλσλ επνπηηθψλ θαλφλσλ (κεζνδνινγία 

ίδξπζεο) είηε εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ (πξνεγκέλε κεζνδνινγία), κε ηελ επηθχιαμε 

ειάρηζησλ επνπηηθψλ απαηηήζεσλ. 

 

Ο γεληθφο θαλφλαο γηα απηή ηε κέζνδν ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ 

(Intrernal rating-based approach IRBA) είλαη φηη ην ζηαζκηζκέλν ζηνλ θίλδπλν 

ελεξγεηηθφ είλαη ζπλάξηεζε ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ : 
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•PD: Πηζαλφηεηα Υξενθνπίαο (Probability of default) 

•EAD: Έθζεζε ζηνλ Κίλδπλν Υξενθνπίαο (Exposure at default) 

•LGD: Εεκία Γεδνκέλεο ηεο Υξενθνπίαο (Loss Given Default) 

•M: Χξίκαλζε Τπνρξέσζεο (Maturity) 

 

Ζ θάζε νκάδα ελεξγεηηθνχ έρεη δηαθνξεηηθφ ηχπν γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ζηνλ θίλδπλν ελεξγεηηθνχ. Γηα θάζε νκάδα ελεξγεηηθνχ ε 

επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ κε δπν δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ηελ βαζηθή πξνζέγγηζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ 

(foundation internal rating based approach) θαη ηελ πξνρσξεκέλε πξνζέγγηζε 

(advanced internal rating based approach). 

 

Παξαθάησ εμεγνύληαη αλαιπηηθά νη παξάκεηξνη : 

 Πηζαλφηεηα αζέηεζεο 

Όιεο νη ηξάπεδεο, είηε ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδξπκα είηε πξνεγκέλεο κεζνδνινγίεο, 

πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο επφπηεο κηα εζσηεξηθή εθηίκεζε ηνπ PD πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνπο δαλεηνιήπηεο ζε θάζε βαζκφ δαλεηνιήπηε. Κάζε εθηίκεζε ηνπ PD πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχεη κηα ζπληεξεηηθή άπνςε ελφο καθξνπξφζεζκνπ κέζνπ PD γηα ηνλ ελ 

ιφγσ βαζκφ, θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ηζηνξηθή εκπεηξία θαη 

εκπεηξηθά ζηνηρεία. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ εθηηκήζεσλ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη νη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ απηέο, 

πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο ειάρηζηεο επνπηηθέο 

απαηηήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ εζσηεξηθήο ρξήζεο θαη 

γλσζηνπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθηηκήζεηο) γηα λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα αλαγλψξηζε IRB. 

 

 Απψιεηα δεδνκέλεο απψιεηαο 

Δλψ ην PD πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ δεδνκέλν δαλεηνιήπηε δελ εμαξηάηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο, ε LGD είλαη εηδηθή γηα ηε 

δηεπθφιπλζε, επεηδή απηέο νη απψιεηεο ελ γέλεη ζεσξείηαη φηη επεξεάδνληαη απφ 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπλαιιαγψλ φπσο ε παξνπζία αζθάιεηαο θαη ν βαζκφο 

ππαγσγήο. Σν LGD θαζνξίδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο δχν ηξφπνπο. χκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία ζεκειίσζεο, ην LGD εθηηκάηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηππνπνηεκέλσλ 

επνπηηθψλ θαλφλσλ, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχλ ην επίπεδν LGD κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνθείκελεο ζπλαιιαγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνπζίαο 

θαη ηνπ ηχπνπ ηεο αζθάιεηαο. Οη επνπηηθνί θαλφλεο θαη ζεξαπείεο επηιέρζεθαλ γηα λα 

είλαη ζπληεξεηηθνί. 

Σν ζεκείν εθθίλεζεο πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή είλαη ε ρξήζε κηαο αμίαο LGD 50% 

γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κε αζθαιείο ζπλαιιαγέο, κε πςειφηεξν LGD (75%) λα 

εθαξκφδεηαη ζε κεησκέλα αλνίγκαηα. Γηα ζπλαιιαγέο κε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αζθάιεηα πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, ην LGD θιηκαθψλεηαη ζηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε ζπλαιιαγή, ρξεζηκνπνηψληαο κηα κεζνδνινγία 

<<θνπξέκαηνο>> πξνζαξκνζκέλε απφ απηήλ πνπ πεξηγξάθεηαη γηα ηελ ηππνπνηεκέλε 

πξνζέγγηζε. Γηα ζπλαιιαγέο κε εηδηθή εγγχεζε εκπνξηθψλ ή νηθηαθψλ αθηλήησλ, 



 

[42] 
 

εθαξκφδεηαη μερσξηζηφ ζχλνιν επνπηηθψλ αμηψλ LGD θαη θαλφλσλ αλαγλψξηζεο. 

Όιεο νη άιιεο ζπλαιιαγέο ζεσξνχληαη κε αζθαιείο γηα απηφλ ηνλ θαλνληζηηθφ ζθνπφ. 

ηελ πξνεγκέλε κεζνδνινγία, ε ίδηα ε ηξάπεδα θαζνξίδεη ην θαηάιιειν LGD πνπ ζα 

εθαξκνζηεί ζε θάζε έθζεζε, βάζεη ηζρπξψλ δεδνκέλσλ θαη αλαιχζεσλ πνπ κπνξνχλ 

λα επηθπξσζνχλ ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη απφ επνπηηθέο αξρέο. Έηζη, κηα ηξάπεδα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο LGD γηα θεθαιαηαθνχο ζθνπνχο ελδέρεηαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο ηηκέο LGD βάζεη ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ηχπνο πξντφληνο, επξχηεξν θάζκα ηχπσλ 

αζθάιεηαο) θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά δαλεηνιήπηε. Όπσο θαη κε ηηο εθηηκήζεηο PD, 

απηέο νη ηηκέο αλακέλεηαη λα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζπληεξεηηθή άπνςε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ κέζσλ φξσλ, αλ θαη νη ηξάπεδεο ζα είλαη ειεχζεξεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο. Μηα ηξάπεδα πνπ επηζπκεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηθέο ηεο εθηηκήζεηο γηα ην LGD ζα πξέπεη λα απνδείμεη ζηνλ 

επφπηε ηεο φηη κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη πξφζζεηεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ. 

 

 Έθζεζε ζε πξνεπηινγή (EAD) 

Όπσο θαη κε ην LGD, ην EAD είλαη επίζεο εηδηθφ γηα εγθαηαζηάζεηο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην EAD ζα ηζνχηαη κε ην νλνκαζηηθφ 

ην πνζφ ηεο δηεπθφιπλζεο, αιιά γηα νξηζκέλεο δηεπθνιχλζεηο (π.ρ. εθείλεο κε 

αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ) ζα πεξηιακβάλεη εθηίκεζε ηνπ κειινληηθνχ δαλεηζκνχ πξηλ 

απφ ηελ αζέηεζε. Καη πάιη φπσο κε ην LGD, ζχκθσλα κε ηε βαζηθή κεζνδνινγία, ην 

EAD εθηηκάηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ επνπηηθψλ θαλφλσλ. ηελ 

πξνεγκέλε κεζνδνινγία, ε ίδηα ε ηξάπεδα θαζνξίδεη ην θαηάιιειν EAD πνπ ζα 

εθαξκνζηεί ζε θάζε έθζεζε, βάζεη ηζρπξψλ δεδνκέλσλ θαη αλαιχζεσλ πνπ κπνξνχλ 

λα επηθπξσζνχλ ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη απφ επνπηηθέο αξρέο. Έηζη, κηα ηξάπεδα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο EAD γηα θεθαιαηαθνχο ζθνπνχο ελδέρεηαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο ηηκέο EAD κε βάζε έλα επξχηεξν ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ηχπν πξντφληνο) θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

δαλεηνιήπηε. Όπσο κε ηηο εθηηκήζεηο PD θαη LGD, απηέο νη ηηκέο αλακέλεηαη λα 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζπληεξεηηθή άπνςε ησλ καθξνπξφζεζκσλ κέζσλ φξσλ, αλ θαη 

νη ηξάπεδεο ζα είλαη ειεχζεξεο λα ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο. Μηα 

ηξάπεδα πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηθέο ηεο εθηηκήζεηο γηα ην EAD ζα 

πξέπεη λα απνδείμεη ζηνλ επφπηε ηεο φηη κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη πξφζζεηεο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία απηψλ 

ππνινγίδεη. 

 

 (Μ) Χξηκφηεηα 

Όηαλ ε ιήμε αληηκεησπίδεηαη σο ξεηφ ζηνηρείν θηλδχλνπ, αλακέλεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο 

παξέρνπλ ζηνπο επνπηηθνχο θνξείο ηελ πξαγκαηηθή ζπκβαηηθή ιεθηφηεηα ησλ 

αλνηγκάησλ ηνπο.  

3.7 Πηζησηηθόο θίλδπλνο έλαληη επηηνθίσλ 
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Δάλ ππάξρεη πςειφηεξν επίπεδν αληηιεπηνχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη επελδπηέο θαη νη 

δαλεηζηέο απαηηνχλ ζπλήζσο πςειφηεξν επηηφθην γηα ην θεθάιαηφ ηνπο. 

Οη πηζησηέο κπνξνχλ επίζεο λα επηιέμνπλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ επέλδπζε ή ην δάλεην. 

 

Γηα παξάδεηγκα, επεηδή έλαο ππνςήθηνο ελππφζεθνο δαλεηζκφο κε πςειφηεξε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ζηαζεξφ εηζφδεκα είλαη πηζαλφ λα ζεσξεζεί σο ρακειφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, 

ζα ιάβεη ρακειφ επηηφθην ζηελ ππνζήθε ηεο. Αληίζεηα, εάλ ν αηηψλ έρεη θαθή πηζησηηθή 

ηζηνξία, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζπλεξγαζηεί κε έλαλ δαλεηζηή subprime - έλαλ ελππφζεθν 

δαλεηζηή πνπ πξνζθέξεη δάλεηα κε ζρεηηθά πςειά επηηφθηα ζε δαλεηνιήπηεο πςεινχ 

θηλδχλνπ - γηα λα ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Οκνίσο, νη εθδφηεο νκνιφγσλ κε ιηγφηεξν απφ ηέιεηεο αμηνινγήζεηο πξνζθέξνπλ πςειφηεξα 

επηηφθηα απφ ηνπο εθδφηεο νκνιφγσλ κε ηέιεηα πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε. Οη εθδφηεο κε 

ρακειφηεξεο αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ρξεζηκνπνηνχλ πςειέο απνδφζεηο γηα 

λα πξνζειθχζνπλ ηνπο επελδπηέο λα αλαιάβνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο. 

Όηαλ νη δαλεηζηέο πξνζθέξνπλ ππνζήθεο, πηζησηηθέο θάξηεο ή άιινπο ηχπνπο δαλείσλ, 

ππάξρεη ν θίλδπλνο ν δαλεηνιήπηεο λα κελ απνπιεξψζεη ην δάλεην. Οκνίσο, εάλ κηα εηαηξεία 

πξνζθέξεη πίζησζε ζε έλαλ πειάηε, ππάξρεη ν θίλδπλνο ν πειάηεο λα κελ πιεξψζεη ηα 

ηηκνιφγηά ηνπ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεξηγξάθεη επίζεο ηνλ θίλδπλν φηη ν εθδφηεο 

νκνιφγσλ ελδέρεηαη λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη πιεξσκή φηαλ ηνπ δεηεζεί ή φηη κηα 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα πιεξψζεη κηα απαίηεζε. 

 

Οη πηζησηηθνί θίλδπλνη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε λα 

εμνθιήζεη έλα δάλεην ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο ηνπ φξνπο. Γηα λα εθηηκήζνπλ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν γηα έλα θαηαλαισηηθφ δάλεην, νη δαλεηζηέο εμεηάδνπλ ηα πέληε  ‘c’ .‘’ The 

five C’s are credit history, capacity to repay, capital, the loans condition, and associated 

collateral ’’: πηζησηηθφ ηζηνξηθφ, ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο, θεθάιαην, ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ 

θαη ζρεηηθή αζθάιεηα. 

 

Οξηζκέλεο εηαηξείεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηκήκαηα απνθιεηζηηθά ππεχζπλα γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ ησλ ηξερφλησλ θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ ηνπο. Ζ ηερλνινγία έρεη 

δψζεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχνπλ γξήγνξα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ ελφο πειάηε. 

 

Δάλ έλαο επελδπηήο ζθέθηεηαη λα αγνξάζεη έλα νκφινγν, ζα εμεηάδεη ζπρλά ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νκνιφγνπ. 

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο έρεη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα. ε 

επελδπηηθνχο φξνπο, νη θάηνρνη νκνιφγσλ αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο 

ξεπζηφηεηαο κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα λα ρξεηαζηεί λα πνπιήζνπλ έλα νκφινγν θάησ απφ ηελ 

αλαγξαθφκελε αμία. Απηφο ν ηχπνο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο κπνξεί πξαγκαηηθά λα επεθηαζεί 

ζε νπνηαδήπνηε αζθάιεηα, πεξηγξάθνληαο ηνλ θίλδπλν φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ 

βξίζθεη αγνξαζηέο ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ζηε δεδνκέλε ηνπ αγνξά. ηα νηθνλνκηθά θαη 
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ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ξεπζηφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα εθπιεξψλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεσζηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο ρσξίο λα ππνζηνχλ ζνβαξέο απψιεηεο ή αζέηεζε ππνρξεψζεσλ. 

 

Απηνί νη δχν ηχπνη θηλδχλνπ νλνκάδνληαη κεξηθέο θνξέο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο (ηακεηαθψλ ξνψλ) θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αγνξάο (πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ). 

3.8 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο ζηηο επελδύζεηο 

 

Δληφο ησλ θνηλψο απνδεθηψλ θαηεγνξηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ν θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο ζεσξείηαη ηχπνο θηλδχλνπ αγνξάο. Πεξηγξάθεη ην θαηλφκελν ησλ αληηηηζέκελσλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά (αγνξαζηέο θαη πσιεηέο) πνπ δελ κπνξνχλ λα βξνπλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ εγθαίξσο. Γεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα γίλεη εκπφξην, νη αγνξαζηέο κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα απμήζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ή νη πσιεηέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κεηψζνπλ ηα 

αηηήκαηά ηνπο γηα αληαιιαγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Σα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπρλά θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη νη επελδπηέο απαηηνχλ γεληθά πεξηζζφηεξεο απνδφζεηο γηα 

απμεκέλν θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Όια ηα εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιακβάλνπλ 

θάπνην επίπεδν θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Απηφ ηζρχεη αθφκε θαη ζε αγνξέο πςειήο 

ξεπζηφηεηαο, φπσο ην ζπλάιιαγκα, φπνπ ε ξεπζηφηεηα θπκαίλεηαη κε βάζε ηηο αγνξέο πνπ 

είλαη αλνηρηέο απηήλ ηε ζηηγκή. 

 

Πξηλ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε (GFC), ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δελ ήηαλ ζην 

ξαληάξ φισλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κνληέια παξαιείπνπλ ζπλήζσο ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο. Όκσο, ην GFC πξνθάιεζε κηα αλαλέσζε γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο. Έλαο ιφγνο ήηαλ ε ζπλαίλεζε φηη ε θξίζε πεξηιάκβαλε έλα ηξέμηκν ζην κε 

θαηαζεηηθφ, ζθηψδεο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα - παξφρνπο βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηδίσο 

ζηελ αγνξά repo - απνζχξζεθε ζπζηεκαηηθά απφ ηε ξεπζηφηεηα . Σν έθαλαλ έκκεζα αιιά 

αλακθηζβήηεηα απμάλνληαο παξάιιεια ηα θνχξεκα. Μεηά απφ ηελ Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή 

Κξίζε, φια ηα κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη θπβεξλήζεηο έρνπλ πιήξε 

επίγλσζε ηνπ θηλδχλνπ φηη ε απφζπξζε ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα είλαη δπζάξεζηε ζπλέξγεηα 

ζηε κεηάδνζε ζνθ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο - ή αθφκε θαη λα επηδεηλψζεη ηε κεηάδνζε. 

 

Ζ ξεπζηφηεηα δείρλεη πφζν εχθνια έλα αγαζφ ή κηα αζθάιεηα κπνξεί λα αγνξαζηεί ή λα 

πσιεζεί ζηελ αγνξά θαη λα κεηαηξαπεί ζε κεηξεηά. 

Τπάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθνί ηχπνη θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο : α) Υξεκαηνδφηεζε ξεπζηφηεηαο 

θαη β) ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο ή ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη ην θχξην κέιεκα ελφο 

εηαηξηθνχ ηακία πνπ ξσηά εάλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αγνξάο ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ε ξεπζηφηεηα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ε αδπλακία εμφδνπ απφ κηα ζέζε. 
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Σν πην δεκνθηιέο θαη πην αγλφ κέηξν ξεπζηφηεηαο είλαη ην spread-ask-ask spread - έλα 

ρακειφ ή ζηελφ bid-ask spread ιέγεηαη φηη είλαη ζηελφ θαη ηείλεη λα αληηθαηνπηξίδεη κηα πην 

ξεπζηή αγνξά. 

 

 

Δμεγείηαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 

Ο γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη φζν κηθξφηεξν είλαη ην κέγεζνο ηεο αζθάιεηαο ή ηνπ εθδφηε ηνπ, 

ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Ζ πηψζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ θαη άιισλ 

θηλεηψλ αμηψλ θίλεζε πνιινχο επελδπηέο λα πνπιήζνπλ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε 

ηηκή κεηά ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο 

πηζησηηθήο θξίζεο 2007-2008. Απηή ε νξκή πξνο ηηο εμφδνπο πξνθάιεζε δηεπξπλφκελα 

spreads-ask-ask θαη κεγάιεο πηψζεηο ηηκψλ, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ πεξαηηέξσ ζηελ ξεπζηφηεηα 

ηεο αγνξάο. 

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεηαη φηαλ έλαο κεκνλσκέλνο επελδπηήο, επηρείξεζε ή 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα δελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Ο επελδπηήο ή ε νληφηεηα ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέςεη έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ζε κεηξεηά ρσξίο λα παξαηηεζεί απφ θεθάιαην θαη έζνδα ιφγσ έιιεηςεο αγνξαζηψλ 

ή αλαπνηειεζκαηηθήο αγνξάο. 

3.8.1 Μέηξεζε θίλδπλνπ ξεπζηόηεηαο 

 

Οη ιφγνη ξεπζηφηεηαο, φπσο ν ηξέρσλ δείθηεο θαη ν γξήγνξνο ιφγνο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δείθηεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο κηαο εηαηξείαο. Ζ 

ηξέρνπζα αλαινγία, ε πην θνηλή αλαινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ελφο ηέηνηνπ 

θηλδχλνπ, θαίλεηαη παξαθάησ: 

Σξέρνπζα αλαινγία – ηχπνο :  

 

Current Ratio = 
               

                   
 

 

Όπνπ : 

Σα ηξέρνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλακέλεηαη λα 

κεηαηξαπνχλ ζε κεηξεηά εληφο ελφο έηνπο. 

Οη ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο είλαη ππνρξεψζεηο πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζνχλ εληφο ελφο 

έηνπο. 

3.9 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 
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Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο ζπλνςίδεη ηηο αβεβαηφηεηεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη 

κηα εηαηξεία φηαλ επηρεηξεί λα θάλεη ηηο θαζεκεξηλέο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή βηνκεραλία. Έλαο ηχπνο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ βιάβεο ζε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, άηνκα θαη ζπζηήκαηα - ζε αληίζεζε κε 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο, φπσο πνιηηηθά ή νηθνλνκηθά 

γεγνλφηα, ή εγγελή ζε νιφθιεξε ηελ αγνξά ή ηκήκα ηεο αγνξάο, γλσζηφ σο ζπζηεκαηηθφο 

θίλδπλνο. 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο κπνξεί επίζεο λα ηαμηλνκεζεί σο κηα πνηθηιία κε ζπζηεκηθνχ 

θηλδχλνπ, ν νπνίνο είλαη κνλαδηθφο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ή θιάδν. 

Ζ λνκνζεζία ηεο ΔΔ απαηηεί απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα πεξηνξίδνπλ 

επαξθψο ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζε 

αλεπαξθείο ή απνηπρεκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, άηνκα θαη ζπζηήκαηα ή απφ εμσηεξηθά 

γεγνλφηα. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη λνκηθνχο θηλδχλνπο, αιιά απνθιείεη ηνλ 

θίλδπλν θήκεο θαη είλαη ελζσκαησκέλνο ζε φια ηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Τπήξρε πάληα ζε ηξαπεδηθνχο θαη κε ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο, αιιά απέθηεζε κεγαιχηεξε 

ζπλάθεηα δεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο πξφζθαηεο πινπνίεζεο πξσηνθαλψλ εμαηξεηηθά 

κεγάισλ δεκηψλ. Μέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ηνπ RTS γηα ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, ε ΔΑΣ ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζε φιν ην  

Κεθάιαην 4
ν
  

Βαζηιεία 

4.1 Οξηζκόο θαη δεηήκαηα 

 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο νξίδεη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν σο ηνλ «θίλδπλν απψιεηαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ αλεπαξθείο ή απνηπρεκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, άηνκα θαη ζπζηήκαηα ή 

απφ εμσηεξηθά γεγνλφηα». 

Απηφο ν νξηζκφο πεξηιακβάλεη αλζξψπηλν ζθάικα, απάηε θαη θαθία, αζηνρίεο ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ, πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, εκπνξηθέο 

δηαθνξέο, αηπρήκαηα, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο ... Με άιια ιφγηα, ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

θαίλεηαη ηφζν επξχ πνπ δελ αληηιακβάλεζηε ακέζσο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή. Δπηπιένλ, ε 

έλλνηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ πξψηε καηηά φρη πνιχ θαηλνηφκνο, 

θαζψο νη ηξάπεδεο δελ πεξίκελαλ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο λα νξγαλψζεη ηηο 



 

[47] 
 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε ηε κνξθή δηαδηθαζηψλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηκήκαηα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα λα επαιεζεχζνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Χζηφζν, νη 

ζεακαηηθέο απνηπρίεο, φπσο νη Baring, έρνπλ πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ ξπζκηζηηθψλ 

αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε λα παξέρνπλ ζηηο ηξάπεδεο κεραληζκνχο πξφιεςεο θαη 

θάιπςεο θαηά ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ (κέζσ ηεο θαηαλνκήο απνθιεηζηηθνχ θεθαιαίνπ). 

Ζ εθαξκνγή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ κειεηψλ ζρεηηθά κε απηφ ην 

ζέκα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο πξαγκαηηθφο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο θάζε γεγνλφο  ην νπνίν: 

 είηε δηαηαξάζζεη ηελ θαλνληθή ξνή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 είηε πξνθαιεί νηθνλνκηθή απψιεηα ή δεκία ζηελ εηθφλα ηεο ηξάπεδαο (αλ θαη ην 

ηειεπηαίν απνηέιεζκα έρεη απνθιεηζηεί ξεηά απφ ηνλ νξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κείδνλ κέιεκα). 

4.2 Μέηξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ 

 

Ζ αλάγθε κέηξεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπζηάζεηο ηεο επηηξνπήο 

ηεο Βαζηιείαο, νη νπνίεο απαηηνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο λα δηαζέζνπλ επαξθέο θεθάιαην γηα λα 

θαιχςνπλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ ηνπο θίλδπλν. 

Θεσξεηηθά, απηφ ην πνζφ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε δεκία πνπ 

πξνθχπηεη ιφγσ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζηελ ηξάπεδα, κε κεγάιε πηζαλφηεηα (99%) ζε έλα 

δεδνκέλν ρξνληθφ πιαίζην (γηα παξάδεηγκα, έλα έηνο). Δπνκέλσο, είλαη βαζηθά κηα "Αμία ζε 

θίλδπλν" (VAR). Σν εξψηεκα είλαη πψο λα ππνινγίζεηε απηφ ην VAR. 

Δζηηάδνπκε εδψ ζηηο «αλεμάξηεηεο» κεζφδνπο κέηξεζεο: απηέο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ 

απφθαζε ηνπ ξπζκηζηή, ή πην ζπγθεθξηκέλα εθείλεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία 

«πξνεγκέλσλ κεζφδσλ» ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. 

ε παγθφζκην επίπεδν, νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ζρεηίδνληαη κε 3 κεγάιεο νηθνγέλεηεο, νη 

νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεηα ακνηβαία απνθιεηζηηθέο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ: ζηαηηζηηθέο 

κέζνδνη, πξνζεγγίζεηο βάζεη ζελαξίσλ θαη πξνζεγγίζεηο θάξηαο απνηειεζκάησλ. 

4.10 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο ζηε Βαζηιεία II 

 

Μία από τισ κφριεσ καινοτομίεσ τθσ ςυμφωνίασ τθσ Βαςιλείασ II ςε ςφγκριςθ με τθ Βαςιλεία Ι δεν 

ιταν μόνο θ απαίτθςθ διάκεςθσ κεφαλαίων για τθν κάλυψθ του λειτουργικοφ κινδφνου αλλά και θ 

υποςτιριξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ λειτουργικοφ κινδφνου. 

Η Βαςιλεία 2 προςφζρει ςτισ τράπεηεσ τρεισ μεκόδουσ υπολογιςμοφ κεφαλαίου αυξανόμενθσ 

πολυπλοκότθτασ. Η επιλεγμζνθ μζκοδοσ πρζπει να είναι ςυνεπισ ςε ζναν τραπεηικό όμιλο . Ο 

βαςικόσ δείκτθσ ςυνίςταται ςτθν εφαρμογι ςτακεροφ δείκτθ (15%) ςτα ετιςια ακακάριςτα ζςοδα 

των προθγοφμενων 3 ετϊν. 
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Η τυποποιθμζνθ προςζγγιςθ επιτρζπει τθν εφαρμογι ενόσ ςυντελεςτι που εξαρτάται από τθν 

επιχειρθματικι γραμμι. Προκειμζνου να είναι επιλζξιμθ, αυτι θ μζκοδοσ απαιτεί να υπάρχουν 

αρικμοί ηθμιϊν από κάκε επιχειρθματικό τομζα λόγω λειτουργικϊν κινδφνων. 

Τζλοσ, θ προθγμζνθ προςζγγιςθ επιτρζπει ςτθν τράπεηα να δθμιουργιςει τθ δικι τθσ μζκοδο για 

τθν εκτίμθςθ του λειτουργικοφ κινδφνου. Στθ ςυνζχεια, θ επιλεγμζνθ μζκοδοσ κακϊσ και οι όροι 

εφαρμογισ (φπαρξθ κεντρικισ δομισ ελζγχου κινδφνου, ςυχνότθτα και ςυνάφεια τθσ αναφοράσ ...) 

υποβάλλονται για προθγοφμενθ ζγκριςθ ςτθ ρυκμιςτικι αρχι. Για να είναι κατάλλθλθ, αυτι θ 

μζκοδοσ απαιτεί να είναι διακζςιμα τα ακόλουκα δεδομζνα: 

 Εςωτερικά δεδομζνα απϊλειασ (ειδικά για τθν τράπεηα) 

 Δεδομζνα εξωτερικισ απϊλειασ (εγκάρςιεσ βάςεισ δεδομζνων για ολόκλθρο το επάγγελμα) 

 Ανάλυςθ πικανϊν ςεναρίων γεγονότων 

 Επιχειρθματικό περιβάλλον και παράγοντεσ εςωτερικοφ ελζγχου  
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4.3 Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 
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Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ 2008-09 άθεζε αλεμίηειν ζεκάδη ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή δνκέο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη άθεζε κηα νιφθιεξε γεληά 

επελδπηψλ λα αλαξσηηέηαη πψο ζα κπνξνχζαλ ηα πξάγκαηα έρνπλ γίλεη ηφζν ζνβαξά (βιέπε, 

γηα παξάδεηγκα, Borio (2008)). Έρνπλ ηεζεί πνιιέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην εάλ είραλ 

ζεζπηζηεί θαηάιιεινη θαλνληζκνί, εηδηθά ζηηο ΖΠΑ, γηα λα επηηξέπεηαη ε θαηάιιειε 

παξαθνινχζεζε θαη ελζάξξπλζε (ελδερνκέλσο ππεξβνιηθήο) αλάιεςεο θηλδχλσλ. 

Σν Basel II Accord ζρεδηάζηεθε γηα λα παξαθνινπζεί θαη λα ελζαξξχλεη ηε ινγηθή ρξήζε 

θηλδχλσλ θαηάιιεια κνληέια θηλδχλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ Value-at-Risk (VaR) θαη ηελ 

πξφβιεςε εκεξήζησλ θεθαιαηαθψλ ρξεψζεσλ. 

Σν VaR νξίδεηαη σο εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο πηζαλήο απψιεηαο πνπ 

αλακέλεηαη γηα κηα δεδνκέλε πεξίνδν, θαη ηψξα είλαη έλα ηππηθφ εξγαιείν ζηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ. Έρεη γίλεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 1995 ζηε ζπκθσλία ηεο 

Βαζηιείαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηξάπεδεο θαη άιιεο 

Σα εμνπζηνδνηεκέλα ηδξχκαηα αλάιεςεο θαηαζέζεσλ (ADI) είραλ ηε δπλαηφηεηα θαη 

ελζαξξχλνληαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθά κνληέια γηα πξφβιεςε θαζεκεξηλήο VaR (βι. 

Jorion (2000) .)Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έγηλε κάξηπξαο κηαο απμαλφκελεο αθαδεκατθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζπγθξίλεη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κνληεινπνίεζεο γηα 

λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ VaR, εηδηθά γηα κεγάια ραξηνθπιάθηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Όηαλ ην Basel I Accord νινθιεξψζεθε ην 

1988, δελ θαζνξίζηεθαλ θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο. Χζηφζν, νη 

ξπζκηζηηθέο αξρέο ζχληνκα αλαγλψξηζαλ ηνπο θηλδχλνπο γηα έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα εάλ 

δηαηεξεζεί αλεπαξθέο θεθάιαην γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ κεγάισλ μαθληθψλ απσιεηψλ απφ 

ηεξάζηηα αλνίγκαηα ζηηο θεθαιαηαγνξέο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, θαηαηέζεθαλ 

πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο πκθσλίαο ηνπ 1988, πνπ απαηηνχζε πξφζζεην θεθάιαην 

πέξαλ ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Σέινο, έλα πιαίζην επάξθεηαο 

επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ εγθξίζεθε ην 1995 γηα εθαξκνγή ην 1998. Ζ ηξνπνινγία Basel I 

Accord ηνπ 1995 παξέρεη έλα κελνχ πξνζεγγίζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ 

θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ θπκαίλνληαη απφ απιέο, ελδηάκεζεο θαη 

πξνεγκέλεο πξνζεγγίζεηο. 

χκθσλα κε ηελ πξνεγκέλε πξνζέγγηζε (εζσηεξηθή πξνζέγγηζε κνληέινπ), επηηξέπεηαη ζηηο 

ηξάπεδεο λα ππνινγίδνπλ ηελ θεθαιαηαθή απαίηεζε γηα θίλδπλν αγνξάο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

εζσηεξηθά ηνπο κνληέια. Ζ ρξήζε εζσηεξηθψλ κνληέισλ εηζήρζε κφλν ην 1998 ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2004, πνπ εθαξκφζηεθε ζε 

πνιιέο ρψξεο ην 2008 (αλ θαη δελ έρεη αθφκε επίζεκα ζηηο ΖΠΑ) ελίζρπζε ηηο απαηηήζεηο γηα 

ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ αγνξάο ζπκπεξηιακβάλνληαο, γηα παξάδεηγκα, θαλφλεο επνπηείαο, 

γλσζηνπνίεζε, δηαρείξηζε θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζηα ραξηνθπιάθηα ζπλαιιαγψλ. 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 1995, ζπζηήζεθε έλα παξφκνην ζχζηεκα θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, 

αιιά νη ζπγθεθξηκέλεο θπξψζεηο αθέζεθαλ ζε θάζε εζληθή αξρή επνπηείαο. 

4.4 Δθαξκνγή ησλ πξνηύπσλ ηεο Βαζηιείαο  
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Σν BCBS ηδξχζεθε ην 1974 σο δηεζλέο θφξνπκ φπνπ ηα κέιε κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

ζε ζέκαηα ηξαπεδηθήο επνπηείαο. Σν BCBS ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

«ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο βειηηψλνληαο ηελ επνπηηθή ηερλνγλσζία θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο παγθνζκίσο». Απηφ γίλεηαη κέζσ θαλνληζκψλ πνπ είλαη 

γλσζηνί σο ζπκθσλίεο. Οη θαλνληζκνί BCBS δελ έρνπλ λνκηθή ηζρχ. Σα κέιε είλαη ππεχζπλα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο. Αξρηθά, ε Βαζηιεία δήηεζα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ειάρηζηνπ ζπληειεζηή θεθαιαίνπ πξνο ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

χςνπο 8% έσο ην ηέινο ηνπ 1992. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1993, ε BCBS εμέδσζε δήισζε πνπ 

επηβεβαηψλεη φηη νη ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηεο G10 κε ζεκαληηθέο δηεζλείο ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε Βαζηιεία Η. 

χκθσλα κε ην BCBS, ην πιαίζην ειάρηζηεο αλαινγίαο θεθαιαίνπ εηζήρζε ζε ρψξεο κέιε 

θαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο κε ελεξγέο δηεζλείο ηξάπεδεο. 

Ζ πιήξεο, έγθαηξε θαη ζπλεπήο πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ηεο Βαζηιείαο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα: 

 βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

 πξνψζεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο πξνιεπηηθέο αλαινγίεο λα ελζαξξχλεη έλα 

πξνβιέςηκν θαη δηαθαλέο ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα δηεζλψο ελεξγέο ηξάπεδεο. 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο θαη ην δηνηθεηηθφ ηεο φξγαλν, ε Οκάδα ησλ Γηνηθεηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη νη αξρεγνί επνπηείαο, έζεζαλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πιήξε θαη 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ηεο Βαζηιείαο εληφο ηνπ παγθφζκηνπ 

ζπκθσλεκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Ζ Δπηηξνπή παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ζηελά ηξεηο 

δηαζηάζεηο - επηθαηξφηεηα, ζπλέπεηα θαη απνηειέζκαηα - ζε ηαθηηθή βάζε.  

4.5 Σν ύκθσλν ηεο Βαζηιείαο 1 

 

Ζ Βαζηιεία Η είλαη έλα ζχλνιν δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ θαλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ (BCBS) πνπ θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ δηεζλψο απαηηείηαη λα δηαηεξήζνπλ 

έλα ειάρηζην πνζφ (8%) θεθαιαίνπ βάζεη ελφο πνζνζηνχ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Ζ Βαζηιεία Η είλαη ε πξψηε απφ ηηο ηξεηο νκάδεο θαλνληζκψλ γλσζηέο 

κεκνλσκέλα σο Βαζηιεία Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ θαη καδί σο πκθσλίεο ηεο Βαζηιείαο. 

Ζ Βαζηιεία Η, αθνινπζνχκελε απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ θαη ΗΗΗ, έζεζε έλα πιαίζην γηα ηηο ηξάπεδεο 

λα κεηξηάζνπλ ηνλ θίλδπλν, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ην λφκν. 
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Ζ Βαζηιεία Η ζεσξείηαη πνιχ απινπνηεκέλε, αιιά ήηαλ ε πξψηε απφ ηηο ηξεηο «ζπκθσλίεο 

ηεο Βαζηιείαο» . Οη ηξάπεδεο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ θίλδπλν ηνπο θαη ππνρξενχληαη 

λα δηαηεξνχλ θεθάιαηα έθηαθηεο αλάγθεο βάζεη απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο. χκθσλα κε ηε 

Βαζηιεία Η, νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ηνπ 8% ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ πξνθίι θηλδχλνπ. 

Ζ Βαζηιεία ΗΗ είλαη ε δεχηεξε απφ ηηο πκθσλίεο ηεο Βαζηιείαο,νη νπνίεο απνηεινχλ 

ζπζηάζεηο γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία. 

Σν πξψην χµθσλν ηεο Βαζηιείαο έδηλε ηδηαίηεξε έµθαζε ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ 

ηξαπεδψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαζνξίζηεθε φηη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα ζα πξέπεη 

λα δηαηεξνχλ έλα ειάρηζην πνζφ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα, ψζηε λα µελ ππάξμνπλ πξνβιήµαηα 

ζε πεξίπησζε επαλεµθάληζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σν ειάρηζην πνζφ δηαµνξθψζεθε ζε 8% 

επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Έηζη, πξνέθπςε ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (Capital 

Adequacy-CAR) ή φπσο είλαη πην γλσζηφο σο Cooke Ratio. Ο ππνινγηζµφο ηνπ δείθηε 

δίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν (Αγγειφπνπινο, 2013): 

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο=(Κεθάιαην Tier 1+Κεθάιαην Tier 2)/(ηαζκηζκέλα ζηνλ 

Κίλδπλν Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Αλαθνξηθά κε ην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ, απηφ πξνθχπηεη απφ θαζνξηζκέλνπο ζπληειεζηέο 

ζηάζκηζεο, βάζε λνκνζεζίαο. Τπάξρνπλ ηέζζαξα είδε ζπληειεζηψλ, 0%, 20%, 50% θαη 

100%, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ζηνπο ηνµείο ηνπ ελεξγεηηθνχ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ επνπηηθψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, απηά δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηα ινγηζηηθά ίδηα θεθάιαηα, θαζψο ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε είλαη ελζσκαησκέλα θαη άιια είδε θεθαιαίσλ (Chen, 2018). 

Έπεηηα, έγηλε µηα πνιχ ζσζηή αλαζεψξεζε ηεο παξαπάλσ πµθσλίαο θαη πιένλ, ν δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο επεξεάδεηαη θαη απφ ηνλ θίλδπλν αγνξάο. Δπνκέλσο, ν παξαπάλσ 

ηχπνο παξνπζηάδεηαη σο εμήο (Αγγειφπνπινο, 2013): 

Γ. Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο = Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα/( Πηζησηηθόο Κίλδπλνο + Κίλδπλνο 

Αγνξάο) = 

= Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηαζκηζκέλν σο πξνο ηνλ Πηζησηηθό Κίλδπλν Δλεξγεηηθό + 

(12,5*Κίλδπλνο Αγνξάο) ≥ 8% 
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4.6 Ζ ζεκαζία ηεο αλαινγίαο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ειάρηζηνη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (CAR) είλαη θξίζηκνη 

είλαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ηξάπεδεο έρνπλ αξθεηφ πεξηζψξην γηα λα απνξξνθήζνπλ έλα 

ινγηθφ πνζφ δεκηψλ πξνηνχ θαηαζηνχλ αθεξέγγπεο θαη θαηά ζπλέπεηα ράλνπλ ηα θεθάιαηα 

ησλ θαηαζεηψλ. Οη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ελφο έζλνπο, κεηψλνληαο ηνλ 

θίλδπλν αθεξεγγπφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Γεληθά, κηα ηξάπεδα κε πςειφ δείθηε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ζεσξείηαη αζθαιήο θαη πηζαλφ λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, ηα θεθάιαηα πνπ αλήθνπλ ζηνπο θαηαζέηεο έρνπλ 

κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ ην θεθάιαην ηεο ηξάπεδαο, επνκέλσο νη θαηαζέηεο κπνξνχλ 

λα ράζνπλ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο κφλν εάλ κηα ηξάπεδα θαηαγξάςεη δεκία πνπ ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεη. Έηζη, φζν πςειφηεξνο είλαη ν δείθηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ηεο ηξάπεδαο, ηφζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θαηαζέηε. 

Οη ζπκθσλίεο εθηφο ηζνινγηζκνχ, φπσο ζπκβάζεηο ζπλαιιάγκαηνο θαη εγγπήζεηο, έρνπλ 

επίζεο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Απηά ηα αλνίγκαηα κεηαηξέπνληαη ζηα αληίζηνηρα πηζησηηθά 

ηνπο πνζά θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαζκίδνληαη κε παξφκνην ηξφπν κε εθείλν ησλ πηζησηηθψλ 

αλνηγκάησλ ζηνλ ηζνινγηζκφ. Σα πηζησηηθά αλνίγκαηα εθηφο ηζνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ 

ζπλελψλνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα ιεθζνχλ ηα ζπλνιηθά ζηαζκηζκέλα πηζησηηθά αλνίγκαηα 

4.7 Σν ζύκθσλν ηεο Βαζηιείαο II 

 

Ζ ζπκθσλία Basel II δεκνζηεχζεθε αξρηθά ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 θαη πξννξηδφηαλ λα 

ηξνπνπνηήζεη ηα δηεζλή ηξαπεδηθά πξφηππα πνπ ειέγρνπλ ην πνζφ ησλ ηξαπεδηθψλ 

θεθαιαίσλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχλ γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη 

ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο. Απηνί νη θαλνληζκνί 

απνζθνπνχζαλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη φζν πην ζεκαληηθφο είλαη ν θίλδπλνο πνπ εθηίζεηαη κηα 

ηξάπεδα, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζφ θεθαιαίνπ πνπ πξέπεη λα έρεη ε ηξάπεδα γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηε θεξεγγπφηεηα θαη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ Βαζηιεία ΗΗ 

επηρείξεζε λα ην επηηχρεη ζεζπίδνληαο απαηηήζεηο θηλδχλνπ θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ γηα λα 

δηαζθαιίζεη φηη κηα ηξάπεδα δηαζέηεη επαξθέο θεθάιαην γηα ηνλ θίλδπλν πνπ εθζέηεη ε 
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ηξάπεδα κέζσ ησλ δαλεηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ. Έλαο 

ζηφρνο ήηαλ ε δηαηήξεζε επαξθνχο ζπλνρήο ησλ θαλνληζκψλ, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε 

αληαγσληζηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ δηεζλψο ελεξγψλ ηξαπεδψλ. 

Καηαξράο, ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζπλερίδεη λα νξίδεηαη θαη ζε απηφ ην χµθσλν. 

Μάιηζηα ηψξα, εθηφο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο, πξνζηίζεηαη θαη 

ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο. Δπνκέλσο, ν ηχπνο ηνπ δείθηε είλαη (Αγγειφπνπινο, 2013) : 

Γ. Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο = 

= Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα Πηζησηηθόο Κίλδπλνο + Κίλδπλνο Αγνξάο + Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο 

= Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηαζκηζκέλν σο πξνο ηνλ Πηζησηηθό Κίλδπλν Δλεξγεηηθό + 

(12,5*Κίλδπλνο Αγνξάο) + Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο ≥ 8% 

Ζ Βαζηιεία ΗΗ ηέζεθε ζε εθαξκνγή πξηλ απφ ην 2008 θαη επξφθεηην λα εθαξκνζηεί ζηηο αξρέο 

ηνπ 2008 ζηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο νηθνλνκίεο. H ρξεκαηνπηζησηηθή  θξίζε ηεο πεξηφδνπ 

2007-2008 παξελέβε πξνηνχ ε Βαζηιεία ΗΗ θαηαζηεί πιήξσο απνηειεζκαηηθή. Καζψο 

δηαπξαγκαηεχηεθαλ ηε Βαζηιεία ΗΗΗ , εμεηάζηεθαλ πην απζηεξά πξφηππα θαη εγθξίζεθαλ 

γξήγνξα ζε νξηζκέλεο βαζηθέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ. 

 Ζ Βαζηιεία ΗΗ είλαη κηα δεχηεξε δηεζλήο ηξαπεδηθή ζπκθσλία πνπ βαζίδεηαη ζε ηξεηο 

βαζηθνχο ππιψλεο:  

1. ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο 

2. επνπηηθή επνπηεία  

3.  πεηζαξρία ηεο αγνξάο.  

Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο παίδνπλ ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηε Βαζηιεία II θαη 

ππνρξεψλνπλ ηηο ηξάπεδεο λα δηαηεξνχλ ειάρηζηνπο δείθηεο θεθαιαίνπ ξπζκηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ έλαληη ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπεηδή νη ηξαπεδηθνί θαλνληζκνί 

δηέθεξαλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ζπκθσληψλ ηεο 

Βαζηιείαο, έλα ελνπνηεκέλν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο Η θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε Βαζηιεία ΗΗ 

βνήζεζε ηηο ρψξεο λα αλαθνπθίζνπλ ην άγρνο γηα ηελ θαλνληζηηθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηηο 

δξαζηηθά δηαθνξεηηθέο εζληθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηηο ηξάπεδεο. 

4.8 Σν ύκθσλν ηεο Βαζηιείαο III 
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Ζ Βαζηιεία III (ή ην ηξίην πξφηππν ηεο Βαζηιείαο ή ηα πξφηππα ηεο Βαζηιείαο) είλαη έλα 

παγθφζκην, εζεινληηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ επάξθεηα ησλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ, 

ηνλ έιεγρν πίεζεο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο. Απηή ε ηξίηε δφζε ησλ 

ζπκθσληψλ ηεο Βαζηιείαο (βι. Βαζηιεία Η, Βαζηιεία ΗΗ) αλαπηχρζεθε σο απάληεζε ζηηο 

ειιείςεηο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ πνπ απνθαιχθζεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ηνπ 2007–08. Απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ 

απμάλνληαο ηελ ηξαπεδηθή ξεπζηφηεηα θαη κεηψλνληαο ηελ ηξαπεδηθή κφριεπζε. 

 

Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ ζπκθσλήζεθε απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή 

Δπνπηεία ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 θαη είρε πξνγξακκαηηζηεί λα εηζαρζεί απφ ην 2013 έσο ην 

2015. Χζηφζν, ε εθαξκνγή επεθηάζεθε επαλεηιεκκέλα έσο ηηο 31 Μαξηίνπ 2019 θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη πάιη κέρξη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2022 .  

Ζ Βαζηιεία III είλαη κηα δηεζλήο θαλνληζηηθή ζπκθσλία ηνπ 2009 πνπ εηζήγαγε έλα ζχλνιν 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ δηεζλή ηξαπεδηθφ 

ηνκέα, απαηηψληαο απφ ηηο ηξάπεδεο λα δηαηεξνχλ ηνπο θαηάιιεινπο δείθηεο κφριεπζεο θαη 

λα δηαηεξνχλ νξηζκέλα επίπεδα απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ μεθίλεζε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Βαζηιείαο γηα ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ - ηφηε κηα θνηλνπξαμία θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ απφ 28 ρψξεο, ιίγν κεηά ηελ πηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008. Παξφιν πνπ ε πξναηξεηηθή 

πξνζεζκία εθαξκνγήο γηα ηνπο λένπο θαλφλεο ήηαλ αξρηθά ην 2015, ε εκεξνκελία έρεη 

επαλεηιεκκέλα ζπξψρηεθε πίζσ θαη βξίζθεηαη ζήκεξα ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2022.Ζ Βαζηιεία 

III είλαη κηα δηεζλήο θαλνληζηηθή ζπκθσλία πνπ εηζήγαγε έλα ζχλνιν κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ξχζκηζεο, ηεο επνπηείαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα . Ζ Βαζηιεία III είλαη έλα επαλαιεπηηθφ βήκα ζηε ζπλερηδφκελε 

πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Μηα θνηλνπξαμία θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ απφ 28 ρψξεο δεκνζίεπζε ην Basel III ην 2009, ζε κεγάιν βαζκφ σο απάληεζε 

ζηελ πηζησηηθή θξίζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 2008. 

4.8.1 Καηαλόεζε ηεο Βαζηιείαο III 

 

Ζ Βαζηιεία III, ε νπνία ελαιιαθηηθά αλαθέξεηαη σο ην ηξίην πξφηππν ηεο Βαζηιείαο ή ηα 

πξφηππα ηεο Βαζηιείαο, απνηειεί κέξνο ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Βαζίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηα έγγξαθα ηεο 

Βαζηιείαο I θαη ηεο Βαζηιείαο II ζε κηα εθζηξαηεία γηα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα λα αληηκεησπίδεη ην νηθνλνκηθφ άγρνο, ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο. ε έλα πην ιεπηνκεξέο επίπεδν, Βαζηιεία ΗΗΗ 

επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο ηξαπεδψλ, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ .  
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4.8.2 Μέηξα κόριεπζεο θαη ξεπζηόηεηαο 

 

Ζ Βαζηιεία III εηζήγαγε επίζεο απαηηήζεηο κφριεπζεο θαη ξεπζηφηεηαο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δηαζθάιηζε έλαληη ππεξβνιηθνχ δαλεηζκνχ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη νη ηξάπεδεο 

έρνπλ επαξθή ξεπζηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ νηθνλνκηθήο πίεζεο. πγθεθξηκέλα, ν 

δείθηεο κφριεπζεο, ππνινγηδφκελνο σο θεθάιαην ηεο θαηεγνξίαο 1 δηαηξνχκελνο κε ην 

ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εληφο θαη εθηφο ππνινίπνπ κείνλ ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, πεξηνξίζηεθε ζην 3%.  

4.8.3 Λόγνη εθαξκνγήο ησλ πξνηύπσλ ηεο Βαζηιείαο 

 

Ζ πιήξεο, έγθαηξε θαη ζπλεπήο πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ηεο Βαζηιείαο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα: 

 ηε βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

 ηελ πξνψζεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο πξνιεπηηθέο αλαινγίεο 

 λα ελζαξξχλεη έλα πξνβιέςηκν θαη δηαθαλέο ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα δηεζλψο 

ελεξγέο ηξάπεδεο 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο θαη ην δηνηθεηηθφ ηεο φξγαλν, ε Οκάδα ησλ Γηνηθεηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη νη αξρεγνί επνπηείαο, έρνπλ σο εθ ηνχηνπ πςειή πξνηεξαηφηεηα ηελ 

πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ηεο Βαζηιείαο εληφο ηνπ παγθφζκηνπ 

ζπκθσλεκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Ζ Δπηηξνπή παξαθνινπζεί ζηελά θαη αμηνινγεί ηξεηο 

δηαζηάζεηο - επηθαηξφηεηα, ζπλέπεηα θαη απνηειέζκαηα - ζε ηαθηηθή βάζε. 

RCAP: Πξφγξακκα αμηνιφγεζεο ηεο θαλνληζηηθήο ζπλνρήο 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δεκηνχξγεζε έλα νινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Αμηνιφγεζεο 

πλνρήο (RCAP) ην 2012 γηα λα παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή 

ησλ πξνηχπσλ ηεο, ελζαξξχλνληαο παξάιιεια έλα πξνβιέςηκν θαη δηαθαλέο ξπζκηζηηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηηο δηεζλψο ελεξγέο ηξάπεδεο. 
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4.9 Γνκή ηεο Βαζηιείαο III 
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Κεθάιαην 5
ν
 

5. Η Εσρωπαϊκή Τραπεδική Εποπηεία-Ειζαγωγή 

5.1  Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

 

Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) είλαη ε θεληξηθή ηξάπεδα ησλ 19 ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην επξψ. Βαζηθφ θαζήθνλ καο είλαη ε δηαηήξεζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε δηαθχιαμε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο. Ζ ΔΚΣ είλαη έλα απφ ηα επίζεκα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο ΔΔ θαη απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ Δληαίνπ 

Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία. 

Ζ πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην Καηαζηαηηθό ηνπ 

Δπξσπατθνύ πζηήκαηνο Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο απνηεινχλ ηε λνκηθή βάζε γηα ηελ εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Με ην 

Καηαζηαηηθφ ηδξχζεθαλ ε ΔΚΣ θαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ) 

ηελ 1ε Ηνπλίνπ 1998. Ζ ΔΚΣ ηδξχζεθε σο ππξήλαο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ηνπ ΔΚΣ. Ζ 

ΔΚΣ θαη νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο εθηεινχλ απφ θνηλνχ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ 

αλαηεζεί. Ζ ΔΚΣ δηαζέηεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ζχκθσλα κε ην δεκφζην δηεζλέο δίθαην. 

Ο ξφινο ηεο ΔΚΣ είλαη ε  δηαρείξηζε ηνπ επξψ, ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη 

ε  άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ . Βαζηθφ ηεο κέιεκα είλαη 

λα δηαηεξεί ζηαζεξέο ηηο ηηκέο, ζηεξίδνληαο έηζη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Γεληθά , ε ιεηηνπξγία ηεο ΔΚΣ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο  κε ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο φισλ 

ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Μαδί απνηεινχλ ην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ . Ζγείηαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ επξσδψλε. Ζ ζπλεξγαζία απηή 

απνθαιείηαη Δπξσζχζηεκα . 

Οη Αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ είλαη νη εμήο : 

 Γηνηθεηηθό πκβνύιην: αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο εμειίμεηο, 

δηακνξθψλεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο επξσδψλεο θαη θαζνξίδεη ηα επηηφθηα 

δαλεηζκνχ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηελ ΔΚΣ. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.el.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.el.html
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 Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή: εθαξκφδεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, δηαρεηξίδεηαη ηηο 

ηξέρνπζεο ππνζέζεηο, πξνεηνηκάδεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

αζθεί εμνπζίεο πνπ ηεο έρεη αλαζέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 Γεληθό πκβνύιην: ζπκκεηέρεη ζην ζπκβνπιεπηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ έξγν θαη βνεζά 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο πξνζρψξεζεο λέσλ ρσξψλ ζηελ επξσδψλε. 

 

5.1.1 Ζ απνζηνιή ηεο ΔΚΣ 

 

Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο απνηεινχλ απφ 

θνηλνχ ην Δπξσζχζηεκα, ην ζχζηεκα θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Ο θχξηνο 

ζηφρνο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ: ε δηαθχιαμε 

ηεο αμίαο ηνπ επξψ. 

Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ζηα 

ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε πνπ δελ αλήθνπλ ζηε δψλε ηνπ επξψ, ζην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ 

Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο. Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ επξσζηία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζε θάζε 

ζπκκεηέρνλ θξάηνο κέινο. 

5.2 Δληαίνο επνπηηθόο κεραληζκόο 

 

Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (Single Supervisory Mechanism, 

SSM) ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2014 απνηέιεζε ηελ απαξρή κηαο λέαο επνρήο γηα ην επξσπατθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαζψο ε επνπηεία ησλ ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

αλαηέζεθε ζε κηα ππεξεζληθή αξρή, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ). 

Ο Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ 1024/2013 ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ αλάζεζε ζηελ ΔΚΣ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ζρεηηθά κε ηελ πξνιεπηηθή 

επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, απνηειεί έλα λέν ζεζκηθφ κφξθσκα ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ: 

 ε ΔΚΣ αλέιαβε ηελ άκεζε πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ 123 κεγαιχηεξσλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ (θαζψο θαη ησλ 1.104 ζπγαηξηθψλ ηνπο) πνπ εδξεχνπλ ζε θξάηε-κέιε ηεο 

επξσδψλεο, ελψ 

 ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο πνπ νθείινπλ λα εθπιεξψλνπλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα (CRR), 
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 ε άκεζε πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ ππνινίπσλ (πεξίπνπ 3.500) πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ζπλερίδεη λα αζθείηαη απφ ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο (δειαδή ζηε ρψξα καο απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο), ππφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ΔΚΣ. 

ηελ άκεζε επνπηεία ηεο ΔΚΣ ππάγνληαη θαη ηα ηέζζεξα (4) ειιεληθά ζπζηεκηθά ζεκαληηθά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

ηνλ Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ηα 19 θξάηε-κέιε ηεο 

επξσδψλεο, ελψ ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ κπνξνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ κέζσ ηεο θαζηέξσζεο «ζηελήο ζπλεξγαζίαο» 

ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ ηνπο κε ηελ ΔΚΣ. 

Ο Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο πεξηιακβάλεη ηελ ΔKT θαη ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηνλ Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ θξαηψλ-κειψλ («ζπκκεηέρνληα θξάηε-

κέιε»), νη νπνίεο είλαη θεληξηθέο ηξάπεδεο ή αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο (ζε νξηζκέλα 

θξάηε-κέιε έρνπλ αλαηεζεί επνπηηθά θαζήθνληα θαη ζε αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή θαη ζηελ 

θεληξηθή ηξάπεδα). 

Ο Δληαίνο Δπνπηηθόο Μεραληζκόο (ΔΔΜ) - βαζηθόο ππιώλαο ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο - 

είλαη έλα ζχζηεκα πνπ δεκηνχξγεζε ε ΔΔ γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ επξσδψλε θαη ζηα εθηφο επξσδψλεο θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

πνπ επηιέγνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφλ. 

θνπφο ηνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ εληζρπκέλε επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ηεο 

Δπξψπεο. 

Ζ επνπηεία απηή εμαζθαιίδεηαη κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο δνκήο, ε νπνία ζπλδπάδεη ζηνπο 

θφιπνπο ηεο κηα ππεξεζληθή αξρή - ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα - θαη δηάθνξεο εζληθέο 

επνπηηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη ζηελά βάζεη εληαίαο δέζκεο θαλφλσλ θαη 

απαηηήζεσλ πςεινχ επηπέδνπ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ ππνζηεξίδνληαη απφ έλαλ άιιν 

βαζηθφ ππιψλα ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο: ηνλ Δληαίν Μεραληζκφ Δμπγίαλζεο, ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ κηα εληαία αξρή εμπγίαλζεο (πκβνχιην) θαη έλα Δληαίν Σακείν Δμπγίαλζεο 

κε απνζηνιή λα ζπκβάιεη ζηελ εμπγίαλζε πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ. 

Σα θχξηα θαζήθνληα ηνπ δηελεξγνχλ ηα εμήο : 

 επηβιέπεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πξνο ηηο απαηηήζεηο 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο 

 εληνπίδεη έγθαηξα ηηο αδπλακίεο 

 εμαζθαιίδεη όηη ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε δηόξζσζε απηώλ ησλ αδπλακηώλ, ψζηε 

λα ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε θαη λα κελ κεηαηξέπεηαη ζε απεηιή γηα ηε ζπλνιηθή 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα 
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5.2.1 Σν Δπξσπατθό πκβνύιην ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ (ΔΚ) . 

 

Σν ΔΚ είλαη αξκφδην γηα ηε καθξνπξνιεπηηθή επίβιεςε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ, φπσο θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπζηεκηθψλ 

θηλδχλσλ. πλεπψο ην ΔΚ έρεη κηα επξεία εληνιή πνπ θαιχπηεη ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, δηαρεηξηζηέο ελεξγεηηθνχ, ηνλ ζθηψδε ηξαπεδηθφ ηνκέα, ηηο ππνδνκέο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ινηπά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη αγνξέο. 

Καηά ηελ εθπιήξσζε ηεο καθξνπξνιεπηηθήο απνζηνιήο ηνπ, ην ΔΚ παξαθνινπζεί θαη 

αμηνινγεί ηνπο ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο θαη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, 

εθδίδεη πξνεηδνπνηήζεηο θαη ζπζηάζεηο. 

ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2010 ηέζεθε ζε ηζρχ ν θαλνληζκφο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ). Έλαο λένο θαλνληζκφο δεκνζηεχζεθε ζηηο 18 

Γεθεκβξίνπ 2019.  

To Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ESRB) είλαη έλαο αλεμάξηεηνο θνξέαο ηεο 

EE, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε καθξνπξνιεπηηθή επίβιεςε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ. Ζ ζχζηαζε ηνπ θνξέα απηνχ πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ 

επίβιεςε ησλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ ζε φινπο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηνκείο θξίζεθε 

αλαγθαία ιφγσ ηεο απμαλφκελεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηνπ 

θηλδχλνπ κεηαδνηηθφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. 

Σν ESRB έρεη ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ή ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπζηεκηθψλ 

θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηε ρξε-καηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ ΔΔ θαη πξνθχπηνπλ απφ 

εμειίμεηο εληφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη λα ιακβάλεη ππφςε 

καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ψζηε λα απνηξέπεη ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα φζν θαη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. 

5.3 Μηθξν πξνιεπηηθή θαη  Μαθξνπξνιεπηηθή επνπηεία 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζεσξείηαη γεληθά έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

κηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο πνιηηηθή. Μέζσ ηεο εζηίαζεο ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ ηδξπκάησλ, δεκηνπξγεί ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. Ζ πγεία ησλ κεκνλσκέλσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα έλα πγηέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

ην γεληθφ πιαίζην  ζεσξία ηζνξξνπίαο (Allen and Gale, 2009), ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ε καθξνπξνιεπηηθή πνιηηηθή ιακβάλεη ππφςε ηα γεληθά απνηειέζκαηα 

ηζνξξνπίαο, ελψ απηά ζπλήζσο αγλννχληαη απφ ηνπο κηθξνπξνιεπηηθνχο επφπηεο. Γηα λα 

επηηεπρζεί αλζεθηηθφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ε εζηίαζε ζε 

κεκνλσκέλα ηδξχκαηα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ κηα πξννπηηθή ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα. 

πγθεθξηκέλα, ε κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε 

καθξνπξνιεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, εξεκψληαο ηελ έθξεμε θαη ηελ απαιφηεηα ησλ απνηπρηψλ, 

κεηψλνληαο παξάιιεια ηνπο ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζε παξαπιαλεηηθέο 

ζπλζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε δηαζχλδεζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα.  

Οη ζπκθσλίεο ηεο Βαζηιείαο III έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία, κε 

ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο κηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο κε κηα καθξνπξνιεπηηθή δηάζηαζε 

πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. 

Απηφ ην εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζπδεηά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ κηθξν-θαη καθξνπξνιεπηηθήο 

επνπηείαο. Οη πνιηηηθέο κηθξν- θαη καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο κνηξάδνληαη νξηζκέλα κέζα, 

αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθή, αλ θαη ζρεηηθή, εζηίαζε. Σν επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο είλαη ε ζηαζεξφηεηα κεκνλσκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Αληίζεηα, ην 

επίθεληξν ηεο καθξνπξνιεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Οη ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν ηνκέσλ πνιηηηθήο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θπξίσο 

επεηδή δελ βαζίδνληαη αθξηβψο ζην ίδην ζχλνιν εξγαιείσλ (π.ρ. αληίζεηα-θπθιηθά ξπζκηζηηθά 

θεθαιαίσλ βξίζθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο κφλν). Γηα λα δψζνπκε 

έλα παξάδεηγκα ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο: ν αληηθπθιηθφο ραξαθηήξαο νξηζκέλσλ 

καθξνπξνιεπηηθψλ κέηξσλ ελδέρεηαη λα έρεη ηελ αθνχζηα επίδξαζε ησλ νδεγηψλ ησλ 

ηξαπεδψλ λα αλαιακβάλνπλ ζπιινγηθά ηνλ θίλδπλν εθ ησλ πξνηέξσλ. Σα κέηξα πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο ελδέρεηαη λα απνηξέςνπλ κηα ηέηνηα ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά απνηξέπνληαο ηελ 

ππεξβνιηθή αλάιεςε θηλδχλσλ ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ ηξαπεδψλ. 

Οη εληάζεηο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θπξίσο επεηδή ε κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία δελ 

ελζσκαηψλεη απαξαίηεηα ηηο πηζαλέο δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε 

καθξννηθνλνκηθή θιίκαθα. Οη ηξηβέο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ κηθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο 

είλαη πηζαλφηεξν λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο. 

5.3.1 Μηθξν-πξνιεπηηθή Δπνπηεία 

 

Ζ κηθξνπξνιεπηηθή ξχζκηζε εζηηάδεη ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πειαηψλ ηνπο παξά ζηελ νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο. 

Θεσξεί φηη ε πγεία κεκνλσκέλσλ ηδξπκάησλ είλαη θξίζηκε γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ αλζεθηηθφηεηα απηψλ ησλ ηδξπκάησλ θαη ζηελ 

αληαπφθξηζή ηνπο ζε εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. 

Ζ κηθξν-πξνιεπηηθή ξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε έρεη επηθξηζεί γηα παξακέιεζε ησλ ζπζηεκηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν αληίθηππνο ζηελ αγνξά φισλ ησλ αγνξψλ ή πσιήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηαπηφρξνλα. Πνιινί νηθνλνκηθνί εκπεηξνγλψκνλεο πηζηεχνπλ φηη 

απαηηείηαη κηα ηζνξξνπία κηθξνπξνιεπηηθψλ θαη καθξνπξνιεπηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα έλα πγηέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 
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5.3.2 Μαθξνπξνιεπηηθή επνπηεία 

 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή 

νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκίαο είλαη ε κεηαθνξά θηλδχλνπ , ε ρξεκαηηθή 

δηακεζνιάβεζε αθφκα θαη νη πιεξσκέο. Δθφζνλ πιεξνί ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο θαη 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά , ηφηε είλαη ινγηθφ λα εληζρχεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

επξχηεξεο θνηλσλίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θάζε 

ζπζηήκαηνο μερσξηζηά θαη γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ είλαη ππεχζπλε ε 

κηθξνπξνιεπηηθή πνιηηηθή . Απφ κφλε ηεο φκσο , δελ ζηάζεθε ηθαλή λα απνηξέςεη κηα θξίζε. 

Δμαηηίαο απηνχ ,κεηά  ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007, απμήζεθε  ην ελδηαθέξνλ 

πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο, ε νπνία εληζρχεη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα θαη εμνκαιχλεη ηελ πξνθπθιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ καθξνπξνιεπηηθή 

πνιηηηθή, ζθνπφ έρεη. 

5.3.3 Ζ ηζηνξία ηεο καθξνπξνιεπηηθήο ξύζκηζεο 

 

Αλ θαη ν φξνο «καθξνπξνιεπηηθά» ρξνλνινγείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, θαη ε 

παγθφζκηα πηνζέηεζε ησλ καθξνπξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ είλαη πην πξφζθαηε, ε ππνθείκελε 

πξνζέγγηζε έρεη καθξά ηζηνξία. Ξεθίλεζε πξηλ απφ δεθαεηίεο ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο θαη 

αξγφηεξα ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκία ηεο αγνξάο πνπ αληηκεησπίδνπλ ππεξβνιηθέο εηζξνέο 

θεθαιαίσλ. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ ίζσο ε πξψηε ρψξα πνπ εθάξκνζε 

καθξνπξνιεπηηθέο πνιηηηθέο γηα έιεγρν 

πηζησηηθή αχμεζε ζπλνιηθά ή ζε έλαλ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ηνκέα φπσο ε ζηέγαζε.  Απηή 

ε ηζηνξία έρεη ελδηαθέξνλ, εηδηθά δεδνκέλεο ηεο παξακέιεζεο απφ ηηο κεγάιεο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο ηεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ηηο επφκελεο δεθαεηίεο πηζησηηθψλ κεγεζψλ. 
 

Γελ αξθεί ε δηαηήξεζε πγηψλ κεκνλσκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. Οη ππεχζπλνη 

ράξαμεο πνιηηηθήο ρξεηάδνληαη κηα επξχηεξε πξνζέγγηζε γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

καθξνπξνιεπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ . 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία ελφο πγηνχο  

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηηο νινθιεξσκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

ηνπ. Όκσο , ε θξίζε ηνπ 2007-08 έδεημε φηη ε επνπηεία απιψο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ή αιιηψο κηθξνπξνιεπηηθή πξνζέγγηζε δελ θαηάθεξε λα δηαζθαιίζεη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. 

Οη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο έρνπλ παξαδνζηαθά επηθεληξσζεί ζε κεκνλσκέλα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη είλαη αζθαιή, πγηή θαη ηθαλά λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο - εηδηθά ηδξχκαηα φπσο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ 

ζπιιέγνπλ θεθάιαηα απφ ην επξχ θνηλφ. Αιιά ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη 

απνθαιχςεη ηνπο πεξηνξηζκνχο απηήο ηεο παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο, γλσζηήο σο 

κηθξνπξνιεπηηθή πνιηηηθή. Απηφ ην θελφ έξρεηαη λα θαιχςεη ε καθξνπξνιεπηηθή επνπηεία 

σο έλαο ηξφπνο δηαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο. Δζηηάδνληαο θπξίσο ζε κεκνλσκέλεο 

εηαηξείεο, νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο επέηξεςαλ αθνχζηα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο 
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ζε φιν ην ζχζηεκα λα αλαπηπρζνχλ αλεμέιεγθηα. Μεηά ηελ θξίζε, πνιιέο ρψξεο επεθηείλνπλ 

ηηο εξγαιεηνζήθεο ηνπο γηα λα δηεξεπλήζνπλ κηα πην ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ξχζκηζε θαη επνπηεία. Απηή ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε  νλνκάδεηαη 

καθξνπξνιεπηηθή πνιηηηθή.  

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζεκαηνδφηεζε ηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο ηεο πξψελ πνιχ κηθξήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηε ξχζκηζε θαη ηελ επνπηεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Δλψ ζην 

παξειζφλ ππήξμε κεγάιε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο κηθξνπξνιεπηηθήο 

επνπηείαο ζε κεκνλσκέλεο ηξάπεδεο, ππήξμε κηθξή ζπδήηεζε γηα ηε καθξνπξνιεπηηθή 

επνπηεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ απαηηείηαη αιιειεπίδξαζε κηθξνπξνιεπηηθήο θαη καθξνπξνιεπηηθήο αξρήο γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ σο βαζηθνχ παξάγνληα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξχζκηζεο απφ κηα πξννπηηθή 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. 

Ζ καθξνπξνιεπηηθή πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο μέλεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ζηνλ αληίθηππν ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δπζρέξεηαο ζε 

ζεκαληηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Οη βαζηθέο πηπρέο ησλ ηξερνπζψλ θαλνληζηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηε κέηξεζε θαη ηε ξχζκηζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, 

θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ καθξνπξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ σο εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε 

πηζαλψλ κειινληηθψλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ. Δπί ηνπ παξφληνο ακθηζβεηείηαη πψο λα 

ζρεδηάζνπκε έλα απνηειεζκαηηθφ καθξνπξνιεπηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ επηηπγράλεη 

ηνλ ζηφρν ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηε κηθξνπξνιεπηηθή θαη 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή.  

Έλα βαζηθφ κάζεκα απφ ηε Μεγάιε Οηθνλνκηθή Κξίζε είλαη ε αλάγθε λα εθαξκνζηνχλ 

καθξνπξνιεπηηθά πιαίζηα, κηα άπνςε πνπ είρε ε Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ 

ππνζηεξίδεη γηα πνιιά ρξφληα (Clement (2010)). Οη καθξνπξνιεπηηθέο πνιηηηθέο είλαη ην 

θιεηδί-ζπληζηψζα ηνπ πιαηζίνπ κεηά ηελ θξίζε γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα (Borio 

(2014a)). 

 

Σν καθξνπξνιεπηηθφ πιαίζην πνιηηηθήο πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα πνιηηηθήο 

κέζσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ θαηάιιειεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο 

πινπνίεζε (ΓΝΣ (2011)). Οη καθξνπξνιεπηηθέο πνιηηηθέο εζηηάδνπλ ζην ζχζηεκα σο 

νιφθιεξν θαη φρη κεκνλσκέλα ζπζηαηηθά ηνπ (Crockett (2000), Borio (2003)). Κξίζηκα, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καθξνπξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλερή 

αμηνιφγεζε ηνπ νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηδίσο γηα ηε ζπζζψξεπζε θηλδχλσλ ζε νιφθιεξν ην 

ζχζηεκα. 

Δλψ δελ ππάξρεη ζαθήο ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ην ηη αθξηβψο ζεκαίλεη καθξνπξνιεπηηθή 

πνιηηηθή ή πψο δηαθέξεη απφ άιιεο πνιηηηθέο πξνιεπηηθήο επνπηείαο, αλαγλσξίδεηαη ζπλήζσο 

φηη θχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπζηεκηθνχ ή νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (CGFS (2010, 2012) McDonald (2015)). 

Πην ζπγθεθξηκέλα , νη καθξνπξνιεπηηθέο πνιηηηθέο έρνπλ δπν βαζηθνχο ζηφρνπο : 

 ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ελεξγά 

 ηεο ζπζζψξεπζεο ζπζηεκηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. 

Οη καθξνπξνιεπηηθέο πνιηηηθέο εζηηάδνληαη ζην αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ αγνξψλ, ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ 
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νηθνλνκία. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζηφρνο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ζα ήηαλ ε ελζάξξπλζε ηεο 

ζπζζψξεπζε αληηθπθιηθψλ θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ ζε επνρέο έθξεμεο κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ε άκπλα ηεο ηξάπεδαο ελάληηα ζηε ζπζζψξεπζε ηξσηψλ ζεκείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απηά ηα buffer ζα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκηψλ πνπ 

ππέζηεζαλ ηξάπεδεο ή άιινη ζπκκεηέρνληεο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα . 

Έλαο άιινο ζηφρνο ηεο καθξνπξνιεπηηθήο ράξαμεο πνιηηηθήο ζα ήηαλ λα δηαζθαιηζηνχλ 

απηά ηα κεγάια, ζπζηεκηθά ζεκαληηθά ηδξχκαηα ππφθεηληαη ζε απζηεξφηεξε πξνιεπηηθή 

επνπηεία θαη απαηηήζεηο θαη επίβιεςε απφ ηνπο κηθξφηεξνπο παίθηεο σο πηζαλή απνηπρία 

απηνχ ηνπ είδνπο ηδξχκαηα ζα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

θαη ην νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο. 

 

Δλψ νη καθξνπξνιεπηηθέο πνιηηηθέο δηαθέξνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε θηλδχλσλ, 

πνιιά καθξνπξνιεπηηθά εξγαιεία είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηθξνπξνιεπηηθά εξγαιεία 

πνπ αλαπηχζζνληαη κε κηα ζπζηεκαηηθή πξννπηηθή ζην κπαιφ (BIS (2010)). Αλάινγα κε ηνλ 

ηχπν ηξσηψλ ζεκείσλ πνπ ρξεηάδνληαη αληηκεηψπηζε, ηα εξγαιεία πνιηηηθήο κπνξνχλ λα 

ζηνρεχνπλ ζηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ (αληηθπθιηθά απνζέκαηα αζθαιείαο, 

δπλακηθέο πξνβιέςεηο, ηνκεαθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο), ηνπο ξεπζηφηεηα (αληηθπθιηθέο 

απαηηήζεηο) ή ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο (δάλεην- αλαινγίεο πξνο αμία 

θαη ρξένο πξνο εηζφδεκα). Μεξηθά κέζα πνπ βαζίδνληαη ζε ξεπζηφηεηα, φπσο 

θνπξέκαηα θαη πεξηζψξηα, κπνξνχλ επίζεο λα εθαξκνζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνιεπηηθή πξνέιεπζε, νη καθξνπξνιεπηηθέο πνιηηηθέο πξέπεη λα 

δηαθξηζνχλ απφ ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη επίιπζεο (ΓΝΣ (2013)). Δίλαη επίζεο 

δηαθξηηά απφ ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ξνήο θεθαιαίνπ, παξφιν πνπ πνιιέο αλαδπφκελεο 

αγνξέο νηθνλνκίεο έρνπλ θαηαθχγεη ζε απηά θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία γηα 

καθξνπξνιεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Τπφ ην θσο ηεο Μεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εκθαλίδνληαη ηέζζεξα βαζηθά καζήκαηα. 

Πξψηνλ, ππάξρεη ζαθήο αλάγθε λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ηνπνζεηήζε καθξνπξνιεπηηθψλ 

πιαηζίσλ. Γεχηεξνλ, ε κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο  απαηηεί θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

δπλακηθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Πεξηζζφηεξε δνπιεηά απαηηείηαη γηα ηε κνληεινπνίεζε 

ησλ εκπεηξηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζπζηεκηθνχ 

θηλδχλνπ, δπλακηθήο αγνξάο θαη πνιηηηθψλ επηινγψλ, θαζψο θαη ην spillovers είλαη έλαο 

ηνκέαο πνιηηηθήο φπνπ κπνξεί λα είλαη ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή αλάιπζε αλαπηχρζεθε 

πεξαηηέξσ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ θφζηνο θαη ηα  νθέιε ησλ καθξνπξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Σξίηνλ, ηα καθξνπξνιεπηηθά 

εξγαιεία είλαη πνιχ επηθεληξσκέλα ζηηο ηξάπεδεο. Ζ αιιαγή ησλ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο απαηηεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο ελέξγεηεο ησλ κε 

ηξαπεδηθψλ παηθηψλ. Σέινο, πνζνηηθά κνληέια πνπ ζπλδπάδνληαη ,Απαηηνχληαη δεδνκέλα 

κηθξν-θαη καθξν-επηπέδνπ γηα ηελ αλάιπζε θαη βαζκνλφκεζε καθξνπξνιεπηηθψλ 

ζηνηρείσλεξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη γηα λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

Μηα βαζηθή δηαθνξά απφ άιιεο πνιηηηθέο (λνκηζκαηηθή ή πξνιεπηηθή) είλαη απηή ε 

καθξνπξνιεπηηθή. Ζ πνιηηηθή ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ή πξαθηηθέο 5, ελψ άιιεο 

πνιηηηθέο είλαη ζπλήζσο εθαξκφδεηαη νκνηφκνξθα ζε φιν ην ζχζηεκα (Shin (2015)). 
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5.4 Μηθξν-έλαληη καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο: πηζαλέο δηαθνξέο, εληάζεηο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθόηεηα 

Απηφ ην εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αζρνιείηαη κε ηηο πηζαλέο δηαθνξέο, εληάζεηο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο κεηαμχ πνιηηηθψλ κηθξν-θαη καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο. 

Τπνζηεξίδεη  φηη, παξά ηηο ηξηβέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ κεηαμχ ηνπο, νη κηθξν-θαη 

καθξνπξνιεπηηθέο πνιηηηθέο ζπλνιηθά αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη φηη νη δχν ηνκείο 

πνιηηηθήο δηαδξακαηίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Γηα λα επσθειεζείηε πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο ηνπο, είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρεη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

κηθξν-θαη καθξν-επνπηείαο. 

Οη ζπκθσλίεο ηεο Βαζηιείαο III έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία, κε 

ζθνπφ ζπκπιεξψλνληαο ηε κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία κε κηα καθξνπξνιεπηηθή δηάζηαζε 

ζρεδηαζκέλε γηα αληηκεηψπηζε ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. Απηφ ην εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζπδεηά 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ κηθξν-θαη καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο. Οη πνιηηηθέο κηθξν- θαη 

καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο κνηξάδνληαη νξηζκέλα κέζα, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθή, αλ θαη 

ζρεηηθή, εζηίαζε. Σν επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο πξνιεπηηθήο επνπηείαο είλαη ε ζηαζεξφηεηα 

ησλ αηνκηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. Αληίζεηα, ην επίθεληξν ηεο 

καθξνπξνιεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπλνιηθά. Οη ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν ηνκέσλ πνιηηηθήο ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ θπξίσο επεηδή δελ βαζίδνληαη ζε αθξηβψο ην ίδην ζχλνιν εξγαιείσλ (π.ρ. αληη-

θπθιηθνί ξπζκηζηέο θεθαιαίσλ βξίζθνληαη ζηε ζθαίξα ησλ καθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία 

κφλν). Γηα λα δψζνπκε έλα παξάδεηγκα ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο: ηνλ αληηθπθιηθφ ραξαθηήξα 

νξηζκέλσλ καθξν πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ελδέρεηαη λα έρνπλ ηελ αθνχζηα επίδξαζε ησλ 

νδεγηψλ ησλ ηξαπεδψλ λα αλαιακβάλνπλ ζπιινγηθά ηνλ θίλδπλν εθ ησλ πξνηέξσλ . Σα κέηξα 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο ελδέρεηαη λα απνηξέςνπλ κηα ηέηνηα ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά 

απνηξέπνληαο ηελ ππεξβνιηθή αλάιεςε θηλδχλσλ ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ ηξαπεδψλ. 

Οη εληάζεηο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θπξίσο επεηδή ε κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία δελ 

ελζσκαηψλεη απαξαίηεηα ηηο πηζαλέο δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε 

καθξννηθνλνκηθή θιίκαθα. Οη ηξηβέο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ κηθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο 

είλαη πηζαλφηεξν λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο 
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Κεθάιαην 6
ν
 

NPLS-Non performing loans 

6.1 Ση είλαη NPL 

 

Έλα κε εμππεξεηνχκελν δάλεην (NPL) είλαη εθείλν ζην νπνίν δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

πιεξσκέο ηφθσλ ή θεθαιαίσλ γηα θαζνξηζκέλν αξηζκφ εκεξψλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

Έλα δάλεην (NPL)  ζεσξείηαη κε εμππεξεηνχκελν φηαλ ν  νθεηιέηεο είλαη αζεηεκέλνο ιφγσ 

ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο πιεξσκέο γηα κηα 

θαζνξηζκέλε πεξίνδν. Παξφιν πνπ ηα αθξηβή ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο πνπ δελ έρνπλ 

απφδνζε κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνπο φξνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαλείνπ, ε "κε 

πιεξσκή" νξίδεηαη ζπλήζσο σο κεδεληθέο πιεξσκέο είηε θεθαιαίνπ είηε ηφθσλ. Ζ 

θαζνξηζκέλε πεξίνδνο πνηθίιιεη επίζεο, αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ηνλ ηχπν ηνπ δαλείνπ. 

Γεληθά, σζηφζν, ε πεξίνδνο είλαη 90 εκέξεο ή 180 εκέξεο. 

Έλα κε εμππεξεηνχκελν δάλεην (NPL) είλαη έλα δάλεην ζην νπνίν ν δαλεηνιήπηεο είλαη 

αζεηεκέλνο θαη δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πξνγξακκαηηζκέλεο πιεξσκέο θεθαιαίνπ ή ηφθνπ 

γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ηα εκπνξηθά δάλεηα ζεσξνχληαη κε επηδφκαηα εάλ ν νθεηιέηεο 

έρεη ιήμεη 90 εκέξεο. 

Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζεσξεί φηη ηα δάλεηα πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη ιηγφηεξν απφ 

90 εκέξεο σο κε εμππεξεηνχκελα, εάλ ππάξρεη κεγάιε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο 

κειινληηθέο πιεξσκέο. 

Σν ΓΝΣ έρεη νξίζεη κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα σο εθείλα ησλ νπνίσλ: 

i. Οη νθεηιέηεο δελ έρνπλ θαηαβάιεη ηφθνπο ή / θαη βαζηθέο πιεξσκέο ζε ηνπιάρηζηνλ 

90 εκέξεο ή πεξηζζφηεξν. 

ii. Οη πιεξσκέο ηφθσλ ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ 90 εκεξψλ έρνπλ θεθαιαηνπνηεζεί, 

αλαρξεκαηνδνηεζεί ή θαζπζηεξήζεη θαηφπηλ ζπκθσλίαο. 

iii. Οη πιεξσκέο έρνπλ θαζπζηεξήζεη ιηγφηεξν απφ 90 εκέξεο, αιιά έξρνληαη κε κεγάιε 

αβεβαηφηεηα ή θακία βεβαηφηεηα φηη ν νθεηιέηεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη πιεξσκέο ζην 

κέιινλ. 
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6.2 Σξάπεδεο θαη NPLS 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη κία απφ ηηο ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ επνπηηθνχ 

έξγνπ ηεο ΔΚΣ. Γη' απηφλ ηνλ ιφγν δίδνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα κε εμππεξεηνχκελα 

δάλεηα (δει. ηα δάλεηα πνπ δελ απνπιεξψλνληαη ή «θφθθηλα δάλεηα»), ηα νπνία δεζπφδνπλ 

ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ. 

Απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα (ΜΔΓ) απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα γηα 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο ηα δάλεηα απηά επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ θαη απνξξνθνχλ πνιχηηκνπο πφξνπο, πεξηνξίδνληαο ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ ηξαπεδψλ λα ρνξεγνχλ λέα δάλεηα. 

Σα θφθθηλα δάλεηα απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν, θαζψο 

ηα πξνβιήκαηα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ηαρχηαηα ζε άιινπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο, πιήηηνληαο ηηο πξννπηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ηελ 

αλάπηπμε. Γη' απηφ ε ΔΚΣ ζηεξίδεη ηηο ηξάπεδεο ζηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ 

δεηήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ επζχλε πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηνρχξσζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επξσζηίαο ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Έλα απφ ηα βαζηθά θαζήθνληα ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε ρνξήγεζε δαλείσλ ηα νπνία επηηξέπνπλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο θαη λα δεκηνπξγνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο. 

Σα δάλεηα επηηξέπνπλ επίζεο ζηνπο ηδηψηεο λα αγνξάζνπλ, γηα παξάδεηγκα, έλα απηνθίλεην, 

=έλα ζπίηη ή κηα θαηλνχξγηα ηειεφξαζε. Ζ ηξάπεδα απνθνκίδεη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν θέξδνο 

απφ ηνπο ηφθνπο πνπ ιακβάλεη επί ησλ δαλείσλ απηψλ. 

Ζ ρνξήγεζε δαλείσλ ελέρεη σζηφζν θηλδχλνπο, θαζψο ε ηξάπεδα δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη 

ζίγνπξε φηη ε επηρείξεζε ή ν ηδηψηεο ζα απνπιεξψζεη ην δάλεην εληφο ηεο ζπκθσλεζείζαο 

πξνζεζκίαο. Δάλ ν δαλεηνιήπηεο ζηακαηήζεη λα απνπιεξψλεη ην δάλεην ή ηνλ ηφθν, έπεηηα 

απφ έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ηξάπεδα είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαηάμεη ην δάλεην σο 

«επηζθαιέο ρξένο» ή σο «κε εμππεξεηνχκελν» («θφθθηλν δάλεην»). 

6.2.1 Πόηε έλα δάλεην γίλεηαη κε εμππεξεηνύκελν; 

 

Οη επξσπατθέο επνπηηθέο αξρέο ζεσξνχλ ζπλήζσο έλα δάλεην κε εμππεξεηνχκελν φηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ν δαλεηνιήπηεο είλαη απίζαλν λα απνπιεξψζεη ην δάλεην ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ή φηαλ έρεη θαζπζηεξήζεη λα θαηαβάιεη ηηο ζπκθσλεζείζεο δφζεηο 

ηνπ πάλσ απφ 90 εκέξεο. 

Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο κείλεη άλεξγνο θαη δελ κπνξεί πιένλ 

λα απνπιεξψζεη ην ζηεγαζηηθφ ηνπ δάλεην θαηά ηα ζπκθσλεζέληα ή φηαλ κηα επηρείξεζε 

αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, ν δαλεηνιήπηεο βξίζθεηαη 

ζε πιήξε αδπλακία λα απνπιεξψζεη ην δάλεην θαη ε ηξάπεδα πξέπεη λα δηνξζψζεη ηελ αμία 
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ηνπ δαλείνπ πνπ έρεη εγγξάςεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο, κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη κεδελίδνληάο 

ηελ. Απηφ αλαθέξεηαη ζπρλά σο «δηαγξαθή» δαλείνπ. 

6.2.2 Σν πξόβιεκα ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ 

θνηλσλία. 

 

Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν γηα ηηο ηξάπεδεο, επεηδή ζπρλά 

νη άλζξσπνη κέλνπλ άλεξγνη θαη νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Γηα 

λα εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηεο ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, κηα ηξάπεδα 

πξέπεη λα δηαηεξεί ην επίπεδν ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ ζην ειάρηζην νχησο ψζηε ε ρνξήγεζε 

δαλείσλ λα εμαθνινπζεί λα ηεο απνθέξεη θέξδνο. 

Μφιηο ε αμία ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δάλεησλ ππεξβεί έλα νξηζκέλν επίπεδν, ε θεξδνθνξία 

ηεο ηξάπεδαο επεξεάδεηαη αξλεηηθά γηαηί νη πηζηνδνηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ηήο απνθέξνπλ 

ιηγφηεξα έζνδα. Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ θεθάιαηα ζηελ άθξε, δειαδή λα 

ζρεκαηίδνπλ πξφβιεςε, σο δίρηπ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα ζηηγκή ρξεηαζηεί λα 

απνκεηψζνπλ ή λα δηαγξάςνπλ έλα δάλεην. 

Σφζν ε κείσζε ησλ εζφδσλ φζν θαη ηα θεθάιαηα πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ζηελ άθξε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ε ηξάπεδα λα 

δηαζέηεη ιηγφηεξα θεθάιαηα γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη 

πεξαηηέξσ ηα θέξδε ηεο. 

Μηα ηξάπεδα κε ππεξβνιηθά πςειφ επηζθαιέο ρξένο δελ κπνξεί λα ρνξεγεί δεφλησο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηηο πηζηψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο θαη λα 

δεκηνπξγνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο. Δάλ απηφ ζπκβεί ζε πνιιέο ηξάπεδεο ζε επξεία θιίκαθα, 

επεξεάδεηαη ε νηθνλνκία σο ζχλνιν θαη επνκέλσο ηα επηκέξνπο κέιε ηεο θνηλσλίαο. Οη 

κεησκέλεο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ιηγφηεξσλ λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο νδεγνχλ ζε ρακειφηεξε αλάπηπμε . 

Μηα ηξάπεδα δηαζέηεη δηαθνξέο επηινγέο γηα ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ 

ζηα βηβιία ηεο. Μηα απφ απηέο είλαη ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο κε ηνπο δαλεηνιήπηεο. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, φηη 

εμαζθαιίδεηαη ζηνπο δαλεηνιήπηεο κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απνπιεξσκήο. 

Έηζη, θάπνηνο πνπ έκεηλε άλεξγνο ή κηα επηρείξεζε πνπ αληηκεησπίδεη πξφζθαηξεο 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζα κπνξέζεη λα επηβηψζεη νηθνλνκηθά θαη, ελ ηέιεη, λα απνπιεξψζεη 

ην δάλεην. 

Μηα ηξάπεδα κπνξεί επίζεο λα απνθαζίζεη ηελ πψιεζε ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ ηεο ζε 

επελδπηέο, νη νπνίνη ζπλήζσο δεηνχλ πξνεμφθιεζε επί ηεο αμίαο. Ζ ηξάπεδα ελδέρεηαη λα 

θαηαγξάςεη δεκία απφ κηα ηέηνηα ζπλαιιαγή, αιιά ε πιήξεο δηαγξαθή ελφο δαλείνπ 

πξνθαιεί ζπλήζσο πνιχ κεγαιχηεξε δεκία. 
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Δάλ απνηχρνπλ φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο, π.ρ. ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο ηνπ 

δαλεηνιήπηε, νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ ζε έλδηθα κέζα, πξνζπαζψληαο λα 

αλαθηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηνπο. 

 

 

6.3 Δκπεηξηθή αλάιπζε ηνπ θηλδύλνπ ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο έρνληαο σο 

ελδεηθηηθή κεηαβιεηή ηα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα. 

6.3.1 Γεδνκέλα θαη Μεζνδνινγία 

 

Μηα ηξαπεδηθή θξίζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εζληθή νηθνλνκία κε πνιινχο ηξφπνπο, 

κεηψλνληαο ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ή ππνλφκεπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

επελδπηψλ ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, κηα ηξαπεδηθή θξίζε απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα γηα 

νηθνλνκίεο φπσο ε Διιάδα. Έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο 

ηέηνηαο θξίζεο είλαη ν ιφγνο ησλ κε εθηέιεζε δαλείσλ ζε ζπλνιηθά δάλεηα (εθεμήο NPL). Ζ 

κειέηε απηή , σζηφζν , ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηφζν ζηνπο 

ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο φζν θαη ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζε φηη αθνξά ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα . 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηνχκε έλα δείγκα εηήζησλ παξαηεξήζεσλ απφ ην 1998 έσο 

ην 2016, ην νπνίν θαιχπηεη ηελ πεξίνδν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ θξίζε. Ζ κειέηε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ην κνληέιν Spss. 

Πίλαθαο 1 
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Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηνχκε ηελ αλαινγία κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ πξνο 

ζχλνιν ρνξεγήζεσλ. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνίεζα πξνέξρνληαη απφ ην IMF(International 

Monetary Fund) γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζα βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα 

βαζίδεηαη ζηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (simple linear regression).  ηελ απιή 

παιηλδξφκεζε ππάξρεη κία κφλν εμαξηεκέλε κεηαβιεηή . Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ζεσξήζεθαλ  ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα θαη νξίδνληαη σο εμήο : 

 Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα ηξάπεδαο πξνο ζύλνιν ρνξεγήζεσλ γηα ηελ Διιάδα : Λφγνο 

ηεο αζέηεζεο δάλεηα (πιεξσκέο ηφθσλ θαη θεθαιαίνπ ζε θαζπζηέξεζε απφ 90 εκέξεο ή 

πεξηζζφηεξν) πξνο ην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ (ζπλνιηθή αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ). 

Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ θαηαγξάθεηαη σο κε εμππεξεηνχκελα πεξηιακβάλεη ηελ αθαζάξηζηε 

αμία ηνπ δαλείνπ, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, φρη κφλν ην πνζφ πνπ έρεη 

θαζπζηεξήζεη. 

Χο πξνο ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή , εηζήρζεζαλ ηέζζεξηο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο νη 

νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ : 

• Ηδησηηθή πίζησζε από ηξάπεδεο ρξεκάησλ θαηάζεζεο ζην ΑΔΠ γηα ηελ Διιάδα: Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ εγρψξηεο ηξάπεδεο 

ρξεκάησλ σο κεξίδην ηνπ ΑΔΠ. Οη εγρψξηεο ηξάπεδεο ρξεκάησλ πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθέο 

country year
Bank nonperforming loans to 

gross loans (%)

Private credit by deposit 

money banks to GDP (%)

Bank capital to 

total assets (%)

Bank credit to 

bank deposits (%)

Bank deposits 

to GDP (%)

Greece 1998 13,60 30,04 10,00 65,50 45,86

Greece 1999 15,50 34,29 10,10 74,86 45,80

Greece 2000 12,30 40,72 8,90 86,20 47,24

Greece 2001 5,60 48,88 8,50 56,58 86,40

Greece 2002 7,40 49,67 6,90 61,17 81,21

Greece 2003 7,00 52,76 6,90 69,73 75,66

Greece 2004 7,00 57,24 5,30 76,82 74,51

Greece 2005 6,30 66,05 6,20 84,30 78,36

Greece 2006 5,40 70,80 7,00 90,67 78,09

Greece 2007 4,60 77,29 6,80 94,21 82,04

Greece 2008 4,70 85,65 6,40 94,43 90,70

Greece 2009 7,00 88,96 7,00 90,23 98,60

Greece 2010 9,12 102,00 6,66 101,80 100,20

Greece 2011 14,43 119,21 5,73 127,57 93,45

Greece 2012 23,27 121,38 5,76 136,50 88,92

Greece 2013 31,90 119,81 7,55 131,05 91,42

Greece 2014 33,78 117,78 8,06 126,18 93,35

Greece 2015 36,65 114,85 9,99 138,73 82,79

Greece 2016 36,30 110,22 10,70 153,24 71,93
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ηξάπεδεο θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δέρνληαη κεηαβηβάζηκεο θαηαζέζεηο, 

φπσο θαηαζέζεηο δήηεζεο. 

 

• Σξαπεδηθό θεθάιαην πξνο ην ζύλνιν ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (%): Αλαινγία 

ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ θαη απνζεκαηηθά πξνο ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν 

θεθάιαην θαη ηα απνζεκαηηθά πεξηιακβάλνπλ ηα θεθάιαηα πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη ηδηνθηήηεο, 

ηα θέξδε εηο λένλ, ηα γεληθά θαη εηδηθά απνζεκαηηθά, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο πξνζαξκνγέο 

απνηίκεζεο. Σν θεθάιαην πεξηιακβάλεη θεθάιαην βαζκίδαο 1 (θαηαβεβιεκέλεο κεηνρέο θαη 

θνηλφρξεζην απφζεκα), ην νπνίν απνηειεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε φια ηα ηξαπεδηθά 

ζπζηήκαηα φισλ ησλ ρσξψλ θαη ζπλνιηθφ ξπζκηζηηθφ θεθάιαην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

δηάθνξνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ρξεσζηηθψλ ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο πνπ δελ 

ρξεηάδεηαη λα εμνθιεζνχλ εάλ ηα θεθάιαηα είλαη απαηηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ειάρηζησλ 

επηπέδσλ θεθαιαίνπ . Σα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ φια ηα κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

• Σξαπεδηθή πίζησζε πξνο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο (%): Οη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη (δάλεηα)  

πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ εγρψξηεο ηξάπεδεο ρξεκάησλ σο κεξίδην ησλ 

ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ. Οη εγρψξηεο ηξάπεδεο ρξεκάησλ πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δέρνληαη κεηαβηβάζηκεο θαηαζέζεηο, φπσο 

θαηαζέζεηο δήηεζεο. Οη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο θαηαζέζεηο δήηεζεο, 

ρξφλνπ θαη ηακηεπηεξίνπ ζε ηξάπεδεο ρξεκάησλ θαηαζέζεσλ. 

  

• Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο πξνο ην ΑΔγρΠ (%):  Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο θαηάζεζεο ηεο 

δήηεζεο, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο θαηαζέζεσλ 

ρξεκάησλ σο κεξίδην ηνπ ΑΔΠ. Οη ηξάπεδεο ρξεκάησλ θαηαζέζεσλ πεξηιακβάλνπλ 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δέρνληαη κεηαβηβάζηκεο 

θαηαζέζεηο, φπσο θαηαζέζεηο δήηεζεο.  

6.4.2 Απνηειέζκαηα Παιηλδξόκεζεο 
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Ο πξψηνο πίλαθαο, «Variables Entered/Removed», δείρλεη ηηο αλεμάξηεηεο µεηαβιεηέο θαη ηε 

κέζνδν πνπ επηιέρζεθε. 

Model Summary 

Ο δεχηεξνο πίλαθαο, « Model Summary» δίλεη ην δείθηε πνιιαπιήο ζπλάθεηαο («R»), ηνλ 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R
2
  γηα ην δείγκα , ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή R

2
 γηα ηνλ 

πιεζπζκφ («Adjusted R Square») θαη ην ηππηθφ ζθάικα ηεο εθηίκεζεο απηήο («Std. Error of 

the Estimate») . 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο δίδνληαη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα : 

Με βάζε ηνλ πίλαθα Model Summary, ν δείθηεο Adjusted R
2 
, είλαη 0,819 . Σν 81,9% είλαη 

έλαο δείθηεο θαιφο γηα λα ηνλ ιάβνπκε ππφςε  καο . 
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ρήκα: Model Summary 

 

ANOVA 

Ο ηξίηνο πίλαθαο («ANOVA») δείρλεη ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο, ην νπνίν 

δειψλεη εάλ ε θιίζε ηεο γξακκήο παιηλδξφκεζεο είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή ηνπ κεδελφο. 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο (Analysis of Variance, ANOVA) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ πεξηζζφηεξσλ απφ δχν 

νκάδσλ. Δπηπιένλ, µε ηελ ANOVA κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πάλσ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

Παξαθάησ εμεηάδεηαη ν πίλαθαο ηεο Anova  , φπνπ καο ελδηαθέξεη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ f. 

ηελ πεξίπησζή καο είλαη πνιχ κηθξφηεξε ηνπ 0 ,05 κε βάζε ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο πνπ 

είλαη 95% . 

ρήκα Anova 

 

 

Coefficients  

Σέινο, ν πίλαθαο «Coefficients» παξνπζηάδεη ηνπο µε πξνζαξκνζκέλνπο («Β») θαη ηνπο 

πξνζαξκνζκέλνπο («Beta») ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο γηα θαζεκία απφ ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο μερσξηζηά. Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζηήιεο «Sig.» κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε 

πνηνη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθνί, δειαδή πνηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο . 

Δπνκέλσο, ζηνλ πίλαθα coefficients,κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πνηνη δείθηεο επεξεάδνπλ 

ηειηθά ηελ εμαξηεκέλε καο κεηαβιεηή, δειαδή ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Όπσο 

κπνξνχκε λα δνχκε ηηο ηηκέο Sig., ν πξψηνο δείθηεο  constant 0,968, είλαη ε ζηαζεξή καο 

κεηαβιεηή. 
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ρήκα Coefficients 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη ηηο άιιεο ηξεηο ηηκέο , ε κφλε πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε bank 

capital,φπνπ ε ηηκήο ηεο είλαη 0,003 < 0,05 . Δάλ πξνζέμνπκε θαη ηελ ηηκή ηεο πνπ είλαη        

3,429 > 0 ,ζεηηθή, ζπκπεξαίλνπκε φηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε κεηαβιεηή «κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα» . 

Ζ ζπλάξηεζε δίδεηαη απφ ηνλ θάησζη ηχπν : 

y= - 1,118 +3,429x2-0,203x3-0,485x4 

 

ρήκα Regression 

 

 

 

ρήκα Cum Bro 
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6.4.3 πκπεξάζκαηα  

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008-09 αλέδεημε ηελ αδπλακία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

ηφζν ηεο Δπξψπεο φζν θαη ηεο Διιάδαο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο αλαηαξάμεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο εθείλε ηελ 

πεξίνδν. Ο απμεκέλνο φγθνο ησλ αβέβαησλ απαηηήζεσλ, ν νπνίνο δηνγθψζεθε πεξηζζφηεξν 

κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα, είρε σο απνηέιεζκα λα πιήμεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη 

ηελ θνηλσλία νιφθιεξε, ιφγσ κε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο. 

Οη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο απνζέκαηνο ησλ 

κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ κε ηελ παξάιιειε αδξάλεηα θαη ηελ αζχζηνιε ρνξήγεζε 

δαλείσλ, νη νπνίεο θφζηηζαλ πνιχπιεπξα ζηελ νηθνλνκία. Λφγσ ηεο αλεπαξθνχο επνπηείαο 

θαη ηεο έιιεηςεο επηβνιήο ησλ θαηάιιεισλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ νηθνλνκηθή ξεπζηφηεηα 

δελ επεηεχρζε, αληηζέησο νη ρνξεγήζεηο απηέο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ απνδείρζεθαλ άθξσο 

δεκηνγφλεο. 

αθψο ηα εκπφδηα γηα ηελ αλάθακςε ησλ ηξαπεδψλ είλαη πνηθίια θαη νη ηξφπνη εμπγίαλζεο 

δηαθέξνπλ. ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ ηφζν νη εθαξκνγέο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν φζν θαη νη ηξαπεδηθνί θίλδπλνη πνπ 

απεηινχλ ηελ επεκεξία ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ . 
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Σαπηφρξνλα παξνπζηάζηεθαλ ηα Πξφηππα Βαζηιείαο θαζψο θαη νη Μαθξνπξνιεπηηθή 

ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζε έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ζα 

εθαξκφδεηαη κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαθάλεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ . 

H αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο (multiple regression) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνβιέςνπµε ζηαηηζηηθψο ηηο ηηµέο µηαο εμαξηεκέλεο µκεηαβιεηήο θξηηεξίνπ απφ µία ή 

πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο πξφβιεςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδεη ην βαζµφ 

ζπζρέηηζεο αλάµεζα ζηελ εμαξηεµέλε µεηαβιεηή θαη πνιιέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ζπγρξφλσο. ε αληίζεζε µε ηνλ ππνινγηζµφ ηεο ζπλάθεηαο φµσο, ε ρξήζε ηεο αλάιπζεο 

παιηλδξφµεζεο ππνλνεί ηελ χπαξμε αηηηψδνπο ζρέζεο αλάµεζα ζηελ εμαξηεµέλε µεηαβιεηή 

θαη ηηο αλεμάξηεηεο. Όζν µεγαιχηεξε ε ζπλάθεηα θάζε αλεμάξηεηεο µεηαβιεηήο µε ηελ 

εμαξηεµέλε θαη φζν µηθξφηεξε ε ζπλάθεηα ησλ αλεμάξηεησλ µεηαβιεηψλ µεηαμχ ηνπο, ηφζν 

απμάλεηαη ε αθξίβεηα πξφβιεςεο ηεο εμαξηεµέλεο µεηαβιεηήο. Με βάζε ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή  << κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα >> θαη κεηά ηε κέζνδν ηεο παιηλδξφκεζεο 

παξαηεξήζακε φηη ν δείθηεο bank credit επεξεάδεη θαη κάιηζηα ζεηηθά. Οη ππφινηπνη δείθηεο 

δε θάλεθαλ λα έρνπλ θάπνηα επίδξαζε ζην κνληέιν καο.   

Όηαλ ν δείθηεο είλαη  >1 , απηφ καο δείρλεη φηη νη ηξάπεδεο δίλνπλ παξαπάλσ δάλεηα απφ φζα 

αληέρνπλ. Απηφ ζπλήζσο, γηλφηαλ παιαηφηεξα δηφηη νη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ 

παξαθνινπζνχζαλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ησλ ηξαπεδψλ , φπνπ 

δελ παξνπζίαδαλ θάπνην πξφβιεκα , κε απνηέιεζκα λα πξνρσξνχζαλ απξφζθνπηα ζηε 

ρνξήγεζε δαλείσλ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάπνηνο βαζηθφο έιεγρνο ππνςεθίσλ.  

Άξα , είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ, ν δείθηεο απηφο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, ιφγσ ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, φηαλ ρνξεγνχληαη παξαπάλσ δάλεηα απφ ην 

επηηξεπηφ φξην. 

 

Κιείλνληαο, φζνλ αθνξά κειινληηθέο έξεπλεο θαη εκπεηξηθέο κειέηεο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα πην αλαιπηηθή κειέηε ζε βάζνο πεληαεηίαο θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

Covid-19 παγθνζκίσο , ψζηε λα εμεηαζζεί θαηά πφζν εμππεξεηήζεθαλ απηά ηα επηζθαιή 

δάλεηα, δεδνκέλνπ φηη πιένλ βξίζθνληαη ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ επλντθφηεξεο θαη πην βξαρππξφζεζκεο ξχζκηζεο απνπιεξσκήο. αλ απμήζεθαλ 

θαη πνηνπο ηξφπνπο εμπγίαλζεο θαη κεηαξξπζκίζεσλ πξφθεηηαη λα αζθήζνπλ νη θπβεξλήζεηο 

θαη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ ηα <<θφθθηλα δάλεηα>> θαη λα απνθεπρζεί ε 

εθξεθηηθή άλνδνο ηνπο. Φπζηθά ζα ήηαλ αμηνζεκείσην , λα δνχκε ηελ πνξεία ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ κέζα ζε απηφ ην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο ιφγσ έμαξζεο 

Covid-19.  

 

 

 

 

 

Ζιεθηξνληθή βηβιηνγξαθία 
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