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ΑΝΑΛΤΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ 

 

 

Μηα αλάιπζε γηα ην πώο ν πηζηωηηθόο θίλδπλνο έρεη επεξεάζεη ηελ 

επξύηεξε ηξαπεδηθή αγνξά θαη δηεξεύλεζε ηωλ ζηξαηεγηθώλ κεζόδωλ 

πνπ έρνπλ αλαπηύμεη νξηζκέλεο ειιεληθέο ηξάπεδεο γηα ηελ θαιύηεξε 

αληηκεηώπηζε ηνπ.  

 

 

 

 

Φωηεηλή – Γεωξγία Νηθνιαΐδε 

Πηπρηνύρνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ  

ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ 

 

Σκήκα Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ 

 

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο 

 

 

2008 

 

 



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 

 

 

III 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ, θ. Φξήζην Αγηαθιφγινπ, 

γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ’ φιε ηε θνίηεζή κνπ ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Οη ζπκβνπιέο θαη νη πξνηξνπέο ηνπ ππήξμαλ πάληνηε 

ζνθέο θαη θαίξηεο. 

 

Δπηπιένλ, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ βαζηά επγλσκνζχλε κνπ ζηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο, ζηνλ θαζεγεηή, θ. Νηθφιαν Γεσξγφπνπιν, ν νπνίνο ππήξμε πάληα δίπια 

κνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, θαζψο θαη 

ζηελ θαζεγήηξηα, θ. Βηθησξία Πέθθα-Οηθνλφκνπ, γηα ηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηεο 

εξγαζίαο κνπ θαη ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο ηνπο. 

 

Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνλ αξξαβσληαζηηθφ κνπ γηα 

ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαζψο θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο κνπ ζηε δνπιεηά, ηδηαίηεξα ηελ θπξία Μπέηηπ Μαγηνπνχινπ θαη ηνλ θ. 

Κπξηάθν Κακπνχξε. 
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ΑΝΑΛΤΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ 

 

 

 

 

Φωηεηλή – Γεωξγία Νηθνιαΐδε 

 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

 

πηζησηηθφο θίλδπλνο, ηξαπεδηθή αγνξά, δηεζλέο ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ, εμαγνξέο, 

ζπγρσλεχζεηο, ιηαληθή ηξαπεδηθή, ρνλδξηθή ηξαπεδηθή, ηξαπεδηθή επνπηεία, 

Σχκθσλν Βαζηιείαο Η, Σχκθσλν Βαζηιείαο ΗΗ, θεθαιαηαθή επάξθεηα, πηζησηηθά 

παξάγσγα, ηηηινπνίεζε, πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, θιίκαθα αμηνιφγεζεο Moody’s, 

θιίκαθα αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s 

 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Τα ηειεπηαία 20 ρξφληα ζεκεηψζεθαλ ξαγδαίεο αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ζεζκηθή απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε κεηαβνιή ηνπ πιαηζίνπ θαλφλσλ θαη επνπηείαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, ε ηαρεία ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηνπο ηνκείο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη  ε απμαλφκελε ελνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ έρνπλ κεηακνξθψζεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα. 

 

Απηέο νη ζεκειηψδεηο δπλάκεηο δηακφξθσζαλ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επέδξαζαλ θαζνξηζηηθά ζηε κεζνπξφζεζκε 

ζηξαηεγηθή ηνπο. Έηζη, κεηαμχ άιισλ πξσηνβνπιηψλ νη ηξάπεδεο πξνρψξεζαλ ζηε 

δηεχξπλζε θαη βειηίσζε ηεο γθάκαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 
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ζε εγρψξην θαη δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, θαη ζηε ρξήζε πην πνιχπινθσλ κεραληζκψλ 

ηηκνιφγεζεο απηψλ, ζε αγνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξε κεηαβιεηφηεηα. 

Τα ηξαπεδηθά πξντφληα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλα, 

θαηλνηνκηθά, επέιηθηα θαη ζχλζεηα, πξνζαξκνζκέλα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

ζχγρξνλεο, θαη δηαξθψο δηεπξπλφκελεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Οη πξσηνβνπιίεο, φκσο, απηέο ζπλεπάγνληαη θαη αλάιεςε απμεκέλσλ θηλδχλσλ, 

ιφγσ ηφζν ηνπ εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ, φζν θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο αγνξέο 

ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ. Απηνί νη θίλδπλνη πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηξαπεδηθή 

ιεηηνπξγία δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ζέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ε ηξάπεδα 

κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. Καζψο, ινηπφλ, νη ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο 

αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη ζε πην ζχλζεηα ζρήκαηα θαη κνξθέο, νη 

αλαιακβαλφκελνη θίλδπλνη κεηαζρεκαηίδνληαη θαη εκπινπηίδνληαη.  

 

Πέξα ησλ θιαζηθψλ ηχπσλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαδνζηαθέο 

ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πηζησηηθφο θίλδπλνο, επηηνθηαθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο) ε δηεζλνπνίεζε ηεο ηξαπεδηθήο θαη ε ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο 

επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο εληζρχνπλ ηε ζεκαζία ηεο αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο θαη 

δηαρείξηζεο θαη άιισλ κνξθψλ θηλδχλσλ, φπσο είλαη ν θίλδπλνο αγνξάο, ν 

ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ρψξαο. 

 

Τν πξφζθαην παξάδεηγκα κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

πςεινχ ξίζθνπ (subprime market) ζηηο ΖΠΑ, θαηαδεηθλχεη ην πξφβιεκα πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςεη ζηηο επελδπηηθέο ζέζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ειέγρνπ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζε κε νξγαλσκέλεο αγνξέο. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη ζπλερείο απμήζεηο ησλ 

επηηνθίσλ θαη ε θαηαθφξπθε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ ελίζρπζαλ ηηο αζεηήζεηο 

πιεξσκήο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Τα ακνηβαία θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ -ηα 

hedge funds- κε πςειή έθζεζε ζε απηά ηα νκφινγα, φπσο ηα δχν hedge funds ηεο 

Bear Stearns, ππέζηεζαλ δξακαηηθέο απψιεηεο.  

 

Καηά γεληθή νκνινγία ην πξφβιεκα εζηηάδεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

επελδπηηθνί βξαρίνλεο ησλ ηξαπεδψλ θαη άιινη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

απνηηκνχλ ηηο αμίεο ησλ ζχλζεησλ απηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, ησλ 

απνθαινχκελσλ collateralized debt obligations (CDO). Οη αλεζπρίεο εληείλνληαη απφ 

ηνπο εθξεθηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο κε ηνπο νπνίνπο νη ηξαπεδίηεο παθεηάξνπλ ηα 
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νκφινγα, ηα δάλεηα θαη ηα άιια ρξέε ζε φιν θαη πην ζχλζεηα πξντφληα, 

ελζαξξχλνληαο έηζη κηα έμαξζε ηνπ δαλεηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αζηάζεηα.  

 

Τνλ πεξαζκέλν ρξφλν, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Τξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ 

(BIS), εθδφζεθαλ πεξίπνπ έλα ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε κεηξεηά θαη παξάγσγα 

CDO ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ. Μάιηζηα, πεξηζζφηεξα απφ ην 1/3 απνηεινχληαη 

απφ ρξεφγξαθα πνπ ζπρλά πεξηιακβάλνπλ ρακειήο δηαβάζκηζεο ζηεγαζηηθά δάλεηα. 

Οη επνπηηθέο αξρέο, φπσο ην ακεξηθαληθφ Securities and Exchange Commission 

(SEC) θαη ην βξεηαληθφ Financial Services Authority (FSA) αξρίδνπλ λα εθθξάδνπλ 

αλεζπρίεο γηα ηα πςειά επίπεδα κφριεπζεο πνπ ζπλνδεχνπλ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ απαηηείηαη δηαξθήο παξαθνινχζεζε θαη 

έιεγρνο ηεο θχζεσο θαη ηνπ χςνπο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζηα νηθνλνκηθά 

ηνπο κεγέζε θαη ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, κεζνπξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα, ηδίσο αλ ιεθζεί ππ’ φςηλ φηη νη θίλδπλνη απηνί ζπλερψο 

κεηαβάιινληαη, ηφζν ζην δηεζλέο καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ζηελ εγρψξηα 

αγνξά. 

 

Ζ αλαγλψξηζε, ε δηαζπνξά, ε νξζή ηηκνιφγεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ πξνυπνζέηνπλ ηε ζπλερή πξνζαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

ηξαπεδψλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη φρη κφλν ε ηερληθή επάξθεηα ησλ ελ ιφγσ 

ζπζηεκάησλ, αιιά θαη ε νπζηαζηηθή ελζσκάησζή ηνπο ζηνπο κεραληζκνχο ιήςεο 

απνθάζεσλ ησλ ηξαπεδψλ, κε αλάινγε αλαβάζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε απαηηείηαη ε 

πξνζέιθπζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ηθαλνχ λα δηαρεηξίδεηαη ηα πεξίπινθα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

Κξίζηκε, φκσο, είλαη θαη ε αληαπφθξηζε ησλ ηξαπεδψλ ζηηο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο 

ησλ επνπηηθψλ αξρψλ πνπ έρνπλ σο θεληξηθφ άμνλα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ηνπ θνηλνχ, θπξίσο κέζα απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο. Ζ επάξθεηα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ειέγρσλ, εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επνπηείαο, ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζπζηεκάησλ θαη 

πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηνπο δείθηεο θεξεγγπφηεηαο κηαο ηξάπεδαο. 



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 

 

 

VII 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλφλσλ ηνπ Σπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή 

Δπάξθεηα (Βαζηιεία ΗΗ), κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επνπηηθψλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ηππνπνηεκέλεο ή ηηο εμειηγκέλεο πξνζεγγίζεηο, ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ηε ζέζπηζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη πξνο θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο 

θηλδχλσλ θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ 

αγνξά αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο πεξαηηέξσ αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία θαη 

δνκή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ζηφρνο ησλ 

ηξαπεδψλ πξέπεη λα είλαη ε επίηεπμε πςειήο θεξδνθνξίαο θαη απνδνηηθφηεηαο, ζε 

ζπλδπαζκφ φκσο κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζε έλα πην 

αληαγσληζηηθφ, αιιά εχξσζην ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Σηελ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία ζα αλαιπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη 

ν πηζησηηθφο θίλδπλνο απφ ηηο ηξάπεδεο. Δηδηθφηεξα, αλαθέξνληαη νη επηπηψζεηο πνπ 

έρεη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ. 

Δπίζεο, ζα αλαπηπρζεί ην επνπηηθφ πιαίζην ην νπνίν εθαξκφδνπλ νη ηξάπεδεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σηε 

ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, ζα αλαιπζνχλ ηα πηζησηηθά παξάγσγα ηα νπνία απνηεινχλ 

έλα είδνο θαηλνηνκηθψλ παξαγψγσλ δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Τέινο, ζα 

αλαπηπρζνχλ ηα ζηξαηεγηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νξηζκέλεο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έηζη ψζηε λα ηνπο 

επηθέξεη ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 
 

ΤΝΘΖΚΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Τν ηέινο ηνπ 20νχ αηψλα θαη ε αξρή ηνπ 21νπ ζεκαηνδφηεζε ζηε ρψξα καο 

ηελ πιήξε κεηακφξθσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ γίγλεζζαη. Ζ παιηά, ζρεδφλ 

νηθνγελεηαθή, ζρέζε ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ κε ηελ ηξάπεδά ηνπ έδσζε ηε 

ζέζε ηεο ζηνλ λενέιιελα ηξαπεδηθφ γλψζηε πνπ δεηάεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

εμππεξέηεζε ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή κε ηα θαιχηεξα δπλαηά 

πιενλεθηήκαηα - σθειήκαηα. Όια  απηά ζπλέβεζαλ ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ 

εμαγνξά κηθξψλ ηξαπεδψλ απφ κεγαιχηεξεο. Σηα ρξφληα πνπ έξρνληαη ε 

ηξάπεδα ζα είλαη απαξαίηεηε ζπλεξγάηηδα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ. 

 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζέινπλ λα παίμνπλ ην ξφιν πνπ ηνπο αλαινγεί ζηελ 

επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ γεσπνιηηηθή ζέζε θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο ρψξαο καο θαζηζηά ηελ ηξαπεδηθή καο αγνξά απφ ηε κία πιεπξά νδεγφ 

γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη απφ ηελ άιιε, πξνηηκεηέν 

ζπλεξγάηε γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο. Σηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα (ηεο 

επξχηεξεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο), θάηη πνπ έγηλε αθφκα πην επίθαηξν ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ κε ηελ εμαγνξά ηεο ηνπξθηθήο Finansbank απφ ηελ Δζληθή 

Τξάπεδα. Σηνλ εζσηεξηθφ ηνκέα νη θαηεπζχλζεηο κπνξεί λα είλαη κφλν δχν. 

Δίηε ζα ππάξμνπλ εμαγνξέο - ζπγρσλεχζεηο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο πξνο ηηο κηθξφηεξεο είηε κεγάιεο ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα 

εμαγνξάζνπλ ηηο δηθέο καο, νη νπνίεο θαη ζα παίμνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ην ξφιν 

πνπ παίδνπλ νη πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο γηα ηηο δηθέο καο. 

 

Σην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά θαη ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηή ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη δηεζλψο. Θα 

αλαιπζεί ην πψο νη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχεηο ηξαπεδψλ επεξεάδνπλ ηελ 
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ηξαπεδηθή αγνξά θαη έρνπλ κεηαβάιιεη ηελ εηθφλα ηεο ζηε ζεκεξηλή επνρή. 

Τέινο, ζα παξνπζηαζηεί έλαο απφ ηνπο πην ηαρέσο αλαπηπζζφκελνπο 

παξάγνληεο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο πνπ είλαη ε ιηαληθή θαη ρνλδξηθή 

ηξαπεδηθή. 

 

 

1.2 ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

Οη ηξάπεδεο έρνπλ δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο. Παξφια απηά, είλαη ιίγεο απηέο πνπ κπνξνχλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο ζε 

φιε ηελ θιίκαθα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

ηξάπεδεο δελ νδεγεί αλαγθαζηηθά ζηελ ελαζρφιεζε φισλ ησλ ηξαπεδψλ κε 

φιεο ηηο εξγαζίεο. 

 

Καζψο ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απνθηά 

νινέλα θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη ν αληαγσληζκφο εληείλεηαη, ηα φξηα ηεο 

παξνρήο ελφο επξέσο θάζκαηνο δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο ηξάπεδεο 

ζηελεχνπλ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα κπνξεί κηα ηξάπεδα λα απνηξαβερηεί απφ 

θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο δίρσο επηπηψζεηο ζηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. Ζ αγνξά 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ έρεη ππεξβάιινπζεο δπλαηφηεηεο 

πξνζθνξάο (θπξίσο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο φπσο ε έθδνζε ηίηισλ ή νη 

εξγαζίεο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ) θαη έρεη εηζέιζεη ζε θάζε 

ηππνπνίεζεο.  

 

Πνιιέο ηξάπεδεο έρνπλ ήδε αλαδηπισζεί, κε ηελ έλλνηα ηεο επηζηξνθήο ηνπο 

ζε ηνκείο φπνπ παξαδνζηαθά επηδίδνληαλ θαη ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε πην 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηελ εκπεηξία 

ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Οη ηξάπεδεο, ηα παιαηφηεξα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, έρνπλ ππνζηεί ξαγδαίεο αιιαγέο φζνλ αθνξά 

ζηελ αξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Απφ αληαιιάθηεο (money changers) θαη εθδφηεο 

ρξεκάησλ (money issuers), έρνπλ πιένλ εμειηρζεί ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ζπιιέθηεο (gatherers) θαη δηαλνκείο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

(distributors of financial information) ζηελ νηθνλνκία. 
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Οη ηξάπεδεο δελ είλαη κφλεο ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξν αληαγσλίδνληαη άιινπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα απνηακηεπηηθά 

ηδξχκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηεγαζηηθψλ ηακηεπηεξίσλ θαη ησλ 

θηεκαηηθψλ ηξαπεδψλ), ηηο πηζησηηθέο ελψζεηο, ηηο επελδπηηθέο εηαηξείεο 

(ακνηβαία θεθάιαηα), ηα αληηζηαζκηζηηθά ηακεία (hedge funds), ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο, ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη άιινπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νκίινπο επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ. 

Σήκεξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιινί εμσηξαπεδηθνί (nonbank) 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί πνπ αληαγσλίδνληαη ηηο ηξάπεδεο ζηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, πξνζθέξνληαο παξφκνηεο ππεξεζίεο θαη 

επνκέλσο θαζηζηψληαο φιν θαη δπζθνιφηεξε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηξαπεδψλ 

θαη άιισλ πξνκεζεπηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Δληνχηνηο, νη ηξάπεδεο, σο κεγαιχηεξεο νληφηεηεο, ηείλνπλ λα πξνζθέξνπλ 

έλα επξχηεξν θάζκα ππεξεζηψλ απφ νπνηνπζδήπνηε άιινπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο αληαγσληζηέο 

ηνπο πεξηιακβάλνπλ:  

 

 Τνλ δαλεηζκφ θαη ηελ επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ (πηζησηηθή ιεηηνπξγία). 

 Τηο πιεξσκέο ησλ πειαηψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ 

ζηηο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (ιεηηνπξγία πιεξσκψλ).  

 Tε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ ρξεκάησλ θαη πεξηνπζηψλ ησλ 

πειαηψλ (ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, θηλδχλσλ θαη 

θαηαπηζηεχκαηνο).  

 Τε βνήζεηα ζηνπο πειάηεο γηα ηε ζπιινγή λέσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ 

απνδνηηθή επέλδπζε ηνπο (κέζσ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ, ησλ 

επελδπηηθψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ 

απνηακίεπζεο). 

 

Σεκαληηθέο ηάζεηο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απφδνζε 

ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ θαη ηδξπκάησλ πεξηιακβάλνπλ ζήκεξα ηα εμήο:  
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 Γηεχξπλζε ησλ επηινγψλ ησλ ηξαπεδψλ (π.ρ., κεγαιχηεξε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ). 

 Παγθνζκηνπνίεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο (globalization of 

financial markets) θαη ηε δηάδνζε ησλ ππεξεζηψλ παγθνζκίσο 

(γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε). 

 Φαιάξσζε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ θαλφλσλ 

(deregulation) (γηα παξάδεηγκα άξζε ησλ ειέγρσλ). 

 Απμαλφκελν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πην ζηελψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αληαγσληζηψλ ηνπο. 

 Τάζε εμνκνίσζεο φισλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, εθφζνλ 

πξνζθέξνπλ παξφκνηεο ππεξεζίεο. 

 Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ (ζπγρσλεχζεηο). 

 Απμαλφκελε απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πψιεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (δειαδή, ηερλνινγηθή αιιαγή), ψζηε 

λα πξνζθέξνληαη κεγαιχηεξεο επθνιίεο ζηνπο πειάηεο γηα λα έρνπλ 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο επξχηεξεο αγνξέο, θαη λα πξνσζείηαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

 

Σε πνιιέο ρψξεο νη ηξάπεδεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη 

απζηεξψο ειεγρφκελα ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο, φρη κφλνλ εμαηηίαο 

ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη 

εμαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο 

παξάιιειεο παξνρήο πηζηψζεσλ ζε έλα κεγάιν εχξνο δαλεηζηψλ θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ρξήκαηνο σο θχξηνπ κέζνπ αληαιιαγψλ ζε κηα νηθνλνκία. 

Παξάδεηγκα ηζρπξήο παξέκβαζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ησλ επελδπηψλ θαη ηελ επάλνδν ηεο εξεκίαο ζηηο αγνξέο απνηέιεζε ν 

λφκνο Sarbanes-Oxley Accounting Standards, ν νπνίνο επέβαιε λένπο 

θαλφλεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. 
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1.3 ΣΡΔΥΟΤΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

 

Ζ άξζε ησλ ιεπηνκεξψλ ειέγρσλ (απνθαλνληθνπνίεζε) ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, παξέρεη κηα λέα θαη ηζρπξή δχλακε αλαδηακφξθσζεο ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο νη 

επνπηηθέο αξρέο πξνζπαζνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηε κεγαιχηεξε πεηζαξρία ηεο αγνξάο. Παξφιν πνπ ε 

άξζε ησλ ειέγρσλ έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ζε φιν ηνλ θφζκν, 

ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα επνπηείαο πνπ παξακέλνπλ αθφκε ζε 

εθθξεκφηεηα. Σπρλά ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ζα έπξεπε νη ηξάπεδεο θαη νη 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο λα θξαηεζνχλ ρσξηζηά ε κία απφ ηελ άιιε, γηα λα 

πξνζηαηεπζεί ε αζθάιεηα ηεο θνηλσληθήο απνηακίεπζεο. 

 

Κνκβηθφ ίδξπκα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε θεληξηθή 

ηξάπεδα ηεο θάζε ρψξαο, ε νπνία επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ρξεκαηηθψλ θαη 

πηζησηηθψλ φξσλ (γηα παξάδεηγκα πξαγκαηνπνηεί λνκηζκαηηθή πνιηηηθή) 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία, φπσο παξεκβάζεηο ζηελ αλνηθηή αγνξά, έκκεζε 

πξνζθνξά ξεπζηψλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ή επηθνπξηθέο πηζησηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο (discount window loans) θαη ππνρξεσηηθά ξεπζηά δηαζέζηκα 

(legal reserve requirements). Ζ θεληξηθή ηξάπεδα έρεη δπλακηθή επηξξνή ζηελ 

θεξδνθνξία, ηε κεγέζπλζε θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

 

Οη ηξάπεδεο θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί αληαγσληζηέο ηνπο έρνπλ αιιάμεη 

ξηδηθά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, δξψληαο ζπρλά απφ απιέο επηρεηξήζεηο 

σο πεξηζζφηεξνη πνιχπινθνη κεραληζκνί, νη νπνίνη εμππεξεηνχλ ην θνηλφ, 

θαη ηειηθά σο ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ, νη νπνίεο 

απνθηνχλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην κίαο ή πεξηζζνηέξσλ ηξαπεδψλ θαη 

εμσηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ. Κάζε νξγαλσηηθή κνξθή πνπ πηνζεηείηαη απφ 

κηα ηξάπεδα ή άιιε ρξεκαηνπηζησηηθή εηαηξεία, είλαη ζπλήζσο κηα απάληεζε 

ζηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο, ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ γηα θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο, ζηελ αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε (είηε γεσγξαθηθή, ή ζρεηηθή κε 

ηα πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν) θαη ζηελ πίεζε 

ηεο θπβεξλεηηθήο επνπηείαο. 
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Ζ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ζεκεξηλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

απεηθνλίδεη, επίζεο, κηα επηζπκία γηα κεγαιχηεξε έληαζε ζηηο ππεξεζίεο 

παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ. Με ην κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ 

δηαδηθαζηψλ έξρεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (φζνλ αθνξά ηελ 

παξαγσγή θάζε κεκνλσκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππεξεζίαο) θαη ησλ 

νηθνλνκηψλ θάζκαηνο (φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή πνιιψλ ππεξεζηψλ), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα νξγάλσζε θαη ηνπο ίδηνπο πφξνπο. Απηέο νη 

νηθνλνκίεο, εάλ επηηπγράλνληαη, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηφζν ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο φζν θαη ζε κηα ηζρπξφηεξε αληαγσληζηηθή παξνπζία ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. 

 

Όιεο απηέο νη ζαξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ 

ζπκβάιινπλ ζηηο ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ πψιεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη ηξάπεδεο θαη νη αληαγσληζηέο ηνπο 

εδξαηψλνληαη (θαηαιήγνληαο ζε ιηγφηεξνπο αιιά πνιχ κεγαιχηεξνπο 

πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ) θαη ζπγθιίλνπλ κε ηνπο επηβηψζαληεο λα πξνζθέξνπλ 

έλα επξχηεξν θαηάινγν ππεξεζηψλ, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα εηζβάιινπλ ζηηο λέεο 

βηνκεραλίεο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ κείσζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ. 

 

Καζψο νη ηξάπεδεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα παγηψλνληαη θαη ζπγθιίλνπλ, 

απμάλεηαη ην δεκφζην ελδηαθέξνλ γηα ηε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα ηνπο (γηα λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο) θαη ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηνπο (ζρέζεηο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ 

θαηαζεηψλ). Σήκεξα ίζσο ε δηνίθεζε κεξηθψλ ηξαπεδψλ θαη άιισλ εηαηξεηψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ λα εζηηάδεη ζε ιαλζαζκέλνπο ζηφρνπο θαη λα επηδεηθλχεη 

δαπαλεξέο ζπκπεξηθνξέο εηο βάξνο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ θαηαζεηψλ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη πξνβιήκαηα αληηπξνζψπεπζεο. Τα ηειεπηαία ρξφληα 

ζπλερψο απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην πφζν απνδνηηθέο είλαη νη ηξάπεδεο θαη 

νη αληαγσληζηέο ηνπο θαη ηδηαίηεξα ε δηαρείξηζε ηνπο. 

 

Ζ ζπγθέληξσζε πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ εληείλεηαη, θαζψο κεξηθέο κεγάιεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο δηεθδηθνχλ κεγάια κεξίδηα απφ ηηο ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο, ηηο αζθάιεηεο, ηε κεζηηεία ησλ ρξενγξάθσλ θαη άιιεο βαζηθέο 
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ππεξεζίεο, πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξε επθνιία ζηνπο πειάηεο θαη κεηψλνληαο ηνλ 

αληαγσληζκφ ζε κεξηθέο αγνξέο. Οη θπβεξλήζεηο, αιιά θαη ην θνηλφ, ζα πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, 

αιιά φρη εηο βάξνο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Ζ εχθνιε θαη έγθαηξε πξφζβαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο είλαη έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ νδεγεί ηνπο πειάηεο λα επηιέγνπλ θάπνηα ηξάπεδά ή άιιε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη εμειίμεηο ζηηο 

ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, 

έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ λα έρνπλ ηα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθψλ πσιήζεσλ ζηηο ίδηεο θνηλφηεηεο φπνπ νη πειάηεο ηνπο 

δνπλ θαη εξγάδνληαη.  

 

Δληνχηνηο, ζε ππεξεζίεο φπνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζεκαληηθά θαη 

δαπαλεξά πξνβιήκαηα (φπσο νη ινγαξηαζκνί φςεσο), ε εγγχηεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ παξακέλεη ειθπζηηθφο 

παξάγνληαο γηα πνιινχο πειάηεο, εηδηθά γηα ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο. Οη βαζηθνί ηχπνη θαηαζηεκάησλ παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Τελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία λέσλ ηξαπεδψλ θαη άιισλ πξνκεζεπηψλ 

παξνρήο εηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.  

 Τελ θαζηέξσζε ησλ λέσλ γξαθείσλ πιήξνπο εμππεξέηεζεο  

 Τελ ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ πεξηνξηζκέλσλ ππεξεζηψλ, φπσο ηα 

κεραλήκαηα απηφκαησλ ζπλαιιαγψλ, ηα ηεξκαηηθά ζε ζεκεία 

πσιήζεσλ, ηα θαλάιηα ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα ηειεθσληθά 

θέληξα θαη νη ειεθηξνληθά θσδηθνπνηεκέλεο θάξηεο.  

 

Κάζε έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο ππεξεζηψλ, έρεη ηα κνλαδηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ θαη απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο πειαηψλ. Δάλ έλαο πξνκεζεπηήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 

 

 

8 

επηιέμεη λα ηδξχζεη κηα λέα εηαηξεία, πξέπεη λα ππνβάιεη αηηήζεηο ζηηο θξαηηθέο 

επνπηηθέο αξρέο. Σηελ πεξίπησζε ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηηο ΖΠΑ, νη 

Πνιηηείεο θαη ε νκνζπνλδηαθή αξρή γηα ηνλ έιεγρν, ηελ επνπηεία θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα εθδψζνπλ δηαηάγκαηα κε ηα νπνία λα 

εγθξίλεηαη ην θαηαζηαηηθφ θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ.  

 

Οη πξφζθαηα ηδξπκέλεο ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξείεο είλαη 

γεληθά θεξδνθφξεο γηα έλα δηάζηεκα δχν έσο ηξία ρξφληα θαη εμαξηψληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξεζηαθέο επαθέο ησλ ππεπζχλσλ, ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο αιιά θαη απφ ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ληγφηεξν δαπαλεξή απφ 

ηελ ίδξπζε λέσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ εηαηξεηψλ είλαη ε δεκηνπξγία 

ππνθαηαζηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ πιήξε εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο 

ηνπο θαη ηδξχνληαη ζπλήζσο ζε πεξηνρέο κε κεγάιε εκπνξηθή θίλεζε. 

 

 Άιινη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ είλαη ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, νη ιηαληθέο θαη ρνλδξηθέο 

πσιήζεηο θαη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Τα παξαδνζηαθά ππνθαηαζηήκαηα 

είλαη ζπλήζσο απηνδχλακεο εγθαηαζηάζεηο πνπ παξέρνπλ παξφκνηεο ππεξεζίεο 

κε ηα θεληξηθά γξαθεία ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ. Πξφζθαηα, ε 

εγθαηάζηαζε ππνθαηαζηεκάησλ πεξηνξηζκέλσλ ππεξεζηψλ ζε θάπνηεο εκπνξηθέο 

πεξηνρέο έρεη ζπκβάιεη λα κεησζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζε ζχγθξηζε κε 

ππνθαηαζηήκαηα πνπ παξέρνπλ πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ.  

 

Τν δηαδίθηπν γεληθά ιεηηνπξγεί κε έλα κφλν κέξνο ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηα παξαδνζηαθά ππνθαηαζηήκαηα παξνρήο ιηαληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Γπζηπρψο, νη εγθαηαζηάζεηο εθείλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

κηθξφηεξν θφζηνο, γηα παξάδεηγκα, ηα κεραλήκαηα απηφκαησλ ζπλαιιαγψλ 

(ΑΤΜ) θαη νη ηζηνζειίδεο, είλαη ζπρλά ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο γηα παξάιιειεο 

πσιήζεηο ησλ πξφζζεησλ ππεξεζηψλ.  Οπνηεζδήπνηε θαη αλ είλαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ πνπ ζα θπξηαξρήζνπλ ζην κέιινλ, έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο παξαδνζηαθψλ ππνθαηαζηεκάησλ παξνρήο πιήξνπο θάζκαηνο 

ππεξεζηψλ πηζαλφλ λα πξέπεη λα παξακείλεη ζε θάζε επξχηεξε πεξηνρή, ψζηε λα 

πξνσζεί ηηο ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ. 
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1.4 ΔΞΑΓΟΡΔ - ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ 

 

Ζ κεγάιε ζρεηηθά αλαινγία ησλ ηξαπεδψλ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ζηηο 

θπξηφηεξεο αγνξέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ πξνθάιεζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε ζεηξά 

ηξαπεδψλ κεζαίνπ θαη θπξίσο κηθξνχ κεγέζνπο. Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα δελ κπνξνχζε λα ζηεξηρηεί ζε απιέο ρξενθνπίεο 

ηξαπεδψλ (θαηά αλαινγία επηρεηξήζεσλ άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο) νη 

νπνίεο ήηαλ πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε γεληθεπκέλεο θξίζεηο εκπηζηνζχλεο 

ζε κηα ρψξα κε επηπηψζεηο θαη ζε άιιεο αγνξέο. Τα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα 

αλαδηαξζξψζεθαλ θπξίσο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ εμαγνξψλ θαη ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ.  

Σρεηηθά πξφζθαηεο κειέηεο (Gibson, 2005) απνδεηθλχνπλ φηη επεξεάζηεθε 

ζεηηθά ν αληαγσληζκφο ησλ ηξαπεδψλ θαη φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηξαπεδψλ 

έθηαζε ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπο. Γηα ηηο ηξάπεδεο απηφ θπζηθά ζήκαλε ηελ 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν 

1998-2001, εμαγνξάζηεθαλ 14 ηξάπεδεο, 6 απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ππφ θξαηηθφ 

έιεγρν. Παξά ην φηη ν αξηζκφο θαίλεηαη κηθξφο ζε απφιπηα κεγέζε, είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθφο αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηνλ ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ ηξαπεδψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. H έθζεζε ηνπ δηνηθεηή ηεο Τξαπέδεο ηεο 

Διιάδνο (2001) αλαθέξεη φηη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηηο ζπγρσλεχζεηο θαη 

εμαγνξέο απηέο είλαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά, ε απφθηεζε κεγέζνπο πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα απνθνκίζνπλ νθέιε 

απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, θαζψο θαη ε επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. 

Παίξλνληαο σο κέηξν ζχγθξηζεο ηε δεθαεηία ηνπ ’80 κε ηελ απφιπηε 

θπξηαξρία ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ, κε πνζνζηφ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ζρεδφλ 

90% θαη ηα πνιχ πεξηνξηζκέλα πξνζθεξφκελα ηξαπεδηθά πξντφληα, έλα 

ηέηαξην ηνπ αηψλα κεηά παξαηεξνχκε ηελ εδξαίσζε ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ 

κε ζεκεξηλή θαηνρή κεξηδίνπ αγνξάο άλσ ηνπ 45% θαη κε πιεζψξα ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 κέρξη 

ζήκεξα κηθξέο, κεζαίεο, κεγάιεο ηξάπεδεο πνιιαπιαζίαζαλ απφ 3 έσο 10 
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θνξέο ην ελεξγεηηθφ ηνπο. Οη κεγάιεο ηξάπεδεο ζαθψο αχμεζαλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά πνιχ, ζε 

κηα επνρή πνπ νη θαηαζέζεηο αλά εξγαδφκελν έπεζαλ. 

 

Τξαπεδηθά ηδξχκαηα κε φρη ηδηαίηεξα θαιέο επηδφζεηο, αιιάδνληαο 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο βειηηψλνληαη, ιφγσ νξζνινγηθνπνίεζεο ηνπ 

θφζηνπο ηνπο , θαιχηεξεο δηαρείξηζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. Με 

βάζε απηφ ην δεδνκέλν μεθίλεζε ε απνξξφθεζε ησλ κηθξφηεξσλ ηξαπεδψλ 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο, νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηε κείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ αγνξά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ εξγαζηψλ ηνπο ιφγσ ηεο κείσζεο 

ησλ πεξηζσξίσλ.Τν πξψην απηφ θχκα εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 

δηαδέρηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζπλέλσζε πγηψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ κε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

(θαηάξγεζε ζέζεσλ εξγαζίαο) θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ 

ζπλέλσζε κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νληνηήησλ ζεσξείηαη αλαγθαία γηαηί 

πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξαπεδψλ ζε ιίγεο, κεγάιεο θαη πγηείο 

επηρεηξήζεηο. 

 

Παξάδεηγκα απνηεινχλ νη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη νη νπνίεο  νδήγεζαλ ζε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζπλνιηθά (φρη κφλν ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ). Σηηο ΖΠΑ, κεηαμχ 1985 θαη 1995 ν αξηζκφο ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ πέξαζε απφ 14.417 ζε 10.054 ηδξχκαηα, δηαδηθαζία ε 

νπνία εμπγίαλε ην πνιχ-δηαζπαζκέλν ακεξηθάληθν ζχζηεκα (ππνινγίδεηαη 

φηη 3000 αθφκε ηξάπεδεο ζα εμαθαληζηνχλ κέρξη ην 2000). Ζ ζέζε ησλ 

ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά είρε απνδπλακσζεί θαη ηα κεξίδηα 

ηνπο ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο είραλ κεησζεί πξνο φθεινο ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο (ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξείεο, ακνηβαία θεθάιαηα.). 

Φαξαθηεξηζηηθφο, επίζεο, είλαη ν κεγάινο αξηζκφο πησρεχζεσλ ηεο 

επνρήο (ην 1987 είρε θηάζεη ηηο 1.575 ηξάπεδεο). 

 

Σπλερψο, ε ηάζε απηή ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ακεξηθάληθεο αγνξάο 

ζπλερίδεηαη, θαη νη θηλήζεηο αθνξνχλ ζε πγηείο ηξάπεδεο. Τν 1995, ηα πνζά 
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ησλ πξάμεσλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ ζε 

ζρέζε κε ηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα, ελψ ν αξηζκφο ησλ πξάμεσλ ήηαλ 

θαηά πνιχ κηθξφηεξνο (420 έλαληη 564 ην 1994 θαη 477 ην 1993). Ζ κέζε 

ηηκή πνπ θαηαβιήζεθε γηα κία εκπνξηθή ηξάπεδα βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή 

αχμεζε, ζην 179% ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ην 1995, έλαληη 168% ην 1994 

θαη 140% ην 1991. Δπηπιένλ, νη πησρεχζεηο ηξαπεδψλ πεξηνξίζηεθαλ 

θηάλνληαο ζηηο 11 ην 1994 θαη ζηηο 55 πεξίπνπ ην 1995. 

 

 

1.5 ΓΗΔΘΝΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

Οη δηεζλείο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο (international banking) αζθνχληαη εδψ θαη 

αηψλεο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε γηα ηελ παξνρή 

επηρεηξεζηαθψλ δαλείσλ θαη ππεξεζηψλ ζπλαιιάγκαηνο, ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο ηαμηδηψηεο. Τνλ πξνεγνχκελν αηψλα νη 

ακεξηθάληθεο, νη επξσπατθέο θαη αξγφηεξα νη ηαπσληθέο θαη αζηαηηθέο 

ηξάπεδεο κεγεζχλζεθαλ, ψζηε λα δηαδξακαηίζνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηε δηεζλή 

ζθελή. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζνχλ ζην εμσηεξηθφ νη δηεζλείο ηξάπεδεο θαη πνιινί 

απφ ηνπο πην ζηελνχο αληαγσληζηέο ηνπο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηθίιεο 

νξγαλσηηθέο κνξθέο, φπσο ηα γξαθεία αληηπξνζσπείαο ησλ ηξαπεδψλ ζην 

εμσηεξηθφ (πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ππεξάθηησλ πειαηψλ ηνπο), ηα 

πξαθηνξεία (πνπ παξέρνπλ ηηο επηιεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ησλ πηζηψζεσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ πειαηψλ 

ηνπο), ηα ππνθαηαζηήκαηα (branches) (πνπ πξνζθέξνπλ πνιιέο απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θαη ηα θεληξηθά γξαθεία ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ) 

θαη ηέινο νη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο (affiliated companies) θαη νη 

θνηλνπξαμίεο (consortia) (πνπ ζπρλά πξνζθέξνπλ βαζηθέο ππεξεζίεο, φπσο 

ε αζθάιεηα, ην κάξθεηηλγθ θαη ην αζθαιέο εκπφξην). Σπρλά νη ελ ιφγσ 

δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο κνξθέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνθεπρζνχλ νη 

επαρζείο ηξαπεδηθνί θαλνληζκνί ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. 
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Σήκεξα, νη δηεζλείο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαιχπηνπλ πνηθίιεο θαηαλαισηηθέο 

αλάγθεο, φπσο: 

 Πξνζθνξά μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο.  

 Παξνρή ππεξεζηψλ αληηζηάζκηζεο, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ νη 

ζπλαιιαγκαηηθνί θαη επηηνθηαθνί θίλδπλνη. 

 Πξνζθνξά πηζηψζεσλ θαη πηζησηηθψλ εγγπήζεσλ, ψζηε λα 

ρξεκαηνδνηεζεί ε επέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Βνήζεηα πξνο ηνπο πειάηεο λα πξνζθχγνπλ ζηελ αγνξά 

επξσνκνιφγσλ γηα λα αληιήζνπλ λέα θεθάιαηα. 

 Πξνζθνξά ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ. 

 

Ζ επνπηεία ηεο δηεζλνχο ηξαπεδηθήο θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 

παξακέλεη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

θαη ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο. Οη ζθνπνί θαη ην πεξηερφκελν ησλ λφκσλ θαη 

ησλ θαλνληζκψλ γηα ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε 

ρψξα. Οη δηεπζπληέο ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

εηαηξεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ πξνο φθεινο ηνπο ηηο δηαθνξέο ησλ θαλνληζκψλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη εηζέξρνληαη ζε αγνξέο φπνπ νη θαλνληζκνί είλαη πην 

ειαζηηθνί (ζπρλά απηφ αλαθέξεηαη σο αξκπηηξάδ θαηά ησλ θαλνληζκψλ). 

 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηεζλείο ηάζεηο είλαη ε θξαηηθή απνθαλνληθνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ, πνπ δίλεη ζηηο δηεζλείο ηξάπεδεο 

θαη ζηνπο εμσηξαπεδηθνχο αληαγσληζηέο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα επεθηαζνχλ 

ζην εμσηεξηθφ. Έλαο απφ ηνπο πην θξίζηκνπο λφκνπο ζηηο ΖΠΑ, ν λφκνο 

Gramm-Leach-Bliley, επηηξέπεη πιένλ ζηηο ηξάπεδεο λα θηλνχληαη ζε φιν ην 

θάζκα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ εληφο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη 

ζε άιιεο ρψξεο, δηεπθνιχλνληαο ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο ζηνλ 

επξσπατθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη αιινχ. 

 

Πξφζθαηα, ε δηεζλήο επνπηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ έρεη 

αξρίζεη λα ζπγθιίλεη, έηζη ψζηε φιεο νη ηξάπεδεο θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

εηαηξείεο λα ππαρζνχλ ζηαδηαθά ζηνπο ίδηνπο λφκνπο. Πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε ζπκβάιινπλ νη ζπκθσλίεο ηεο Βαζηιείαο, κε ηηο νπνίεο 
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επηδηψθεηαη λα επηβιεζνχλ θνηλά θεθαιαηαθά πξφηππα κεηαμχ ησλ 

ηζρπξφηεξσλ ηξαπεδψλ ηνπ θφζκνπ. 

 

Παξφια απηά, ε δηεζλήο ηξαπεδηθή θαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ζήκεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ησλ εγγελψλ θηλδχλσλ. Ζ 

επέθηαζε ζην εμσηεξηθφ νδεγεί ζπρλά ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε: 

 

 Νένπο θξαηηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

 Νένπο πηζησηηθνχο, ζπλαιιαγκαηηθνχο θαη επηηνθηαθνχο θηλδχλνπο.  

 Νέα πνιηηηζηηθά δεδνκέλα θαη πξαθηηθέο.  

 Φακειφηεξεο πνηνηηθά πιεξνθνξίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηνχλ νη 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο.  

 

Οη λένη αλαδπφκελνη εκπνξηθνί ζπλαζπηζκνί θαη νη λέεο αλνηρηέο νηθνλνκίεο ζηελ 

Δπξψπε, ηε Νφηηα Ακεξηθή θαη ηελ Αζία δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο πξνψζεζεο 

εξγαζηψλ, αιιά επίζεο θαη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Τα απνηειέζκαηα ηεο εληαίαο 

επξσπατθήο αγνξάο (έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο 

άληιεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ) δελ αλακέλεηαη λα δηαθαλνχλ άκεζα. 

Τα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ κειψλ ζα ζπλερίζνπλ λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξέο αζπκκεηξίεο, κε απνηέιεζκα ηε κε άκεζε 

ιεηηνπξγία ηεο κεγάιεο επξσπατθήο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. 

 

Ο κέζνο επξσπαίνο θαηαλαισηήο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ ζπλερίδεη λα είλαη 

δεκέλνο κε ηελ ηξάπεδα ηνπ, κε ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο ζρέζεο 

ηδηαίηεξα έληνλν. Οη ζρέζεηο ηνπ πειάηε κε ηελ ηξάπεδα δηαηεξνχληαη 

αξθεηά δηαπξνζσπηθέο θαη ε εμνηθείσζε ηεο κεγάιεο κάδαο ηεο ηξαπεδηθήο 

πειαηείαο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο δελ είλαη 

αθφκε πξν ησλ ζπξψλ. Σε πξψηε θάζε, ε εληαία αληαγσληζηηθή αγνξά ζα 

αθνξά ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαη νη θχξηνη αληαγσληζηέο. 

Οη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ηξάπεδεο ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη ηζρπξέο ζηνλ 
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παξαδνζηαθφ ρψξν ησλ ηνπηθψλ ηνπο αγνξψλ θαη ε αλάπηπμε κηαο 

παλεπξσπατθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα έρεη θφζηνο. 

 

 

1.6  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΛΗΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

 

Σην ρψξν ηνπ Retail Banking, ην εληαίν επξσπατθφ λφκηζκα ζα αζθεί 

ζπλερψο πηέζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο 

ησλ αγνξψλ. Με δεδνκέλε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα παξνρή πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν απφ επξχηεξεο θαηεγνξίεο πειαηείαο, 

φπσο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη απηψλ κηθξφηεξνπ κεγέζνπο 

ζα εληαζεί. 

 

Ζ ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ρνξεγήζεσλ, ε πξννδεπηηθή θαηάξγεζε ησλ 

ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ απνηακηεπηηθψλ πξντφλησλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηηο ηξάπεδεο λα εμππεξεηνχλ 

παληνχ ηνπο πειάηεο ηνπο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα πνιχ πην δχζθνιν 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ απαξαίηεηε παλεπξσπατθή δηάζηαζε γηα λα 

αληαπνθξηζεί κία ηξάπεδα ζηα λέα αληαγσληζηηθά πξφηππα ζα είλαη ζε 

ζπλερή δηακάρε κε ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο 

ζηελ αγνξά πξνέιεπζεο θαη κάιηζηα ζηα πην αληαγσληζηηθά ηκήκαηα ηεο. 

 

Τα κεγάια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ήδε ελζσκαηψζεη ηελ 

παλεπξσπατθή δηάζηαζε ζα αλαδεηήζνπλ κεγαιχηεξα κεξίδηα ζηηο αγνξέο θαη 

νη κηθξφηεξεο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε 

ηελ πειαηεία ηνπο, είλαη πηζαλφλ λα νδεγεζνχλ ζε ζπγρσλεχζεηο ακπληηθνχ ή 

θαη επηζεηηθνχ ραξαθηήξα Οη θηλήζεηο απηέο κπνξεί λα έρνπλ θαη 

δηαζπλνξηαθφ ραξαθηήξα, ζε αληίζεζε κε ηηο κέρξη ζήκεξα εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν αθνξνχζαλ ηηο εγρψξηεο αγνξέο. 

 

Σην ρψξν ηεο ρνλδξηθήο ηξαπεδηθήο (wholesale banking), ε ηάζε 

ζπγθέληξσζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν έρεη εθδεισζεί ζε πνιχ κεγαιχηεξε 

έθηαζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ ήδε δερηεί ηηο ακεζφηεξεο 
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ζπλέπεηεο απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο θαη είλαη ν ρψξνο 

φπνπ ζα εκθαληζηνχλ θαζαξφηεξα θαη ηα απνηειέζκαηα ζην άκεζν κέιινλ. 

Ζ κείσζε κέξνπο ησλ φγθσλ θεθαιαίσλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο (πνπ 

κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ζην 35% ησλ ζεκεξηλψλ φγθσλ) ιφγσ ηεο 

θαηάξγεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ζπλάιιαγκα κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

λνκηζκάησλ, ην εληαίν θφζηνο ρξήκαηνο, ε δεκηνπξγία κηαο παλεπξσπατθήο 

δήηεζεο ζηηο αγνξέο κεηνρψλ θαη νκνινγηψλ θαη ε ζέζπηζε παλεπξσπατθψλ 

δνκψλ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ζπκςεθηζκνχ 

απνηεινχλ ηα λέα δεδνκέλα γηα ηηο ηξάπεδεο. 

 

Ζ δπλακηθή απηψλ ησλ αιιαγψλ ζα εληζρχζεη ηελ παξνχζα ηάζε 

ζπγθέληξσζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην κεξίδην ησλ 15 κεγαιχηεξσλ 

αγγιηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο έθηαζε ην 68% απφ ην 50% 

πνπ ήηαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο). Καζψο ν ηνκέαο απηφο ππφθεηηαη ζε 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη κεγάιεο παλεπξσπατθέο ηξάπεδεο ζηηο wholesale 

δξαζηεξηφηεηεο βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε, ζθεηεξηδφκελεο 

απμαλφκελν κέξνο ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ησλ 

λέσλ επθαηξηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αχμεζε ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ γηα 

επελδχζεηο ζε θηλεηέο αμίεο. Οη ηξάπεδεο απηέο εμάιινπ ζα απνηεινχλ, καδί 

κε κεξηθέο ακεξηθάληθεο θαη ηαπσληθέο, ηνπο θπξίαξρνπο πξσηαγσληζηέο ηεο 

αγνξάο απηήο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Σεκαληηθφο αξηζκφο επξσπατθψλ ηξαπεδψλ κεζαίνπ κεγέζνπο ζα 

δπζθνιεπηεί λα επηβηψζεη ζαλ παλεπξσπατθφο πξσηαγσληζηήο ζηηο 

wholesale δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επξσπατθή ελνπνίεζε ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

ζε κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο λα επσθειεζνχλ απφ ηηο θαηλνχξγηεο 

δπλαηφηεηεο, θαη ζα απνηειέζνπλ πεδίν κεγάινπ αληαγσληζκνχ. Ζ 

παξακνλή ηνπο ζην ρψξν νδεγεί είηε ζε επηθέληξσζε ηνπο ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη κε πειαηεία 

κεζαίαο θιίκαθαο, ή ζε θηλήζεηο ζπκκαρίαο κέζα απφ ζπγρσλεχζεηο κε ηα 

κεγάια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 
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1.7 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

 

Ζ ηξαπεδηθή αγνξά απηή ηε πεξίνδν, φπσο παξαηεξείηαη απφ φια ηα 

πξναλαθεξζέληα, βξίζθεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο. Αλ θαη ηα λέα γεγνλφηα 

πξνκελχνπλ δπζνίσλεο θαηαζηάζεηο ζηα ηξαπεδηθά γίγλεζζαη, ε ηξαπεδηθή 

αγνξά θαίλεηαη λα έρεη ηάζεηο άλζηζεο θαη ν βαζηθφο ιφγνο γηα απηφ θαηά ην 

πψο θξίλεηαη είλαη ε χπαξμε κεγάινπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν. 

 

Σην θεθάιαην απηφ έγηλε αξρηθά πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο ηξαπεδηθήο 

αγνξάο, ηεο πνξείαο απηήο θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ πνπ θπξηαξρνχλ ζε 

απηή. Σηε ζπλέρεηα, αλαπηχρζεθαλ νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ζεκεξηλή 

ηξαπεδηθή αγνξά θαη ην πψο νη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ έρνπλ επεξεάζεη.  

 

Σεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ απνηειεί ε παξνπζίαζε ησλ 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ην πψο απηέο έρνπλ επηθέξεη 

ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά.  Δπίζεο, ραξηνγξαθείηαη ην δηεζλέο 

ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ θαη νη δηεζλείο ηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Γηα ην ηέινο, 

αλαιχεηαη ν ξφινο ηεο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο ηξαπεδηθήο (retail and wholesale 

banking) ζηελ αγνξά ησλ ηξαπεδψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
 

 

ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

 

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Έσο ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

μεθίλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ’80 ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ θ. Γεκήηξε Φαιηθηά, 

ην ηξαπεδηθφ δίθαην ζηε ρψξα καο ζηεξηδφηαλ ζηε βάζε ηεο γεληθήο 

απαγφξεπζεο πάζεο θχζεσο δξαζηεξηνηήησλ, κε ηηο απνθάζεηο ηεο 

Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο λα θαζνξίδνπλ κε 

ζαθήλεηα ηηο επηηξεπφκελεο δξάζεηο απφ πιεπξάο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απειεπζέξσζεο, ηα ζηειέρε ηεο Κεληξηθήο 

Τξάπεδαο επηδφζεθαλ ζηελ θαηάξγεζε πιεζψξαο απνθάζεσλ, απινπνίεζαλ 

ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο, ελψ ηαπηφρξνλα 

αλέιαβαλ ην δχζθνιν έξγν ηεο ελεκέξσζεο ησλ ειιήλσλ ηξαπεδηηψλ γηα ηηο 

λέεο ζπλζήθεο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 

 

Σην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαθνξά θαη παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ ηεο 

ηξαπεδηθήο επνπηείαο θαη πσο απηή έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Αξρηθά, ζα γίλεη ζχληνκε επηζθφπεζε ζηελ εμέιημε ηεο 

ηξαπεδηθήο επνπηείαο κε ηελ πάξνδν ησλ δεθαεηηψλ.  

 

Σηε ζπλερεία , ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δπν ζχκθσλα Βαζηιείαο πνπ 

ζεζπίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Βαζηιείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη 

αλαθνξά ζην πσο ην Σχκθσλν Βαζηιείαο Η βνήζεζε ηελ ηξαπεδηθή αγνξά λα 

αληαπεμέιζεη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ελ ζπλερεία πσο κε ην αλαλεσκέλν 

Σχκθσλν Βαζηιείαο ΗΗ νη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ αθφκα πην απνηειεζκαηηθά 

φρη κφλν ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αιιά θαη άιιεο κνξθέο θηλδχλσλ. Τέινο, ζα 

αλαπηπρζνχλ απφςεηο θαη θξηηηθέο γηα ηελ επνπηεία ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν θαη 

ηα δπν Σχκθσλα Βαζηιείαο. 
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2.2 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΠΟΣΔΗΑ  

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 έσο θαη ηψξα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δηήιζε 

κε επηηπρία ηηο ηξαπεδηθέο αζζέλεηεο θαη πξνρψξεζε πξνο ηελ σξίκαζε θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο άλζηζαλ, αλέπηπμαλ λέεο θαηλνηφκεο 

ππεξεζίεο, επεθηάζεθαλ ζε λέεο αγνξέο, κε θπξίαξρε απηή ησλ Βαιθαλίσλ, 

φπνπ ζήκεξα αληαγσλίδνληαη επί ίζνηο φξνηο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

απφ ηελ ππφινηπε Δπξψπε. 

 

Ταπηφρξνλα, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο επηδφζεθε ζε δηαδηθαζίεο 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ ηερληθψλ επνπηείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ εγρψξηα επνπηηθή δξαζηεξηφηεηα ππήξμε ην ζθάλδαιν 

Κνζθσηά ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην νπνίν απνηέιεζε ηε 

ζεκαληηθφηεξε ππφζεζε ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο επνπηηθήο 

δξάζεο. «Μεηά ην ζθάλδαιν Κνζθσηά, ε επνπηεία άιιαμε ξηδηθά», 

παξαδέρνληαη ζήκεξα ζηειέρε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

 

Τελ ίδηα επνρή, νη δηεζλείο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο Η (1988) πεξί θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε απειεπζέξσζε ηεο ηξαπεδηθήο 

αγνξάο, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε πξφνδνο πνπ είρε επηηειεζηεί ζην 

ηξαπεδηθφ κάλαηδκελη ζπλέβαιαλ ζηνλ πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

κνληέινπ επνπηηθήο δξάζεο πνπ εθαξκφδεη ε Κεληξηθή Τξάπεδα. Πξηλ απφ 

έλα ρξφλν, ε Γηεχζπλζε Γεληθήο Δπηζεψξεζεο Τξαπεδψλ ηεο Τξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο (ΤηΔ) κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ 

Σπζηήκαηνο θαη αλέιαβε θαη ηηο θαλνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ζ ΓΔΠΣ έρεη ήδε δηεπξπλζεί θαη εμεηδηθεπζεί 

ζεκαληηθά θαηά ηνκέα επνπηείαο, ελψ ην έξγν ηεο πξνβιέπεηαη λα γίλεη αθφκε 

επξχηεξν θαη πην ζχλζεην κε ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λένπ επνπηηθνχ 

πιαηζίνπ (Βαζηιεία ΗΗ).  

 

Σηε ρψξα καο, εμήληα δπν ειιεληθά θαη μέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο θαη εηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί απαζρνινχλ 

πεξίπνπ 60.000 εξγαδνκέλνπο θαη ζπλαιιάζζνληαη κε ην θνηλφ κέζσ 3.400 

ππνθαηαζηεκάησλ. Οη ηξάπεδεο θπξηαξρνχλ ζηνλ ειιεληθφ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, κε ηα θεθάιαηά ηνπο λα αληηζηνηρνχλ ζην 85% ηνπ 

ζπλφινπ. Ζ ζπγθέληξσζε είλαη επίζεο έληνλε, κε ηηο πέληε κεγαιχηεξεο 

ηξάπεδεο λα θαηέρνπλ ην 65% ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ νη 10 

ηξάπεδεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

αληηζηνηρνχλ ζε άλσ ηνπ 75% ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. 

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα, ην επξσπατθφ θαη γεληθφηεξα ην δηεζλέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνπίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ηηο ζπλερηδφκελεο, αλ θαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ, 

εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, ηε δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, ηε δηεζλνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ζηξνθή 

πξνο ηε ιηαληθή ηξαπεδηθή. Οη ηάζεηο απηέο παξαηεξνχληαη ππφ ζπλζήθεο 

απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ θαη ηζηνξηθά ρακειψλ επηηνθίσλ. Δηδηθφηεξα, ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά, φπσο επεζήκαλε ν θ. Νηθφιανο 

Γθαξγθάλαο, δηνηθεηήο ηεο ΤηΔ ζε πξφζθαηε νκηιία ηνπ ζε ζπλέδξην ηεο 

Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο Τνπξθίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε ζηαδηαθή 

δηεζλνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ε έληαμε ηεο 

ρψξαο ζηελ ΟΝΔ θαη ε ελνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αγνξψλ, αλ θαη πξνθαινχλ ζεκαληηθά νθέιε, έρνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή απμήζεη 

ηελ έθζεζε ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αγνξψλ. 

 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ηνλ θπξίαξρν ζηφρν ηεο 

επνπηείαο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπληείλεη θαη ε έγθαηξε πξνεηνηκαζία 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ελ φςεη ησλ θαλφλσλ ηνπ λένπ Σπκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (Βαζηιεία ΗΗ). Δπίζεο, ε εθαξκνγή 

ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ), (θαη εηδηθφηεξα ηνπ ΓΛΠ 19, ην 

νπνίν αθνξά ζηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ πξνο ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπο) εθηηκάηαη φηη ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κηθξνχ αξηζκνχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ελψ ε 

αλαπξνζαξκνγή ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κε βάζε ηα ΓΛΠ ζα αληηζηαζκίζεη, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο , ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
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Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαπηχζζεη θαη πξνζαξκφδεη δηαξθψο ηελ επνπηηθή 

κεζνδνινγία ηεο, ελζαξξχλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο αληίζηνηρεο πξνζαξκνγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα ίδηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηα ζπζηήκαηά ηνπο, έηζη 

ψζηε ε απνδνηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ λα 

ιακβάλεη ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ ππ’ φςηλ ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

απηέο εκπεξηέρνπλ, ηδίσο ζε πεξηβάιινλ απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ γηα 

δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο. Όπσο ηνλίδεηαη απφ ηελ ΤηΔ, ε 

αλάιεςε πξφζζεησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην επξχηεξν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο επί ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ δαλεηνιεπηψλ, φπσο νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά, πνπ θαηά ηεθκήξην 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν θαη ηδηαίηεξα ζε 

κηα πηζαλή επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

 

2.3 ΤΜΦΧΝΟ ΒΑΗΛΔΗΑ Η 

 

Ζ πξαθηηθή ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

εμειίρζεθε ηαρχηεηα απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 σο ζήκεξα. Οη 

ζεκαληηθνί ιφγνη πνπ έγηλε θάηη ηέηνην ήηαλ θπξίσο ε απειεπζέξσζε ησλ 

αγνξψλ, ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ησλ θεθαιαίσλ, ε απμαλφκελε 

πνιππινθφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ 

παξαγψγσλ, θαζψο επίζεο θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζε επίπεδν 

ζπλαιιαγψλ αιιά θαη ζε επίπεδν δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ. Ο βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξαθηηθήο ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ήηαλ νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ζπλερψο 

εμειηζζφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο 

πηέζεηο πνπ αζθήζεθαλ ζε επνπηηθφ επίπεδν απφ ηηο εζληθέο αξρέο ιφγσ ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηεο αζηάζεηαο εθείλεο ηεο επνρήο.  

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα αθνινχζεζε κε 

θαζπζηέξεζε απηέο ηηο εμειίμεηο παγθνζκίσο. Ζ αχμεζε ησλ πησρεχζεσλ ζηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θπξίσο ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 νδήγεζε ηηο αξρέο λα 

εηζάγνπλ ζεζκνχο θαη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα. Οη 
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θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξνήξζαλ θπξίσο 

απφ ηελ έιιεηςε ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ 

ηδξπκάησλ.  

 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ πνπ ηέζεθε απφ 

ηηο επνπηηθέο αξρέο είλαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα, πνπ ζηνρεχεη λα ζέζεη 

ειάρηζην επίπεδν ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα 

ζε ζρέζε κε ηνλ αλαιακβαλφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν. Δίλαη ε πξψηε θνξά 

πνπ ζπλδέεηαη ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ην πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 

θαζηεξψλεηαη ν ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ο ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ζηαζκηζκέλα κε ηνλ θίλδπλν ηνπο. Ζ 

ειάρηζηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή θαζηεξψζεθε ζην 8% θαη είλαη ζρεδηαζκέλνο λα 

θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν κε εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ ζε φιεο ηηο κνξθέο. 

 

Έηζη ην Σχκθσλν ηεο Βαζηιείαο επέβαιιε έλα ειάρηζην εληαίν δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, 8%, θαη ελαξκφληζε γηα πξψηε θνξά ην δηεζλέο 

επνπηηθφ ζχζηεκα. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πξνθχπηεη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη 

ν ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο κφλν πνπ ζε απηή ηελ αλαζεψξεζε 

πξνζηέζεθαλ ζην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ζηνηρεία απφ ην ραξηνθπιάθην 

ζπλαιιαγψλ, ψζηε λα αληηπξνζσπεχεηαη θαη ν θίλδπλνο αγνξάο επηπιένλ ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Τα ζηνηρεία απηά ζηαζκίδνληαη αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο, κεηνρψλ, επηηνθίσλ 

αη άιισλ παξακέηξσλ ηεο αγνξάο. 

 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 ραξαθηεξίζηεθε απφ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηηο 

παξακέηξνπο ηεο αγνξάο θαη ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηδηαίηεξα ζηα επηηφθηα, 

κε απνηέιεζκα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Με αθνξκή ηε λέα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε νη επνπηηθέο 

αξρέο επέθηεηλαλ ηνπο ήδε ππάξρνληεο θαλφλεο θαη ζέζπηζαλ λένπο δίλνληαο 

πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ζηνλ 

θίλδπλν αγνξάο κε ηελ επηβνιή ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ε επνπηεία ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο είλαη 

πην πεξίπινθε απφ απηή ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επεηδή ππάξρεη πηζαλφηεηα 

ζθάικαηνο κε ηε δηπιή κέηξεζε θηλδχλνπ, αθνχ δελ πξφθεηηαη γηα αζξνηζηηθή. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν βαζηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο θηλδχλνπ ζε ραξηνθπιάθην 

είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο  ζε έλα 

ραξηνθπιάθην πνπ απνηειείηαη απφ 2 κεηνρέο δελ ηζνχηαη κε ην αιγεβξηθφ 

άζξνηζκα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 2 ραξηνθπιαθίσλ πνπ ην θαζέλα 

απνηειείηαη απφ κία απφ ηηο δχν κεηνρέο. Οη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη 

επνκέλσο λα επηηξέςνπλ ην ζπκςεθηζκφ ζέζεσλ ζε αμηφγξαθα κε πςειή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ ηε βαζηθή ηερληθή αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ.  

 

Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλήζεθε ην Σχκθσλν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο 

ην 1996 επηηξέπνληαο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθά 

κνληέια βαζηζκέλα ζηε κεζνδνινγία ηεο κέγηζηεο δπλεηηθήο δεκίαο. Ζ 

κέζνδνο απηή καο δίλεη απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο ελφο ραξηνθπιαθίνπ θαη ησλ ζπλεπαγφκελσλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ. Ζ ζπλζήθε απηή έγηλε λφκνο ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1998, ελψ ζηελ Διιάδα ςεθίζζεθε αξγφηεξα.  

 

Σηε δεθαεηία ηνπ 1990 εκθαλίζηεθαλ πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθηθψλ δεκηψλ ζε 

πηζησηηθά ηδξχκαηα εμαηηίαο θηλδχλσλ πνπ δελ πξνέξρνληαλ νχηε απφ 

αζέηεζε εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο απφ αληηζπκβαιιφκελν νχηε απφ κεγάιε 

κεηαβιεηφηεηα παξαγφλησλ αγνξάο, αιιά απφ αηέιεηεο ηνπ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο. Με αθνξκή θάπνηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη 

πησρεχζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα γελλήζεθε ε αλάγθε δηαρείξηζεο ελφο 

πξσηνεκθαληδφκελνπ ηχπνπ θηλδχλνπ, ηνπ ιεγφκελνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ.  

 

Τα απνηειέζκαηα απφ ηελ επηβνιή ησλ θαλφλσλ ηνπ ζπκθψλνπ ήηαλ 

ζεκαληηθά θαη δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε ηελ αχμεζε 

ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζψο επίζεο θαη κε ηε δεκηνπξγία 

επνπηηθψλ ζπλζεθψλ ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ. Παξφια απηά φκσο, κε ηηο λέεο 

εμειίμεηο ήηαλ απαξαίηεηε ε αλαζεψξεζή ηνπ. Σεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο πεξηφξηζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, θαζψο νπζηαζηηθά 
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βαζηδφηαλ ζε κηα φρη θαη ηφζν επέιηθηε κεζνδνινγία ζηαζκίζεσλ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ.  

 

Ζ απνπζία ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, 

αλάινγα κε ην χςνο ηνπ θηλδχλνπ, νδήγεζε πνιιέο ηξάπεδεο ζηε ρξήζε ηνπ 

επνπηηθνχ arbitrage. Σε απηή ηελ πεξίπησζε επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ησλ 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ρακειήο δηαβάζκηζεο, 

ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ. Έηζη, ε 

πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ κηαο ηξάπεδαο ππνβαζκίδεηαη, ρσξίο 

ηελ παξάιιειε αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ.  

 

Τν 1999 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην αλαζεσξεκέλν 

έγγξαθν ηνπ 1988 πξνο ζρνιηαζκφ ζε ζέκαηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Τν λέν 

θείκελν νδήγεζε ζε ζπλερείο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ θνξέσλ. Ζ 

βαζηθή κεζνδνινγία ηνπ πξψηνπ αλαζεσξεκέλνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο 

αθνξά άκεζα ηα επνπηηθά ηδία θεθάιαηα. Οη ζηαζκίζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

νξίδνληαη αλά θαηεγνξία νθεηιέηνπ, δειαδή κηθξφηεξνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

είλαη νη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο θαη θεληξηθέο ηξάπεδεο, θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη επηρεηξήζεηο.  

 

 

2.4 ΤΜΦΧΝΟ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ 

 

Σην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ε ΤηΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηξάπεδεο, ζηνρεχεη 

ζηελ ηππνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο θξίζεσλ (stress testing) γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ ηξαπεδψλ ελαιιαθηηθά θαηά κνξθή θηλδχλνπ ζελάξηα (φπσο ε αχμεζε 

ησλ επηηνθίσλ, ε κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ έλαληη 

μέλσλ λνκηζκάησλ ή ε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ), ψζηε λα ππάξρεη 

επαξθέο πεξηζψξην απνξξφθεζεο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηπρφλ επηβξάδπλζε 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρξεκαηηζηεξηαθέο ή ζπλαιιαγκαηηθέο 

θξίζεηο. 
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Έηεξνο ζηφρν ηεο επνπηείαο απνηειεί ε θαηαλφεζε απφ πιεπξάο πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ηεο έλλνηαο ηεο δπλακηθήο αμηνιφγεζεο ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηλφκελν ηεο αχμεζεο ησλ επηζθαιεηψλ ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ νη επηδξάζεηο απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη επαξθέο πεξηζψξην γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ θηλδχλσλ. 

 

Μεηά ηελ πξφζθαηε αλαθνίλσζε απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ην λέν 

ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα, ε εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη πιένλ 

αλαγθαηφηεηα. Οη ηξάπεδεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαινχληαη λα 

αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνπλ ηα επνπηηθά ηνπο θεθάιαηα 

βάζεη ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ, εμαζθαιίδνληαο ηε θεξεγγπφηεηά 

ηνπο. Τν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην απνηειεί κία νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

παξαθάησ ππιψλσλ: 

 

Ππιώλαο 1: Τπνινγηζκόο ησλ ειάρηζησλ επνπηηθώλ θεθαιαίσλ (minimum 

capital requirements) 

 

Ο νξηζκφο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ , νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 8% ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ θαη νη δηαηάμεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ επνπηηθή κεηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο. 

Ζ θχξηα δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επνπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ κέζσλ θαη ηερληθψλ 

κείσζεο ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ζηελ θαζηέξσζε επηπξφζζεησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ παξέρνληαη δχν θχξηεο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη. Πξψηε 

είλαη ε ηππνπνηεκέλε κέζνδνο (standardised) , φπνπ νη ζπληειεζηέο 

ζηάζκηζεο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο δηαβαζκίζεηο νξγαληζκψλ 

αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Γεχηεξε είλαη ε κέζνδνο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (IRB), φπνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ κε 

βάζε εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πηζηνχρσλ λα 
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εθηηκήζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ 

παξέρνληαη δχν ελαιιαθηηθέο, ε βαζηθή πξνζέγγηζε (Foundation) θαη ε 

εμειηγκέλε πξνζέγγηζε (Advanced). 

 

Ππιώλαο 2: Δπνπηηθέο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηεο Βαζηιείαο ΙΙ (supervisory 

review process) 

 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηνπ Σπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ζηνρεχεη λα ελζαξξχλεη 

ηελ ηήξεζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζηε δηαθάλεηα θαη παξνπζίαζε ησλ 

αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ. Γηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιφγεζεο (supervisory 

review process). Τν κέξνο απηφ ηνπ πιαηζίνπ εηζάγεη γεληθέο αξρέο ηέηνηεο 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ. πέξαλ ησλ 

κεραληζκψλ ηνπ πξψηνπ ππιψλα.  

 

Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηδίσο νη ηξάπεδεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα 

εθηίκεζεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη λα θαζνξίδνπλ ηα θεθάιαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ. Οη επνπηηθέο 

αξρέο αμηνινγνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο 

θαη κέηξεζεο απηψλ θαη δχλαληαη λα απαηηνχλ πξφζζεηεο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ ππιψλα ή θάπνηνη θίλδπλνη πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη 

απφ ηνλ πξψην ππιψλα, δελ έρνπλ θαιπθζεί επαξθψο κε θεθάιαηα απφ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. Οη γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην κέξνο απηφ ηνπ 

πιαηζίνπ είλαη:  

 

Α. Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο 

θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ 

αλάινγα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο. 

 

Β. Οη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο 

θαζψο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο 
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επάξθεηαο θαζψο θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα εθφζνλ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλεο κε ην απνηέιεζκα ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Ππιώλαο 3: Απαηηήζεηο αλαθνξώλ πξνο ηελ επνπηηθή αξρή (market 

discipline) 

 

Ο ηξίηνο ππιψλαο εηζάγεη δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξερφκελε απφ ηηο 

ηξάπεδεο πξνο ην εμσηεξηθφ πιεξνθφξεζε γηα ην χςνο ησλ 

αλαιακβαλνκέλσλ θηλδχλσλ, ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ θηλδχλσλ 

απηψλ θαη ηελ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ κέζσ ηεο δηαθάλεηαο 

(disclosure) λα εληζρπζεί ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο. Οη ηερληθέο κεηαβηβάζεσο 

θαη νη πξαθηηθέο κεηξήζεσο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, φπσο είλαη ηα credit derivatives, swap 

options, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηηινπνηήζεηο ελεξγεηηθνχ, απεηθνλίδνληαη 

πιεξέζηεξα κε κεγαιχηεξε πξνζνρή.  

 

Παξάιιεια, απμάλεηαη ην θάζκα ησλ εμαζθαιίζεσλ έλαληη θηλδχλσλ θαη νη 

εγγπήζεηο έλαληη απαηηήζεσλ. Οη επνπηηθέο αξρέο κπνξεί πιένλ λα κελ 

επηβάιινπλ εηδηθή θεθαιαηαθή απαίηεζε γηα ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν ηνπ 

επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ 

θίλδπλν ιφγσ αλνηγκάησλ ξεπζηφηεηαο κεηαμχ παζεηηθνχ θαη ελεξγεηηθνχ, 

αιιά παξαθνινπζνχλ κε πξνζνρή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο θάζε 

ηξάπεδαο.  

 

Καηά θχξην ιφγν, ε Βαζηιεία ΗΗ ελ ζπγθξίζεη κε ην πξνεγνχκελν ζχκθσλν 

Βαζηιείαο αλαβαζκίδεη ζεκαληηθά ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Ζ Βαζηιεία ΗΗ επηηξέπεη ζηηο 

ηξάπεδεο λα επηιέμνπλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ αλά ηχπν 

θηλδχλνπ (ιεηηνπξγηθνχ, πηζησηηθνχ θαη αγνξάο), αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο.  

 

Παξαδνζηαθά, ζηελ Διιάδα, ε επνπηεία επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηελ 

εμέηαζε ηεο αθξίβεηαο ησλ αλαθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ ΤηΔ απφ ηηο 

ηξάπεδεο. Δληνχηνηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα απμαλφκελε ζεκαζία έρεη δνζεί ζηελ 
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αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο, θαζψο θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην πξνθίι θηλδχλνπ 

ηεο θάζε ηξάπεδαο μερσξηζηά. Σην πιαίζην απηφ, ε ΤηΔ έθξηλε ζθφπηκν λα 

επηβάιεη ζε νξηζκέλεο ηξάπεδεο αλψηεξν (απφ ην ειάρηζην 8%) πνζνζηφ 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

 

Καηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ (2007-2008), νη ηξάπεδεο πξέπεη 

λα επηιέμνπλ βαζηθά κεηαμχ δχν κεζφδσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, νη νπνίεο ζα 

θαζνξίζνπλ θαη ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα. Απηέο είλαη ε ηππνπνηεκέλε κέζνδνο 

(Standardised Approach) θαη ε πξνεγκέλε κέζνδνο ησλ εζσηεξηθψλ 

δηαβαζκίζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ (Internal 

Ratings Based Approach - IRB). 

 

Σχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο επνπηείαο, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζα πηνζεηήζεη ηε ζεκειηψδε κέζνδν απνηίκεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ελψ νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο 

ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ πξνεγκέλε κέζνδν γηα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. Ζ εθαξκνγή ησλ εμειηγκέλσλ κεζφδσλ 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ, απνηειεί απαξαίηεηε ζηξαηεγηθή επηινγή γηα ηηο κεγάιεο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, ηδηαίηεξα αλ ιεθζεί ππ’ φςηλ ν εμσζηξεθήο ζηξαηεγηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο, κε ηηο φπνηεο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ φζνλ αθνξά ην εχξνο 

ηεο πεξηθεξεηαθήο παξνπζίαο θαη δξάζεο. 

 

 Πξνο ην παξφλ, ε πνιππινθφηεηα ηνπ λένπ πιαηζίνπ, αιιά θαη ην θφζηνο 

πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο απαηηνχκελεο αλαπξνζαξκνγέο σζεί ηα εγρψξηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζηαδηαθήο εθαξκνγήο ησλ λέσλ 

θαλφλσλ. Σπλερψο βξίζθνληαη ζε εμέιημε ιεπηνκεξείο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ 

ηεο ΤηΔ θαη φισλ ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο ζρεδηάδνπλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ 

πξνεγκέλε κέζνδν, ψζηε ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

επηιπζνχλ εγθαίξσο. Οη ηξάπεδεο πνπ αθνινπζνχλ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο 

πξέπεη λα πξνρσξνχλ ζπλερψο ζε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ έηζη ψζηε λα 

είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ. 
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H ΤηΔ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο ηξάπεδεο, παξέρνληάο ηνπο βνήζεηα ψζηε λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλφλσλ. Αθφκε, ε ΤηΔ έρεη ήδε 

εθδψζεη πέληε θείκελα δηαβνχιεπζεο, ζηα νπνία ζίγνληαη δεηήκαηα, ν 

ρεηξηζκφο ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ. Οη εζληθέο δηαθξηηηθέο επρέξεηεο απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο 

ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηελ επζχλε ηεο νπνίαο έρεη αλαιάβεη ε Δπηηξνπή 

Δπξσπατθψλ Αξρψλ Τξαπεδηθήο Δπνπηείαο (CEBS), ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αξρέο ηξαπεδηθήο επνπηείαο ηεο Δ.Δ. Σηφρνο ηεο CEBS 

είλαη ε επίηεπμε νκνηνκνξθίαο ζηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ θαη ζηε 

ζχγθιηζε ησλ επνπηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, θαζψο θαη ζηελ 

πξναγσγή ηεο επνπηηθήο ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Σηνλ ηνκέα απηφλ νη επνπηείεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεξνχλ ζηάζε αλακνλήο, 

δηεξεπλψληαο ν έλαο ηηο απφςεηο ηνπ άιινπ. Πξνο ην παξφλ απνθεχγνπλ λα 

νξηζηηθνπνηήζνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δηαθξηηηθέο εζληθέο 

επρέξεηεο, γηα ιφγνπο δηαθχιαμεο ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ 

ηελ νκνηνκνξθία ζηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ. Όπσο ηνλίδεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά, αλ κία μέλε ηξάπεδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή 

αγνξά απνιακβάλεη ραιαξφηεξα θξηηήξηα απφ εθείλα πνπ ζέηεη ε ΤηΔ γηα ηα 

ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηφηε ην θαζεζηψο αληαγσληζκνχ δηαηαξάζζεηαη. 

 

Πξνο ην παξφλ, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξίζεη θαλείο ηε ζπλνιηθή επίπησζε 

ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζηηο ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Ζ επίπησζε ζα εμαξηεζεί φρη 

κφλν ζηηο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ απφ θάζε ηξάπεδα, 

αιιά θαη απφ ηε ζχλζεζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Τν βέβαηνλ είλαη 

φηη ην λέν Σχκθσλν πξνθαιεί αιιαγέο ζην επνπηηθφ κνληέιν, γεγνλφο πνπ ηα 

ζηειέρε ηεο ΤηΔ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη εδψ θαη θαηξφ. 

 

Σην παξειζφλ, νη απνθάζεηο ηεο επνπηείαο αθνξνχζαλ ην ζχλνιν ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Γπν κε ηξία  ρξφληα ηψξα φκσο ε επνπηεία έρεη 

αιιάμεη. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε ΤηΔ επεδίσμε θαη 
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εμαζθάιηζε ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

(άλσ ηνπ ειάρηζηνπ 8%) αλά ηξάπεδα. Ζ Βαζηιεία ΗΗ δηαζθαιίδεη ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε δξάζε ηεο επνπηείαο, ε νπνία θαιείηαη λα ρεηξηζηεί ηελ θάζε 

ηξάπεδα μερσξηζηά, αλάινγα κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ ζα 

δηαζέηεη. Παξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ πνπ ζπληειείηαη, απαηηείηαη δηαξθήο 

αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ, πνηνηηθή ελίζρπζε ησλ 150 ππαιιήισλ ηεο ΓΔΠΣ, 

αιιά θαη λέν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν λα κηιάεη ηελ ίδηα γιψζζα κε 

ηελ αγνξά. 

 

 

2.5 ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ 

 

Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε Βαζηιεία ΗΗ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη έλα «πξνθπθιηθφ 

θαηλφκελν». Δηδηθφηεξα, γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ ζα  επηιέμνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ κέζνδν απηή, νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζα ηείλνπλ λα απμάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

νηθνλνκηθήο θαζφδνπ (ιφγσ επηδείλσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ 

δαλεηζκνχ) θαη αληίζεηα, λα κεηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα νηθνλνκηθήο αλφδνπ. 

Ωο απνηέιεζκα, ε ηξαπεδηθή θεθαιαηαθή επάξθεηα ζα επηδεηλψλεηαη θαηά ηηο 

πθέζεηο, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηελ 

αγνξά. Δπνκέλσο, νη ηξάπεδεο ζα βξίζθνληαη ππφ πίεζε λα πεξηνξίζνπλ ην 

δαλεηζκφ ηνπο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα αλφδνπ ζα ηείλνπλ λα ηνλ απμήζνπλ 

ππέξκεηξα. 

 

Δθ ησλ πξαγκάησλ, αδπλακία ησλ ζπζηεκάησλ απνηειεί ε έιιεηςε ηζηνξηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ παξειζφληνο, ηδηαίηεξα ππφ θαζεζηψο χθεζεο. Απφ ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο 1990, ε ειιεληθή νηθνλνκία ηξέρεη κε ξπζκφ πάλσ απφ 3,5%, κε 

απνηέιεζκα ηα δηαζέζηκα ηζηνξηθά ζηνηρεία λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 

αλνδηθή θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Σην ζεκείν απηφ, ε ΤηΔ ππνζηεξίδεη 

φηη ε πξνζέγγηζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ σο πξνο ηα ζπζηήκαηα εθηίκεζεο 

θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ’ φςηλ ηεο ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν (πηνζέηεζε 

κεζφδνπ looking-through-the-cycle), πξαθηηθή φκσο ε νπνία ζήκεξα 

απνπζηάδεη απφ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 
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Οη θαλνληζκνί ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ νξγαλσζηαθή δνκή θαη 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ. Ζ ελίζρπζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ ηξαπεδψλ, εθηφο ηεο ηερληθήο πιεπξάο, αθνξά θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζε θαίξηνπο ηνκείο 

ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ κάλαηδκελη. 

 

Ζ πηνζέηεζε άξηζησλ πξαθηηθψλ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνεγκέλεο 

κεζφδνπο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζα απνηειέζεη θνζηνβφξα δηαδηθαζία, 

αλάινγα θπζηθά κε ηελ νξγαλσηηθή εηνηκφηεηα ηνπ θάζε πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο (πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, αλεμάξηεηεο κνλάδεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ, αλαβάζκηζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θηλεηνπνίεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ακνηβέο ζπκβνχισλ). Τν θφζηνο βέβαηα απηφ είλαη δεδνκέλν γηα 

φιεο ηηο ηξάπεδεο ηνπ θφζκνπ. Γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, φκσο, ηα νπνία 

αληαγσλίδνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ ή ζε δηεζλέο επίπεδν, απνηειεί θαη’ νπζίαλ 

επέλδπζε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο. 

 
Ζ Βαζηιεία ΗΗ «απνηειεί επθαηξία γηα ηελ πεξαηηέξσ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ, ζηα νπνία ελζσκαηψλεηαη ε επξεία θαηαλφεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη ηδίσο ε απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηερληθψλ γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο δπλεηηθψλ κειινληηθψλ 

θηλδχλσλ», ηνλίδεη ν θ. Παλαγηψηεο Κπξηαθφπνπινο, επηθεθαιήο ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ Σπζηήκαηνο ηεο ΤηΔ. Βέβαηα, φπσο 

επηζεκαίλεη ν ίδηνο, ε Κεληξηθή Τξάπεδα ελζαξξχλεη ηηο ηξάπεδεο λα θηλεζνχλ 

πξνο ηελ πηνζέηεζε ηεο πξνεγκέλεο κεζφδνπ (IRB) θαη απηφ δηφηη ε θίλεζε 

απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο κέηξεζεο θηλδχλνπ, θαζψο θαη 

ησλ ζπζηεκάησλ κάλαηδκελη.  

 

Όκσο, φπσο ηνλίδεη ν θ. Κπξηαθφπνπινο, ε επνπηεία «δελ πξφθεηηαη λα 

ραιαξψζεη ηα θξηηήξηα ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ νη ηξάπεδεο λα πεξάζνπλ ζηηο 

εμειηγκέλεο κεζφδνπο. Θα πξέπεη λα αλαβαζκίζνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο». Ο 

εθζπγρξνληζκφο πνπ ζα επέιζεη ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθήο ζέζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηάο 
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ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη επηηπρψο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 

 

2.6 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

 

Τν πξψην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η απεηέιεζε ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ επηβνιή δηεζλψλ θαλνληζκψλ. Τν ζχκθσλν πηνζεηήζεθε 

απφ 100 ρψξεο θαη έρεη ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία αζθαιέζηεξνπ θαη 

δηθαηφηεξνπ παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο απαηηεί απφ ηηο 

ηξάπεδεο λα δηαηεξνχλ επαξθή θεθάιαηα, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θαιχπηνπλ ηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ηνπο θαη επηβάιιεη πξφζηηκα ζε 

ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο, πνπ πξνβαίλνπλ ζε επηζθαιέζηεξεο 

δαλεηνδνηήζεηο. Τν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θηινδνμεί λα μεπεξάζεη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ πξψηνπ ζπκθψλνπ, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ 

δαλεηνδφηεζεο θαη βαζηδφκελν ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα βαζκνιφγεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ. Τν ζχκθσλν Βαζηιεία ΗΗ απνθεχγεη, 

φκσο, λα αμηνπνηήζεη ηα πεξίπινθα κνληέια ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ, ελψ ζεζκνζεηεί επίζεο κηα λέα 

θαηεγνξία ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ε νπνία θαιχπηεη ηνκείο φπσο ηα 

ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ θαη ηελ απεηιή λνκηθψλ πξνζθπγψλ. 

 

Σην θεθάιαην απηφ αλαιχζεθε ε ηξαπεδηθή επνπηεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε 

εθαξκνγή ησλ ζπκθψλσλ ηεο Βαζηιείαο Η θαη ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. Γηεξεπλήζεθαλ νη επηπηψζεηο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, ηεο εθαξκνγήο 

απηήο ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Τέινο, έγηλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο ελδερφκελεο 

ακθηζβεηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηελ θπξηαξρία ησλ δπν απηψλ 

ζπκθψλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ζηηο 

ζεηηθέο απφςεηο πνπ επηθξνηνχλ ηελ θπξηαξρία απηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Τα Φξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα 

παγθνζκηνπνηεκέλε πιένλ αγνξά αληηκεησπίδνπλ πιήζνο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θηλδχλσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο αθνξά ηνλ θίλδπλν δαλεηζκνχ 

(φηαλ ν πειάηεο ηεο ηξάπεδαο δελ κπνξεί λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηνπ), ν 

νπνίνο γηα ηηο ηξάπεδεο αθνξά ηα ιεμηπξφζεζκα δάλεηα, ηηο πξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ζηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

Δπηπιένλ, αθνξά ηνλ θίλδπλν ηεο έθδνζεο ρξενγξάθσλ (φηαλ ν εθδφηεο ελφο 

ρξενγξάθνπ ην νπνίν θαηέρεη κηα ηξάπεδα ππνβαζκίδεηαη πηζηνιεπηηθά θαη 

κεηψλεηαη ε αμία ηνπ), ν νπνίνο έρεη επίζεο επίπησζε ζηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ηεο ηξάπεδαο, θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη 

ηνπ δηαθαλνληζκνχ (ν αληηζπκβαιιφκελνο ηεο ηξάπεδαο αδπλαηεί λα 

εθπιεξψζεη θαηά ή πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ έλαληη ηεο ηξάπεδαο). 

 

Τν παξφλ θεθάιαην ζα εζηηάζεη ζηελ εμέηαζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

θαζψο απνηειεί ηνλ κείδνλα θίλδπλν ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηδίσο νη ηξάπεδεο, θαη ηνλ νπνίν πξνζπαζνχλ 

λα δηαρεηξηζηνχλ. Αξρηθά ζα αλαιπζνχλ νη ππάξρνπζεο κνξθέο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κέηξεζεο θαζψο θαη ζηα 

ζηάδηα κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σηε ζπλέρεηα, ζα αλαιπζνχλ 

δηάθνξνη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Έπεηηα απφ ηα 

παξαπάλσ ζα αλαιπζεί ε ηηηινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ θαζψο 

απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ 
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θηλδχλνπ. Τέινο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

θαη ζην πσο απηή ζπλδέεηαη κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

  

 

3.2 ΔΝΝΟΗΑ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, θαη εηδηθφηεξα νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ηφζν ζηηο αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο, έρνπλ δηεπξχλεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο. Δπίπησζε απηήο ηεο δηεχξπλζεο είλαη ε ρξήζε κεγάιεο πνηθηιίαο 

απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ε νπνία νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

θηλδχλνπο είλαη ν ιεγφκελνο πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο (credit risk) απνξξέεη απφ ηελ αδπλακία ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ-δαλεηζηψλ λα απνπιεξψζνπλ δάλεηα θαη άιιεο 

ρνξεγήζεηο θαη λα ηεξήζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Ο πηζησηηθφο 

θίλδπλνο δεκηνπξγείηαη φηαλ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο νληφηεηαο είλαη ρακειή θαη άξα εππξφζβιεηε αθφκε θαη 

απφ αζήκαληεο κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ελδερφκελεο 

αιιαγέο ζην κηθξννηθνλνκηθφ ή  καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί εχθνια 

λα νδεγήζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο ζε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο. 

 

Ζ ζπλεζέζηεξε ζπλέπεηα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ηνλ αληηκεησπίδνπλ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπο ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, γεγνλφο ην νπνίν ζπρλά 

νδεγεί ζηελ πηψρεπζε. Γελ είλαη ζπάλην, επίζεο, ην θαηλφκελν εηαηξεηψλ 

πνπ αλαγθάδνληαη λα αλαζηείινπλ ηαθηηθνχο ή θαη ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ή 

λα ράζνπλ ην φπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δηαζέηνπλ, εθφζνλ ε 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο δελ επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο. 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξενγξάθσλ, ε 
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νπνία απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο κηαο ηξάπεδαο. Οη ελέξγεηεο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζηφρνπ ζηεξίδνληαη ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο: 

 

 Σηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηε 

δηαρείξηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζηελ πηνζέηεζε ηνπο ζε νκνηφκνξθε 

βάζε ζε φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 Σηε ζπλερή αλάπηπμε, αλαβάζκηζε θαη πξνζαξκνγή ησλ ελ ιφγσ 

ζπζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πνξεία ελαξκφληζεο κε ην ιεηηνπξγηθφ θαη 

επνπηηθφ πιαίζην θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

3.3 ΜΟΡΦΔ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Με ηα ρξφληα νη αλαιπηέο έρνπλ δηαθξίλεη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο 

δηαθξίλεηαη ζε: 

 

Α. Κύξην θίλδπλν (principle risk) 

Δίλαη ν κεγαιχηεξνο ησλ θηλδχλσλ θαη αθνξά ηελ απψιεηα νιφθιεξεο ηεο 

αμίαο ησλ θεθαιαίσλ ή ρξενγξάθσλ πνπ παξαδφζεθαλ ήδε ζηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν. Μπνξεί λα ζίγεη θαη ηα δχν κέξε. Ο αγνξαζηήο δηαηξέρεη 

θχξην θίλδπλν, φηαλ εμνθιεί ηελ ππνρξέσζε ηνπ, ρσξίο φκσο λα ηνπ 

παξαδνζνχλ ηα ρξεφγξαθα. Ο πσιεηήο είλαη ζε θχξην θίλδπλν φηαλ 

παξαδίδεη ηα ρξεφγξαθα, αιιά δελ ιακβάλεη ηα ρξήκαηα. 

 

Β. Κίλδπλν θόζηνπο αληηθαηάζηαζεο (replacement cost risk) 

Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη, φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ζε κηα 

εθθξεκή ζπλαιιαγή, πνπ νινθιεξψλεηαη ζε κηα κειινληηθή εκεξνκελία, 

βξεζεί ζε αδπλακία εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο. 
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Γ. Κίλδπλν δηαθαλνληζκνύ (settlement risk) 

Οθείιεηαη ζηελ πηψρεπζε ή ηελ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα 

θαηαβάιεη ηελ παξνρή ηνπ θαηά ηνλ δηαθαλνληζκφ κηαο αληαιιαγήο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ιάβεη θεθάιαηα ή ρξεφγξαθα κέζσ 

ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ θαη αδπλαηεί λα ηηκήζεη ηε δηθή ηνπ 

ππνρξέσζε. 

 

Γ. Κίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ (counterparty risk) 

Υθίζηαηαη φηαλ ν έλαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ζε κηα δηκεξή ζπλαιιαγή 

αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ηελ νθεηιή ηνπ. 

 

Δ. Ννκηθό θίλδπλν (legal risk) 

Απψιεηα θεθαιαίσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ κε χπαξμεο ηνπ 

θαηάιιεινπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ ή απφ ηελ έθδνζε ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο αληίζεησλ δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

 

Σ. Κίλδπλν εθδόηε (issuer risk) 

Ζ δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ιφγσ πηψρεπζεο ή αδπλακίαο ελφο 

εθδφηε ρξενγξάθσλ λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ δηθαηνχρν κηαο ζπλαιιαγήο. 

 

Οη παξαπάλσ κνξθέο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαπηχζζνληαη θαη 

κεηαβάιινληαη κε ηα ρξφληα θαζψο νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο νινέλα θαη 

δηεπξχλνληαη. Δηδηθφηεξα, κε ηελ ζπλερή αλάπηπμε ηνπ θάζκαηνο ησλ 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ είλαη ινγηθφ νη ηξάπεδεο λα αληηκεησπίδνπλ θαη λένπ 

είδνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. 

 

 

3.4 ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Ζ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, δειαδή ν ππνινγηζκφο ηεο 

αλακελφκελεο δεκίαο απφ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ηηο ππφινηπεο 

ηνπνζεηήζεηο, αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

κεζφδνπο. Ζ δηαθνξά ηεο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ 
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κέηξεζε άιισλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ έγθεηηαη ζην φηη ε κέηξεζε ηνπ πξψηνπ 

απαηηεί κεγαιχηεξε θαη πην ρξνλνβφξα πξνζπάζεηα. 

 

 

3.4.1 ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Οη βαζηθέο κέζνδνη γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη δχν. Πξψηε 

είλαη ε ιεγφκελε κέζνδνο ηεο πηζηνιεπηηθήο θαηάηαμεο (credit scoring) ε 

νπνία αθνξά ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηδησηψλ, επαγγεικαηηψλ θαη κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ. Ωο δεχηεξε κέζνδνο λνείηαη ε κέζνδνο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο (credit rating) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ή κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ζε ηίηινπο επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ κέζνδνο credit scoring ρξεζηκνπνηείηαη γηα πηζηνχρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

κηθξνχ πνζνχ ηξαπεδηθά πξντφληα ηα νπνία φκσο ζπλνιηθά είλαη κεγάινπ 

πιήζνπο. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε γξάκκαηνο 

αμηνιφγεζεο, πνπ ιεηηνπξγεί ζε ππνινγηζηή, ην νπνίν, κεηά ηε εηζαγσγή 

θάπνησλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ αμηνινγεηή, θαηαιήγεη απηφκαηα ζε βαζκνιφγεζε 

θαη θαηάηαμε ηνπ δαλεηδνκέλνπ ζε θαηεγνξία πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ 

ηππνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε απηή πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο 

κείσζεο ηνπ ρξφλνπ αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ηνπ θφζηνπο αμηνιφγεζεο. Δκπεξηέρεη, φκσο, κεγάιε απφθιηζε 

κεηαμχ ηνπ αλακελφκελνπ θαη πξαγκαηηθνχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ κέζνδνο 

credit scoring κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αληηθεηκεληθή κέζνδνο, αθνχ ην 

απνηέιεζκα πξνθχπηεη απφ ηα ηππνπνηεκέλα θξηηήξηα θαη ε βαζκνινγία 

(score) πνπ πξνθχπηεη γίλεηαη ρσξίο ηεο επέκβαζε θάπνηνπ ζηειέρνπο. 

 

Ζ κέζνδνο credit rating εθαξκφδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε γηα 

θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θπξίσο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή 

κηθξνχ αξηζκνχ πηζηνχρσλ, αιιά κε κεγάιν χςνο ρξεκαηνδνηήζεσλ. Ζ 

κέζνδνο credit rating εκπεξηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθή θξίζε θαη 

ραξαθηεξίδεηαη θαη’ νπζία σο ππνθεηκεληθή. Ζ κέζνδνο θαηαιήγεη ζε 

αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα θαη θαηάηαμε ηνπ δαλεηδνκέλνπ ζε θαηεγνξία 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ελζσκαηψλνληαο ζηνηρεία πνπ δελ κπνξεί λα 
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ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, ε αθχξσζε 

κηαο κεγάιεο παξαγγειίαο πνπ έρεη γίλεη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο ζα θαλεί ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο. Τφηε φκσο, ε 

ελζσκάησζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη θαζπζηεξεκέλε. Σε έλα 

ππνθεηκεληθφ ζχζηεκα, φπσο ην credit rating, ε εμέιημε απηή κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζηελ αμηνιφγεζε άκεζα. 

 

Δίλαη άμην λα ζεκεησζεί φηη θαη ζηα ππνθεηκεληθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια θαη πξνγξάκκαηα ή παθέηα 

ειεθηξνληθήο αμηνιφγεζεο, κε δπλαηφηεηα ηνπ αμηνινγεηή λα παξεκβαίλεη θαη 

λα ηξνπνπνηεί ηηο παξακέηξνπο απηψλ. Γηακνξθψλεηαη έηζη έλα κηθηφ 

ζχζηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζηνηρεία αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο 

αμηνιφγεζεο. 

 

 

3.4.2 ΣΑΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Τα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη 

αξρηθά ε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη έπεηηα ε παξαθνινχζεζε ηνπ. 

 

Αμηνιόγεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ: 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαηαιήγεη ζε θαηάηαμε ησλ πηζηνχρσλ 

ζε θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ credit rating ή ηεο κεζφδνπ credit scoring πνπ αλαιχζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. 

 

Πξψην βήκα γηα ηε θαηάηαμε απνηειεί ε απφθαζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαηεγνξηψλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εηαηξεία Moody’s έρεη επηιέμεη ελλέα 

βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη ε εηαηξεία Standard & Poor’s έλδεθα βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζπληζηά γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα 

θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 
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Ταπηφρξνλα πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα ή ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε θαηάηαμε, θαζψο θαη ηα εξγαιεία έγθξηζεο ή 

απφξξηςεο κηαο ρξεκαηνδφηεζεο. Τα θξηηήξηα πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφ 

αληηθεηκεληθά, λα κελ επηδέρνληαη δειαδή ακθηζβήηεζε σο πξνο ην κέγεζνο 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαβάζκηζε. Σε πνιιέο φκσο πεξηπηψζεηο είλαη 

αλαγθαίν ή επηβάιιεηαη λα εθθξάδεηαη θαη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε 

ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ απηνχ πνπ αμηνινγεί αθνχ ε εξκελεία θαηαζηάζεσλ ή 

αξηζκψλ δελ είλαη πάληα κηα. 

 

Τα θξηηήξηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δηαθξίλνληαη ζε ηξείο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 Πνζνηηθά.  

 Πνηνηηθά . 

 Σπλαιιαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 

Τα πνζνηηθά θξηηήξηα αληινχληαη, αλάινγα κε ηα ηεξνχκελα νηθνλνκηθά 

βηβιία, απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πηζηνχρνπ (επηρείξεζεο ή 

ηδηψηε), φπσο είλαη ν ηζνινγηζκφο, ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ην 

ηζνδχγην, ην Δ3, ην εθθαζαξηζηηθφ ν πίλαθαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη άιια. 

 

Όπνπ είλαη δπλαηφλ, δηακνξθψλνληαη θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο, φπσο δείθηεο 

εμέιημεο ή πνξείαο ηεο επηρείξεζεο, νη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, νη 

δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, απνδνηηθφηεηαο, θεξδνθνξίαο θαη ινηπά. Οη 

δείθηεο ζπγθξίλνληαη κε πξνθαζνξηζκέλν απνδεθηφ χςνο θαζψο θαη κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ θιάδνπ. 

 

Τα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ θνξέσλ θαη ζηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, φπσο ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζή ηεο, 

ε εκπεηξία ησλ ζηειερψλ, ε επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ην δίθηπν 

δηαλνκήο, ε ηερλνινγία ησλ κεραλεκάησλ, ε αληαγσληζηηθφηεηα πξντφλησλ 

θαη άιισλ πνιιψλ.  

 

Τα θξηηήξηα ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλέπεηα θαη ηελ 

θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ην δαλεηδφκελν, πνπ πξνέξρνληαη απφ 
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ζπλαιιαγέο ηνπ γεληθά. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρεη πθηζηακέλεο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο λα ειεγρζεί απφ ηνλ Λεπθφ Τεηξεζία ε ζπκπεξηθνξά ηνπ σο 

πξνο ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ.  

 

Όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα αμηνινγνχληαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε 

θξηηεξίνπ ζηελ θαηάηαμε ζηαζκίδεηαη βάζεη ηεο ζεκαζίαο πνπ ηνπ απνδίδεηαη. 

Δλδεηθηηθά, παξαθάησ αλαθέξεηαη πσο πξνθχπηεη ε δαλεηαθή επηβάξπλζε ηνπ 

ηδηψηε ή ηεο επηρείξεζεο θαη πσο απηφο ν δείθηεο επεξεάδεη ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα θάζε δαλεηνιήπηε. 

 

δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο = (μέλα θεθάιαηα / ζχλνιν παζεηηθνχ)*100: 

 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα πνζνζηφ. Δάλ ν δείθηεο βαζκνινγείηαη έσο 100 

κνλάδεο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε φηη ην χςνο δείθηε απφ 50% έσο 60% 

βαζκνινγείηαη κε 100 κνλάδεο, χςνο δείθηε απφ  61% έσο 80% θαη απφ 31% 

έσο 50% βαζκνινγείηαη κε 60 κνλάδεο, χςνο δείθηε απφ 81% έσο 100% 

βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο θαη χςνο δείθηε απφ 0% έσο 30% κε 30 

κνλάδεο. Έλα ζεσξήζνπκε φηη ν δείθηεο απηφο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα 

ηε ζπλνιηθή βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε κπνξνχκε λα νξίζνπκε φηη νη βαζκνί 

πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην κέγεζνο δείθηε απφ 31% έσο 89% ζηαζκίδνληαη κε 

200%, δειαδή δηπιαζηάδνληαη. 

 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα θάζε θξηηήξην πνπ επηιέγεηαη. Ζ ζπλνιηθή 

βαζκνινγία πνπ πξνθχπηεη πξνζδηνξίδεη θαη ηελ θαηεγνξία πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ θαηαηάζζεηαη ν πηζηνχρνο. Σεκεηψλεηαη φηη ε πνζνηηθνπνίεζε 

ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη πην δχζθνιε, αθνχ ε απάληεζε  ζηα ζηνηρεία 

απηά είλαη ζπλήζσο λαη ή φρη, γηα παξάδεηγκα, έκπεηξνο θνξέαο ή φρη 

έκπεηξνο θνξέαο, ε νπνία πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε βαζκνχο. 

 

Δπνκέλσο αζρέησο ηεο επηινγήο γηα κέζνδν αμηνιφγεζεο, credit rating ή 

credit scoring, πξέπεη λα επηιεγνχλ ηα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα απνδεθηά κεγέζε ησλ θξηηεξίσλ, ε βαζκνιφγεζε απηψλ 

θαη ε ζηάζκηζε ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία. Παξάιιεια, 

απαηηείηαη ε δηα κφξθσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη 
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παξαθνινχζεζεο ησλ αμηνινγήζεσλ δηαρξνληθά, ε δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηεο 

άληιεζεο ζηνηρείσλ απφ ηα δεδνκέλα ηεο ηξάπεδαο. 

 

Δθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα δηαβάζκηζεο πνπ έρεη επηιεγεί, φινη νη πηζηνχρνη 

ηεο ηξάπεδαο θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή είλαη θαη επίπνλε θαη ρξνλνβφξα, αθνχ κπνξεί αλ δηαξθέζεη 

κεγάιε πεξίνδν πνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη έλα ή πεξηζζφηεξα έηε, αλάινγα 

κε ην κέγεζνο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 

Παξαθνινύζεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ: 

 

Έπεηηα απφ ηε νινθιήξσζε ηεο θαηάηαμεο ή ηαπηφρξνλα κε ηηο πξψηεο 

θαηαηάμεηο, αξρίδεη ε ζπλερή ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θάζε θαηεγνξίαο 

θαηάηαμεο θαη ηνπ θάζε πηζηνχρνπ θαη ε επαλαμηνιφγεζε θαη αλαθαηάηαμε 

απηνχ ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα παξάδεηγκα, αλά εμάκελν 

ή αλά έηνο κε ζθνπφ λα γίλνπλ ηα παξαθάησ: 

 

 Καηαγξαθή ησλ πηζηνχρσλ πνπ θαηά ηελ επαλαμηνιφγεζε αιιάδνπλ 

θαηεγνξία ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Καηαγξαθή ησλ πηζηνχρσλ πνπ θαηά ηελ επαλαμηνιφγεζε 

κεηαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία default. Γηα ηελ εξγαζία απηή πξέπεη λα 

έρεη νξηζηεί ην γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε default. Τέηνην γεγνλφο κπνξεί 

λα έρεη νξηζηεί ε θαζπζηέξεζε απνπιεξσκήο γηα θάπνηεο εκέξεο, ε 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη άιια πνιιά. 

 Καηαγξαθή ησλ πνζψλ πνπ θαηαιήγνπλ default (παξάιιεια κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο πηζηνχρνπο).  

 

Απφ ηηο παξαπάλσ θαηαγξαθέο θαη ηελ δηαδηθαζία απηή πξνθχπηνλ 

ζηαηηζηηθά κεγέζε γηα ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο (probability of default – PD) 

θαζψο θαη ην ζηαηηζηηθφ κέγεζνο ηεο αλακελφκελεο δεκίαο αλά θαηεγνξία 

θαηάηαμεο ( expected loss – EL). 
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3.5 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο ηξάπεδαο απαηηεί ηε ζχλαςε 

φζν ην δπλαηφ πην επηηπρεκέλσλ δαλείσλ, ψζηε λα απνπιεξψλνληαη πιήξσο 

θαη λα απνθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. Οη νηθνλνκηθέο έλλνηεο ηεο 

αληίζηξνθεο επηινγήο θαη ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ παξέρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

αλαιπηηθφ πιαίζην γηα ηε θαηαλφεζε ησλ αξρψλ πνπ νη ηξάπεδεο πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ, ψζηε λα επηιέγνπλ ηα θαιχηεξα δάλεηα θαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηε 

ζπλνιηθή έθζεζε ζε θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ, νη ηξάπεδεο δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο ηνπο 

αλάινγα κε ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ 

πηζηνχρνπ, ζηελ νπνία θαηαιήγνπλ δηελεξγψληαο αλαιχζεηο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Σπγθεθξηκέλα, θαζνξίδεηαη ην ρακειφηεξν δπλαηφ επηηφθην γηα ηνλ 

«ηδαληθφ πειάηε» θαη απφ ην χςνο απηφ θαη πάλσ πξνζαπμάλεηαη θιηκαθσηά 

κε δηαθνξεηηθνχ χςνπο επαζθάιηζηξα θηλδχλνπ. Οη αλαιχζεηο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ δηελεξγνχληαη είηα ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο είηε ζε επίπεδν εηδηθψλ 

δηεπζχλζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν απηφ, ή ζε επίπεδν γεληθψλ 

δηεπζχλζεσλ φηαλ ην χςνο ηνπ δαλείνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα θαιχπηεη φιν 

ην θάζκα ηεο δαλεηνδφηεζεο, δειαδή: 

 Τε ιήςε απφθαζεο. 

 Τνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηεο ηήξεζεο απφ ηνλ πηζηνχρν ησλ φξσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί. 

 Τελ θαηαγξαθή ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κέζσ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο. 

 Τελ παξνρή ζηε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο ζαθέζηαηεο εηθφλαο γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ χςνπο ησλ απσιεηψλ πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνβιέςεηο 

δεκηψλ. 

 

Έλα βαζηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε επηβνιή 

εγγπήζεσλ δαλείνπ. Οη εγγπήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε ππνζήθεπζε 
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αθηλήησλ, ε ελερπξίαζε επηηαγψλ, θη άιια παξαδείγκαηα, απνηεινχλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξλνχλ ζηε θαηνρή ηνπ δαλεηζηή σο απνδεκίσζε, 

ζηε πεξίπησζε πνπ ν πηζηνχρνο αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Οη εγγπήζεηο 

απηέο πεξηνξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο δπζκελνχο επηινγήο αθνχ ειαηηψλνπλ ηηο 

απψιεηεο ηνπ δαλεηζηή ζηελ πεξίπησζε ηεο αζέηεζεο ηνπ δαλείνπ. Δάλ ν 

δαλεηδφκελνο ζηακαηήζεη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ, ε ηξάπεδα κπνξεί λα 

ξεπζηνπνηήζεη ηηο εγγπήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα έζνδα γηα λα θαιχςεη 

ηηο απψιεηέο ηεο. 

 

Μηα άιιε κνξθή εγγπήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο φηαλ 

ρνξεγνχλ δάλεηα, νλνκάδεηαη «ινγαξηαζκφο αληηζηαζκηζηηθήο δεζκεπκέλεο 

θαηάζεζεο» (cash collateral). Ζ επηρείξεζε πνπ ιακβάλεη ην δάλεην 

ππνρξενχηαη λα ηεξεί ειάρηζην πνζφ θεθαιαίσλ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ 

ηξάπεδα. Τν πνζφ απηφ ζα πεξηέιζεη ζηε θαηνρή ηεο ηξάπεδαο σο κεξηθή 

αληηζηάζκηζε γηα ηηο απψιεηέο ηεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε αδπλαηεί 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

Ζ ηξάπεδα ρξεζηκνπνηεί επίζεο θαη ηε κέζνδν δηαρείξηζεο ηνπ «επηιεθηηθνχ 

πηζησηηθνχ πεξηνξηζκνχ» (credit rationing). Οη ηξάπεδεο κπνξεί λα αξλεζνχλ 

λα ρνξεγήζνπλ έλα δάλεην αθφκε θαη αλ νη δαλεηδφκελνη απνδέρνληαη ην 

ηζρχνλ επηηφθην ή πξνζθέξνπλ αθφκε πςειφηεξν. Οη επηιεθηηθνί πηζησηηθνί 

πεξηνξηζκνί κπνξεί λα ιάβνπλ δπν κνξθέο. Σχκθσλα κε ηε πξψηε κνξθή, ε 

ηξάπεδα κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε νπνηνπδήπνηε πνζνχ ζηνλ πειάηε 

ηεο, αθφκα θαη φηαλ εθείλνο πξνηίζεηαη λα δερζεί έλα πςειφηεξν επηηφθην. 

Σχκθσλα κε ηε δεχηεξε κνξθή, ε ηξάπεδα κπνξεί λα είλαη πξφζπκε λα 

ρνξεγήζεη ην δάλεην ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ην χςνο ηνπ ζα είλαη κηθξφηεξν 

απφ απηφ πνπ ν πειάηεο δεηά.  

 

 

3.6 ΣΗΣΛΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη απμαλφκελε ρξήζε λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ηερληθψλ, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ 

(securitization) απφ ηελ πιεπξά ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Οη απαηηήζεηο απηέο 
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αθνξνχλ ηηο ρνξεγήζεηο δαλείσλ, θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 

ηξαπεδψλ. 

 

Μέζσ ηεο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ κηα ηξάπεδα κεηαβηβάδεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

πνπ ππάξρεη ζε έλα ραξηνθπιάθην δαλείσλ ηεο ζε άιινπο επελδπηέο (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε ηξάπεδεο, hedge funds, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο). Ζ κεηαβίβαζε 

είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: 

 

Α. Με ηελ νξηζηηθή εθρψξεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ έλαληη κεηξεηψλ ζε κηα Δηαηξεία 

Δηδηθνχ Σθνπνχ (ΔΔΣ) (special purpose vehicle), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

ρξεκαηνδνηεί ηελ αγνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε ηελ έθδνζε νκνιφγσλ πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Αθφκε, εθδίδεη έλα 

κηθξφ αξηζκφ νκνιφγσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο, ηα νπνία δηαθξαηψληαη απφ ηε 

κεηαβηβάδνπζα ηξάπεδα. Τέινο, ην ραξηνθπιάθην απνηειεί ελέρπξν γηα ηα 

εθδηδφκελα νκφινγα. 

 

Β. Με ηελ πιεξσκή αζθαιίζηξσλ ζε κηα ΔΔΣ, ψζηε απηή λα αλαιάβεη ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (synthetic securitization – ζχλζεηε 

ηηηινπνίεζε). Ζ ΔΔΣ εθδίδεη νκφινγα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (credit linked notes - γξακκάηηα πηζησηηθήο ζχλδεζεο), 

ή πξνβαίλεη ζε αληαιιαγέο θηλδχλνπ πηζησηηθήο ρξενθνπίαο (credit default swaps) 

κε άιιεο επελδπηηθέο ηξάπεδεο. 

 

Με ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ νη ηξάπεδεο ζηνρεχνπλ ζηνλ 

πεξηνξηζκφ  ηνπ θηλδχλνπ. Απηφο ν πεξηνξηζκφο επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπο. Σπλεπψο, δηεπθνιχλεηαη ε 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε κεηαβίβαζε θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδηθψλ ραξηνθπιαθίσλ ζηνπο 

ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο βνεζά ζηελ αλάπηπμε απηήο 

ηεο αγνξάο. 

 

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη δπλαηφλ λα δηαδξακαηίζνπλ δηάθνξνπο ξφινπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο. Αθελφο κπνξεί λα έρνπλ ην ξφιν ηεο κεηαβηβάδνπζαο 

ηξάπεδαο, λα πξνσζνχλ δειαδή έλα κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, αιιά 
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παξάιιεια θαη ηνλ ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ην νπνίν έρεη 

κεηαβηβαζηεί ζηελ ΔΔΣ. Αθεηέξνπ, ηδηαίηεξα νη κεγάιεο ηξάπεδεο, αλαπηχζζνπλ 

δξαζηεξηφηεηα σο κεζνιαβεηέο ή ζχκβνπινη θαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ νξγάλσζεο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ζηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ νκνιφγσλ πνπ εθδίδνληαη ζηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο κε θάιπςε 

ην ραξηνθπιάθην. Αθφκε, νη ηξάπεδεο είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ νη ίδηεο επελδπηέο 

ησλ νκνιφγσλ απηψλ, δειαδή λα αλαιάβνπλ κεηαβηβαδφκελν θίλδπλν. 

 

Ζ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ ζπλεπάγεηαη κηα ζεηξά λνκηθψλ, θνξνινγηθψλ, 

ινγηζηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ δεηεκάησλ, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη επθνιφηεξα ζε 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο πνπ έρνπλ πην αλαπηπγκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Ζ 

νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο, απαηηεί ηε ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλσλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ θαη εηαηξεηψλ παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκβνπιψλ. Αθφκε, ηδηαίηεξνο είλαη ν ξφινο ησλ εηαηξεηψλ κέηξεζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηε δηαβάζκηζε ηφζν ησλ δαλείσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, φζν θαη ησλ νκνιφγσλ ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣ. 

 

 

3.6.1 ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΗΣΛΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

 

Ζ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ρσξίδεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ 

νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ηηηινπνίεζεο. 

  

Α. Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ ηνηο κεηξεηνίο (cash securitization) 

 

Σηελ πεξίπησζε απηή, ε ηξάπεδα ζπγθεληξψλεη έλα ραξηνθπιάθην δαλείσλ ηεο 

ή άιισλ απαηηήζεσλ ηεο θαη ην κεηαβηβάδεη ζε κηα ΔΔΣ, ε νπνία, δηαζέηνληαο ηα 

απαξαίηεηα θεθάιαηα αιιά θαη κεηνρηθφ θεθάιαην απφ αλεμάξηεηνπο επελδπηέο, 

εθδίδεη νκνινγηαθά δάλεηα κε θάιπςε ην ραξηνθπιάθην πνπ ηεο έρεη 

κεηαβηβαζηεί. Ζ ακνηβή ηεο ηξάπεδαο γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε ησλ νκνιφγσλ. Έηζη, απμάλνληαη ηα ξεπζηά 

δηαζέζηκα ηεο, ελψ κεηψλνληαη νη ρνξεγήζεηο θαηά ην χςνο ηεο αμίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. 
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Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα ηνληζηεί ν λνκηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηα νκνινγηαθά δάλεηα απφ ηε κεηαβηβάδνπζα ηξάπεδα. Οη 

ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ εκθαλίδνληαη κφλν ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

ΔΔΣ. Απηή ε θαηεγνξία απαηηήζεσλ δηαθξίλεηαη ζηελ παξαδνζηαθή ηηηινπνίεζε θαη 

ζηελ ηηηινπνίεζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ θαη 

αλαθπθινχκελσλ πηζηψζεσλ. 

 

Β. Παξαδνζηαθή ηηηινπνίεζε 

 

Τν ραξηνθπιάθην ζπληίζεηαη απφ νκνεηδή δάλεηα θαη άιιεο απαηηήζεηο κε 

πξνθαζνξηζκέλεο κειινληηθέο ξνέο. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηελ 

έθδνζε νκνιφγσλ, ηα νπνία θαιχπηνληαη, γηα παξάδεηγκα, απφ 

ελερπξηαδφκελα ζηεγαζηηθά δάλεηα, πξάμε πνπ απνηειεί ζηελ νπζία νξηζηηθή 

πψιεζε ησλ δαλείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην. Πνιιέο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζε παξαδνζηαθή ηηηινπνίεζε 

φπσο ε Πεηξαηψο (ESTIA 1 & 2), ε Eurobank (Themelion 1, 2 , 3) θαη ε Aspis. 

 

Γ. Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ επηρεηξεκαηηθώλ δαλείσλ 

θαη αλαθπθινύκελσλ πηζηώζεσλ (loans securitization) 

 

Σην ραξηνθπιάθην πεξηιακβάλνληαη δάλεηα δηαθφξσλ ηχπσλ, ηα νπνία δελ είλαη 

ζηαζεξά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο θαη ζπλεπψο απαηηνχλ κηα ζπλερή 

δηαρείξηζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νκνιφγσλ. Αθφκε, 

ζην ραξηνθπιάθην πεξηιακβάλνληαη δάλεηα, κε βάζε ηα νπνία ν δαλεηδφκελνο 

είλαη ζε ζέζε λα κεηαβάιεη ην πνζφ ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ εληφο ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ (γηα παξάδεηγκα επηρεηξεκαηηθέο 

πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο). Σε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ ηηηινπνίεζε, ε 

κεηαβηβάδνπζα ηξάπεδα δηαηεξεί έλα κεηνρηθφ κεξίδην επί ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην ραξηνθπιάθην, κεηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ην ραξηνθπιάθην κεηαβηβάδεηαη ζε θάπνηα εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ (special 

purpose vehicle- SPV), ζηε νπνία ζπκκεηέρεη θαη ε κεηαβηβάδνπζα ηξάπεδα. Τν 

κεξίδην ηεο ηξάπεδαο είλαη φ,ηη απνκέλεη, αθνχ αθαηξεζεί ην απαξαίηεην κεξίδην 

ηεο ΔΔΣ γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ νκνιφγσλ πνπ έρεη εθδψζεη. Δπίζεο, 
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ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ε έθδνζε νκνιφγσλ πνπ θαιχπηεηαη απφ 

ελερπξηαδφκελα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα (collateralized loans obligations). 

 

Ζ ηξάπεδα πξνβαίλεη ζε κηα ηέηνηα πξάμε κεηαβίβαζεο, ψζηε λα πάξεη ζήκεξα ην 

ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ θαη φρη κε δφζεηο εληφο κηαο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ 

ή θάπνησλ εηψλ. Ζ ηξάπεδα ζπλερίδεη ηε ρνξήγεζε δαλείσλ ζηνπο πειάηεο ηεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο πξνέξρεηαη 

απφ ηνπο ηφθνπο θαη ηα ρξενιχζηα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα πεξίνδν 

αλαθχθισζεο, εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκέλε. Τα νκφινγα πνπ εθδίδνληαη 

έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθχθισζεο (δηάξθεηαο απφ 

δπν έσο δέθα έηε). Οη απνπιεξσκέο ησλ δαλείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν αλαθχθισζεο επηζηξέθνληαη ζηε κεηαβηβάδνπζα ηξάπεδα, ε νπνία ηηο 

θαηεπζχλεη ζε λέεο ρνξεγήζεηο. Δίλαη ινγηθφ επφκελν ην κεξίδην ηεο ηειεπηαίαο 

ζην SPV λα κεηψλεηαη κε ηελ επηζηξνθή ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηα ρξενιχζηα, θαη 

ηειηθψο λα παχεη ε αλάγθε χπαξμεο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 

Γ. Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ ζπλζεηηθήο κνξθήο (synthetic securitization) 

 

Σε απηή ηε κνξθή ηηηινπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε 

νπνία πξνθχπηεη απφ ην ραξηνθπιάθην κέζσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ. 

Απηή ε κεηαθνξά θηλδχλνπ είλαη είηε ρξεκαηνδνηνχκελε, νπφηε έρεη ηε κνξθή 

έθδνζεο νκνιφγσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

(credit linked notes), είηε κε ρξεκαηνδνηνχκελε, νπφηε έρεη, γηα παξάδεηγκα, ηε 

κνξθή ελφο ζπκβνιαίνπ αληαιιαγήο ηνπ θηλδχλνπ ρξενθνπίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

(credit default swap). Αθφκε, είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη ηε κνξθή εγγπήζεσλ, 

αληηζηαζκίδνληαο έηζη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο ηξάπεδαο. Σηελ πεξίπησζε απηή, 

νη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ραξηνθπιάθην, ζα εμαθνινπζνχλ λα 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο κεηαβηβάδνπζαο ηξάπεδαο. 

 

Απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Τξαπεδηθή Δπνπηεία ηεο Βαζηιείαο έρνπλ ηεζεί νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ ε ζπλζεηηθή κνξθή ηηηινπνίεζεο λα ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο κεηαβηβάδνπζαο ηξάπεδαο. Ζ επνπηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ 

ζπλζεηηθήο κνξθήο θαη αλαθπθινχκελσλ πηζηψζεσλ, θαζψο θαη ν ππνινγηζκφο 
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ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχληαη κε ηελ Τξάπεδα ηεο 

Διιάδνο (Δγθχθιηνο Γηνίθεζεο αξηζκ. 9, παξάγξαθνο Ε). 

 

 

3.7 ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

 

Βαζηθφ ζεκείν πξηλ απφ ηελ ηηηινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απνηειεί ε αμηνιφγεζε 

ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ηίηισλ νη νπνίνη εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣ, κε 

ηειηθφ απνδέθηε ηνπο επελδπηέο. Τα δάλεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν νίθν αμηνιφγεζεο (rating agencies). Ο 

βαζκφο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ νκνιφγσλ, ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ην 

ραξηνθπιάθην, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εθηηκψκελε επάξθεηα ησλ ρξεκαηηθψλ 

ξνψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηνπο (πιεξσκή ηφθσλ θαη 

ρξενιπζίσλ). 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο μεθηλά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ κέζνπ βαζκνχ 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη κε ηελ 

εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ δηαζπνξάο (ζε πφζνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο θαηαλέκνληαη 

ηα δάλεηα). Πνιιέο θνξέο είλαη δπλαηφλ ν βαζκφο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

ελφο κέξνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ λα είλαη ρακειφο θαη λα ραξαθηεξίδεηαη σο 

θεξδνζθνπηθφο, ελψ παξάιιεια θάπνηα δάλεηα λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ 

βαζκφ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Μηα κνξθή πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ πςεινχ 

βαζκνχ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ελφο κεγάινπ κέξνπο νκνιφγσλ παξέρεηαη 

κέζσ ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ππνινίπσλ ζεηξψλ ησλ εθδηδφκελσλ νκνιφγσλ. 

 

Κάπνηα άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο είλαη ηα εμήο:  

 

1. Αλάιπζε ρξεκαηηθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ραξηνθπιάθην (cash 

flow analysis of the portfolio) 

 

Καη' αξράο, πξνζδηνξίδνληαη νη ρξεκαηηθέο ξνέο ζηνλ ρξφλν. Έπεηηα, εληνπίδεηαη 

ηπρφλ εηεξνρξνληζκφο κεηαμχ ηεο είζπξαμεο ησλ ηφθσλ θαη ησλ ρξενιπζίσλ απφ 

ηα δάλεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηεο πιεξσκήο ησλ ηφθσλ θαη ησλ ρξενιπζίσλ απφ 
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ηα εθδηδφκελα απφ ηελ ΔΔΣ νκφινγα. Τέινο, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηπρφλ 

ρξενθνπηψλ θαη θαζπζηεξεκέλσλ πιεξσκψλ. 

 

2. Έιεγρνο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ( stress testing) 

 

Σην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε πεξίπησζε ρξενθνπίαο. Σπγθεθξηκέλα, 

εμεηάδνληαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία επέξρεηαη ε ρξενθνπία, θαζψο θαη 

ε πεξίνδνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ. 

 

3. Αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο ( market risks) 

 

Ζ αλάιπζε εζηηάδεηαη ζε ηπρφλ απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ επηηνθίσλ 

ή/θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηηο νπνίεο είλαη εθθξαζκέλα ηα δάλεηα ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη ηα νκφινγα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ 

πξνβιεκάησλ ζηηο κειινληηθέο ρξεκαηηθέο ξνέο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

εθαξκφδνληαη ηερληθέο θάιπςεο ησλ θηλδχλσλ ησλ αλνηθηψλ ζέζεσλ ζηηο αγνξέο 

παξαγψγσλ. 

 

4. Αλάιπζε λνκηθψλ θηλδχλσλ ( legal risks) 

 

Μηα ζεηξά λνκηθψλ δεηεκάησλ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηηηινπνίεζεο ησλ 

απαηηήζεσλ, εμεηάδνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο. Οξηζκέλα απφ απηά 

είλαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ΔΔΣ απφ ηπρφλ ρξενθνπία ηεο κεηαβηβάδνπζαο ηξάπεδαο, θαη ε απνηε-

ιεζκαηηθφηεηα ηεο κεηαθνξάο ηίηισλ ηδηνθηεζίαο γηα ηα ελέρπξα ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηηο θαηαηάμεηο ησλ ρσξψλ κε βάζε ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Οη θαηαηάμεηο απηέο κεηξνχλ ηελ πηζαλφηεηα ε 

θπβέξλεζε κηαο ρψξαο λα πεξηέιζεη ζε αδπλακία απνπιεξσκήο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ηεο ρξένπο νη θαηαηάμεηο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα δπν ιφγνπο. Πξψηνλ, 

ε δηάζεζε ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο ησλ νκνινγηψλ πνπ εθδίδεη ε θπβέξλεζε 

κηαο ρψξαο είλαη πνιχ πην εχθνιε φηαλ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφο ζηνπο 
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δηεζλείο επελδπηέο ραξηνθπιαθίνπ ν βαζκφο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ρξεψηξηα ρψξα. Γεχηεξνλ, ν βαζκφο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε θπβέξλεζε κηαο ρψξαο επεξεάδεη άκεζα ην βαζκφ θηλδχλνπ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο απηήο. 

 

Οη πην γλσζηέο θαηαηάμεηο ρσξψλ είλαη απηέο ησλ Moody’s θαη Standard& Poor’s. 

Οη νξγαληζκνί απηνί θαηαηάζζνπλ ηηο ρψξεο σο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αζθαιείο 

εμεηάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ελφο κηθξνχ ζπλφινπ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, φπσο 

ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, ην πνζνζηφ 

πιεζσξηζκνχ, ην κέγεζνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, ην κέγεζνο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ρξένπο, θαζψο θαη ν αξηζκφο πησρεχζεσλ ζην παξειζφλ. 

 

Πίλαθαο 3.1 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΠΛΖΡΧΜΖ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΟΤ ΥΡΔΟΤ 

 

 Moody’s Standard & Poor’s 

Άξηζηε ηθαλφηεηα 

απνπιεξσκήο 
Aaa AAA 

Υςειή ηθαλφηεηα 

απνπιεξσκήο 

Aa1 AA+ 

Aa2 AA 

Aa3 AA- 

Μεγάιε δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο 

A1 A+ 

A2 A 

A3 A- 

Δπαξθήο ηθαλφηεηα 

απνπιεξσκήο 

Baa1 BBB+ 

Baa2 BBB 

Baa3 BBB- 

Απμαλφκελε αβεβαηφηεηα 

Ba1 BB+ 

Ba2 BB 

Ba3 BB- 

Υςειφο θίλδπλνο 

B1 B+ 

B2 B 

B3 B- 
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Σηνλ Πίλαθα 3.1 παξαηίζεηαη κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο θιίκαθαο θαηάηαμεο 

ησλ Moody’s θαη Standard& Poor’s. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βέιηηζηε θιίκαθα ζηελ 

νπνία κπνξεί λα βξίζθεηαη έλαο δαλεηνιήπηεο γηα ηελ Moody’s είλαη ε Aaa. Οη 

δαλεηνιήπηεο πνπ βξίζθνληαη ζε απηή ηε θιίκαθα αμηνινγείηαη φηη δηαζέηνπλ 

άξηζηε ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο. Απφ ηελ άιιε, γηα ηελ ίδηα θιίκαθα ε Standard & 

Poor’s ρξεζηκνπνηεί ηε βαζκνινγία ΑΑΑ. Αληίζεηα, ε ρείξηζηε θιίκαθα ζηελ νπνία 

κπνξεί λα βξεζεί έλαο δαλεηνιήπηεο, ε νπνία θξίλεηαη φηη δηαζέηεη πςειφ θίλδπλν 

κε απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο ηεο, είλαη ε B1, B2, B3 γηα ηε Moody’s θαη B+, B, B– 

αληίζηνηρα γηα ηε Standard & Poor’s. 

 

Οη εηαηξείεο Moody’s θαη Standard & Poor’s ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1995 δηεμήγαγαλ 

έξεπλα γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 49 ρσξψλ ηελ νπνία θαηέηαμαλ ζε 

πίλαθεο κε βάζε ηελ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε κηα εηαηξεία. Σηνλ Πίλαθα 

3.2 παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα απηή. 

 

Πίλαθαο 3.2 

 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 49 ΥΧΡΧΝ 

 

Υώξεο Moody’s Standard & Poor’s 

Αξγεληηλή B1 BB- 

Απζηξαιία Aa2 AA 

Απζηξία Aaa AAA 

Βέιγην Aa1 AA+ 

Βελεδνπέια Ba2 B+ 

Βεξκνχδεο Aa1 AA 

Βξαδηιία B1 B+ 

Γαιιία Aaa AAA 

Γεξκαλία Aaa AAA 

Γαλία Aa1 AA+ 

Διβεηία Aaa AAA 

Διιάδα Baa3 BBB- 

Ζλσκέλν Βαζίιεην Aaa AAA 
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Υώξεο Moody’s Standard & Poor’s 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Aaa AAA 

Hong Kong A3 A 

Ηαπσλία Aaa AAA 

Ηλδία Βαα3 ΒΒ+ 

Ηλδνλεζία Baa3 BBΒ 

Ηξιαλδία Αa2 ΑΑ 

Ηζιαλδία A2 A 

Ηζπαλία Aa2 AA 

Ηηαιία A1 AA 

Καλαδάο Aa2 AA+ 

Κίλα A3 BBB 

Κνινκβία Baa3 BBB- 

Κνξέα A1 AA- 

Λνπμεκβνχξγν Aaa AAA 

Μαιαηζία A1 A+ 

Μάιηα A2 A 

Μεμηθφ Ba2 BB 

Νέα Εειαλδία Aa2 AA 

Νφηηα Αθξηθή Baa3 BB 

Ννξβεγία Aa1 AAA 

Οιιαλδία Aaa AAA 

Οπγγαξία Ba1 BB+ 

Οπξνπγνπάε Ba1 BB+ 

Παθηζηάλ B1 B+ 

Πνισλία Baa3 BB 

Πνξηνγαιία A1 AA- 

Σηγθαπνχξε Aa2 AAA 

Σινβαθία Baa3 BB+ 

Σνπεδία Aa3 AA+ 

Τατβάλ Aa3 AA+ 

Τατιάλδε A2 A 
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Υώξεο Moody’s Standard & Poor’s 

Τνπξθία Ba3 B+ 

Τζερία Baa1 BBB+ 

Φηιαλδία Aa2 AA- 

Φηιηππίλεο Ba2 BB 

Φηιή Baa1 A- 

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ πίλαθα ρψξεο φπσο ε Οιιαλδία, ε Απζηξία, ε 

Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ηαπσλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

δηαζέηνπλ άξηζηε ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο θαη άξα έρνπλ πςειή πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα. Απφ ηελ άιιε πάιη, ρψξεο φπσο ε Αξγεληηλή, ε Βξαδηιία θαη ην 

Παθηζηάλ ζεσξείηαη φηη έρνπλ πςειφ θίλδπλν γηα ηελ κε απνπιεξσκή θάπνηνπ 

ρξένπο. Ζ Διιάδα θαζψο θαίλεηαη αμηνινγείηαη φηη έρεη επαξθή ηθαλφηεηα 

απνπιεξσκήο θάπνηνπ καθξνρξφληνπ ρξένπο.  

 

 

3.8 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

 

Σην θεθάιαην απηφ αλαιχζεθε ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηδίσο νη ηξάπεδεο. Αξρηθά, παξνπζηάζηεθαλ νη 

κνξθέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επηγξακκαηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηελ κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Τέζεθαλ 

παξαδείγκαηα κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα γίλεη πην ζαθήο ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο. Αλαιχζεθαλ επίζεο θαη δηάθνξνη ηξφπνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

 

Σηε ζπλέρεηα, ην θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ζηελ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο, έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο πνπ απηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ηηηινπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε φισλ ησλ κνξθψλ ηεο. Τέινο, 

επεμεγείηαη ν φξνο πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Δμεγείηαη πφζν ζεκαληηθφ 

παξάγνληα απνηειεί ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο ηδηψηε, κηαο επηρείξεζεο, 
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αθφκα θαη κηαο ρψξα γηα ηελ ηθαλφηεηα δαλεηνδφηεζεο απηνχ ή απηήο αληίζηνηρα. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παξαπάλσ παξαηίζεληαη θαη αλαιπηηθή πίλαθεο κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο αξθεηψλ ρσξψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΠΗΣΧΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ 

 

 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θαη ζεκε-

ιηψδεηο θηλδχλνπο ζηελ ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γεληθφηεξα ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ 

παξεκπνδίδεηαη απφ ηε δπζθνιία πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ. Τα ηειεπηαία 

ρξφληα έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ έλα λέν είδνο θαηλνηνκηθψλ παξαγψγσλ 

δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηα πηζησηηθά παξάγσγα. 

 

Σην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηελ έλλνηα ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ, ζηελ αγνξά απηψλ θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπο. Δπίζεο ζα αλαιπζεί ε αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ θαη πνηνη 

απνηεινχλ ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο απηήο. Τέινο, αλαθέξνληαη πηζαλνί 

θίλδπλνη πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ. 

 

 

4.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

 

Τα πηζησηηθά παξάγσγα εκθαλίζηεθαλ πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 ζην πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο δεπηεξεπφλησλ δαλείσλ. Οη 

πξψηεο πξάμεηο, πνπ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί γχξσ ζην 1991 

κε 1992, απαηηνχζαλ αληαιιαγή δαλείνπ νιηθήο απφδνζεο κε πηζησηηθφ 

άλνηγκα θαη πξντφληα αζέηεζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εηζαγσγήο ηνπο ήηαλ ε 

κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζπαζκσδηθή. Τν γεγνλφο απηφ 

δηθαηνινγείηαη, θαζψο, ζε θάζε θάζε αλάπηπμεο, ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο 
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θπξηαξρνχλ ζηελ εμέιημε ηεο. Οη θάζεηο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ είλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο αθφινπζεο: 

 

Έσο ην 1992: Πεξίνδνο θπξηαξρνχκελε πξσηίζησο απφ ηξάπεδεο πνπ 

αλαδεηνχζαλ ηε κείσζε ηεο έθζεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηζπκβαιιφκελα 

κέξε, αλαπηχζζνληαο πηζησηηθά παξάγσγα σο κεραληζκφ κεηαθνξάο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη πξάμεηο εμειίζζνληαλ κε ηε βνήζεηα πηζησηηθψλ 

εξγαιείσλ, φπσο νη αληαιιαγέο νιηθήο απφδνζεο (total return swaps), νη 

αληαιιαγέο πηζησηηθήο αζέηεζεο (credit default swaps), θαζψο θαη ηα δνκεκέλα 

γξακκάηηα πηζησηηθήο ζχλδεζεο (credit linked structured notes). 

 

1993 έσο 1994: Πεξίνδνο θπξηαξρνχκελε απφ αγνξαπσιεζίεο 

εμηζνξξνπνηεηηθήο κνξθήο απφ επελδπηέο πνπ επεδίσθαλ ζπλνιηθή 

αχμεζε απφδνζεο (φπσο ηα θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ) θαη απφ κηα 

άιιε νκάδα επελδπηψλ, νη νπνίνη ελεξγνπνηήζεθαλ ψζηε λα επσθειεζνχλ 

απφ θάπνηα αλσκαιία ζην ηηαιηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Ζ πξψηε νκάδα 

αλαδεηνχζε ηελ έθζεζε έλαληη ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ ζηελ ακεξηθάληθε 

αγνξά πςειψλ θεξδψλ θαη ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο. Ζ δεχηεξε νκάδα, 

ζπλδπάδνληαο ηηο θνξνινγηθέο ηδηνκνξθίεο κε αλσκαιίεο ζηελ αγνξά 

νκνινγηψλ θαη swaps, αγφξαδε ηηαιηθέο νκνινγίεο, νη νπνίεο έπεηηα 

κεηαηξέπνληαλ κε ειθπζηηθφ πεξηζψξην πάλσ απφ ην LIBOR.  

 

1995 έσο 1996: Πεξίνδνο θπξηαξρνχκελε απφ:  

 Φακειά επηηφθηα θαη κεηνχκελα αλνίγκαηα, ηα νπνία νδεγνχζαλ 

ηνπο επελδπηέο ζηε κφριεπζε ησλ απνδφζεσλ ησλ ζέζεσλ ηνπο. 

 Απμαλφκελε επέλδπζε ζε αλαδπφκελεο αγνξέο κε ηε ρξήζε 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. 

 Υςειφ ελδηαθέξνλ ζε αγνξέο κνριεπκέλσλ δαλείσλ κε ηε ρξήζε 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. 

 

1997 έσο 1998: Ζ θαηάξξεπζε ησλ αμηψλ ησλ θεθαιαίσλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, ε θξίζε ζηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαη ε θξίζε 

ξεπζηφηεηαο ζηηο θεθαιαηαγνξέο, πνπ είρε ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Αζία, 
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επεξέαζε νηθνλνκίεο ρσξψλ, φπσο νη Φηιηππίλεο, ε Τατβάλ, ε Ηλδία, ε 

Κνξέα, ε Ταυιάλδε, ην Φνλγθ-Κνλγθ θαη ε Σηγθαπνχξε. Ζ ππνηίκεζε ησλ 

λνκηζκάησλ ησλ ρσξψλ απηψλ επέθεξε ζεκαληηθή χθεζε ζηελ πεξηνρή. 

 

1999 θαη κεηά: Πεξίνδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εμάπισζε ηεο 

ρξήζεο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ θαη ησλ γξακκαηίσλ πηζησηηθήο 

ζχλδεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηξαπεδηθψλ πηζησηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ηελ 

ελζσκάησζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ζην θχξην ξεχκα ησλ θεθαιαηαγνξψλ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξάγνληεο-θιεηδηά πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο αγνξάο πεξηιακβάλνπλ: 

 Τελ εζηίαζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν φζνλ αθνξά ηα ραξηνθπιάθηα 

θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ. 

 Τε βειηίσζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Τελ πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηεί ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ δνκψλ γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ αληαιιαγή ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Τν κε νινθιεξσκέλν θάζκα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Τελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα ηελ αλάπηπμε δνκψλ νη νπνίεο ζα 

πξνζθέξνπλ ειθπζηηθέο λέεο επελδχζεηο θεθαιαίσλ ζηελ αλάιεςε 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Σηα ραξηνθπιάθηα ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δηλφηαλ έκθαζε ζηε 

ζεκαζία ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζηε ζπρλά ρακεινχ επηπέδνπ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ. Ζ πξνηίκεζε ζε αθίλεηα ή ζε ζρεηηδφκελεο κε απηά 

επελδχζεηο, φπσο θαη ζε θπθιηθέο βηνκεραλίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ 

παγθφζκηα καθξννηθνλνκηθή χθεζε, απνηεινχλ παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ εκθαλίζηεθε ζηα κεγάια θπξίσο 

πηζησηηθά ραξηνθπιάθηα. Απηή ε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πξνήιζε φρη 

κφλν απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεηαβηβάζεηο, αιιά θαη απφ παξάγσγεο κεηαβηβάζεηο 

(επηηφθηα θαη αληαιιαγέο ζπλαιιάγκαηνο), ζε ζπλδπαζκφ κε εθδφζεηο ηεο αγνξάο 

θεθαιαίνπ. 
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Τα παξαπάλσ πξνβιήκαηα απμήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1997-1999 κε ηελ 

ηαρεία επηδείλσζε ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο ησλ επελδπηψλ ζηηο αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο. Υπνηηκήζεηο λνκηζκάησλ, πςειά επηηφθηα θαη ε απνκάθξπλζε 

θεθαιαίσλ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα ζηνπο 

επελδπηέο. Δπίζεο, νη απφηνκεο αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν ζε 

νξηζκέλα ζπκβφιαηα παξαγψγσλ απνηέιεζαλ ζνβαξφ πξφβιεκα. 

 

Τν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ θίλδπλν ησλ πηζησηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ 

νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γηα ηε κέηξεζε ηεο αληηζηαζκηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ γξήγνξα απνθάιπςε ηε ζρέζε θηλδχλνπ θαη 

απφδνζεο απηψλ ησλ ραξηνθπιαθίσλ, απνδεηθλχνληαο ηε δπλακηθή ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ δηαρείξηζε. Ζ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεραληζκψλ γηα ηελ αληαιιαγή ηνπ θηλδχλνπ είραλ σο απνηέιεζκα λα δνζεί 

έκθαζε ζηα πηζησηηθά παξάγσγα σο κέζνπ γηα ηελ ελεξγή δηαρείξηζε 

απηψλ ησλ εηδψλ θηλδχλνπ. 

 

Με ηε δηαζεζηκφηεηα απηψλ ησλ πξντφλησλ, δχν παξάγνληεο πξνζηέζεθαλ 

ζηελ ψζεζε γηα αλάπηπμε. Καηά πξψηνλ, ε πνηθηιία αλαπηπγκέλσλ 

πξντφλησλ, πνπ μεπεξλνχζε ηνλ αξηζκφ ησλ ηαμηλνκεκέλσλ πηζησηηθψλ 

θηλδχλσλ, δεκηνχξγεζε λέεο εθαξκνγέο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο είρε λα 

θάλεη κε ηελ επειημία απηψλ ησλ δνκψλ θαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξνχλ 

απηέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ κε ηξαπεδηθνχο επελδπηέο, γεγνλφο ην 

νπνίν ζα επέηξεπε ζε ηδξχκαηα πνπ δελ ήηαλ ηξαπεδηθά λα αλαιάβνπλ 

πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Ζ ζπκκεηνρή κε ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζπλέπεζε 

κε κηα πεξίνδν πηψζεο ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ θαη ρακειψλ 

πηζησηηθψλ αλνηγκάησλ, πνπ ψζεζε ηνπο επελδπηέο λα αλαδεηήζνπλ λέεο 

πεγέο απφδνζεο. Οη λέεο αγνξέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ νη αλαδπφκελεο 

αγνξέο θαη ε αγνξά ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 
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4.3 ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

 

Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ γηα ηελ πηζησηηθή 

αλάιπζε (credit analysis) ηνπ δαλεηδφκελνπ, ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αιιά θαη ηε κεηαγελέζηεξε ηηηινπνίεζε, κε ζθνπφ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ ραξηνθπιαθίσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε λέσλ 

θαηλνηνκηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηλδχλνπ. 

 

Τα πηζησηηθά παξάγσγα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κηα ηδηαίηεξε ηάμε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, ε αμία ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ κηα 

ππνθείκελε αμία αγνξάο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

ηδησηηθψλ ή θξαηηθψλ ηδξπκάησλ, δηαθνξεηηθψλ απφ ηνπο αληηζπκβαιινκέ-

λνπο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. Τν ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ νξηζκνχ είλαη 

θξίζηκν. Σηελ νπζία, πεξηραξαθψλεη ηνλ ξφιν ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ 

ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηαη-

ξείαο (πηζησηηθφ άλνηγκα ή δηαθπκάλζεηο ηηκήο πξνεξρφκελεο απφ αιιαγέο 

ζηελ πηζησηηθή πνηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αζέηεζεο) κεηαμχ 

δχν κεξψλ, ηα νπνία ίζσο λα κελ έρνπλ θακία εκπνξηθή ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία, ηεο νπνίαο δηαπξαγκαηεχεηαη ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

 

Με ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φςεσλ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

απφ άιινπο θηλδχλνπο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά απηά ζπκβφιαηα επηηξέπνπλ 

αθφκε θαη ζηηο πιένλ κε ξεπζηνπνηήζηκεο πηζησηηθέο ζέζεηο λα 

κεηαθεξζνχλ απφ ραξηνθπιάθηα πνπ έρνπλ ηνλ θίλδπλν, αιιά δελ ηνλ 

επηζπκνχλ, ζε άιια πνπ ηνλ επηζπκνχλ, αιιά δελ ηνλ έρνπλ, αθφκε θαη φηαλ ε 

ππνθείκελε αμία δελ ζα κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν. Τα 

πηζησηηθά παξάγσγα (credit derivatives) αλαθέξνληαη ζε ξεπζηνπνηήζηκνπο 

θαη κε ξεπζηνπνηήζηκνπο ππνθείκελνπο ηίηινπ. Οη ξεπζηνπνηήζηκνη 

πεξηιακβάλνπλ ηα αμηφγξαθα (φπσο ηα νκφινγα), θαζψο θαη ηα 

δηαπξαγκαηεχζηκα δάλεηα. Οη κε ξεπζηνπνηήζηκνη ηίηινη πεξηιακβάλνπλ φια 

ηα ππφινηπα πηζησηηθά εξγαιεία, φπσο ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα δάλεηα. Ζ 
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δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνπο ξεπζηνπνηήζηκνπο θαη κε ξεπζηνπνηήζηκνπο 

ηίηινπο αληαλαθιάηαη, επίζεο, ηφζν ζηε θχζε ηεο ζπκκεηνρήο φζν θαη ζηνπο 

ηχπνπο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνηηκψληαη. 

 

Ο ηνκέαο ηεο αγνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ξεπζηνπνηήζηκνπο ηίηινπο 

πξνζειθχεη θπξίσο επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη δηαρεηξηζηέο αμηφγξαθσλ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πηζησηηθά παξάγσγα απνηεινχλ θπζηθή ζπλέρεηα ησλ 

ππνθείκελσλ αμηφγξαθσλ θαη ηεο αληαιιαγήο ηνπο. Οη ηνκείο ησλ κε 

ξεπζηνπνηήζηκσλ ηίηισλ πξνζειθχνπλ θπξίσο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, βαζηθά 

δηφηη νη ηζνινγηζκνί ηνπο πεξηιακβάλνπλ πνιιά κε ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία. Τα 

πηζησηηθά παξάγσγα απνηέιεζαλ κηα θπζηθή επέθηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ δηαρείξηζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο. 

 

Τν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ εξγαιείσλ είλαη φηη μερσξίδνπλ θαη 

απνκνλψλνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, δηεπθνιχλνληαο ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ, κε 

ζθνπφ: 

 ηελ αληηγξαθή. 

 ηε κεηαθνξά. 

 ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ. 

 

Τα πηζησηηθά παξάγσγα δηεπθνιχλνπλ επίζεο ηελ αλάπηπμε λέσλ κεραληζκψλ γηα 

ηελ αλάιεςε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε κε παξαδνζηαθά ζρήκαηα κε θαζνξηζκέλν 

θίλδπλν ή θαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο αληακνηβήο. Ζ θχξηα δήηεζε γηα ηα πξντφληα 

ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ πξνέξρεηαη απφ ηξάπεδεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα θαη άιινπο ζεζκηθνχο επελδπηέο. Ζ ρξήζε ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο 

νθείιεηαη ζηελ επηζπκία δηαρείξηζεο ή αλάιεςεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη 

βειηίσζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πηζησηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ. 

 

Ζ επελδπηηθή δήηεζε πξνσζείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ: 

 Τε δπλαηφηεηα λα πξνζηίζεηαη αμία ζηα ραξηνθπιάθηα δηακέζνπ ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο πίζησζεο ζε κηα μερσξηζηή δηάζηαζε. Δηδηθφηεξα, απηφ 
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ζπλεπάγεηαη ηε ζεψξεζε εηδηθψλ ηχπσλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ρσξίο ηελ 

απφθηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πηζησηηθνχ θεθαιαίνπ. 

 Τελ επθαηξία δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ επελδχζεσλ. 

 Τελ αδπλακία ησλ παξαδνζηαθψλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ 

θεθαιαίνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αγνξέο δαλείσλ, ιφγσ ηεο απνπζίαο 

θαηάιιειεο κεζφδνπ δηαρείξηζεο δαλείσλ. 

 Τε δπλαηφηεηα λα εμηζνξξνπεζεί ε ηηκνιφγεζε ηεο αγνξαπσιεζίαο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλάκεζα ζε μερσξηζηά ηκήκαηα ηεο αγνξάο. 

 

Μαθξνρξφληα, είλαη πηζαλφλ ηα πηζησηηθά παξάγσγα λα ππαγνξεχζνπλ κηα βαζηά 

αιιαγή ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ησλ δχν απηψλ νκάδσλ, ησλ ζεζκηθψλ 

επελδπηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ. Οη ζεζκηθνί επελδπηέο ζα πξνζζέζνπλ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν σο κηα μερσξηζηή ηάμε θεθαιαίνπ, ε νπνία ζα 

αληηκεησπηζηεί κέζα ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην θαηαλνκήο θεθαιαίνπ. Οη 

ηξάπεδεο ζα κεηαζρεκαηίζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζε απηφλ ηεο πεγήο πηζησηηθψλ 

θεθαιαίσλ, ηα νπνία αξγφηεξα ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο επελδπηέο. 

 

Ζ εηαηξηθή ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη πηζαλφλ λα 

αλαπηπρζεί σο έλαο κεραληζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θηλδχλνπ ή ηνπ θηλδχλνπ ζρεδηαζκνχ (ηδίσο ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο), 

θαζψο θαη σο θάιπςε ζε ηπρφλ κε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ κεγάισλ 

πξνκεζεπηψλ ή αγνξαζηψλ. Τα πηζησηηθά παξάγσγα πξντφληα 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο νκάδεο εξγαιείσλ: 

 Αληαιιαγέο νιηθήο απφδνζεο ( total rate of return or total return swaps 

or loan swaps). 

 Πξντφληα πηζησηηθνχ αλνίγκαηνο ( credit spread products). 

 Πξντφληα πηζησηηθήο αζέηεζεο ( credit default products). 

 

Οη αληαιιαγέο ζπλνιηθήο απφδνζεο απνηεινχλ κεηαιιαγή ησλ παξα-

δνζηαθψλ ζρεκάησλ αληαιιαγψλ ζε ζπλζεηηθή δεκηνπξγία δαλείνπ ή ζε 

επελδχζεηο πηζησηηθνχ θεθαιαίνπ ή ζε βξαρπρξφλην πηζησηηθφ θίλδπλν. Τν 

θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ είλαη ε εκθάληζε ηνπο 

εθηφο ηζνινγηζκνχ. 
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Τα πξντφληα πηζησηηθνχ αλνίγκαηνο απνηεινχλ γεληθά κειινληηθά ζπκβφιαηα 

ή δηθαηψκαηα επάλσ ζηα πεξηζψξηα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηα επαίζζεηα 

πηζησηηθά θεθάιαηα (πξσηίζησο νκνινγίεο, δάλεηα ή άιια πηζησηηθά 

θεθάιαηα). Απηά ηα εξγαιεία επηηξέπνπλ ηελ μερσξηζηή δηαπξαγκάηεπζε 

απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε θηλδχλνπ, 

ηελ θεξδνζθνπία ή ηελ αχμεζε απφδνζεο. 

 

Οη αληαιιαγέο ζπλνιηθήο απφδνζεο θαη ηα πξντφληα πηζησηηθνχ αλνίγκαηνο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο παλνκνηφηππα πξντφληα, θαζψο επηηξέπνπλ ηε 

ζπλζεηηθή δεκηνπξγία θάπνησλ βέβαησλ ζέζεσλ. Απηέο νη ζέζεηο κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγεζνχλ ζηε θπζηθή αγνξά, αιιά ε δεκηνπξγία παξάγσγνπ 

ζρεκαηηζκνχ πιενλεθηεί ζεκαληηθά σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ην θφζηνο απνηακηεχζεσλ ηεο πξάμεο. 

 

Τα πξντφληα πηζησηηθήο αζέηεζεο είλαη ζπλήζσο δνκεκέλα σο εξγαιεία πνπ 

δίλνπλ κηα ζπκθσλεκέλε πιεξσκή (είηε θαζνξηζκέλε είηε ππνινγηδφκελε κε 

βάζε θάπνηνλ εηδηθφ κεραληζκφ) κε ηελ επέιεπζε ελφο γεγνλφηνο. Έηζη, ηα 

πξντφληα απηά επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηε ζεψξεζε ηνπ θαζαξνχ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο ηεο αζέηεζεο ελφο 

θαζνξηζκέλνπ εθδφηε. 

 

Ζ αγνξά γηα πηζησηηθά παξάγσγα ζα κπνξνχζε λα δηαθξηζεί ζε: 

 Πηζηψζεηο επελδπηηθνχ βαζκνχ (investment grade). 

 Με επελδπηηθνχ βαζκνχ (non – investment grade). 

 Πηζησηηθά θεθάιαηα πνπ πεξηέρνπλ θίλδπλν (credit with risk). 

 Πηζηψζεηο αλαδπφκελσλ αγνξψλ (emerging market risks). 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ ζρεηηθά ρακεινχ θηλδχλνπ αζέηεζεο ησλ πηζηψζεσλ 

επελδπηηθνχ βαζκνχ, ηα θχξηα πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξψηε 

νκάδα είλαη ηα πξντφληα πηζησηηθνχ αλνίγκαηνο. Δληνχηνηο, ε ζπγθέληξσζε 

πηζησηηθψλ πξνβιεκάησλ ίζσο θάλεη απαξαίηεηε ηε ρξήζε πξντφλησλ 

πηζησηηθήο αζέηεζεο. Οη άιιεο ηξεηο νκάδεο αθνξνχλ πξντφληα πηζησηηθνχ 

αλνίγκαηνο θαη πηζησηηθήο αζέηεζεο. 
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4.4 ΑΓΟΡΑ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

 

Ζ αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζεί κε βάζε 

ηελ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ππνθείκελσλ θεθαιαίσλ ή ππνρξεψζεσλ. Οη 

ζπλήζεηο θαηεγνξίεο είλαη: 

 

1. Τςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο (investment grade credit) 

 

Απηή ε θαηεγνξία θαιχπηεη πςειήο πνηφηεηαο πηζηψζεηο. Ο θίλδπλνο 

αζέηεζεο είλαη ρακειφο, δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έκθαζε ζε άιιεο 

κνξθέο θηλδχλνπ, φπσο ηα πηζησηηθά αλνίγκαηα. Τα αξρηθά θίλεηξα γηα 

απηέο ηηο πξάμεηο είλαη ηα εμήο: 

 Τξηβέο ηεο αγνξάο, φπσο παξαθξαηνχκελνη θφξνη θαη λνκηθνί παξά-

γνληεο. 

 Γεκηνπξγία πξνηχπσλ κνξθψλ έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν. 

Τα πξντφληα πνπ απαληνχλ ζπρλφηεξα είλαη: 

 Οη πξάμεηο πηζησηηθνχ αλνίγκαηνο. 

 ηα παξάγσγα πηζησηηθήο αζέηεζεο. 

 

2. Υακειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο (non – investment grade credit) 

  

Ο πςειφηεξνο θίλδπλνο αζέηεζεο θαη ε χπαξμε εκπνδίσλ ζπκκεηνρήο ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία επέλδπζεο είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε 

δεκηνπξγία πηζησηηθψλ παξαγψγσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί: 

 Δπθνιία εηζφδνπ ησλ πηζησηηθψλ θεθαιαίσλ. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαβίβαζεο. 

 Βειηίσζε ησλ εθαξκνγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

πηζησηηθψλ εθζέζεσλ. 

 Γηεπθφιπλζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αηειεηψλ ηεο 

αγνξάο. 

Τα πξντφληα πνπ ζπλαληψληαη πην ζπρλά είλαη νη αληαιιαγέο νιηθήο 

απφδνζεο δαλείνπ, ηα πξντφληα αλνίγκαηνο θαη ηα πξντφληα αζέηεζεο. 
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3. Δπηθίλδπλεο πηζηώζεηο (risky credit) 

 

Απηή ε θαηεγνξία εζηηάδεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο ν εθδφηεο έρεη 

αζεηήζεη ή νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα απνηειέζνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θίλδπλν. Τα αξρηθά θίλεηξα ζε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνπλ: 

 Δπθαηξηαθή δηαπξαγκάηεπζε δαλείνπ. 

 Πξάμεηο πςεινχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο. 

 Πξνζδνθίεο αλάθακςεο επηηνθίνπ. 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζε απηή ηελ θαηεγνξία απνηειεί επέθηαζε ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο δαλείνπ ή θεθαιαίνπ, φπνπ ηα πηζησηηθά παξάγσγα 

ιεηηνπξγνχλ σο έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε 

κείσζε ηεο έθζεζεο ζηελ ππνθείκελε πίζησζε. 

 

4.  Αλαδπόκελεο αγνξέο (emerging markets) 

 

Απηή ε θαηεγνξία ηεο αγνξάο δίλεη έκθαζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εθδφηε, 

άξα είλαη ζεκαληηθά ηφζν ν ξφινο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ρψξαο 

(sovereign risk) φζν θαη νη δπζθνιίεο ή αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο ζηελ 

απφθηεζε άκεζσλ εθζέζεσλ θηλδχλνπ ζηα πηζησηηθά παξάγσγα. Ζ αξρηθή 

ψζεζε γηα πξάμεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πεξηιακβάλεη: 

 Πξνζπάζεηεο απφθηεζεο απνδφζεσλ απφ εξγαιεία ρσξίο άκεζε 

έθζεζε ζηνλ ππνθείκελν πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 Μείσζε ησλ κεηαβηβαζηηθψλ δαπαλψλ, θπξίσο απηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θφξνπο θαη άιιεο ξπζκίζεηο. 

 Πξαγκαηνπνίεζε αμίαο απφ θηλήζεηο αλνίγκαηνο. 

 Γηαρείξηζε ηκεκάησλ πνιηηηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Οη θίλδπλνη ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηνπο εμήο: 

 Κίλδπλνο ηηκήο θεθαιαίνπ (cost of capital risk) (επηηφθην, λφκηζκα, 

κεηνρή): έθζεζε ζε αιιαγέο ηεο αμίαο ηεο ππνθείκελεο κεηαβιεηήο. 

 Πηζησηηθόο θίλδπλνο (credit risk): έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ηεο αζέηεζεο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ. 
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 Ρπζκηζηηθόο θίλδπλνο (regulatory risk): έθζεζε ζε αιιαγέο ζηηο 

εθαξκνδφκελεο ξπζκίζεηο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξάμεο (λνκνζεζία 

αμηφγξαθσλ, θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη ινηπά). 

 Κίλδπλνο επηθξαηείαο (sovereign risk): έθζεζε ζε πνιηηηθφ θίλδπλν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ λνκηζκαηηθήο κε κεηαηξεςηκφηεηαο ή 

κε δπλαηφηεηαο κεηαβίβαζεο, απαιινηξίσζεο ή δήκεπζεο θαη άιισλ 

ζπλαθψλ θηλδχλσλ. 

 

 

4.5  ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

 

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ αλάπηπμε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ, ζην πιαίζην 

ελφο ηξαπεδηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ, είλαη ε θαηάιιειε 

ηνπνζέηεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Οη πεξηζζφηεξνη 

νξγαληζκνί δηαζέηνπλ έλαλ αξηζκφ ηκεκάησλ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαπξαγκάηεπζε πηζησηηθψλ παξαγψγσλ, ηα νπνία, ελαιιαθηηθά ή ζπλδπαζηηθά, 

κπνξεί λα είλαη ην ηκήκα ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, ην ηκήκα  αλαδπφκελσλ 

αγνξψλ, ην ηκήκα αληαιιαγψλ θεθαιαίσλ, θνηλνπξαθηηθψλ πσιήζεσλ αμηψλ, 

ηηηινπνίεζεο, κεηνρψλ (εηδηθφηεξα δηαπξαγκάηεπζεο κεηαηξέςηκσλ) αθφκα θαη ην 

ηκήκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

Ζ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ απαηηεί ηελ εθαξκνγή 

ελφο ππνδείγκαηνο ηξαπεδηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην κέιινλ. Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ παξαθνινπζψληαο ηε δηεμαγσγή κηαο 

πξάμεο ζε έλα ηέηνην ηξαπεδηθφ ππφδεηγκα. Έζησ κηα ηξάπεδα ε νπνία επηζπκεί 

λα ζπκκεηέρεη ζε έλα δάλεην, ζε αγνξά αμηφγξαθνπ ή ζε πξάμε ελφο 

αμηφγξαθνπ. Ζ πηζησηηθή έγθξηζε αλαδεηείηαη κέζα απφ ηελ πηζησηηθή ιεηηνπξγία, 

φληαο δπαδηθή (λαη ή φρη) θαη ίζσο ζε νδεγίεο ηηκνιφγεζεο γηα ηελ πξάμε. 

 

Με ην ππφδεηγκα ηεο κειινληηθήο ηξαπεδηθήο πξάμεο, ηα βήκαηα ζα ήηαλ θάπσο 

δηαθνξεηηθά: 

 Ο εηζεγεηήο ζα αλαδεηνχζε έγθξηζε απφ ηελ πηζησηηθή ιεηηνπξγία. 
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 Ζ πηζησηηθή ιεηηνπξγία ζα έδεηρλε ζηνλ εηζεγεηή ηελ ηηκή ηελ νπνία ζα 

ρξέσλε απηφο σο πηζησηηθή θεθαιαηαθή ρξέσζε. Απηή ε ζαθήο ρξέσζε ζα 

απνδηδφηαλ έλαληη ηνπ ινγηζηηθνχ θέξδνπο ή δεκηάο ηνπ εηζεγεηή ηεο 

πξάμεο (είηε είλαη δηεπζπληήο ζρέζεσλ, δηαπξαγκαηεπηήο ή γξαθείν 

θεθαιαηαγνξψλ). 

 Ζ πηζησηηθή ιεηηνπξγία ζα ηηκνινγνχζε ηελ πηζησηηθή ρξέσζε απφ ηε 

ρακειφηεξε ησλ δχν πεγψλ: 

 

1. Δζσηεξηθή πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηε ζπλεηζθνξά πεξηζσξίνπ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ θηλδχλνπ ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο. Ζ απφδνζε ζα ηζν-

δπλακνχζε κε ηελ απαηηνχκελε, ψζηε λα θαιπθζεί ε αλακελφκελε ή κε 

αχμεζε ησλ απσιεηψλ. 

 

2. Δμσηεξηθή πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηελ ηηκή ηεο αγνξάο γηα ηελ αγνξά 

πξνζηαζίαο αζέηεζεο (κέζσ κηαο αληαιιαγήο πηζησηηθήο αζέηεζεο) απφ 

θάπνηνλ απνδεθηφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ αληηζπκβαιιφκελν. 

 

Αλ αλαιακβαλφηαλ ε πξάμε, ηφηε ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ζα αληηκεησπηδφηαλ 

εζσηεξηθά σο αληαιιαγή θηλδχλνπ πηζησηηθήο αζέηεζεο αλάκεζα ζηελ πηζησηηθή 

ιεηηνπξγία (πσιεηήο πξνζηαζίαο) θαη ηνλ εηζεγεηή ηεο πξάμεο (αγνξαζηήο 

πξνζηαζίαο). Ζ πηζησηηθή ιεηηνπξγία ζα είρε ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

αλαιεθζέληνο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Ζ αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ έρεη αλαπηπρζεί σο απνηέιεζκα ησλ 

απαηηήζεσλ δχν θχξησλ ζπκκεηερφλησλ: ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επελδπηψλ 

ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο. Ώζεζε ζηελ αλάπηπμε έδσζαλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ εληφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ 

κε εζηίαζε ζηηο πθηζηάκελεο πηζησηηθέο εθζέζεηο. Ζ πξνζέγγηζε απηή αλαδεηά ηα 

επηθίλδπλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλαζξνηζηηθψλ εθζέζεσλ ζηνλ θίλδπλν θαη ηα 

ζπζρεηίδεη κε ηελ επηηεπρζείζα απφδνζε. 

 

Υπάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηε ρξήζε παξαγψγσλ γηα ηελ ελεξγή 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νπφηε απαηηείηαη ε ιήςε ζέζεο ζηα 
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πηζησηηθά αλνίγκαηα ή ζηνλ θίλδπλν αζέηεζεο ησλ εθδνηψλ. Απαηηείηαη επίζεο, ε 

ηνπνζέηεζε ζηελ αζέηεζε θηλδχλνπ, ζην πνζνζηφ αλάθακςεο, θαζψο θαη ζηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ηεο απφδνζεο 

γηα ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ. Τν θαζαξφ απνηέιεζκα είλαη φηη πηζηψζεηο, φπνπ ε 

απφδνζε δίλεη ππεξβνιηθή απνδεκίσζε γηα ηνλ εθηηκψκελν πηζησηηθφ θίλδπλν, 

αλαιακβάλνληαη, ελψ άιιεο, φπνπ ε απφδνζε είλαη ρακειφηεξε απφ ηνλ 

πσινχκελν θίλδπλν, πσινχληαη. Οπζηαζηηθά, ην πηζησηηθφ παξάγσγν είλαη έλα 

πξντφλ πνπ κεηαηξέπεη ηελ πίζησζε απφ κηα αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ζε κηα εηδηθή παξάκεηξν ηεο αγνξάο, ε νπνία 

κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Ο ζηφρνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα είλαη είηε ην θέξδνο απφ ηε ζσζηή 

πξφβιεςε ησλ θηλήζεσλ ηεο αγνξάο ή ε πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή ηνπνζέηεζε 

ζηελ αγνξά. Τν ηειεπηαίν ζα κπνξνχζε λα πάξεη ηε κνξθή πψιεζεο ρακειψλ 

αλνηγκάησλ πξνζεζκηαθνχ ζπκβνιαίνπ έλαληη αλάιεςεο ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ αζέηεζεο ζε ειθπζηηθά επίπεδα θφζηνπο, 

επηηξέπνληαο ζην κέιινλ ηελ επηζεηηθή έθζεζε ζηελ αγνξά, ρσξίο παξάιιειε 

έθζεζε θαη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 

Ζ ηειεπηαία εθαξκνγή ζηελ νπζία κεηαηξέπεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

νξγαληζκνχο απφ δεκηνπξγνχο ζε δηαλνκείο θαη παξαιήπηεο-αγνξαζηέο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ αξρηθή αλαινγία εδψ εμαξηάηαη απφ ηελ επίηεπμε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ θεθαιαηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη άιισλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ δπλαηφηεηα ηηηινπνίεζεο έρεη θάλεη εθηθηή ηε 

κεηαηξνπή ησλ αμηψλ πνπ ζεσξνχληαη κε ξεπζηέο, φπσο ππνζήθεο θαη εηζπξαθηέεο 

πηζησηηθέο θάξηεο, ζε δηαπξαγκαηεχζηκα αμηφγξαθα. Απηή ε αιιαγή έρεη 

κεηαηξέςεη ηνλ ξφιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ζε πεγή θαη δηαλνκέα 

θεθαιαίνπ. 

 

 

4.6 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

 

Ζ αγνξά πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεηαη απφ ζπκκέηνρνπο, 

φπσο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, επελδπηηθέο ηξάπεδεο, επελδπηέο ζηαζεξνχ 
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εηζνδήκαηνο θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο. Τα θίλεηξα θάζε 

ζπκκέηνρνπ είλαη δηαθνξεηηθά. Παξ' φια απηά, θνηλέο επηδηψμεηο ζηηο εθαξκνγέο 

είλαη ε απνκφλσζε ηνπ ππνθείκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη πξνζπάζεηεο 

αχμεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ε δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

 

1.  Δκπνξηθέο ηξάπεδεο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη επφκελν λα δεκηνπξγεί πηζησηηθνχο 

θηλδχλνπο κέζσ ησλ δαλεηνδνηήζεσλ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε αγνξά ησλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ζεσξείηαη ζπλαθφινπζν ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 

δηαρείξηζεο ησλ πηζησηηθψλ εθζέζεσλ, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ δαλεηαθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ. Ζ θχξηα πξνζνρή ησλ εθαξκνγψλ δίδεηαη ζηε 

κεηαθνξά θαη αληηζηάζκηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

2. Δπελδπηηθέο ηξάπεδεο/δηαρεηξηζηέο 

Τα ηειεπηαία ρξφληα νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο έρνπλ αλαιάβεη πςειά επίπεδα 

πηζησηηθήο έθζεζεο, κε ηελ είζνδν ζε πξάμεηο παξαγψγσλ σο ζπλαθφινπζν 

λέσλ εθδφζεσλ αμηφγξαθσλ, θαζψο θαη ζε δαλεηαθέο ή πηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη δηαπξαγκαηεχζεηο δαλείσλ. Βαζηθφ πξφβιεκα απνηειεί ν ζεκαληηθφο 

θίλδπλνο πηζησηηθνχ αλνίγκαηνο, ηνλ νπνίν πθίζηαληαη νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο 

ζηηο απνγξαθέο αμηφγξαθσλ θαη ζηελ ηηηινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δηαρείξηζε 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κε ηε ρξήζε πξντφλησλ πηζησηηθνχ 

αλνίγκαηνο. 

 

3.  Δπελδπηήο ζηαζεξνύ εηζνδήκαηνο 

Οη επελδπηέο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο έρνπλ παξαδνζηαθά αλαιάβεη πνιιέο κνξθέο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, κε θπξηφηεξε ηνλ θίλδπλν αζέηεζεο ηνπ εθδφηε ζε ρξέε ή 

κεηνρηθά αμηφγξαθα. Τα πηζησηηθά παξάγσγα βνεζνχλ ηνπο επελδπηέο λα 

απνκνλψζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν απηφ (αζέηεζεο θαη αλνίγκαηνο). 

 

4. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο 
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Ζ ζπκκεηνρή ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξεηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε 

ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο. Οη θχξηεο εθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ: ηε δηαρείξηζε 

θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ θίλδπλν απφ ηηο πηζαλέο 

κεηαβνιέο ζηα πηζησηηθά αλνίγκαηα θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

ζε πξάμεηο κε παξάγσγα γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

 

 

4.7 ΠΗΘΑΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΑ ΠΗΣΧΣΗΚΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΑ 

 

Παξφιν πνπ ηα πηζησηηθά παξάγσγα πξνζθέξνπλ πνιιά νθέιε, αλ δελ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια κπνξνχλ λα απμήζνπλ θάπνηνπο απφ ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

αγνξά. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ κπνξεί λα 

δηαζηξέςεη ηα ππάξρνληα θίλεηξα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ. 

 

Ζ αγνξά κε ζθνπφ ην θέξδνο ή αιιηψο ην αξκπηηξάδ (arbitrage) πνπ αθνξά 

ζηα θεθάιαηα πνπ νη ηξάπεδεο πξέπεη λα θξαηνχλ ίζσο νδεγήζεη ζε νξζφηεξε 

θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ, αιιά παξφια απηά ππάξρεη ν θίλδπλνο ε 

δξαζηεξηφηεηα απηή λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ κηαο 

ηξάπεδαο. Απηφ βέβαηα ζπκβαίλεη γηαηί νη ηξάπεδεο απαιιάζζνληαη απφ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρακεινχ θηλδχλνπ θαη θξαηνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πςεινχ θηλδχλνπ.  

 

Ζ θαζαξή επίδξαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, (δειαδή ην θαηά πφζν κηα 

ηξάπεδα έρεη ηειηθά πνιχ πεξηζζφηεξα ή πνιχ ιηγφηεξα θεθάιαηα απφ φζν ζα 

έπξεπε) εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά ην κνληέιν εθηίκεζεο θηλδχλνπ ηεο 

εθάζηνηε ηξάπεδαο αληηθαηνπηξίδεη ηνπο πξαγκαηηθνχο θηλδχλνπο φινπ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ζε ζρέζε κε ην ζηαζεξφ πνζνζηφ ηνπ νθηψ ηνηο 

εθαηφ επί ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ πνπ ζα 

έπξεπε λα παξαθξαηνχλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ην κνληέιν κηαο ηξάπεδαο 

εθηηκά θαιχηεξα ην πνζφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ έπξεπε ε ηξάπεδα λα δηαηεξεί, 

ζε ζρέζε βέβαηα κε ην απινχζηεξν κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο 
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θαλνληζκνχο, ηφηε ην arbitrage κπνξεί λα επηηξέςεη ζηε ηξάπεδα λ επηηχρεη κηα 

θαιχηεξε εμηζνξξφπεζε θηλδχλνπ κε απφδνζε ρσξία λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο. 

 

Έλαο αθφκε θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηα πηζησηηθά παξάγσγα, θαη αθνξά 

θπξίσο ζηα πηζησηηθά παξάγσγα πνπ έρνπλ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

αλαθνξάο δάλεηα, έρεη λα θάλεη κε ηα θίλεηξα παξαθνινχζεζεο δαλείσλ. Σε 

θάζε δάλεην πνπ δίλεη κηα ηξάπεδα παξαθνινπζεί ηελ πηζησηηθή αμηνπηζηία 

ηνπ δαλεηδνκέλνπ. Αλ φκσο ε ηξάπεδα αγνξάζεη πηζησηηθή πξνζηαζία, κέζσ 

ηεο ρξήζεο πηζησηηθνχ παξαγψγνπ, ηφηε ε παξαθνινχζεζε ηνπ δαλείνπ 

πηζαλφλ λα κελ είλαη ην ίδην απνδνηηθή κε πξηλ.  

 

Αλ φκσο ε ιήμε ηνπ πηζησηηθνχ παξαγψγνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ιήμε ηνπ 

δαλείνπ ηφηε δελ ζα ππάξμνπλ θίλεηξα γηα κε απνηειεζκαηηθή 

παξαθνινχζεζε θαζψο ε ηξάπεδα ζα ππφθεηηαη ζηνλ θίλδπλν κηαο 

ελδερφκελεο αζέηεζεο κεηά ηε ιήμε ηνπ παξάγσγνπ πξντφληνο. Δπίζεο, νη 

ηξάπεδεο νη νπνίεο απνθεχγνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πηζησηηθή αμηνπηζηία 

ηνπ δαλεηδνκέλνπ απνθηνχλ θαθφ φλνκα ην νπνίν ίζσο απνδεηρζεί δαπαλεξφ 

γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. 

 

Γεληθφηεξα, ηα πηζησηηθά παξάγσγα ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηελ 

ξεπζηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ πξντφλησλ πνπ εκπεξηέρνπλ 

ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θηλδχλνπ κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηεο μερσξηζηήο απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ. Τα πηζησηηθά 

παξάγσγα επίζεο, ίζσο βειηηψζνπλ ηελ δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ηηκήο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

 

4.8 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  

 

Σην θεθάιαην απηφ έγηλε πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο θαη αλάιπζεο ησλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ σε κέζνπ δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ 

ηηο ηξάπεδεο θαη ηα ππφινηπα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Αξρηθά, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε γηα ηελ πνξεία ησλ 
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πηζησηηθψλ παξαγψγσλ απφ ην 1990 έσο ζήκεξα θαη αλαθέξζεθε πσο απηή 

ε πνξεία έρεη επεξεάζεη ηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Σηε ζπλέρεηα, αλαπηχρζεθε ε 

έλλνηα ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη 

ε ρξήζε ηνπο ζηελ αγνξά ησλ ηξαπεδψλ. 

  

Ζ αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη ην επφκελν ζεκαληηθφ δήηεκα 

πνπ αλαιχεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην. Αλαιχεηαη ε αγνξά ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ππνθείκελσλ θεθαιαίσλ. 

Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο ηεο αγνξάο ησλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θπξηαξρνχλ νη ηξάπεδεο. Τέινο, 

αλαθέξνληαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ 

ηξαπεδηθή αγνξά απφ ηελ ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ σο ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 
 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟ ΟΡΗΜΔΝΔ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 

 

 

5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ εμειηγκέλσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

απνηειεί απαξαίηεηε ζηξαηεγηθή γηα ηηο κεγάιεο ειιεληθέο ηξάπεδεο. H 

αλαβάζκηζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πεξί ππνινγηζκνχ ηεο επάξθεηαο 

ηδίσλ θεθαιαίσλ (λέν Σχκθσλν ηεο Βαζηιείαο, θνηλνηηθή νδεγία CRD) 

αλακέλεηαη λα σθειήζεη ζεκαληηθά ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, 

ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, φζν θαη ζηελ 

επίηεπμε πςειφηεξσλ ξπζκψλ απνδνηηθφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ φκσο νη 

ηξάπεδεο λα απνθνκίζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα νθέιε, ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ 

ζπζηήκαηα δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο (reporting systems), ηα νπνία λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηφκνξθε θαη βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία, έγθαηξε δηάζεζε, αθξίβεηα, αμηνπηζηία θαη 

πιεξφηεηα πιεξνθνξηψλ.  

 

Δηδηθά, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα 

επηθέξεη θαη ηηο κεγαιχηεξεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο βάζεη ηνπ λένπ πιαηζίνπ, 

ε πιήξεο θαη απηνκαηνπνηεκέλε αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ 

γηα ηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηνλ έιεγρν θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνδεηγκάησλ κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

ησλ απνθάζεσλ πηζηνδφηεζεο ησλ ηξαπεδψλ, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Δθηηκάηαη φηη ε πηνζέηεζε ελφο θαηάιιεινπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο αλαθνξψλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

εξγαιείν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ζηειερψλ ησλ αξκφδησλ 

δηεπζχλζεσλ ησλ ηξαπεδψλ, ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηθαλνπνίεζε απμεκέλσλ 
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επνπηηθψλ απαηηήζεσλ παξαγσγήο αλαθνξψλ θαη ζα ππνβνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ 

ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Σην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηέζζεξεηο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, πνπ είλαη ε Τξάπεδα Πεηξαηψο, ε Δκπνξηθή Τξάπεδα, ε 

Eurobank EFG θαη ε Δζληθή Τξάπεδα Διιάδνο Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ηξαπεδψλ 

 

 

5.2 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

θαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο ν θίλδπλνο απηφο 

ζρεηίδεηαη κε κηα απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Τξάπεδαο. Δηδηθφηεξα, ε 

αλάιεςε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δηαηεξείηαη ζε ειεγρφκελα επίπεδα, κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ θαη αληίζηνηρσλ νξίσλ, 

ζε επίπεδν αληηζπκβαιιφκελνπ, γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ή ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Βαζηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ γηα θάζε αληηζπκβαιιφκελν έρεη ε 

εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Ζ εθηίκεζε απηή βαζίδεηαη ηφζν 

ζε πνζνηηθά φζν θαη ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη ε πνξεία ησλ νηθνλνκηψλ ησλ 

ρσξψλ πνπ ε Τξάπεδα έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επίζεο θαη ε 

πνξεία εμέιημεο ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο ζε θάζε ρψξα. Σηηο 

κνλάδεο ηεο Τξάπεδαο, εθαξκφδνληαη εληαίεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

αληίζηνηρσλ πηζηνδνηηθψλ νξίσλ.  

 

Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην αλ αθνξνχλ θεληξηθέο θπβεξλήζεηο, 
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ηξάπεδεο, επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ αμηνιφγεζε 

επηρεηξήζεσλ εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηηο 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ε εθηίκεζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ελψ γηα ηηο 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο δίλεηαη έκθαζε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

 

Καηά ηελ εγθξηηηθή δηαδηθαζία, εμεηάδεηαη ν ζπλνιηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα 

θάζε αληηζπκβαιιφκελν, ή νκάδα αληηζπκβαιιφκελσλ, πνπ ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο (one obligor concept) θαη ζπλδπάδνληαη ηα πηζησηηθά φξηα πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο ηεο Τξάπεδαο. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ, ιακβάλνληαη παξάιιεια ππ’ φςηλ 

εμαζθαιίζεηο ή εγγπήζεηο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε ζπλνιηθή έθζεζε ηεο 

Τξάπεδαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη 

ησλ πηζησηηθψλ αλνηγκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα 

φξηα, γίλεηαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε. Σηα πηζησηηθά αλνίγκαηα 

ζπλππνινγίδνληαη ζέζεηο ζε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη 

πηζησηηθά αλνίγκαηα ιφγσ δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ. 

 

Δηδηθφηεξα, γηα ηηο ζέζεηο παξαγψγσλ, ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ην ηζνδχλακν 

πηζησηηθφ άλνηγκα κε ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο θαζαξήο ζέζεο θαη ηελ 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, ηε δηάξθεηά ηνπο θαη άιισλ 

παξαγφλησλ. Αλ θαη ηα πηζησηηθά αλνίγκαηα απφ ζέζεηο παξαγψγσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλα ζε ζρέζε κε ηα πηζησηηθά αλνίγκαηα έλαληη ησλ ρνξεγήζεσλ, 

απηά ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαηά ηελ εγθξηηηθή δηαδηθαζία θαη απνηεινχλ 

κέξνο ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζπλνιηθά γηα έλαλ αληηζπκβαιιφκελν. 

 

Σε φ,ηη αθνξά ηηο πηζηνδνηήζεηο ηδησηψλ, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, φπσο 

εθαξκνγή κνληέισλ πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο (credit scoring), αλάιπζε 

δηάξζξσζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ θαη πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ησλ νθεηιεηψλ. 
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Παξάιιεια, αμηνπνηνχληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εμέιημε 

ινγαξηαζκψλ θαζπζηεξεκέλσλ νθεηιψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ραξαθηεξηζηηθά 

νθεηιεηψλ, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη πξνζαξκνγήο 

ησλ αληίζηνηρσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ν δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch 

αλαβάζκηζε ηελ καθξνρξφληα πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηεο Τξάπεδαο 

Πεηξαηψο ζε “Α-“ απφ “ΒΒΒ+”, κε ηελ ηαπηφρξνλε αιιαγή ηεο πξννπηηθήο 

αλαβάζκηζεο ζε 'ζηαζεξή'. Τα ππφινηπα ratings παξέκεηλαλ ρσξίο αιιαγή ζε 

“F2” γηα ηε βξαρπρξφληα πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε θαη ζε “B/C” γηα ην αηνκηθφ 

rating. Ζ αλαβάζκηζε αλαγλσξίδεη ηελ ζπλερηδφκελε θαιή επίδνζε ηεο 

Τξάπεδαο, ηε βειηίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα θαη ζε επηιεγκέλεο 

ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηελ εληζρπκέλε θεθαιαηαθή βάζε, ην 

θαιφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηνπο βειηησκέλνπο δείθηεο πνηφηεηαο 

ελεξγεηηθνχ. Αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηαρεία αχμεζε ησλ ρνξεγήζεσλ ζε αγνξέο πνπ δελ έρνπλ αθφκε πεξάζεη 

πεξηφδνπο χθεζεο (ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε), 

θαζψο θαη ην απμαλφκελν κεξίδην αγνξάο ελεξγεηηθνχ θαη εζφδσλ ζε 

πςειφηεξνπ θηλδχλνπ αλαδπφκελεο αγνξέο. 

 

Παξφιν πνπ ε Τξάπεδα Πεηξαηψο αχμεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ιηαληθή 

ηξαπεδηθή, ηα δάλεηα πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (46% ζην ηέινο ηνπ 

πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2008) θαη πξνο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (22%) απνηεινχλ 

αθφκα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Ωο απνηέιεζκα 

απηνχ, ην θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην είλαη ειαθξά ρακειφηεξν απφ ηηο 

ππφινηπεο ειιεληθέο Τξάπεδεο, αιιά ε ηζρπξή αλάπηπμε ηνπ δαλεηαθνχ ηεο 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ην ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θαη δαλεηαθφ θφζηνο έρνπλ 

νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο Τξάπεδαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Ζ θεξδνθνξία έρεη επίζεο σθειεζεί απφ ην ζηαζεξφ ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, φπνπ νη νηθνλνκίεο 

πξνβιέπεηαη λα αλαπηχζζνληαη ην 2008-2009 κε ξπζκφ κεγαιχηεξν ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, 

ε Fitch αλαθέξεη φηη ε Πεηξαηψο δηαζέηεη απφ ηνπο θαιχηεξνπο δείθηεο 
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πνηφηεηαο ραξηνθπιαθίνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη φηη ε ζπγθέληξσζε αλά 

θιάδν είλαη ζρεηηθά ρακειή. Αλαθέξνληαη επίζεο νη επηηπρείο πξνζπάζεηεο 

ηεο ηξάπεδαο γηα ελίζρπζε ηεο θαηαζεηηθήο ηεο βάζεο, θαζψο νη θαηαζέζεηο 

πειαηψλ μεπέξαζαλ ηελ αχμεζε ησλ ρνξεγήζεσλ νδεγψληαο ζε βειηησκέλε 

ξεπζηφηεηα. Τέινο, ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Σεπηέκβξην ηνπ 2007 

θαηά €1.35δηο ελίζρπζε ηελ θεθαιαηαθή βάζε ηεο Τξάπεδαο θαη αχμεζε ην 

δείθηε Tier 1 (θαηά Βαζηιεία II) ζε 8.8% ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2008. 

 

 

5.3 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

Ζ Δκπνξηθή Τξάπεδα εθαξκφδεη κεζνδνινγίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ 

αμηνιφγεζε, ηε κέηξεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία, θαζψο θαη απφ 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δκπνξηθήο 

Τξάπεδαο. Μεηά ηελ εμαγνξά ηεο Δκπνξηθήο Τξάπεδαο απφ ηελ Crédit 

Agricole, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο πξνθιήζεηο ζε φηη αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ φπνπ ρξεηάδεηαη 

ελαξκφληζε κεηαμχ Δκπνξηθήο Τξάπεδαο θαη Crédit Agricole, ε Δκπνξηθή 

Τξάπεδα πξνρσξά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ ηεο ζε 

επηκέξνπο ηνκείο. Παξάιιεια, ην 2006 ε Δκπνξηθή Τξάπεδα αλέιαβε κηα 

ζεηξά απφ πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λένπ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο II. Ζ ζπκκφξθσζε κε ην λέν 

πιαίζην βαζίδεηαη ζην πξφγξακκα πνπ θέξεη ηελ θσδηθή νλνκαζία Βαζηιεία II, 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ επηκέξνπο έξγα. Ζ Τξάπεδα ην 2006 δεκηνχξγεζε 

ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βαζηιεία II, ην νπνίν ζηεξίδεη ηελ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ έξγσλ ζε ζπκθσλία κε ηελ αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή θαη 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Crédit Agricole.  

 

Σηελ Δκπνξηθή Τξάπεδα ε εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη 

δχν επίπεδα. Τν πξψην επίπεδν πεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν 

αληηζπκβαιινκέλνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ 

δαλεηδφκελσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα θαη ην δεχηεξν επίπεδν ηνλ 
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θίλδπλν ζπγθέληξσζεο, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ε πςειή δαλεηαθή έθζεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο, θιάδνπο, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή ρψξεο. 

 

Ο ηνκέαο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ, σζηφζν, έρεη επεξεαζηεί απφ δηάθνξεο 

λέεο εμειίμεηο ζε επηκέξνπο πεξηνρέο. Ζ δηαδηθαζία πηζησηηθψλ απνθάζεσλ 

αλαζεσξήζεθε, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο Crédit Agricole. Όζνλ αθνξά 

ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, ην ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο Anadefi, ην νπνίν απνηειεί ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηνπ Οκίινπ 

ηεο Crédit Agricole, βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ζε νιφθιεξν ηνλ 

Όκηιν ηεο Δκπνξηθήο Τξάπεδαο. Ταπηφρξνλα, ε Τξάπεδα έρεη μεθηλήζεη ηελ 

πινπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αλαβαζκίζεσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

λέσλ πξνηχπσλ αλαθνξάο πξνο ηελ Crédit Agricole  

 

Γηα ηα δάλεηα ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ε Τξάπεδα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα 

ππνδείγκαηα βαζκνινγίαο (scorecards). Ζ Δκπνξηθή Τξάπεδα βξίζθεηαη ζηε 

δηαδηθαζία βειηίσζεο ησλ εθαξκνγψλ εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ ιηαληθήο 

ηξαπεδηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Crédit Agricole, κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ππνδεηγκάησλ βαζκνιφγεζεο ζπκπεξηθνξάο (behavioural scoring), θαζψο 

θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο application scoring γηα ηα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα. Ζ Τξάπεδα εθηηκά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αλά δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην 

θαη ππνινγίδεη ηε κέγηζηε δεκία πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ απηά ηα 

ραξηνθπιάθηα. Έηζη, είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε πνπ 

ζεκεηψλεηαη ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο θαη εηζάγεη ηα 

απαξαίηεηα δεδνκέλα ζην ζχζηεκα θαηαλνκήο εζσηεξηθψλ πξνβιέςεσλ, 

ψζηε λα κπνξεί λα ιακβάλεη κέηξα γηα λα ππεξθαιχπηεη ηε κέζε αλακελφκελε 

εηήζηα δεκία πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ινγηζηηθέο ηεο πξνβιέςεηο (impairment 

control). 

 

Δθ ησλ άιισλ ε Δκπνξηθή Τξάπεδα έρεη αλαπηχμεη κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Με βάζε ην Πξφγξακκα 

Βαζηιεία ΗΗ, έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ έξγα γηα λα αθνινπζήζεη, αξρηθά, 

ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Σε δεχηεξν ζηάδην, ν 
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πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βαζηιεία ΗΗ 

επηθεληξψλεηαη ζηηο πην αλαβαζκηζκέλεο πξνζεγγίζεηο, ζε ζπκθσλία κε ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο Crédit Agricole.  

 

Τν Πξφγξακκα Βαζηιεία ΗΗ έρεη νξγαλσζεί ζε πέληε βαζηθνχο ηνκείο. Ο 

πξψηνο ηνκέαο αθνξά νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά δεηήκαηα, φπσο ε 

δηαθπβέξλεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζε επίπεδν Οκίινπ θαη ε 

πξνζαξκνγή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο. Ο δεχηεξνο ηνκέαο αθνξά δεηήκαηα 

πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, φπσο ε πηζησηηθή πνιηηηθή θαη νη δηαδηθαζίεο 

πηζηνδνηήζεσλ, ε πνιηηηθή θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ, 

ε θεθαιαηαθή εθηίκεζε, ε ηηκνιφγεζε θαζψο θαη ε ζηξαηεγηθή αλαθνξψλ θαη 

δηαθάλεηαο. Ο ηξίηνο ηνκέαο επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα δεδνκέλσλ θαη 

ζπζηεκάησλ, φπσο ε εθαξκνγή απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, νη νξηζκνί 

δεδνκέλσλ, ε πνηφηεηα θαη ν έιεγρνο, θαζψο θαη ηα εξγαιεία αλαθνξψλ γηα 

ηελ Βαζηιεία ΗΗ. Ο ηέηαξηνο ηνκέαο αθνξά ππνδείγκαηα θαη κεζνδνινγίεο, 

φπσο ε εθηίκεζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ δηαθφξσλ ραξηνθπιαθίσλ, ε 

αμηνιφγεζε εμαζθαιίζεσλ θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη. Τέινο, ν 

πέκπηνο ηνκέαο αθνξά δεηήκαηα ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, φπσο ε πνιηηηθή θαη 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ν ζρεδηαζκφο κεζνδνινγίαο, ε 

κεζνδνινγία ζπιινγήο δεδνκέλσλ δεκίαο, ην Σρέδην Δπηρεηξεκαηηθήο 

Σπλέρεηαο θαη ην ζχζηεκα αλαθνξψλ.  

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βαζηιεία ΗΗ έρεη ιάβεη ππ’ φςηλ ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή ηεο Crédit Agricole γηα ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί θαη ζεκαληηθνί πφξνη έρνπλ δηαηεζεί ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη ησλ 

κνληέισλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δκπνξηθή Τξάπεδα 

εγθαζηζηά λέν Data Warehouse ην νπνίν είλαη κειεηεκέλν λα ιεηηνπξγεί σο 

έλαο εληαίνο ρψξνο απνζήθεπζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

πηζηψζεηο ηεο Τξάπεδαο. Απηή ε εθαξκνγή ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

έγθαηξε θαη ιεπηνκεξή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ζα ζπκβάιεη ζε βειηηψζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ηελ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε αλαθνξψλ. 
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 Τν Data Warehouse ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο Basel II Engine. Ζ Τξάπεδα εθαξκφδεη ηε ιχζε Basel ΗΗ Engine 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επνπηηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ εθαξκνγή απηή ζα 

δηεπθνιχλεη επίζεο θαη ηελ θαηάξηηζε επνπηηθψλ θαη εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ 

θαη ηελ θεθαιαηαθή αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο (stress 

testing). Δπηπιένλ, ζα νδεγήζεη ζηνλ αμηφπηζην ππνινγηζκφ ησλ 

θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ ηερληθψλ 

θάιπςεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ ππνδεηγκάησλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ, ε Τξάπεδα 

έρεη μεθηλήζεη ηελ εθαξκνγή κηα λέαο πηζηνιεπηηθήο ηαμηλφκεζεο 

επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Crédit Agricole, θαη 

ζεσξείηαη σο ε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλαβαζκηζκέλσλ κεζνδνινγηψλ 

ζην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Με ηελ αλάπηπμε λέσλ application θαη 

behavioural scorecards, ε νπνία έρεη μεθηλήζεη, ζα εθηηκάηαη ε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ ηδησηψλ δαλεηνιεπηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη ζα 

ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ αλαβαζκηζκέλσλ κεζνδνινγηψλ κέηξεζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ην ραξηνθπιάθην ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. Μέζσ ησλ 

αλσηέξσ δξάζεσλ αλακέλεηαη ε βειηίσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ νθεηιεηψλ, πνπ ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξεο πηζηνδνηηθέο 

απνθάζεηο θαη ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε αθξηβέζηεξσλ κεζφδσλ 

ηηκνιφγεζεο πξνζαξκνζκέλσλ ζηνλ θίλδπλν.  

 

 

5.4 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΖΝ EUROBANK EFG 

 

H Eurobank EFG, αθνινπζψληαο ηηο δηεζλψο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, εθαξκφδεη 

κία ζαθψο θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία πηζησηηθήο έγθξηζεο, κε αλεμάξηεηεο 

αλαζεσξήζεηο ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ππαγνξεχεη ηελ αλεμαξηεζία 

κεηαμχ ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε ζρέζε account officer, ηεο εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ηεο εθηακίεπζεο θαη ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

δαλείνπ. Οη πηζησηηθέο πνιηηηθέο ηεο Τξάπεδαο αλαζεσξνχληαη ζε εηήζηα 

βάζε. 
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Τν 2006 ε Τξάπεδα πξνρψξεζε ζηελ ηξίηε ηηηινπνίεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

(1 δηο €), ελψ πξνρψξεζε, πξψηε κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ζε 

ηηηινπνίεζε δαλείσλ πξνο κηθξέο επηρεηξήζεηο, χςνπο € 2,25 δηζ. Οη 

ηηηινπνηήζεηο απηέο, νη νπνίεο έιαβαλ πςειέο αμηνινγήζεηο απφ δηεζλείο 

νίθνπο, επηβεβαηψλνπλ ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

Τξάπεδαο.  

 

Σηελ Τξαπεδηθή Ηδησηψλ Πειαηψλ, ε Eurobank EFG ρξεζηκνπνηεί 

εμεηδηθεπκέλα ζηαηηζηηθά κνληέια γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ. Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο είλαη 

θεληξνπνηεκέλε. Τν ραξηνθπιάθην παξαθνινπζείηαη επίζεο κέζσ ελφο 

εχξνπο ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. Οη πξνβιέςεηο ηεο Τξαπεδηθήο Ηδησηψλ 

Πειαηψλ βαζίδνληαη ζε αλαιχζεηο ησλ θαζπζηεξήζεσλ. Ζ πνιηηηθή 

πξνβιέςεσλ ηεο Τξάπεδαο ειέγρεηαη σο πξνο ηελ επάξθεηά ηεο αλά εμάκελν, 

ελψ νη ππνινγηζκνί ησλ πξνβιέςεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεληαία βάζε. 

 

Σηε Σηεγαζηηθή Πίζηε, ε Eurobank EFG εθαξκφδεη θεληξνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο θαη δηαζέηεη ζηαηηζηηθφ κνληέιν αμηνιφγεζεο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη 

παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, βάζεη ησλ θαλφλσλ πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο. Όιεο νη εθηηκήζεηο αθηλήησλ γίλνληαη απφ αλεμάξηεηνπο κεραληθνχο 

θαη ειέγρνληαη ζε ζρέζε κε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο. Τν χςνο ηνπ δαλείνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε θαη ηε γεληθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ νθεηιεηψλ. Ζ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ παξαθνινπζείηαη 

επίζεο απφ έλα εχξνο ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, φπσο θαηαλνκέο θαη δείθηεο 

θαζπζηεξήζεσλ αλά πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ 

αθηλήηνπ (Loan to value), δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 

Όζνλ αθνξά ζηα δάλεηα πξνο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ε Τξάπεδα πξνρψξεζε 

ζηελ πξψηε ηηηινπνίεζε ζηελ ειιεληθή αγνξά απηνχ ηνπ είδνπο 

ραξηνθπιαθίνπ. Ζ εγθξηηηθή δηαδηθαζία είλαη βαζηζκέλε ζην αθφινπζν 

πιαίζην: θεληξνπνηεκέλεο εγθξηηηθέο δηαδηθαζίεο, μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο 

εμαζθαιίζεσλ, ρξεκαηνδφηεζε θεθαιαίνπ θίλεζεο κέζσ ηεο εθρψξεζεο 
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απαηηήζεσλ απφ πηζησηηθέο θάξηεο θαη δαλεηζκφο ζε μέλν λφκηζκα ζε 

πιήξσο θαιπκκέλε βάζε.  

 

Σην δαλεηζκφ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κεγαιχηεξε ρξήζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάιπζεο. Σηηο κεγάιεο εηαηξείεο, αμηνινγείηαη ε ξεπζηφηεηα θαη ε 

νηθνλνκηθή ηζρχο, ελψ απαηηείηαη ε νκφθσλε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ εγθξηηηθνχ 

θιηκαθίνπ. Τα πεξηζζφηεξα εγθεθξηκέλα φξηα είλαη βξαρππξφζεζκνπ 

ραξαθηήξα θαη εμαζθαιίδνληαη θπξίσο κε κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο. Σε 

ζρέζε κε ηηο εμαζθαιίζεηο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε Τξάπεδα έρεη 

απζηεξέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε, απνδνρή θαη έιεγρν ησλ 

εμαζθαιίζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

βαζηζκέλε ζε έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, πνπ 

ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πηζηνχρνπ, φζν θαη ηηο 

εμαζθαιίζεηο. 

 

 Τν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

πξνβιέςεσλ ζε ηξηκεληαία βάζε γηα ην ραξηνθπιάθην Τξαπεδηθήο 

Δπηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ν Τνκέαο Πηζησηηθνχ Διέγρνπ πξαγκαηνπνηεί 

ζπλερείο ειέγρνπο ζηηο κνλάδεο δηαζθαιίδνληαο ηε ζσζηή απεηθφληζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πηζηνχρσλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ ζηε Eurobank EFG 

ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Τνκέα Πηζησηηθνχ Διέγρνπ, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα 

ηνλ, κεηά ηελ έγθξηζε, έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ. Ο 

Τνκέαο Πηζησηηθνχ Διέγρνπ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο ηεο Τξάπεδαο θαη αλαθέξεηαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή – Risk Executive. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006 ε Τξάπεδα ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα 

βαζκνινγίαο ηεο Moody’s Risk Advisor (MRA) γηα φιεο ηηο δαλεηνδνηήζεηο ηνπ 

corporate θαη ηνπ wholesale, φπνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί, ην νπνίν αμηνινγεί 

ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα κε βάζε θπξίσο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα θαζψο θαη ζεκαληηθά πνηνηηθά θξηηήξηα.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηελ αξρή ηνπ 2005 ε Τξάπεδα παξαθνινπζεί 

φινπο ηνπο πηζηνχρνπο πνπ εκθαλίδνπλ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 
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(probability of default), πξνθεηκέλνπ ε πιεξνθφξεζε απηή λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα κειινληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

λέαο Σπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο (Basel ΗΗ). Αλαθνξηθά κε ηε κέηξεζε ηνπ 

θηλδχλνπ, ε Τξάπεδα έρεη αλαπηχμεη θαηάιιειν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο 

(transactional rating), κε ην νπνίν αμηνινγνχληαη φινη νη πηζηνχρνη ηεο 

Τξαπεδηθήο Δπηρεηξήζεσλ ην νπνίν ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηνπ ηφζν ηε 

βαζκνιφγεζε ηνπ πηζηνχρνπ (Borrower Rating), φζν θαη ηελ χπαξμε 

νπνηαζδήπνηε εμαζθάιηζεο.  

 

Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν ηεο Τξάπεδαο ζε θάζε νθεηιέηε ππφθεηηαη ζε 

ιεπηνκεξείο αλαζεσξήζεηο. Κάζε πεξίπησζε αλαζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ην ρξφλν, ελψ εάλ θαηαηάζζεηαη ζηελ ιίζηα ησλ ππφ παξαθνινχζεζε 

(watchlist), αλαζεσξείηαη θάζε έμη κήλεο ή θαη λσξίηεξα εάλ απαηηείηαη. Οη 

αλαζεσξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ πειάηε θαη 

πξνβιέπνπλ ηε κειινληηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε, ηελ επξσζηία θαη ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο ησλ ηζνινγηζκψλ, καδί κε ηηο ζρεηηθέο ηάζεηο ηνπ θιάδνπ θαη 

άιιεο εμσηεξηθέο επηξξνέο. Τα ζέκαηα απηά εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ην 

κέγεζνο, ηε δνκή θαη ηε δηάξθεηα ηεο δαλεηνδφηεζεο. 

 

Υπφ ηελ επίβιεςε ηεο κεηξηθήο Τξάπεδαο, νη ζπγαηξηθέο ηεο ζηε Νέα 

Δπξψπε έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ ίδηα δνκή. Ο ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

είλαη, δειαδή, αλεμάξηεηε κνλάδα πνπ ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ κε κεζφδνπο αλάινγεο κε 

απηέο ηεο κεηξηθήο Τξάπεδαο. 

 

Τέινο, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ 

δηεζλψλ πξαθηηθψλ (best practice) ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ε Τξάπεδα έρεη 

μεθηλήζεη απφ ην 2004 έλα έξγν κεγάιεο θιίκαθαο κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε ηεο 

Μεζφδνπ Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ (”Internal Ratings Based approach”-IRB) 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πιαηζίνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (Basel 

II). Τν πιάλν εθαξκνγήο έρεη θαηαξηηζηεί ζε επίπεδν Οκίινπ θαη έρεη ρξνληθφ 

νξίδνληα ηεηξαεηίαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη ζέζεη ε Τξάπεδα 

ηεο Διιάδνο. Πξνβιέπεη εθαξκνγή ηεο IRB γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ ηεο Τξάπεδαο απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 
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(Foundation IRB γηα ην Wholesale, Advanced IRB γηα ην Retail) θαη ζηαδηαθή 

κεηάβαζε γηα ηα ππφινηπα ραξηνθπιάθηα ηεο Τξάπεδαο θαζψο θαη γηα 

ζπγαηξηθέο κε ζεκαληηθά ππφινηπα. Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνζαξκνγήο ε Τξάπεδα έρεη πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία βάζεο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ ζπιινγή ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ή 

πξνζαξκνγή (calibration) εμειηγκέλσλ κνληέισλ αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο 

θηλδχλνπ πειαηψλ/δαλεηαθψλ ζρέζεσλ. 

 

 

5.5 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ 

 

Ο Όκηινο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο, σο νξγαληζκφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

έλα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν θαη κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, αλαγλσξίδεη 

ηελ έθζεζή ηνπ ζε ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο θαη ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζήο ηνπο. Ζ δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ απηψλ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δέζκεπζεο ηνπ Οκίινπ λα επηδηψθεη ζηαζεξά πςειέο 

απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπ. 

 

Σην πιαίζην απηφ εληζρχζεθε ε ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κε ηε 

δεκηνπξγία ηξηψλ λέσλ κνλάδσλ ειέγρνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα αλακνξθψζεθε ε δηαθπβέξλεζή ηεο ζε επίπεδν Οκίινπ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη εληαία 

αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε φιν ην 

εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ. 

 

Παξάιιεια, θαη κε βάζε ηε ζεζπηζκέλε Σηξαηεγηθή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ν 

Όκηινο ζπλέρηζε απξφζθνπηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Βαζηιεία ΗΗ» ζηνρεχνληαο, αθελφο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην λέν επνπηηθφ 

πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, αθεηέξνπ ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θεθαιαίνπ. 

Σεκεηψλεηαη φηη ην πξφγξακκα «Βαζηιεία ΗΗ» πεξηιακβάλεη 216 έξγα, εθ ησλ 

νπνίσλ 159 αθνξνχλ ζηα ζπγαηξηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη πινπνηείηαη 

ρσξίο αμηνζεκείσηεο απνθιίζεηο απφ ην ζρεηηθφ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ. 
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Ο Όκηινο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε βέιηηζηε 

δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

πηζαλή αδπλακία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πηζηνχρσλ (αληηζπκβαιινκέλσλ ηεο) 

λα εθπιεξψζνπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπο έλαληη ηεο Τξάπεδαο ή 

ζπγαηξηθψλ ηεο. Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί γηα θάζε κνξθή πηζηνδφηεζεο 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηα ραξηνθπιάθηά ηνπ (γηα παξάδεηγκα ην Μνληέιν 

Αμηνιφγεζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πηζηνδνηήζεσλ γηα ην επηρεηξεκαηηθφ 

ραξηνθπιάθην, εγθξηηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ππνδείγκαηα γηα ηα ραξηνθπιάθηα 

Ληαληθήο Τξαπεδηθήο). Ζ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ αμηφπηζηε θαηάηαμε ησλ πηζηνχρσλ ζε βαζκίδεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο αλακελφκελεο 

θαη κε αλακελφκελεο δεκίαο θαη ελ ηέιεη, ηελ πξνζηαζία ηεο θεξδνθνξίαο θαη 

ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηνπ Οκίινπ. Ζ πξνζηαζία έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ επηηπγράλεηαη κέζσ:  

 

 Τεο εθαξκνγήο θαηάιιεισλ νξίσλ πηζησηηθνχ αλνίγκαηνο έλαληη 

κεκνλσκέλσλ πηζηνχρσλ, νκίισλ πηζηνχρσλ, ζπγθέληξσζεο ζε 

θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θη άιισλ. 

 Τεο ρξήζεο ηερληθψλ κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (εμαζθαιίζεηο, 

εγγπήζεηο). 

 Τεο πξνζαξκνγήο ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ. 

 Τεο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε πηζηνδνηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα αλαθεξζεί θαη ην πψο ν Όκηιφο ηεο Δζληθήο 

Τξάπεδαο δηαρεηξίδεηαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηνιεπηψλ 

δηελεξγείηαη μερσξηζηά απφ ηελ Τξάπεδα θαη θάζε κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. 

Ο Όκηινο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο. Δπίζεο, έρεη ζπζηαζεί ην 

Σπκβνχιην Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ κε ζθνπφ ηελ θαζηέξσζε νκνηφκνξθεο 

πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε νιφθιεξν ηνλ Όκηιν. Κάζε κία απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηνιεπηψλ 
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πνπ έρεη εθαξκνζηεί απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, ζπληνλίδεηαη 

απφ ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηνιεπηψλ 

αλαιακβάλεηαη θεληξηθά απφ ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηεο 

Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο πηζηνδνηηθέο 

Γηεπζχλζεηο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ρνξεγήζεσλ. 

Σχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ηεο Τξάπεδαο, νη επηρεηξεκαηηθέο ρνξεγήζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε νθηψ 

θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σηνπο δαλεηνιήπηεο ρακεινχ θηλδχλνπ 

ζπλήζσο πξνζθέξνληαη πην επλντθνί φξνη, ελψ γηα ηηο ρνξεγήζεηο ζε πςεινχ 

θηλδχλνπ δαλεηνιήπηεο απαηηνχληαη γεληθά ηξηηεγγπήζεηο θαη επηπξφζζεηεο 

εμαζθαιίζεηο.  

 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ δαλεηνιεπηψλ ζε θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γίλεηαη 

κε βάζε ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ δαλεηνιήπηε, ηελ πξφνδν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ 

δνκή φπσο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε πνζνηηθνχο δείθηεο, φπσο ηεο ζρέζεο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα δαλεηαθά θεθάιαηα, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ 

δείθηε θπθινθνξίαο απνζεκάησλ θαη απαηηήζεσλ. Δπίζεο, ιακβάλνληαη ππ’ 

φςηλ θαη πνηνηηθνί παξάγνληεο φπσο ε αθεξαηφηεηα θαη ε εκπεηξία ησλ 

ζηειερψλ, ηπρφλ πξφγξακκα εμέιημεο ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, 

ε Τξάπεδα ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηεο θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ν δαλεηνιήπηεο 

ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θάζε δαλεηνιήπηε ππφθεηηαη ζε εηήζηα ιεπηνκεξή 

αμηνιφγεζε, ή εμακεληαία ζηελ πεξίπησζε δαλεηνιεπηψλ πςεινχ θηλδχλνπ, 

θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη φιεο νη ρξεκαηνδνηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρεη ε Τξάπεδα πξνο απηφλ. Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 

γηα ιφγνπο ζπλαιιαγψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλακελφκελε ιήμε θάπνηαο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο, δηελεξγείηαη θαη ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δαλεηνιήπηε. Δλδηάκεζεο αμηνινγήζεηο 

δηελεξγνχληαη επίζεο ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλσλ πιεξσκψλ, εθφζνλ 



[Πληκτρολογήστε κείμενο] 

 

 

89 

βέβαηα ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπλήζε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε ή αιιαγέο ζρεηηθά κε ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ.  

 

Σε πεξίπησζε κεζνπξφζεζκσλ ρνξεγήζεσλ πξνο δαλεηνιήπηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλαξμε λέσλ επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ ελέρνπλ 

εηδηθνχο θηλδχλνπο, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο ή ε 

ίδηα ε επηρείξεζε ή γηα άιινπο ιφγνπο, γεληθφηεξα δηελεξγνχληαη ζπρλέο 

αμηνινγήζεηο. Οη αμηνινγήζεηο αλαιακβάλνληαη απφ ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο 

πηζηνδνηήζεσλ ην νπνίν παξαθνινπζεί ην δαλεηνιήπηε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δαλεηνιήπηε ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ηζηνξηθά 

θαη πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πειάηε, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο, θαζψο επίζεο θαη 

ζρεηηθέο ηάζεηο γηα ηνλ θιάδν θαη άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο.  

 

Τα πην πάλσ ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο, ηε δνκή θαη ηελ 

σξίκαλζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ε Τξάπεδα, θαη ζε ζρέζε κε ηε 

θχζε ησλ δηαζέζηκσλ εγγπήζεσλ. Όηαλ ε Τξάπεδα ζεσξήζεη φηη ν 

δαλεηνιήπηεο ελέρεη θίλδπλν, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα 

πεξηνξίζεη ηελ έθζεζεο ηεο Τξάπεδαο ζηνλ θίλδπλν απηφ, θαη επηπιένλ λα 

κεηψζεη φιεο ηηο παξερφκελεο ρξεκαηνδνηηθέο δηεπθνιχλζεηο πξνο ην 

δαλεηνιήπηε. Γηα παξάδεηγκα, ε Τξάπεδα κπνξεί λα απμήζεη ην χςνο ησλ 

απαηηνχκελσλ εγγπήζεσλ, λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην επηηφθην ρνξεγήζεσλ ζε 

πςειφηεξν επίπεδν ή λα κεηψζεη ην πηζησηηθφ φξην.  

 

Δπηπιένλ, ηα ζηειέρε ησλ πηζηνδνηήζεσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πειάηε ζα εληαηηθνπνηήζνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ινηπψλ 

παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν. Όηαλ ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δαλεηνιήπηε θαηαιήμεη ζηελ 

θαηάηαμε ηεο πηζηνδφηεζεο ζε πςειφηεξε θαηεγνξία θηλδχλνπ, ηφηε είηε ην 

αθάιππην κέξνο ηεο πηζηνδφηεζεο ζα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί, ή ζα 

απνξξηθζνχλ νη κειινληηθέο πηζηνδνηήζεηο θαη αλαλεψζεηο ησλ πθηζηάκελσλ. 

Σρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ ζε θαηεγνξίεο, γίλεηαη αλάιπζε 

ζπληειεζηψλ ζε φιεο ηηο εκπνξηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο πηζηνδνηήζεηο. 
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Τάζεηο ζην ραξηνθπιάθην ησλ ρνξεγήζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, 

αλαθέξνληαη ηαθηηθά ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Δπίζεο, ε Τξάπεδα δηαηεξεί 

θαηάζηαζε παξαθνινχζεζεο ησλ εκπνξηθψλ πηζηνδνηήζεσλ γηα ηηο νπνίεο νη 

πιεξσκέο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηφθσλ είλαη ιεμηπξφζεζκεο γηα πεξίνδν 

ηξηψλ κελψλ, αιιά δελ έρνπλ αθφκα ηαμηλνκεζεί ζηηο ρνξεγήζεηο ζε 

θαζπζηέξεζε. Τα ζηειέρε ησλ πηζηνδνηήζεσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηνπο 

πειάηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηε ιίζηα, ιακβάλνπλ κέηξα 

πξνθεηκέλνπ νη ζπγθεθξηκέλεο ρνξεγήζεηο λα κε κεηαθεξζνχλ ζηηο 

ρνξεγήζεηο ζε θαζπζηέξεζε θαη ηαπηφρξνλα ππνβάιινπλ ζρεηηθέο κεληαίεο 

αλαθνξέο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ρνξεγήζεηο θηεκαηηθήο πίζηεο, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

παξαθνινπζείηαη θεληξηθά θαη αλαιακβάλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Κηεκαηηθήο 

Πίζηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαη ε εληαία εθαξκνγή πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Οη ρνξεγήζεηο 

εμαζθαιίδνληαη κε ηελ πξνζεκείσζε ηνπ αθηλήηνπ ζε πνζνζηφ 120% ηεο 

αμίαο ηεο ρνξήγεζεο. Τν κέγηζην πνζφ ηεο ρνξήγεζεο δελ κπνξεί λα μεπεξλά 

ην 75% ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Σε πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη 

φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην πηζησηηθφ πξνθίι 

ηνπ δαλεηνιήπηε, ηε ηνπνζεζία ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ην είδνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ην πνζφ ηεο ρνξήγεζεο κπνξεί λα αληηζηνηρεί θαη ζην 100% 

ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο πηζησηηθέο θάξηεο θαη ηηο ρνξεγήζεηο θαηαλαισηηθήο πίζηεο, 

ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ ρνξεγήζεσλ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

Credit Scoring ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά πεξίπησζε. Ζ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ ησλ άιισλ αλαιχζεσλ, 

ηε ηαμηλφκεζε ηνπ θηλδχλνπ αλά πεξίνδν πιεξσκψλ, αλά πξντφλ θαη γηα 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ην ζπλερή 

θαη επαξθή ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο (probability of default). 
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Οη δηαδηθαζίεο ρνξεγήζεσλ είλαη θεληξηθά νξγαλσκέλεο. Οη ιφγνη πνπ 

ππαγνξεχνπλ ηελ νξγαλσηηθή απηή δνκή είλαη νη αθφινπζνη: 

 Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο θαη εληαίαο εθαξκνγήο ηεο 

πηζησηηθήο πνιηηηθήο. 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνρέηεπζε ησλ αηηήζεσλ γηα ρνξεγήζεηο 

κέζα ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Τξάπεδαο, 

επηηαρχλνληαο έηζη ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη 

δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε ζπλέπεηα θαη αθξίβεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εηζαγσγήο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ. 

 

Δπηπιένλ, ε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηεο Τξάπεδαο έρεη αλαπηχμεη 

κνληέια γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο (Probability of default) 

θαη ηεο δεκίαο απφ αζέηεζε (Loss given default) ησλ πξντφλησλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Τα κνληέια απηά επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ, ηελ εθηίκεζε 

θαη παξαθνινχζεζε ησλ αλακελφκελσλ θαη κε αλακελφκελσλ δεκηψλ γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ Ληαληθήο Τξαπεδηθήο, ε νπνία 

ζπζηάζεθε πξφζθαηα, θέξεη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη είζπξαμεο 

παιαηψλ ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. Οη ζηφρνη ηεο 

δηεχζπλζεο απηήο, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε ηνπ δείθηε 

ιεμηπξφζεζκσλ ρνξεγήζεσλ, ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε αζεηνχκελσλ 

ρνξεγήζεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνλνεηηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπο, ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. 

 

 

5.6 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο βξίζθνληαη ζε κηα δίλε ζηαζεξψλ θαη ζπλερψλ αιιαγψλ 

θαη ε επηβίσζή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο 
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αιιαγέο απηέο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηα θχξηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη απφ ηα ηξαπεδηθά ζηειέρε. 

Θεσξείηαη, επίζεο, ε εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ πξσηεχνλ δηνηθεηηθφ δήηεκα γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. 

 

Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη ηέζζεξεηο 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Τα κέηξα απηά θαζψο παξαηεξείηαη δελ δηαθέξνπλ πνιχ ζε θάζε 

κηα απφ απηέο ηηο ηξάπεδεο. Αλάινγα φκσο κε ηελ νκάδα ζηφρν (target group) 

ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο θαίλεηαη λα εθαξκφδνληαη θαη πην δξαζηηθά κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηελ νκάδα απηή. 

 

Τέινο, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ παξαηεξείηαη φηη ην 

Σχκθσλα ηεο Βαζηιείαο ΗΗ έρεη εηζέιζεη πιένλ γηα ηα θαιά ζηα επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Όινη νη ζχκβνπινη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ησλ ππφ εμέηαζε ζην θεθάιαην απηφ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ νκνινγνχλ φηη ε 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ηνπο έρεη βνεζήζεη αξθεηά ζην 

δχζθνιν έξγν ηνπο. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Τα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αληηκεησπίδνπλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο κε δηαθφξνπο ηξφπνπο. Δηδηθφηεξα κε ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ 

ζπζηεκάησλ πξνζδηνξηζκνχ κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ζηνπο 

νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλα. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ή θαη 

ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπο εάλ θξηζεί απαξαίηεην. 

 

Δπηπιένλ κε ηελ πξνζπάζεηα ζπκκφξθσζεο πξνο ην ζχζηεκα αληηκεηψπηζεο 

θηλδχλσλ ην νπνίν ηίζεηαη απφ ηηο ειεγθηηθέο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο. Τα σο 

άλσ ζπζηήκαηα αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο 

νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην φηη ππάξρνπλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ην ίδην ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ελψ ππάξρνπλ θαη 

απηά πνπ ζρεδηάδνληαη θαη επηβάιινληα απφ ηηο επνπηηθέο θαη ειεγθηηθέο 

αξρέο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα: 

 

Α. Πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ ηα νπνία ππάξρνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. 

Β. Μέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπ 

ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Γ. Αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, κε ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

κεζφδνπ. 

Γ. Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ γηα ηελ ιήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ήδε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. 

 

Δηδηθφηεξα, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα είλαη εθηεζεηκέλα ζε θίλδπλν 

θαη ε πξψηε εξγαζία πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 
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είλαη ν επαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ  ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

εθδειψλνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ν θίλδπλνο ησλ θιαζηθψλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ 

είλαη ν άκεζνο πηζησηηθφο θίλδπλν, ελψ γηα ηα ηηηινπνηεκέλα δάλεηα εθηφο 

απφ απηφλ πθίζηαηαη θαη ν θίλδπλνο ησλ επηηνθίσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο. Γηα ηα 

πξντφληα πνπ είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ζπλάιιαγκα, ν θίλδπλνο πνπ πθίζηαηαη 

είλαη ν ζπλαιιαγκαηηθφο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξνη κέζνδνη γηα ηελ κέηξεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ φπνπ ε θάζε κέζνδνο έρεη ηελ δηθή ηεο 

ζθνπηκφηεηα. Έηζη, πξέπεη λα ππάξρεη δηάθξηζε γηα ηελ εθαξκνγή 

δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο /θηλδχλνπ. 

Γειαδή, ελψ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ θιαζηθψλ δαλείσλ κεηξάηαη σο 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δαλεηνιήπηε (άκεζνο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο) ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ελφο παξαγψγνπ πξντφληνο 

(θίλδπλνο αληηζπκβαιιφκελνπ) κεηξάηαη κε ην πνζφ πηζησηηθήο αληηζηνηρίαο 

ηνπ πξντφληνο. 

 

Άιιε δηάθξηζε αθνξά ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ ίδην 

ηχπν ηνπ πξντφληνο ή ηνπ θηλδχλνπ. Σηε πεξίπησζε δειαδή ηνπ άκεζνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε κέηξεζή ηνπ κπνξεί λα γίλεη κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα 

κε βάζε ηελ εμέηαζε θάπνησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο επηρείξεζεο ή 

κε βάζε θάπνην κνληέιν πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ πηζησηηθήο 

θεξεγγπφηεηαο ηεο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 

ζπζρεηίδνπλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο κε ηελ πηζαλφηεηα 

απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. 

 

Τέινο, ππάξρεη δηάθξηζε πνπ αθνξά ηελ δηαθνξεηηθή εθαξκνγή ηεο ηδίαο 

βαζηθήο κεζφδνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε κέζνδνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο 

ζε θίλδπλν (value at risk), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κε βάζε ηηο 

κεηαβιεηφηεηεο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ φπσο 

εθηηκήζεθαλ απφ ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία, ή κε βάζε απζαίξεηεο ηηκέο ηηο νπνίεο 

πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο ν αλαιπηήο, γηα λα δηαπηζηψζεη ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ 

πνπ πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εμέιημε απηψλ ησλ ηηκψλ ζην κέιινλ. 
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