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Πξόινγνο 

 

Ζ πξφζθαηε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαηέδεημε ηελ αλάγθε ζέζπηζεο κέηξσλ θαη 

ηξνπνπνίεζεο ηεο επνπηείαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

πγθεθξηκέλα, κεηά ην ληφκηλν αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ ζηνλ ακεξηθάληθν θαη επξσπατθφ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα πνπ πξνθάιεζε ην μέζπαζκα ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο θαη ε αιφγηζηε ρξήζε δνκεκέλσλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

εμαξηηφληαλ άκεζα απφ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απφ ηα νπνία παξάγνληαλ, ε 

πηψρεπζε κεγάισλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε 

παξέκβαζε ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ δηάζσζή ηνπο θαζψο θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

ζηα πιαίζηα ηνπ δαλεηζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο αδηαθάλεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ πεξηβάιινληνο, νη δηεζλείο νξγαληζκνί έζπεπζαλ λα αλαζεσξήζνπλ ην κέρξη 

πξφηηλνο ηζρχνλ επνπηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. 

Καηά ηελ αλαζεψξεζε απηή νη δηεζλείο νξγαληζκνί δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζε έλαλ 

άιινλ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 

ηνπ νπνίνπ νη επηπηψζεηο δελ είραλ ιεθζεί ππφςε, ηνπιάρηζηνλ φρη, ζην βαζκφ πνπ φπσο 

απνδείρηεθε επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. Απηφ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ 

ην γεγνλφο ηεο πνιχ κηθξήο αλαθνξάο πνπ γίλεηαη ζε απηφλ ζην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο II.  

Ηδηαίηεξε κλεία φζνλ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο θαη ην ηξέρνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηε 

δηαρείξηζε, επνπηεία θαη κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο -φπσο έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία, ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο 

Δπνπηείαο θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο- γίλεηαη ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο θαζψο ε πηνζέηεζε απηψλ ζεσξείηαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο νκαινπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  

Δπίζεο, ζην πξψην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη πσο απηνί αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, παξαζέηνληαη 

νξηζκνί θαη αηηίεο ηεο εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη θάπνηνη ελδεηθηηθνί ηξφπνη 

κέηξεζεο απηνχ, νη νπνίνη αληιήζεθαλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζεο παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή πνξεία, απφ ην 2004 έσο θαη ηηο 

αξρέο ηνπ 2009, ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηνπ Euribor, ηνπ 

πεξηζσξίνπ ησλ επηηνθίσλ δαλείσλ - θαηαζέζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαζψο θαη ηνπ πεξηζσξίνπ 
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ησλ θξαηηθψλ ειιεληθψλ θαη γεξκαληθψλ 10εηψλ νκνιφγσλ. Απηφ πξάηηεηαη νχησο ψζηε λα 

παξαηεξεζεί ε επηξξνή ηεο θξίζεο ζηελ Δπξσπατθή δψλε θαζψο θαη λα επηζεκαλζνχλ θάπνηεο απφ 

ηηο επηπηψζεηο ηεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δε, δίλεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ αλσηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θξίζεο.  

Δλ ζπλερεία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ κε ηε βνήζεηα ηξηψλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ε απεηθφληζε ηεο δηαρξνληθήο ηνπο εμέιημεο θαηά 

ηα έηε 2004 έσο 2008. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αξηζκνδεηθηψλ αληιήζεθαλ απφ ηνπο εηήζηνπο 

αηνκηθνχο ηζνινγηζκνχο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Ζ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζπλερίδεηαη κε ηελ αλαθνξά 

ησλ ππνρξεσηηθψλ δεηθηψλ (Γείθηε Ρεπζηψλ Γηαζεζίκσλ, Γείθηε Αζπκθσλίαο Λεθηφηεηαο 

Απαηηήζεσλ - Τπνρξεψζεσλ) ηνπο νπνίνπο έρεη νξίζεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο νχησο ψζηε λα 

παξαθνινπζεί θαη λα κεηξάεη ηε ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

παξάζεζε ησλ πηλάθσλ αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαηά ηα έηε 2005-2008, ηα 

δεδνκέλα ησλ νπνίσλ αληιήζεθαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ. 

Σέινο, ππνινγίδεηαη ε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην επξψ σο λνκηζκαηηθή κνλάδα κέζσ ηνπ αξηζκνδείθηε 

Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο κε απψηεξν ζθνπφ λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζν ηα ειιεληθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη εθηεζεηκέλα πεξηζζφηεξν ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζε ζρέζε 

πάληα κε ηα αληίζηνηρα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ ινηπψλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ παξάζεζε 

ησλ δεηθηψλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ αθνξά ηελ πεξίνδν 2004 έσο θαη ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 

2009. 

Ζ εξγαζία απηή νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμαγσγή ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο 

ηελ έθζεζε θαη ηελ αληνρή ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο.    
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 1 

1. Δηζαγσγή 

1.1. Σν Σξαπεδηθό ύζηεκα 

Γεληθά, ζε έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα δηαθξίλνληαη δχν θαηεγνξίεο ζπκκεηερφλησλ: α) νη 

πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο (ζεηηθνί απνηακηεπηέο) θαη β) νη ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο (αξλεηηθνί απνηακηεπηέο).  

Ωο πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζεσξνχληαη ηα λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ έλα κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ζε νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 

απνηακηεχνληαο ην ππφινηπν. Δλψ σο ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζεσξνχληαη ηα 

λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν εηζφδεκα απφ φζν δηαζέηνπλ ζε 

νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα έρεη σο θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο απηή αθξηβψο ηε 

κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο ζηηο ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, 

ιεηηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν σο δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζε ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο 

απνηακηεπηέο. 

χκθσλα δε, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 77/780/ΔΟΚ, ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα 

νξίδεηαη «ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνρή απφ ην θνηλφ 

θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ θαη ζηε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ».  

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζπληέιεζαλ ζηελ άκβιπλζε θάπνησλ εκπνδίσλ, ιφγσ 

αηειεηψλ ηεο αγνξάο, πνπ αληηκεηψπηδαλ πξνγελέζηεξα νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο κηαο νηθνλνκίαο. 

Σα θπξηφηεξα εκπφδηα ήηαλ:  

 ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν αθνξά κεηαμχ άιισλ ηελ απψιεηα ρξφλνπ γηα ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ηελ νξζή 

εθηέιεζε ηεο νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο. 

 ην θφζηνο αζπκκεηξίαο πιεξνθφξεζεο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην θφζηνο άληιεζεο, 

δηεξεχλεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη επαιήζεπζεο ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε ζχλαςε ηεο 

ζπκθσλίαο πιεξνθνξηψλ ζην κέηξν πνπ ν απνηακηεπηήο δηαζέηεη ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε 

γηα ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο απφ ηνλ επελδπηή, ν νπνίνο θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί.  

 ε αζπκβαηφηεηα αλαγθψλ, ζην κέηξν πνπ ε πιενλαζκαηηθή κνλάδα επηζπκεί 

βξαρππξφζεζκε θαη ρακεινχ θηλδχλνπ ηνπνζέηεζε ελψ ε ειιεηκκαηηθή κνλάδα αλαδεηά 

καθξνπξφζεζκα θαη πςεινχ θηλδχλνπ θεθάιαηα. 
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Οη θχξηεο πεγέο θεξδνθνξίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ, νη πάζεο θχζεο πξνκήζεηεο, ηα θεθαιαηαθά θέξδε 

απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε ρξενγξάθσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα, νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαζψο θαη ε είζπξαμε ακνηβήο απφ ηελ 

παξνρή επελδπηηθψλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνπιψλ.  

 

1.2.  Κίλδπλνη ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο 

Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο,  

κπνξεί λα ππνζηεί νηθνλνκηθέο δεκίεο ιφγσ ηεο πξαγκάησζεο ελφο κε αλακελφκελνπ γεγνλφηνο. 

Ζ πηζαλφηεηα απηή ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαιείηαη θίλδπλνο.  

Ωο θίλδπλνο, ινηπφλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επέιεπζε 

θάπνηνπ κε πξνζδνθψκελνπ γεγνλφηνο ή απνηειέζκαηνο.  

 Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ δηαηξέρεη έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα είλαη νη αθφινπζνη: 

 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο (credit risk) 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο 

(ρνξήγεζε δαλείσλ, πηζηψζεσλ) θαη νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα επέιεπζεο δεκηψλ ζε κηα ηξάπεδα 

ιφγσ ηεο αδπλακίαο νιηθήο ή κεξηθήο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο αληηζπκβαιιφκελνπ 

ηεο, έλαληη ηνπ νπνίνπ έρεη απαίηεζε. Ο έιεγρνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απαηηεί ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (θεξεγγπφηεηαο) ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε πξηλ ηε 

ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, θαζψο θαη ηε ζπλερηδφκελε 

επηηήξεζε ηνπ πειάηε κε δηάθνξεο κεζφδνπο ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα 

απνπιεξσκήο.  

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έθζεζεο ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη:   

α) ε «πηζαλφηεηα αζέηεζεο», δειαδή κηα εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ππνρξέσζεο ελφο 

αληηζπκβαιιφκελνπ ζε πεξίνδν ελφο έηνπο,  

β) ε «δεκία ζε πεξίπησζε αζέηεζεο», ν ιφγνο δειαδή ηεο δεκίαο απφ άλνηγκα εμαηηίαο 

ππνρξεψζεσλ απφ έλαλ αληηζπκβαιιφκελν πξνο ην αλεμφθιεην πνζφ, θαηά ηνλ ρξφλν 

αζέηεζεο, 

γ) ην «άλνηγκα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ», δειαδή ην ηξέρνλ ππφινηπν ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ 

ζηελ ηξάπεδα θαη  

δ) ε δηάξθεηα αλνίγκαηνο.  
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 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο (liquidity risk) 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζεσξείηαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο, κεηά ηνλ πηζησηηθφ, 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο αδπλακίαο 

κηαο ηξάπεδαο λα αληαπεμέιζεη ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, έλαληη ησλ θαηαζεηψλ πνπ 

πξνβαίλνπλ ζηελ αλάιεςε ησλ θαηαζέζεσλ ηνπο ιφγσ αλεπαξθνχο ξεπζηφηεηαο (funding 

liquidity risk) ή δηαθνξεηηθά ε πηζαλφηεηα ξεπζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ζε κε 

ζπκθέξνπζεο ηηκέο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζέζεψλ ηεο (market liquidity risk).  

 Κίλδπλνο Υώξαο ή Δπηθξάηεηαο  ((country risk ή sovereign risk) 

Ο θίλδπλνο ρψξαο είλαη κηα εηδηθή έθθαλζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

πηζαλφηεηα επέιεπζεο αξλεηηθψλ θαη θπξίσο απξφβιεπησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε, εκπνδίδνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ εμφθιεζε θεθαιαίσλ θαη ηνθνρξενιπζίσλ ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σε ζπλεζέζηεξε κνξθή εκθάληζεο απηνχ ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί «ν 

έκκεζνο θίλδπλνο ρψξαο ή θίλδπλνο κεηαθνξάο», ν νπνίνο πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ή επηζπκία 

ελφο μέλνπ νθεηιέηε λα κεηαηξέςεη ην εγρψξην λφκηζκα ζε εθείλν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ε 

εμφθιεζε ηνπ ρξένπο. 

 Κίλδπλνο Κεθαιαίνπ ή Κίλδπλνο Φεξεγγπόηεηαο (capital risk) 

Ο θίλδπλνο θεθαιαίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο 

θαζψο θαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπο ζπλνιηθνχο ηνπ θηλδχλνπο. Μηα ηξάπεδα 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο φηαλ ε αγνξαία αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ππνιείπεηαη ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ, αθνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ηξάπεδα πξνβεί ζε ξεπζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.  

 Πνιηηηθόο Κίλδπλνο (political risk) 

Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο εξγαζίεο ελφο 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ παξεκβάζεσλ απνηεινχλ ε απιή επηβνιή 

πεξηνξηζκψλ ζηα επηηφθηα, ε ηδησηηθνπνίεζε ή θξαηηθνπνίεζε ηξαπεδψλ, ε επηβνιή 

πεξηνξηζκψλ ζηελ κεηαηξεςηκφηεηα ησλ λνκηζκάησλ, ε εζληθνπνίεζε ηεο ηξάπεδαο. Ζ ηξάπεδα 

είλαη εθηεζεηκέλε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν απφ φηη νη ππφινηπεο 

επηρεηξήζεηο, ιφγσ ηεο θξίζηκεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 
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 Κίλδπλνο Αγνξάο (market risk) 

Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο κείσζεο ηεο αμίαο κηαο επέλδπζεο ή ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ ηίηισλ εμαηηίαο αιιαγψλ ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αμία ηεο 

αγνξάο. Ο θίλδπλνο αγνξάο δηαθξίλεηαη ζε θίλδπλν επελδπηηθήο ζέζεο απφ αλνηρηέο ζέζεηο, 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν απφ αλνηρηέο ζέζεηο ζε βαζηθά εκπνξεχκαηα. Ζ κέηξεζε 

ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο γίλεηαη κε ηε κεζνδνινγία Value at Risk ή VaR. 

 Κίλδπλνο Δπελδπηηθήο Θέζεο (position risk) 

Ο θίλδπλνο επελδπηηθήο ζέζεο απφ αλνηρηέο ζέζεηο ζε δηαπξαγκαηεχζηκεο κεηνρέο, 

παξάγσγα θαη ρξεσζηηθνχο ηίηινπο αθνξά ην ελδερφκελν επέιεπζεο δεκηψλ ζηελ παξνχζα αμία 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά. Ο θίλδπλνο επελδπηηθήο 

ζέζεο δηαρσξίδεηαη ζε δπν επηκέξνπο θηλδχλνπο, ηνλ εηδηθφ θίλδπλν (θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ εθδφηε ηνπ ηίηινπ ή ηνπ παξαγψγνπ) θαη ηνλ γεληθφ θίλδπλν (δπζκελή κεηαβνιή 

νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ, έληνλε θίλεζε ησλ ηηκψλ κεηνρψλ θαη παξαγψγσλ ζηηο αγνξέο).   

   πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο (foreign exchange risk) 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηηο απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ, ζηα νπνία είλαη εθθξαζκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηζνινγηζκνχ, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κείσζε είηε ησλ εηζνδεκάησλ 

ή/θαη ηεο αμίαο θεθαιαίνπ κηαο ηξάπεδαο. Σν θαζεζηψο ησλ θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ, ην νπνίν ηζρχεη ζήκεξα, απμάλεη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ δηαθφξσλ λνκηζκάησλ θαη 

θαη’ επέθηαζε θαη ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

 Κίλδπλνο από αλνηρηέο ζέζεηο ζε βαζηθά εκπνξεύκαηα (commodity risk) 

Ο θίλδπλνο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ αγνξαία αμία θαη ην κέγεζνο 

ηνπ κειινληηθνχ εηζνδήκαηνο, πνπ νθείιεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ (π.ρ. 

ρξπζφο) θαη άιισλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ ζηα νπνία ε ηξάπεδα έρεη αλνηρηέο ζέζεηο. 

 Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο (operational risk) 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ελδερφκελεο δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη ιφγσ 

ηεο αλεπάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο, εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, ησλ αλζξψπηλσλ ζθαικάησλ, ησλ απνηπρηψλ ηεο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ησλ 

ελδερφκελσλ δπζρεξεηψλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο ηξάπεδαο (κεηφρσλ, 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ) θαη ησλ πειαηψλ. Άιιεο φςεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

απνηεινχλ γεγνλφηα φπσο ππξθαγηέο, ζεηζκνί ή θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 
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 Ννκηθόο Κίλδπλνο (legal risk) 

Ο λνκηθφο θίλδπλνο νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ηξάπεδαο θαζψο θαη ζε επηβνιή πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ απφ ηηο επνπηηθέο ή ηηο δηθαζηηθέο αξρέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία θαη κεηαβάιινπλ ηε ζέζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Μηα 

δηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα κπνξεί λα έρεη επξχηεξεο επηπηψζεηο 

ζηε δηεπζέηεζε ζεκαληηθψλ ηξαπεδηθψλ δεηεκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ θαιή θαηαλφεζε ηνπ δηεζλνχο επνπηηθνχ πιαηζίνπ, 

δηφηη ελδέρεηαη λα επηδέρεηαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο, θαη κηα θαθή θαηαλφεζε κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ επηβνιή επψδπλσλ θπξψζεσλ. 

 

 Σερλνινγηθόο Κίλδπλνο (technology risk) 

Ο ηερλνινγηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζην ελδερφκελν αλεπάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη θηλδχλνπ βιάβεο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηφζν απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φζν θαη απφ ελδνγελείο 

δπζρέξεηεο. Ο ηερλνινγηθφο θίλδπλνο εκπεξηέρεη, επίζεο, θαη ηελ πηζαλφηεηα θάπνηα επέλδπζε 

ηεο ηξάπεδαο λα κελ πξνζδψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.  
 

 Κίλδπλνο Φήκεο (reputation risk) 

Ο θίλδπλνο θήκεο ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη δεκηνπξγείηαη θπξίσο απφ ηηο 

παξειζνληηθέο απνηπρίεο ησλ ζπλαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, 

ηεο δηαρείξηζεο ή ησλ πξντφλησλ ηεο ηξάπεδαο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν 

θίλδπλνο θήκεο, ν λνκηθφο θίλδπλνο θαη ν ηερλνινγηθφο θίλδπλνο ζεσξνχληαη ππνθαηεγνξίεο 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

 

 Κίλδπλνο από πξάμεηο εθηόο ηζνινγηζκνύ  

Ο  θίλδπλνο απφ πξάμεηο εθηφο ηζνινγηζκνχ εκθαλίδεηαη θπξίσο κε ηελ κνξθή απξφβιεπησλ 

απαηηήζεσλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ηξάπεδαο. Οη θπξηφηεξεο πξάμεηο εθηφο 

ηζνινγηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηα δάλεηα κε θαζεζηψο δηθαηψκαηνο (loan commitments), ηηο 

δηεπθνιχλζεηο έθδνζεο γξακκαηίσλ (note issuance facilities), ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο (letters of 

credit), ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ηα δηθαηψκαηα, ηηο αληαιιαγέο επηηνθίνπ 

(futures, options, interest rate swaps) θαη ηελ ηηηινπνίεζε (securitization). Οη πξάμεηο απηέο 

παξακέλνπλ απιέο εγγξαθέο εθηφο ηζνινγηζκνχ εθφζνλ νη πειάηεο ηεο ηξάπεδαο δελ αζθήζνπλ 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο επί ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ. Ωζηφζν, αλ απηέο αζθεζνχλ 

εγγξάθνληαη σο απαηηήζεηο ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ελέρνληαο κηα πιεηάδα θηλδχλσλ 

γηα ηε ηξάπεδα (θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν).   
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 Κίλδπλνο Δπηηνθίσλ (interest rate risk) 

Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ νθείιεηαη ζηελ αλαληηζηνηρία ησλ επηηνθίσλ ηφζν ζηνλ φγθν φζν θαη 

ζηε δηάξθεηα ησλ ηίηισλ, ησλ δαλείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ εληφο θαη εθηφο ζηνηρείσλ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο ηξάπεδαο. Μηα απξφβιεπηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηελ θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο θαζψο θαη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο. πγθεθξηκέλα, ζε 

πεξίπησζε πνπ κηα ηξάπεδα έρεη ππνρξεψζεηο πεξηζζφηεξν επαίζζεηεο ζηηο κεηαβνιέο ησλ 

επηηνθίσλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο, ηφηε κηα αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζα πξνθαιέζεη κείσζε 

ησλ θεξδψλ ηεο ελψ κηα πηψζε ησλ επηηνθίσλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα πξνθαιέζεη αχμεζε 

ησλ θεξδψλ ηεο.  

 Κίλδπλνο δηαθαλνληζκνύ πιεξσκώλ 

Ο θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ αλαθέξεηαη ζην ελδερφκελν ν έλαο απφ ηνπο 

αληηζπκβαιιφκελνπο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, αθνχ ν άιινο 

αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ήδε πξνβεί ζηηο ζπκθσλεκέλεο πιεξσκέο. Ο θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ 

πιεξσκψλ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. 

Δίλαη δε γλσζηφο θαη σο «θίλδπλνο Herstatt», έλαο φξνο πνπ πξνήιζε απφ ηελ νκψλπκε 

γεξκαληθή ηξάπεδα, ε νπνία θαηέξξεπζε ην 1974 ιφγσ κεγάισλ δεκηψλ ζηελ αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο. Ο θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ είλαη πνιχ έληνλνο ηδηαίηεξα ζηηο 

δηαηξαπεδηθέο αγνξέο φπνπ ν φγθνο ησλ δηαηξαπεδηθψλ πιεξσκψλ είλαη ηδηαίηεξα πςειφο θαη νη 

ηξάπεδεο δηαπξαγκαηεχνληαη πνζά κεγαιχηεξα ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Σέινο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

νη πιεξσκέο είλαη δηαηξαπεδηθέο, ε χπαξμε ελφο πξνβιήκαηνο ζε κηα ηξάπεδα κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο. 

 

 

1.3.  Αιιειεπίδξαζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο  κε άιινπο θηλδύλνπο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αιιειεπηδξά θαη επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη 

έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. πγθεθξηκέλα,   

Α) Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο αιιειεπηδξά κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο πνηθηινηξφπσο, είηε άκεζα 

είηε έκκεζα, θαζψο ην πηζησηηθφ ίδξπκα: 

- σο δαλεηζηήο θαη επελδπηήο, είλαη εθηεζεηκέλν ζηελ απνηπρία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ ηνπ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηηο ηακεηαθέο ηνπ ξνέο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαζψο θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο, 

- σο ζεζκηθφ φξγαλν θεξεγγπφηεηαο θαη σο αληηζπκβαιιφκελνο ζηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ αγνξά κπνξεί λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηε δεκηνπξγία θεθαιαίσλ ζε ινγηθφ θφζηνο θαη 
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ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

- σο πάξνρνο πηζησηηθήο ελίζρπζεο ή ηακεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζηελ ηηηινπνίεζε ζπλαιιαγψλ, 

έλα πηζησηηθφ ίδξπκα εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ιφγσ ησλ δηαηάμεσλ πξνζθπγήο, ησλ 

δεηθηψλ απφδνζεο, θαη ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζησηηθή πνηφηεηα κηαο νκάδαο. 

Β) Ο θίλδπλνο αγνξάο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ππφ κνξθή αβεβαηφηεηαο θαη αζηάζεηαο επηηνθίνπ, 

επεξεάδεη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ο βαζκφο ξεπζηφηεηαο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ αγνξά επεξεάδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ, πνπ πεξηιακβάλεη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο κνξθέο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά, ην θφζηνο 

ζπλαιιαγψλ, ην πνζφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηηκέο θαη ηνπο φγθνπο 

ζπλαιιαγψλ, ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ. Οη δπζκελείο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά ηείλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο 

ξεπζηφηεηαο. Οη ζπλαιιαγέο ησλ παξαγψγσλ επεξεάδνληαη θαη απηέο ζε πεξηφδνπο δπζκελψλ 

εμειίμεσλ ηεο αγνξάο κε άκεζν αληίθηππν ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σέινο, ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

αγνξψλ ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο νπνηαδήπνηε παξεκβνιή ή δπζιεηηνπξγία ζε απηέο κπνξεί λα 

απνηειέζεη πεγή θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. 

Γ) Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο κπνξεί λα είλαη κηα πεγή θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη νη 

ζπγθεληξψζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζε πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Μηα ζπγθέληξσζε ππνρξεψζεσλ (ή ζπγθέληξσζε ρξεκαηνδφηεζεο) 

είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηεί φηαλ κηα εληαία απφθαζε ή έλαο εληαίνο παξάγνληαο κπνξέζεη λα 

πξνθαιέζεη κηα ζεκαληηθή θαη μαθληθή απφζπξζε θεθαιαίσλ ή αλεπάξθεηα πξφζβαζεο ζε λέα 

ρξεκαηνδφηεζε. 

Γ) Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα είλαη κηα πεγή δηαηαξαρψλ ξεπζηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πνιχ γξήγνξα εάλ ηα ζπζηήκαηα πνπ 

επεμεξγάδνληαη ηηο ζπλαιιαγέο ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο πιεξσκήο απνηπγράλνπλ ή θαζπζηεξνχλ ηηο 

ζπλαιιαγέο. Οκνίσο, νη δηαηαξαρέο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ζην 

επίπεδν θξίζηκσλ ζπκκεηερφλησλ ή βαζηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηξίησλ. 

Δ) Ο θίλδπλνο θήκεο κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνπο 

αληηζπκβαιιφκελνπο θαη λα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αγνξάο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηείλνπλ γξήγνξα λα γίλνπλ νξαηά ζηελ αγνξά θαη 

κπνξνχλ λα βιάςνπλ ζνβαξά ηε θήκε, ηελ εθηίκεζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο.  
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Ζ ηξάπεδα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη θαη λα εμεηάδεη ηηο ηζρπξέο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη ησλ άιισλ ηχπσλ θηλδχλνπ ζηνπο 

νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε, θαζψο θίλδπλνη, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ζέζε ηεο ηξάπεδαο ζε 

ξεπζηφηεηα. Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπρλά πεγάδεη απφ 

αδπλακίεο, πξαγκαηηθέο ή κε, ζηε δηαρείξηζε άιισλ εηδψλ θηλδχλνπ.  

Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ, ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπεη θαη λα 

εληνπίδεη ηα γεγνλφηα εθείλα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ αγνξά ζρεηηθά κε ηελ επξσζηία ηεο. 

 

2. Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

2.1.  Ρεπζηόηεηα 

Ο φξνο ξεπζηφηεηα, κε ηελ επξεία έλλνηα, πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα απφθηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο φηαλ απηφ απαηηεζεί. Ζ θαηνρή κεηξεηψλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ 

λα κεηαηξαπνχλ άκεζα ζε κεηξεηά κέζσ ησλ αγνξψλ ή ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ είλαη νη πην 

θνηλέο πεγέο ξεπζηφηεηαο γηα έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα.  

Ωο ξεπζηφηεηα κπνξεί, επίζεο, λα ζεσξεζεί θαη ε ηθαλφηεηα ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο λα απνθηήζεη ξεπζηά ζε «δίθαηεο ηηκέο» απφ ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ή απφ 

ελδερφκελεο πξνζαξκνγέο ηνπο ή αθφκε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα αληιεί λέν ξεπζηφ απφ ηηο αγνξέο 

κε δηάθνξνπο άιινπο ηξφπνπο, κέζα ζε έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.1 

Ζ Γηεζλής Οργάλωσε Δπητροπώλ Δποπτείας (IOSCO) νξίδεη ηε ξεπζηφηεηα κέζσ ησλ 

ζηφρσλ ηεο, σο «ην λα δηαζέηεη (ε εηαηξεία) επαξθή θεθάιαηα γηα λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ απηέο πξνθχπηνπλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, […] ή λα δηαζέηεη ππεξβάιινπζα ξεπζηφηεηα, ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θη επαξθή 

ρξεκαηνδφηεζε, ζε ζπλζήθεο θξίζεο».  

Οη θπξηφηεξεο πεγέο ξεπζηφηεηαο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη : α) νη θαηαζέζεηο (φςεσο, 

ηακηεπηεξίνπ, πξνζεζκίαο), β) ηα εηζνδήκαηα απφ άιιεο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γ) ε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά (κέζσ ζπκθσληψλ επαλαγνξάο), δ) ε Κεληξηθή Σξάπεδα (κέζσ πξάμεσλ θχξηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο ή παγίσλ δηεπθνιχλζεσλ), ε) ε ρξεκαηνδφηεζε δηαζθαιηζκέλεο δηάξθεηαο 

(ηηηινπνίεζε ή θαιπκκέλα νκφινγα). 

Ζ επηινγή ησλ πεγψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζα αληιήζεη ηε δεηνχκελε 

ξεπζηφηεηα γίλεηαη βάζεη: α) ηεο ακεζφηεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο αλάγθεο β) ηεο πξφζβαζεο 

ζηελ αγνξά γ) ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο, θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο 

                                                 
1
 CEBS, Second part of CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management, 18/9/2008 



 9 

αληηζηάζκηζεο δ) ηεο πξννπηηθήο εμέιημεο ησλ επηηνθίσλ ε) ηηο πξννπηηθέο ζηε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή θαη ηνλ θξαηηθφ δαλεηζκφ θαη ζη) ηνπο θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο. 

 

2.2.  Οξηζκνί θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο από ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο έρεη νξηζζεί πνηθηινηξφπσο απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, σζηφζν 

δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ ησλ νξηζκψλ κηαο θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά 

έγθεηηαη ζην ζεκείν πνπ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ν θάζε νξγαληζκφο. πγθεθξηκέλα, ε 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB) θαη ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο 

(CEBS) αλαθέξνληαη ζε ζπκκεηέρνληεο ζε ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ, ε Γηεζλήο 

Οξγάλσζε Δπηηξνπψλ Δπνπηείαο (IOSCO) επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε εηαηξείεο επελδχζεσλ ελψ ε 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (BCBS) απεπζχλεηαη θπξίσο ζε δηεζλείο 

ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Ζ Δπητροπή Δσρωπαϊθώλ Αρτώλ Σραπεδηθής Δποπτείας (CEBS) νξίδεη ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο σο «ηνλ ηξέρνλ ή ελδερφκελν θίλδπλν ζηα θέξδε θαη ζηα θεθάιαηα, ν νπνίνο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία ηνπ ηδξχκαηνο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φηαλ απηέο 

θηάλνπλ ζηελ ιήμε».  

Ζ Δσρωπαϊθή Κελτρηθή Σράπεδα (ECB) νξίδεη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο σο «ηνλ θίλδπλν 

πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ή ν ζπκκεηέρσλ ζε έλα ζχζηεκα πιεξσκψλ ή 

δηαθαλνληζκνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζε κία ππνρξέσζή ηνπ εμ’ νινθιήξνπ φηαλ 

απηή ιήμεη. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δελ ππνλνεί φηη ν αληηζπκβαιιφκελνο είλαη 

αθεξέγγπνο, εθφζνλ ελδέρεηαη λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο 

ηνπ θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ».  

Οη  επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα  κε  ηε  Γηεζλή Οργάλωσε Δπητροπώλ Δποπτείας IOSCO,  νξίδνπλ  

ηνλ  θίλδπλν  ξεπζηφηεηαο  σο  «ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη έγθαηξα θαη κε απνδνηηθφ ηξφπν, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα 

πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, ή αθφκε θαη ηελ αδπλακία επηδίσμεο θεξδνθφξσλ επθαηξηψλ θη 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο, ιφγσ έιιεηςεο πξφζβαζεο ζε επαξθείο θη απνδνηηθέο πεγέο».  

Ο νξηζκφο πνπ δίλεη ε Σράπεδα Γηεζλώλ Γηαθαλολησκώλ (BIS) γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο 

είλαη παξεκθεξήο κε απηφλ ηεο Δσρωπαϊθής Κελτρηθής Σράπεδας αθνχ ηνλ νξίδεη σο εμήο «ν 

θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ παξνπζηάδεηαη φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζεη ζε κηα ππνρξέσζή ηνπ, γηα φιε ηελ αμία ηεο, ζε θάπνηα θαζνξηζκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή αιιά ζε θάπνηα απξνζδηφξηζηε εκεξνκελία ζην κέιινλ». Κπξίσο, ε Δπητροπή τες 

Βασηιείας γηα τελ Σραπεδηθή Δποπτεία (BCBS) φηαλ αλαθέξεηαη ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ηνλ 
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δηαρσξίδεη ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο (market liquidity risk) θαη ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο (funding liquidity risk). 

Γεληθά, ινηπφλ, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε πηζαλή «απεηιή» ηεο 

ηθαλφηεηαο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα παξάγεη ξεπζηφ κε «δίθαην» θφζηνο, σο 

αληηζηαζκηζηηθή ηθαλφηεηα έλαληη ησλ απαηηήζεσλ ζε ξεπζηφηεηα. Δπνκέλσο, ν θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ κία απξφβιεπηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα «παξάγεη» ξεπζηφηεηα ζε εχινγν θφζηνο θαη, ιφγσ απηνχ, λα 

κελ κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζε κία απξφβιεπηε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ξεπζηά, κέζα ζε έλα 

δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Δίλαη εκθαλέο, απφ ηα παξαπάλσ, φηη ε ξεπζηφηεηα ελέρεη κία ζαθή ρξνληθή δηάζηαζε: ε 

αληηζηαζκηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ θαζαξψλ ζσξεπηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο πεξηφδνπ.  Ο νξηζκφο 

απηφο ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αληίιεςεο ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηελ «παξαγσγή» ξεπζηφηεηαο. 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα 

δηαθξαηνχλ έλα πνζνζηφ ξεπζηφηεηαο σο απφζεκα, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

κία απξφβιεπηε αχμεζε ηεο δήηεζεο ζε ξεπζηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαθξάηεζε ξεπζηνχ, κε 

εθκεηαιιεχζηκνπ, ελέρεη αδηακθηζβήηεηα θάπνην θφζηνο επθαηξίαο γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ επηινγή κεηαμχ θφζηνπο θαη θηλδχλνπ κηα δηαδηθαζία 

«αθξηβείαο» έηζη ψζηε λα εθκεδεληζηεί απφ ηε κηα πιεπξά ε πηζαλφηεηα έθζεζεο ηνπ 

ηδξχκαηνο ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε λα εμαιεηθζεί ην θφζηνο επθαηξίαο.2  

 

 

2.3.  Αηηίεο εκθάληζεο ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ αηηία πνπ πξνθαιεί 

ηελ εκθάληζε ηνπ:  

 

 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο από ην ελεξγεηηθό 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο απφ ην ελεξγεηηθφ πξνέξρεηαη ζπλήζσο απφ ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ δαλείσλ κε θαζεζηψο δηθαηψκαηνο (loan commitments) απφ ηνπο 

δαλεηδφκελνπο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή απφ ηελ μαθληθή αλάγθε ρνξήγεζεο επηπιένλ 

δαλείσλ. Έλα δάλεην κε θαζεζηψο δηθαηψκαηνο επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα δαλεηζζεί θεθάιαηα 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. ηελ πεξίπησζε ινηπφλ, πνπ ν δαλεηδφκελνο θάλεη ρξήζε ηνπ ελ 

                                                 
2
 CEBS, Second part of CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management, 18/9/2008. 
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ιφγσ δηθαηψκαηνο, ην πηζησηηθφ ίδξπκα πξέπεη λα πξνζζέζεη ην κέρξη ζηηγκήο εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ζηνηρείν ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα δάλεηα. Έηζη, ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ηελ απψιεηα ξεπζηψλ 

ζηνλ ηζνινγηζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν. Οη επηινγέο πνπ δηαζέηεη ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη είηε λα κεηψζεη ηα ξεπζηά δηαζέζηκα θαηά ην πνζφ ηνπ δαλείνπ, είηε λα 

δαλεηζηεί απφ ηηο αγνξέο ρξήκαηνο, απμάλνληαο έηζη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε, ηέινο, λα 

πνπιήζεη ηα πην ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία.  

Έλαο άιινο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ην ελεξγεηηθφ 

πξνέξρεηαη, φρη απφ ηηο ηξαπεδηθέο, αιιά απφ ηηο επελδπηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα δηαηεξνχλ έλα επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην, ην νπνίν νινέλα θαη επεθηείλεηαη σο πνζνζηφ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, εθζέηνληάο ηα ζε επηπξφζζεηνπο θηλδχλνπο. Γηα παξάδεηγκα, κία 

απξφζκελε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κία ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ 

απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, άξα θαη κεγάιεο απψιεηεο.  

Δπηπξφζζεηα, πεγή θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο απφ ην ελεξγεηηθφ ζεσξείηαη θαη ε έθζεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, κηαο θαη αλ ε 

αγνξά αληηκεησπίδεη έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ηφηε πηζαλφλ ε ηξάπεδα λα πξνζπαζεί λα πνπιήζεη 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη λα κε βξίζθεη αληηζπκβαιιφκελν. Παξφιν πνπ πνιινί ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη νη θαηλνηνκίεο έρνπλ απμήζεη ηε ξεπζηφηεηα ησλ αγνξψλ, 

ππάξρεη ν ζνβαξφο αληίινγνο φηη νη δηαπξαγκαηεπηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα εκθαλίδνπλ 

ζπκπεξηθνξά «θνπαδηνχ», δειαδή λα επηζπκνχλ ηαπηφρξνλα λα εθηειέζνπλ ηελ ίδηα πξάμε. 

Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο πψιεζεο, είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ ε αγνξά λα «ζηεγλψζεη» απφ 

ξεπζηφηεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο πψιεζεο λα ράζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αμίαο ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξεί λα πσιεζεί κφλν ζε ηηκή ππνδεέζηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ αμίαο. Απηφ 

επηθέξεη ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηελ αμία ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θη αχμεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο γηα ηε ηξάπεδα. 

 

 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο από ην παζεηηθό 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο απφ ην παζεηηθφ κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ νη 

αληηζπκβαιιφκελνη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο δεηήζνπλ ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεψλ ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο αληηζπκβαιιφκελνη είλαη θπξίσο νη θαηαζέηεο. Σα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα είλαη ππνρξεσκέλα λα δψζνπλ ζηνπο θαηαζέηεο ηηο απνηακηεχζεηο πνπ ηνπο έρνπλ 

εκπηζηεπζεί, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή απηνί ζειήζνπλ λα ηηο απνζχξνπλ.  

Ωζηφζν, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ έρνπλ θίλεηξν λα δηαθξαηνχλ κεγάιν πνζνζηφ ζε ξεπζηά 

δηαζέζηκα, γηα ην ιφγν φηη δελ ηνπο παξέρνπλ θακία απφδνζε, αιιά αληηζέησο ηα ζπκθέξεη λα ηα 

επελδχνπλ ζε καθξνπξφζεζκα θαη πξνζνδνθφξα ζηνηρεία, ιηγφηεξν φκσο ξεπζηνπνηήζηκα. Έηζη, 
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ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα δαλεηζηεί ή λα πνπιήζεη νξηζκέλα απφ απηά ηα ζηνηρεία, νχησο 

ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο θαηαζέηεο ηνπ.  

Δληνχηνηο, ε πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη πάληα εθηθηφ ή επηζπκεηφ, κηαο 

θαη ην αληίηηκν πνπ ιακβάλεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ηελ άκεζε πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ ζα θέξδηδε πνπιψληαο ην ζε κεηαγελέζηεξε 

ρξνληθή ζηηγκή, έρνληαο κεγαιχηεξα πεξηζψξηα έξεπλαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο. Πνιιά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ άκεζα, κφλν ζε ηηκέο αξθεηά ρακειφηεξεο ηεο 

πξαγκαηηθήο ηνπο αμίαο, πξνθαιψληαο έηζη απψιεηεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. πλεπψο, 

ε ξεπζηνπνίεζε, ηδίσο ε άκεζε, νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη θφζηνο γηα ην πηζησηηθφ 

ίδξπκα.  

Μία άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ άληιεζε ξεπζηψλ είλαη ε δαλεηνδφηεζε ή ε αγνξά 

επηπιένλ ξεπζηψλ, ζπλήζσο απφ ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Όκσο, θαη απηέο νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

επηθέξνπλ θάπνην αλάινγν θφζηνο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα άξα θαη δεκίεο.  

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, επίζεο, κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε: 

 Κίλδπλν ξεπζηόηεηαο αγνξάο (market liquidity risk) 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο φηαλ κηα ζέζε/ζπλαιιαγή δελ κπνξεί εχθνια 

λα εθηειεζηεί ή λα αμηνπνηεζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ επηθξαηνχζα αγνξαία ηηκή ηεο, 

εμαηηίαο αλεπαξθνχο δξαζηεξηφηεηαο ηεο αγνξάο. 

 Κίλδπλν ξεπζηόηεηαο ρξεκαηνδόηεζεο (funding liquidity risk) 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν ηξέρνλ ή ελδερφκελνο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ αδπλακία ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ, 

ρσξίο λα ππνζηεί ζεκαληηθέο απψιεηεο. 

 Κίλδπλν ξεπζηόηεηαο Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ (Central bank liquidity risk)3 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη δήηεζε γηα ην εγρψξην λφκηζκα θαη επνκέλσο ε πξνζθνξά ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο δελ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Απηφ ζα κπνξνχζε κφλν λα ζπκβεί ζε πεξηπηψζεηο ππεξπιεζσξηζκνχ ή 

θξίζεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Δληνχηνηο, έλα ηέηνην ζελάξην είλαη αθίλδπλν κηαο θαη ζεσξείηαη 

ζρεδφλ απίζαλν λα ζπκβεί, ηνπιάρηζηνλ ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο, γηα απηφ άιισζηε θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο δελ έρεη αλαιπζεί εθηελέζηεξα απφ ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία.3  

 

Σέινο, ε θάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα εμεηάδεη θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αγνξάο. πγθεθξηκέλα, κηα ηξάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηεί σο 

                                                 
3
 ECB Working Paper, "Liquidity (risk) concepts: definitions and interactions" by Kleopatra Nikolaou, 23/2/2009. 
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θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηηο ρξεκαηαγνξέο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ 

πεγψλ απηψλ, κηαο θαη είλαη πην επκεηάβιεηεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο θαηαζέζεηο θαη ελέρνπλ 

εκθάληζε δπζθνιίαο ζπλέρηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζπλζήθεο θξίζεο.  

 

2.4.  Μέηξεζε ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο  

H θάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη θαη λα πξνζδηνξίδεη ηνλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη θαη πνπ αθνξά ηηο ζέζεηο ηεο εληφο θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ, ηα λνκηθά πξφζσπα, ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ζε φιεο ηηο ρψξεο 

ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη.  

Ζ κέηξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ αλάιπζε εηζξνψλ θαη εθξνψλ φζν θαη 

ηελ εθηίκεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πηζαλέο δπζκελείο ζπλζήθεο.  

Ζ θάζε ηξάπεδα, επίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηξάεη θαη λα πξνβιέπεη ηηο 

κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ησλ 

ζέζεσλ ηεο ζε ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ, ηφζν ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο φζν θαη θάησ απφ κηα 

ζεηξά ζελαξίσλ πίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζελαξίνπ γεληθεπκέλεο θξίζεο.  

Όζνλ αθνξά δε ην ρξνληθφ νξίδνληα πνπ ζα εθηείλεηαη ν εληνπηζκφο, ε κέηξεζε, ε 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ηνπ ηδξχκαηνο, νξίδεηαη θπξίσο βάζεη 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη θαζνξίδεηαη απφ κηα εκέξα έσο θαη πάλσ απφ έλα έηνο.  

Σα ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε θάζε ηξάπεδα νθείιεη λα πξνζδηνξίδεη, λα κεηξάεη, λα 

παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο ζέζεηο ηεο ζε ξεπζηφηεηα είλαη:  

α) νη κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ θαη ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα παξαηίζεληαη θάησ απφ ηα πιαίζηα δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ αληίμνσλ ζπλζεθψλ,  

β) νη πεγέο ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ ζε ξεπζηφηεηα θαη παξάγνληεο ελεξγνπνίεζεο ζέζεσλ ζε 

ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ. Σα νρήκαηα εηδηθνχ ζθνπνχ (special purpose vehicles)4, ηα 

παξάγσγα, νη εγγπήζεηο θαη νη δεζκεχζεηο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο,  

γ) φια ηα λνκίζκαηα ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, εμεηάδνληαο ηηο αλάγθεο ηεο ζε ξεπζηφηεηα 

ζε απηά θαη ειέγρνληαο ηελ έθζεζή ηεο μερσξηζηά ζε θαζέλα απφ απηά θαζψο θαη 

δ) νη αληαπνθξηηέο, ε ζεκαηνθπιαθή θαη ε ηαθηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

                                                 
4
 φρεκα εηδηθνχ ζθνπνχ (SPV) λνείηαη νπνηαδήπνηε λνκηθή νληφηεηα, εηαηξηθήο ή φρη κνξθήο, ε νπνία δελ είλαη 

πθηζηάκελε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ε νπνία αλαιακβάλεη θηλδχλνπο απφ αζθαιηζηηθέο ή 

αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ε νπνία ρξεκαηνδνηεί πιήξσο ηελ έθζεζή ηεο ζε ηέηνηνπο θηλδχλνπο κέζσ ησλ 

εζφδσλ απφ ηελ έθδνζε νκνιφγσλ ή απφ θάπνηνπο άιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο κεραληζκνχο φπνπ ηα δηθαηψκαηα 

απνπιεξσκήο ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηεο έπνληαη ησλ ππνρξεψζεσλ αληαζθάιηζεο κηαο ηέηνηαο λνκηθήο νληφηεηαο. 

(νξηζκφο Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ) 
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Ζ αλάιπζε ξεπζηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε ηνπ εχξνπο, ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ πξνθίι επηθηλδπλφηεηάο ηεο θαζψο 

θαη λα ελζσκαηψλεη ρξεκαηνξνέο φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, 

εληφο  θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ.   

Ζ πξνβνιή απηψλ ησλ ρξεκαηνξνψλ πξέπεη λα γίλεηαη γηα έλα πιήζνο ελαιιαθηηθψλ 

πηζαλψλ ζελαξίσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αλαδεηθλχνληαη πηζαλά θελά ρξεκαηνδφηεζεο ή 

αζπκθσλίαο ιεθηφηεηαο. Κάζε πηζαλφ ζελάξην ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ππνζέζεηο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο ηξάπεδαο.  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ζσξεπηηθήο έιιεηςεο ή ππεξβάιινπζαο ξεπζηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ.  

Δλ θαηαθιείδη, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θξίζηκν ξφιν ησλ ππνζέζεσλ ζηελ πξνβνιή ησλ 

κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, κηα ηξάπεδα νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη ππνζέζεηο ηεο είλαη 

ξεαιηζηηθέο, θαηάιιεια ηεθκεξησκέλεο θαη πεξηνδηθά αλαζεσξνχκελεο.  

 

 

2.5.  Δλδεηθηηθνί ηξόπνη κέηξεζεο ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο 

Μηα ηξάπεδα νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά εμαηνκηθεπκέλσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο, 

θαζψο δελ ππάξρεη θάπνηα επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδνο, ε νπνία λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαζθαιίδεη ηελ νξζή πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. 

Έηζη, ε ηξάπεδα γηα ηελ επίηεπμε θάιπςεο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλα πιήζνο εξγαιείσλ κέηξεζεο πνπ λα αμηνινγνχλ ηε δηάξζξσζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο -π.ρ. αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο-, λα ηεο παξέρνπλ κηα επξχηεξε εηθφλα γηα 

ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ θίλδπλν θαη λα ηε βνεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ πεγψλ ξεπζηφηεηαο, 

αδπλακηψλ θαη αζπκθσλίαο ιεθηφηεηαο κεηαμχ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηφζν ζε θαλνληθέο 

φζν θαη ζε αληίμνεο ζπλζήθεο, θαζψο θαη θαηά δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, νχησο ψζηε λα 

δηαθαλνχλ πηζαλά θελά ρξεκαηνδφηεζεο ζην κέιινλ.  

Οη κέζνδνη κέηξεζεο δηαθξίλνληαη ζε πνηνηηθέο θαη ζε πνηνηηθέο. Ζ ζχγρξνλε ηάζε 

επηηάζζεη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πνηνηηθψλ θαη ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο θαζψο είλαη πην απνηειεζκαηηθφο θαη ζεσξείηαη σο ε «ρξπζή ηνκή». 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηνη ελδεηθηηθνί ηξφπνη κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. 
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 Καζαξή θαηάζηαζε ξεπζηόηεηαο (Net liquidity statement)  

χκθσλα κε απηφ ην εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαηαγξάθνληαη θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη φιεο νη πεγέο θαη νη ρξήζεηο θεθαιαίσλ κηαο ηξάπεδαο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ πεγψλ θαη ησλ ρξήζεσλ απνηειεί ηελ θαζαξή ζέζε ξεπζηφηεηαο (net liquidity position) ηεο 

ηξάπεδαο.   

Ζ καζεκαηηθή απεηθφληζε απηήο ηεο ζρέζεο είλαη ε αθφινπζε: 

Καζαξή ζέζε ξεπζηφηεηαο = Πεγέο ξεπζηφηεηαο - Υξήζεηο ξεπζηφηεηαο  

Έλα πιεφλαζκα ξεπζηφηεηαο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο 

ελψ, έλα έιιεηκκα ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρεη. 

ηηο πεγέο ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη: (i) ηα εχθνια ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (ii) ην κέγηζην πνζφ δηαζέζηκσλ δαλεηζζέλησλ θεθαιαίσλ θαη (iii) ηα ξεπζηά πέξαλ ηνπ 

απαηηνχκελνπ απνζέκαηνο. Δλψ, νη ρξήζεηο πεξηιακβάλνπλ: (i) ηα δαλεηζζέληα θεθάιαηα ή ηα 

θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη έρνπλ ήδε αμηνπνηεζεί θαη (ii) 

νπνηαδήπνηε πνζά έρνπλ δαλεηζηεί ήδε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. 

 

 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

Μία ζπλήζεο πξαθηηθή κέηξεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη ε κειέηε ζηνηρείσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηζνινγηζκνχ θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε εθείλα άιισλ ηξαπεδψλ. Ζ κειέηε απηή γίλεηαη θπξίσο κε ηε 

ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ. Ζ θάζε ηξάπεδα επηδηψθεη λα δηαηεξεί ηνπο δηθνχο ηεο δείθηεο ζηα ίδηα ή ζε 

αλψηεξα επίπεδα ζπγθξηηηθά κε εθείλα ηνπ θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ έγθαηξε εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ηεο. Οη επνπηηθέο αξρέο , απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αξηζκνδείθηεο, είηε γηα λα δηελεξγήζνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ, είηε γηα λα ηηο ειέγμνπλ θαη λα επηβάιινπλ φξηα.  

Κάπνηνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξηζκνδείθηεο είλαη νη αθφινπζνη: 

 

(i) Βαζηθέο θαηαζέζεηο/ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

Οη βαζηθέο θαηαζέζεηο απνηεινχλ γηα θάζε ηξαπεδηθφ ίδξπκα έλα κέγεζνο πνπ ππφ κηα έλλνηα 

απνηειεί ζηαζεξή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Οη βαζηθέο θαηαζέζεηο ζπγθξηλφκελεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ δεκηνπξγνχλ έλα δείθηε, ν νπνίνο απεηθνλίδεη ηελ θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο ηνπ 

ηδξχκαηνο. πλήζσο νη εγρψξηεο βαζηθέο θαηαζέζεηο νξίδνληαη σο νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο κείνλ ηηο 

κεγάιεο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο.  

(ii) Ρεπζηνπνηήζηκν Δλεξγεηηθό/ύλνιν Δλεξγεηηθνύ  

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο κεηξά ηα ξεπζηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηξάπεδαο. Όζν πςειφηεξνο είλαη απηφο ν δείθηεο, ηφζν 
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πεξηζζφηεξα είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ελέρνπλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Απηφ είλαη 

θαη ην επηζπκεηφ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, δηφηη ππνδειψλεη κείσζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ 

θηλδχλνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα  κία  ηξάπεδα  απηφ κπνξεί  λα  ζεκαίλεη  αδπλακία  εχξεζεο 

θαιψλ δαλεηνιεπηψλ ή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Έηζη, νη ηξάπεδεο δε ζέινπλ πνιχ πςεινχο 

ηέηνηνπο δείθηεο, θαζψο ε κείσζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ δελ απνδίδεη θέξδνο.  

 

(iii) Ρεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ/Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο  

Όηαλ  είλαη  πςειφο  απηφο  ν  δείθηεο  ζεκαίλεη  φηη  ε ηξάπεδα αληηκεησπίδεη κηθξφηεξν 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, εθφζνλ ν θίλδπλνο επαλαρξεκαηνδφηεζεο είλαη κεγαιχηεξνο γηα ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ. 

 

(iv) Υνξεγήζεηο/Καηαζέζεηο  

Ο δείθηεο απηφο είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο θαζψο απνηειεί ην κφλν δείθηε κέηξεζεο θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο πνπ ππνινγίδεηαη δηεζλψο απφ ηηο ηξάπεδεο. Οη ηξάπεδεο κε ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ 

αξηζκνδείθηε βγάδνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ άληιεζε ηεο 

απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο, νχησο ψζηε λα παξακέλνπλ αζθαιείο δηαρξνληθά.  

πγθεθξηκέλα, έλαο πςειφο δείθηεο ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο ππνδειψλεη φηη ε ηξάπεδα  

βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο βξαρππξφζεζκεο αγνξέο ρξήκαηνο, παξά ζηηο θαηαζέζεηο πνπ 

δέρεηαη, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλείσλ πνπ παξέρεη. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη κειινληηθά 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, εηδηθά αλ ε ηξάπεδα πξνζεγγίδεη ηα φξηα κέρξη ηα νπνία κπνξεί λα 

δαλεηζηεί. 

 

(v) Γαλεηαθά Κεθάιαηα/ ύλνιν Δλεξγεηηθνύ  

Tα δάλεηα απνηεινχλ ηα ιηγφηεξν ξεπζηνπνηήζηκα θεξδνθφξα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηεο ηξάπεδαο αθνχ δελ κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ ζε δεπηεξνγελείο αγνξέο. Έλαο πςειφο ιφγνο 

Γαλεηαθψλ Κεθαιαίσλ πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ ππνδειψλεη φηη ε ηξάπεδα δηαζέηεη πνιιά 

δάλεηα, κε ξεπζηνπνηήζηκα, κε απνηέιεζκα λα έρεη κεγάιε εμάξηεζε απφ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο αγνξέο ρξήκαηνο θη φρη απφ ηηο θαηαζέζεηο. Έλαο ρακειφο ιφγνο, αληίζεηα, 

δείρλεη φηη ε ηξάπεδα έρεη ηε δπλαηφηεηα επρεξνχο ξεπζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο, 

γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά κεξηθψο εμαξηεκέλε απφ ηηο αγνξέο ρξήκαηνο.  

 

(vi) Γάλεηα κε θαζεζηώο δηθαηώκαηνο/ύλνιν Δλεξγεηηθνύ  

Όηαλ  απηφο  ν  δείθηεο  είλαη  πςειφο  ζεκαίλεη  φηη  ππάξρεη  αλάγθε  γηα  κεγάιν  βαζκφ 

ξεπζηφηεηαο, ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ πηζαλέο εθηακηεχζεηο ησλ δαλεηαθψλ δεζκεχζεσλ. 

Σξαπεδηθά ηδξχκαηα κε κεγάιν αξηζκφ δαλείσλ κε θαζεζηψο δηθαηψκαηνο αληηκεησπίδνπλ 
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κεγαιχηεξε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο απφ φηη αληίζηνηρα ηδξχκαηα κε ρακειφ αξηζκφ 

ηέηνησλ δαλείσλ.  

 

 Liquidity Index  

Ο δείθηεο απηφο κεηξά ηηο πηζαλέο απψιεηεο κηαο ηξάπεδαο απφ μαθληθέο ή απφ δεκηνγφλεο 

πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζπγθξίλνληαο ηα έζνδα πνπ είρε ε ηξάπεδα απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πσιήζεηο κε ην πνζφ πνπ ζα ιάκβαλε, σο δίθαηε ηηκή, απφ κία πψιεζή ηνπο 

ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζην κέιινλ χζηεξα απφ έξεπλα θαη δηαπξαγκάηεπζε. 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηηκψλ, ηφζν ιηγφηεξε ξεπζηφηεηα 

δηαζέηεη ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπ.  

Ζ καζεκαηηθή απεηθφληζε απηνχ ηνπ δείθηε είλαη ε αθφινπζε: 

    N 

I=[(wi)(Pi/Pi
*
)]      

   i=1          

φπνπ:Pi είλαη ε ηηκή ηεο μαθληθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Pi
*
 είλαη ε δίθαηε ηηκή, πνπ ζα ιάκβαλε ην ίδξπκα αλ πνπινχζε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη  

N 

wi=1, ην πνζνζηφ ηνπ θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην.  

i=1   

 

Ο δείθηεο απηφο ιακβάλεη πάληα ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1. 

 

 Financing gap & financing requirement  

Έλαο άιινο ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ αλνίγκαηνο. Σν ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

κέζνπ φξνπ ησλ δαλείσλ θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ (βαζηθψλ) θαηαζέζεσλ ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο.  

Ζ ζρέζε απηή παξίζηαηαη σο εμήο:  

Financing gap = Average loans - Average deposits.  

Αλ ην ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα είλαη ζεηηθφ, ηφηε ε ηξάπεδα πξέπεη λα ην ρξεκαηνδνηήζεη, είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ξεπζηά δηαζέζηκά ηεο θαη ηα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο είηε θαη κε  

δαλεηζκφ  απφ  ηηο ρξεκαηαγνξέο. 

Οπφηε : Financing gap = - Liquid Assets + Borrowed funds =>  

        => Financing gap + Liquid Assets = Financing Requirement (Borrowed funds)  
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Δπνκέλσο, απφ ηηο αλάγθεο γηα ρνξήγεζε ξεπζηφηεηαο, ην επίπεδν ησλ βαζηθψλ 

θαηαζέζεσλ θαη δαλείσλ, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ θαζνξίδνληαη νη 

αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ή δαλεηζκφ ηεο ηξάπεδαο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην άζξνηζκα 

(ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα + ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία), ηφζν πεξηζζφηεξα θεθάιαηα πξέπεη λα 

δαλεηζηεί ε ηξάπεδα απφ ηηο αγνξέο ρξήκαηνο, απμάλνληαο έηζη ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο.  

 

 Αλάιπζε αλνίγκαηνο ξεπζηόηεηαο (Liquidity Gap Analysis) 

Ζ αλάιπζε αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο απεηθνλίδεη ηηο πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο 

(απαηηήζεηο-ππνρξεψζεηο) ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ιήγνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Οη ηακεηαθέο ξνέο κνηξάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο δψλεο - απφ 1 κήλα έσο 

πάλσ απφ 5 έηε-, ζχκθσλα κε ηνλ «πξαγκαηηθφ» ελαπνκέλνληα ρξφλν έσο ηε ιήμε ηνπο. Ζ 

αζπκθσλία ξεπζηφηεηαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ νθείιεηαη είηε ζηε δηαθνξά ησλ πνζνηήησλ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ είηε ζηε δηαθνξά ησλ ζπκβαηηθψλ ρξφλσλ ιήμεο ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ. 

Αλάινγα κε ηε δηαθνξά ησλ πνζνηήησλ ην άλνηγκα ξεπζηφηεηαο είλαη:  

Θεηηθό: φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ππεξβαίλνπλ ή ιήγνπλ αξγφηεξα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

παζεηηθνχ θαη επνκέλσο ππάξρεη έιιεηκκα θεθαιαίνπ (deficit of funds).  

Αξλεηηθό: φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ ππεξβαίλνπλ ή ιήγνπλ αξγφηεξα απφ ηα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη επνκέλσο ππάξρεη πιεφλαζκα θεθαιαίνπ (surplus of funds).  

Έλα κεηνλέθηεκα ηεο αλάιπζεο αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο είλαη φηη δε δχλαηαη λα 

ζπιιακβάλεη ηηο κειινληηθέο κεηαβνιέο ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο, φπσο ηελ πηζαλή αλάπηπμε 

ησλ δαλείσλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ. 

 

 πληειεζηήο κεηαηξνπήο ξεπζηόηεηαο (Liquidity Conversion Factor-LCF)  

Ζ κέζνδνο απηή πξνυπνζέηεη φηη θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη θάπνην ζπληειεζηή 

κεηαηξνπήο ξεπζηφηεηαο, ν νπνίνο θαιείηαη θαη ζπληειεζηήο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ο 

ζπληειεζηήο απηφο εμαξηάηαη απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ζέζε, ηε ιήμε θαη ηελ πνιππινθφηεηα θάζε 

ζηνηρείνπ θαη ε ρξήζε ηνπ κνηάδεη κε ηηο ζηαζκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.  

 

Έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο επηιέγεη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

θάζε κεζφδνπ θαη ηε δνκή ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ, ηελ θαηάιιειε αλαιπηηθή κέζνδν ή ζπλδπαζκφ 

κεζφδσλ (καζεκαηηθά κνληέια), γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.  
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2.6. ηξαηεγηθέο Αληηζηάζκηζεο Κηλδύλνπ Ρεπζηόηεηαο  

 

Κάπνηεο πηζαλέο ζηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο απηνχ ηνπ θηλδχλνπ, είλαη 

νη εμήο:  

 Αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 Μείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ παζεηηθνχ.  

 Γηαθνξνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 Γπλαηφηεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ κε πξνζηηφ θφζηνο (πσιήζεηο ξεπζηνπνηήζηκσλ 

ζηνηρείσλ, δαλεηζκφο).  

 ρέδην έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο θεθαιαίσλ απφ ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. 

 Γαλεηζκφο απφ ηε ρξεκαηαγνξά (βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα).  

 Γαλεηζκφο απφ ηελ θεθαιαηαγνξά (έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ ή ηηηινπνίεζε ή 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ).  

 Πξνζθπγή ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. 
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3. Ηζρύνλ ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε θαη κέηξεζε ηνπ θηλδύλνπ 

ξεπζηόηεηαο ησλ ηξαπεδώλ 

3.1. Οδεγίεο από ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Αξρώλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο 

(CEBS) 

Ζ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (CEBS) ζε ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο ηεο πκβνπιήο αλαθνξηθά κε ην πιαίζην δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πνπ είρε 

δεκνζηεχζεη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007, εμέδσζε ζηηο 18 επηεκβξίνπ 2008 ην δεχηεξν κέξνο ηεο 

ηερληθήο ηεο πκβνπιήο, πνπ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο ελφηεηεο: 

 ε πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηε θχζε θαη ηνλ νξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο.  

 ε δεχηεξε παξνπζηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηε ξεπζηφηεηα. 

 ε ηξίηε αλαθέξεηαη ζε πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη, ηφζν ππφ θπζηνινγηθέο φζν 

θαη ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο, απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη  

 ε ηέηαξηε αλαιχεη ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ επνπηεία ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο.  

 

πγθεθξηκέλα, ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε ελφηεηα πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 30 πξαθηηθέο-

ζπζηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ κε έδξα ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.  

Καηά ηελ πξνεηνηκαζία απηψλ ησλ πξαθηηθψλ-ζπζηάζεσλ ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Αξρψλ 

Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (CEBS) ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε άιια επξσπατθά αιιά θαη δηεζλή 

ζεζκηθά φξγαλα, θαη ηδίσο κε ηελ Δπηηξνπή Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (BCBS), 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ζπλνρή ζηα βαζηθά δεηήκαηα ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.  

 

ΤΣΑΔΗ  

Πρωταρτηθή αρτή: Ζ εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ ζπζηάζεσλ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Ππιψλα 2 ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 2006/48/EC 

θαη επηζεκαίλεηαη ζηηο εηζαγσγηθέο δειψζεηο ησλ νδεγηψλ ηεο CEBS γηα ηε δηαδηθαζία 

επνπηηθήο αλαζεψξεζεο. Σφζν νη ηξάπεδεο φζν θαη νη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ηελ πνηθηινκνξθία ηεο εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. 

  

http://74.125.39.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://www.c-ebs.org/getdoc/195aba13-d98d-4216-8137-24ea39ce05fb/FIRST-PART-OF-CEBS--TECHNICAL-ADVICE-ON-LIQUIDITY.aspx&prev=/search%3Fq%3Dcebs%26hl%3Del&usg=ALkJrhjGBGOngYvjgnk54u2dPxHRhZFHig
http://74.125.39.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://www.c-ebs.org/getdoc/195aba13-d98d-4216-8137-24ea39ce05fb/FIRST-PART-OF-CEBS--TECHNICAL-ADVICE-ON-LIQUIDITY.aspx&prev=/search%3Fq%3Dcebs%26hl%3Del&usg=ALkJrhjGBGOngYvjgnk54u2dPxHRhZFHig
http://74.125.39.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://www.c-ebs.org/getdoc/195aba13-d98d-4216-8137-24ea39ce05fb/FIRST-PART-OF-CEBS--TECHNICAL-ADVICE-ON-LIQUIDITY.aspx&prev=/search%3Fq%3Dcebs%26hl%3Del&usg=ALkJrhjGBGOngYvjgnk54u2dPxHRhZFHig


 21 

ύζηαζε 1: Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα εγθξίλεη ηε ζηξαηεγηθή ξεπζηφηεηαο, 

πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο θαη ζπκβαδίδνπλ κε ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ηνπ ηδξχκαηνο, ην  

ξφιν ηνπ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, 

θαζψο θαη κε ην επίπεδν αλνρήο ηνπ ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

επίζεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη έλα επαξθέο επίπεδν καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο 

είλαη δηαζέζηκν θαζψο θαη φηη έρεη ζαθή εηθφλα γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

βαζκφ εκπηζηνζχλεο ηνπ ηδξχκαηνο θαηά ην κεηαζρεκαηηζκφ ιεθηφηεηαο. Ζ ζηξαηεγηθή, νη 

πνιηηηθέο θαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη, ηφζν ζε θαλνληθέο φζν 

θαη ζε πεξηφδνπο κε νκαιψλ ζπλζεθψλ ή πεξηφδνπο θξίζεο, λα επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά, αθφκε 

θαη λα αλαζεσξνχληαη φηαλ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζεζπίδνπλ θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο 

δνκέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ.  

ύζηαζε 2: Σα ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή εζσηεξηθφ κεραληζκφ-

ππνζηεξηδφκελνο, φπνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην, απφ έλα κεραληζκφ ηηκψλ κεηαβίβαζεο- ν νπνίνο 

λα πξνβιέπεη θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηε ζπλεηζθνξά ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ην κεραληζκφ απηφ ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη φια ηα 

θφζηε ηεο ξεπζηφηεηαο, είηε βξαρππξφζεζκα είηε καθξνπξφζεζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ.  

ύζηαζε 3: Ζ νξγαλσηηθή δνκή ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην ίδξπκα θαη λα 

επηηξέπεη ην δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ειεγθηηθψλ-επνπηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. Δηδηθή πξνζνρή ζα πξέπεη 

λα δνζεί ζηηο εμνπζίεο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νξγαλσηηθήο κνλάδαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε 

κε ηελ παξνρή θεθαιαίσλ. Όιεο νη ρξνληθέο δψλεο, απφ εκεξήζηα ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, θαζψο ζπλεπάγνληαη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Δπηπιένλ, ην ίδξπκα 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άξηζηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, επαξθείο πφξνπο, θαηάιιειν 

ζπληνληζκφ θαη επηζθφπεζε, θαζψο θαη αλεμάξηεην κεραληζκφ εζσηεξηθνχ θαη ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ.  

ύζηαζε 4: ην πςειφηεξν επίπεδν φισλ ησλ νξγαλσηηθψλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη ηεο 

θαηάιιειεο γλψζεο ησλ ζέζεσλ ξεπζηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ νκίινπ θαη ησλ πηζαλψλ ξνψλ 

ξεπζηφηεηαο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ θνξέσλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη ζε ζπλζήθεο θξίζεο 
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ξεπζηφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο, ηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο 

θαζψο θαη άιινπο πεξηνξηζκνχο.  

ύζηαζε 5: Σα ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα 

πιεξνθφξεζεο πνπ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαζψο θαη κε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη ησλ ππνινίπσλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ. Ζ θαηαιιειφηεηα θαζψο θαη ε 

επάξθεηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά.  

ύζηαζε 6: Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο θαη ε αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηεο ξεπζηφηεηα ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζή ηνπ ζηα βηβιία 

ζπλαιιαγψλ/ηξαπεδηθά βηβιία ή ηε ινγηζηηθή ηνπ κεηαρείξηζε (ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ 

/δηαζέζηκν πξνο πψιεζε/δηαθξαηνχκελν ζηε ιήμε) αιιά κε βάζε ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο 

ηνπ ζε ξεπζηά δηαζέζηκα.  Οη επνπηηθέο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ βηβιίσλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

ηξαπεδηθψλ βηβιίσλ δε ζα πξέπεη λα αζθνχλ ζεκαληηθή ή αδηθαηνιφγεηε επηξξνή ζηε δηαρείξηζε 

ξεπζηφηεηαο. 

ύζηαζε 7: Σν ίδξπκα θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο πιεζψξαο ξπζκίζεσλ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο λνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζπκβφιαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ην απνηέιεζκα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ αμηνινγείηαη 

ζσζηά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.   

ύζηαζε 8: Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ηεθκεξίσζεο θαη ηεο πηζαλήο 

ππνλννχκελεο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζην γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, νη ζπκβαηηθέο ξήηξεο ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ ζχλζεησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, π.ρ. φπσο εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηηινπνίεζε, ζα 

πξέπεη λα εληνπίδνληαη θαη λα εμεηάδνληαη ξεηά ζηηο πνιηηηθέο ξεπζηφηεηαο. Σα ηδξχκαηα ζα 

πξέπεη λα εμεηάδνπλ αλ ην φρεκα εηδηθνχ ζθνπνχ (SPV) ζα πξέπεη λα ελνπνηεζεί γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο. Ο ζπλνδεπφκελνο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη κέζσ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο, θαη λα 

εμεηάδνληαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο  

(contingency funding plan)
5
. Σα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα 

κε ηε δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο πξέπεη λα εμεηάδνπλ ξεηά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν ελδερφκελνο 

θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα ξεπζηά 

απνζέκαηα ζε αληηδηαζηνιή κε θάπνηα άιιε αληηζηαζκηζηηθή ηθαλφηεηα. πκβαηηθέο ξήηξεο πνπ 

ζπλδένληαη κε επνπηηθέο ελέξγεηεο ή επνπηηθά φξηα πξέπεη λα απνζαξξχλνληαη έληνλα.  

                                                 
5
 Contingency funding plan είλαη έλα ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο, απνηεινχκελν απφ έλα 

ζπλδπαζκφ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο ηξάπεδαο λα ζπιιέμεη θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ή αθφκε θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, εγθαίξσο θαη κε εχινγν θφζηνο. 
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ύζηαζε 9: Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί πγηήο παξάιιειε δηαρείξηζε ηα ηδξχκαηα ζα πξέπεη:  

 - Να δηακνξθψλνπλ πνιηηηθέο έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίδνπλ θαη λα ππνινγίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο 

ζε εμαζθαιίζεηο, θαζψο θαη φιεο ηηο πεγέο εμαζθαιίζεσλ ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνξεηηθψλ 

ρξνληθψλ δσλψλ.  

 - Να θαηαλννχλ θαη λα εμεηάδνπλ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ δηέπνπλ 

ηε ρξήζε ησλ εμαζθαιίζεσλ,  

 - Να έρνπλ κηα ζπλνιηθή πνιηηηθή, εγθεθξηκέλε απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη έλα ζπληεξεηηθφ νξηζκφ ηεο εμαζθάιηζεο θαη λα θαζνξίδεη ην επίπεδν ησλ κε 

δεζκεπκέλσλ εμαζθαιίζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο αλά πάζα ζηηγκή πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπηζηνχλ απξφβιεπηεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη  

 - Να εθαξκφδνπλ απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη λα νξγαλψλνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ εμαζθαιίζεσλ κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδεη ζηε ιεηηνπξγηθή ηνπο δνκή.  

ύζηαζε 10: Σα ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ κεηξεηά θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

εμαζθαιίζεσλ πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ επαξθψο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο ησλ 

δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη επαξθήο 

παξαθνινχζεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπο, ηφζν ζε επίπεδν λνκηθήο νληφηεηαο φζν θαη 

ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ή επίπεδν νκίινπ, αλαιφγσο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο πνπ ηζρχεη.  

ύζηαζε 11: Αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έλα ίδξπκα ρξεζηκνπνηεί θαζαξά ή αθαζάξηζηα 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ, ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ελεξγά ηηο θαζεκεξηλέο 

ηνπ ζέζεηο ξεπζηφηεηάο, λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ θαη 

δηαθαλνληζκνχ εγθαίξσο ππφ θαλνληθέο ή κε ζπλζήθεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ.  

ύζηαζε 12: Σα ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ κηα ιεηηνπξγηθή δνκή γηα ηε δηαρείξηζε 

ηεο βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο (overnight θαη intraday) κέζα ζηα πιαίζηα πνπ ζέηεη ε 

ζηξαηεγηθή ησλ πην καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ηα ηδξχκαηα νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή εκεξήζηα ρξεκαηνδφηεζε, θαη λα θαζνξίδνπλ κε 

ζαθήλεηα ηφζν ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο φζν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο θάζε εκπιεθφκελεο 

ππεξεζηαθήο κνλάδαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη έηζη ζπλνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπο.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε πηζαλψλ πεγψλ απξνζδφθεησλ 

απαηηήζεσλ ζε ξεπζηφηεηα ζε πεξηφδνπο κε νκαιψλ ζπλζεθψλ ή πεξηφδνπο θξίζεο.  

ύζηαζε 13: Σα ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα εμαθξηβψζνπλ θαηά πφζν ε εζσηεξηθή ηνπο 

κεζνδνινγία θαιχπηεη φιεο ηηο θχξηεο πξνβιέςηκεο ηακεηαθέο εηζξνέο θαη εθξνέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εθηφο ηζνινγηζκνχ ππνρξεψζεηο ηνπο. 
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Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα ηεο κεζνδνινγίαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε θαη 

ην βαζκφ αλνρήο ηνπο ζηνλ θίλδπλν. Όζνλ αθνξά δε ηηο εζσηεξηθέο κεζνδνινγίεο ησλ 

ηδξπκάησλ, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο πνιηηηθέο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ππνζέζεηο ή 

εμεηδηθεπκέλεο απφςεηο ζα πξέπεη θαη απηέο λα αμηνινγνχληαη ηαθηηθά. Οη ηπρφλ αλαζεσξήζεηο 

ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο λα θνηλνπνηνχληαη ζηα 

αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. 

ύζηαζε 14: Σα ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ 

θξίζεο ξεπζηφηεηαο πνπ λα ηνπο επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ 

αθξαίσλ αιιά αιεζνθαλψλ ζελαξίσλ ζηηο ζέζεηο ξεπζηφηεηάο ηνπο. Δπίζεο, ζα πξέπεη ηαθηηθά 

λα απεηθνλίδνπλ ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο ζχκθσλα κε ελαιιαθηηθά ζελάξηα πνηθίισλ βαζκψλ 

ζθνδξφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο, ηφζν ηε ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο (εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο) φζν θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ξεπζηφηεηαο (εζσηεξηθνί παξάγνληεο). Γηα ηελ 

παξνρή κηαο πιήξεο εθηίκεζεο ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ θηλδχλνπ, ε δηελέξγεηα αζθήζεσλ 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζε άιινπο θηλδχλνπο κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο. Καηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ απηψλ ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζελαξίσλ ζηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο, ηα 

ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ έλα ζχλνιν ινγηθψλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ σο πξνο ηε ξεπζηφηεηα ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηα 

αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, ησλ νξίσλ θαη ησλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο 

ξεπζηφηεηαο (contingency funding plan), εθφζνλ ζεσξεζεί απαξαίηεην.  

ύζηαζε 15: Σα ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια ζρέδηα αληηκεηψπηζεο 

θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο, ηφζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

κηαο θξίζεο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πξέπεη λα δνθηκάδνληαη ηαθηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη ηφζν νη θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ λνκηθνχο ή ιεηηνπξγηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, φζν θαη γηα λα εμαθξηβψλεηαη ε χπαξμε αληηζπκβαιιφκελσλ έηνηκσλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε θάζε ζπλαιιαγή. 

ύζηαζε 16: Σα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία (liquidity buffers)
6
 είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο 

θπξίσο ζε πεξηφδνπο αληίμνσλ ζπλζεθψλ, φπνπ αλ θαη ην ίδξπκα έρεη άκεζε αλάγθε αχμεζεο 

                                                 
6
 Σα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία (liquidity buffer) απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη άιια κε δεζκεπκέλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πςειήο ξεπζηφηεηαο θαη επηηξέπνπλ ζην ίδξπκα λα αληαπεμέιζεη ζηηο πιεξσκέο ηνπ ζε 

θαηαζηάζεηο θξίζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαζνξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (πεξίνδνο επηβίσζεο). Σα άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εληζρχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληθψλ ζπλζεθψλ, λα ξπζκίδνληαη 

αλάινγα θαζψο θαη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηδξχκαηνο. Καηά 
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ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα νη θαλνληθέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκεο ή δελ παξέρνπλ αξθεηή ξεπζηφηεηα. Απηά ηα άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία, πνπ απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη άιια κε δεζκεπκέλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πςειήο ξεπζηφηεηαο, πξέπεη λα επαξθνχλ, νχησο ψζηε λα επηηξέπνπλ ζην ίδξπκα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νξηδφκελεο πεξηφδνπ επηβίσζεο λα είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε 

ξεπζηφηεηαο, ρσξίο σζηφζν λα απαηηεζνχλ κεηαβνιέο ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ ζρέδην.  

ύζηαζε 17: Σα ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, νχησο 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ πηζαλέο ζπγθεληξψζεηο, θαη λα θξνληίδνπλ λα δηαζέηνπλ 

κηα θαιά δηαθνξνπνηεκέλε βάζε ρξεκαηνδφηεζεο. Οη πηζαλέο ζπγθεληξψζεηο ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο, θαιχπηνληαο ζπγθεληξψζεηο απφ πιεπξάο πξνκεζεπηψλ 

ξεπζηφηεηαο,  ηχπσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (εμαζθαιηζκέλσλ έλαληη κε εμαζθαιηζκέλσλ), αγνξψλ, 

θαη πξντφλησλ, θαζψο θαη ζπγθεληξψζεηο πνπ αθνξνχλ ην λφκηζκα, ηε γεσγξαθηθή ζέζε ή ηε 

ιεθηφηεηα. 

ύζηαζε 18: Σα ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα πξνβιέπνπλ ηε 

δεκνζηνπνίεζε θαηάιιειεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ζέζεο ξεπζηφηεηάο ηνπο, ηφζν ππφ θαλνληθέο φζν θαη ππφ αληίμνεο 

ζπλζήθεο. Ζ θχζε, ην βάζνο, θαη ε ζπρλφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνπλ ηα ηδξχκαηα 

ζα πξέπεη λα θξίλεηαη επαξθείο απφ ηνπο δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο (θνξείο παξνρήο 

ξεπζηφηεηαο, αληηζπκβαιιφκελνη, επελδπηέο, νξγαληζκνί δηαβάζκηζεο, θαζψο θαη ε αγνξά ελ 

γέλεη).  

ύζηαζε 19: Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ κεζνδνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ησλ ηδξπκάησλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ηελ επνπηεία ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηαρείξηζε απφ κέξνπο ησλ 

ηδξπκάησλ.  

ύζηαζε 20: Οη επνπηηθέο αξρέο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο: 

- ηε ζέζε ξεπζηφηεηαο ηνπ θάζε ηδξχκαηνο, ψζηε λα εθαξκφδνπλ αληίζηνηρε πξνζέγγηζε θαηά 

ηελ επνπηεία ηνπο θαη  

-  ην επίπεδν ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ πνπ παξνπζηάδεη ην θάζε ίδξπκα.  

ύζηαζε 21: Καηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο ηδξχκαηνο σο πξνο ηελ έθζεζή ηνπ ζηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο, νη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ φισλ ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη ζηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ηε 

                                                                                                                                                             
ηελ θαζνξηζκέλε πεξίνδν θξίζεο, ηα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία είλαη ηα πιένλ εχθνια δηαζέζηκα κέξε ηεο 

γεληθήο αληηζηαζκηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ηδξχκαηνο. 
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ρξεκαηνδφηεζε ρνλδξηθήο, ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, ζην επίπεδν 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ιεθηφηεηάο ηνπ, ζηε ζέζε ηνπ κέζα ζηνλ θιάδν, θαη, γεληθφηεξα, ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπ ζέζε, ζηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζηνλ θίλδπλν θαη ζηελ αληνρή ηνπ ζηελ 

θξίζε. Ζ ζπλνιηθή έθζεζε ζε άιινπο θηλδχλνπο θαη νη πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

επίπεδν θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνθίι 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδξχκαηνο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαρείξηζε ησλ 

εμαζθαιίζεσλ.  

ύζηαζε 22: Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζνξίδνληαο ην επίπεδν 

αλνρήο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηνλ θίλδπλν, 

εμαζθαιίδνληαο ηνπο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θάιπςε ζε θαλνληθέο ή δπζκελείο ζπλζήθεο 

ξεπζηφηεηαο.  

ύζηαζε 23: Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, νη 

επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επάξθεηα ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εηδηθά ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο ξεπζηφηεηαο. 

Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα δίλνπλ, επίζεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εκπνξεπζηκφηεηα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί ην ίδξπκα 

γηα λα πσιήζεη ή λα δεζκεχζεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία (ιακβάλνληαο ππφςε ην πηζαλφ 

ξφιν ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ).  

ύζηαζε 24: Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ εάλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ 

θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Οη επνπηηθέο αξρέο ζα 

πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ χπαξμε θαηάιιεισλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο 

θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο, ζηε ζχλζεζε θαη ζηελ επξσζηία ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ, θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο 

θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο (contingency funding plan). Δηδηθφηεξα, νη επνπηηθέο αξρέο 

ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ αλ ηζρπξέο θαη θαιά ηεθκεξησκέλεο αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο 

θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη αλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη 

εθηειέζηκα. Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο, επαξθψο 

ζπληεξεηηθέο, θαη ηαθηηθά αλαζεσξνχκελεο. Οη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα ειέγρνπλ φηη ηα 

ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο (contingency funding plan) 

ζηεξίδνληαη ζηηο αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ σο πξνο ηε ξεπζηφηεηα θαη φηη 

εμεηάδνληαη ηαθηηθά.  

ύζηαζε 25: Οη επφπηεο αξρέο ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ εάλ νη πνζνηηθέο επνπηηθέο απαηηήζεηο 

ηνπο ζα κπνξνχζαλ, ελδερνκέλσο, λα ζπκπιεξσζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηα απνηειέζκαηα ησλ εζσηεξηθψλ κεζνδνινγηψλ ησλ νξγάλσλ, ππφ ηελ 



 27 

πξνυπφζεζε φηη ηέηνηεο κεζνδνινγίεο έρνπλ αμηνινγεζεί επαξθψο θαη παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθή 

ζηγνπξηά ζηνπο επφπηεο. 

ύζηαζε 26: χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, νη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

ζεσξνχλ ηελ ηππνπνηεκέλε ξπζκηζηηθή πξνζέγγηζή ηνπο (εθφζνλ έρνπλ κία), σο βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ησλ ιηγφηεξν πεξίπινθσλ 

ηδξπκάησλ.  

ύζηαζε 27: Καηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ κεζνδνινγηψλ γηα επνπηηθνχο ιφγνπο, νη 

επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηελ επάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ κεζνδνινγηψλ - ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπληεξεηηζκνχ ηνπο θαη ηεο πιεξφηεηάο ηνπο- 

ηελ εγθπξφηεηα ησλ αλαζεσξήζεσλ, ηελ επξσζηία ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ 

θαηαζηάζεσλ σο πξνο ηε ξεπζηφηεηα, θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηηο θξίζεηο ξεπζηφηεηαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθνχο κε ηε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο 

ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηε κεηαηξεςηκφηεηα ησλ λνκηζκάησλ. 

ύζηαζε 28: Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αθξηβείο θαη έγθαηξεο 

πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ λα ηνπο επηηξέπνπλ ηφζν ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο ησλ επνπηεπφκελσλ ηδξπκάησλ φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επξσζηίαο ηνπο θαηά 

ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.  

ύζηαζε 29: Οη επνπηηθέο αξρέο ησλ δηαζπλνξηαθψλ νκίισλ ζα πξέπεη λα ζπληνλίδνπλ ζηελά 

ηηο εξγαζίεο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ νκάδσλ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη 

ηελ απνθπγή ηεο άζθνπεο επαλάιεςεο ησλ απαηηήζεσλ, θπξίσο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, νη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηε κεηαβίβαζε 

ησλ θαζεθφλησλ ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ 

νκίισλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη.  

ύζηαζε 30: Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

πξνθεηκέλνπ λα απαηηνχλ απφ ηα ηδξχκαηα λα αλαιάβνπλ απνηειεζκαηηθά θαη έγθαηξα 

δηνξζσηηθά κέηξα, φπνηε ζεσξεζεί αλαγθαίν. Θα πξέπεη, επίζεο, λα δηεξεπλνχλ ηελ πηζαλφηεηα 

χπαξμεο εξγαιείσλ πνπ λα ηνπο παξέρνπλ έγθαηξεο πξνεηδνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε πξνιεπηηθή επνπηηθή ηνπο δξάζε. 

 

3.2. Αξρέο γηα ηελ Οξζή Γηαρείξηζε θαη Δπνπηεία ηνπ Κηλδύλνπ 

Ρεπζηόηεηαο -Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο από ηελ Δπηηξνπή Βαζηιείαο 

γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (BCBS) 

Ζ Δπηηξνπή Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (BCBS) κέζσ ησλ Καηεπζπληήξησλ 

Γξακκψλ-Οδεγηψλ πνπ εμέδσζε ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2008 πξαγκαηνπνηεί κηα ξηδηθή 
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αλαζεψξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ 2000 «Οξζέο πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο ζε 

ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο», γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο πξφζθαηεο αλαηαξαρέο 

πνπ επέθεξε ε θξίζε ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο.  

Οη νδεγίεο είλαη δηαηεηαγκέλεο γχξσ απφ δεθαεπηά αξρέο θαη ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε 

ελφο πην απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Οη 

νδεγίεο απηέο έρνπλ επεθηαζεί ζεκαληηθά ζε νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηνκείο. Δηδηθφηεξα, πην 

ιεπηνκεξή θαζνδήγεζε παξέρεηαη γηα: 

 ηε ζεκαζία ηεο δηακφξθσζεο ηνπ βαζκνχ αλνρήο ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

 ηε δηαηήξεζε ελφο επαξθνχο απνζέκαηνο ξεπζηφηεηαο, απνηεινχκελν απφ άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία. 

 ηελ αλάγθε αλάιπζεο θφζηνπο-σθειεηψλ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ηνπ πιήξνπο θάζκαηνο ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη  ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. 

 ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε ησλ ζελαξίσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ σο πξνο ηε ξεπζηφηεηα.  

 ηελ αλάγθε ελφο ηζρπξνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο 

ξεπζηφηεηαο.  

 ηε δηαρείξηζε ηνπ εκεξεζίνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη ησλ εμαζθαιίζεσλ.  

 ηε δεκφζηα γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο.  

 ην ξφιν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη νδεγίεο έηζη φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Βαζηιείαο 

γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία. 

Βαζηθή αξρή γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο  

Αξρή 1: Ζ θάζε ηξάπεδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ζ 

θάζε ηξάπεδα, απηφλνκα, νθείιεη λα δηακνξθψζεη έλα ηζρπξφ θαη ζσζηφ πιαίζην δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πνπ λα εγγπάηαη ηε δηαηήξεζε επαξθνχο επηπέδνπ ξεπζηφηεηαο -

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο απνζέκαηνο άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - έηζη 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά δπζκελψλ γεγνλφησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ απψιεηα ή ηελ απνκείσζε ησλ εμαζθαιηζκέλσλ ή κε πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. Οη επνπηηθέο αξρέο δε, νθείινπλ λα αμηνινγνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηελ επάξθεηα 

ηφζν ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη ησλ ζέζεσλ 
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ησλ ηξαπεδψλ ζε ξεπζηφηεηα, νχησο ψζηε λα πξνβαίλνπλ ζε άκεζεο ελέξγεηεο νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ζεσξεζεί φηη ε ηξάπεδα είλαη αλαπνηειεζκαηηθή ζε θάπνηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηεο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη, απφ ηε κηα πιεπξά, πξνζηαζία ζηνπο θαηαζέηεο θαη 

πεξηνξίδνληαη, απφ ηελ άιιε, νη πηζαλέο δεκίεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.  

 

Ζ δηνίθεζε-δηαθπβέξλεζε ηεο δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο 

Αξρή 2: Ζ θάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα ην βαζκφ αλνρήο ηεο ζηνλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, νχησο ψζηε λα είλαη ζπκβαηφο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο ζηξαηεγηθή θαη 

ην ξφιν ηεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.  

Αξρή 3: Ζ δηνίθεζε ηεο θάζε ηξάπεδαο νθείιεη λα δηακνξθψζεη ζηξαηεγηθή, πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, νη νπνίεο λα ζπκβαδίδνπλ κε ην βαζκφ αλνρήο ηεο 

ζηνλ θίλδπλν, θαη λα δηαζθαιίζεη φηη ε ηξάπεδα δηαηεξεί επαξθή ξεπζηφηεηα. Δπηπιένλ, ε 

δηνίθεζε νθείιεη λα επαλεμεηάδεη ζπλερψο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο θαη λα ππνβάιεη έθζεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ηαθηηθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ηξάπεδαο, ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεη θαη λα 

εγθξίλεη ηε ζηξαηεγηθή, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ε δηνίθεζε δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά 

ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  

Αξρή 4: Ζ θάζε ηξάπεδα νθείιεη λα ελζσκαηψλεη ην θφζηνο ηεο ξεπζηφηεηαο, ηα νθέιε θαη 

ηνπο θηλδχλνπο ζηελ εζσηεξηθή ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, ζηε κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ λέσλ πξντφλησλ ηεο, γηα φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ), επζπγξακκίδνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θίλεηξα αλάιεςεο θηλδχλνπ ησλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ γξακκψλ 

κε ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, πνπ δεκηνπξγνχλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηξάπεδαο 

ζπλνιηθά.  

 

Μέηξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο  

Αξρή 5: Ζ θάζε ηξάπεδα νθείιεη λα δηαζέηεη κηα νξζή θαη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ 

εληνπηζκφ, ηε κέηξεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ζηαζεξφ θαη νξζφ πιαίζην εξγαζίαο ηέηνην ψζηε 

λα πξνβάιινληαη, ζε έλα θαηάιιειν πιήζνο ρξνληθψλ δσλψλ, νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ηεο 

ξνέο. Οη ηακεηαθέο απηέο ξνέο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ-παζεηηθνχ αιιά θαη 

απφ ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο.  

Αξρή 6: Ζ θάζε ηξάπεδα νθείιεη λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο θαη ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο ηφζν κέζα ζηα πιαίζηα φζν θαη δηακέζνπ ησλ 
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λνκηθψλ νληνηήησλ, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ θαη ησλ δηάθνξσλ λνκηζκάησλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηεο ηνπο λνκηθνχο, ξπζκηζηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο δπλαηφηεηαο 

κεηαβίβαζεο ηεο ξεπζηφηεηαο.  

Αξρή 7: Ζ θάζε ηξάπεδα νθείιεη λα νξίζεη κηα ζηξαηεγηθή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ λα παξέρεη 

απνηειεζκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ θαζψο θαη ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ, νθείιεη λα δηαηεξεί ζπλερή παξνπζία ζηηο επηιεγκέλεο αγνξέο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηζρπξέο ζρέζεηο κε ηνπο παξφρνπο θεθαιαίσλ, νχησο ψζηε λα πξνσζείηαη ε 

απνηειεζκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζήο ηεο. Ζ θάζε ηξάπεδα, επίζεο, ζα 

πξέπεη λα κεηξάεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ ηθαλφηεηά ηεο ζηελ ηαρεία άληιεζε 

θεθαιαίσλ απφ θάζε πεγή, θαζψο θαη λα πξνζδηνξίδεη ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ, παξαθνινπζψληαο ηνπο ζηελά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε θάζε ηξάπεδα ζα είλαη ζε 

ζέζε λα εμαζθαιίδεη έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζηε ζπγθέληξσζε 

θεθαιαίσλ.  

Αξρή 8: Ζ θάζε ηξάπεδα νθείιεη λα δηαρεηξίδεηαη ελεξγά ηηο θαζεκεξηλέο ξεπζηέο ηεο ζέζεηο θαη 

ηνπο θηλδχλνπο ηεο, νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε, ππφ θαλνληθέο ή κε ζπλζήθεο, λα 

δηεθπεξαηψλεη έγθαηξα ηηο πιεξσκέο ηεο θαη λα ηαθηνπνηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ζπκβάιινληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ.  

Αξρή 9: Ζ θάζε ηξάπεδα, επίζεο, νθείιεη λα δηαρεηξίδεηαη ελεξγά ηηο ζέζεηο ηεο ζε 

εμαζθαιίζεηο, δηαθνξνπνηψληαο ηεο ζε δεζκεπκέλα θαη κε δεζκεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Ζ ηξάπεδα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηε λνκηθή νληφηεηα θαη ηε θπζηθή ηνπνζεζία ζηελ νπνία 

δηαθξαηνχληαη νη εμαζθαιίζεηο θαζψο θαη ην πψο κπνξεί λα ηηο αμηνπνηήζεη κε έλα 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  

Αξρή 10: Ζ θάζε ηξάπεδα νθείιεη λα δηελεξγεί αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο 

ξεπζηφηεηαο (stress tests) ζε ηαθηηθή βάζε γηα έλα πιήζνο βξαρππξφζεζκσλ δπζκελψλ 

γεγνλφησλ, πνπ κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα, είηε ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο -

κεκνλσκέλα θαη ζε ζπλδπαζκφ- νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη πηζαλέο 

απξνζδφθεηεο πεγέο απνξξφθεζεο ξεπζηφηεηαο θαη λα εμαζθαιίζεη φηη ην επίπεδν αλνρήο ηεο 

ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο έξρεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ ηξέρνπζα έθζεζή ηεο ζε απηφλ.  Ζ 

θάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο 

θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο, νχησο ψζηε λα πξνβαίλεη ζε αλαζεψξεζε ησλ ζέζεσλ ηεο, 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζεί ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο 

θαζψο θαη ζε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο 

ξεπζηφηεηαο.  

Αξρή 11: Ζ θάζε ηξάπεδα νθείιεη λα έρεη έλα επίζεκν ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ 

θξίζεο ξεπζηφηεηαο (contingency funding plan) πνπ λα νξίδεη ζαθψο ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 
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αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Έλα ζρέδην 

αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη πνιηηηθέο γηα ηε 

δηαρείξηζε κηαο ζεηξάο αληίμνσλ γεγνλφησλ, λα ζεζπίδεη ζαθείο γξακκέο επζχλεο, λα 

πεξηιακβάλεη ζαθείο δηαδηθαζίεο επίθιεζεο θαη θιηκάθσζεο θαη λα ειέγρεηαη θαη λα 

αλαλεψλεηαη ηαθηηθά νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα είλαη ιεηηνπξγηθά αμηφπηζην.  

Αξρή 12: Ζ θάζε ηξάπεδα νθείιεη λα δηαηεξεί έλα απφζεκα, απνηεινχκελν απφ άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ην νπνίν ζα απνηειέζεη εμαζθάιηζε έλαληη κηαο ζεηξάο 

ζελαξίσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ 

απψιεηα ή ηελ απνκείσζε ησλ κε εμαζθαιηζκέλσλ θαη ηππηθά δηαζέζηκσλ εμαζθαιηζκέλσλ 

πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Σέινο, δε ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαλέλα εκπφδην, θαλνληζηηθφ, 

ιεηηνπξγηθφ ή λνκηθφ πνπ λα πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Γεκνζηνπνίεζε  

Αξρή 13: Ζ θάζε ηξάπεδα νθείιεη λα δεκνζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζε ηαθηηθή βάζε, έηζη ψζηε λα 

επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά λα δηακνξθψλνπλ κηα πιήξε άπνςε σο πξνο ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηάο ηεο θαη ηε ζέζε ηεο ζε ξεπζηφηεηα.  

 

 Ο ξόινο ησλ επνπηηθώλ αξρώλ  

Αξρή 14: Οη επνπηηθέο αξρέο νθείινπλ λα δηελεξγνχλ ηαθηηθά κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηεο ζε 

ξεπζηφηεηα νχησο ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ θαηά 

πφζν απηή δηαζέηεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αλζεθηηθφηεηαο ζε δπζκελείο ζπλζήθεο 

ξεπζηφηεηαο, δεδνκέλεο ηεο ζέζεο ηεο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα.    

Αξρή 15: Οη επνπηηθέο αξρέο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ελφο ζπλδπαζκνχ εζσηεξηθψλ 

εθζέζεσλ, πξνιεπηηθψλ εθζέζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηελ αγνξά νθείινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ 

ηηο ηαθηηθέο αμηνινγήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ηεο θάζε 

ηξάπεδαο θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηεο ζε ξεπζηφηεηα.  

Αξρή 16: Οη επνπηηθέο αξρέο νθείινπλ λα παξεκβαίλνπλ, φπνηε ζεσξείηαη αλαγθαίν, θαη λα 

απαηηνχλ απφ ηελ εθάζηνηε ηξάπεδα απνηειεζκαηηθέο θαη έγθαηξεο επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψλνληαη ηπρφλ αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ή ηεο ζέζεο ηεο ζε ξεπζηφηεηα.  

Αξρή 17: Οη επνπηηθέο αξρέο νθείινπλ λα επηθνηλσλνχλ κε άιιεο επνπηηθέο θαη δεκφζηεο αξρέο, 

φπσο νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο, ηφζν εληφο φζν θαη πέξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο 
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ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ζ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθά ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

θαη ζπρλφηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηά ηε δηάξθεηα κε νκαιψλ ζπλζεθψλ ή πεξηφδσλ θξίζεο.  

 

Δλ θαηαθιείδη, αλ θαη νη παξαπάλσ νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή 

Δπνπηεία επηθεληξψλνληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο κεζαίσλ θαη κεγάισλ 

πνιχπινθσλ ηξαπεδψλ, νη αξρέο απηέο έρνπλ επξεία εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ 

ηξαπεδψλ.   

Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ ηφζν απφ ηηο ηξάπεδεο φζν θαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην κέγεζνο, ζηε θχζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ πνιππινθφηεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ηξάπεδαο θαζψο θαη ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηξάπεδα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ησλ ρψξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Πιαίζην ειέγρνπ από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηεο επάξθεηαο 

ξεπζηόηεηαο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ  

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ηελ 2614/7.04.2009 Πξάμε Γηνηθεηή ηξνπνπνηεί, ζπκπιεξψλεη 

θαη εληζρχεη ην ηζρχνλ πιαίζην θαη ηηο αξρέο δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα. 
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ηελ Πξάμε Γηνηθεηή απηή εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο θπξίσο ζεκαληηθέο πξνζαξκνγέο, βάζεη 

ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεηαη έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ζπκβαδίδεη πιήξσο κε ηηο ηξέρνπζεο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.  

 

Πξνζαξκνγή 1: Σήξεζε δεηθηώλ ξεπζηόηεηαο θαη ππνβνιή ζηνηρείσλ 

Σν έλα ζθέινο ηεο πξνζαξκνγήο απηήο πεξηιακβάλεη ηελ ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ δχν 

ππνρξεσηηθψλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο κε ηε κνξθή ειαρίζησλ νξίσλ: 

 Γείθηεο Ρεπζηώλ Γηαζεζίκσλ, νξίδεηαη ην πειίθν ηνπ θιάζκαηνο πνπ έρεη σο αξηζκεηή 

ην ζσξεπηηθφ ππφινηπν ησλ «ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ»
7
 άκεζεο ιήμεο κέρξη θαη 30 εκέξεο 

θαη σο παξνλνκαζηή ηηο «βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο»
8
 (δαλεηαθά θεθάιαηα) ιήμεο 

εληφο 12 κελψλ.  

Σν ειάρηζην φξην ηνπ δείθηε νξίδεηαη ζε:  20%. 

 Γείθηεο Αζπκθσλίαο Λεθηόηεηαο Απαηηήζεσλ-Τπνρξεώζεσλ, νξίδεηαη ην πειίθν 

ηνπ θιάζκαηνο πνπ έρεη σο αξηζκεηή ην ζσξεπηηθφ ππφινηπν ηεο «δηαθνξάο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ»
9
 άκεζεο ιήμεο κέρξη θαη 30 εκέξεο θαη σο 

παξνλνκαζηή ηηο «βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» ιήμεο εληφο 12 κελψλ. 

Σν ειάρηζην φξην ηνπ δείθηε (κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ αξλεηηθνχ πξφζεκνπ) νξίδεηαη ζε:    

-20%. 

 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα ηεξνχλ ηα ειάρηζηα φξηα ησλ ππνρξεσηηθψλ δεηθηψλ 

ξεπζηφηεηαο, ζε αηνκηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε, θάζε ρξνληθή ζηηγκή. ε πεξίπησζε πνπ 

παξαηεξεζεί ζεκαληηθή απφθιηζε -κεγαιχηεξε ησλ δχν εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ- ησλ δεηθηψλ 

απφ ηα ειάρηζηα φξηα ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Γ/λζε 

Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο), γλσζηνπνηψληαο ηνπο ιφγνπο ηεο απφθιηζεο απηήο θαζψο 

επίζεο θαη ηα κέηξα πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη ιάβεη ή ζθνπεχεη λα ιάβεη, κε βάζε 

ηεθκεξησκέλν θαη δεζκεπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηα 

ειάρηζηα φξηα. 

Σέινο, δελ επηηξέπεηαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα ζπλάπηνπλ ζπλαιιαγέο δαλεηζκνχ κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεηθηψλ ζηα ειάρηζηα φξηα θαηά ηηο εκεξνκελίεο 

αλαθνξάο, ελψ ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ δχν αλαθνξψλ νη δείθηεο ηνπο λα βξίζθνληαη 

                                                 
7
 Ρεπζηά δηαζέζηκα = Σακείν + Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιήγνπλ εληφο 30 εκεξψλ + Άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία + Αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα  αλνηρηψλ νξίσλ πίζησζεο ιεθζέληα απφ πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηνπ νκίινπ. 
8
 Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο = Τπνρξεψζεηο πνπ ιήγνπλ εληφο 12 κελψλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην 80% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ππνινίπνπ ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαη ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ θαη θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ, 

δειαδή νξίδνληαη σο ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ. 
9
 Απαηηήζεηο κείνλ Τπνρξεψζεηο πνπ ιήγνπλ εληφο 30 εκεξψλ. 
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θάησ ησλ ειάρηζησλ νξίσλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ζεσξνχληαη παξάβαζε ησλ ειάρηζησλ 

νξίσλ θαη φηαλ δηαπηζηψλνληαη, ρσξίο επαξθή αηηηνιφγεζε, ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο κεηά απφ 

εμέηαζε ηεο θάζε πεξίπησζεο. 

 

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ηήξεζεο ησλ νξίσλ ζε αηνκηθή βάζε νξίδεηαη ε 1
ε
 

Ηνπιίνπ 2009, ελψ κε ζθνπφ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ ζην λέν 

πιαίζην, θαζνξίδεηαη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηήξεζεο ησλ νξίσλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε ε 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009. 

 

Σν άιιν ζθέινο απηήο ηεο πξνζαξκνγήο αθνξά ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε. 

πγθεθξηκέλα, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη ππνρξεσκέλα λα ππνβάιινπλ: 

 Σνλ πίλαθα «Καηάηαμε ζηνηρείσλ Απαηηήζεσλ-Τπνρξεψζεσλ ζε ρξνληθέο δψλεο» θαζψο 

θαη ηνπο ππνρξεσηηθνχο δείθηεο ξεπζηφηεηαο, ηφζν ζε αηνκηθή φζν θαη ζε ελνπνηεκέλε 

βάζε, κε ζηνηρεία ηέινπο θάζε ηξηκήλνπ θαη κε πξνζεζκία ππνβνιήο εληφο 30 θαη 15 

εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ ελνπνηεκέλε θαη αηνκηθή βάζε αληίζηνηρα. 

 Σελ θαηαγεγξακκέλε πνιηηηθή ξεπζηφηεηαο θαη ην πιαίζην νξίσλ ξεπζηφηεηαο. Όζα δε 

πηζησηηθά ηδξχκαηα δε δηαζέηνπλ θαηαγεγξακκέλε πνιηηηθή ξεπζηφηεηαο ή πιαίζην 

νξίσλ ξεπζηφηεηαο ζα πξέπεη εληφο εμακήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηήο ηεο Πξάμεο 

ηνπ Γηνηθεηή λα ηα αλαπηχμνπλ θαη λα ηα ππνβάιινπλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 Σν εηήζην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο (funding plan), ζε επίπεδν νκίινπ, ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα πεξηέρεη εθηηκήζεηο γηα ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο εηζξνέο-εθξνέο ηνπ ηδξχκαηνο, 

θαηαλεκεκέλεο ζε ρξνληθέο δψλεο δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

ππνινγίδεηαη ην ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα (ζεηηθφ/αξλεηηθφ) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ  

αζπκθσλία κεηαμχ ησλ εηζξνψλ-εθξνψλ ζηηο αλσηέξσ ρξνληθέο δψλεο, θαζψο επίζεο, 

θαη λα παξέρνληαη εθηηκήζεηο ηνπ φγθνπ ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ θάιπςε ηπρφλ ειιείκκαηνο γηα ην 

ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά θαη εθηηκήζεηο γηα ηηο πεγέο εμεχξεζεο απηψλ ησλ 

αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ. Σν ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θάζε έηνο εληφο 30 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ 

εηήζηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Σν ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο (Contingency Funding 

Plan), ζε επίπεδν νκίινπ. Όζα πηζησηηθά ηδξχκαηα δε δηαζέηνπλ ζρέδην αληηκεηψπηζεο 

θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο, ζα πξέπεη εληφο δηκήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 
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Πξάμεο ηνπ Γηνηθεηή λα ην αλαπηχμνπλ θαη λα ην ππνβάιινπλ ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress testing) ζε 

επίπεδν νκίινπ, ζε εμακεληαία βάζε εληφο 30 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ην ηέινο θάζε 

εκεξνινγηαθνχ εμακήλνπ. Σα δε ζελάξηα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηε θχζε, 

ζην κέγεζνο θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ πεξηγξαθέο ησλ ζελαξίσλ, ησλ 

ππνζέζεσλ θαη ησλ παξαδνρψλ, θαζψο θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ επεμεγήζεσλ.  

 Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο θαηαγεγξακκέλεο πνιηηηθήο ξεπζηφηεηαο, ηνπ ζρεδίνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπ πιαηζίνπ νξίσλ ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο 

θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ ζπληέιεζαλ ζε απηέο, ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη άκεζα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

Όζνλ αθνξά δε ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ έρνπλ κφλν ηελ ππνρξέσζε λα 

ππνβάιινπλ ηνλ πίλαθα «Καηάηαμε ζηνηρείσλ Απαηηήζεσλ-Τπνρξεψζεσλ ζε ρξνληθέο δψλεο» 

θαζψο θαη ηνπο ππνρξεσηηθνχο δείθηεο ξεπζηφηεηαο, ηφζν ζε αηνκηθή φζν θαη ζε ελνπνηεκέλε 

βάζε. 

 

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ζε αηνκηθή βάζε νξίδεηαη ε 

30
ε
 επηεκβξίνπ 2009 θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε ε 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2009.  

 

ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φηη ε εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

κέρξη πξφηηλνο ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ επηθέξεη ε λέα Πξάμε 

ηνπ Γηνηθεηή έγθεηηαη ζηελ επηπιένλ ππνρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ηήξεζεο ησλ 

ππνρξεσηηθψλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε 

εθηφο ηεο αηνκηθήο. 

 

Πξνζαξκνγή 2: Τηνζέηεζε αξρώλ δηαρείξηζεο ξεπζηόηεηαο  

Ζ πξνζαξκνγή απηή πεξηιακβάλεη ηελ πηνζέηεζε αξρψλ δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο ζχκθσλα 

κε ηηο πξφζθαηεο εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (CEBS) 

θαη ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (Basel Committee for Banking 

Supervision), φπσο έρνπλ αλαιπζεί αλσηέξσ.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη: 

 ηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο (stress 

testing) πνπ θαιχπηνπλ ηφζν ηηο άκεζεο φζν θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο θαη, θαηά 

ην δπλαηφλ, ηε ζπζρέηηζε ηεο ξεπζηφηεηαο κε ηνπο ινηπνχο θηλδχλνπο. 
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 ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φζνλ 

αθνξά ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο.  

 ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ, νχησο ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηε θχζε θαη ην επίπεδν 

θηλδχλνπ πνπ επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο, πνπ νθείινπλ λα 

δηαζέηνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία παξέρνπλ εθηηκήζεηο κειινληηθψλ εηζξνψλ-

εθξνψλ θαζψο θαη ζρέδηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνβιέπνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα δηάθνξα ζελάξηα σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.  

 

ε ζρέζε κε ηελ 2560/1.4.2005 Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή, ε νπνία ζέζπηδε «ειάρηζηεο αξρέο 

δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο», ε λέα Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή 

πιεξέζηεξσλ θαη νξζφηεξσλ αξρψλ δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηα θαζψο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

απηψλ νχησο ψζηε λα θαζίζηαληαη ελαξκνληζκέλν κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. Όζνλ αθνξά δε 

ηηο αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο παξαζέηνληαη πιένλ 

ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη νη αζθήζεηο απηέο. 

 

Πξνζαξκνγή 3: Απνθπγή ηεο ππεξβνιηθήο ζηήξημεο ζηε ρξεκαηαγνξά θαη ζηελ 

θεθαιαηαγνξά γηα ηελ απόθηεζε ρξεκαηνδόηεζεο  

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζαξκνγή αλαθέξεηαη ζηελ απνθπγή ηεο ππεξβνιηθήο ζηήξημεο ζηε 

ρξεκαηαγνξά θαη ζηελ θεθαιαηαγνξά σο ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο, κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ 

ηερληθψλ πξνζαξκνγήο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο. 

Γεληθά, ε ζπγθέληξσζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε κία ζπγθεθξηκέλε αγνξά (π.ρ 

δηαηξαπεδηθή ή εθδφζεηο ηίηισλ ή ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ) ή ζε ιίγνπο κεγάινπο πξνκεζεπηέο 

ξεπζηφηεηαο ελέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αγνξψλ δε γίλεηαη λα ζεσξεζεί δεδνκέλν φηη ζα ιεηηνπξγνχλ ζπλέρεηα νκαιά θαη ζα παξέρνπλ 

ηε δεηνχκελε ξεπζηφηεηα ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

Δπίζεο, ε πξφζβαζε θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηηο αγνξέο δελ είλαη δεδνκέλε κηαο θαη 

απνηειεί ζπλάξηεζε θαη ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ε νπνία δχλαηαη, ππφ θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, λα ρεηξνηεξεχζεη θαη λα επέιζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο ηνπ ζηηο αγνξέο απηέο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπγθέληξσζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε ιίγνπο αιιά κεγάινπο 

πειάηεο, ελέρεη ηνλ θίλδπλν θάπνηνο απφ απηνχο λα απνρσξήζεη απφ ηελ αγνξά ή λα απνζχξεη 

κεγάια πνζά θαηαζέζεσλ.  
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Με γλψκνλα φια ηα παξαπάλσ, ε δηαζπνξά ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαζίζηαηαη 

αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.  

Με ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη: 

 λα αλαδεηνχλ ζπλερψο ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα πξνζπαζνχλ λα κελ 

εμαξηψληαη ρξεκαηνδνηηθά απφ κία πεγή. 

 λα παξαθνινπζνχλ αδηάιεηπηα ηηο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα 

αμηνινγνχλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ηνπο ζε απηέο.  

 λα ζέηνπλ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο σο ζηφρν έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ δηαζπνξάο ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο δαλεηζηέο ηνπο. Ο βέιηηζηνο βαζκφο δηαζπνξάο 

θαζνξίδεηαη ζην ζεκείν εθείλν φπνπ ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ην θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο βξίζθνληαη ζε πιήξε αλαινγία. Ζ δηαζπνξά απηή ησλ πεγψλ αθνξά 

θπξίσο δαλεηζηέο, πξντφληα, αγνξέο, λνκίζκαηα, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

 λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ιεθηφηεηεο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ψζηε λα δηαηεξνχλ κία 

θαηάιιειε αλαινγία κεηαμχ βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 λα δηαηεξνχλ ζπλεηέο θαη ηζνξξνπεκέλεο αλαινγίεο κεηαμχ ρξεκαηνδφηεζεο, ζε 

ρνλδξηθή/ιηαληθή, ζε βξαρππξφζεζκε/καθξνπξφζεζκε, ζε ηνπηθφ/ζε μέλν λφκηζκα, ζε 

εγρψξηα/μέλε, ζε ρνξεγήζεηο/θαηαζέζεηο πειαηψλ, ζε θαηαζέζεηο απφ δηαηξαπεδηθή/ 

ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ζε ηηηινπνίεζε δαλείσλ/ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Πξνζαξκνγή 4: Καζνξηζκόο θξηηεξίσλ δηάθξηζεο κεηαμύ θαηαζέζεσλ ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο 

χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζαξκνγή νξίδεηαη ε ππνρξεσηηθή δηακφξθσζε θξηηεξίσλ 

δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ θαηαζέζεσλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πνπ δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ, δειαδή δηαθνξεηηθφ βαζκφ κεηαβιεηφηεηαο. 

Σα θξηηήξηα δηάθξηζεο κεηαμχ θαηαζέζεσλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο είλαη ηα εμήο: 

 Ωο θαηαζέζεηο ρνλδξηθήο ζεσξνχληαη νη ππνρξεψζεηο πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 Ωο πειάηεο ρνλδξηθήο ζεσξνχληαη νη κεγάιεο θαη κεζαίεο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο, άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο,  

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθνί θαη ηνπηθνί νξγαληζκνί θαζψο θαη ηδηψηεο (θπζηθά 

πξφζσπα) πςεινχ εηζνδήκαηνο. Οη θαηαζέζεηο απηψλ ησλ πειαηψλ θαηαρσξνχληαη σο 

θαηαζέζεηο ρνλδξηθήο εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηηο €500.000 αλά πειάηε/θαηαζέηε. 

 Ωο πειάηεο ιηαληθήο ζεσξνχληαη νη ηδηψηεο (θπζηθά πξφζσπα) πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ηδησηψλ πςεινχ εηζνδήκαηνο θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη θαηαζέζεηο 

απηψλ ησλ πειαηψλ θαηαρσξνχληαη σο θαηαζέζεηο ιηαληθήο. Ωο θαηαζέζεηο ιηαληθήο 
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θαηαρσξνχληαη επίζεο θαη νη θαηαζέζεηο ρνλδξηθήο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ φκσο ηηο 

€500.000 αλά πειάηε/θαηαζέηε. 

 Ζ δε δηάθξηζε κεηαμχ κεγάισλ-κεζαίσλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη κεηαμχ 

ηδησηψλ πςεινχ εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ ηδησηψλ ζα γίλεηαη βάζεη θξηηεξίσλ πνπ νξίδεη 

ην πηζησηηθφ ίδξπκα. 

 ε πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ δηαρσξηζκνί δελ είλαη εθηθηνί, ηφηε ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα εληαίν πνζνηηθφ θξηηήξην ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ινγαξηαζκνί κε 

ππφινηπα θαηαζέζεσλ άλσ ησλ €500.000 θαηαρσξνχληαη ζηηο θαηαζέζεηο ρνλδξηθήο θαη 

θάησ ησλ €500.000 ζηηο θαηαζέζεηο ιηαληθήο, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 

πειάηε/θαηαζέηε.  

 Όιεο δε νη ππφινηπεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο απφ πειάηεο, φπσο νη πξάμεηο πξνζσξηλήο 

εθρψξεζεο κε ζπκθσλία επαλαγνξάο (repos), νκφινγα έθδνζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ θιπ., ζεσξνχληαη σο θαηαζέζεηο ρνλδξηθήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Αλάιπζε εηδηθώλ ζεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο 

4.1.  ρέδην αληηκεηώπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηόηεηαο 

Σν θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα νθείιεη λα δηακνξθψζεη ρέδην Αληηκεηψπηζεο Καηαζηάζεσλ 

Κξίζεο Ρεπζηφηεηαο (Contingency Funding Plan). Έλα ηέηνην ζρέδην δηαζέηεη εθηηκήζεηο 

κειινληηθψλ εηζξνψλ-εθξνψλ θαη ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο ην νπνίν πξνβιέπεη ηηο αλάγθεο θαη 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα δηάθνξα ζελάξηα σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ησλ αγνξψλ.    
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Οη θπξηφηεξνη ζθνπνί ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Καηαζηάζεσλ Κξίζεο Ρεπζηφηεηαο 

παξαηίζεληαη παξαθάησ θαη είλαη νη εμήο: 

 Γηαηήξεζε άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ζε επίπεδν ηθαλφ, νχησο ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα αληηκεησπίζεη ηηο επηπηψζεηο απφ κία θξίζε ξεπζηφηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ην αξρηθφ ζηάδην, ην νπνίν ζεσξείηαη θαη ην θξηζηκφηεξν.  

 Μέηξεζε θαη πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ππφ ζπλζήθεο δηαθφξσλ 

ζελαξίσλ. 

 Γηαρείξηζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή επαλεμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηηο 

αγνξέο, ππφ θαλνληθέο θαη κε ζπλζήθεο, γηα ηελ άληιεζε πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη -θαη’ ειάρηζηνλ- έλα ρέδην Αληηκεηψπηζεο 

Καηαζηάζεσλ Κξίζεο Ρεπζηφηεηαο είλαη ηα εμήο: 

 Έλα ιεπηνκεξή θαηάινγν κε ηνπο πξνκεζεπηέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, νη νπνίνη έρνπλ ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα απνζχξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο 

ζε πεξίπησζε θξίζεο. Ζ θαηάηαμή απηή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεηαη απφ ηε κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα απφζπξζεο πξνο ηε κηθξφηεξε.  

 Δθηηκήζεηο γηα εθξνέο απφ εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία θαη άιιεο ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ππνρξεψζεηο πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ 

ζπκβαηηθέο ξήηξεο (covenants).  

 Πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνζπξζέλησλ θαηαζέζεσλ ή άιισλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

 Καηαγξαθή, πνζνηηθνπνίεζε θαη θαηάηαμε κε βάζε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ηε 

δηαζεζηκφηεηα, ηελ πξνηίκεζε θαη ην θφζηνο φισλ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα ηελ θάιπςε ησλ εθξνψλ (φπσο πψιεζε ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ, 

αλαρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, repos, ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ, έθδνζε 

θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ θ.α.), εθαξκφδνληαο θαηάιιειεο ππνζέζεηο γηα ην χςνο ηεο 

πηζαλήο αληινχκελεο ξεπζηφηεηαο. 

 Δλζσκάησζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο 

θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο (stress testing). 

 Καηαλνκή εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη εθηέιεζε ηνπ ρεδίνπ. 

 Ολφκαηα, δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ θξίζεο. 

 Αξκνδηφηεηεο γηα επαθέο κε ηηο επνπηηθέο αξρέο, ηνπο κεηφρνπο, ηνπο επελδπηέο, ηνπο 

αλαιπηέο, ηνλ ηχπν, ηνπο πειάηεο θαη άιινπο. 
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 Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εζσηεξηθψλ επηθνηλσληψλ θαη 

αλαθνξψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ. 

 Πεξηγξαθή ησλ επηπέδσλ ζπλαγεξκνχ (alert levels) θαη ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ ηνπ 

ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Καηαζηάζεσλ Κξίζεο Ρεπζηφηεηαο. Σα επίπεδα ζπλαγεξκνχ 

αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο βαζκίδεο απφ ηελ θαιχηεξε κέρξη ηε ρεηξφηεξε θαη αθνξνχλ 

γηα παξάδεηγκα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηελ πηζηνιεπηηθή 

αμηνιφγεζε απφ δηεζλείο νίθνπο, ηε ζπκπεξηθνξά θαηαζεηψλ θαη άιισλ πξνκεζεπηψλ 

ξεπζηφηεηαο θιπ. Γηα θάζε επίπεδν ζπλαγεξκνχ αληηζηνηρνχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 

αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη θπκαίλνληαη απφ θακία ελέξγεηα θαη 

θιηκαθσηά κέρξη πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή πεξηθνπή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε λέσλ ζηφρσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 Έιεγρνο ηεο ηζρχο ησλ ππνζέζεσλ θαη εθηηκήζεσλ ηνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο 

Καηαζηάζεσλ Κξίζεο Ρεπζηφηεηαο ζε ηαθηηθή βάζε. Δπίζεο, νη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο 

ηνπ ρεδίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε.  

 Πεξηγξαθή ησλ ηξφπσλ θαηαλνκήο ξεπζηφηεηαο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ.  

 

4.2.  Αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηόηεηαο (stress 

testing) 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ δηάθνξα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο 

θαηαζηάζεσλ θξίζεο (stress testing) θαη λα αμηνινγνχλ ηελ επίπησζή ηνπο επί ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηνπο, θαζψο θαη επί ησλ ππνρξεσηηθψλ δεηθηψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο αθφκα θαη ζε κε θαλνληθέο ζπλζήθεο. πκπιεξσκαηηθά φξηα ξεπζηφηεηαο 

ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαθάησ ζελαξίσλ.  

Σα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ -

θαη’ ειάρηζηνλ- ηα εμήο: 

 Δθξνέο θεθαιαίσλ ιφγσ αδπλακίαο αλαλέσζεο ρξεκαηνδφηεζεο ρνλδξηθήο, 

εθαξκφδνληαο εχινγα πνζνζηά αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ θάζε 

ζελαξίνπ. Πνζνζηά κε αλαλέσζεο κπνξεί λα εθαξκφδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε 

θαηεγνξία πξντφληνο φπσο δηαηξαπεδηθή, commercial paper, θξίζεηο ζε αλαδπφκελεο 

αγνξέο, μέλα λνκίζκαηα, θιπ. 

 Απφζπξζε θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο ή θαη φςεσο θαη ηακηεπηεξίνπ εθαξκφδνληαο εχινγα 

πνζνζηά αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ θάζε ζελαξίνπ. 
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 Δθξνέο απφ εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία θαη άιιεο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, φπσο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο ή απφ κε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

θαζίζηαληαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θήκεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 Πεγέο θεθαιαίσλ (π.ρ. πψιεζε ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ κε εχινγεο πεξηθνπέο επί 

ηεο αμίαο ησλ, αλαρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, repos, ηηηινπνίεζε 

απαηηήζεσλ, έθδνζε θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ θιπ) γηα ηελ θάιπςε ησλ εθξνψλ. 

 Υξνληθφο νξίδνληαο ηεο άζθεζεο. 

 Τπνζέζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά εθηφο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ-παζεηηθνχ. 

 

Σα ζελάξηα δηαθξίλνληαη ζε «ζπζηεκηθά», πνπ απεηθνλίδνπλ ζπλζήθεο ησλ αγνξψλ φπσο 

πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ θαη αθνξνχλ φιν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζε «κε ζπζηεκηθά» πνπ 

αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην πηζησηηθφ ίδξπκα (φπσο ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ γηα εμαζθαιίζεηο ησλ 

παξφρσλ ξεπζηφηεηαο, ρξήζε ησλ ππνινίπσλ ησλ νξίσλ απφ πειάηεο, κείσζε ή θαη δηαθνπή 

ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ απφ αληηζπκβαιιφκελα πηζησηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ.). Δληνχηνηο, 

κπνξεί λα εθαξκφδεηαη θαη ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ ζελαξίσλ, δει. ζπζηεκηθψλ θαη κε 

ζπζηεκηθψλ. 

Σα ζελάξηα απηά ζα πξέπεη είλαη ζε επίπεδν νκίινπ, ελψ παξάιιεια, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ζα πξέπεη λα δηελεξγνχλ αζθήζεηο θαη γηα θάζε ζεκαληηθή, απφ άπνςε θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, 

εηαηξεία ηνπ νκίινπ μερσξηζηά. 

 

Τπνζέζεηο ζελαξίσλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο ξεπζηφηεηαο (stress 

testing) 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζελαξίσλ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ επί ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ: 

 Με εκπνξεπζηκφηεηα ησλ ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ θαη δηάβξσζε ηεο αμίαο απηψλ, 

εθαξκφδνληαο θαηάιιειεο πεξηθνπέο. 

 Με αλαλέσζε ρξεκαηνδφηεζεο ιηαληθήο. 

 Με δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ρνλδξηθήο, εμαζθαιηζκέλεο θαη κε. 

 Απαηηήζεηο γηα επηπξφζζεηεο εμαζθαιίζεηο απφ παξφρνπο ξεπζηφηεηαο. 

 Πηζαλέο αλαιήςεηο απφ ζπκβαηηθέο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ έρνπλ δνζεί ζε 

ηξίηνπο ή ζε ζπγαηξηθέο ή θαηαζηήκαηα εμσηεξηθνχ. 
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 Πηζαλέο αλαιήςεηο απφ ζπκβαηηθέο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ έρνπλ δνζεί ζε SPV’s 

ή κε ζπκβαηηθέο γηα ιφγνπο θηλδχλνπ θήκεο. 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα. 

 Δπηπηψζεηο απφ ρεηξνηέξεπζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο είηε απνξξένπλ απφ 

ζπκβάζεηο, είηε απφ αληηδξάζεηο ηεο αγνξάο θαη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. 

 Ζ δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο μέλσλ λνκηζκάησλ θαη πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο 

ζπλαιιάγκαηνο. 

 Ζ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ξεπζηφηεηαο θαη εμαζθαιίζεσλ γηα άληιεζε ξεπζηφηεηαο 

δηαζπλνξηαθά, ιακβάλνληαο ππφςε λνκηθά, επνπηηθά, ιεηηνπξγηθά θαη ρξνληθά εκπφδηα. 

 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν θήκεο ζηελ αγνξά απφ 

μαθληθή θαη αζπλήζηζηε ζε ρξφλν θαη κέγεζνο πξνζθπγή ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα 

ρξεκαηνδφηεζε. 

 Ζ πηζαλή αληίδξαζε ηεο αγνξάο αιιά θαη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο. 

 

Οη ππνζέζεηο ησλ ζελαξίσλ ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο ζπληεξεηηθέο, έζησ θαη αλ εθ 

πξψηεο φςεσο δελ είλαη αιεζνθαλείο, ελψ ζα πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 

 

Γεληθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο αθνξνχλ ηελ επάξθεηα ησλ πεγψλ θεθαιαίσλ σο 

πξνο ηελ θάιπςε ησλ εθξνψλ θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θαηά δεχηεξν ιφγν αθνξνχλ 

ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ηεο θξίζεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο άζθεζεο αθνξά ζπκπεξάζκαηα θαη απνθάζεηο σο πξνο ην αλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξέπεη λα κεηαβιεζεί ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο -

κε πεξηνξηζκφ ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο ή κε άιινπο ηξφπνπο-. 

Σέινο, νη επνπηηθέο αξρέο δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην βαζκφ ελεκέξσζεο θαη εκπινθήο 

ηεο Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε θαη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο 

θαη ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, ησλ νξίσλ, θαζψο θαη ησλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο 

ξεπζηφηεηαο. 

 

 

4.3.  πζηήκαηα παξαθνινύζεζεο 
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Ζ ηξάπεδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα αμηφπηζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε 

λα παξέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ζην αξκφδην 

πξνζσπηθφ έγθπξε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε ζέζε ξεπζηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο. Σν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίδεη ζέζεηο 

ξεπζηφηεηαο ζε φια ηα λνκίζκαηα ζε εκεξεζία θαη καθξνπξφζεζκε βάζε, ηφζν ζε επίπεδν 

ππνθαηαζηήκαηνο/ζπγαηξηθήο φζν θαη ζε επίπεδν νκίινπ.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εληνπίδεη φιεο ηηο πεγέο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα δπζκελψλ γεγνλφησλ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

θαζαξψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ, ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίδεη 

ηηο ζέζεηο ξεπζηφηεηάο ηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε ηφζν γηα κηθξά φζν θαη γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

πνιηηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα φξηα ηεο ηξάπεδαο.  

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ζα πξέπεη λα νξίζνπλ έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ γηα ηηο αλαθνξέο, θαζνξίδνληαο ην πεδίν 

εθαξκνγήο, ηνλ ηξφπν θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ εθζέζεσλ γηα δηάθνξνπο απνδέθηεο (φπσο είλαη ην 

ζπκβνχιην, ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηεο επηηξνπήο δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ-

παζεηηθνχ) θαη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθζέζεσλ.  

Σέινο, ε ππνβνιή ηεο έθζεζεο ησλ κέηξσλ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπρλή βάζε θαη 

λα ζπγθξίλεη ηα ηξέρνλ αλνίγκαηα ξεπζηφηεηαο κε απηά ζηα θαζηεξσκέλα φξηα νχησο ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νπνηεζδήπνηε αλαδπφκελεο πηέζεηο θαη λα πεξηνξηζηνχλ νη ππεξβάζεηο ησλ 

νξίσλ. Οπνηαδήπνηε ππέξβαζε νξίσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη άκεζα θαη λα δίδνληαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ απνθπγή επηδείλσζεο ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 
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5. Δπξσπατθή- Διιεληθή θαηάζηαζε  

5.1. Δπηηόθηα αλαθνξάο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο  

 

Σν επηηφθην αλαθνξάο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο είλαη ην βαζηθφ επηηφθην 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ή ειάρηζην επηηφθην πξνζθνξάο. Σν επηηφθην αλαρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην 

επηηφθην κε ην νπνίν ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα δαλείδεη ρξήκαηα ζε εκπνξηθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, φπσο είλαη νη ηξάπεδεο.  

Με ηελ αιιαγή ηνπ επηηνθίνπ, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κπνξεί λα επεξεάζεη ηα 

επηηφθηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ, φπσο Euribor θαη EONIA. Έκκεζα, κε ηελ 

αιιαγή ησλ επηηνθίσλ, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα επεξεάδεη θαη ηνλ πιεζσξηζκφ.  

Σν επηηφθην Δ.Κ.Σ. γηα ηνλ εθάζηνηε εκεξνινγηαθφ κήλα είλαη ην ηειεπηαίν επηηφθην ην 

νπνίν θαζνξίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (ή νπνηνδήπνηε άιιν φξγαλν πνπ ελδερνκέλσο 

ζα νξηζζεί κειινληηθά) ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (Δ.Κ.Σ.) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζέζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη ην ηξέρνλ επηηφθην αλαθνξάο ηεο Δ.Κ.Σ. θαη νη 

ηζηνξηθέο αιιαγέο ηνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο ηεο Δ.Κ.Σ. απφ ην 2004 θαη έπεηηα. 

 

Πίλαθαο I: ΔΠΗΣΟΚΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΚΣ  

(ύςνο ζε πνζνζηά % εηεζίσο) 

Ζκεξνκελία 

Γεκνπξαζίεο 

ηαζεξνύ 

Δπηηνθίνπ1) 

Γεκνπξαζίεο 

Αληαγσληζηηθνύ 

Δπηηνθίνπ2) 

ηαζεξό 

Δπηηόθην 

Διάρηζην 

Δπηηόθην 

30/1/2004  2 

27/2/2004  2 

31/3/2004  2 

30/4/2004  2 

31/5/2004  2 

30/6/2004  2 

30/7/2004  2 

31/8/2004  2 

30/9/2004  2 

29/10/2004  2 

30/11/2004  2 

31/12/2004  2 

31/1/2005  2 

28/2/2005  2 

31/3/2005  2 

29/4/2005  2 

31/5/2005  2 

30/6/2005  2 

29/7/2005  2 

31/8/2005  2 

30/9/2005  2 
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31/10/2005  2 

30/11/2005  2 

30/12/2005  2,25 

31/1/2006  2,25 

28/2/2006  2,25 

31/3/2006  2,5 

28/4/2006  2,5 

31/5/2006  2,5 

30/6/2006  2,75 

31/7/2006  2,75 

31/8/2006  3 

29/9/2006  3 

31/10/2006  3,25 

30/11/2006  3,25 

29/12/2006  3,5 

31/1/2007  3,5 

28/2/2007  3,5 

30/3/2007  3,75 

30/4/2007  3,75 

31/5/2007  3,75 

29/6/2007  4 

31/7/2007  4 

31/8/2007  4 

28/9/2007  4 

31/10/2007  4 

30/11/2007  4 

31/12/2007  4 

31/1/2008  4 

29/2/2008  4 

31/3/2008  4 

30/4/2008  4 

30/5/2008  4 

30/6/2008  4 

31/7/2008  4,25 

29/8/2008  4,25 

30/9/2008  4,25 

31/10/2008
3)
 3,75  

28/11/2008 3,25  

31/12/2008 2,5  

30/1/2009 2  

27/2/2009 2  

31/3/2009 1,5  

30/4/2009 1,25  

31/5/2009 1,00  

           Πεγή: Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

1)ηηο δεκνπξαζίεο ζηαζεξνχ, εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλνπ, επηηνθίνπ νη αληηζπκβαιιφκελνη αλαθέξνπλ ζηηο 

πξνζθνξέο ηνπο κφλν ην πνζφ κε ην νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπκκεηάζρνπλ. 

2)ηηο δεκνπξαζίεο αληαγσληζηηθνχ επηηνθίνπ, νη αληηζπκβαιιφκελνη αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ην πνζφ κε ην 

νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ην αληίζηνηρν επηηφθην. 

3)ηηο 8 Οθησβξίνπ 2008 ε ΔΚΣ αλαθνίλσζε φηη αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ πξάμε πνπ πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζηεί ζηηο 15 

Οθησβξίνπ θαη ζην εμήο, νη εβδνκαδηαίεο πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δεκνπξαζηψλ 

ζηαζεξνχ επηηνθίνπ κε θαηαλνκή νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ζην επηηφθην ηεο πξάμεο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο. 
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Σν παξαθάησ δηάγξακκα Η απεηθνλίδεη ηα δεδνκέλα ηνπ αλσηέξνπ πίλαθα, νχησο ψζηε λα 

ππάξρεη επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ θαη απφ ην δηάγξακκα I ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ζηελ απαξρή 

ηεο θξίζεο αθνινχζεζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαηήξεζεο ησλ επηηνθίσλ ζηα επίπεδα πνπ ήηαλ, 

θαζψο ππήξραλ ελδείμεηο φηη νη θίλδπλνη πιεζσξηζκνχ παξέκελαλ αλνδηθνί παξά ηελ 

επηβξάδπλζε ησλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ Η 

 

ΕΠΘΣΟΚΘΑ ΕΤΡΩΠΑΘΚΗ ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
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Ωζηφζν, απφ ηα κέζα ηνπ έηνπο 2008 θαη θπξίσο ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ε εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ πιεζσξηζκνχ κεηαβιήζεθε απφηνκα. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιηκάθσζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο αλαηαξαρήο πνπ αθνινχζεζε θαηφπηλ ηεο πηψρεπζεο ηεο Lehman Brothers 

είρε δπζκελείο επηδξάζεηο ζε νξηζκέλα κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ Δπξψπε, 

θινλίδνληαο έηζη ζεκαληηθά ηελ εκπηζηνζχλε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παγθνζκίσο.  

Δπίζεο, ε ζπλαθφινπζε επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, νη 

πεξαηηέξσ ελδείμεηο φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα ήηαλ αζζελέζηεξε απφ φηη αλακελφηαλ, 

ε κεγάιε θάκςε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε ππνρψξεζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ, 

θαηέδεημαλ ζαθψο φηη πεξηνξίζηεθαλ νη πιεζσξηζηηθνί θίλδπλνη.  
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πλεπψο, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα αιιάδεη ηαθηηθή θαη πξνβαίλεη ζηε ζηαδηαθή 

κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ, δειαδή ζηε ζπληνληζκέλε ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο, ρσξίο σζηφζν λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ κεζνπξφζεζκα.   

Με άιια ιφγηα, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, κε ηηο πξάμεηο πνπ δηελεξγεί ζηελ αγνξά 

ρξήκαηνο, πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη επαξθή ξεπζηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ηξαπεδψλ, δηαζθαιίδνληαο ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη πξνάγνληαο ηε ρνξήγεζε 

πηζηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία.  

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα απφ ηηο 15 

Οθησβξίνπ 2008 θαη κεηά, θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ ηξαπεδψλ ζε ξεπζηφηεηα, 

παξέρνληαο απεξηφξηζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα έσο έμη κήλεο έλαληη 

απνδεθηψλ εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ. Έλα αθφκα κέηξν πνπ πήξε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη 

ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο, είλαη φηη δηεχξπλε ζεκαληηθά ηα είδε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ πνπ απνδέρεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο. Δπνκέλσο, ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά 

ρξήκαηνο δελ ππάξρεη έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ νηθνλνκία.  

Σαπηφρξνλα, θάπνηα κέηξα πνπ έιαβαλ ή αλαθνίλσζαλ νη θπβεξλήζεηο ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ ελίζρπζαλ, φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην, ηελ θεθαιαηαθή ζέζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιιεο πεγέο ηεο αγνξάο γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Δπίζεο, εληζρχζεθαλ ηα ζπζηήκαηα εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ, ηα νπνία 

πξνζηαηεχνπλ άκεζα ηα λνηθνθπξηά θαη ηνπο ινηπνχο θαηαζέηεο.  

πλεπψο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη ηηο εζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο, θαζψο θαη ε δέζκεπζή ηνπο λα θάλνπλ φηη 

ρξεηάδεηαη γηα λα δηαθπιαρζεί ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Εψλεο ηνπ Δπξψ.  

Ωζηφζν, δηαπηζηψλεηαη φηη αλ θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κείσζε ην βαζηθφ ηεο 

επηηφθην θαηά 3,25 κνλάδεο βάζεο ζε ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν - θηάλνληαο έηζη πιένλ ζην 

ηζηνξηθφ ρακειφ ηνπ 1% απφ ηελ ίδξπζε ηεο ΔΚΣ-, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο 

Δπξσδψλεο εμαθνινπζεί λα είλαη ''ζθηθηφ'' ιφγσ ηνπ φηη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη απξφζπκεο λα δαλείζνπλ, παξά ην απεξηφξηζην ρξήκα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο, ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο. 

Δίλαη βαζηθφ ινηπφλ, νη ίδηεο νη ηξάπεδεο λα αληηιεθζνχλ φηη είλαη απηέο πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

θαίξην ξφιν θαη φηη νθείινπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ζηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, κηαο θαη είλαη ν κφλνο ηξφπνο ηα κέηξα πνπ 

έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο, ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο.  
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5.2. Δπηηόθηα Δuribor 

 

Σν επηηφθην Euribor (European Interbank Offered Rate) είλαη ην επηηφθην αλαθνξάο ζηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο ζε θαζεκεξηλή βάζε νχησο ψζηε λα 

πξνζθέξνπλ ή λα δεηήζνπλ ξεπζηά δηαζέζηκα αλάινγα κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ γηα ηε 

ξεπζηφηεηα ηνπο αιιά θαη ηελ πνξεία ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ. Τπνινγίδεηαη κε βάζε 

ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο 48 ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί κε γλψκνλα ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο ζηε δηαηξαπεδηθή επξσπατθή αγνξά.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο IΗ πεξηέρεη ηηο ηηκέο πνπ έρεη ιάβεη ην Euribor 1 εβδνκάδαο, 1 κελφο, 3 

κελψλ θαη 12 κελψλ απφ ην 2004 έσο θαη 5/2009. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ Euribνr 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη ηδίσο ην έηνο 2008 αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη ηε κεγάιε 

δπζθνιία ησλ ηξαπεδψλ λα δαλεηζηνχλ απφ ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά θαζψο θαη ηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. 

Πίλαθαο IΗ: ΔΠΗΣΟΚΗΑ EURIBOR 

(ύςνο ζε πνζνζηά % εηεζίσο) 

Ζκεξνκελία 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

1 εβδνκάδαο 1 κήλα 3 κήλεο 12 κήλεο 

30/1/2004 2,065 2,074 2,093 2,263 

27/2/2004 2,060 2,053 2,052 2,086 

31/3/2004 2,031 2,024 1,958 1,983 

30/4/2004 2,055 2,056 2,073 2,239 

31/5/2004 2,055 2,063 2,087 2,307 

30/6/2004 2,069 2,075 2,120 2,426 

30/7/2004 2,068 2,076 2,116 2,387 

31/8/2004 2,069 2,076 2,115 2,296 

30/9/2004 2,072 2,080 2,150 2,392 

29/10/2004 2,087 2,092 2,153 2,307 

30/11/2004 2,102 2,174 2,176 2,302 

31/12/2004 2,112 2,128 2,155 2,356 

31/1/2005 2,099 2,107 2,142 2,287 

28/2/2005 2,090 2,104 2,136 2,335 

31/3/2005 2,093 2,105 2,147 2,359 

29/4/2005 2,093 2,104 2,126 2,205 

31/5/2005 2,100 2,105 2,127 2,173 

30/6/2005 2,098 2,104 2,106 2,082 

29/7/2005 2,101 2,112 2,125 2,195 

31/8/2005 2,102 2,112 2,134 2,209 

30/9/2005 2,107 2,122 2,176 2,322 

31/10/2005 2,099 2,125 2,263 2,552 

30/11/2005 2,138 2,389 2,473 2,765 

30/12/2005 2,362 2,401 2,488 2,844 

31/1/2006 2,354 2,387 2,547 2,903 

28/2/2006 2,414 2,589 2,664 2,981 

31/3/2006 2,622 2,647 2,816 3,233 
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28/4/2006 2,637 2,666 2,852 3,318 

31/5/2006 2,625 2,792 2,926 3,313 

30/6/2006 2,846 2,897 3,056 3,512 

31/7/2006 2,811 3,030 3,161 3,546 

31/8/2006 3,062 3,094 3,264 3,625 

29/9/2006 3,083 3,272 3,417 3,716 

31/10/2006 3,365 3,383 3,564 3,861 

30/11/2006 3,336 3,574 3,636 3,859 

29/12/2006 3,624 3,633 3,725 4,028 

31/1/2007 3,588 3,613 3,782 4,097 

28/2/2007 3,587 3,750 3,848 4,058 

30/3/2007 3,857 3,864 3,924 4,177 

30/4/2007 3,848 3,861 4,017 4,298 

31/5/2007 3,841 4,030 4,122 4,455 

29/6/2007 4,084 4,115 4,175 4,528 

31/7/2007 4,075 4,104 4,260 4,537 

31/8/2007 4,202 4,459 4,735 4,781 

28/9/2007 4,137 4,405 4,792 4,726 

31/10/2007 4,120 4,155 4,603 4,599 

30/11/2007 4,109 4,822 4,810 4,692 

31/12/2007 4,141 4,288 4,684 4,745 

31/1/2008 4,154 4,190 4,374 4,316 

29/2/2008 4,111 4,200 4,384 4,382 

31/3/2008 4,244 4,358 4,727 4,725 

30/4/2008 4,264 4,390 4,857 4,955 

30/5/2008 4,214 4,464 4,864 5,097 

30/6/2008 4,139 4,440 4,947 5,390 

31/7/2008 4,392 4,479 4,968 5,366 

29/8/2008 4,398 4,511 4,963 5,335 

30/9/2008 4,839 5,050 5,277 5,495 

31/10/2008 3,836 4,434 4,760 4,865 

28/11/2008 3,145 3,574 3,853 3,951 

31/12/2008 2,387 2,603 2,892 3,049 

30/1/2009 1,433 1,745 2,086 2,273 

27/2/2009 1,332 1,530 1,825 2,033 

31/3/2009 0,999 1,121 1,510 1,812 

30/4/2009 0,803 0,944 1,365 1,728 

29/5/2009 0,898 0,935 1,269 1,631 

             Πεγή: Bloomberg 

 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο ΗΗ πνπ 

αθνινπζεί ζπλάγεηαη φηη παξά ηε ιήςε κέηξσλ θαη ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηεο, ε δηαηξαπεδηθή αγνξά 

ρξήκαηνο γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα απφ ηνλ 4/2008 έσο 2/2009 δε θαηάθεξλε λα ιεηηνπξγήζεη 

ηθαλνπνηεηηθά κηαο θαη ηα επηηφθηα Euribor εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνληαη πνιχ πςειφηεξα 

απφ ην βαζηθφ επηηφθην ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  

Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην πςειφ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ Δuribor θαη νη κεγάιεο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηηνθίσλ απηψλ θαη ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 
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Σξάπεδαο δελ νθεηιφληνπζαλ ζηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ρξήκαηνο, 

αιιά ζηελ απξνζπκία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα δαλείδνπλ ην έλα ην άιιν, θπξίσο 

γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Ζ απξνζπκία απηή αληαλαθιά ηε ζπλερηδφκελε αβεβαηφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ηξάπεδεο ζρεηηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη 

ηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηδίσλ.  

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη είρε θινληζηεί ε εκπηζηνζχλε θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη επελδπηψλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, είρε σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ησλ 

ινηπψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηξαπεδψλ επεξεάδνληαο έηζη πεξαηηέξσ ηελ απξνζπκία ησλ 

ηξαπεδψλ λα ρνξεγνχλ ξεπζηφηεηα ε κία ζηελ άιιε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηδηαίηεξε εληχπσζε δεκηνπξγεί, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

κελψλ, ην γεγνλφο φηη ηα επηηφθηα ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά 

κε ηα πςειά επίπεδα απηψλ ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ.  

Ζ κείσζε απηή ησλ επηηνθίσλ Euribor ζεκαίλεη φηη νη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ 

δάλεηα ζπλδεφκελα κε ην Euribor, ζα πιεξψλνπλ πιένλ ιηγφηεξνπο ηφθνπο. Αλ θαη δελ ππάξρεη 

άκεζε ζρέζε κείσζεο επηηνθίσλ Euribor θαη αχμεζεο ησλ πηζηψζεσλ ησλ ηξαπεδψλ, σζηφζν ζε 

κηα θαλνληθή πηζησηηθή αγνξά, ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζα είρε σο επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα δάλεηα. 

Ζ θχξηα αηηία πνπ ζπλέβαιε ζε απηή ηελ πηψζε ησλ επηηνθίσλ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο 

είλαη ε κείσζε ησλ επίζεκσλ επηηνθίσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζψο θαη νη 

γεληθέο πνιηηηθέο θαηεπλαζκνχ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο. Δληνχηνηο, είλαη ζίγνπξν φηη ζα 

ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα λα βειηησζνχλ ηα επίπεδα εκπηζηνζχλεο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά.  

 Δπηπιένλ, ε πξφζθαηε αιιαγή ηνπ ηχπνπ ησλ δεκνπξαζηψλ ηεο Δ.Κ.Σ. ζηελ αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο απφ αληαγσληζηηθνχ επηηνθίνπ ζε ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, ρσξίο λα ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο ζηα πνζά, θ.ιπ., δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ κείσζε ηνπ Euribor.  

Σέινο, ην γεγνλφο φηη ε Δ.Κ.Σ. ζα ηθαλνπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη, κε 

απνδεθηέο εμαζθαιίζεηο, ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ζηελ αίζζεζε ηεο αγνξάο πνπ είλαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζεηηθή. Έηζη, ε κείσζε απηή ηνπ Euribor βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο 

κείσζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ αζθαιίζηξσλ.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο ΗΗ νη δηαθπκάλζεηο ηνπ Euribor, θπξίσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν πεξηφδνπο. Ζ πξψηε πεξίνδνο -κεηαμχ 01-

Ηαλ-2008 θαη 10-Οθη-2008- θαηά ηελ νπνία απμήζεθε ζεκαληηθά ην Euribor παξνπζηάδνληαο 

έηζη ηελ αχμεζε ηεο αγνξάο ηνηο κεηξεηνίο. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο εμειίμεσλ ηνπ Euribor 
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θαζνξίδεηαη κεηά ηηο 10-Οθη-2008 φπνπ ην Euribor άξρηζε λα κεηψλεηαη δξακαηηθά θηάλνληαο 

ζε πνιχ ρακειά επίπεδα αθνινπζψληαο έηζη ηελ ηάζε ηεο αλαζθάιεηαο ζηελ αγνξά δαλεηζκνχ. 
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Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε δηαθνξά ζην πιαίζην ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ πνηθίιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ, αλάινγα κε ηελ πεξίνδν -πεξίπνπ 50-60 κνλάδεο βάζεο. 

Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηαθνξεηηθή ηθαλφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα 

αληιήζνπλ θεθάιαηα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ελψ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ηεξάζηηα δήηεζε γηα 

βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία δηαηεξεί ηηο ηηκέο ζρεηηθά πςειέο ιφγσ ηεο ρακειήο 

πξνζθνξάο ησλ θεθαιαίσλ. Έρνληαο θαηά λνπ φηη νη ηηκέο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά (αθφκε θαη 

εληππσζηαθά) θάζε κέξα - ζηαζεξά, αιιά ζίγνπξα, ε γεληθή άπνςε είλαη φηη ε αγνξά είλαη 

επίζεο απξφζπκε λα ζέζεη ηηο ηηκέο πνιχ ρακειά θαη πνιχ γξήγνξα θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκεξηλήο 

παγθφζκηαο αβεβαηφηεηαο. 

Ωζηφζν, ε ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ζέζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα 

φζνλ αθνξά ηελ αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη ηελ έθζεζή ηνπο ζε θηλδχλνπο ηεο αγνξάο θαη ζε 

πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ζπλέβαιαλ θάπσο ζηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη ζηελ πξνζπάζεηα επαλφδνπ ησλ αγνξψλ ζε νκαιέο ζπλζήθεο.  

Οη ηξάπεδεο νθείινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα κέηξα πνπ εμήγγεηιαλ νη θπβεξλήζεηο ηεο Δ.Δ., ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ εγγπήζεηο γηα ηελ έθδνζε λέσλ ηξαπεδηθψλ ρξενγξάθσλ θαη ηελ 

θεθαιαηαθή ελίζρπζε ησλ ηξαπεδψλ.  
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Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ελέξγεηεο ησλ ίδησλ ησλ ηξαπεδψλ, ζα βνεζήζνπλ λα 

απνθαηαζηαζεί πεξαηηέξσ ε εκπηζηνζχλε, λα απμεζνχλ ηα θεθαιαηαθά απνζέκαηα αζθαιείαο 

θαη λα βειηησζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ, πξνάγνληαο ηελ παξνρή πηζηψζεσλ ζηελ 

επξχηεξε νηθνλνκία. 

 

 

5.3. Απνδόζεηο ηίηισλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη πεξηζώξην 10εηώλ 

νκνιόγσλ   

 

Σα θξαηηθά νκφινγα απνηεινχλ έλα εξγαιείν άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ην θξάηνο γηα ηελ 

θάιπςε ειιεηκκάησλ ηνπ. ηελ νπζία, δειαδή, είλαη κηα κνξθή δαλεηζκνχ ηνπ θξάηνπο.  

Οη απνδφζεηο ησλ ηίηισλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ απφ ην έηνο 2004-2009 παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα ΗΗΗ.  

 

Πίλαθαο IΗΗ: ΑΠΟΓΟΔΗ ΣΗΣΛΩΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ  

(πνζνζηά % εηεζίσο, κέζνη όξνη πεξηόδνπ) 

ΠΔΡΗΟΓΟ 
ΑΠΟΓΟΔΗ 

ΔΣΖΗΩΝ 

ΔΝΣΟΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΩΝ 

ΑΠΟΓΟΔΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ  

ΔΣΟ ΜΖΝΑ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ (Έηε) 

3 εηώλ 5 εηώλ 7 εηώλ 10 εηώλ 15 εηώλ 20 εηώλ 32 εηώλ 

2004 

Ηαλνπάξηνο  2,21 2,71 3,34 3,81 4,37 4,33 4,94 - 

Φεβξνπάξηνο 2,17 2,91 3,28 3,9 4,35 4,28 4,91 - 

Μάξηηνο 2,06 2,71 3,26 3,71 4,16 4,43 4,75 - 

Απξίιηνο 2,16 2,9 3,45 3,89 4,35 4,71 4,88 - 

Μάηνο 2,3 3,08 3,63 4,07 4,49 4,86 5,01 - 

Ηνύληνο 2,41 3,19 3,73 4,15 4,55 4,89 5,03 - 

Ηνύιηνο 2,36 3,07 3,61 4,03 4,44 4,79 4,93 - 

Αύγνπζηνο 2,30 2,91 3,43 3,85 4,28 4,63 4,78 - 

επηέκβξηνο 2,37 2,91 3,40 3,79 4,22 4,56 4,70 - 

Οθηώβξηνο  2,32 2,76 3,25 3,65 4,11 4,47 4,61 - 

Ννέκβξηνο 2,33 2,66 3,12 3,53 3,97 4,33 4,47 - 

Γεθέκβξηνο 2,30 2,59 2,98 3,36 3,77 4,10 4,24 - 

2005 

Ηαλνπάξηνο  2,31 2,72 2,96 3,29 3,69 3,99 4,12 - 

Φεβξνπάξηνο 2,31 2,80 2,97 3,34 3,69 3,94 4,04 - 

Μάξηηνο 2,34 2,88 3,06 3,56 3,92 4,12 4,24 4,49 

Απξίιηνο 2,27 2,70 3,06 3,37 3,76 3,98 4,11 4,38 

Μάηνο 2,19 2,55 2,89 3,21 3,60 3,82 3,95 4,21 
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Ηνύληνο 2,10 2,35 2,70 3,02 3,44 3,66 3,79 4,05 

Ηνύιηνο 2,17 2,42 2,75 3,06 3,46 3,71 3,84 4,10 

Αύγνπζηνο 2,22 2,49 2,79 3,07 3,47 3,69 3,82 4,08 

επηέκβξηνο 2,22 2,42 2,66 2,92 3,30 3,52 3,64 3,91 

Οθηώβξηνο  2,41 2,66 2,88 3,11 3,45 3,64 3,75 4,00 

Ννέκβξηνο 2,69 2,91 3,15 3,36 3,67 3,84 3,94 4,14 

Γεθέκβξηνο 2,78 2,95 3,14 3,31 3,57 3,73 3,82 4,02 

2006 

Ηαλνπάξηνο 2,84 2,99 3,16 3,32 3,60 3,71 3,79 3,98 

Φεβξνπάξηνο 2,91 3,13 3,34 3,53 3,80 3,88 3,97 4,16 

Μάξηηνο  3,11 3,38 3,50 3,74 3,95 4,02 4,11 4,29 

Απξίιηνο 3,22 3,61 3,72 4,00 4,23 4,31 4,41 4,60 

Μάηνο  3,31 3,63 3,80 4,05 4,30 4,38 4,48 4,69 

Ηνύληνο  3,41 3,70 3,93 4,07 4,31 4,41 4,50 4,72 

Ηνύιηνο 3,54 3,78 3,98 4,10 4,33 4,42 4,50 4,73 

Αύγνπζηνο 3,61 3,72 3,88 3,98 4,19 4,29 4,37 4,58 

επηέκβξηνο 3,72 3,71 3,81 3,89 4,06 4,15 4,21 4,39 

Οθηώβξηνο 3,80 3,77 3,87 3,92 4,08 4,15 4,21 4,35 

Ννέκβξηνο  3,87 3,76 3,82 3,86 3,98 4,05 4,09 4,23 

Γεθέκβξην 3,92 3,84 3,89 3,93 4,04 4,11 4,17 4,29 

2007 

Ηαλνπάξηνο 4,06 4,01 4,08 4,13 4,27 4,33 4,38 4,50 

Φεβξνπάξηνο 4,09 4,03 4,09 4,14 4,30 4,35 4,40 4,54 

Μάξηηνο 4,11 3,99 4,04 4,08 4,20 4,27 4,33 4,48 

Απξίιηνο 4,25 4,17 4,23 4,27 4,40 4,47 4,50 4,71 

Μάηνο 4,37 4,31 4,37 4,40 4,51 4,59 - 4,77 

Ηνύληνο 4,51 4,52 4,65 4,68 4,79 4,96 - 5,05 

Ηνύιηνο 4,56 4,54 4,64 4,67 4,79 4,96 - 5,02 

Αύγνπζηνο 4,67 4,27 4,41 4,47 4,62 4,85 - 4,91 

επηέκβξηνο 4,72 4,20 4,34 4,39 4,56 4,82 - 4,92 

Οθηώβξηνο 4,65 4,19 4,33 4,38 4,57 4,82 - 4,92 

Ννέκβξηνο 4,61 4,08 4,16 4,20 4,43 4,73 - 4,87 

Γεθέκβξηνο 4,80 4,16 4,28 4,30 4,54 4,83 - 4,97 

2008 

Ηαλνπάξηνο 4,50 3,87 4,02 4,17 4,40 4,76 - 4,95 

Φεβξνπάξηνο 4,35 3,67 3,83 4,09 4,35 4,78 - 4,98 

Μάξηηνο 4,67 3,91 4,10 4,24 4,43 4,97 - 5,19 

Απξίιηνο  4,81 4,14 4,31 4,32 4,54 5,05 - 5,19 
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Μάηνο  4,99 4,34 4,46 4,45 4,73 5,07 - 5,21 

Ηνύληνο 5,36 4,96 5,07 4,95 5,16 5,36 - 5,39 

Ηνύιηνο 5,39 4,94 5,04 4,98 5,15 5,33 - 5,44 

Αύγνπζηνο 5,32 4,53 4,64 4,63 4,87 5,15 - 5,25 

επηέκβξηνο 5,38 4,42 4,65 4,65 4,88 5,26 - 5,36 

Οθηώβξηνο 5,26 3,97 4,48 4,53 4,93 5,22 - 5,26 

Ννέκβξηνο  4,35 4,12 4,65 4,70 5,09 5,49 - 5,52 

Γεθέκβξηνο 3,45 4,28 4,89 4,76 5,07 5,67 - 5,82 

2009 

Ηαλνπάξηνο 2,61 3,93 5,22 5,26 5,59 6,21 - 6,46 

Φεβξνπάξηνο  2,13 3,92 5,19 5,25 5,70 6,13 - 6,26 

Μάξηηνο 1,90 4,15 5,18 5,27 5,95 6,22 - 6,38 

Απξίιηνο 1,77 3,63 4,72 4,71 5,50 5,78 - 5,86 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ IΗΗ 

ΑΠΟΔΟΕΘ ΣΘΣΛΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΟΤ ΔΗΜΟΘΟΤ

0

1

2

3

4

5

6

7

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

ετήσιο έντοκο γραμμάτιο 3τές ομόλογο 10ετές ομόλογο

 

 

Με βάζεη ην παξαπάλσ δηάγξακκα ΗΗΗ παξαηεξείηαη φηη νη απνδφζεηο ησλ νκνιφγσλ ζηελ 

ειιεληθή δεπηεξνγελή αγνξά απμήζεθαλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008, ιφγσ ηεο ελίζρπζεο 

ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ πνπ είραλ δηακνξθσζεί ηελ πεξίνδν απηή γηα 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ηεο Δ.Κ.Σ. Σελ ίδηα πνξεία αθνινχζεζαλ θαη ηα αληίζηνηρα νκφινγα ησλ 

ππφινηπσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. 

 Σν δε ηξίκελν Ηνπιίνπ-επηεκβξίνπ 2008 φπνπ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα 

ζεκάδηα ππνρψξεζεο ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ 
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βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ (π.ρ. πεηξέιαην) θαη ηεο επηβξάδπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηε δψλε ηνπ επξψ, νη απνδφζεηο ησλ νκνιφγσλ επεξεάζηεθαλ πησηηθά.  

ην επφκελν δηάζηεκα θαζψο θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2009, ε έληνλε αβεβαηφηεηα πνπ 

επηθξάηεζε ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ δηεζλψο είρε σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή 

πξνο ηα άλσ επαλεθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη -ζηε δψλε ηνπ επξψ- ηε ζηξνθή ησλ επελδπηψλ 

θπξίσο πξνο ηα νκφινγα, πνπ ζεσξνχληαη πιένλ πην αζθαιή, φπσο ηα γεξκαληθά. πγθεθξηκέλα, 

ε ζπλερηδφκελε δηεζλήο πηζησηηθή θξίζε νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ επηπιένλ αζθαιίζηξνπ 

θηλδχλνπ πνπ αμηψλνπλ νη δπλεηηθνί επελδπηέο ζε θξαηηθνχο ηίηινπο ρσξψλ, φπσο ε Διιάδα, νη 

νπνίεο έρνπλ ζπγθξηηηθά ρακειφηεξεο πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο θαη αζζελέζηεξα 

δεκνζηνλνκηθά κεγέζε.  

Γη’ απηφ άιισζηε θαη νη απνδφζεηο ζηελ ειιεληθή δεπηεξνγελή αγνξά ζεκείσζαλ άλνδν κε 

έληνλε κεηαβιεηφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηηο απνδφζεηο θπξίσο ησλ γεξκαληθψλ νκνιφγσλ, νη 

νπνίεο ππνρψξεζαλ ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα.  

Οη εμειίμεηο απηέο απνηππψλνληαη θαη ζηε δηαθνξά απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαη 

ησλ γεξκαληθψλ 10εηψλ νκνιφγσλ, ε νπνία παξνπζίαζε ζεκαληηθή δηεχξπλζε, θζάλνληαο ζηηο 

αξρέο ηνπ 2009 ζηα πςειφηεξα επίπεδα απφ ηελ έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε. 

Κάηη ηέηνην γίλεηαη πην εκθαλέο θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη δηάγξακκα V φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ηo πεξηζψξην (spread) ησλ απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ θαη γεξκαληθψλ 10εηψλ 

νκνιφγσλ. 

 

Πίνακαρ V: SPREAD 10εηών ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
(πνζνζηά % εηεζίσο) 

Ημερομηνία 

ΑΠΟΔΟΕΘ  

ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ 
ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΘΚΩΝ 
ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

SPREAD 

30/1/2004 4,458 4,240 0,218 

27/2/2004 4,271 4,051 0,220 

31/3/2004 4,192 3,931 0,261 

30/4/2004 4,409 4,175 0,234 

31/5/2004 4,546 4,374 0,172 

30/6/2004 4,506 4,318 0,188 

30/7/2004 4,398 4,216 0,182 

31/8/2004 4,246 4,023 0,223 

30/9/2004 4,215 3,991 0,224 

29/10/2004 4,059 3,873 0,186 

30/11/2004 3,911 3,793 0,118 

31/12/2004 3,803 3,683 0,120 

31/1/2005 3,637 3,547 0,090 

28/2/2005 3,896 3,715 0,181 

31/3/2005 3,838 3,622 0,216 

29/4/2005 3,670 3,396 0,274 
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31/5/2005 3,517 3,274 0,243 

30/6/2005 3,373 3,134 0,239 

29/7/2005 3,460 3,243 0,217 

31/8/2005 3,321 3,102 0,219 

30/9/2005 3,361 3,148 0,213 

31/10/2005 3,595 3,391 0,204 

30/11/2005 3,640 3,455 0,185 

30/12/2005 3,504 3,309 0,195 

31/1/2006 3,769 3,467 0,302 

28/2/2006 3,787 3,489 0,298 

31/3/2006 4,086 3,771 0,315 

28/4/2006 4,275 3,951 0,324 

31/5/2006 4,302 3,982 0,320 

30/6/2006 4,380 4,071 0,309 

31/7/2006 4,233 3,921 0,312 

31/8/2006 4,069 3,760 0,309 

29/9/2006 4,001 3,709 0,292 

31/10/2006 4,013 3,741 0,272 

30/11/2006 3,947 3,695 0,252 

29/12/2006 4,207 3,948 0,259 

31/1/2007 4,364 4,100 0,264 

28/2/2007 4,207 3,957 0,250 

30/3/2007 4,306 4,057 0,249 

30/4/2007 4,396 4,154 0,242 

31/5/2007 4,631 4,422 0,209 

29/6/2007 4,813 4,574 0,239 

31/7/2007 4,674 4,347 0,327 

31/8/2007 4,568 4,242 0,326 

28/9/2007 4,628 4,329 0,299 

31/10/2007 4,542 4,239 0,303 

30/11/2007 4,463 4,126 0,337 

31/12/2007 4,329 4,307 0,022 

31/1/2008 4,303 3,930 0,373 

29/2/2008 4,335 3,891 0,444 

31/3/2008 4,459 3,899 0,560 

30/4/2008 4,591 4,123 0,468 

30/5/2008 4,969 4,405 0,564 

30/6/2008 5,284 4,621 0,663 

31/7/2008 5,000 4,355 0,645 

29/8/2008 4,882 4,176 0,706 

30/9/2008 4,951 4,015 0,936 

31/10/2008 5,512 3,900 1,612 

28/11/2008 4,839 3,258 1,581 

31/12/2008 5,225 2,951 2,274 

30/1/2009 5,815 3,296 2,519 

27/2/2009 5,678 3,112 2,566 

31/3/2009 5,740 2,994 2,746 

30/4/2009 5,318 3,178 2,140 

                                  Πεγή: Bloomberg 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ V 

 

SPREAD 10ΕΣΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
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SPREAD ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 

 

Σν πεξηζψξην ηεο απφδνζεο ησλ γεξκαληθψλ θαη ειιεληθψλ 10εηψλ νκνιφγσλ, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα έθηαζε ηνλ Μάξηην 2009 ζρεδφλ λα πεληαπιαζηαζηεί 

ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα πνπ βξηζθφηαλε έλα ρξφλν πξηλ. Απηφ θαλεξψλεη ζην έπαθξν ηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ πξνο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο 

ηθαλφηεηα. Γη’ απηφ άιισζηε επηζπκνχλ κεγαιχηεξε εμαζθάιηζε ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

αλαιακβάλνπλ κέζσ απηήο ηεο επέλδπζεο. 

Σέινο, ε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ (spread) ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ απνθαιχπηεη ηελ ζηαδηαθή 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ πξνο ηα ειιεληθά νκφινγα. 

            

 

5.4. Πεξηζώξην ειιεληθώλ ηξαπεδηθώλ επηηνθίσλ (δαλείσλ - θαηαζέζεσλ)   

 

Σν πεξηζψξην ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ απνηειεί ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ 

επηηνθίνπ ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ επηηνθίνπ ησλ λέσλ θαηαζέζεσλ 

ζηελ Διιάδα. 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα ΗV παξνπζηάδεη ην πεξηζψξην ησλ επηηνθίσλ λα βαίλεη κεηνχκελν 

απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θηάλνληαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 θαη λα βξίζθεηαη ζε επίπεδν 

ιίγν ρακειφηεξν ηνπ 3,50.  

Ζ κείσζε απηή ηνπ πεξηζσξίνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε δπζθνιία -αδπλακία- πνπ 
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αληηκεηψπηδαλ νη ηξάπεδεο ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ κέζσ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ζην δηεζλή ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

 Ζ δπζθνιία -αδπλακία- απηή ππνρξέσζε ηηο ηξάπεδεο λα πξνζθέξνπλ πςειά επηηφθηα ζηηο 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ξεπζηφηεηα, αλαγθάδνληαο ηεο λα 

δηαηεξήζνπλ πςειά θαη ηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ. Με άιια ιφγηα, ε ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε 

αχμεζε ησλ θαηαζεηηθψλ επηηνθίσλ κε απηή ησλ δαλεηαθψλ επηηνθίσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ηνπ spread κεηαμχ ησλ δχν επηηνθίσλ.  

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΗV 

 

SPREAD ΜΕΟΤ ΕΠΘΣΟΚΘΟΤ ΔΑΝΕΘΩΝ ΚΑΘ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ
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   Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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6. Μέηξεζε ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ 

6.1. Μέηξεζε ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ κε ηε 

βνήζεηα αξηζκνδεηθηώλ  

 

Ζ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ γίλεηαη κέζσ κηαο πιεηάδαο 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ, θαζψο κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη θαζηεξσζεί θάπνηα θνηλψο απνδεθηή 

κέζνδνο. Μεηαμχ ησλ κεζφδσλ απηψλ, εθείλε ε νπνία ζεσξείηαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε είλαη 

ε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο κέζσ αξηζκνδεηθηψλ.  

πγθεθξηκέλα, κε ηε βνήζεηα ηξηψλ αξηζκνδεηθηψλ, νη νπνίνη αλαιχνληαη παξαθάησ, 

πξνθχπηνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

θαη θαηά επέθηαζε θαη γηα ηελ έθζεζε θαη αλνρή ηνπο ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

Πξνηνχ, σζηφζν, αξρίζεη ε αλάιπζε απηή είλαη ζθφπηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζνχλ 

νη ηξάπεδεο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε αλάιπζε θαζψο επίζεο θαη θάπνηεο ζπληζηψζεο πνπ 

είλαη ζεκαληηθέο θαζψο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. 

Καηαξρήλ, φιεο νη ηξάπεδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αλάιπζε έρνπλ σο έδξα ηελ 

Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη νη αθφινπζεο: 

 Alpha Bank,  

 Αγξνηηθή Σξάπεδα,  

 Σξάπεδα Αηηηθήο,  

 Millennium Bank,  

 Δκπνξηθή Σξάπεδα,  

 Γεληθή Σξάπεδα,  

 Aspis Bank,  

 FBBank,  

 Παλειιήληα Σξάπεδα,  

 Probank,  

 Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην,  

 Marfin Egnatia Bank,  

 Σξάπεδα Πεηξαηψο,  

 Δζληθή Σξάπεδα,  

 Eurobank Ergasias,  
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 Proton Bank.  

Σα δε ζηνηρεία (πνζά) πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο VI, VIII, X έρνπλ αληιεζεί απφ 

ηνπο εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ αλσηέξσ ηξαπεδψλ θαηά ηα έηε 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.  

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ησλ ηξηψλ δεηθηψλ αληιήζεθαλ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ ζε αηνκηθή βάζε θαη φρη 

ζε επίπεδν νκίινπ, νχησο ψζηε λα είλαη φζν πην αληηθεηκεληθά θαη ζπγθξίζηκα γίλεηαη ηα 

δεδνκέλα. 

 

Ο πξψηνο αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ αλάιπζε, ν νπνίνο ζεσξείηαη θαη 

ν πην δηαδεδνκέλνο, είλαη ν «Γείθηεο Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο». Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

Γείθηεο Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο =  Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλδθγδ     

             Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο  

 

Όηαλ ν «Γείθηεο Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο» είλαη πςειφο ππνδειψλεη φηη ε ηξάπεδα 

βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο γηα ηελ άληιεζε ηεο απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο 

παξά ζηηο θαηαζέζεηο πνπ δέρεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλείσλ πνπ παξέρεη. Κάηη ηέηνην 

κπνξεί λα ζεκαίλεη κειινληηθά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, εηδηθά αλ ε ηξάπεδα πξνζεγγίδεη ηα 

φξηα κέρξη ηα νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δαλεηζηεί.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ν δείθηεο είλαη ρακειφο θαη ζπγθεθξηκέλα βξίζθεηαη ζε επίπεδα 

κηθξφηεξα ηνπ 100%, -φπνπ νη ρνξεγήζεηο δελ ππεξθαιχπηνπλ ηηο θαηαζέζεηο- ε ηξάπεδα 

δηαζέηεη απφζεκα ξεπζηφηεηαο. Γειαδή, δηαζέηεη θάπνηα θάιπςε έλαληη ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο κηαο θαη ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο θαηαζέζεηο ησλ απνηακηεπηψλ ηεο θαη δε 

ρξεζηκνπνηεί ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά σο θχξην κέζν άληιεζεο ξεπζηφηεηαο. 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο VI, πνπ ηηηινθνξείηαη σο «ΓΔΗΚΣΖ 

ΥΟΡΖΓΖΔΩΝ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΔΗ» 
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ΠΗΝΑΚΑ VI: «ΓΔΗΚΣΖ ΥΟΡΖΓΖΔΩΝ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΔΗ»  

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €) 

 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΈΣΖ 

  2004 2005 2006 2007 2008 

1 ALPHA BANK      

 Γάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο*  19.901.496,00 24.201.139,00 28.237.691,00 35.267.874,00 42.189.278,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 18.948.052,00 19.301.646,00 20.372.543,00 23.334.888,00 33.816.094,00 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 105% 125% 139% 151% 125% 

2 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  23.096.956,00 27.178.715,00 32.755.298,00 39.568.570,00 55.798.270,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 37.174.565,00 41.060.200,00 44.564.664,00 49.259.670,00 56.291.053,00 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 62% 66% 74% 80% 99% 

3 ΜΑRFIN ΔGNATIA BANK      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  1.987.103,00 2.276.223,00 5.798.113,00 8.854.923,00 12.206.304,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 2.439.969,00 2.624.388,00 6.862.243,00 8.698.300,00 11.327.928,00 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 81% 87% 84% 102% 108% 

4 ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  2.429.617,00 2.654.486,00 2.940.553,00 3.291.883,00 4.148.707,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 2.728.510,00 2.470.868,00 2.644.443,00 2.757.851,00 2.538.289,00 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 89% 107% 111% 119% 163% 

5 EUROBANK ERGASIAS      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  20.034.000,00 24.214.000,00 30.183.000,00 37.235.000,00 43.570.000,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 21.675.000,00 24.660.000,00 30.363.000,00 38.939.000,00 44.467.000,00 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 92% 98% 99% 96% 98% 

6 ASPIS BANK      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  1.159.195,00 1.403.632,00 1.655.897,00 2.043.186,00 1.968.506,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 1.568.300,00 1.573.361,00 1.944.891,00 2.190.797,00 1.977.907,00 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 74% 89% 85% 93% 100% 

7 PROTON BANK        

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  60.717,09 66.643,00 947.338,00 1.372.538,00 1.185.439,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 92.864,65 45.366,00 1.064.599,00 1.470.488,00 939.936,00 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 65% 147% 89% 93% 126% 

8 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  12.183.408,00 12.788.750,00 13.624.532,00 16.849.837,00 20.954.943,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 17.212.248,00 17.801.755,00 18.198.205,00 20.713.674,00 20.990.300,00 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 71% 72% 75% 81% 100% 

9 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  12.845.838,00 14.767.004,00 16.157.612,00 18.343.942,00 22.019.372,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 14.695.105,00 14.810.624,00 16.375.026,00 17.674.319,00 17.998.744,00 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 87% 100% 99% 104% 122% 

10 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ        

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  11.416.088,00 14.587.169,00 18.728.736,00 26.762.959,00 33.482.618,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 10.260.729,00 11.451.453,00 14.606.019,00 19.030.022,00 24.109.587,00 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 111% 127% 128% 141% 139% 

11 ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  1.720.080,11 1.726.824,95 2.315.881,52 2.900.606,48 3.385.814,63 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 2.085.067,21 1.955.870,32 2.423.405,00 2.919.784,06 2.956.553,08 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 82% 88% 96% 99% 115% 

12 ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ        

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  2.108.305,32 3.013.301,28 4.802.782,40 6.023.508,02 7.003.976,34 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 9.275.032,46 9.953.838,77 10.725.959,05 11.155.690,92 11.231.098,62 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 23% 30% 45% 54% 62% 



 63 

13 MILLENNIUM BANK      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  1.329.483,00 2.083.528,00 2.902.146,00 4.001.834,00 4.843.588,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 1.360.482,00 1.822.741,00 1.941.116,00 2.570.751,00 3.236.824,00 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 98% 114% 150% 156% 150% 

14 FBBank      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  668.148,00 782.517,00 905.859,00 1.120.914,00 1.466.844 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 499.331,00 761.016,00 858.918,00 1.111.759,00 1.349.447 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο 134% 103% 105% 101% 109% 

15 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  199.422,00 298.992,00 443.076,00 619.190,00 634.281 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 219.191,00 270.341,00 354.266,00 462.621,00 493.894 

 Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο  91% 110% 125% 134% 128% 

16 PROBANK      

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  846.326,00 1.067.229,00 1.332.537,75 1.854.763,27 2.335.757,46 

  Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 1.102.207,00 1.474.970,00 1.733.857,56 2.313.938,01 2.708.824,30 

  Γείθηεο Υνξεγήζεσλ/Καηαζέζεηο  77% 72% 77% 80% 86% 

Πεγή: Ηζνινγηζκνί Σξαπεδψλ 

* o φξνο Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ, είλαη κεηά ηηο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 

** ηα πνζά είλαη ζε αηνκηθφ επίπεδν 

 

Δλψ παξαθάησ εκθαλίδεηαη ην δηάγξακκα VΗ πνπ απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλσηέξσ 

πίλαθα, θάλνληαο πην εκθαλείο ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ «Γείθηε Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο» 

ησλ ηξαπεδψλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2004 έσο θαη ην 2008. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ VΗ 

 

ΔΕΘΙΣΗ ΥΟΡΗΓΗΕΩΜ ΠΡΟ ΙΑΣΑΘΕΕΘ ΣΩΜ ΣΡΑΠΕΖΩΜ 

ΓΘΑ ΣΑ ΕΣΗ 2004-2008
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ALPHA BANK ΠΕΘΡΑΘΩ ΕUROBANK ERGASIAS
MARFIN EGNATIA ATEbank EMPORIKI BANK
GENIKI PROTON FBBank
PROBANK ΠΑΜΕΚΚΗΜΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM
ASPIS ΑΣΣΘΙΗ ΕΘΜΘΙΗ
ΣΑΥΤΔΡΟΛΘΙΟ ΣΑΛΘΕΤΣΗΡΘΟ
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Απφ ην Γηάγξακκα VΗ δηαθαίλεηαη κηα ζηαδηαθή άλνδνο ηνπ «Γείθηε Υνξεγήζεσλ πξνο 

Καηαζέζεηο» απφ ην 2004 έσο ην 2008 θαζψο έλαο φιν θαη απμαλφκελνο αξηζκφο ηξαπεδψλ 

μεπεξλά ην «επίπεδν αζθαιείαο», δειαδή ην 100%. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην έηνο 2008 

ζρεδφλ φιεο νη ηξάπεδεο λα πξνζεγγίδνπλ ή λα έρνπλ μεπεξάζεη ην 100% ζε αληηδηαζηνιή κε ην 

2004 φπνπ κφλν ηξεηο ηξάπεδεο βξίζθνληαλ πάλσ απφ ην ελ ιφγσ φξην. πγθεθξηκέλα, ην 

ηειεπηαίν έηνο, 2008, νη κφλεο ηξάπεδεο νη νπνίεο απέρνπλ αξθεηά απφ ην 100% είλαη ε Probank 

θαη ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην κε δείθηεο 86% θαη 62% αληίζηνηρα. 

Μηα πην επθξηλήο εηθφλα γηα ηε δηαρξνληθή άλνδν ηνπ αξηζκνδείθηε απφ ην έηνο 2004 έσο 

2008 δίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα VIΗ θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο VΗΗ, φπνπ παξνπζηάδεηαη ν 

κέζνο φξνο ηνπ Γείθηε Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο ησλ 16 ηξαπεδψλ γηα ηελ αλσηέξσ 

ρξνληθή πεξίνδν. 

 

ΠΗΝΑΚΑ VΗΗ: ΜΔΟ ΟΡΟ «ΓΔΗΚΣΖ ΥΟΡΖΓΖΔΩΝ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΔΗ»  

 

 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΔΗΚΣΖ ΥΟΡΖΓΖΔΩΝ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΔΗ 

  2004 2005 2006 2007 2008 

1 ALPHA BANK 105% 125% 139% 151% 125% 

2 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 62% 66% 74% 80% 99% 

3 ΜΑRFIN ΔGNATIA BANK 81% 87% 84% 102% 108% 

4 ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 89% 107% 111% 119% 163% 

5 EUROBANK ERGASIAS 92% 98% 99% 96% 98% 

6 ASPIS BANK 74% 89% 85% 93% 100% 

7 PROTON BANK   65% 147% 89% 93% 126% 

8 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 71% 72% 75% 81% 100% 

9 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 87% 100% 99% 104% 122% 

10 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ   111% 127% 128% 141% 139% 

11 ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ 82% 88% 96% 99% 115% 

12 ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ   23% 30% 45% 54% 62% 

13 MILLENNIUM BANK 98% 114% 150% 156% 150% 

14 FBBank 134% 103% 105% 101% 109% 

15 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ 91% 110% 125% 134% 128% 

16 PROBANK 77% 72% 77% 80% 86% 

 ΜΔΟ ΟΡΟ 84% 96% 99% 105% 114% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ VΗΗ 

 

 

 

Σν δηάγξακκα VΗΗ δείρλεη αθφκα πην μεθάζαξα απηή ηε ζεκαληηθή θαη ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ 

«Γείθηε Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο», θαζψο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 5 εηψλ κεηαβιήζεθε 

θαηά 30%, δειαδή πεξίπνπ 6% εηεζίσο.  

Ζ αχμεζε απηή ηνπ αξηζκνδείθηε ππνδειψλεη ηφζν ηε ζρεηηθά ηαρεία πηζησηηθή επέθηαζε 

ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη ηελ φιν θαη απμαλφκελε ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά 

σο ηξφπν άληιεζεο ξεπζηφηεηαο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην ελδερφκελν έθζεζήο ηνπο ζηνλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θπξίσο ζε κηα πεξίνδν θξίζεο φπσο απηή ησλ ηειεπηαίσλ δχν εηψλ.  

ε πεξίπησζε, ινηπφλ, δπζιεηηνπξγίαο ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο, ιφγσ π.ρ. έιιεηςεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη εθηεζεηκέλεο πεξηζζφηεξν απφ 

φηη παιηφηεξα ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο κηαο θαη εμαξηψληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πιένλ απφ 

απηή. Οπφηε, νη ηξάπεδεο δηαζέηνληαο πηα ιηγφηεξα απφζεκα ξεπζηφηεηαο, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζα βξεζνχλ ζηε δπζκελή ζέζε λα ξεπζηνπνηήζνπλ 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο ζε ηηκέο ρακειφηεξεο απφ ηηο πξαγκαηηθέο.  

 

Ο επφκελνο αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζην παξφλ ηκήκα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ν «Γείθηεο Καηαζέζεσλ πξνο χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ». Ο Γείθηεο απηφο πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ παζεηηθνχ ηεο 

ηξάπεδαο «Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο» κε ην «χλνιν Δλεξγεηηθνχ». Ζ καζεκαηηθή απεηθφληζε 

ηνπ ελ ιφγσ δείθηε έρεη σο εμήο:  
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Γείθηεο Καηαζέζεσλ πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ =  Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο (Καηαζέζεηο)  

           χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

 

Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ηφζν πην αζθαιήο ζεσξείηαη ε ηξάπεδα 

θαζψο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο θαηαζέζεηο ηεο, δειαδή ζηε ιηαληθή ρξεκαηνδφηεζε, θαη 

θαη’ επέθηαζε εκθαλίδεη κηθξή εμάξηεζε απφ ηε ρνλδξηθή ρξεκαηνδφηεζε, δειαδή απφ ηνπο 

ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο (πίλαθαο VΗIΗ) παξνπζηάδεη ην «ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ ΠΡΟ 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ» ησλ 16 ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαηά ηα έηε 2004 έσο 2008.  

 

ΠΗΝΑΚΑ VΗΗΗ: ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ ΠΡΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ     

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €) 

 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΈΣΖ 

  2004 2005 2006 2007 2008 

1 ALPHA BANK           

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 31.842.669,00 41.849.246,00 46.768.612,00 54.039.136,00 66.738.174,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 18.948.052,00 19.301.646,00 20.372.543,00 23.334.888,00 33.816.094,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 60% 46% 44% 43% 51% 

2 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ           

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 48.147.434,00 53.278.930,00 61.145.069,00 71.058.950,00 84.286.079,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 37.174.565,00 41.060.200,00 44.564.664,00 49.259.670,00 56.291.053,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 77% 77% 73% 69% 67% 

3 ΜΑRFIN ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ           

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 2.798.301,00 3.284.147,00 8.836.528,00 12.925.429,00 18.956.852,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 2.439.969,00 2.624.388,00 6.862.243,00 8.698.300,00 11.327.928,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 87% 80% 78% 67% 60% 

4 ΓΔΝΗΚΖ  ΣΡΑΠΔΕΑ           

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 3.542.375,00 3.510.114,00 3.836.246,00 4.335.058,00 4.972.987,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 2.728.510,00 2.470.868,00 2.644.443,00 2.757.851,00 2.538.289,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 77% 70% 69% 64% 51% 

5 EUROBANK ERGASIAS            

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 30.814.000,00 41.724.000,00 50.057.000,00 68.272.000,00 93.065.000,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 21.675.000,00 24.660.000,00 30.363.000,00 38.939.000,00 44.467.000,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 70% 59% 61% 57% 48% 

6 ASPIS BANK            

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 1.733.489,00 1.972.652,00 2.312.369,00 2.770.666,00 2.460.095,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 1.568.300,00 1.573.361,00 1.944.891,00 2.190.797,00 1.977.907,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 90% 80% 84% 79% 80% 

7 PROTON BANK             

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 170.723,28 290.234,00 1.582.491,00 2.355.135,00 1.964.516,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 92.864,65 45.366,00 1.064.599,00 1.470.488,00 939.936,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 54% 16% 67% 62% 48% 

8 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ           

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 18.078.866,00 20.208.406,00 20.588.412,00 23.399.219,00 27.661.325,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 17.212.248,00 17.801.755,00 18.198.205,00 20.713.674,00 20.990.300,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 95% 88% 88% 89% 76% 

9 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ           

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 17.851.062,00 19.087.516,00 21.805.310,00 26.805.313,00 29.655.388,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 14.695.105,00 14.810.624,00 16.375.026,00 17.674.319,00 17.998.744,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 82% 78% 75% 66% 61% 

10 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ            

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 15.683.118,00 21.154.101,00 27.941.609,00 42.343.311,00 50.212.997,00 
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 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 10.260.729,00 11.451.453,00 14.606.019,00 19.030.022,00 24.109.587,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεηο/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 65% 54% 52% 45% 48% 

11 ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ            

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 2.393.593,63 2.468.842,27 3.092.769,79 3.904.627,88 4.519.160,32 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 2.085.067,21 1.955.870,32 2.423.405,00 2.919.784,06 2.956.553,08 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 87% 79% 78% 75% 65% 

12 ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ             

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 10.586.345,97 11.565.107,30 12.309.109,44 13.182.416,18 14.904.536,93 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 9.275.032,46 9.953.838,77 10.725.959,05 11.155.690,92 11.231.098,62 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 88% 86% 87% 85% 75% 

13 MILLENNIUM Bank           

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 1.819.041,00 2.861.037,00 3.876.397,00 5.334.245,00 6.222.299,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 1.360.482,00 1.822.741,00 1.941.116,00 2.570.751,00 3.236.824,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 75% 64% 50% 48% 52% 

14 FBBank           

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 865.197,00 1.094.595,00 1.128.645,00 1.464.152,00 1.799.575,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 499.331,00 761.016,00 858.918,00 1.111.759,00 1.349.447,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 58% 70% 76% 76% 75% 

15 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ           

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 337.560,00 450.793,00 624.372,00 871.039,00 834.006,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 219.191,00 270.341,00 354.266,00 462.621,00 493.894,00 

 Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 65% 60% 57% 53% 59% 

16 PROBANK           

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 1.265.375,00 1.654.591,00 2.103.242,34 2.628.050,04 3.129.180,69 

  Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 1.102.207,00 1.474.970,00 1.733.857,56 2.313.938,01 2.708.824,30 

  Γείθηεο Καηαζέζεσλ/χλνιν Δλεξγεηηθνχ 87% 89% 82% 88% 87% 

Πεγή: Ηζνινγηζκνί Σξαπεδψλ 

 

Ζ απεηθφληζε ησλ κεγεζψλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο VΗΗΗ πνπ 

αθνινπζεί, θάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πην εκθαλείο ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ «Γείθηε 

Καηαζέζεσλ πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ» ησλ ηξαπεδψλ, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2004 έσο ην 2008.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ VΗΗΗ 

 

ΔΕΘΙΣΗ ΙΑΣΑΘΕΕΩΜ ΠΡΟ ΤΜΟΚΟ ΕΜΕΡΓΗΣΘΙΟΤ 

ΓΘΑ ΣΑ ΕΣΗ 2004-2008
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ALPHA BANK ΠΕΘΡΑΘΩ ΕUROBANK ERGASIAS
MARFIN EGNATIA ATEbank EMPORIKI BANK
GENIKI PROTON FBBank
PROBANK ΠΑΜΕΚΚΗΜΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM
ASPIS ΑΣΣΘΙΗ ΕΘΜΘΙΗ
ΣΑΥΤΔΡΟΛΘΙΟ ΣΑΛΘΕΤΣΗΡΘΟ
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Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο VΗΗΗ δηαπηζηψλεηαη ε κείσζε ηνπ «Γείθηε Καηαζέζεσλ 

πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ» κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ελψ ην έηνο 2004 ε 

πιεηνλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ δηέζεηε «Γείθηε Καηαζέζεσλ πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ» αξθεηά 

κεγαιχηεξν ηνπ 60%, ην έηνο 2008 ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ δείθηε πάλσ 

απφ ην πξναλαθεξζέλ επίπεδν. 

Ωζηφζν, κηα θαιχηεξε εηθφλα γηα ηε πνξεία ηνπ δείθηε ζπιινγηθά ηνπ θιάδνπ ησλ ηξαπεδψλ 

δίλεηαη κέζσ ηνπ παξαθάησ πίλαθα ΗX φπνπ ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ Γείθηε Καηαζέζεηο 

πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ ησλ 16 ηξαπεδψλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΗX: ΜΔΟ ΟΡΟ «ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΠΡΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ»  

 

 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΠΡΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

  2004 2005 2006 2007 2008 

1 ALPHA BANK 60% 46% 44% 43% 51% 

2 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 77% 77% 73% 69% 67% 

3 ΜΑRFIN ΔGNATIA BANK 87% 80% 78% 67% 60% 

4 ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 77% 70% 69% 64% 51% 

5 EUROBANK ERGASIAS 70% 59% 61% 57% 48% 

6 ASPIS BANK 90% 80% 84% 79% 80% 

7 PROTON BANK   54% 16% 67% 62% 48% 

8 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 95% 88% 88% 89% 76% 

9 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 82% 78% 75% 66% 61% 

10 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ   65% 54% 52% 45% 48% 

11 ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ 87% 79% 78% 75% 65% 

12 ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ   88% 86% 87% 85% 75% 

13 MILLENNIUM BANK 75% 64% 50% 48% 52% 

14 FBBank 58% 70% 76% 76% 75% 

15 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ 65% 60% 57% 53% 59% 

16 PROBANK 87% 89% 82% 88% 87% 

 ΜΔΟ ΟΡΟ 76% 69% 70% 67% 63% 

 

Ζ δε απεηθφληζε ηνπ παξαπάλσ δείθηε γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηε ζπλέρεηα (Γηάγξακκα ΗX). 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΗX 

 

 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαζνδηθή πνξεία ηνπ 

δείθηε απηνχ ζπκβαδίδεη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην «Γείθηε Υνξεγήζεσλ 

πξνο Καηαζέζεηο» κηαο θαη εκθαλίδεηαη θαη εδψ απηή ε ραιάξσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ ηξαπεδψλ 

απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ απνηακηεπηψλ ηνπο. Απηφ θαζηζηά ηηο ηξάπεδεο ιηγφηεξν αζθαιείο ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο απμαλφκελεο εμάξηεζήο ηνπο απφ ηε ρνλδξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε (ζεζκηθνχο επελδπηέο, ηξάπεδεο θηι).  

Αλαιπηηθά, ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε απφ 76% φπνπ αλεξρφηαλ ην 2004 εκθαλίδεηαη ζην 

επίπεδν ηνπ 63% έπεηηα απφ ηέζζεξα ρξφληα, κείσζε θαηά 13%, ε νπνία είλαη ζρεηηθά κηθξή ζε 

ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ «Γείθηε Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο» πνπ παξνπζίαζε αχμεζε 

30% ζην δηάζηεκα απηψλ ησλ εηψλ. 

Ζ κείσζε απηή ηνπ δείθηε δελ θαηαδεηθλχεη θάπνην ζεκαληηθφ πξφβιεκα φζνλ αθνξά ην 

ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα παξφηη παξνπζηάδεηαη ιηγφηεξν αζθαιέο θαη ζσξαθηζκέλν 

σο πξνο ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

 

Ο ηειεπηαίνο αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη νινθιεξψλεη ηελ παξνχζα αλάιπζε είλαη ν δείθηεο πνπ εκθαλίδεη 

ην «Άλνηγκα ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά». Ο αξηζκνδείθηεο απηφο πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ηξάπεδαο «Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ» θαη 

«Τπνρξεψζεηο πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα». Ζ καζεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
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Άλνηγκα ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά = Απαηηήζεηο θαηά Π.Η. - Τπνρξεψζεηο πξνο Π.Η. 

 

πγθεθξηκέλα, αλ ην «Άλνηγκα ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά» είλαη κηθξφηεξν ηνπ κεδελφο 

ππνδειψλεη φηη ε ηξάπεδα ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά θαηέρεη ζέζε δαλεηδφκελνπ. Με άιια ιφγηα, 

έλα κεγάιν αξλεηηθφ άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο δείρλεη ηε κεγάιε εμάξηεζή ηεο απφ ηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά, κηαο θαη ρξεζηκνπνηεί απηφλ ηνλ ηξφπν νχησο ψζηε λα αληιήζεη ηελ 

απαηηνχκελε ξεπζηφηεηά ηεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα κεγάιν ζεηηθφ άλνηγκα ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά αληηθαηνπηξίδεη 

ηε ζέζε δαλεηζηή ηεο ηξάπεδαο, δειαδή ππνδειψλεη ηε κηθξή εμάξηεζε ηεο ηξάπεδαο απφ ηελ 

αγνξά ρξήκαηνο θαζψο θαη ηελ χπαξμε κεγάισλ απνζεκάησλ ξεπζηνχ, αθνχ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

αγνξά θαηά θχξην ιφγν γηα λα δαλείδεη ρξήκαηα θαη φρη γηα λα δαλείδεηαη.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο πνπ ηηηινθνξείηαη σο «ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΖ ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ» 

παξνπζηάδεη ηηο κεηαβνιέο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ ηξαπεδψλ θαηά ηα έηε 2004 έσο θαη ην 2008. 

 

ΠΗΝΑΚΑ X: ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΖ ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €) 

 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΈΣΖ 

  2004 2005 2006 2007 2008 

1 ALPHA BANK            

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 5.716.248,00 5.673.393,00 6.184.088,00 7.349.675,00 8.420.793,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 1.810.972,00 8.600.366,00 7.222.117,00 5.637.562,00 10.883.969,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά 3.905.276,00 -2.926.973,00 -1.038.029,00 1.712.113,00 -2.463.176,00 

2 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ           

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 8.322.507,00 4.142.623,00 4.539.923,00 4.318.696,00 5.202.048,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 5.748.858,00 4.986.420,00 5.871.463,00 9.033.985,00 13.801.415,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά 2.573.649,00 -843.797,00 -1.331.540,00 -4.715.289,00 -8.599.367,00 

3 ΜΑRFIN ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ           

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 467.206,00 623.912,00 1.570.803,00 2.092.706,00 1.666.072,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 8.965,00 5.684,00 730.260,00 2.473.095,00 5.743.428,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά 458.241,00 618.228,00 840.543,00 -380.389,00 -4.077.356,00 

4 ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ           

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 91.668,00 286.322,00 180.776,00 320.681,00 69.485,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 443.328,00 623.552,00 853.419,00 1.069.197,00 1.999.849,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά -351.660,00 -337.230,00 -672.643,00 -748.516,00 -1.930.364,00 

5 EUROBANK ERGASIAS            

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 957.000,00 4.238.000,00 5.196.000,00 16.545.000,00 31.695.000,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα* 5.336.000,00 10.623.000,00 11.550.000,00 15.300.000,00 27.663.000,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά -4.379.000,00 -6.385.000,00 -6.354.000,00 1.245.000,00 4.032.000,00 

6 ASPIS BANK             

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 228.297,00 331.182,00 421.189,00 473.786,00 237.424,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 15.585,00 190.730,00 83.945,00 201.660,00 156.183,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά 212.712,00 140.452,00 337.244,00 272.126,00 81.241,00 

7 PROTON BANK             

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 13.437,18 47.860,05 93.394,00 205.047,00 46.260,00 
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 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 15.395,95 6.105,94 90.460,00 433.933,00 689.254,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά -1.958,77 41.754,11 2.934,00 -228.886,00 -642.994,00 

8 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ           

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 1.098.125,00 2.377.576,00 1.279.414,00 682.021,00 1.003.932,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 226.759,00 208.623,00 94.381,00 769.327,00 4.907.084,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά 871.366,00 2.168.953,00 1.185.033,00 -87.306,00 -3.903.152,00 

9 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ           

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 1.101.278,00 1.445.615,00 1.801.478,00 3.306.847,00 3.351.248,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 1.541.499,00 1.999.836,00 1.330.206,00 3.562.464,00 4.122.719,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά -440.221,00 -554.221,00 471.272,00 -255.617,00 -771.471,00 

10 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ           

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 292.941,00 2.178.459,00 2.968.672,00 4.296.193,00 4.636.273,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 1.501.466,00 3.422.407,00 4.709.542,00 10.704.842,00 14.445.532,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά -1.208.525,00 -1.243.948,00 -1.740.870,00 -6.408.649,00 -9.809.259,00 

11 ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ           

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 361.020,77 344.687,86 402.557,56 559.129,70 627.116,23 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 88.017,38 172.718,34 297.076,02 447.832,77 1.068.225,34 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά 273.003,39 171.969,52 105.481,54 111.296,93 -441.109,11 

12 ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ             

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 2.318.597,63 1.249.262,72 757.494,30 2.584.049,99 3.005.468,46 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 0,00 0,00 500.000,00 1.038.031,15 2.804.677,14 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά 2.318.597,63 1.249.262,72 257.494,30 1.546.018,84 200.791,32 

13 MILLENNIUM BANK           

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 250.459,00 613.145,00 694.863,00 1.077.862,00 783.615,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 274.173,00 740.575,00 939.889,00 1.884.027,00 1.430.480,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά -23.714,00 -127.430,00 -245.026,00 -806.165,00 -646.865,00 

14 FBBank           

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 154.358,00 201.275,00 128.482 259.107,00 253.938,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 270.492,00 232.899,00 159.114,00 234.362,00 279.715,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά -116.134,00 -31.624,00 -30.632,00 24.745,00 -25.777,00 

15 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ           

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 88.128,00 88.809,00 129.594,00 174.499,00 114.216,00 

 Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 69.864,00 128.340,00 210.467,00 318.138,00 238.946,00 

 

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά 18.264,00 -39.531,00 -80.873,00 -143.639,00 -124.730,00 

16 PROBANK           

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 251.014 433.185,00 574.690,33 495.290,18 483.739,40 

  Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 0,00 0,00 0,00 45.000,00 90.000,00 

  

Άλνηγκα ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά 251.014,00 433.185,00 574.690,33 450.290,18 393.739,40 

Πεγή: Ηζνινγηζκνί Σξαπεδψλ 

 

* ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζην έηνο 2008 πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζζεζε ησλ Τπνρξεψζεσλ πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα   

θαη ησλ πκθσληψλ επαλαγνξάο ρξενγξάθσλ κε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

Δλ ζπλερεία εκθαλίδεηαη δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα, θάλνληαο 

πην εκθαλείο ηηο κεηαβνιέο ηνπ «Αλνίγκαηνο ζηε Γηαηξαπεδηθή Αγνξά» ησλ 16 ηξαπεδψλ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2004 έσο ην 2008. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ X 

 

ΑΜΟΘΓΛΑ ΣΗ ΔΘΑΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΓΟΡΑ ΙΑΣΑ ΣΑ ΕΣΗ 2004-2008
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MARFIN EGNATIA ATEbank EMPORIKI BANK
GENIKI PROTON FBBank
PROBANK ΠΑΜΕΚΚΗΜΘΑ ΣΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM
ASPIS ΑΣΣΘΙΗ ΕΘΜΘΙΗ
ΣΑΥΤΔΡΟΛΘΙΟ ΣΑΛΘΕΤΣΗΡΘΟ
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Μέζσ ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη αλ θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ ηα έηε 2004 έσο 2007 δε ρξεζηκνπνηνχζε ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά σο θχξηα πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο κηαο θαη αληινχζαλ ηελ επηζπκεηή ξεπζηφηεηα απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ 

απνηακηεπηψλ ηνπο, ην ηειεπηαίν έηνο δηαθαίλεηαη θάπνηα αδπλακία πξνζέιθπζεο θαηαζέζεσλ, 

γεγνλφο πνπ ηηο ψζεζε ζην λα θαηαθχγνπλ ζηελ αγνξά ρξήκαηνο νχησο ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο ηνπο αλάγθεο.  

πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη κηα απφηνκε δηεχξπλζε ηνπ «ειιείκκαηνο ξεπζηφηεηαο» ζε 

πέληε εθ ησλ κεγαιπηέξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ - Πεηξαηψο, Alpha, Marfin, ATEbank θαη 

Δζληθή - αθνχ εκθαλίδνπλ κεγάια αξλεηηθά αλνίγκαηα ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, πνπ ζε ζχλνιν 

πξνζεγγίδνπλ ην πνζφ ησλ 24.775,00 εθαη. επξψ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζαθή έλδεημε ησλ 

απμεκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ ηξαπεδψλ ηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα εμππεξεηήζνπλ ζε 

έλα αληίμνν πεξηβάιινλ κηαο θαη ε δηαηξαπεδηθή αγνξά ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

ππνιεηηνπξγνχζε ιφγσ ηεο θξίζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κφλν ηέζζεξηο ηξάπεδεο -Eurobank, Probank, Aspis θαη Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην- απφ ηηο δεθαέμη ην έηνο 2008 εκθαλίδνπλ ζεηηθά αλνίγκαηα, θαηνξζψλνληαο έηζη 

λα θαηέρνπλ ζέζε θαζαξνχ δαλεηζηή ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. 

Ζ έθηαζε σζηφζν ηνπ αλνίγκαηνο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά εκθαλίδεηαη πην επδηάθξηηα ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα XI φπνπ ππνινγίδεηαη ην πλνιηθφ Άλνηγκα ησλ δεθαέμη ηξαπεδψλ ζηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά θαηά ηα έηε 2004 έσο 2008. 

 

ΠΗΝΑΚΑ XΗ: «ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΣΖ ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ»  

 

 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΖ ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

  2004 2005 2006 2007 2008 

1 ALPHA BANK 3.905.276,00 -2.926.973,00 -1.038.029,00 1.712.113,00 -2.463.176,00 

2 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 2.573.649,00 -843.797,00 -1.331.540,00 -4.715.289,00 -8.599.367,00 

3 ΜΑRFIN ΔGNATIA BANK 458.241,00 618.228,00 840.543,00 -380.389,00 -4.077.356,00 

4 ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ -351.660,00 -337.230,00 -672.643,00 -748.516,00 -1.930.364,00 

5 EUROBANK ERGASIAS -4.379.000,00 -6.385.000,00 -6.354.000,00 1.245.000,00 4.032.000,00 

6 ASPIS BANK 212.712,00 140.452,00 337.244,00 272.126,00 81.241,00 

7 PROTON BANK   -1.958,77 41.754,11 2.934,00 -228.886,00 -642.994,00 

8 ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 871.366,00 2.168.953,00 1.185.033,00 -87.306,00 -3.903.152,00 

9 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ -440.221,00 -554.221,00 471.272,00 -255.617,00 -771.471,00 

10 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ   -1.208.525,00 -1.243.948,00 -1.740.870,00 -6.408.649,00 -9.809.259,00 

11 ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ 273.003,39 171.969,52 105.481,54 111.296,93 -441.109,11 

12 ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ   2.318.597,63 1.249.262,72 257.494,30 1.546.018,84 200.791,32 

13 MILLENNIUM BANK -23.714,00 -127.430,00 -245.026,00 -806.165,00 -646.865,00 

14 FBBank -116.134,00 -31.624,00 -30.632,00 24.745,00 -25.777,00 

15 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ 18.264,00 -39.531,00 -80.873,00 -143.639,00 -124.730,00 

16 PROBANK 251.014,00 433.185,00 574.690,33 450.290,18 393.739,40 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΩΝ 

ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΣΖ 

ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 4.360.910,25 -7.665.949,65 -7.718.920,83 -8.412.866,05 

 

-28.727.848,39 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα απεηθνλίδνληαη θαη γίλνληαη πην θαηαλνεηά κέζσ 

ηνπ δηαγξάκκαηνο XI πνπ αθνινπζεί. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ XΗ 

 

σνολικό  Άνοιγμα Σραπεζών ζηη Διαηραπεζική Αγορά 

(ποζά ζε τιλιάδες εσρώ) 
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Απφ ην δηάγξακκα απηφ γίλεηαη επαξθψο αληηιεπηή ε απφηνκε δηεχξπλζε ηνπ αλνίγκαηνο 

ησλ ηξαπεδψλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ηδίσο θαηά ην έηνο 2008, φπνπ ην ζπλνιηθφ άλνηγκα θαη 

ησλ δεθαέμη ηξαπεδψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 28.727.848,39 ρηιηάδσλ επξψ, δειαδή αχμεζε 

ηνπ αξλεηηθνχ αλνίγκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 20.000.000,00 ρηιηάδσλ επξψ ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο.  

Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα είλαη πην αλεζπρεηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπγθξηζεί ην άλνηγκα 

ηνπ έηνπο 2008 κε ηέζζεξα έηε πξηλ, δειαδή ην 2004 κηαο θαη ην εχξνο ηεο δηαθνξάο ησλ 

αλνηγκάησλ πξνζεγγίδεη ηηο 32.000.000,00 ρηιηάδεο επξψ. 

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε κεγάιε απηή δηεχξπλζε ηνπ 

αλνίγκαηνο ησλ ηξαπεδψλ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο πνπ έρνπλ 

επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ζε ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ - Πεηξαηψο, Alpha, Marfin, θαη 

Δζληθή -, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξνλ ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Απηφ φπσο αλαθέξζεθε 

θαη λσξίηεξα νθείιεηαη θπξίσο ζηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ηξαπεδψλ, πνπ κε 

δεδνκέλε ηε δπζθνιία ζηελ πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ, θαηαθεχγνπλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά 

νχησο ψζηε λα αληιήζνπλ ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα. 
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6.2. Μέηξεζε ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ ππνρξεσηηθώλ δεηθηώλ πνπ νξίδνληαη από ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο 

 

Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ππνινγίδεηαη θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ δχν ππνρξεσηηθψλ δεηθηψλ πνπ έρεη νξίδεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

Οη ελ ιφγσ δείθηεο είλαη ν Γείθηεο Ρεπζηψλ Γηαζεζίκσλ θαη ν Γείθηεο Αζπκθσλίαο 

Λεθηφηεηαο Απαηηήζεσλ - Τπνρξεψζεσλ.  

Ζ δηαηήξεζε ησλ δεηθηψλ απηψλ πάλσ απφ θάπνηα ειάρηζηα φξηα είλαη ππνρξεσηηθή θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη φρη κφλν θαηά ηηο εκεξνκελίεο αλαθνξάο ηνπο ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο.  πγθεθξηκέλα, ηα ειάρηζηα φξηα είλαη 20% γηα ην Γείθηε Ρεπζηψλ Γηαζεζίκσλ θαη -20% 

γηα ην Γείθηε Αζπκθσλίαο Λεθηφηεηαο Απαηηήζεσλ - Τπνρξεψζεσλ.   

Ο θαζνξηζκφο απηψλ ησλ ειάρηζησλ νξίσλ ζηνπο δχν αλσηέξσ δείθηεο απνζθνπεί ζηε 

δηαθξάηεζε ηθαλνχ απνζέκαηνο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ (liquidity buffer) απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ψζηε απηά λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνπο 

θιπδσληζκνχο είηε ζε πεξίπησζε αλαηαξαρήο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε θξίζε ξεπζηφηεηαο, είηε ζε πεξίπησζε ελδνγελψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ απηψλ απφ ην έηνο 2005, πνπ ζεζπίζηεθε 

ε ηήξεζε απηψλ ησλ δεηθηψλ έσο ην 2008. 

 

ΠΗΝΑΚΑ XΗΗ: «ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ»  

Ζκεξνκελία 
ΓΔΗΚΣΖ ΡΔΤΣΩΝ 

ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ 

ΓΔΗΚΣΖ ΑΤΜΦΩΝΗΑ ΛΖΚΣΟΣΖΣΑ 

ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

12/2005 23,30 % -2,20 % 

12/2006 25,00 % -2.50 % 

12/2007 23,20 % -2,80 % 

12/2008 19,00 % -7,30 % 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη δχν δείθηεο δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο 

θαηά ην 2005 έσο θαη 2007. Ωζηφζν, δε ζπκβαίλεη, ην ίδην θαη ην Γεθέκβξην 2008 φπνπ 

παξαηεξείηαη κεγάιε κεηαβνιή ηφζν ηνπ Γείθηε Ρεπζηψλ Γηαζεζίκσλ πνπ απφ 23,20% έθηαζε ζην 

19%, φζν θαη ηνπ Γείθηε Αζπκθσλίαο Λεθηφηεηαο Απαηηήζεσλ - Τπνρξεψζεσλ πνπ θαη απηφο 

θαηξαθχιεζε ζην -7,30 απφ ην -2,80 πνπ βξηζθφηαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2008.  

Ζ ζεκαληηθή απηή επηδείλσζε ησλ δεηθηψλ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην φηη νη πεγέο 

άληιεζεο ξεπζηφηεηαο, ηφζν ζην ειιεληθφ φζν θαη ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, παξέκεηλαλ 

πεξηνξηζκέλεο.  

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ν Γείθηεο Ρεπζηψλ Γηαζεζίκσλ δηακνξθψζεθε 
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πξφζθαηξα κφλν θαη γηα ηερληθνχο ιφγνπο ειαθξά θάησ ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ (19%: Γεθέκβξηνο 

2008) ιφγσ ηεο αλαηαμηλφκεζεο νκνιφγσλ απφ ην «ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ» ζην 

«ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δηαθξαηνχκελσλ έσο ηε ιήμε», παχνληαο έηζη πιένλ 

λα ζεσξνχληαη σο «άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία». Ζ αλαηαμηλφκεζε απηή πξνήιζε απφ ηελ  

εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 39. 

Σέινο, νη δχν δείθηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ βειηίσζε θαζψο ν Γείθηεο Ρεπζηψλ Γηαζεζίκσλ πξνζεγγίδεη ην 21% 

(βξίζθεηαη πάλσ απφ ην ειάρηζην φξην) θαη ν Γείθηεο Αζπκθσλίαο Λεθηφηεηαο Απαηηήζεσλ - 

Τπνρξεψζεσλ ην -6%. Ζ βειηίσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ 

θαη ζηε κηθξή κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. 

 

 

6.3. Μέηξεζε ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ πηλάθσλ αλνίγκαηνο ξεπζηόηεηαο (liquidity gap) 

 

χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν κέηξεζεο νη ηξάπεδεο αλαιχνπλ θαη θαηαηάζζνπλ ηα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ρξνληθέο δψλεο ιήμεο ή σξίκαλζεο. Ο αξηζκφο ησλ 

ρξνληθψλ δσλψλ θαη ην εχξνο ηεο θάζε δψλεο απνηειεί επηινγή ηεο θάζε ηξάπεδαο βαζηζκέλε 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηεο. Ζ θαηάηαμε δε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ θάζε δψλε πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηεο κνξθήο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο κέρξη ηε ιήμε. 

Οη παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ην άλνηγκα ξεπζηφηεηαο (liquidity gap) ησλ ηξαπεδψλ, 

πνπ έρνπλ σο έδξα ηελ Διιάδα, θαηά ηα έηε 2005, 2006, 2007 θαη 2008.  

πγθεθξηκέλα, νη πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά πνπ 

εκθαλίδνληαη, αθνξνχλ ηηο εμήο ηξάπεδεο: Αlpha Bank, Αγξνηηθή Σξάπεδα, Σξάπεδα Αηηηθήο, 

Millennium Bank, Δκπνξηθή Σξάπεδα, Γεληθή Σξάπεδα, Aspis Bank, FBBank, Παλειιήληα 

Σξάπεδα, Probank, Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, Marfin Egnatia Bank, Σξάπεδα Πεηξαηψο.  

Ωζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ππφινηπεο ηξάπεδεο ηνπ δείγκαηνο, δειαδή Δζληθή 

Σξάπεδα, Eurobank Ergasias θαη Proton Bank, δελ πξάηηνπλ φπσο νη αλσηέξσ ηξάπεδεο, κηαο 

θαη θαηαηάζζνπλ κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ρξνληθέο δψλεο ιήμεο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα 

κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηνπ αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

άληιεζεο ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζχγθξηζε ηεο έθζεζεο ησλ ηξαπεδψλ δηαρξνληθά ζηνλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  
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Ζ δε Παλειιήληα Σξάπεδα δελ αθνινπζεί ηελ ίδηα ηαθηηθή ηεο παξάζεζεο ηνπ πίλαθα 

αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο θαζ’ φιε  ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ (2005-2008), νπφηε είλαη ειιηπήο ε 

παξνπζίαζε θαη ε δηαρξνληθή ζχγθξηζε ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ελ ιφγσ ηξάπεδαο.   

Όζνλ αθνξά δε ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ, έρνπλ αληιεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ ηξαπεδψλ θαηά ηα έηε 2005, 2006, 2007, 2008.  

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη είλαη ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη 

φρη ζε επίπεδν νκίινπ, νχησο ψζηε λα είλαη φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη πην αληηθεηκεληθά θαη 

ζπγθξίζηκα ηα δεδνκέλα.  

 

 

 

ALPHA BANK 
Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 

Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 
Έως 1 µήνα 

Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 6 
µήνερ 

Από 6 έωρ 
12 μήνερ 

Πάνω από 
1 έηορ ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       
Τακείν θαη Δηαζέζηκα ζε Κεληξηθέο 
Τξάπεδεο 1.724.081 0 0 0 0 1.724.081 
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 2.812.374 1.225.127 226.845 419.363 3.737.084 8.420.793 
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 82.536 0 0 0 4.344 86.880 
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 494.386 0 0 0 0 494.386 
Δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ 1.797.686 1.578.429 1.786.873 2.416.257 34.610.033 42.189.278 
Αμηόγξαθα επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ       
-Δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 5.728.769 0 0 0 305.128 6.033.897 
-Δηαθξαηνύκελα κέρξη ην ηε ιήμε  3.142.096 0 0 0 1.346.613 4.488.709 
Επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο 
εηαηξίεο θαη θνηλνπξαμίεο 0 0 0 0 1.750.902 1.750.902 
Επελδύζεηο ζε αθίλεηα 0 0 0 0 42.195 42.195 
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα  0 0 0 0 649.452 649.452 
Υπεξαμία θαη ινηπά άπια πάγηα 0 0 0 0 68.723 68.723 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 0 0 0 0 316.069 316.069 
Λνηπά ζηνηρεία Ελεξγεηηθνύ 176.678 0 23.513 9.527 209.808 419.526 
Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ πξνο πώιεζε 0 0 0 0 53.283 53.283 
ύνολο Ενεπγηηικού 15.958.606 2.803.556 2.037.231 2.845.147 43.093.634 66.738.174 
       
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύκαηα 8.080.204 1.729.910 108.834 420.432 544.589 10.883.969 
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 804.172 0 0 0 0 804.172 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 10.691.788 6.830.772 2.920.617 2.019.209 11.353.708 33.816.094 
Οκνινγίεο εθδόζεσο καο θαη ινηπέο 
δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 878.677 511.840 603.633 1.291.771 14.109.725 17.392.646 
Υπνρξεώζεηο γηα ηξέρνληα θόξν 
εηζνδήκαηνο θαη ινηπνύο θόξνπο 97.855 0 0 0 0 97.855 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεώζεηο  0 0 0 0 158.212 
Λνηπέο Υπνρξεώζεηο 898.795 71.577 60.690 61.182 112.218 1.204.462 
Πξνβιέςεηο     8.415 8.415 
ύνολο Τποσπεώζεων 21.451.491 9.144.099 3.693.774 3.792.594 26.286.867 64.368.825 
       
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ       
Σύλνιν Καζαξήο Θέζεο 0 0 0 0 2.369.349 2.369.349 
ύνολο Τποσπεώζεων και Καθαπήρ 
Θέζηρ 21.451.491 9.144.099 3.693.774 3.792.594 28.656.216 66.738.174 

Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) (5.492.885) (6.340.543) (1.656.543) (947.447) 14.437.418 0 
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ALPHA BANK 
Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 

Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 
Έως 1 µήνα 

Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
6 µήνερ 

Από 6 έωρ 
12 μήνερ 

Πάνω από 1 
έηορ ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       
Τακείν θαη Δηαζέζηκα ζε Κεληξηθέο 
Τξάπεδεο 1.650.327 0 0 0 0 1.650.327 
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 3.168.792 450.145 443.267 560.924 2.726.547 7.349.675 
Αμηόγξαθα ραξηνθπιαθίνπ 
ζπλαιιαγώλ       
-Οκόινγα 251.549 0 0 0 13.239 264.788 
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 384.466 0 0 0 0 384.466 
Δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ 806.986 2.554.329 3.423.359 5.499.579 22.983.621 35.267.874 
Αμηόγξαθα επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ       
-Οκόινγα δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 5.890.821 0 0 0 310.043 6.200.864 
-Μεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε  89.562 0 0 0 9.951 99.513 
Επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο 
εηαηξίεο θαη θνηλνπξαμίεο 0 0 0 0 1.626.100 1.626.100 
Επελδύζεηο ζε αθίλεηα 0 0 0 0 42.370 42.370 
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα  0 0 0 0 603.831 603.831 
Υπεξαμία θαη ινηπά άπια πάγηα 0 0 0 0 55.836 55.836 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 0 0 0 0 158.160 158.160 
Λνηπά ζηνηρεία Ελεξγεηηθνύ 4.503 0 14.414 157.593 104,116 280,626 
Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ πξνο πώιεζε 0 0 0 0 54,706 54,706 
ύνολο Ενεπγηηικού 12.247.006 3.004.474 3.881.040 6.218.096 28.688.520 54.039.136 
       
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύκαηα 3.526.414 1.051.730 551.096 32.385 475.937 5.637.562 
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 383.129 0 0 0 0 383.129 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 5.369.299 2.372.011 1.354.136 1.439.499 12.799.943 23.334.888 
Οκνινγίεο εθδόζεσο καο θαη ινηπέο 
δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 457.103 42.707 12.576 698.538 19.311.052 20.521.976 
Υπνρξεώζεηο γηα ηξέρνληα θόξν 
εηζνδήκαηνο θαη ινηπνύο θόξνπο 19.599 0 101.880 6.384 0 127.863 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεώζεηο 0 0 0 0 82.960 82.960 
Υπνρξεώζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 
ζηνπο εξγαδνκέλνπο  0 0 0 0 3.733 3.733 
Λνηπέο Υπνρξεώζεηο 983.091 0.054 33,521 64,493 24,077 1.159.012 
Πξνβιέςεηο     47.796 47.796 
ύνολο Τποσπεώζεων 10.738.635 3.520.278 2.053.209 2.241.299 32.745.498 51.298.919 
       
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ       
Σύλνιν Καζαξήο Θέζεο 0 0 0 0 2.740.217 2.740.217 
ύνολο Τποσπεώζεων και Καθαπήρ 
Θέζηρ 10.738.635 3.520.278 2.053.209 2.241.299 35.485.715 54.039.136 

Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) 1.508.371 (515.804) 1.827.831 3.976.797 (6.797.195) 0 

 

 

ALPHA BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
6 µήνερ 

Από 6 έωρ 
12 μήνερ 

Πάνω από 1 
έηορ ύνολο 

ύνολο Ενεπγηηικού 13.843.170 2.506.746 3.446.092 4.755.208 22.217.396 46.768.612 
ύνολο Τποσπεώζεων και 
Καθαπήρ Θέζεωρ 10.534.346 1.985.762 1.813.542 1.274.323 30.860.639 46.768.612 

Άνοιγµα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) 3.308.824 520.984 1.632.550 3.180.885 (8.643.243) 0 
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ALPHA BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2005 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
6 µήνερ 

Από 6 έωρ 
12 μήνερ 

Πάνω από 1 
έηορ ύνολο 

ύνολο Ενεπγηηικού 14.013.804 2.133.264 2.559.097 3.622.360 19.520.721 41.849.246 
ύνολο Τποσπεώζεων και 
Καθαπήρ Θέζεωρ 11.039.080 3.026.873 1.823.454 2.229.402 23.730.437 41.849.246 

Άνοιγµα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) 2.974.724 (893.609) 735.643 1.392.958 (4.209.716) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΤΕbank 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
      

Ταµείν θαη ∆ηαζέζηµα ζηε Κεληξηθή 
Τξάπεδα 1.226.862 0 0 0 0 1.226.862 
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ 
ηδξπµάησλ 510.000 154.287 339.645 0 0 1.003.932 
Φξεόγξαθα εµπνξηθήο 
εθµεηάιιεπζεο 3.013 0 1.843 210.537 127.134 342.527 

Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά Μέζα 25.786 0 0 0 0 25.786 
∆άλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο 322.719 843.129 2.654.945 8.696.407 8.437.743 20.954.943 
Επελδπηηθό ραξηνθπιάθην 360.731 379 12.268 228.434 1.531.130 2.132.942 
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο & 
ζπγγελείο Επηρεηξήζεηο 0 0 0 0 500.394 500.394 
Επελδύζεηο ζε αθίλεηα 0 0 0 0 162.920 162.920 
Ελζώµαηα πάγηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 0 0 0 0 297.060 297.060 
Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0 0 0 0 4.681 4.681 
Αλαβαιιόκελε Φνξνινγηθή Απαίηεζε 0 0 0 0 400.072 400.072 
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 37.474 61.082 507.299 270 3.081 609.206 
ύνολο πεπιοςζιακών ζηοισείων 2.486.585 1.058.877 3.516.000 9.135.648 11.464.215 27.661.325 
       
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύµαηα 4.670.267 15.000 220.000 0 1.817 4.907.084 

Καηαζέζεηο πειαηώλ 16.325.615 2.367.379 2.295.694 1.612 0 20.990.300 
Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά Μέζα 62.405 0 0 0 0 62.405 
Υπνρξεώζεηο θαζαξηζκέλσλ παξνρώλ 0 0 0 0 9.391 9.391 
Άιιεο ππνρξεώζεηο 50.141 76.582 171.074 9.567 47.573 354.937 
∆άλεηα µεησµέλεο εμαζθάιηζεο 0 0 199.961 0 248.392 448.353 
ύνολο ςποσπεώζεων 21.108.428 2.458.961 2.886.729 11.179 307.173 26.772.470 

Άνοιγα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) (18.621.843) (1.400.084) 629.271 9.124.469 11.157.042 888.855 
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ΑΤΕbank 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ       
Ταµείν θαη ∆ηαζέζηµα ζηε Κεληξηθή 
Τξάπεδα 1.180.630 0 0 0 0 1.180.630 
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ 
ηδξπµάησλ 604.582 77.439 0 0 0 682.021 
Φξεόγξαθα εµπνξηθήο 
εθµεηάιιεπζεο 105.324 0 1.545 128.136 283.474 518.479 

Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά Μέζα 45.788 0 0 0 0 45.788 
∆άλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο 288.076 491.197 2.447.523 6.214.824 7.408.217 16.849.837 
Φξεόγξαθα δηαζέζηµσλ πξνο πώιεζε 
επελδύζεσλ 792.711 472 9.976 82.235 297.611 1.183.005 
Φξεόγξαθα δηαθξαηνύµελα έσο ηε 
ιήμε 0 0 1.047.542 11.110 118.708 1.177.360 
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο & 
ζπγγελείο Επηρεηξήζεηο 0 0 0 0 478.742 478.742 
Επελδύζεηο ζε αθίλεηα 0 0 0 0 169.658 169.658 
Ελζώµαηα πάγηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 0 0 0 0 298.529 298.529 
Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0 0 0 0 5.512 5.512 
Αλαβαιιόκελε Φνξνινγηθή Απαίηεζε 0 0 0 0 304.538 304.538 
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 21.863 44.401 434.133 569 4.154 0.505 
ύνολο πεπιοςζιακών ζηοισείων 3.038.974 613.509 3.940.719 6.436.874 9.369.143 23.399.219 
       
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύµαηα 764.018 3.611 0 0 1.698 769.327 

Καηαζέζεηο πειαηώλ 17.141.775 1.797.728 1.771.856 2.315 0 20.713.674 
Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά Μέζα 12.867 0 0 0 0 12.867 
Υπνρξεώζεηο θαζαξηζκέλσλ παξνρώλ 0 0 0 0 9.811 9.811 
Άιιεο ππνρξεώζεηο 58.801 31.452 108.910 0 45.719 244.882 
∆άλεηα µεησµέλεο εμαζθάιηζεο 0 0 0 0 199.616 199.616 
ύνολο ςποσπεώζεων 17.977.461 1.832.791 1.880.766 2.315 256.844 21.950.177 

Άνοιγα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) (14.938.487) (1.219.282) 2.059.953 6.434.559 9.112.299 1.449.042 

 

 

 

 

ΑΤΕbank 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 
5 έηη ύνολο 

ύνολο πεπιοςζιακών ζηοισείων 3.129.904 851.267 2.634.257 5.125.141 8.847.843 20.588.412 
ύνολο ςποσπεώζεων 15.621.025 1.164.012 1.765.097 96.429 607.352 19.253.915 

Άνοιγα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) (12.491.121) (312.745) 869.160 5.028.712 8.240.491 1.334.497 

 

 

 

 

ΑΤΕbank 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2005 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ύνολο πεπιοςζιακών ζηοισείων 4.146.441 306.261 2.610.293 7.697.858 5.447.553 20.208.406 
ύνολο ςποσπεώζεων 15.595.146 892.160 1.575.913 294.127 656.721 19.014.067 

Άνοιγα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) (11.448.705) (585.899) 1.034.380 7.403.731 4.790.832 1.194.339 
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ATTICA BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 
Ποζά ζε εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

Τακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ 
Κεληξηθή Τξάπεδα 120.442.843 0 0 0 0 120.442.843 
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ 
ηδξπκάησλ 622.391.822 4.724.409 0 0 0 627.116.231 
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ 
εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 0 312.843 0 0 0 312.843 
Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά κέζα 
- απαηηήζεηο 48.185.295 50.669.521 1.479.626.002 859.025.820 948.308.000 3.385.814.638 
Δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά 
πειαηώλ (κεηά από πξνβιέςεηο) 803.613 0 15.386.825 17.376.885 80.918.301 114.485.623 
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα γηα πώιεζε 0 0 5.000.000 0 6.957.863 11.957.863 
Δηαθξαηνύκελεο σο ηε ιήμε 
επελδύζεηο 0 0 0 0 4.457.885 4.457.885 
Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο 0 0 0 0 7.290.457 7.290.457 
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα 
πάγηα ζηνηρεία 0 0 0  42.430.161 42.430.161 
Επελδύζεηο ζε αθίλεηα 0 0 0 28.767.715  28.767.715 
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0 0 0 0 12.611.725 12.611.725 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο 4.181 8.363 3.414.890 17.080.900 1.113.369 21.621.703 
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 39.704.240 22.618.440 34.435.971 41.060.450 4.031.532 141.850.634 
ύνολο ενεπγηηικού 831.531.994 78.333.576 1.537.863.688 963.311.770 1.108.119.293 4.519.160.321 

       
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύκαηα 1.068.225.341 0 0 0 0 1.068.225.341 
Yπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 1.783.979.730 794.171.031 378.402.322 0 0 2.956.553.082 
Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά κέζα 
- ππνρξεώζεηο 0 30.266 0 0 0 30.266 
Εθδνζείζεο νκνινγίεο 0 0 0 0 99.540.552 99.540.552 
Πξνβιέςεηο γηα ππνρξεώζεηο 
παξνρώλ κεηά ηελ έμνδν από ηελ 
ππεξεζία 16.725 33.451 7.751.268 5.268.190 4.628.459 17.698.094 
Λνηπέο πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο 
θαη βάξε 0 0 0 6.604.314 0 6.604.314 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεώζεηο 0 0 113.356 2.132.020 1.781.624 4.027.001 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 32.868.964 2.697.384 9.924.339 268.185 37.704 45.796.576 
ύνολο ςποσπεώζεων 2.885.090.761 796.932.131 396.191.284 14.272.710 105.988.340 4.198.475.226 

Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) (2.053.558.767) (718.598.556) 1.141.672.404 949.039.061 1.002.130.953 320.685.095 
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ATTICA BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 
5 έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

Τακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή 
Τξάπεδα 163.382.216 1.200.000 0  0  0  164.582.216 
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ 
ηδξπκάησλ 559.129.702 0  0  0  0  559.129.702 
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ 
εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 0  0  22.021.098 0  0  22.021.098 
Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά κέζα - 
απαηηήζεηο 0  35.776 0  0  0  35.776 
Δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ 
(κεηά από πξνβιέςεηο) 87.156.620 26.822.859 1.386.550.044 769.962.558 630.114.398 2.900.606.480 
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα γηα πώιεζε 0  0  16.141.670 18.657.313 32.447.844 67.246.827 
Δηαθξαηνύκελεο σο ηε ιήμε 
επελδύζεηο 0  0  10.006.522 5.000.000 6.954.684 21.961.206 
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 
επηρεηξήζεηο 0  0  0  0  3.464.091 3.464.091 
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα 
πάγηα ζηνηρεία 0  0  0  0  34.496.402 34.496.402 
Επελδύζεηο ζε αθίλεηα 0  0  0  21.091.014 0  21.091.014 
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0  0  0  0  7.828.645 7.828.645 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο 4.515 9.030 1.907.745 10.261.775 3.615.448 15.798.513 
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 16.093.425 29.283.928 30.686.737 7.648.809 2.653.011 86.365.911 
ύνολο ενεπγηηικού 825.766.478 57.351.593 1.467.313.816 832.621.470 721.574.523 3.904.627.880 

       

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ             

Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύκαηα 446.479.266 1.353.500 0  0  0  447.832.766 
Yπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 2.331.723.514 497.519.075 89.784.785 756.682   2.919.784.057 
Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά κέζα - 
ππνρξεώζεηο 0  73.777 0  0  0  73.777 
Εθδνζείζεο νκνινγίεο 0  0  0  49.650.652 99.478.126 149.128.778 
Πξνβιέςεηο γηα ππνρξεώζεηο 
παξνρώλ κεηά ηελ έμνδν από ηελ 
ππεξεζία 18.061 36.122 2.414.043 10.288.357 14.460.618 27.217.200 
Λνηπέο πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη 
βάξε 0  0  0  6.460.156 0  6.460.156 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεώζεηο 0  0  85.116 1.930.438 333.105 2.348.659 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 19.062.550 10.917.131 5.089.963 222.704 47.139 35.339.487 
ύνολο ςποσπεώζεων 2.797.283.392 509.899.604 97.373.907 69.308.989 114.318.989 3.588.184.881 

Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) (1.971.516.914) (452.548.011) 1.369.939.909 763.312.480 607.255.534 316.443.000 

 
 

ATTICA BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ύνολο ενεπγηηικού 577.845.730 57.861.783 1.397.229.153 456.914.076 557.284.900 3.047.135.642 
ύνολο ςποσπεώζεων 2.216.304.378 329.242.680 195.147.050 45.545.494 106.278.853 2.892.518.456 

Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ 
(liquidity gap) (1.638.458.648) (271.380.897) 1.202.082.103 411.368.582 451.006.046 154.617.186 

 

ATTICA BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2005 
Ποζά ζε εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

       

ύνολο ενεπγηηικού 461.339.819 41.569.522 1.173.100.397 421.983.089 370.849.449 2.468.842.276 
ύνολο ςποσπεώζεων 1.838.010.000 213.100.464 120.032.982 38.046.652 106.767.186 2.315.957.283 

Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ 
(liquidity gap) (1.376.670.181) (171.530.942) 1.053.067.415 383.936.437 264.082.263 152.884.992 
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MILLENNIUM BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ Έως 1 

µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ      

 

Ταµείν θαη δηαζέζηµα ζηελ 
ΚεληξηθήΤξάπεδα 252.650 0 0 0 0 252.650 
Φξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία εµπνξηθήο 
εθµεηάιιεπζεο 0 0 86 7.201 373 7.660 
Παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά µέζα 2.786 4.085 1.389 38.257 4.682 51.199 

Απαηηήζεηο από πηζησηηθά ηδξύµαηα 650.731 2.625 55.000 43.670 31.589 783.615 
Απαηηήζεηο από πειάηεο 525.414 80.577 563.006 647.882 3.026.709 4.843.588 
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηµα 
πξνο πώιεζε 0 0 8.268 0 6.463 14.731 
Φξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία 
δηαθξαηνύµελα έσο ηε ιήμε 0 0 0 0 1.028 1.028 
Σπµµεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη 
ζπλδεόµελεο επηρεηξήζεηο 0 0 0 0 2.203 2.203 
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 49.724 228 1.376 2.532 155.531 209.391 
ύνολο Υπημαηοοικονομικών 
ζηοισείων ενεπγηηικού 1.481.305 87,515 629,125 739,542 3.228.578 6.166.065 

       
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά µέζα 18.546 10.537 3.887 48.228 4.894 86.092 
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύµαηα 163.905 132.604 305.998 817.973 10.000 1.430.480 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 1.917.765 882.834 413.007 23.218 0 3.236.824 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 98.223 0 0 0 990.128 1.088.351 
Μεησµέλεο εμαζθάιηζεο ζηνηρεία 
παζεηηθνύ 65.000 0 0 0 0 65.000 
ύνολο σπημαηοοικονομικών 
ςποσπεώζεων 2.263.439 1.025.975 722,892 889,419 1.005.022 5.906.747 

Άνοιγμα Ρεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) (782.134) (1.025.887) (94) (150) 2.223.556 259.318 

 

MILLENNIUM BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ      

 

Ταµείν θαη δηαζέζηµα ζηελ 
ΚεληξηθήΤξάπεδα 42.689 0 0 0 0 42.689 
Φξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία εµπνξηθήο 
εθµεηάιιεπζεο 278 61 167 333 9.726 10.565 
Παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά µέζα 539 733 607 12.753 5.111 19.743 

Απαηηήζεηο από πηζησηηθά ηδξύµαηα 816.898 110.731 55.000 95.217 16 1.077.862 
Απαηηήζεηο από πειάηεο 348.165 96.078 579.596 567.753 2.410.242 4.001.834 
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηµα 
πξνο πώιεζε 0 0 0 7.651 5.913 13.564 
Φξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία 
δηαθξαηνύµελα έσο ηε ιήμε 0 0 0 0 0 0 
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη 
ζπλδεόµελεο επηρεηξήζεηο 0 0 0 0 1.903 1.903 
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 11.704 1.646 21.728 3.842 60.454 99.374 
ύνολο Υπημαηοοικονομικών 
ζηοισείων ενεπγηηικού 1.220.273 209.249 657.098 687.549 2.493.365 5.267.534 
       
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά µέζα 2.722 371 615 12.651 5.225 21.584 
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύµαηα 498.845 145.454 687.304 542.424 10.000 1.884.027 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 1.927.726 429.264 170.476 43.285 0 2.570.751 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 15.507 28.648 31.215 1.340 414.155 490.865 
Μεησµέλεο εμαζθάιηζεο ζηνηρεία 
παζεηηθνύ 0 0 0 0 65.000 65.000 
ύνολο σπημαηοοικονομικών 
ςποσπεώζεων 2.444.800 603.737 889.610 599.700 494.380 5.032.227 

Άνοιγμα Ρεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) (1.224.527) (394) (233) 88 2.492.871 235.307 
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MILLENNIUM BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη 

ύνολο 

ύνολο Υπημαηοοικονομικών 
ζηοισείων ενεπγηηικού 1.150.493 27.228 483.017 410.833 1.736.207 3.807.778 
ύνολο σπημαηοοικονομικών 
ςποσπεώζεων 1.765.550 598.811 345.677 294.765 687.401 3.692.204 

Άνοιγα πεςζηόηηηαρ (liquidity gap) (615.057) (571.583) 137.340 116.068 1.048.806 115.574 

 

 

MILLENNIUM BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2005 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ύνολο Υπημαηοοικονομικών 
ζηοισείων ενεπγηηικού 784.418 101.012 284.373 309.755 1.310.279 2.789.837 
ύνολο σπημαηοοικονομικών 
ςποσπεώζεων 873.517 290.074 579.205 820.045 128.986 2.691.827 

Άνοιγα πεςζηόηηηαρ (liquidity gap) (89.099) (189.062) (294.832) (510.290) 1.181.293 98.010 

 

 

 

EMPORIKI BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 
5 έηη 

Μη 
καθοπ/νηρ 
διάπκειαρ ύνολο 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 

       

Τακείν θαη Δηαζέζηκα ζηελ 
Κεληξηθή Τξάπεδα 496.118 0 0 0 0 290.127 786.245 
Κξαηηθά Αμηόγξαθα 15.703 0 11.489 0 0 0 27.192 
Απαηηήζεηο θαηά Πηζησηηθώλ 
Ιδξπκάησλ 2.338.541 65.253 218.491 595.622 121.022 12.319 3.351.248 

Φαξηνθπιάθην Σπλαιιαγώλ 2.684 0 386.683 198.630 9.114 3.154 600.266 
Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά 
Μέζα - Απαηηήζεηο 0 0 0 0 0 67.451 67.451 
Δάλεηα θαη Πξνθαηαβνιέο ζε 
Πειάηεο 4.053.631 1.734.826 4.078.141 5.134.675 7.887.583 (869.484) 22.019.373 
Φαξηνθπιάθην Επελδύζεσλ 
Δηαζεζίκσλ πξνο Πώιεζε 25.093 43.722 355.523 531.630 571.187 30.296 1.557.450 
Φαξηνθπιάθην Επελδύζεσλ 
Δηαθξαηνύκελσλ κέρξη ηε ιήμε 0 0 0 57.311 0 0 57.311 
Λνηπά Σηνηρεία Ελεξγεηηθνύ 0 0 0 0 0 149.541 149.541 
ύνολο 
Υπημαηοοικονομικών 
ηοισείων Ενεπγηηικού 6.931.770 1.843.801 5.050.328 6.517.869 8.588.906 (316.596) 28.616.078 
        
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ        
Υπνρξεώζεηο πξνο Πηζησηηθά 
Ιδξύκαηα 2.709.095 813.718 528.090 35.390 0 36.426 4.122.719 
Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά 
Μέζα - Υπνρξεώζεηο 0 0 0 0 0 133.581 133.581 
Υπνρξεώζεηο πξνο Πειάηεο 11.151.634 3.149.154 3.486.966 83.650 0 127.341 17.998.744 
Οκνινγηαθά Δάλεηα 0 0 967.770 4.390.935 174.199 71 5.532.975 
Λνηπά Δαλεηαθά Κεθάιαηα 0 0 0 0 814.122 0 814.122 
Υπνρξεώζεηο πξνο 
Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο 73.253 0 76.143 332.414 0 0 481.810 

Λνηπέο Υπνρξεώζεηο 0 0 0 0 0 206.244 206.244 
ύνολο 
Υπημαηοοικονομικών 
ηοισείων Παθηηικού 13.933.982 3.962.872 5.058.969 4.842.390 988.321 503.662 29.290.196 

Άνοιγα πεςζηόηηηαρ 
(liquidity gap) (7.002.212) (2.119.072) (8.641) 1.675.479 7.600.586 (820.258) (674.118) 
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EMPORIKI BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 
5 έηη ύνολο 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 

      

Τακείν θαη Δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή 
Τξάπεδα 634.219 0 0 0 201.486 835.705 
Κξαηηθά Αμηόγξαθα 14.359 0 17.720 0 (684) 31.395 
Απαηηήζεηο θαηά Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ 2.960.827 261.958 54.516 14.694 14.852 3.306.847 

Φαξηνθπιάθην Σπλαιιαγώλ 17.901 11.916 114.298 829.959 383.650 1.357.724 
Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά Μέζα - 
Απαηηήζεηο 21.520     21.520 
Δάλεηα θαη Πξνθαηαβνιέο ζε Πειάηεο 3.264.168 1.129.431 3.007.528 3.676.135 7.266.680 18.343.942 
Φαξηνθπιάθην Επελδύζεσλ Δηαζεζίκσλ 
πξνο Πώιεζε 0 16.330 326.813 703.589 506.072 1.552.804 
Φαξηνθπιάθην Επελδύζεσλ 
Δηαθξαηνύκελσλ κέρξη ηε ιήμε 5.379 0 5.515 48.681 6.940 66.515 
Λνηπά Σηνηρεία Ελεξγεηηθνύ 0 0 104.642 0 163.118 267.760 
ύνολο Υπημαηοοικονομικών 
ηοισείων Ενεπγηηικού 6.918.373 1.419.635 3.631.032 5.273.058 8.542.114 25.784.212 
       
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ       
Υπνρξεώζεηο πξνο Πηζησηηθά Ιδξύκαηα 3.395.081 10.843 11.374 0 145.166 3.562.464 
Παξάγσγα Φξεκαηνπηζησηηθά Μέζα - 
Υπνρξεώζεηο 21.713 0 0 0 0 21.713 
Υπνρξεώζεηο πξνο Πειάηεο 12.076.895 2.471.819 3.014.454 111.151 0 17.674.319 
Οκνινγηαθά Δάλεηα 0 0 0 2.471.327 411.974 2.883.301 
Λνηπά Δαλεηαθά Κεθάιαηα 0 0 0 220.727 486.337 707.064 
Υπνρξεώζεηο πξνο Αζθαιηζηηθνύο 
Οξγαληζκνύο 61.041 0 0 266.484 225.324 552.849 

Λνηπέο Υπνρξεώζεηο 0 426.246 0 0 0 426.246 
ύνολο Υπημαηοοικονομικών 
ηοισείων Παθηηικού 15.554.730 2.908.908 3.025.828 3.069.689 1.268.801 25.827.956 

Άνοιγα πεςζηόηηηαρ (liquidity gap) (8.636.357) (1.489.273) 605.204 2.203.369 7.273.313 (43.744) 

 

 

EMPORIKI BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ύνολο Υπημαηοοικονομικών 
ζηοισείων ενεπγηηικού 4.497.675 1.843.470 3.302.973 5.002.549 6.154.513 20.801.180 

ύνολο σπημαηοοικονομικών 
ςποσπεώζεων 4.993.925 2.518.928 2.878.263 1.812.738 8.281.372 20.485.226 

Άνοιγα πεςζηόηηηαρ (liquidity gap) (496.250) (675.458) 424.710 3.189.811 (2.126.859) 315.954 

 

 

EMPORIKI BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2005 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ύνολο Υπημαηοοικονομικών 
ζηοισείων ενεπγηηικού 5.444.076 1.661.373 2.639.671 4.191.502 5.150.894 19.087.516 
ύνολο σπημαηοοικονομικών 
ςποσπεώζεων 6.289.707 750,431 1.850.339 1.629.839 7.528.524 18.048.840 

Άνοιγα πεςζηόηηηαρ (liquidity gap) (845.631) 910.942 789,332 2.561.663 (2.377.630) 1.038.676 
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GENIKI BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       
Τακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή 
Τξάπεδα 104.051 0 0 0 0 104.051 
Απαηηήζεηο από ηξάπεδεο 34.734 28.665 6.064 0 22 69.485 
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - 
Απαηηήζεηο 643 120 27 207 7.999 8.996 

Δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ 1.720.619 57.246 386.723 1.332.014 1.293.457 4.790.059 
Δηαζέζηκν πξνο πώιεζε ραξηνθπιάθην 14.880 70 17.402 89.274 430.171 551.797 
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 0 0 0 0 12.444 12.444 
Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 0 0 0 0 990 990 
Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 0 0 0 0 9.598 9.598 
Ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 0 0 0 0 102.428 102.428 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 0 0 0 44.099 0 44.099 
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 47.221 0 0 11.700 0 58.921 

ύνολο ενεπγηηικού 1.922.148 86.101 410.216 1.477.294 1.857.109 5.752.868 

       

ΠΑΘΗΣΙΚΟ       
Υπνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 1.190.056 266.794 105.246 0 437.753 1.999.849 
Υπνρξεώζεηο ζε πειάηεο 1.955.375 413,527 169,377 10 0 2.538.289 
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - 
Υπνρξεώζεηο 1.590 1.332 1.510 3.445 1.603 9.480 

Δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 0 0 5.575 136.150 0 141.725 
Πξνβιέςεηο γηα σθειήκαηα πξνζσπηθνύ 0 0 0 0 19.738 19.738 
Πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη βάξε 0 0 0 2.927 0 2.927 
Λνηπέο Υπνρξεώζεηο 45.331 0 0 0 0 45.331 

ύνολο παθηηικού 3.192.352 681.653 281.708 142.532 459.094 4.757.339 

Καθαπό Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ  
(liquidity gap) (1.270.204) (595.552) 128.508 1.334.762 1.398.015 995.529 

 

 

GENIKI BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ Έως 1 

µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       
Τακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή 
Τξάπεδα 128.391 0 0 0 0 128.391 
Απαηηήζεηο από ηξάπεδεο 284.211 29.505 6.943 0 22 320.681 
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - 
Απαηηήζεηο 256 68 100 2.666 11.023 14.113 

Δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ 1.409.394 63.136 205.281 1.071.769 1.131.895 3.881.475 
Δηαζέζηκν πξνο πώιεζε ραξηνθπιάθην 4.046 4.160 17.243 97.699 342.339 465.487 
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 0 0 0 0 12.369 12.369 
Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 0 0 0 0 990 990 
Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 0 0 0 0 11.278 11.278 
Ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 0 0 0 0 123.913 123.913 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 0 0 3.084 37.171 16.151 56.406 
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 42.169 0 0 0 0 42.169 

ύνολο ενεπγηηικού 1.868.467 96.869 232.651 1.209.305 1.649.980 5.057.272 

       

ΠΑΘΗΣΙΚΟ       
Υπνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 433.012 44.361 99.673 0 492.151 1.069.197 
Υπνρξεώζεηο ζε πειάηεο 2.233.432 414.291 110.050 78 0 2.757.851 
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - 
Υπνρξεώζεηο 256 11 30 502 132 931 

Δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 0 0 5.776 141.725 0 147.501 
Πξνβιέςεηο γηα σθειήκαηα πξνζσπηθνύ 0 0 617 7.152 12.662 20.431 
Πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη βάξε 0 0 0 4.802 0 4.802 
Λνηπέο Υπνρξεώζεηο 54.421 0 0 0 0 54.421 

ύνολο παθηηικού 2.721.121 458.663 216.146 154.259 504.945 4.055.134 

Καθαπό Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ  
(liquidity gap) (852.654) (361.794) 16.505 1.055.046 1.145.035 1.002.138 
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GENIKI BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ύνολο ενεπγηηικού 1.753.443 268.451 344.317 722.571 1.303.832 4.392.614 

ύνολο παθηηικού 2.717.724 507.522 332.062 161.990 20.345 3.739.643 

Καθαπό Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ  
(liquidity gap) (964.281) (239.071) 12.255 560.581 1.283.487 652.971 

 

 

GENIKI BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2005 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ύνολο ενεπγηηικού 871.383 608.331 569.638 471.009 989.753 3.510.114 

ύνολο παθηηικού 2.468.759 278.068 317.943 205.661 29.735 3.300.166 

Καθαπό Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ  
(liquidity gap) (1.597.376) 330.263 251.695 265.349 960.017 209.948 

 

 

 

 

 

 

 

ASPIS BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
6 μήνερ 

Από 6 
μήνερ έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 
5 έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ        

Τακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 79.311 12 0 0 0 0 79.323 
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ 
ηδξπκάησλ 237.424 0 0 0 0 0 237.424 
Απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ 406.228 393 460.086 24.635 34.638 1.042.526 1.968.506 
Δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε 
επελδύζεηο 41.415 0 0 0 7.705 0 22.120 

Έσο ηε ιήμε επελδύζεηο     3.210 0 3.210 
ύνολο ενεπγηηικού 737.378 405 460.086 24.635 45.553 1.042.526 2.310.583 
        
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ        
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύκαηα 156.183 0 0 0 0 0 156.183 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 884.602 486.072 198.770 52.112 356.101 0 1.977.907 
Σηνηρεία κεησκέλεο 
εμαζθάιηζεο παζεηηθνύ θαη 
πβξηδηθνί ηίηινη     99.750 39.562 139.312 
ύνολο ςποσπεώζεων 1.040.785 486.072 198.770 52.112 456.101 39.562 2.273.402 

Καθαπό άνοιγμα 
πεςζηόηηηαρ (liquidity gap) (303.407) (485.667) 261.316 (27.477) (410.548) 1.002.964 37.181 
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ASPIS BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
6 μήνερ 

Από 6 
μήνερ έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 
5 έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ        

Τακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 93.119 0 0 0 0 0 93.119 
Φξεόγξαθα εκπνξηθνύ 
ραξηνθπιαθίνπ 1.233 0 0 0 1.707 4.816 7.756 
Παξάγσγα        
Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
κέζα 13 0 0 0 0 0 13 
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ 
ηδξπκάησλ 473.786 0 0 0 0 0 473.786 
Απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ 515.753 238 485.824 35.102 65.079 941.190 2.043.186 
Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη 
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 0 0 0 0 0 30.492 30.492 
Δηαζέζηκα πξνο πώιεζε        
επελδύζεηο 0 0 0 2.556 0 20.627 23.183 
Έσο ηε ιήμε επελδύζεηο 0 0 0 0 0 3.279 3.279 
Ελζώκαηεο θαη αζώκαηεο        
αθηλεηνπνηήζεηο 0 0 0 0 28.666 23.730 52.396 
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 9.257 9.773 0 4.310 12.082 8.034 43.456 
ύνολο ενεπγηηικού 1.093.161 10.011 485.824 41.968 107.534 1.032.168 2.770.666 
        
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ        
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύκαηα 201.660 0 0 0 0 0 201.660 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 1.160.493 393.771 90.294 62.912 483.327 0 2.190.797 
Σηνηρεία κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 
παζεηηθνύ θαη πβξηδηθνί ηίηινη 0 0 0 0 99.563 39.529 139.092 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο θαη 
πξνβιέςεηο 20.028 11.507 0 507 44 9.251 41.337 
ύνολο ςποσπεώζεων 1.382.181 405.278 90.294 63.419 582.934 48.780 2.572.886 

Καθαπό άνοιγμα 
πεςζηόηηηαρ (liquidity gap) (289.020) (395.267) 395.530 (21.451) (475.400) 983.388 197.780 

 

 

 

ASPIS BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 
6 μήνερ 

Από 6 
μήνερ έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 
5 έηη ύνολο 

ύνολο ενεπγηηικού 778.583 215.974 316.288 59.160 464.636 477.728 2.312.369 
ύνολο ςποσπεώζεων 772.001 626.810 118.985 95.381 499.553 0 2.112.730 

Καθαπό άνοιγμα 
πεςζηόηηηαρ  
(liquidity gap) 6.582 (410.836) 197.303 (36.221) (34.917) 477.728 199.639 

 

 

 

ASPIS BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2005 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 6 
μήνερ 

Από 6 
μήνερ έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 
5 έηη ύνολο 

ύνολο ενεπγηηικού 598.065 198.751 281.223 51.885 196.146 646.582 1.972.652 
ύνολο ςποσπεώζεων 704.459 450.001 105.128 78.989 451.251 51.807 1.841.635 

Καθαπό άνοιγμα 
πεςζηόηηηαρ  
(liquidity gap) (106.394) (251.250) 176.095 (27.104) (255.105) 594.775 131.017 
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FBBank 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ Έως 1 

µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       
Ταµείν θαη δηαζέζηµα ζηελ Κεληξηθή 
Τξάπεδα 23.587 0 0 0 0 23.587 
Φξεόγξαθα εµπνξηθήο εθµεηάιιεπζεο 0 0 0 0 0 0 
Παξάγσγα xξεµαηνπηζησηηθά Μέζα 1.909 0 1.386 0 0 3.295 

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπµάησλ 253.938 0 0 0 0 253.938 
Απαηηήζεη θαηά πειαηώλ 239.288 19.603 313.037 420.391 474.525 1.466.844 
Φξεόγξαθα δηαζέζηµα   πξνο πώιεζε 1.004 0 3.226 6.339 458 11.027 
Φξεόγξαθα δηαθξαηνύµελα έσο ηε ιήμε 0 0 0 12.793 3.945 16.738 

ύνολο Ενεπγηηικού 519.726 19.603 317.649 439.523 478.928 1.775.429 

       

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       

Παξάγσγα ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα 49 0 1530 0 0 1.579 
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύµαηα 174.441 23.274 2.000 80.000 0 279.715 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 573.385 347.682 168.497 259.883 0 1.349.447 
ύνολο ςποσπεώζεων 747.875 370.956 172.027 339.883 0 1.630.741 

Άνοιγµα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) (228.149) (351.353) 145.622 99.640 478.928 144.688 

 

 

 

FBBank 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ Έως 1 

µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       
Ταµείν θαη δηαζέζηµα ζηελ Κεληξηθή 
Τξάπεδα 27.819 0 0 0 0 27.819 
Φξεόγξαθα εµπνξηθήο εθµεηάιιεπζεο 17.536 0 0 9.016 0 26.552 
Παξάγσγα xξεµαηνπηζησηηθά Μέζα 0 0 155 0 0 155 

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπµάησλ 257.220 1.887 0 0 0 259.107 
Απαηηήζεη θαηά πειαηώλ 188.099 29.529 269.330 419.867 214.089 1.120.914 
Φξεόγξαθα δηαζέζηµα   πξνο πώιεζε 6.823 0 0 4.121 0 10.944 
Φξεόγξαθα δηαθξαηνύµελα έσο ηε ιήμε 0 0 0 2.342 0 2.342 
Κηίξηα θαη εμνπιηζµόο 0 0 0 0 5.808 5.808 
Αζώµαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 0 0 0 0 695 695 
Αλαβαιιόµελε θνξνινγηθή απαίηεζε 0 0 0 0 938 938 
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 0 7.084 1.564 0 230 8.878 

ύνολο Ενεπγηηικού 497.497 38.500 271.049 435.346 221.760 1.464.152 

       

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       

Παξάγσγα ρξεµαηνπηζησηηθά µέζα 0 0 386 0 0 386 
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύµαηα 75.943 21.044 137.375 0 0 234.362 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 533.027 201.623 199.820 177.289 0 1.111.759 
Υπνρξεώζεηο θαζνξηζµέλσλ παξνρώλ 
µεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 0 0 0 0 3.210 3.210 

Λνηπά ζηνηρεία παζεηηθνύ 7.123 6.658 3.126 1.519 0 18.426 
ύνολο ςποσπεώζεων 616.093 229.325 340.707 178.808 3.210 1.368.143 

Άνοιγµα πεςζηόηηηαρ (liquidity 
gap) (118.596) (190.825) (69.658) 256.538 218.550 96.009 

 

 

FBBank 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ύνολο ενεπγηηικού 344.076 36.282 212.596 302.130 233.561 1.128.645 

ύνολο παθηηικού 691.746 232.359 94.263 16.920 3.131 1.038.419 

Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ  
(liquidity gap) (347.670) (196.077) 118.333 285.210 230.430 90.226 



 92 

 

FBBank 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2005 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 
3 µήνερ 

Από 3 έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ύνολο ενεπγηηικού 246.503 31.833 37.961 511.869 266.429 1.094.595 

ύνολο παθηηικού 579.342 171.164 28.759 225.113 3.219 1.007.597 

Άνοιγμα πεςζηόηηηαρ  
(liquidity gap) (332.839) (139.331) 9.202 286.756 263.210 86.998 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΚΚΗΝΘΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 
12 μήνερ 

Από 1 έηορ 
έωρ 2 έηη 

Από 2 έηη 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 
5 έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ         
Τακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ 
Κεληξηθή 0 0 0 0 0 0 0 
Τξάπεδα 4.244 0 0 0 0  4.244 
Απαηηήζεηο από πηζησηηθά 
ηδξύκαηα 170.994 3.505 0 0 0 0 174.499 
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ζε εύινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 24.055 0 0 0 0 32.666 56.721 
Δάλεηα θαη απαηηήζεηο από 
πειάηεο 197.832 36 217.954 33.982 32.706 135.842 618.352 
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 386 2.749 5.186 2.180 0 5.884 16.385 
ύνολο ενεπγηηικού 397.511 6.290 223.140 36.162 32.706 174.392 870.201 
        
ΠΑΘΗΣΙΚΟ        
Υπνρξεώζεηο πξνο ηελ 
Κεληξηθή Τξάπεδα 5.335 0 0 0 0  5.335 
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύκαηα 303.283 6.710 2.810 0 0 0 312.803 
Καηαζέζεηο θαη ινηπέο 
ππνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 248.803 88.880 71.384 53.554 0 0 462.621 
Λνηπά ζηνηρεία παζεηηθνύ 4.437 393 3.497 0 0 0 8.327 
ύνολο παθηηικού 561.858 95.983 77.691 53.554 0 0 789.086 

Άνοιγμα Ρεςζηόηηηαρ 
(liquidity gap) (164.347) (89.693) 145.449 (17.392) 32.706 174.392 81.115 

 

 

ΠΑΝΕΚΚΗΝΘΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 
12 μήνερ 

Από 1 έηορ 
έωρ 2 έηη 

Από 2 έηη 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 
5 έηη ύνολο 

ύνολο ενεπγηηικού 313.529 9.390 152.971 15.172 10.125 123.185 624.372 
ύνολο παθηηικού 104.620 323.041 86.038 58.203 0 0 571.902 

Άνοιγμα Ρεςζηόηηηαρ 
(liquidity gap) 208.909 (313.651) 66.933 (43.031) 10.125 123.185 52.470 
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PROBANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 
Ποζά ζε εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       
ύνολο Ενεπγηηικού 1.934.791.518 135.333.389 164.936.869 577.993.304 715.989.977 3.529.045.050 
       
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύκαηα 90.005.729 0 0 0 0 90.005.729 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 1.698.283.559 822.052.902 220.954.674 410.806 0 2.741.701.941 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 36.346.094 3414.058 11.024.775 314.264 4.667.692 55.766.883 
ύνολο Τποσπεώζεων 1.824.635.382 825.466.960 231.979.449 725.069 4.667.692 3.887.474.553 

Άνοιγμα Ρεςζηόηηηαρ 
(liquidity gap) 110.156.136 (690.133.571) (67.042.580) 577.268.235 711.322.285 (358.429.503) 

 

 

PROBANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       
Τακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ 
Κεληξηθή Τξάπεδα 196.001.797 1.600.000 81.907 0 0 197.683.704 
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ 
ηδξπκάησλ 490.485.772 0 3.396.508 0 1.407.897 495.290.177 
Φαξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ 53.320 0 0 6.187.522 0 6.240.842 
Δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά 
πειαηώλ 1.059.802.000 69.786.000 67.592.000 275.199.000 382.384.271 1.854.763.271 
Φαξηνθπιάθην επελδύζεσλ 157.500 0 157.500 8.231.706 0 8.546.706 
Επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 0 0 0 0 19.212.117 19.212.117 
Ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 0 0 0 0 20.948.874 20.948.874 
Άπια πάγηα ζηνηρεία 0 0 0 0 5.181.765 5.181.765 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο 0 0 0 0 1.723.076 1.723.076 
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 5.823.757 1.306.116 4.924.204 5.361.477 1.043.954 18.459.507 
ύνολο Ενεπγηηικού 1.752.324.146 72.692.116 76.152.119 294.979.705 431.901.954 2.628.050.040 
       
ΠΑΘΗΣΙΚΟ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύκαηα 0 0 0 0 0 0 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 1.608.504.483 557.891.930 147.539.430 2.170 0 2.313.938.013 
Παξάγσγα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - 
Υπνρξεώζεηο 290.613 0 0 0 0 290.613 
Υπνρξεώζεηο από παξνρέο 
ζην πξνζσπηθό 0 0 0 0 2.222.951 2.222.951 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεώζεηο 0 0 0 415.132 1.508.234 1.923.367 
Λνηπά ζηνηρεία παζεηηθνύ 47.097.759 4.392.609 1.950.285 5.768.137 0 59.208.791 
Ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 250.466.304 250.466.304 
ύνολο Παθηηικού 1.655.892.856 562.284.539 149.489.715 6.185.440 254.197.490 2.628.050.040 
       
ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΣΟ 
ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ       
Αρξεζηκνπνίεηα ππόινηπα 
από ζπκβαηηθώο δνζέληα ζε 
πειάηεο εγθεθξηκέλα όξηα 
δαλείσλ 893.535.372 0 0 0 0 893.535.372 
ύνολο Τποσπεώζεων 2.549.428.228 562.284.539 149.489.715 6.185.440 254.197.490 3.521.585.412 

Άνοιγμα Ρεςζηόηηηαρ 
(liquidity gap) (797.104.081) (489.592.423) (73.337.597) 288.794.265 428.170.768 (643.069.068) 
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PROBANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       
Τακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ 
Κεληξηθή Τξάπεδα 120.518.573 544.459 0 0 0 121.063.032 
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ 
ηδξπκάησλ 539.926.661 33.796.507 0 0 967.165 574.690.333 
Φαξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ 0 0 0 6.584.853 0 6.584.853 
Δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά 
πειαηώλ 932.695.000 40.779.000 36.792.000 109.463.000 212.808.750 1.332.537.750 
Φαξηνθπιάθην επελδύζεσλ 117.500 0 117.500 7.149.059 0 7.384.059 
Επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 0 0 0 0 18.892.437 18.892.437 
Ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 0 0 0 0 18.947.057 18.947.057 
Άπια πάγηα ζηνηρεία 0 0 0 0 4.964.587 4.964.587 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο 484.625 251.737 60.182 56.877 751.454 1.604.875 
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 4.034.749 4.710.418 4.474.874 2.221.277 1.132.035 16.573.353 
ύνολο Ενεπγηηικού 1.597.777.108 80.082.121 41.444.556 125.475.066 258.463.484 2.103.242.335 
       
ΠΑΘΗΣΙΚΟ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύκαηα 45.000.000 0 0 0 0 45.000.000 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 1.375.941.981 249.541.380 108.273.830 100.370 0 1.733.857.561 
Παξάγσγα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - 
Υπνρξεώζεηο 960.598 0 0 0 0 960.598 
Υπνρξεώζεηο από παξνρέο 
ζην πξνζσπηθό 0 0 0 0 1.762.743 1.762.743 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεώζεηο 0 0 0 310.024 501.100 811.124 
Λνηπά ζηνηρεία παζεηηθνύ 70.278.654 3.014.702 7.008.339 3.885.921 0 84.187.616 
Ίδηα θεθάιαηα 0 0 0 0 236.662.693 236.662.693 
ύνολο Παθηηικού 1.492.181.232 252.556.082 115.282.169 4.296.315 238.926.536 2.103.242.335 
       
ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΣΟ 
ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ       
Αρξεζηκνπνίεηα ππόινηπα 
από ζπκβαηηθώο δνζέληα ζε 
πειάηεο εγθεθξηκέλα όξηα 
δαλείσλ 700.112.724 0 0 0 0 700.112.724 
ύνολο Τποσπεώζεων 2.192.293.957 252.556.082 115.282.169 4.296.315 238.926.536 2.803.355.059 

Άνοιγμα Ρεςζηόηηηαρ 
(liquidity gap) (594.516.848) (172.473.961) (73.837.614) 121.178.751 256.199.641 (463.450.031) 
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HELLENIC POSTBANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 
Ποζά ζε εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

ύνολο Ενεπγηηικού 
(αναµενόµενερ 
ηµεποµηνίερ λήξεωρ) 1.867.952.641 1.357.245.623 1.313.702.072 6.558.235.047 8.522.278.431 19.619.413.815 

       
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύµαηα 2.043.493.179 618.489.933 151.814.583 0 0 2.813.797.695 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 9.094.929.019 1.316.245.974 1.328.773.035 0 0 11.739.948.029 
Υπνρξεώζεηο  από παξνρέο 
ζην πξνζσπηθό 68.609 138.492 649.029 4.195.743 33.894.379 38.946.252 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 177.348.388 4.997.725 36.004.851 236.112 0 218.587.076 
ύνολο Τποσπεώζεων 
(ζςµβαηικέρ ηµεποµηνίερ 
λήξεωρ) 11.315.839.195 1.939.872.124 1.517.241.498 4.431.855 33.894.379 14.811.279.052 

Άνοιγμα Ρεςζηόηηηαρ 
(liquidity gap) (9.447.886.554) (582.626.501) (203.539.426) 6.553.803.192 8.488.384.052 4.808.134.763 

 

 

HELLENIC POSTBANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

ύνολο Ενεπγηηικού 
(αναµενόµενερ 
ηµεποµηνίερ λήξεωρ) 1.141.335.897 1.958.172.483 902.513.058 6.041.927.927 7.605.365.945 17.649.315.309 

       
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο 
πηζησηηθά ηδξύµαηα 500.190.889 543.063.233 0 0 0 1.043.254.122 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 8.718.554.325 1.448.851.933 2.336.676.031 0 0 12.504.082.289 
Υπνρξεώζεηο  από παξνρέο 
ζην πξνζσπηθό 40.073 80.785 376.466 2.375.661 44.490.658 47.363.643 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 153.690.810 5.508.428 39.809.443 270.371 0 199.279.053 
ύνολο Τποσπεώζεων 
(ζςµβαηικέρ 
ηµεποµηνίερ λήξεωρ) 9.372.476.098 1.997.504.380 2.376.861.940 2.646.033 44.490.658 13.793.979.108 

Άνοιγα Ρεσστότητας  

(liquidity gap) (8.231.140.201) (39.331.897) (1.474.348.882) 6.039.281.895 7.560.875.287 3.855.336.202 

 
 
 
 

HELLENIC POSTBANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ έωρ 
5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ύνολο Ενεργητικού 1.067.528.549 368.115.081 1.213.581.299 4.088.470.529 5.571.413.984 12.309.109.442 
ύνολο Παθητικού 8.787.281.138 343.060.549 2.246.079.783 28.241.919 34.981.461 11.439.644.851 

Άνοιγα Ρεσστότητας  

(liquidity gap) (7.719.752.589) 25.054.532 (1.032.498.484) 4.060.228.610 5.536.432.522 869.464.591 

 
 

HELLENIC POSTBANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2005 
Ποζά ζε εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ έωρ 
5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ύνολο Ενεργητικού 1.140.516.006 577.069.555 1.082.846.667 4.280.031.662 4.484.643.415 11.565.107.304 
ύνολο Παθητικού 8.236.849.677 327.385.496 1.985.257.617 72.556.202 77.618.820 10.699.667.811 

Άνοιγα Ρεσστότητας  

(liquidity gap) (7.096.333.671) 249.684.059 (902.410.950) 4.207.475.460 4.407.024.595 865.439.493 
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MARFIN EGNATIA BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

ύνολο Ενεπγηηικού  6.515.402 432.076 973.303 4.907.863 6.128.206 18.956.852 

       
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύµαηα 4.048.092 1.062.209 354.996 296.651 3 5.761.951 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 6.032.193 3.006.824 2.328.610 53.207 19.513 11.440.347 
Υπνρξεώζεηο  από παξνρέο 
ζην πξνζσπηθό 2.230 4.244 19.781 412.977 318.261 757.493 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 559.065 0 0 0 0 559.065 
ύνολο Τποσπεώζεων  10.641.580 4.073.277 2.703.387 762.835 337.777 18.518.856 

Άνοιγα Ρεσστότητας  

(liquidity gap) (4.126.178) (3.641.201) (1.730.084) 4.145.028 5.790.429 437.996 

 
 
 

MARFIN EGNATIA BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

ύνολο Ενεπγηηικού  5.293.287 306.428 791.630 3.172.384 3.361.700 12.925.428 

       
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύµαηα 1.753.843 431.934 0 294.348 2 2.480.127 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 6.023.663 1.424.883 1.205.804 167.065 0 8.821.415 
Υπνρξεώζεηο  από παξνρέο ζην 
πξνζσπηθό 2.504 6.977 217.521 122.125 362.017 711.144 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 287.860 0 0 0 0 287.860 
ύνολο Τποσπεώζεων  8.067.869 1.863.794 1.423.326 583.538 362.019 12.300.547 

Άνοιγα Ρεσστότητας  

(liquidity gap) (2.774.582) (1.557.366) (631.696) 3.171.800 3.361.338 624.881 

 
 

MARFIN EGNATIA BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

ύνολο Ενεπγηηικού  2.240.984 1.506.151 1.260.100 1.654.307 2.174.986 8.836.528 

       
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύµαηα 274.454 458.288 0 2 2 732.746 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 3.324.076 2.246.020 608.745 690.288 38.129 6.907.259 
Υπνρξεώζεηο  από παξνρέο ζην 
πξνζσπηθό 1.075 3.885 14.307 307.230 46.909 373.406 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 86.807 0 0 0 0 86.807 
ύνολο Τποσπεώζεων  3.686.412 2.708.193 623.052 997.521 85.040 8.100.218 

Άνοιγα Ρεσστότητας  

(liquidity gap) (1.445.428) (1.202.042) 1.259.477 1.653.309 2.174.901 736.310 

 
 

EGNATIA BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2005 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έως 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 
6 μήνερ 

Από 6 
μήνερ έωρ 
1 έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 
5 έηη ύνολο 

ύνολο ενεπγηηικού 1.347.661 85.391 592.085 147.595 717.246 394.169 3.284.147 
ύνολο παθηηικού 1.295.752 492.600 207.822 72.877 918.006 47.431 3.034.488 

Άνοιγμα Ρεςζηόηηηαρ 
(liquidity gap) 51.909 (407.209)  384.263 74.718 (200.760) 346.738 249.659 
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 PIRAEUS BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2008 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       
ύνολο ενεπγηηικού 
(αναμενόμενερ ημεπ. 
λήξηρ) 16.828.418 2.566.347 5.305.758 14.824.308 19.685.739 59.210.568 

       

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύκαηα 12.478.489 886.341 623.766 536.622 45.688 14.570.906 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 15.750.529 6.036.063 2.501.389 79.880 0 24.367.862 
Πηζησηηθνί ηίηινη ζε 
θπθινθνξία 630.251 1.436.474 2.437.226 2.585.442 1.005.210 8.094.603 
Λνηπά δαλεηαθά θεθάιαηα 5.803 3.726 21.962 122.533 826.900 980.925 
Υβξηδηθά θεθάιαηα 3.154 0 6.505 36.102 211.829 257.590 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 0 0 0 0 633.526 633.526 
ςνολικέρ ςποσπεώζειρ  
(ζςμβαηικέρ ημεπ. λήξηρ) 28.868.226 8.362.605 5.590.847 3.360.580 2.723.151 48.905.410 

Άνοιγα Ρεςζηόηηηαρ  
(liquidity gap) (12.039.808) (5.796.258) (285.089) 11.463.728 16.962.588 10.305.158 

 
 
 
 

PIRAEUS BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2007 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       
ύνολο ενεπγηηικού 
(αναμενόμενερ ημεπ. 
λήξηρ) 17.892.798 3.123.832 1.876.461 11.274.487 14.685.159 48.852.737 

       

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ       
Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά 
ηδξύκαηα 7.603.247 2.924.758 514.982 552.642 0 11.595.628 
Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 14.762.219 2.652.479 935.080 39.899 0 18.389.677 
Πηζησηηθνί ηίηινη ζε 
θπθινθνξία 1.640.254 1.086.021 1.146.097 3.317.397 1.688.123 8.877.892 
Λνηπά δαλεηαθά θεθάιαηα 5.448 5.485 32.008 159.975 908.370 1.111.286 
Υβξηδηθά θεθάιαηα 2.997 0 9.080 45.615 217.357 275.048 
Λνηπέο ππνρξεώζεηο 0 0 0 0 592.274 592.274 
ςνολικέρ ςποσπεώζειρ 
(ζςμβαηικέρ ημεπ. λήξηρ) 24.014.164 6.668.743 2.637.247 4.115.528 3.406.123 40.841.805 

Άνοιγα Ρεςζηόηηηαρ  
(liquidity gap) (6.121.366) (3.544.911) (760.786) 7.158.959 11.279.036 8.010.932 

 
 
 

PIRAEUS BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2006 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ςνολικέρ ςποσπεώζειρ 
(ζςμβαηικέρ ημεπ. λήξηρ) 15.413.114 3.527.465 2.646.084 3.753.212 1.799.483 27.139.358 
ύνολο ενεπγηηικού 
(αναμενόμενερ ημεπ. λήξηρ) 10.088.598 1.873.556 2.824.584 7.286.691 9.715.229 31.788.658 

Άνοιγα Ρεσστότητας  

(liquidity gap) (5.324.516) (1.653.909) 178.500 3.533.479 7.915.746 4.649.300 
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PIRAEUS BANK 

Ιίνδσνος ρεσζηόηηηας (liquidity gap analysis) ηης 31.12.2005 
Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ 

Έωρ 1 µήνα 
Από 1 έωρ 3 
µήνερ 

Από 3 έωρ 1 
έηορ 

Από 1 έηορ 
έωρ 5 έηη 

Πάνω από 5 
έηη ύνολο 

ςνολικέρ ςποσπεώζειρ 
(ζςμβαηικέρ ημεπ. λήξηρ) 7.713.634 1.606.132 1.823.940 4.192.538 5.817.857 21.154.101 
ύνολο ενεπγηηικού 
(αναμενόμενερ ημεπ. λήξηρ) 12.839.201 2.221.840 1.347.388 2.162.181 1.124.492 19.695.102 

Άνοιγα Ρεσστότητας  

(liquidity gap) (5.125.567) (615.708) 476.552  2.030.357  4.693.365  1.458.999  

 

 

Οη παξαπάλσ πίλαθεο θαλεξψλνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ παξνπζηάδεη 

ζπλνιηθά ζεηηθά αλνίγκαηα ξεπζηφηεηαο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζε φζν θαη πξηλ. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ κφλν νη ηξάπεδεο Probank θαη Δκπνξηθή, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αξλεηηθά 

ζπλνιηθά αλνίγκαηα θαη ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά πην εθηεζεηκέλεο 

ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο.  

Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο πίλαθεο αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο είλαη ην 

γεγνλφο φηη ζρεδφλ φιεο νη ηξάπεδεο θαη γηα φια ηα εμεηαδφκελα έηε εκθαλίδνπλ αξλεηηθά 

αλνίγκαηα ζε βξαρπρξφλην επίπεδν - δηαζηήκαηα ¨έσο 1 κήλα¨ θαη ¨απφ 1 κήλα έσο 3 κήλεο¨ -.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε θάπνην αθξαίν ζελάξην άκεζεο αλάγθεο ζε ξεπζηά δηαζέζηκα νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο ίζσο βξεζνχλ εθηεζεηκέλεο ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, κηαο θαη ζα 

αλαγθαζηνχλ λα ξεπζηνπνηήζνπλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηηο 

πξαγκαηηθέο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη θφζηνο γηα απηέο. 
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7. ύγθξηζε ηνπ Γείθηε Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο 

ππόινηπεο επξσπατθέο ρώξεο  

 

ην παξφλ ηκήκα γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κε ηηο ινηπέο 

ηξάπεδεο ησλ ππνινίπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Γείθηε 

Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο.  

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξαζέηνπλ ηηο ρνξεγήζεηο ηεο θάζε ρψξαο θαζψο θαη ηηο 

θαηαζέζεηο ηνπο. ην πίλαθα δε ΥΗΥ παξνπζηάδεηαη ν Γείθηεο Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο 

ελψ αθνινπζεί θαη δηάγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα βγνπλ εχθνια ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο.  
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Πίλαθαο XIIΗ: Γάλεηα ζε θαηνίθνπο ηεο δώλεο ηνπ επξώ από ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα εθηόο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο
1)

 

(πνζά ζε δηζεθαηνκκύξηα επξώ) 

Ζκεξνκελία 

Υώξεο ηεο Δπξσδώλεο 

Euro 

area
2)

 
BE DE IE GR ES FR IT CY LU MT NL AT PT SI SK FI 

2004-01 12.120,70 393,90 4.137,10 269,10 139,80 1.093,50 2.505,40 1.505,40 · 360,60 · 999,90 365,90 239,90 15,40 · 110,20 

2004-02 12.135,30 388,10 4.137,00 278,80 140,80 1.097,60 2.517,40 1.495,00 · 358,30 · 1.002,10 368,90 240,80 15,60 · 110,40 

2004-03 12.216,70 397,00 4.146,50 287,80 142,10 1.112,50 2.500,00 1.511,70 · 366,60 · 1.017,60 374,70 246,90 15,80 · 113,20 

2004-04 12.384,00 392,30 4.159,80 291,00 143,00 1.129,60 2.617,40 1.508,70 · 377,80 · 1.029,80 375,70 245,80 15,90 · 113,20 

2004-05 12.345,80 386,60 4.169,80 298,70 141,80 1.138,10 2.548,10 1.507,00 · 372,50 · 1.048,00 375,60 245,90 16,10 · 113,60 

2004-06 12.431,40 404,60 4.160,00 304,50 145,80 1.170,70 2.566,40 1.512,90 · 374,10 · 1.047,70 378,60 249,90 16,50 · 116,40 

2004-07 12.539,20 409,80 4.187,20 322,40 148,40 1.198,90 2.563,20 1.537,00 · 367,60 · 1.060,10 377,70 251,20 16,60 · 115,70 

2004-08 12.509,90 405,70 4.171,00 323,60 145,60 1.183,90 2.564,50 1.535,50 · 364,60 · 1.067,10 379,60 251,20 16,90 · 117,70 

2004-09 12.568,30 408,70 4.166,10 330,80 148,60 1.203,80 2.574,30 1.536,80 · 373,10 · 1.072,40 384,90 252,50 17,20 · 116,30 

2004-10 12.674,90 417,70 4.182,70 337,20 146,70 1.225,60 2.598,30 1.548,90 · 382,40 · 1.081,80 383,10 253,80 17,20 · 116,60 

2004-11 12.717,60 425,30 4.201,80 341,80 152,00 1.229,30 2.568,30 1.565,00 · 386,10 · 1.087,60 386,90 254,90 17,40 · 118,50 

2004-12 12.825,30 423,20 4.163,60 347,50 150,20 1.253,10 2.658,80 1.607,30 · 386,80 · 1.089,90 383,20 241,30 18,90 · 120,40 

2005-01 12.908,20 441,40 4.173,60 361,70 155,50 1.261,60 2.656,40 1.604,50 · 392,70 7,20 1.116,30 385,50 239,60 19,00 · 119,50 

2005-02 12.966,20 434,80 4.199,20 365,30 155,30 1.281,50 2.670,80 1.599,60 · 397,50 7,20 1.111,40 388,90 240,40 19,10 · 121,60 

2005-03 13.050,20 461,20 4.175,80 372,00 154,10 1.312,30 2.686,00 1.615,40 · 391,00 7,20 1.124,30 391,70 243,10 18,00 · 123,20 

2005-04 13.230,10 464,80 4.237,30 376,40 157,10 1.339,00 2.724,10 1.626,80 · 400,30 7,10 1.140,60 394,40 243,90 18,10 · 125,20 

2005-05 13.328,50 465,60 4.244,80 388,60 158,10 1.340,00 2.757,70 1.657,70 · 397,90 7,20 1.151,70 397,30 241,90 18,20 · 127,30 

2005-06 13.261,50 468,60 4.228,40 394,60 159,50 1.425,70 2.759,40 1.681,70 · 404,20 7,20 955,00 411,60 244,60 18,20 · 128,30 

2005-07 13.331,80 469,50 4.232,50 400,40 159,90 1.445,40 2.803,50 1.673,00 · 395,40 7,10 967,50 411,70 245,80 18,50 · 127,10 

2005-08 13.305,30 466,10 4.218,60 408,40 162,30 1.425,30 2.776,10 1.680,40 · 404,40 7,20 973,00 412,10 248,80 18,90 · 130,00 

2005-09 13.431,10 477,30 4.230,50 417,30 164,70 1.464,00 2.786,00 1.690,80 · 397,60 7,60 999,20 419,90 252,70 19,20 · 130,90 

2005-10 13.596,00 486,60 4.248,70 428,30 163,00 1.494,40 2.844,10 1.708,30 · 413,30 7,70 1.008,00 416,00 251,80 19,30 · 133,40 

2005-11 13.702,60 499,10 4.252,10 436,10 163,90 1.514,20 2.885,30 1.720,70 36,20 409,30 7,60 1.015,90 418,70 256,40 19,50 · 130,90 

2005-12 13.670,30 488,00 4.235,40 455,60 165,10 1.552,80 2.829,10 1.736,80 37,90 413,30 7,70 983,50 422,70 253,70 20,10 · 134,40 

2006-01 13.787,30 507,50 4.265,10 456,70 166,80 1.557,50 2.865,80 1.753,30 37,80 411,50 7,90 987,50 427,60 254,40 20,40 34,20 133,60 

2006-02 13.870,90 509,20 4.270,80 483,40 167,50 1.591,20 2.894,70 1.733,40 38,10 417,60 7,90 986,70 430,20 254,50 20,90 32,90 131,70 

2006-03 14.001,10 511,80 4.282,60 485,30 169,30 1.619,90 2.890,70 1.772,80 38,20 414,90 8,00 1.020,70 432,30 263,30 21,20 34,90 137,60 

2006-04 14.201,60 518,00 4.318,30 490,50 169,80 1.660,20 2.965,90 1.794,70 39,00 426,90 8,10 1.024,10 433,80 262,20 21,30 35,40 137,10 

2006-05 14.342,90 520,10 4.324,00 504,80 171,40 1.675,60 3.016,80 1.817,20 39,30 433,10 8,10 1.040,40 434,90 266,30 21,70 35,70 138,40 

2006-06 14.303,60 520,90 4.292,10 515,50 172,30 1.719,30 2.981,00 1.822,40 40,60 413,50 8,60 1.019,10 438,70 266,70 22,20 35,90 142,00 

2006-07 14.416,80 524,50 4.278,20 514,00 175,10 1.761,80 3.027,00 1.851,40 41,80 412,90 8,50 1.027,80 436,60 266,20 22,00 32,20 141,20 
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2006-08 14.424,70 526,20 4.277,40 524,70 176,30 1.755,50 3.031,40 1.851,10 42,10 412,60 8,70 1.021,00 435,10 269,00 22,40 33,80 144,40 

2006-09 14.558,70 524,00 4.270,00 538,90 180,40 1.800,80 3.050,40 1.889,40 42,80 418,00 8,70 1.025,60 443,20 272,50 22,90 33,80 145,50 

2006-10 14.643,40 526,60 4.264,60 546,20 179,20 1.826,00 3.069,00 1.893,30 43,20 425,70 8,70 1.044,80 447,40 274,90 23,20 34,30 145,70 

2006-11 14.746,40 523,30 4.268,60 562,30 178,00 1.851,30 3.077,30 1.942,70 43,70 407,60 8,80 1.062,50 449,70 273,90 23,50 34,20 149,10 

2006-12 14.881,70 548,10 4.259,00 574,30 183,90 1.884,50 3.109,50 1.964,70 43,60 405,50 8,90 1.070,40 451,40 282,40 24,20 32,90 148,00 

2007-01 15.053,30 559,10 4.274,60 565,00 186,50 1.885,40 3.192,20 1.949,20 44,20 424,90 9,00 1.100,10 464,70 279,30 24,60 33,70 147,80 

2007-02 15.139,80 566,80 4.293,50 567,50 189,80 1.914,20 3.216,30 1.956,70 43,90 418,80 9,00 1.093,60 470,40 277,50 24,50 34,10 150,10 

2007-03 15.317,90 570,20 4.319,90 577,50 196,20 1.935,90 3.255,80 1.990,90 44,20 430,10 9,00 1.109,10 471,30 283,40 24,40 37,10 153,10 

2007-04 15.473,70 586,80 4.332,00 581,40 198,20 1.963,90 3.312,00 2.000,70 44,60 433,50 9,30 1.113,90 473,70 298,10 25,40 38,70 154,30 

2007-05 15.590,60 597,00 4.336,90 587,10 201,80 1.985,80 3.340,30 2.024,80 46,50 439,00 9,50 1.129,30 475,70 290,20 25,90 37,60 156,90 

2007-06 15.750,70 594,00 4.342,60 594,80 208,30 2.042,00 3.370,10 2.060,00 49,00 439,70 9,30 1.132,00 485,10 297,90 26,40 37,40 157,90 

2007-07 15.861,80 592,20 4.330,50 593,30 207,20 2.055,50 3.442,20 2.077,10 49,70 450,00 9,60 1.144,10 484,40 300,80 27,10 37,30 157,40 

2007-08 15.945,50 609,00 4.378,30 576,80 207,60 2.062,10 3.450,40 2.072,30 49,80 441,50 9,70 1.167,80 489,40 303,50 28,10 38,00 158,50 

2007-09 16.155,70 605,40 4.417,00 592,80 214,60 2.105,60 3.515,60 2.096,20 50,00 463,30 10,00 1.153,20 496,20 307,70 28,70 37,90 159,30 

2007-10 16.539,40 634,20 4.428,10 605,70 214,80 2.119,80 3.588,30 2.288,60 51,10 488,10 9,70 1.175,00 496,50 309,80 29,30 39,30 161,20 

2007-11 16.705,60 647,10 4.460,50 613,80 216,20 2.153,70 3.625,80 2.314,40 50,90 491,30 10,10 1.175,80 502,00 310,90 30,50 39,80 163,50 

2007-12 16.894,20 658,40 4.512,50 630,30 231,90 2.183,70 3.671,70 2.332,70 52,40 477,10 10,30 1.174,50 506,10 317,20 30,60 39,90 167,50 

2008-01 17.113,80 695,30 4.515,90 634,30 233,30 2.185,30 3.731,60 2.323,00 53,20 508,60 9,40 1.188,50 527,10 313,90 31,00 40,10 163,30 

2008-02 17.154,70 672,80 4.522,20 642,20 236,00 2.204,90 3.706,60 2.350,10 51,60 510,70 9,70 1.203,50 529,70 317,50 31,80 40,10 165,50 

2008-03 17.240,90 680,10 4.539,00 643,70 242,60 2.200,00 3.746,10 2.356,20 53,30 508,20 9,90 1.206,80 536,40 318,10 32,30 41,00 168,30 

2008-04 17.425,80 700,50 4.558,30 652,60 240,10 2.226,60 3.768,60 2.374,70 55,10 521,10 10,10 1.250,30 539,90 323,00 32,80 41,40 172,20 

2008-05 17.606,10 706,40 4.560,50 669,40 246,10 2.244,60 3.808,00 2.421,10 54,40 527,10 10,20 1.281,00 543,30 326,30 33,10 41,90 174,60 

2008-06 17.626,00 678,60 4.586,10 655,60 247,90 2.282,80 3.777,90 2.429,20 54,80 528,00 10,40 1.284,20 555,30 326,70 34,20 43,10 174,30 

2008-07 17.685,70 696,20 4.572,80 659,40 250,20 2.290,80 3.831,70 2.417,90 58,00 522,70 10,80 1.283,80 550,20 330,80 34,50 44,70 175,90 

2008-08 17.730,60 713,70 4.598,80 651,70 257,20 2.304,30 3.801,90 2.418,40 58,60 524,30 11,10 1.285,30 562,90 331,20 34,80 44,30 176,40 

2008-09 18.134,40 733,80 4.686,40 679,30 259,40 2.312,50 3.853,00 2.453,90 60,50 556,90 11,60 1.338,30 639,80 331,50 35,30 45,10 182,20 

2008-10 18.431,90 631,20 4.767,90 682,80 261,10 2.338,00 3.959,70 2.676,50 61,50 546,60 11,80 1.314,80 631,90 329,10 36,30 45,10 182,80 

2008-11 18.275,50 633,10 4.792,60 688,60 260,30 2.330,40 3.951,70 2.520,30 60,70 539,60 11,80 1.307,30 628,30 330,00 35,80 45,10 185,20 

2008-12 18.053,50 591,50 4.757,00 677,20 268,50 2.338,80 3.946,20 2.482,70 65,70 525,40 11,20 1.202,40 628,00 332,80 36,10 47,60 189,80 

2009-01 18.204,80 591,40 4.775,70 689,90 268,80 2.323,00 3.979,50 2.498,60 67,80 507,30 12,20 1.258,90 637,60 330,00 36,30 38,40 189,40 

2009-02 18.074,60 574,50 4.735,50 674,00 269,30 2.296,20 3.957,40 2.499,30 68,00 506,30 12,10 1.253,00 634,00 331,40 36,70 36,60 190,30 

2009-03 17.905,00 560,90 4.691,00 661,80 273,10 2.299,20 3.909,60 2.490,80 72,20 502,40 11,20 1.213,30 629,20 330,10 36,50 36,50 187,30 

2009-04 17.900,80 551,70 4.672,50 659,40 272,80 2.290,60 3.946,00 2.483,50 71,20 501,90 11,50 1.222,90 629,50 328,80 36,80 36,20 185,70 

Πεγή : European Central Bank 

 1)Σν Eurosystem πεξηιακβάλεη ηελ ΔΚΣ θαη ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ησλ θξαηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην € σο λφκηζκα. 
      2) Ζ Euro area πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην επξψ σο λφκηζκα 
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Πίλαθαο XIΥ: Καηαζέζεηο θαηνίθσλ ηεο δώλεο ηνπ επξώ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα εθηόο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο
1)

 

(πνζά ζε δηζεθαηνκκύξηα επξώ) 

Ζκεξνκελία 

Υώξεο ηεο Δπξσδώλεο 

Euro 

area
2)

 
BE DE IE GR ES FR IT CY LU MT NL AT PT SI SK FI 

2004-01 10.765,60 436,50 3.687,10 275,80 157,90 992,10 2.265,10 1.148,50 · 368,50 · 814,20 334,40 194,80 16,80 · 90,80 

2004-02 10.806,60 443,60 3.684,20 281,40 161,10 1.007,00 2.281,60 1.146,80 · 367,80 · 810,00 337,70 194,50 17,00 · 90,70 

2004-03 10.863,50 455,40 3.692,50 281,40 158,80 1.012,20 2.273,80 1.161,10 · 383,20 · 817,60 339,40 197,70 17,30 · 90,60 

2004-04 11.015,50 449,90 3.718,30 286,10 160,90 1.034,80 2.361,60 1.160,70 · 386,40 · 827,70 340,20 196,40 17,40 · 92,40 

2004-05 10.993,40 452,70 3.742,90 289,50 162,30 1.028,10 2.305,00 1.167,90 · 383,00 · 830,40 342,40 196,30 17,50 · 93,00 

2004-06 11.087,00 467,10 3.746,40 291,20 165,40 1.060,10 2.326,60 1.161,20 · 390,70 · 838,90 343,30 202,40 17,80 · 93,80 

2004-07 11.158,30 470,90 3.766,40 313,20 165,60 1.059,10 2.333,80 1.179,50 · 383,20 · 843,70 346,30 202,90 17,70 · 93,60 

2004-08 11.113,10 476,90 3.756,20 313,90 162,00 1.049,70 2.324,80 1.172,30 · 376,90 · 843,10 345,70 197,90 17,80 · 93,70 

2004-09 11.174,20 480,10 3.751,10 318,00 162,20 1.078,40 2.330,10 1.171,10 · 381,60 · 857,60 348,20 202,40 18,00 · 93,40 

2004-10 11.292,30 485,10 3.793,10 327,40 160,30 1.088,60 2.350,90 1.190,70 · 392,70 · 864,30 349,00 199,00 18,00 · 91,20 

2004-11 11.320,40 485,90 3.815,50 329,90 163,10 1.087,50 2.345,80 1.181,70 · 397,00 · 866,50 350,20 204,60 18,20 · 92,90 

2004-12 11.487,50 503,50 3.807,40 336,90 163,10 1.120,70 2.418,80 1.215,10 · 398,70 · 876,40 352,60 195,90 18,70 · 98,50 

2005-01 11.535,50 521,80 3.824,70 346,50 167,30 1.104,10 2.423,00 1.207,40 · 402,00 9,90 885,20 361,00 194,70 19,00 · 97,70 

2005-02 11.603,20 513,40 3.858,20 347,30 168,60 1.117,00 2.437,70 1.209,50 · 408,40 10,00 887,90 361,80 195,30 19,20 · 98,00 

2005-03 11.653,10 527,60 3.824,20 352,20 164,30 1.158,90 2.440,00 1.223,90 · 407,10 10,20 895,90 363,60 198,20 19,80 · 97,30 

2005-04 11.841,30 529,50 3.937,80 355,40 167,20 1.172,50 2.466,40 1.239,70 · 410,70 10,10 901,50 366,20 197,80 19,70 · 96,60 

2005-05 11.895,10 526,70 3.907,50 365,60 170,90 1.181,00 2.480,90 1.277,80 · 411,30 10,20 912,50 367,20 197,30 20,10 · 96,40 

2005-06 11.853,70 543,70 3.893,80 378,10 172,50 1.270,00 2.493,20 1.289,60 · 423,90 10,20 719,20 372,20 201,30 20,10 · 96,20 

2005-07 11.900,60 542,80 3.896,40 383,90 171,30 1.288,70 2.511,20 1.280,90 · 415,00 10,30 736,20 374,40 202,60 20,40 · 97,30 

2005-08 11.819,00 544,40 3.878,10 386,20 173,90 1.257,70 2.487,10 1.271,60 · 421,60 10,50 722,70 373,10 204,20 20,80 · 98,40 

2005-09 11.910,90 550,10 3.877,80 392,70 177,50 1.290,00 2.467,50 1.286,70 · 418,10 11,50 762,80 380,30 208,60 21,20 · 98,70 

2005-10 12.067,10 573,00 3.883,30 405,80 181,20 1.327,90 2.532,60 1.313,00 · 431,70 11,60 738,30 376,70 206,40 21,50 · 97,10 

2005-11 12.135,90 569,90 3.894,40 402,00 181,30 1.355,20 2.576,40 1.295,60 32,80 439,20 11,80 736,60 378,40 211,50 22,30 · 95,60 

2005-12 12.222,60 572,80 3.918,30 411,70 182,80 1.388,80 2.513,40 1.324,40 33,60 443,50 12,40 763,20 383,70 219,50 23,10 · 100,40 

2006-01 12.235,80 573,60 3.951,10 415,20 184,20 1.364,20 2.500,70 1.334,70 33,60 448,10 13,30 758,20 388,90 217,70 23,70 35,70 99,20 

2006-02 12.281,30 571,90 3.944,20 441,30 184,90 1.395,50 2.507,00 1.311,00 34,40 452,40 12,80 766,70 390,30 218,40 24,00 35,30 97,70 

2006-03 12.423,60 593,50 3.958,80 444,80 185,60 1.419,00 2.508,50 1.333,70 34,40 457,10 12,90 802,20 395,60 224,60 24,30 37,10 100,30 

2006-04 12.621,80 595,50 4.035,40 443,70 186,80 1.452,00 2.560,80 1.363,30 35,00 464,30 12,80 800,00 397,30 222,70 24,40 37,40 100,10 

2006-05 12.715,80 593,20 4.042,10 449,30 193,10 1.448,90 2.596,90 1.388,20 35,70 466,70 13,90 817,50 396,70 224,60 25,40 38,70 98,60 

2006-06 12.716,40 601,80 4.034,00 468,60 191,80 1.470,80 2.581,10 1.378,10 36,30 460,40 14,30 794,60 402,90 229,20 25,80 38,80 103,10 

2006-07 12.756,90 593,10 4.012,50 467,10 195,20 1.506,20 2.594,30 1.403,00 36,90 463,10 14,60 792,50 401,20 225,00 25,30 36,00 103,70 
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2006-08 12.730,00 597,90 4.007,00 473,10 195,20 1.494,60 2.585,10 1.394,30 37,50 459,50 14,90 798,30 396,70 225,50 25,60 36,90 102,80 

2006-09 12.862,80 593,90 4.013,60 477,70 194,50 1.537,20 2.595,60 1.433,90 38,10 473,30 14,90 809,30 405,00 222,20 26,10 36,30 106,70 

2006-10 12.895,70 611,00 4.006,90 483,30 195,40 1.554,00 2.577,40 1.439,20 38,30 480,10 14,80 813,00 407,70 220,80 26,30 36,70 106,90 

2006-11 13.024,90 617,20 4.069,30 487,30 195,20 1.585,50 2.578,50 1.455,60 38,30 465,50 14,80 839,30 406,30 222,00 26,50 36,10 103,20 

2006-12 13.265,10 639,40 4.103,90 496,70 202,60 1.624,00 2.630,10 1.503,90 38,50 468,70 14,00 846,20 410,50 231,00 27,20 36,00 108,10 

2007-01 13.309,80 640,90 4.089,50 491,60 202,40 1.603,90 2.668,20 1.494,20 39,30 485,30 14,30 864,00 410,80 225,40 27,60 36,60 106,00 

2007-02 13.370,40 635,80 4.100,20 489,70 207,00 1.621,40 2.681,10 1.500,70 39,60 482,80 14,20 875,90 417,00 225,40 27,90 36,30 105,50 

2007-03 13.606,60 636,80 4.138,10 489,40 212,50 1.666,40 2.744,70 1.531,50 41,20 492,40 14,40 909,20 419,80 228,90 27,70 37,40 109,30 

2007-04 13.703,70 631,30 4.168,80 496,10 209,30 1.677,60 2.767,20 1.547,90 41,90 498,40 14,60 906,40 419,60 241,80 28,20 39,20 110,90 

2007-05 13.861,30 660,40 4.177,60 501,30 213,80 1.697,10 2.775,70 1.593,70 43,10 499,00 14,70 948,20 426,00 231,40 28,50 39,50 108,70 

2007-06 14.029,80 644,80 4.192,90 512,40 220,80 1.746,40 2.832,00 1.603,70 43,70 506,80 15,00 958,70 438,00 237,00 29,00 40,80 107,30 

2007-07 14.054,10 639,40 4.184,00 505,50 222,30 1.745,10 2.863,20 1.611,90 44,20 512,80 15,30 959,80 435,40 240,00 29,40 40,80 105,30 

2007-08 14.056,40 645,70 4.217,30 489,10 222,90 1.750,50 2.848,70 1.589,50 46,00 507,90 15,50 966,50 439,50 240,70 30,40 41,30 107,70 

2007-09 14.265,90 638,10 4.286,30 489,20 226,50 1.795,80 2.917,30 1.602,40 47,20 522,30 15,70 957,50 446,10 243,70 31,00 40,70 109,80 

2007-10 14.644,50 678,50 4.297,30 507,80 226,40 1.817,40 2.963,90 1.778,80 47,80 545,80 16,20 985,90 449,80 248,00 31,70 42,00 113,30 

2007-11 14.821,50 675,30 4.350,80 530,50 231,20 1.860,80 3.013,40 1.773,20 47,50 545,30 16,00 988,70 454,90 250,10 32,50 42,00 114,70 

2007-12 15.098,20 695,90 4.438,80 535,90 248,10 1.896,10 3.045,80 1.811,40 48,40 527,30 16,50 1.028,20 465,70 255,90 33,30 43,60 115,70 

2008-01 15.206,20 720,30 4.404,50 533,50 245,30 1.857,30 3.122,80 1.799,00 49,00 538,80 16,70 1.034,10 477,30 252,50 33,50 42,10 121,50 

2008-02 15.233,40 707,10 4.420,50 525,60 248,20 1.875,10 3.116,00 1.816,40 47,10 545,20 17,50 1.021,00 484,50 255,90 34,30 42,40 119,00 

2008-03 15.318,80 704,40 4.450,70 529,10 255,50 1.867,20 3.152,10 1.812,20 48,00 562,70 17,40 1.014,30 489,30 257,20 34,90 41,90 123,90 

2008-04 15.501,20 710,30 4.496,00 546,20 261,00 1.891,40 3.139,10 1.838,50 48,40 565,50 17,30 1.064,70 495,80 261,30 35,10 42,90 130,70 

2008-05 15.677,60 726,50 4.511,80 563,20 267,90 1.904,50 3.154,50 1.911,40 48,60 570,80 17,60 1.080,60 495,80 262,00 35,30 42,60 127,10 

2008-06 15.683,30 710,60 4.498,80 563,40 275,80 1.949,60 3.152,60 1.884,70 49,80 562,50 19,00 1.075,60 512,30 263,60 36,90 44,00 128,10 

2008-07 15.676,00 722,20 4.483,70 570,60 274,70 1.954,30 3.159,90 1.873,80 57,20 555,20 19,70 1.065,60 504,00 269,70 37,00 44,40 128,40 

2008-08 15.750,90 734,20 4.504,50 573,40 279,10 1.975,40 3.135,40 1.885,40 58,90 552,60 20,30 1.079,70 517,80 270,50 37,40 44,20 126,20 

2008-09 16.234,40 788,10 4.601,60 613,40 287,80 1.994,10 3.214,80 1.920,50 61,40 582,50 20,90 1.112,80 590,40 273,60 37,60 45,10 134,90 

2008-10 16.835,10 730,10 4.718,40 657,40 303,10 2.027,00 3.388,40 2.163,30 64,80 592,20 20,20 1.121,80 601,40 275,70 38,10 45,50 133,10 

2008-11 16.707,50 737,60 4.690,60 684,60 311,00 2.035,90 3.415,10 2.015,70 65,70 575,30 19,90 1.107,20 596,10 283,90 37,60 45,80 131,40 

2008-12 16.759,80 686,80 4.686,90 693,90 324,00 2.212,80 3.421,20 1.988,30 74,90 559,20 18,70 1.042,10 588,60 288,80 38,40 48,90 135,30 

2009-01 16.816,20 690,10 4.678,90 715,80 323,60 2.193,70 3.423,80 1.992,60 78,40 537,50 18,40 1.078,10 589,20 284,60 38,70 41,30 131,50 

2009-02 16.706,60 677,50 4.655,70 724,90 327,40 2.188,10 3.384,00 1.982,40 84,50 524,20 17,70 1.058,60 586,40 285,90 39,20 40,00 130,10 

2009-03 16.605,80 671,80 4.587,10 740,60 341,30 2.201,00 3.345,70 1.989,90 89,60 513,90 17,70 1.025,30 583,90 287,50 38,80 40,40 131,20 

2009-04 16.638,80 660,10 4.617,60 753,60 343,00 2.199,50 3.365,50 1.975,00 88,80 515,60 16,60 1.022,80 582,40 288,00 39,80 39,40 131,00 

Πεγή : European Central Bank 

 1)Σν Eurosystem πεξηιακβάλεη ηελ ΔΚΣ θαη ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ησλ θξαηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην € σο λφκηζκα. 
  2) Ζ Euro area πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην επξψ σο λφκηζκα 
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Πίλαθαο XX:ΓΔΗΚΣΖ ΥΟΡΖΓΖΔΩΝ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΔΗ  

Ζκεξνκελία 

Υώξεο ηεο Δπξσδώλεο  

Euro area BE DE IE GR ES FR IT CY LU MT NL AT PT SI SK FI 

2004-01 113% 90% 112% 98% 89% 110% 111% 131% · 98% · 123% 109% 123% 92% · 121% 

2004-02 112% 87% 112% 99% 87% 109% 110% 130% · 97% · 124% 109% 124% 92% · 122% 

2004-03 112% 87% 112% 102% 89% 110% 110% 130% · 96% · 124% 110% 125% 91% · 125% 

2004-04 112% 87% 112% 102% 89% 109% 111% 130% · 98% · 124% 110% 125% 91% · 123% 

2004-05 112% 85% 111% 103% 87% 111% 111% 129% · 97% · 126% 110% 125% 92% · 122% 

2004-06 112% 87% 111% 105% 88% 110% 110% 130% · 96% · 125% 110% 123% 93% · 124% 

2004-07 112% 87% 111% 103% 90% 113% 110% 130% · 96% · 126% 109% 124% 94% · 124% 

2004-08 113% 85% 111% 103% 90% 113% 110% 131% · 97% · 127% 110% 127% 95% · 126% 

2004-09 112% 85% 111% 104% 92% 112% 110% 131% · 98% · 125% 111% 125% 96% · 125% 

2004-10 112% 86% 110% 103% 92% 113% 111% 130% · 97% · 125% 110% 128% 96% · 128% 

2004-11 112% 88% 110% 104% 93% 113% 109% 132% · 97% · 126% 110% 125% 96% · 128% 

2004-12 112% 84% 109% 103% 92% 112% 110% 132% · 97% · 124% 109% 123% 101% · 122% 

2005-01 112% 85% 109% 104% 93% 114% 110% 133% · 98% 73% 126% 107% 123% 100% · 122% 

2005-02 112% 85% 109% 105% 92% 115% 110% 132% · 97% 72% 125% 107% 123% 99% · 124% 

2005-03 112% 87% 109% 106% 94% 113% 110% 132% · 96% 71% 125% 108% 123% 91% · 127% 

2005-04 112% 88% 108% 106% 94% 114% 110% 131% · 97% 70% 127% 108% 123% 92% · 130% 

2005-05 112% 88% 109% 106% 93% 113% 111% 130% · 97% 71% 126% 108% 123% 91% · 132% 

2005-06 112% 86% 109% 104% 92% 112% 111% 130% · 95% 71% 133% 111% 122% 91% · 133% 

2005-07 112% 86% 109% 104% 93% 112% 112% 131% · 95% 69% 131% 110% 121% 91% · 131% 

2005-08 113% 86% 109% 106% 93% 113% 112% 132% · 96% 69% 135% 110% 122% 91% · 132% 

2005-09 113% 87% 109% 106% 93% 113% 113% 131% · 95% 66% 131% 110% 121% 91% · 133% 

2005-10 113% 85% 109% 106% 90% 113% 112% 130% · 96% 66% 137% 110% 122% 90% · 137% 

2005-11 113% 88% 109% 108% 90% 112% 112% 133% 110% 93% 64% 138% 111% 121% 87% · 137% 

2005-12 112% 85% 108% 111% 90% 112% 113% 131% 113% 93% 62% 129% 110% 116% 87% · 134% 

2006-01 113% 88% 108% 110% 91% 114% 115% 131% 113% 92% 59% 130% 110% 117% 86% 96% 135% 

2006-02 113% 89% 108% 110% 91% 114% 115% 132% 111% 92% 62% 129% 110% 117% 87% 93% 135% 

2006-03 113% 86% 108% 109% 91% 114% 115% 133% 111% 91% 62% 127% 109% 117% 87% 94% 137% 

2006-04 113% 87% 107% 111% 91% 114% 116% 132% 111% 92% 63% 128% 109% 118% 87% 95% 137% 

2006-05 113% 88% 107% 112% 89% 116% 116% 131% 110% 93% 58% 127% 110% 119% 85% 92% 140% 

2006-06 112% 87% 106% 110% 90% 117% 115% 132% 112% 90% 60% 128% 109% 116% 86% 93% 138% 

http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-01.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-02.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-03.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-04.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-05.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-06.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-07.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-08.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-09.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-10.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-11.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2004-12.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-01.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-02.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-03.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-04.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-05.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-06.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-07.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-08.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-09.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-10.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-11.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2005-12.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-01.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-02.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-03.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-04.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-05.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-06.en.html


 105 

2006-07 113% 88% 107% 110% 90% 117% 117% 132% 113% 89% 58% 130% 109% 118% 87% 89% 136% 

2006-08 113% 88% 107% 111% 90% 117% 117% 133% 112% 90% 58% 128% 110% 119% 88% 92% 140% 

2006-09 113% 88% 106% 113% 93% 117% 118% 132% 112% 88% 58% 127% 109% 123% 88% 93% 136% 

2006-10 114% 86% 106% 113% 92% 118% 119% 132% 113% 89% 59% 129% 110% 125% 88% 93% 136% 

2006-11 113% 85% 105% 115% 91% 117% 119% 133% 114% 88% 59% 127% 111% 123% 89% 95% 144% 

2006-12 112% 86% 104% 116% 91% 116% 118% 131% 113% 87% 64% 126% 110% 122% 89% 91% 137% 

2007-01 113% 87% 105% 115% 92% 118% 120% 130% 112% 88% 63% 127% 113% 124% 89% 92% 139% 

2007-02 113% 89% 105% 116% 92% 118% 120% 130% 111% 87% 63% 125% 113% 123% 88% 94% 142% 

2007-03 113% 90% 104% 118% 92% 116% 119% 130% 107% 87% 63% 122% 112% 124% 88% 99% 140% 

2007-04 113% 93% 104% 117% 95% 117% 120% 129% 106% 87% 64% 123% 113% 123% 90% 99% 139% 

2007-05 112% 90% 104% 117% 94% 117% 120% 127% 108% 88% 65% 119% 112% 125% 91% 95% 144% 

2007-06 112% 92% 104% 116% 94% 117% 119% 128% 112% 87% 62% 118% 111% 126% 91% 92% 147% 

2007-07 113% 93% 104% 117% 93% 118% 120% 129% 112% 88% 63% 119% 111% 125% 92% 91% 149% 

2007-08 113% 94% 104% 118% 93% 118% 121% 130% 108% 87% 63% 121% 111% 126% 92% 92% 147% 

2007-09 113% 95% 103% 121% 95% 117% 121% 131% 106% 89% 64% 120% 111% 126% 93% 93% 145% 

2007-10 113% 93% 103% 119% 95% 117% 121% 129% 107% 89% 60% 119% 110% 125% 92% 94% 142% 

2007-11 113% 96% 103% 116% 94% 116% 120% 131% 107% 90% 63% 119% 110% 124% 94% 95% 143% 

2007-12 112% 95% 102% 118% 93% 115% 121% 129% 108% 90% 62% 114% 109% 124% 92% 92% 145% 

2008-01 113% 97% 103% 119% 95% 118% 119% 129% 109% 94% 56% 115% 110% 124% 93% 95% 134% 

2008-02 113% 95% 102% 122% 95% 118% 119% 129% 110% 94% 55% 118% 109% 124% 93% 95% 139% 

2008-03 113% 97% 102% 122% 95% 118% 119% 130% 111% 90% 57% 119% 110% 124% 93% 98% 136% 

2008-04 112% 99% 101% 119% 92% 118% 120% 129% 114% 92% 58% 117% 109% 124% 93% 97% 132% 

2008-05 112% 97% 101% 119% 92% 118% 121% 127% 112% 92% 58% 119% 110% 125% 94% 98% 137% 

2008-06 112% 95% 102% 116% 90% 117% 120% 129% 110% 94% 55% 119% 108% 124% 93% 98% 136% 

2008-07 113% 96% 102% 116% 91% 117% 121% 129% 101% 94% 55% 120% 109% 123% 93% 101% 137% 

2008-08 113% 97% 102% 114% 92% 117% 121% 128% 99% 95% 55% 119% 109% 122% 93% 100% 140% 

2008-09 112% 93% 102% 111% 90% 116% 120% 128% 99% 96% 56% 120% 108% 121% 94% 100% 135% 

2008-10 109% 86% 101% 104% 86% 115% 117% 124% 95% 92% 58% 117% 105% 119% 95% 99% 137% 

2008-11 109% 86% 102% 101% 84% 114% 116% 125% 92% 94% 59% 118% 105% 116% 95% 98% 141% 

2008-12 108% 86% 101% 98% 83% 106% 115% 125% 88% 94% 60% 115% 107% 115% 94% 97% 140% 

2009-01 108% 86% 102% 96% 83% 106% 116% 125% 86% 94% 66% 117% 108% 116% 94% 93% 144% 

2009-02 108% 85% 102% 93% 82% 105% 117% 126% 80% 97% 68% 118% 108% 116% 94% 92% 146% 

2009-03 108% 83% 102% 89% 80% 104% 117% 125% 81% 98% 63% 118% 108% 115% 94% 90% 143% 

2009-04 108% 84% 101% 88% 80% 104% 117% 126% 80% 97% 69% 120% 108% 114% 92% 92% 142% 

                      Πεγή: Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

 

http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-07.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-08.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-09.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-10.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-11.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2006-12.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-01.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-02.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-03.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-04.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-05.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-06.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-07.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-08.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-09.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-10.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-11.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2007-12.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-01.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-02.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-03.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-04.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-05.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-06.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-07.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-08.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-09.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-10.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-11.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2008-12.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2009-01.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2009-02.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2009-03.en.html
http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/outstanding_amounts_2009-04.en.html
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ XIΗ 

ΔΕΙΚΣΗ ΧΟΡΗΓΗΕΩΝ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΕΕΙ
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πγθεθξηκέλα, κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο ΥΗΗ, φπνπ απεηθνλίδνληαη νη Γείθηεο 

Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, παξαηεξείηαη φηη ε ξεπζηφηεηα ζην ζχλνιν 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα επξσπατθά ηξαπεδηθά 

δεδνκέλα, θαζψο ν δείθηεο απηφο γηα ηελ Διιάδα δηαρξνληθά είλαη πνιχ θνληά ζην 90%, ελψ ν 

κέζνο φξνο ηεο Δπξσδψλεο είλαη πιεζίνλ ηνπ 110%. 

Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν Γείθηεο Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο ηεο Διιάδαο είλαη 

πνιχ ρακειφηεξνο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία θαη 

βξίζθεηαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα καδί κε απηνχο ησλ ρσξψλ, Βειγίνπ θαη Μάιηαο.  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηνλ Γείθηε Υνξεγήζεσλ πξνο 

Καηαζέζεηο αλά έηνο γηα φιεο ηηο επξσπαηθέο ρψξεο νχησο ψζηε λα γίλεηαη πην εχθνιε ε δηαρξνληθή 

ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ ηνπ δείθηε ησλ ρσξψλ.  

Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα ΥΥΗ θαη ηα δηαγξάκκαηα ΥΗΗΗ ν Γείθηεο Υξεγήζεσλ 

πξνο Καηαζέζεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2004-2009 δελ έρεη 

μεπεξάζεη ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηεο Δπξσδψλεο αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

ξεπζηφηεηα πνπ δηαζέηνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ησλ επξσπαηθψλ ρσξψλ 

αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο XXΗ: ΓΔΗΚΣΖ ΥΟΡΖΓΖΔΩΝ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΑΝΑ ΔΣΟ  

Έηνο 

Υώξεο ηεο Δπξσδώλεο  

Euro 

area 
BE DE IE GR ES FR IT CY LU MT NL AT PT SI SK FI 

2004 112% 87% 111% 102% 90% 111% 110% 131% 97% 125% 110% 125% 94% 124% - - - 

2005 112% 86% 109% 106% 92% 113% 111% 131% 96% 130% 109% 122% 91% 131% 112% 68% - 

2006 113% 87% 107% 112% 91% 116% 117% 132% 90% 128% 110% 119% 87% 138% 112% 60% 93% 

2007 113% 92% 104% 117% 94% 117% 120% 129% 88% 120% 111% 125% 91% 144% 109% 63% 94% 

2008 111% 94% 102% 113% 90% 116% 119% 128% 93% 118% 108% 122% 94% 137% 102% 57% 98% 

2009 108% 84% 102% 91% 81% 105% 117% 126% 96% 118% 108% 115% 93% 144% 82% 67% 92% 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ XΗΗΗi 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ XΗΗΗii 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ XΗΗΗiii 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ XΗΗΗiv 

ΔΕΘΚΣΗ ΔΑΝΕΘΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΕΕΘ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ XΗΗΗv 

ΔΕΘΚΣΗ ΔΑΝΕΘΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΕΕΘ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ XΗΗΗvi 

 

ΔΕΘΚΣΗ ΔΑΝΕΘΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΕΕΘ 
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Δπίινγνο - πκπεξάζκαηα 

 

Με ηελ εκθάληζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζε φιν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, είλαη θαλεξφ φηη νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο επεξεάζηεθαλ απφ απηή ηελ θξίζε αιιά παξφια απηά παξακέλνπλ ζρεδφλ 

αιψβεηεο θαζψο παξνπζηάδνπλ κεγάιε αληνρή.  

Ζ επηξξνή ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ θξίζε γίλεηαη αληηιεπηή θπξίσο απφ ηε κείσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Ζ κείσζε απηή εκθαλίδεηαη ηφζν κε ηε ρεηξνηέξεπζε 

ησλ ηξηψλ αξηζκνδεηθηψλ - Γείθηε Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεσλ, Γείθηε Καηαζέζεσλ πξνο 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ θαη Άλνηγκα ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά - φζν θαη κε ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ 

ξεπζηφηεηα θαζψο ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά δπζθφιεπε ηηο ζπλζήθεο 

δαλεηζκνχ ηνπο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

θαίλεηαη πην ζσξαθηζκέλν σο πξνο ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο θαζψο θαηέρεη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο φζν θαη πξηλ ηελ εθδήισζή ηεο. Ο ρακειφο απηφο δείθηεο θαζηζηά ην ειιεληθφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πην ζηέξεν θαη αζθαιή ζηηο δηεζλείο θξίζεηο.  

ηελ αληνρή απηή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο βνήζεζε θαη ην απφζεκα ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ 

πνπ ππνρξενχληαη λα δηαθξαηνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζην πιαίζην ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο πξνο 

ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα φξηα ησλ επνπηηθψλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο, πνπ έρεη νξίζεη ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. Παξφηη ε πξαθηηθή απηή έρεη θάπνην θφζηνο γηα ηηο ηξάπεδεο, επηβαξχλνληαο ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο, ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ απνξξφθεζε ησλ θιπδσληζκψλ πνπ πξνήιζαλ απφ 

ηηο δηαηαξαρέο ζηελ αγνξά ρξήκαηνο. 

Ζ ζσξάθηζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο δε ρξεηάζηεθε λα παξέκβεη ν θξαηηθφο κεραληζκφο νχησο ψζηε λα 

δηαζψζεη ή λα θξαηηθνπνηήζεη θάπνηα ειιεληθή ηξάπεδα. Όζνλ αθνξά δε ην παθέην ησλ 28 δηο 

επξψ, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζεκάδη αδπλακίαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, πξέπεη 

λα ηνληζηεί φηη δε δφζεθε ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ιφγσ ηνπ φηη αληηκεηψπηδαλ πξφβιεκα 

ξεπζηφηεηαο φζν νχησο ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν.  

Έλα αθφκα γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη απηή ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ηα πξφζθαηα απνηειέζκαηα ησλ ζελαξίσλ πξνζνκνίσζε αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ 

γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο πνπ δηεμήγαγε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, βάζεη ππνζεηηθψλ παξαδνρψλ 

ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), πνπ πξνβιέπνπλ απφζπξζε ηνπ 10% ησλ θαηαζέζεσλ 
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θαη κε αλαλέσζε ηνπ 50% ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ρνλδξηθήο ηξαπεδηθήο. Σα απνηειέζκαηα απηά 

δείρλνπλ φηη θακία ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο δελ ζα αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ζηελ απνπιεξσκή ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο.  

Κάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο κέηξεζεο ηνπ θίλδπλνπ 

ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ δηεζλψο θαζψο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο «ρακέλεο» εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζπγθεληξψλνληαη ζηα παξαθάησ: 

 Θέζπηζε ελφο εληαίνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε κέηξεζε ηνπ θίλδπλνπ ξεπζηφηεηαο 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ δηεζλψο, 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε επνπηεία απφ ηηο εζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο θαζψο θαη απφ ηηο 

ίδηεο ηηο ηξάπεδεο, 

 Πιεξέζηεξε θαη έγθπξε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηξαπεδψλ νχησο ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε νη άκεζα εκπιεθφκελνη λα έρνπλ αλά πάζα ζηηγκή πιήξε εηθφλα ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. 

ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν εθείλν πνπ ζα πξέπεη λα αλεζπρεί ηελ ειιεληθή νηθνλνκία δελ 

ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηεο ζχζηεκα, φληαο ζηέξεν θαη ζσξαθηζκέλν απφ ηελ 

ηξέρνπζα θξίζε, φζν ε ηθαλφηεηά ηεο λα αληαπεμέιζεη ζην δεκφζην ρξένο ηεο, ην νπνίν απμάλεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ιφγσ ηνπ κεγάινπ πεξηζσξίνπ ησλ επηηνθίσλ ησλ 

10εηψλ νκνιφγσλ ηεο, θαζψο θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πνπ δείρλνπλ νη επελδπηέο θπξίσο ιφγσ 

ηνπ εθηεηακέλνπ θφβνπ ηεο επέιεπζεο κηαο καθξνρξφληαο πεξηφδνπ ζηαζηκφηεηαο ζηελ αλάπηπμε.     
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