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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι 

το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα 

μας. Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία 

«Κέντρον Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη 

των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονο

μικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέ

θηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βρα

χυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η 

εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυ

ξης, καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κα

τευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση- δεύτερον, η παρακολού

θηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της 

ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων και τρίτον, η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαί

τερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικο

νομικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιό

τητα του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι

κών, από τον οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρε

σίες σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο των δρα

στηριοτήτων του εντάσσεται και η δημοσίευση των εξής σειρών: 

Μελέτες. Είναι πρωτότυπες εργασίες, που διερευνούν συγκεκριμένα 

επιστημονικά θέματα με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους. 

Εκθέσεις. Είναι συνθετικές ερευνητικές εργασίες με κλαδική, περιφε

ρειακή ή εθνική διάσταση. Παρουσιάζουν τεκμηριωμένα και συστηματικά τις 
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εξεΛίξείς, τα προβλήματα, τις δυνατότητες και προοπτικές, καθώς και τις 

κατευθύνσεις πολιτικής στο ερευνώμενο θέμα. 

Στατιστικά στοιχεία. Αναφέρονται στα στοιχεία που προκύπτουν κατά 

τη διαδικασία του ερευνητικού έργου και τα οποία κρίνεται ότι έχουν γε

νικότερη χρησιμότητα. 

Εργασίες για συζήτηση. Είναι ερευνητικές εργασίες εν εξελίξει, που 

στοχεύουν στη λήψη εποικοδομητικών σχολίων και γενικότερα συμβάλλουν 

στην καλλιέργεια του επιστημονικού διαλόγου. 

Ερευνητικές συνεργασίες. Είναι εργασίες που εκπονούνται από κοι

νού με άλλα ερευνητικά ιδρύματα ή συναφείς οργανισμούς. 

Οι εκδόσεις του ΚΕΠΕ ανέρχονται σε 650 από την ίδρυση του μέχρι 

σήμερα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύ

ματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη

ροφορίες, πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων 

οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγω

γή της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η υιοθέτηση των οδηγιών της Βασιλείας II δημιούργησε νέα δεδομένα 

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα όλων των ανεπτυγμένων χωρών. Οι συνέ

πειες των οδηγιών αυτών εξετάζονται στην παρούσα μελέτη. Ο σκοπός της 

μελέτης είναι διττός. Πρώτον, παρουσιάζει, με απλό τρόπο, τις υπόψη οδη

γίες για τις εμπορικές τράπεζες και, δεύτερον, διερευνά τις συνέπειες τους 

αναφορικά με την εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και την 

Ευρωζώνη και την άσκηση νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα. 

Αναλυτικότερα, η παρούσα μελέτη παρέχει μια διευρυμένη εικόνα του 

τρόπου διασύνδεσης των ιδίων κεφαλαίων, μέσω της επιβολής ποσοτικών 

περιορισμών ως προς το δανειακό χαρτοφυλάκιο και το χαρτοφυλάκιο αγο

ραπωλησιών, με τα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών. Με τη δια

σύνδεση αυτή επιδιώκεται η σταθερή κερδοφορία των τραπεζών καθώς και 

η άσκηση αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπε

ζα, για να αποσοβηθεί η αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. 

Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει εμπειρικά τη σημασία 

που έχει το υπάρχον επίπεδο ανταγωνισμού ενός τραπεζικού συστήματος 

για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών της Βασιλείας II, προσπα

θώντας να αναδείξει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που εγείρονται από 

την εφαρμογή της στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος και της Ευρωζώνης 

ως προς τον έλεγχο της πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών και την άσκη

ση της νομισματικής πολιτικής. 

Ελπίζεται ότι η παρούσα εργασία θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθη

μα για όσους ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη λειτουργία του χρηματοπι

στωτικού συστήματος της χώρας μας και της Ευρωζώνης. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟ! Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 
Πρόεδρος του ΑΣ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Δεκέμβριος 2007 
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Η εργασία αυτή αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια παρουσίασης των 

κανόνων της Βασιλείας II και έχει διττό χαρακτήρα. Πρώτον, να καταγράψει 

αναλυτικά τι περιλαμβάνουν οι εν λόγω κανόνες σε επίπεδο πιστωτικού, 

λειτουργικού αλλά και κινδύνου της αγοράς και, δεύτερον, να εξετάσει τις 

συνέπειες τους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ανεπτυγμένων χω

ρών. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει και ένα εμπειρικό τμήμα όπου εξετά

ζονται οικονομετρικά οι επιπτώσεις της Βασιλείας II για το ελληνικό τραπε

ζικό σύστημα και δευτερευόντως για την Ευρωζώνη. Ευελπιστούμε ότι η 

συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να βοηθήσει τόσο στην άσκηση μιας αποτελε

σματικότερης νομισματικής πολιτικής όσο και στην περαιτέρω κατανόηση 

του τρόπου σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Φ. Καλφάγλου, Προϊστάμενο 

του τμήματος εποπτείας του τραπεζικού κινδύνου στην Τράπεζα της Ελλά

δος καθώς επίσης και στον κ. Ι. Αεβεντίδη, Διευθυντή διεύθυνσης μέτρησης 

κινδύνων στην Aspis Bank, για τα εποικοδομητικά τους σχόλια. Θερμές 

ευχαριστίες οφείλουμε και στη φιλόλογο κ. Ε. Σουλτανάκη για τη γλωσσική 

και τυπογραφική επιμέλεια του βιβλίου, καθώς επίσης και στη συνάδελφο 

κ. Β. Δεδεγιάν για τις προσπάθειες της να φέρει εις πέρας την έκδοση αυ

τής της μελέτης. Τέλος, αξίΐβΐ να μνημονευθεί η ουσιαστική συμβολή των δύο κρι

τών της μελέτης, οι οποίοι με τα κρίσιμα και σημαντικά σχόλια τους συνέ

βαλαν στη βελτίωση της. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 

Οκτώβριος 2007 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Δομή και σκοπός της μελέτης 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ενδελεχής παρουσίαση της 

Βασιλείας II, και πιο συγκεκριμένα των θεμάτων που αφορούν τον πιστω

τικό κίνδυνο (credit risk), τον κίνδυνο αγοράς (market risk) αλλά και τον 

λειτουργικό κίνδυνο (operational risk) των στοιχείων του Ενεργητικού των 

τραπεζών. Η συγκεκριμένη όμως προσέγγιση δεν γίνεται ανεξάρτητα από 

το νομισματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναμένεται να «ενεργοποιη

θεί» η Βασιλεία II. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται μια ανα

λυτική παρουσίαση του διαφορετικού τρόπου αντιμετώπισης των στοι

χείων του Ενεργητικού των τραπεζών από τις υπάρχουσες σχολές νομι

σματικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στον τρόπο αντιμε

τώπισης των στοιχείων του Ενεργητικού των τραπεζών από τη Μετα-

Κεϋνσιανή (Post Keynesian), τη Μονεταριστική (Monetarism), τη Νεο-Κεϋν-

σιανή (New Keynesian) αλλά και τη Νεο-Συναινετική (New Consensus) σχο

λή νομισματικής πολιτικής. Εν συνεχεία στο ίδιο κεφάλαιο διατυπώνεται 

περιγραφικά η εξέλιξη του τρόπου διατύπωσης του κεφαλαιακού λόγου 

(δηλαδή του λόγου 7δία κεφάλαια προς Ενεργητικό) για τις τράπεζες, τι 

εμπεριέχει και πώς ο ορισμός του λόγου αυτού συνδέεται με τις προανα

φερθείσες νομισματικές σχολές. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζεται η ιδιαιτερότητα 

του τραπεζικού κλάδου στη χώρα μας (ως παράδειγμα που ισχύει και για 

κάθε άλλη χώρα), σε σχέση με τους άλλους κλάδους της οικονομίας, γε

γονός που επέβαλε τη γένεση της Βασιλείας Ι και II. Παρουσιάζεται δη

λαδή η «ευαισθησία» των στοιχείων του Ενεργητικού των τραπεζών (π.χ. 

βλέπε Δείκτη Παγιοποίησης του Ενεργητικού) σε σχέση με τους άλλους 

κλάδους της οικονομίας, όπως για παράδειγμα τη Μεταποίηση. Αντίστοιχη 

«ευαισθησία» υπάρχει και στον τρόπο διάρθρωσης των Υποχρεώσεων των 
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τραπεζών σε σχέση με άλλους κλάδους (βλέπε τους αντίστοιχους Δείκτες 

Δανειακής Επιβάρυνσης). Το τελευταίο αυτό στοιχείο κάνει τις τράπεζες 

πολύ πιο ευάλωτες σε εξωγενή shocks (π.χ. ένα επιτοκιακό αυξητικό shock, 

έναν πόλεμο κ.λπ.) από ό,τι τις εταιρείες άλλων κλάδων. Η προστασία του 

τραπεζικού συστήματος από την «ευαισθησία» του ξεκινά πρωτίστως από 

τη σωστή και ακριβή τιμολόγηση των τραπεζικών «προϊόντων», όπως αυτή 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο αυτό, με βάση τους περιορισμούς 

που θέτει η Βασιλεία II. Με αυτόν τον τρόπο τόσο η ενδιαφερόμενη τρά

πεζα όσο και η εποπτεύουσα αρχή της (συνήθως η κεντρική τράπεζα) 

στοχεύει τόσο στην αντιμετώπιση των διακυμάνσεων των στοιχείων του 

Ενεργητικού όσο και στην εξουδετέρωση -μέσω της υψηλότερης και στα

θερότερης δυνατής κερδοφορίας- του όποιου κινδύνου μπορεί να δημιουρ

γηθεί και που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώχευση (insolvency risk). 

Στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται μια σύντομη ιστορική ανα

δρομή των αναγκών που οδήγησαν στη γένεση της Βασιλείας Ι. Εν συνε

χεία η ανάλυση επικεντρώνεται στην τρέχουσα μορφή διασύνδεσης των 

στοιχείων του Ενεργητικού των τραπεζών (ειδικά του Banking Book της, 

δηλαδή του «δανειακού χαρτοφυλακίου» της) με το Παθητικό τους και 

ιδιαιτέρως τα ίδια κεφάλαια. Παρουσιάζεται δηλαδή ο τρόπος που σε αυ

τή τη φάση ανάπτυξης του διεθνούς τραπεζικού συστήματος ελέγχεται ο 

πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) που εμπεριέχεται στις δραστηριότητες 

του Ενεργητικού των τραπεζών. Επιπροσθέτως, στο ίδιο κεφάλαιο παρου

σιάζεται συνοπτικά και ο τρόπος υπολογισμού του κινδύνου της αγοράς 

(market risk), όπως αυτός ανακοινώθηκε στα 1992 με σκοπό τον σωστό 

υπολογισμό της διασύνδεσης των στοιχείων του «χαρτοφυλακίου αγορα

πωλησιών» μιας τράπεζας (δηλαδή του επονομαζόμενου Trading Book της 

που περιέχει τοποθετήσεις σε επιτόκια, συνάλλαγμα, χρυσό και άλλα πο

λύτιμα μέταλλα, διαπραγματευόμενα προϊόντα (commodities) αλλά και με

τοχές) με τα ίδια κεφάλαια της. 

Όμως η διεύρυνση των χρηματοοικονομικών εργαλείων αλλά και των 

τραπεζικών δραστηριοτήτων, με βάση και τις απαιτήσεις της πραγματικής 

οικονομίας στη δεκαετία του '90, οδήγησε σταδιακά στην ανάγκη επανε-
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ξέτασης από πλευράς των εποπτικών αρχών (κατ' ουσία των κεντρικών 

τραπεζών) του μηχανισμού ελέγχου όλων των άυλων τοποθετήσεων του 

Ενεργητικού των τραπεζών. Η ανάγκη αυτή εκφράστηκε με δύο κυρίως 

τρόπους: Τον επαναπροσδιορισμό και εμπλουτισμό (disaggregation) των 

κατηγοριών του δανειακού χαρτοφυλακίου αλλά και του χαρτοφυλακίου 

αγοραπωλησιών των τραπεζών αλλά και με την εισαγωγή νέων κινδύνων 

στον υπολογισμό της συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (π.χ. ο διαχωρι

σμός του λειτουργικού κινδύνου από τον πιστωτικό). Αναζητήθηκε δηλαδή 

ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου των εμπορικών τραπεζών μέ

σω των ιδίων κεφαλαίων τους (δηλαδή μέσω των Tier Ι και Η που κυρίως 

απαρτίζουν τα ίδια τους). Το αποτέλεσμα της αναζήτησης αυτής πήρε την 

ονομασία κεφαλαιακή επάρκεια- Βασιλεία II. 

Το τέταρτο κεφάλαιο προχωρεί έτσι στην αναλυτική παρουσίαση τό

σο των επιμέρους νέων κατηγοριών της πιστωτικής επέκτασης των τραπε

ζών όσο και των νέων προτεινομένων μεθόδων για τον υπολογισμό της 

διασύνδεσης των στοιχείων του «δανειακού χαρτοφυλακίου» μιας τράπε

ζας με τα ίδια κεφάλαια της. 

Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, στο πρώτο μέρος της ανάλυσης 

μας παρουσιάζεται ο νέος προτεινόμενος πίνακας από την Επιτροπή της 

Βασιλείας II που αφορά τη νέα αναλυτική κατηγοριοποίηση του «δανεια

κού χαρτοφυλακίου» μιας τράπεζας μαζί με τις αντίστοιχες ex ante σταθμί

σεις του. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η Τυποποιημένη (Standardised) μέθο

δος που προτείνεται για την ανάδειξη του νέου τρόπου διασύνδεσης των 

στοιχείων του «δανειακού χαρτοφυλακίου» με τα ίδια κεφάλαια της τρά

πεζας. Ακολουθεί, στο ίδιο κεφάλαιο, η νέα κατανομή των δανείων μιας 

τράπεζας η οποία βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πιστωτικού κιν

δύνου που εμπεριέχουν (π.χ. retail risk, real estate risk, corporate risk, 

κ.λπ). Μαζί με τη νέα αυτή μορφή αναλυτικής κατηγοριοποίησης του πι

στωτικού κινδύνου εισάγεται και η πιο εξελιγμένη μέθοδος διασύνδεσης 

του «δανειακού χαρτοφυλακίου» με τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, που 

είναι η Προσέγγιση της Εσωτερικής Διαβάθμισης (εν συντομία Π.ΕΛ ή I.R.B. 

approach). Οι τράπεζες εκείνες που θα ικανοποιήσουν τις εποπτεύουσες 
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αρχές στην ικανότητα και αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Π.Ε.Δ. ανα

μένεται να ανταμειφθούν με ευνοϊκότερους ποσοτικούς όρους σε ό,τι 

αφορά τη σχέση των δανείων προς τα ίδια κεφάλαια τους. 

Ιδιαίτερη αναφορά στη Βασιλεία II γίνεται στον προτεινόμενο τρόπο 

Τιτλοποίησης (Securitisation) των στοιχείων του «δανειακού χαρτοφυλα

κίου» μιας τράπεζας (είτε συνθετικής είτε παραδοσιακής) αλλά και αγοράς 

διαβαθμισμένων ομολόγων Τιτλοποίησης, μιας και αυτή επηρεάζει καθορι

στικά τη δυνατότητα των νομισματικών αρχών να ελέγχουν -μέσω των 

ιδίων κεφαλαίων- τις πιστωτικές δραστηριότητες των τραπεζών. Είναι αξιο

σημείωτο να αναφέρουμε εδώ ότι, όπως και στις απλές δανειακές περι

πτώσεις, έτσι και στην Τιτλοποίηση υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής, κυ

ρίως από μέρους της «επενδύουσας» σε διαβαθμισμένα ομολόγα τιτλο-

ποίησης τράπεζας, είτε της απλούστερης Τυποποιημένης (Standardised) 

μεθόδου είτε της πιο εξελιγμένης Π.Ε.Δ. (ή I.R.B.), για τον υπολογισμό των 

«συνεπειών» για τα ίδια τους. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο η μελέτη προχωρεί πέρα από τις προανα

φερθείσες σχέσεις του «δανειακού χαρτοφυλακίου» με τα ίδια κεφάλαια 

μιας τράπεζας. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται, στο πλαίσιο πάντα της Βα

σιλείας II, στις επιβαρύνσεις που δημιουργούνται για την τράπεζα είτε από 

τις δραστηριότητες του «χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών» της είτε από 

την εν γένει λειτουργία της. Επικεντρώνεται δηλαδή σε αυτό που ονομά

ζεται κίνδυνος αγοράς (market risk) και εν συνεχεία στον λειτουργικό κίν

δυνο της τράπεζας (operational risk). Ξεκινώντας από τον υπολογισμό του 

λειτουργικού κινδύνου μιας τράπεζας, γίνεται μια αναλυτική αναφορά-

παρουσίαση των τριών διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού του (δηλαδή 

της Τυποποιημένης προσέγγισης, της προσέγγισης του Βασικού Δείκτη και 

των Εξελιγμένων Μεθόδων Μέτρησης). 

Εν συνεχεία ακολουθεί ο υπολογισμός του κινδύνου αγοράς (market 

risk) μιας τράπεζας που έχει να κάνει με τον υπολογισμό των κεφαλαια

κών υποχρεώσεων της που δημιουργούνται όταν αυτή «τοποθετηθεί» (που

λήσει ή αγοράσει) στα διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία του «χαρτο

φυλακίου αγοραπωλησιών» της (π.χ. σε επιτόκια, σε μετοχές, σε συνάλ-
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λαγμα, σε δικαιώματα κ.λπ.). Ειδική αναφορά γίνεται για τον υπολογισμό, 

όπου αυτός υπάρχει, τόσο του γενικού όσο και του ειδικού κινδύνου αγο

ράς των προαναφερθέντων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Με τον τρόπο 

αυτό η τράπεζα γνωρίζει ακόμα πιο αναλυτικά από πού απορρέουν οι κε

φαλαιακές της υποχρεώσεις λόγω των τοποθετήσεων της. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εν συντομία τα ζητήματα εποπτι

κής ανασκόπησης (Πυλώνας II) του τρόπου υλοποίησης των κανόνων της 

Βασιλείας II, με σκοπό την εξασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των 

τραπεζών αλλά και κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση των τεχνικών του 

risk management πάνω στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Αναλυτικότερα, ο 

Πυλώνας II δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που 

εγείρονται τόσο από κινδύνους που δεν εξουδετερώνονται πλήρως από 

τον Πυλώνα Ι (π.χ. κίνδυνος συγκέντρωσης από τις τραπεζικές τοποθετή

σεις) αλλά και κινδύνους που δεν συζητήθηκαν σε αυτόν (π.χ. στρατηγικό 

ρίσκο) ή και άλλους εξωγενείς παράγοντες (π.χ. επιπτώσεις των οικονομι

κών κύκλων). Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο του Πυλώνα II είναι και ο 

προτεινόμενος τρόπος εκτίμησης των εποπτικών αρχών σχετικά με τη 

συμμόρφωση των τραπεζών στα standards και τις απαιτήσεις που η 

χρήση των εξελιγμένων μεθόδων αποτίμησης του κινδύνου επιβάλλουν 

στον Πυλώνα Ι [π.χ. η χρήση της προσέγγισης Εσωτερικής Διαβάθμισης 

{I.R.B.) για τον πιστωτικό κίνδυνο και η χρήση της Εξελιγμένης Μεθόδου 

Μέτρησης (A.M.Α.) για τον λειτουργικό κίνδυνο] αλλά και οι προτεινόμενες 

ενέργειες διόρθωσης. Συνοπτική τέλος αναφορά γίνεται και σε ό,τι αφορά 

το ζήτημα της πειθαρχίας της αγοράς (Πυλώνας III). Η ενότητα αυτή 

πραγματεύεται κυρίως το ζήτημα της δημοσιοποίησης των πληροφοριών 

σχετικά με τις επενδύσεις που αναλαμβάνουν οι τράπεζες και το εύρος 

της ποιοτικής ενημέρωσης προς τους πελάτες-επενδυτές τους. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να εκτιμηθεί 

εάν το υπάρχον νομισματικό και πιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα αλλά 

και στην Ευρωζώνη ευνοεί και σε ποιο βαθμό την αποτελεσματική εφαρ

μογή των αρχών της Βασιλείας II. Αν δηλαδή το νομισματικό πλαίσιο λει

τουργίας του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 
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ακολουθεί τις γενικές μακροοικονομικές αρχές του Νεο-Κεϋνσιανισμού 

(New Keynesianism) και ακόμα πιο συγκεκριμένα της Νεο-Συναινετικής 

(New Consensus) προσέγγισης του. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, θα μπορούμε 

να αποδεχθούμε τη δυνατότητα αποτελεσματικής μελλοντικής εφαρμογής 

των κανόνων της Βασιλείας II, κυρίως πάνω στο δανειακό χαρτοφυλάκιο 

(banking book) αλλά και το χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών (trading book) 

των τραπεζών. Από την άλλη πλευρά, ένα νομισματικό πλαίσιο λειτουργίας 

που θα «ακολουθούσε» τη Μετα-Κεϋνσιανή (Post Keynesian) νομισματική 

σκέψη θα περιόριζε σημαντικά τις πιθανότητες αποτελεσματικής εφαρμο

γής της Βασιλείας II στο όποιο εξεταζόμενο τραπεζικό σύστημα. 

Με βάση τα οικονομετρικά αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης, 

όπως έχουν τώρα διαμορφωθεί τα πράγματα (2006), η Βασιλεία II δείχνει 

να έχει μικρές πιθανότητες αποτελεσματικής εφαρμογής σε ό,τι αφορά 

την Ελλάδα. Λαμβανομένων δε υπόψη και των ισχυρών τάσεων για συγχω

νεύσεις που συζητούνται μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, τα πράγματα 

αναμένεται να εξελιχθούν ακόμα πιο δύσκολα. Από την άλλη πλευρά στην 

Ευρωζώνη, με τις υπάρχουσες συνθήκες, δείχνει να υπάρχει ακόμα πιο 

μικρό περιθώριο αποτελεσματικής εφαρμογής της Βασιλείας II. Εάν βε

βαίως και στην Ευρωζώνη αρχίσουν, πριν ακόμα περάσουμε στην υλοποίη

ση των αρχών της Βασιλείας II, να παρουσιάζονται και εκεί φαινόμενα εξα

γορών και συγχωνεύσεων μεταξύ τραπεζικών ομίλων, θα έχουμε περαιτέρω 

αποδυνάμωση της όποιας δυνατότητας αποτελεσματικής εφαρμογής της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

1.1. Εισαγωγή 

Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο το ζήτημα της κεφαλαιακής 

επάρκειας ήρθε στο προσκήνιο ήταν ως ανάγκη των νομισματικών αρχών, 

και πιο συγκεκριμένα της κεντρικής τράπεζας, να ελέγξει τη διογκούμενη 

πορεία του τραπεζικού συστήματος και των δραστηριοτήτων του. Επίσης 

η ανάγκη εξασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα αλ

λά και η διασφάλιση της σταθερότητας του. Σε μακροοικονομικό επίπεδο 

ο προαναφερθείς ελεγκτικός λόγος σχετίζεται με τη διελκυστίνδα που 

υπάρχει στην οικονομία της κάθε χώρας μεταξύ των τριών μεγαλύτερων 

οντοτήτων της: των νομισματικών αρχών, της πραγματικής οικονομίας και 

του εμπορικού τραπεζικού συστήματος. 

Η ύπαρξη αυτής της διελκυστίνδας έχει να κάνει με το ερώτημα ποιος 

παίζει τον πρώτο αλλά και κυρίαρχο ρόλο στην οικονομία. Για παράδειγμα, 

εάν είναι η πραγματική οικονομία (π.χ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις) που 

επιβάλλει όρους και κανόνες συμπεριφοράς στους άλλους δύο θεσμούς 

του οικονομικού συστήματος (τράπεζες και νομισματικές αρχές), τότε η 

νομισματική πολιτική που ακολουθείται κινείται στο πλαίσιο αυτού που 

ονομάζουμε Μετα-Κεϋνσιανή (Post Keynesian) σχολή οικονομικής σκέψης1. 

Από την άλλη πλευρά, εάν είναι οι νομισματικές αρχές (κεντρική τράπεζα) 

που επιβάλλει όρους και κανόνες συμπεριφοράς στους άλλους δύο θε-

1. Κυριότεροι εκφραστές αυτής της σχολής είναι οι Arestis, Davidson, Moore, 

Lavoie, Pollin, Rochon. 
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σμούς του οικονομικού συστήματος (πραγματική οικονομία και τράπεζες), 

τότε η νομισματική πολιτική που ακολουθείται κινείται στα πλαίσια αυτού 

που ονομάζουμε Μονεταριστική (Monetarism) σχολή οικονομικής σκέψης2. 

Υπάρχει επίσης και η σχολή που θεωρεί ότι οι εμπορικές τράπεζες 

επιβάλλουν όρους και κανόνες συμπεριφοράς στους άλλους δύο θεσμούς 

του οικονομικού συστήματος (πραγματική οικονομία και νομισματικές αρ

χές). Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι η νομισματική πολιτική κινείται 

στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε Νεο-Κεϋνσιανή (New Keynesian)3 σχολή 

οικονομικής σκέψης. Τέλος, υπάρχει και η νομισματική σχολή των Νεο-Συναι-

νετικών (New Consensus)4 που, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, προσπα

θούν να συνενώσουν τη Μονεταριστική σχολή σκέψης με τη Νεο-Κεϋνσιανή. 

Αναλυτικότερα, αυτό που ουσιαστικά αναφέραμε ως «επιβολή όρων 

και κανόνων οικονομικής συμπεριφοράς» έχει κατ' ουσία να κάνει με τον 

τρόπο που η κάθε οικονομική σχολή αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις (κυρίως 

δάνεια) του Ενεργητικού των εμπορικών τραπεζών (assets). Δηλαδή το ση

μείο της διαφωνίας των οικονομικών σχολών σκέψης είναι το αν και κατά 

πόσο οι απαιτήσεις του Ενεργητικού των εμπορικών τραπεζών, ως τμήμα 

της ενεργού ζήτησης της πραγματικής οικονομίας, είναι πρώτον ελέγξιμες 

και δεύτερον από ποιον. Παρακάτω περιγράφουμε συνοπτικά τις απορ

ρέουσες απόψεις της κάθε σχολής για το συγκεκριμένο θέμα. 

1.1.1. Η Μετα-Κεϋνσιανή (Post Keynesian) σχολή προσέγγισης των 

τραπεζικών απαιτήσεων (assets) 

Καταρχήν στη συγκεκριμένη σχολή νομισματικής πολιτικής η ενερ

γός ζήτηση εκφράζεται μέσα από την ποικιλία απαιτήσεων (assets-loans), 

2. Κυριότεροι εκφραστές αυτής της σχολής είναι οι Friedman, Meltzer, 
Brunner και άλλοι. 

3. Κυριότεροι εκφραστές αυτής της σχολής είναι οι Bernanke, Kashyap, 
Gertler, Stein και άλλοι. 

4. Οι εκφραστές της New Consensus σχολής μεταξύ των οποίων συμπε
ριλαμβάνονται και οι Taylor, Mayer, Gali, Clarida κ.λπ. Για μια ενδελεχή κατανόηση 
της σχολής αυτής βλέπε Clarida, Gali and Gertler (1999). 
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όπως αυτή καταγράφεται στο Ενεργητικό των εμπορικών τραπεζών. Για 

παράδειγμα, στοιχεία όπως: 

• Εταιρικά δάνεια (π.χ. χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων, ακινήτων, 

working capital κ.λπ), 

• Λιανική Τραπεζική (π.χ. στεγαστικά δάνεια, λοιπά δάνεια (σε MME), 

καταναλωτικά δάνεια) ή 

• Εκτός ισολογισμού (off-balance sheet) πιστωτικές διευκολύνσεις 

(π.χ. πιστωτικές γραμμές διευκόλυνσης δανεισμού, πιστωτικές προ

σαυξήσεις, εγγυητικές επιστολές κ.λπ.) 

αποτελούν για τη συγκεκριμένη σχολή τις επιμέρους τραπεζικές καταγρα

φές της ενεργού ζήτησης της οικονομίας. 

Για τους Μετα-Κεϋνσιανούς, η ικανοποίηση των συγκεκριμένων ανα

γκών που περιγράψαμε παραπάνω είναι η κυριότερη (αλλά όχι η μονα

δική) ενασχόληση του τραπεζικού συστήματος. Μάλιστα, στην πιο ακραία 

προσέγγιση της, η συγκεκριμένη σχολή θεωρεί ότι και η κεντρική τράπεζα 

συνηγορεί, με τα μέτρα πολιτικής της, προς αυτή την κατεύθυνση5. Με 

απλά λόγια η θεωρία αυτή, στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης της τη δε

καετία του 706, υιοθέτησε τη μη-κλασική ριζοσπαστική άποψη που εμπε

ριέχεται στην έκφραση «τα δάνεια (assets-loans) δημιουργούν τις υπο

χρεώσεις (liabilities-deposits) που με τη σειρά τους δημιουργούν τα τρα

πεζικά αποθέματα στην κεντρική τράπεζα (reserves)»7. Δηλαδή, οι κεντρι

κές τράπεζες προβαίνουν σε τέτοιες κινήσεις στο Παθητικό τους (π.χ. μια 

πολιτική ανοικτής αγοράς), ώστε μέσω αυτών να προμηθεύουν τις εμπορι

κές τράπεζες με τα τραπεζικά εκείνα αποθέματα (Reserves) που αντιστοι

χούν στα συγκεκριμένα ανοίγματα των τραπεζών, όπως αυτά εκφράζονται 

από τα στοιχεία του Ενεργητικού τους (assets-loans) που προαναφέραμε. 

Επίσης, η συγκεκριμένη σχολή θεωρεί ότι τα διατραπεζικά επιτόκια 

{imm) επηρεάζονται κατά τέτοιο τρόπο (ειδικά μέσω των repos) από τις 

5. Η συγκεκριμένη αυτή Μετα-Κεϋνσιανή προσέγγιση ονομάστηκε Συνεπικού-
ρηοη «Accommodationism» [βλέπε Pollin (1991) και Palley (1996)]. 

6. Αναφερόμαστε κυρίως στο έργο των Kaldor (1970) και Robinson (1956). 
7. «Loans create Deposits and Deposits makes Reserves» (Lavoie, 1984, p. 773). 
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κεντρικές τράπεζες, έτσι ώστε είτε σε ex ante (στη γένεση ενός δανείου) 

είτε σε ex post μορφή (στο κλείσιμο-clearing ενός δανείου)8, να μην δη

μιουργούν προβλήματα στην ανεύρεση των αναλογούντων τραπεζικών απο

θεματικών (required reserves) από τις εμπορικές τράπεζες. Δηλαδή η κεν

τρική τράπεζα θα πρέπει να βοηθήσει, μέσω των repos που ελέγχει, στην 

ανεύρεση των αποθεματικών που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα πιστω

τικά ανοίγματα των εμπορικών τραπεζών. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται 

και η οποιαδήποτε περίπτωση κίνδυνου αφερεγγυότητας (insolvency risk) 

στο τραπεζικό σύστημα. Με βάση αυτή τη συλλογιστική, τα διατραπεζικά 

επιτόκια {imm) απλώς καθρεπτίζουν τις όποιες ανάγκες ρευστότητας για 

κλείσιμο θέσεων (ή υποχρεώσεων) των εμπορικών τραπεζών. 

Επιπροσθέτως όμως, η παραπάνω ανάλυση έχει την ανάγκη συμπλή

ρωσης της θεωρητικής δομής της. Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη άποψη 

των Μετα-Κεϋνσιανών (Post Keynesian) αναφέρεται μόνο στον χειρισμό της 

τριμεταβλητής σχέσης των υποχρεώσεων [liabilities-καταθέσεις (deposits)] 

των εμπορικών τραπεζών ως προς τις απαιτήσεις τους [assets-δάνεια 

(loans)] και τα αντίστοιχα τραπεζικά αποθέματα τους στην κεντρική τρά

πεζα (required reserves). Δεν υπάρχει δηλαδή αναφορά στον ρόλο των 

ιδίων κεφαλαίων (equity) της τράπεζας που αποτελεί σημαντικό τμήμα του 

Παθητικού (liabilities) των εμπορικών τραπεζών. Επιπροσθέτως, όπως μας 

αναφέρει ο Lavoie (2005), οι ανεπτυγμένες χώρες αρχίζουν σιγά-σιγά να 

εγκαταλείπουν την ιδέα των υποχρεωτικών αποθεματικών. Έτσι, αν θέλα

με να εκφράσουμε τη σύγχρονη Μετα-Κεϋνσιανή σκέψη, θα χρειασθεί μια 

επανεξέταση των προαναφερθεισών σχέσεων. Αναλυτικότερα, η ανάδειξη 

της κρισιμότητας των ιδίων κεφαλαίων (equity) της τράπεζας, μας αναγκά

ζει να διατυπώσουμε μια νέα πιο σύγχρονη Μετα-Κεϋνσιανή έκφραση που, 

εξελίσσοντας τη γνωστή ρήση του Lavoie (1984), θα λέει τώρα ότι: «τα 

δάνεια (assets-loans) επηρεάζουν κυρίως τη δημιουργία των ιδίων κεφα-

8. Η συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται στη Μετα-Κεϋνσιανή προσέγγιση 
που ονομάζεται »Circuit Theory of Money» και θεωρεί ότι τα διατραπεζικά επιτόκια 
διαμορφώνονται ex post των «θέσεων» Ενεργητικού των εμπορικών τραπεζών 
[βλέπε Rochon (1999, Κεφ. 8)]. 
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λαίων (equity) μιας τράπεζας και δευτερευόντως τις όποιες υποχρεώσεις 

(liabilities-deposits) της, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να επηρεάζουν 

τα τραπεζικά αποθέματα της στην κεντρική τράπεζα (required reserves)». 

Στη γλώσσα της χρηματοοικονομικής τραπεζικής αυτό μεταφράζεται 

ως εξής: Οι εμπορικές τράπεζες προχωρούν σε πιστωτικά ανοίγματα (δά

νεια σε πελάτες) και, αν υπάρχει αναντιστοιχία προς τις υποχρεώσεις τους 

(καταθέσεις), τότε μέσω π.χ. μιας Γενικής Συνέλευσης μπορούν να μετα

βάλλουν τα ίδια κεφάλαια τους (equity), έτσι ώστε να βρουν την απαραί

τητη ρευστότητα που θα απαιτούσε για τα συγκεκριμένα πιστωτικά ανοίγ

ματα η κεντρική τράπεζα. Μάλιστα συνήθως τα χρήματα μιας μεταβολής 

των ιδίων κεφαλαίων, π.χ. ενός Ι.Ρ.Ο. (Initial Public Offering), γίνονται κα

ταθέσεις στην ίδια τράπεζα, πράγμα που αποκαθιστά ex post τον αναγκαίο 

λόγο Δάνεια/Υποχρεώσεις (Loans/Deposits) που απαιτεί η κεντρική τρά

πεζα για τα «ανοίγματα αυτά». 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι στη συγκεκριμένη σχολή σε απλούς ό

ρους μακροοικονομικής ανάλυσης, τα στοιχεία της ενεργού ζήτησης μέ

σω των τραπεζικών απαιτήσεων αποτελούν τον πελάτη που «επιβάλλει τη 

θέληση του» στο τραπεζικό σύστημα και οι νομισματικές αρχές απλά «συ

νεπικουρούν». 

1.1.2. Η Μονεταριστική (Monetarism) σχολή προσέγγισης των τραπεζικών 

απαιτήσεων (assets) 

Σε αντίθεση με την παραπάνω νομισματική σχολή σκέψης, ο Μονε

ταρισμός δεν θεωρεί ότι η ενεργός ζήτηση μπορεί να παίξει τον κύριο και 

καθοριστικό ρόλο σε ένα οικονομικό σύστημα. Αποδέχεται την ύπαρξη 

μιας ενεργού ζήτησης -όπως αυτή εκφράζεται από τις απαιτήσεις (δά

νεια) των τραπεζικών Ισολογισμών που προαναφέραμε-, η οποία όμως 

κινείται κάτω από την αντιπληθωριστική κυρίως καθοδήγηση και υψηλή 

εποπτεία της κεντρικής τράπεζας. Για τη συγκεκριμένη σχολή και οι εμπο

ρικές τράπεζες συμμορφώνονται με τις απόψεις και τις αποφάσεις της 

κεντρικής τράπεζας. 
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Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της διελκυστίνδας που προαναφέραμε, 

οι νομισματικές αρχές αποφασίζουν ex ante τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Δηλαδή η ποσοτική έκφραση της νομισματικής πολιτικής έχει την ακριβώς 

αντίθετη κατεύθυνση από την προαναφερόμενη στη Μετα-Κεϋνσιανή θεω

ρία (βλέπε Friedman, 1974). Δηλαδή τα τραπεζικά αποθέματα (reserves) 

στην κεντρική τράπεζα πρέπει να αναλογούν σε συγκεκριμένη ποσότητα 

υποχρεώσεων (liabilities-deposits) των εμπορικών τραπεζών, που με τη σει

ρά τους πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη δημιουργία ανοιγμάτων 

στις τράπεζες, π.χ., σε δάνεια (assets-loans). Άρα για τους Μονεταριστές 

η κεντρική τράπεζα έχει τη δύναμη να ελέγχει την πορεία του όλου οικο

νομικού συστήματος, διότι για τη συγκεκριμένη νομισματική σχολή σκέψης 

ισχύει η φράση «Reserves causes Deposits and Deposits causes Loans», 

όπου τα Loans θεωρούνται η έκφραση της ενεργού ζήτησης της οικονομίας. 

Σε μια πιο λεπτομερή απόδοση της συλλογιστικής τους, θα λέγαμε 

ότι οι Μονεταριστές έχουν και την άποψη της νομισματικής προέλευσης 

του πληθωρισμού που δημιουργείται, κυρίως, μέσα από μια αλόγιστη ικα

νοποίηση της ενεργού ζήτησης (π.χ. δάνεια) και άρα πρέπει να ελεγχθεί. 

Ο τρόπος ελέγχου του, για τους Μονεταριστές, μπορεί να γίνει αποτελε

σματικά μόνο μέσω του Παθητικού των τραπεζών και ιδιαιτέρως των υπο

χρεώσεων τους προς τους πελάτες/καταθέτες9. 

Η μεταβλητή άσκησης της νομισματικής πολιτικής στους Μονεταρι-

στές είναι τα αποθέματα των εμπορικών τραπεζών (reserves) στη δεξιά 

πλευρά του Ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας. Η όποια μεταβολή των 

αποθεμάτων αυτών προκαλείται συνήθως από ένα μείγμα δανειακών και 

μη δανειακών κεφαλαίων (borrowed και non-borrowed reserves, όπως είναι 

γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία - βλέπε Palley, 1996), όπως αυτό αποφα

σίζεται, ή καλύτερα κατευθύνεται, από τις κεντρικές τράπεζες10. 

9. Επιπροσθέτως, για έναν συνολικά αποτελεσματικό έλεγχο του νομισμα

τικού πληθωρισμού στα πλαίσια της Μονεταριστικής σχολής, σημαντικό ρόλο παί

ζει και η ύπαρξη σταθερής μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ ζήτησης χρήματος και 

εισοδήματος στο σύνολο της οικονομίας (constant Money Demand function). 

10. Σημειωτέον ότι η οποιαδήποτε μεταβολή του μείγματος πολιτικής δα

νειακών και μη δανειακών κεφαλαίων από μέρους της κεντρικής τράπεζας επη-
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Έτσι, για παράδειγμα, μια υποχρεωτική αύξηση των μη δανειακών 

κεφαλαίων για τις εμπορικές τράπεζες (non-borrowed reserves), με εντολή 

της κεντρικής τράπεζας, σημαίνει μια μείωση των «ελεύθερων καταθέ

σεων» με σκοπό τον δανεισμό τους σε πελάτες. Η εν λόγω μείωση δη

μιουργεί έναν περιορισμό της δυνατότητας περαιτέρω επέκτασης του Ενερ

γητικού των τραπεζών σε νέες πιστωτικές απαιτήσεις [π.χ., μειώνει δη

λαδή την περαιτέρω πίστωση (credit) προς την πραγματική οικονομία για 

αντιπληθωριστικούς κυρίως λόγους]. Τέλος, να αναφέρουμε ότι στη Μονε

ταριστική θεωρία δεν τίθεται θέμα άσκησης νομισματικής πολιτικής μέσω 

των ιδίων κεφαλαίων (equity). Αυτό εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι 

η ολοκληρωμένη παρουσίαση της θεωρίας αυτής, στα τέλη της δεκαετίας 

του '60 και στις αρχές του 70, είναι συνδεδεμένη με ένα τελείως διαφο

ρετικό χρηματοπιστωτικό σύστημα από το σημερινό. Επίσης και η εν γένει 

ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος την εποχή εκείνη ήταν διαφορε

τική από τα σημερινά παγκοσμιοποιημένα δεδομένα. Έτσι δεν ήταν πρω

τεύον θέμα, από μέρους της κεντρικής τράπεζας, ο τρόπος χειρισμού των 

ιδίων κεφαλαίων (equity) στο Παθητικό των εμπορικών τραπεζών. 

Εν κατακλείδι στη συγκεκριμένη σχολή νομισματικής και πιστωτικής 

πολιτικής, ο κύριος του συστήματος -η κεντρική τράπεζα- μέσω των κι

νήσεων επί των υποχρεώσεων των εμπορικών τραπεζών, επιβάλλει και κα

θορίζει τα πράγματα στο Ενεργητικό τους (assets-loans) και κατ' επέκτα

ση στην πραγματική οικονομία. 

1.1.3. Η Νεο-Κεϋνσιανή (New Keynesian) σχολή προσέγγισης των 

τραπεζικών απαιτήσεων (assets) 

Η συγκεκριμένη σχολή σε σημαντικό βαθμό βλέπει τα πράγματα ως 

συνέχεια της Μονεταριστικής σχολής (DeLong, 2000). Για να γίνουμε λίγο 

πιο σαφείς, ο Νεο-Κεϋνσιανισμός, όπως και ο Μονεταρισμός, δεν θεωρεί 

ότι η ενεργός ζήτηση μπορεί να παίξει τον κύριο και καθοριστικό ρόλο σε 

ρεάζει, με τη σειρά της, τη διαμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων (imm) τα 
οποία εν συνεχεία μετακυλίονται και στα επιτόκια χορηγήσεων των εμπορικών 
τραπεζών (iL). 
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ένα οικονομικό σύστημα. Σε αντίθεση όμως με την παραπάνω νομισματική 

σχολή σκέψης, δεν θεωρεί την κλασική συνταγή της κεντρικής τράπεζας, 

-δηλαδή τον έλεγχο των υποχρεώσεων των τραπεζών- ως το σημαντικό

τερο μηχανισμό ή εργαλείο πολιτικής για να ελεγχθεί η ενεργός ζήτηση και 

οι όποιες εκφάνσεις της στο Ενεργητικό των εμπορικών τραπεζών (assets). 

Για τους Νεο-Κεϋνσιανούς, στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο χρημα

τοοικονομικό περιβάλλον η κεντρική τράπεζα είναι ίσως η αρχική δύναμη 

που ενεργοποιεί το όλο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά όχι και η ισχυρό

τερη. Οι εμπορικές τράπεζες έχουν όμως τώρα αναλάβει τον κύριο ρόλο 

της ικανοποίησης ή του περιορισμού της ενεργού ζήτησης της οικονομίας, 

λόγω της ενισχυμένης δυνατότητας τους να μετακυλίουν ή να μη μετακυ-

λίουν την όποια έμμεση11 (π.χ. αύξηση των επιτοκίων των κεντρικών τρα

πεζών) είτε άμεση12 (π.χ. ποσοτική μεταβολή του μείγματος δανειακών ή/και 

μη δανειακών κεφαλαίων) «νομισματική πράξη» των κεντρικών τραπεζών13. 

Το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο είναι αποτέλεσμα τόσο της υπερ-

μεγέθυνσης του εμπορικού τραπεζικού συστήματος σχεδόν σε όλο τον 

ανεπτυγμένο κόσμο, όσο και της συνεχούς χαλαρής νομισματικής πολιτι

κής που παρατηρήθηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε διεθνές επίπεδο 

(βλέπε Panagopoulos and Spiliotis, 2008). Η υπερμεγέθυνση και η παγκο

σμιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος οδήγησε σταδιακά τις 

κεντρικές τράπεζες στο να δυσκολεύονται σημαντικά να ελέγξουν τις εμπο

ρικές (βλέπε Chick, 1995). Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την κατ' ουσία 

μετατόπιση της δύναμης επιβολής όρων στην εγχρήματη οικονομία από 

τις κεντρικές τράπεζες στις εμπορικές, οι οποίες μπορούν πλέον να «εξου

δετερώνουν» τα όποια μέτρα λαμβάνει η κεντρική τράπεζα για αυτές και 

να διαχειριστούν μόνες τους την ενεργό ζήτηση κατά το δοκούν. 

11. Η συγκεκριμένη μεταβολή έγινε γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως 
Balance Sheet effect [βλέπε Bernanke and Gertler (1995)]. 

12. Η συγκεκριμένη μεταβολή έγινε γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως 
Lending Channel effect [βλέπε Bernanke and Blinder (1988)]. 

13. Η έμμεση αλλά και η άμεση αυτή «νομισματική πράξη» των κεντρικών τρα
πεζών έχουν επίσης τον χαρακτηρισμό ευρύτερο (broad) και στενότερο (narrow) 
πιστωτικό κανάλι, αντίστοιχα (βλέπε Arestis and Sawyer, 2004). 
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Ειδικά στο τέλος του '80 και στη δεκαετία του '90, οι εμπορικές τρά

πεζες απέκτησαν το ουσιαστικό πλεονέκτημα να θεμελιώσουν και να ελέγ

ξουν ένα πιστωτικό κανάλι (credit channel) που, λόγω και της διεθνούς 

χαλαρής νομισματικής πολιτικής, μπορούσε να κινείται σχετικά αυτόνομα. 

Για να το θέσουμε και με διαφορετικό τρόπο, σύμφωνα με τους Νεο-

Κεϋνσιανούς, οι εμπορικές τράπεζες μέσω του πιστωτικού τους καναλιού 

που προαναφέραμε ήταν πλέον σε θέση τώρα να κατευθύνουν τις όποιες 

εκφράσεις (proxies) της πραγματικής οικονομίας, όπως αυτές παρουσιά

ζονται στο Ενεργητικό τους. Η κεντρική τράπεζα (money channel) περνού

σε πλέον σε δεύτερη μοίρα. 

Η θεμελίωση και διεύρυνση του εν λόγω πιστωτικού καναλιού (credit 

channel), όπως περιγράφεται από τους Νεο-Κεϋνσιανούς, δημιούργησε, 

όπως ήταν φυσικό, την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο θα 

μπορούσε να ελεγχθεί εξωγενώς από την κεντρική τράπεζα το όλο χρημα

τοπιστωτικό σύστημα. Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται σταδιακά η σημασία 

της Βασιλείας Ι (1993) και II (2006), που θα εξετασθεί λεπτομερώς και στα 

επόμενα κεφάλαια. Επιγραμματικά μόνο να αναφέρουμε ότι προτάθηκε 

κατ' ουσία ο ποσοτικός έλεγχος του πιστωτικού καναλιού (credit channel) 

μέσω κυρίως των ίδιων κεφαλαίων της τράπεζας (equity-Tier Ι και II) και 

δευτερευόντως μέσω των υποχρεωτικών διαθεσίμων τους στην κεντρική 

τράπεζα (βλέπε Μονεταρισμός). Έτσι, επαναδιατυπώνοντας την έκφραση 

που καταγράψαμε στην ανάλυση του Μονεταρισμού, περί μεταβλητών ελέγ

χου των εμπορικών τραπεζών από την κεντρική τράπεζα, στην περίπτωση 

του Νεο-Κεϋνσιανισμού θα λέγαμε ότι: «τα ίδια κεφάλαια (equity) είναι που 

επηρεάζουν τη δημιουργία των δανείων (assets) και αυτά πρέπει να ελέγ

χει πλέον η κεντρική τράπεζα (new required reserves)». 

1.1.4. Η Νεο-Συναινετική (New Consensus) σχολή προσέγγισης των 

τραπεζικών απαιτήσεων (assets) 

Η συγκεκριμένη σχολή σε σημαντικό βαθμό βλέπει τα πράγματα ως 

συμπλήρωμα της Νεο-Κεϋνσιανικής σχολής. Ουσιαστικά, το κυριότερο 
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κομμάτι που διαφοροποιεί τους Νεο-Συναινετικούς (New Consensus) από 

τους Νεο-Κεϋνσιανούς είναι η επανεισαγωγή, σε νέα όμως βάση, των 

αρχών του Μονεταρισμού στο όλο χρηματοοικονομικό πλέγμα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εκφραστές της σχολής του New Consensus 

(π.χ. οι Taylor, Mayer, Gali, Clarida κ.λπ.) δεν απορρίπτουν τη σημασία του 

ελέγχου του πιστωτικού καναλιού (credit channel), αλλά πιστεύουν στην 

επαναφορά της πρωτοκαθεδρίας ενός επαναδιατυπωμένου νομισματικού 

καναλιού (money channel), στο όλο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με σκοπό 

τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των εμπορικών τραπεζών (assets). 

Πιο συγκεκριμένα, δεν επιδιώκεται η επιστροφή στη λογική του μο

νεταριστικού ποσοτικού περιορισμού του λογαριασμού «Υποχρεώσεις προς 

πελάτες/καταθέτες (deposits)» μέσω των αποθεμάτων στην κεντρική 

τράπεζα αλλά ο έλεγχος των διατραπεζικών υποχρεώσεων των τραπεζών. 

Ο έλεγχος των «Υποχρεώσεων προς πελάτες/καταθέτες (deposits)» σε ένα 

διεθνοποιημένο τραπεζικό περιβάλλον θα ήταν περιορισμένης αποτελε

σματικότητας. Οι τράπεζες στη διεθνή διατραπεζική αγορά θα έβρισκαν 

τα «συμπληρωματικά» απαιτούμενα κεφάλαια για τις δραστηριότητες τους. 

Έτσι, για τους Νεο-Συναινετικούς, ο έλεγχος του λογαριασμού «Υποχρεώ

σεις έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων», που εμφανίζεται στο Παθητικό 

των εμπορικών τραπεζών, είναι η νέα ποσοτική μεταβλητή/στόχος για την 

άσκηση αποτελεσματικής περιοριστικής πιστωτικής πολιτικής εκ μέρους 

των κεντρικών τραπεζών14. Αυτή η μεταβλητή κατ' ουσία αποτελεί και «το 

επαναδιατυπωμένο νομισματικό κανάλι» (money channel) που αναφέραμε 

παραπάνω και το οποίο, σύμφωνα με τους Νεο-Συναινετικούς, προηγείται 

του πιστωτικού καναλιού. 

Ο έλεγχος όμως του συγκεκριμένου καναλιού δεν είναι άμεσος και 

ποσοτικός αλλά έμμεσος μέσω των διατραπεζικών επιτοκίων (π.χ. του 

14. Επιπροσθέτως, στη σταδιακή εγκατάλειψη του ποσοτικού ελέγχου των 
«Υποχρεώσεων προς πελάτες/καταθέτες (deposits)» από την κεντρική τράπεζα 
συνέβαλε και το γεγονός της μεγάλης αμφισβήτησης περί της ύπαρξης ευστα
θούς μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ ζήτησης χρήματος και εισοδήματος στις ανε
πτυγμένες οικονομίες (instability of the Money Demand function). 
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euribor)15. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι συνήθως τα οικονομετρικά μοντέ

λα της Νεο-Συναινετικής σχολής χρησιμοποιούν τα (διατραπεζικά ή πα

ρέμβασης) επιτόκια της κεντρικής τράπεζας ως μεταβλητές που ενεργο

ποιούνται όταν η συνολική ζήτηση της οικονομίας γίνει πληθωριστική και 

έξω από τους στόχους της κεντρικής τράπεζας (βλέπε Meyer, 2001). Ο 

τρόπος τραπεζικής λειτουργίας είναι σαφής: Μέσω των αυξητικών διατρα

πεζικών επιτοκίων {imm) επιβαρύνεται περαιτέρω ποσοτικά (σε όρους απο

πληρωμής) ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυ

μάτων» των εμπορικών τραπεζών, που εμφανίζονται στο Παθητικό τους. 

Αυτό από μόνο του ενεργεί αποτρεπτικά για την περαιτέρω επέκταση των 

τραπεζικών απαιτήσεων (π.χ. δανείων) που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

θεωρείται ότι έχουν πληθωριστικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, ένα ακριβό

τερο κόστος αγοράς συμπληρωματικών διατραπεζικών αποθεμάτων (supple

mentary excess reserves) μπορεί να μειώσει, λόγω των συνεπειών αποπλη

ρωμής τους, τις δυνατότητες που παρέχουν τα ίδια κεφάλαια (equity) στις 

τράπεζες για πιστωτική (και όχι μόνο) επέκταση. 

Σκοπός λοιπόν μιας τέτοιας επιτοκιακής πολιτικής από μέρους της 

κεντρικής τράπεζας είναι να ελεγχθεί έμμεσα το κανάλι των υποχρεώσεων 

διατραπεζικής (money channel) για τις εμπορικές τράπεζες, και εν συνε

χεία, με βάση τις δυνατότητες που τους δίνουν τα ίδια κεφάλαια τους, να 

ακολουθήσουν την όποια πιστωτική πολιτική τους. Έτσι οι Νεο-Συναινε-

τικοί αποδέχονται τη σημασία των ιδίων κεφαλαίων -και κατ' επέκταση τον 

ρόλο της Βασιλείας Ι και II- για τον έλεγχο των τραπεζικών απαιτήσεων 

(assets) αλλά ως αναγκαίο συμπλήρωμα στη νέα νομισματική πολιτική των 

κεντρικών τραπεζών. Με άλλα λόγια, αποδέχονται το πιστωτικό κανάλι 

(credit channel) των Νεο-Κεϋνσιανών αλλά ως παρεπόμενο (follower) του 

νέου καναλιού της κεντρικής τράπεζας (money channel). 

15. Για την ακρίβεια, μέσω της χρήσης του 15-ήμερου repos, από μέρους 
της κεντρικής τράπεζας, το οποίο επηρεάζει σημαντικά και άμεσα τη διαμόρφωση 
του overnight επιτοκίου της Διατραπεζικής (iover). Η διαμόρφωση του overnight 
επιτοκίου, με τη σειρά της, επιδρά σημαντικά στη διάρθρωση της καμπύλης 
επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς. 
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1.2. Επανεξετάζοντας τη νομισματική πολιτική 

Όπως προαναφέραμε, μετά τα τέλη της δεκαετίας του 70 και με 

βάση το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού συστή

ματος της κάθε χώρας, άρχισε να μειώνεται σταδιακά η επέμβαση της 

κεντρικής τράπεζας πάνω στα στοιχεία του Ενεργητικού των εμπορικών 

τραπεζών (assets). Άρχισε δηλαδή να χαλαρώνει η επέμβαση της κεντρι

κής τράπεζας πάνω στις πιστωτικές επεκτάσεις των εμπορικών τραπεζών 

μέσω του ελέγχου των αποθεμάτων τους (βλέπε Lavoie, 2005). 

Επιπλέον, η υπερμεγέθυνση του χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών ή 

εμπορικού χαρτοφυλακίου (trading book) των τραπεζών δεν προήλθε 

απλά από την αύξηση των μετοχών στους αντίστοιχους λογαριασμούς 

απαιτήσεων τους, αλλά και από την παρουσία νέων μορφών απαιτήσεων 

όπως των swaps, των forwards, των options αλλά και εκτός Ισολογισμού 

στοιχείων (off-balance sheet items π.χ. τριτεγγυήσεις σε πελάτες). Ο 

«εμπλουτισμός» αυτός του χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών με νέου είδους 

απαιτήσεις (assets) εισήγαγε ουσιαστικά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα τόσο για την αποτίμηση τους 

όσο και τις δυνατότητες ελέγχου τους από μέρους των νομισματικών αρχών. 

Επιβαρυντικό της δυσκολίας ελέγχου των τραπεζικών απαιτήσεων, 

όπως μας αναφέρουν οι Rochon και Rossi (2004), είναι και η αποκανονι-

κοποίηση (deregulation) των χρηματοοικονομικών αγορών αλλά και η εκ 

φύσεως μεγαλύτερη «ευαισθησία» του τραπεζικού συστήματος (financial 

fragility), σε σχέση με τους άλλους οικονομικούς κλάδους (βλέπε Κεφά

λαιο 2 της παρούσας μελέτης). Έτσι μια εμμονή ελέγχου της επέκτασης 

των απαιτήσεων (assets) του τραπεζικού συστήματος μέσω του άμεσου 

μονεταριστικού ελέγχου των υποχρεώσεων του προς τους πελάτες/κα-

ταθέτες του (deposits) κρίθηκε ως μειωμένης αποτελεσματικότητας εργα

λείο νομισματικής πολιτικής. Σε όρους μακροοικονομικής ανάλυσης, σε 

πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες το παραδοσιακό ποσοτικό «money 

channel» κρίθηκε ανεπαρκές και αναποτελεσματικό16. 

16. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 1α του Panagopoulos and Spiliotis (2008). 
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Το γεγονός αυτό οδήγησε σταδιακά στη μετατόπιση της πολιτικής των 

κεντρικών τραπεζών στις πιο ανεπτυγμένες χώρες σε καθαρά πιο Νεο-

Κεϋνσιανές (New Keynesian) θέσεις προσέγγισης σε ό,τι αφορά τις μεθό

δους ελέγχου των απαιτήσεων (assets) των εμπορικών τραπεζών. Μάλι

στα, οι θέσεις αυτές δεν στόχευαν στην εξέταση των έμμεσων επιπτώ

σεων από μια μεταβολή των (διατραπεζικών ή παρεμβατικών) επιτοκίων 

των κεντρικών τραπεζών πάνω στις πιστωτικές επεκτάσεις των εμπορικών 

τραπεζών (όπως αυτές παρουσιάζονται στη Νεο-Κεϋνσιανή θεωρία του 

Balance Sheet effect) αλλά κυρίως στον άμεσο ποσοτικό καθορισμό της 

σχέσης των ιδίων κεφαλαίων των εμπορικών τραπεζών με τις απαιτήσεις 

τους. Η ενδελεχής ανάλυση της ποσοτικής αυτής σχέσης είναι και το κύ

ριο ζητούμενο του κειμένου της Βασιλείας Ι και ακόμα περισσότερο της 

Βασιλείας II. 

1.3. Τα νέα εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής (Βασιλεία Ι) 

Για να γίνει πιο κατανοητή η σημασία της Βασιλείας Ι (και II) ως ερ

γαλείου άσκησης πιστωτικής πολιτικής -με την έννοια του ποσοτικού ελέγ

χου, από μέρους των κεντρικών τραπεζών, του πιστωτικού καναλιού (cre

dit channel) των Νεο-Κεϋνσιανών- μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως βοή

θεια τις απόψεις των Miller-Modigliani (Μ-Μ)π σχετικά με τη σταθμισμένη 

διάρθρωση κόστους μιας εταιρείας (weigthed cost of capital model). Στην 

περίπτωση μας η εταιρεία αυτή είναι η κάθε εμπορική τράπεζα. 

Έτσι, το ζητούμενο εδώ είναι πλέον η διόρθωση του Παθητικού της 

τράπεζας με το οποίο χρηματοδοτεί τις απαιτήσεις του Ενεργητικού της 

(assets). Αλγεβρικά μιλώντας, η κατά Miller-Modigliani σταθμισμένη διάρ

θρωση κόστους μιας εταιρείας (π.χ. τράπεζας) δίδεται από τον τύπο18: 

δίδονται τα οικονομετρικά αποτελέσματα της μη συσχέτισης των καταθέσεων με 
τα δάνεια (ως assets) στις επτά πιο ανεπτυγμένες χώρες (G7). 

17. Βλέπε Miller, Μ. and Modigliani, F. (1958), «The cost of capital, corporation 
finance and the theory of investment», American Economic Review, No 3, pp. 261-97. 

18. Με την εφαρμογή της Βασιλείας II αναμένεται επίσης η μείωση του μέ
σου σταθμικού κόστους κεφαλαίου των τραπεζών μιας και θεωρείται ότι θα στα-
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rA = [(Dì(E + D)) χ rd + (E/(D + E)) χ re] (1.1) 

οπού: 

rA: η απόδοση των στοιχείων του Ενεργητικού, όπως για παράδειγμα η 

απόδοση ενός δανείου-

D: οι υποχρεώσεις (liabilities) των τραπεζών 

Ε: τα ίδια κεφάλαια (equity) των τραπεζών 

rd: το κόστος των όποιων τραπεζικών υποχρεώσεων 

re: οι αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. 

Εν συνεχεία μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε όλα τα στοιχεία της 

εξίσωσης (1.1) με τις απαιτήσεις (Assets ->Α) των τραπεζών και έτσι έχουμε: 

ArA = Α χ [(DI(Ε + D) χ rd + (E/(D + Ε) χ re)] (1.1α). 

Δεδομένης όμως της λογιστικής εξίσωσης ότι Assets = Equity + 

Debt, ή συνοπτικά A=D+E, αντικαθιστώντας στο δεξιό μέρος της εξί

σωσης (1.1α) το Α με το ίσο του (D+E), μπορούμε αναλογικά να φθά

σουμε στην κάτωθι εξίσωση: 

Α χ rA = D χ rd + Ε χ re (1.1β). 

Η παραπάνω εξίσωση, χρησιμοποιώντας άλγεβρα μητρών, μπορεί να 

παρουσιασθεί στην κάτωθι αναλυτική μορφή 1 9 : 

[/Asseis: C1 + ... + Cn] 
Άλ 

Ά2 

rAn 

= [Equity: Tier I & II] 'e1 

r e2 
+ 

+ [Liabilities: Deposits, Interbank Debt)] 
'άλ 

d2 
(1-1Y) 

θεροποιήσει την πορεία τους. Το συγκεκριμένο όμως ζήτημα δεν είναι το κύριο 

θέμα της εν λόγω μελέτης. 

19. Οι όροι Tier Ι και // είναι αντίστοιχα τα κύρια και συμπληρωματικά 

επιμέρους στοιχεία που αποτελούν τα ίδια κεφάλαια (equity) μιας τράπεζας [βλέ

πε ενότητα 1.5 της παρούσας μελέτης]. 
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τα στοιχεία του Ενεργητικού μιας τράπεζας, π.χ. δάνεια, μετο

χές, παράγωγα κ.λπ.20. 

οι διάφορες μορφές υποχρεώσεων μιας τράπεζας, π.χ. τραπε

ζικές καταθέσεις (deposits) αλλά και διατραπεζικές υποχρεώσεις 

έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων 

τα επιμέρους στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων μιας τράπεζας· 

η απόδοση των κύριων (Tier Ι) και συμπληρωματικών (Tier II) 

στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων (equity), αντίστοιχα" 

η απόδοση των καταθέσεων και το επιτόκιο της διατραπεζικής 

αγοράς, αντίστοιχα1 

η απόδοση των τραπεζικών απαιτήσεων (assets). 

Μετά τις μετατροπές της εξίσωσης Μ-Μ -στο πλαίσιο μιας Νεο-

Κεϋνσιανής προσέγγισης της νομισματικής πολιτικής- οι κεντρικές τρά

πεζες έχουν τις κάτωθι δύο εναλλακτικές επιλογές για να ελέγξουν τις πο

σοτικές επεκτάσεις των τραπεζικών απαιτήσεων (C1 2 η) που είναι και το 

(πληθωριστικό) ζητούμενο για αυτές21: 

1. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε το επιτόκιο της διατραπεζικής, 

(rd2), που είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος, ως τιμή κόστους για τις 

υποχρεώσεις των τραπεζών (προς καταθέτες και προς τη διατραπεζι

κή αγορά) αλλά και για τα επιτόκια δανεισμού (βλέπε Rousseas, 1986). 

2. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ποσοστιαία σύνδεση των ιδίων 

κεφαλαίων, όπως περιγράφεται στην εξίσωση (1.1 γ) [Equity: Tier I 

KŒ II], με την επέκταση των τραπεζικών απαιτήσεων (C1 2 Π ) -

20. Όπως θα δούμε πιο κάτω τα εν λόγω στοιχεία του Ενεργητικού πα
ρουσιάζονται, στα πλαίσια της Βασιλείας Ι και II, σε σταθμισμένη μορφή (V\Q. 

21. Να επισημάνουμε εδώ ότι οι νομισματικές αρχές δεν μπορούν να χρη
σιμοποιήσουν, ως εργαλείο άσκησης πιστωτικής πολιτικής, τις αποδόσεις των Tier 
Ι και II αντίστοιχα, (ΓΘ1, re2), διότι οι συγκεκριμένες μεταβλητές ελέγχονται απο
κλειστικά από τους μετόχους των τραπεζών (είναι το risk premium που ζητούν για 
την επένδυση τους στην εν λόγω εταιρεία/τράπεζα). 
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Η πρώτη περίπτωση (1) είναι κατ' ουσία μια Νεο-Συναινετική προσέγ

γιση από πλευράς των κεντρικών τραπεζών, που επηρεάζει μόνο έμμεσα 

την πορεία πιστωτικής (ποσοτικής) επέκτασης του χαρτοφυλακίου των 

τραπεζών μέσω της μεταβολής της μεταβλητής του διατραπεζικού επιτο

κίου, π.χ., του Euribor. Συγκεκριμένα, η μεταβλητή rd2 της εξίσωσης (1.1γ) 

επηρεάζει την επέκταση των τραπεζικών απαιτήσεων, C1 2 π: α) ως πα

ρονομαστής στην αξία αποτίμησης τους και κατ' επέκταση και στις απο

δόσεις αυτών (ra 1 n) αλλά και β) ως περιοριστικός (ή ενθαρρυντικός ανά

λογα) μηχανισμός επί των διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας λό

γω του επιπρόσθετου (μειωμένου) βάρους αποπληρωμής που δημιουργεί 

στις «Υποχρεώσεις έναντι των άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων» για την υπό 

εξέταση τράπεζα. 

Από την άλλη πλευρά, μόνο η δεύτερη περίπτωση (2) στην εξίσωση 

(1.1 γ) είναι μια καθαρά Νεο-Κεϋνσιανή προσέγγιση που μπορεί να επη

ρεάσει ποσοτικά (και πιθανώς αντιπληθωριστικά) την πορεία της πιστωτικής 

επέκτασης των τραπεζών μέσω του ελέγχου των ίδιων κεφαλαίων τους 

(equity). Επιβάλλοντας δηλαδή προκαθορισμένους θεσμικούς φραγμούς 

στη σχέση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών (Tier Ι και II) με τα στοιχεία 

της πιστωτικής (και όχι μόνο) επέκτασης του Ενεργητικού τους (C, 2 Π ) . 

Επικεντρώνοντας την ανάλυση μας -για λόγους που σχετίζονται άμε

σα με τις αρχές του συμφώνου της Βασιλείας- στη δεύτερη περίπτωση 

(2) της εξίσωσης (1.1 γ), θα μπορούσαμε να πούμε ότι στις αρχές της δε

καετίας του '90 εφαρμόστηκε το νέο αυτό εργαλείο άσκησης ποσοτικής 

νομισματικής πολιτικής, από μέρους των κεντρικών τραπεζών, που θα 

μπορούσε σε πρώτη φάση να περιγραφεί με την παρακάτω απλή σχέση: 

Τραπεζικά ίδια κεφάλαια (Equity) 
= Προκαθορισμένο ποσοστό. 

Στοιχεία του Ενεργητικού των τραπεζών (Assets) 

Ιστορικά μιλώντας, στην υποχρεωτική υλοποίηση της Βασιλείας Ι 

(1993) ο παραπάνω λόγος, ως μέσο άσκησης εποπτικής νομισματικής πο

λιτικής, πήρε την κάτωθι σταθμισμένη μορφή [ως κεφαλαιακός λόγος 

(CR.)): 
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CR = ^ (1.2) 
[Risk] Weighted Assets 

όπου στον παρονομαστή του εν λόγω κλάσματος έχουμε τα σταθμισμένα 

στοιχεία του Ενεργητικού (weighted assets) με βάση δύο κυρίως κιν

δύνους: τον πιστωτικό22 και τον κίνδυνο της αγοράς (credit + market risk). 

Μάλιστα στην πρώτη περίοδο της Βασιλείας Ι δεν υπήρχε υποχρέωση, από 

πλευράς τραπεζών, υπολογισμού του κίνδυνου της αγοράς (market risk) 

στον παρονομαστή του κλάσματος (1.2). Ο συνυπολογισμός έγινε υποχρεω

τικός μετά το 1997. 

Μέσω του παραπάνω κεφαλαιακού λόγου, όπως προαναφέραμε, η 

κάθε κεντρική τράπεζα διεύρυνε ουσιαστικά τον τρόπο ελέγχου των εμπο

ρικών τραπεζών προσθέτοντας στον ποσοτικό έλεγχο των υποχρεώσεων 

τους προς τους πελάτες τους (deposits) και τον έλεγχο των ιδίων κεφα

λαίων τους (equity). Μάλιστα η νέας μορφής εποπτεία κάλυπτε με διαφο

ρετικές σταθμίσεις τις κατηγορίες των όποιων «ανοιγμάτων» του Ενεργη

τικού των τραπεζών (assets). Για παράδειγμα, άλλες σταθμίσεις (W) προ

βλέπονταν για τα στεγαστικά δάνεια, άλλες για καταναλωτικά δάνεια, άλ

λες για τα επιχειρηματικά δάνεια, άλλες για τις χρηματιστηριακές τοπο

θετήσεις της τράπεζας κ.λπ. Έτσι ο παρονομαστής του κλάσματος (1.2) 

θα μπορούσε, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις σταθμίσεις, να πάρει την 

κάτωθι αναλυτική μορφή: 

T.R.W.A. = J { [ W 1 i M Χ C 1 | M ] + [W2t_, x C 2 M ] + 

+ [ IV 3 i M x C 3 i M ] + .... + [ IV n i M x C n > M ] } (1·2α) 

όπου: 

T.R.W.A.: το άθροισμα των σταθμισμένων απαιτήσεων (Total Risk Weight

ed Assets) του Ενεργητικού μιας τράπεζας· 

C: η κάθε επιμέρους απαίτηση του Ενεργητικού του Ισολογισμού 

των τραπεζών 

22. Στη Βασιλεία II ο εν λόγω κίνδυνος χωρίστηκε σε καθαρά πιστωτικό και 
λειτουργικό κίνδυνο, αντίστοιχα. 

43 



Wj t_y ο συντελεστής στάθμισης που επισυνάπτεται σε κάθε κατηγο

ρία απαιτήσεων του Ενεργητικού των τραπεζών 

f - 1 ; η προηγούμενη χρονική περίοδος. 

Ταξινομώντας λίγο διαφορετικά τα στοιχεία του παρονομαστή του 

κλάσματος, η εξίσωση του κεφαλαιακού λόγου, CR., θα μπορούσε να 

εμπλουτισθεί περαιτέρω. Συγκεκριμένα, με βάση το γεγονός ότι το χαρτο

φυλάκιο δανείων (banking book) μιας τράπεζας σταθμίζεται μόνο με πι

στωτικό ρίσκο (Credit Risk) και το χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών (trading 

book) με ρίσκο αγοράς (Market Risk) κυρίως, ο κεφαλαιακός λόγος στη 

Βασιλεία Ι θα μπορούσε να παρουσιασθεί και ως εξής: 

{Credit Risk} + {Market Risk} 

το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μιας τράπεζας καθώς και κε

φαλαίων που προσιδιάζουν στα ίδια κεφάλαια (και αναλύον

ται εκτενέστερα στην ενότητα 3.3.1 του Κεφαλαίου 3)1 

οι σταθμισμένες απαιτήσεις του Ενεργητικού των τραπεζών 

με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο που αυτές επωμίζονται. Οι 

απαιτήσεις αυτές αποτελούν και το banking book των τρα

πεζών 

οι σταθμισμένες απαιτήσεις του Ενεργητικού των τραπεζών 

με βάση τον κίνδυνο της αγοράς που εμπεριέχουν. Οι απαι

τήσεις αυτές αποτελούν και το trading book των τραπεζών. 

Σε μακροοικονομικούς όρους, η προσπάθεια ελέγχου του κεφαλαια

κού λόγου, CR., από την κεντρική τράπεζα δεν είναι τίποτα περισσότερο 

από μια προσπάθεια άμεσου ποσοτικού ελέγχου αυτού που στη Νεο-Κεϋν-

σιανή νομισματική πολιτική ονομάστηκε πιστωτικό κανάλι (credit channel). 

Η ικανότητα επιβολής και διατήρησης του κεφαλαιακού λόγου των εμπο

ρικών τραπεζών, CR., στα προβλεπόμενα από τη Βασιλεία Ι επίπεδα θα 
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σήμαινε ότι οι κεντρικές τράπεζες θα ήταν πλέον σε θέση να αποφύγουν 

οποιαδήποτε μελλοντική κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και κατ' 

επέκταση στην πραγματική οικονομία. 

Επιπλέον, όπως εμμέσως πλην σαφώς αναφέρει και ο Lavoie (2003, 

ρ. 514), μέσω του λόγου της κεφαλαιακής επάρκειας, CR., διαμορφώνεται 

μια νέα τάση αντικατάστασης και του πολλαπλασιαστή χρήματος όπως 

τον γνωρίζαμε μέχρι τώρα με ένα «νέο πολλαπλασιαστή» (new reserve mul

tiplier) που δεν είναι άλλος από τον προαναφερόμενο λόγο της κεφαλαια

κής επάρκειας. Δηλαδή ένας άμεσος έλεγχος, μέσω των ιδίων κεφαλαίων, 

της πιστωτικής κυρίως επέκτασης των τραπεζών αντί του κλασικού έμμε

σου ελέγχου της μέσω της Νομισματικής Βάσης2 3. 

Μάλιστα θα μπορούσαμε εδώ να προσθέσουμε ότι σε αυτή την εξέ

λιξη συνέτεινε και το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στις 

ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες (π.χ. G7), αλλά και στην Ελλάδα, είχαμε 

μια νομισματική πολιτική πτωτικών επιτοκίων μέχρι περίπου τις μέρες μας 

(2005), με ίσως μόνη εξαίρεση την περίοδο των πρώτων χρόνων της δε

καετίας του '90. Η εξέλιξη αυτή μαζί με τη διεθνή επέκταση των τραπεζι

κών εργασιών -δηλαδή τη διόγκωση του χρηματοπιστωτικού τομέα- αλλά 

και τη συνεχή γένεση νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων οδήγησε ου

σιαστικά στην «απενεργοποίηση» της σημασίας του κλασικού πολλαπλα

σιαστή και τη γένεση του νέου που μόλις περιγράψαμε (βλέπε αναλυτικά 

Panagopoulos and Spiliotis, 2008 και 2008α). 

23. Με τον όρο πολλαπλασιαστής χρήματος αναφερόμαστε στην αιτιώδη 

σχέση που υπάρχει μεταξύ υποχρεωτικών αποθεματικών των τραπεζών στην 

κεντρική τράπεζα (R), καταθέσεων ιδιωτών (D) και δανείων (L) του τραπεζικού 

συστήματος (π.χ. R => D => /_). Από την άλλη πλευρά ο νέος πολλαπλασιαστής 

χρήματος, όπως παρουσιάζεται πιο διεξοδικά και στην παράγραφο 7.3.1. της 

παρούσας μελέτης, αναφέρεται στην αιτιώδη σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών (Ε) και των δανείων τους (L) (π.χ. Ε => L). Τέλος, 

για μια εκτενή παρουσίαση του κλασικού πολλαπλασιαστή χρήματος, βλέπε 

Levacic and Rebmarn, 1982, Κεφάλαιο 12). 
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1.4. Η επαναδιατύπωση του λόγου κεφαλαιακής επάρκειας (Βασιλεία I I ) 2 4 

Ο προαναφερόμενος κεφαλαιακός λόγος [εξίσωση (1.3)] -που κατ' 

ουσία εξέφραζε συνοπτικά τις απόψεις της Βασιλείας Ι- με τον καιρό και 

την εξέλιξη της τραπεζικής αγοράς δεν θεωρείτο πλέον επαρκής για να 

προσδώσει την έννοια του τρόπου ελέγχου των εμπορικών τραπεζών από 

τις νομισματικές αρχές. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή της Βασιλείας έκρι

νε ότι χρειαζόταν μια μεγαλύτερη και πιο ενδελεχής παρουσίαση των κιν

δύνων. Έτσι, με βάση την αναθεωρημένη πρόταση της Βασιλείας II (2006), 

προστέθηκε -όπως περιγράφουμε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας 

μελέτης- μια πιο αναλυτική και εμπεριστατωμένη προσέγγιση του πιστωτι

κού κινδύνου25. Επίσης, στην αλγεβρική παρουσίαση της εξίσωσης (1.3), 

προστέθηκε και ο λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) της τράπεζας. 

Έτσι, σε θεωρητικό επίπεδο, η ολοκληρωμένη εικόνα του κεφαλαιακού λό

γου (CR.) στο πλαίσιο της Βασιλείας II παρουσιάζεται πλέον ως εξής: 

{Credit Risk} + {Market Risk}+ {Operational Risk} 

όπου CR. > 8% και υπό την προϋπόθεση ότι Tier I (core capital) > Tier I I 2 6 . 

24. Να υπενθυμίσουμε εδώ στον αναγνώστη ότι η Βασιλεία II (2006) είναι 

μόνο σύνολο Οδηγιών (π.χ. η Οδηγία 2006/48/Ε.Κ. που σχετίζεται με την Ανάληψη 

και Άσκηση δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και η Οδηγία 2006/ 

49/Ε.Κ. που σχετίζεται με την Επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων 

επενδύσεων αλλά και των πιστωτικών ιδρυμάτων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Οι εν λόγω Οδηγίες θα έχουν ισχύ νόμου μόνο όταν θα ψηφιστούν από τα επιμέ

ρους Κοινοβούλια της Ε.Ε. 

25. Διαχωρισμός του τρόπου υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου με 

βάση την Τυποποιημένη (Standardised) μέθοδο και την προσέγγιση Εσωτερικής 

Διαβάθμισης (ή LR.Β.). 

26. Ένας επιπλέον περιορισμός που η Βασιλεία II (2006) θέτει είναι ότι: 

Tier Ι + Tier II 
CR. = >4% (1.4α). 

{Credit Risk} + {Market Risk} + {Operational Risk} 
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Επιπροσθέτως, θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τους επιμέ

ρους κινδύνους που υπάρχουν στο Ενεργητικό μιας τράπεζας λόγω των 

τοποθετήσεων της -και που αλγεβρικά παρουσιάζονται στον παρονομαστή 

της εξίσωσης (1.4)- με τα αντίστοιχα ποσά που αναλογούν ως κεφαλαιακή 

απαίτηση (ή κεφαλαιακή χρέωση) στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας για 

αυτούς (τους κινδύνους). Έτσι για την κάθε περίπτωση κινδύνου ξεχω

ριστά θα έχουμε: 

1. Κεφαλαιακή Απαίτηση (K.A.Credìt Risk) ή Χρέωση, για την ανάληψη 

πιστωτικού κινδύνου στα ίδια της τράπεζας). 

2. Κεφαλαιακή Απαίτηση (K.A.Market Rjsk) ή Χρέωση, για την ανάληψη 

κινδύνου αγοράς στα ίδια της τράπεζας). 

3. Κεφαλαιακή Απαίτηση (K.A.0perational Risk) ή Χρέωση, για την ανάληψη 

του λειτουργικού κινδύνου στα ίδια της τράπεζας. 

Εν συνεχεία, αντικαθιστώντας στην εξίσωση (1.4) τους κινδύνους με 

τα προαναφερόμενα αναλογούντα ποσά των παραπάνω απλών εξισώσεων, 

θα έχουμε την κάτωθι εναλλακτική αλγεβρική μορφή διατύπωσης για τον 

κεφαλαιακό λόγο: 

Tier Ι + Tier II , % 

CR. = > 1 (1.5) 
(Κ.Α.)credit risk + (Κ.Α.)Market rjsk + (K.A.)0peratl0nai risk 

όπου: K.A.: η κεφαλαιακή απαίτηση (ή κεφαλαιακή χρέωση) στα ίδια 

κεφάλαια της τράπεζας ανά κατηγορία κινδύνου. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο παραπάνω κεφαλαιακός λόγος από τη 

μονάδα, τόσο πιο ικανή θεωρείται η εξεταζόμενη τράπεζα να αντιμετωπίσει 

τα όποια αρνητικά shocks της τραπεζικής αγοράς. Αυτό συμβαίνει διότι ο 

παρονομαστής της εξίσωσης (1.5) συμβολίζει τα μικρότερα δυνατά ποσά 

που θα πρέπει, βάσει των τοποθετήσεων της, να έχει διακρατήσει η 

τράπεζα στα ίδια κεφάλαια της και ο αριθμητής συμβολίζει τι πραγματικά 

έχει διακρατήσει τη στιγμή του ελέγχου της τράπεζας. 
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1.5. Μια συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του κεφαλαιακού λόγου 

των τραπεζών [Ίδια κεφάλαια (Tier) και Ενεργητικό (Assets)] 

Καταρχήν να επισημάνουμε εδώ ότι ο κεφαλαιακός λόγος (1.4) ανα

φέρεται στον έλεγχο που πρέπει να ασκείται μέσω των ιδίων κεφαλαίων 

πάνω στα διάφορα στοιχεία (απαιτήσεις) του Ενεργητικού μιας τράπεζας. 

Τα στοιχεία αυτά, ως γνωστόν, εμπεριέχουν πιστωτικό και λειτουργικό 

κίνδυνο αλλά και κίνδυνο αγοράς. Ποια όμως είναι αυτά τα στοιχεία του 

Ενεργητικού μιας τράπεζας που ελέγχονται μέσω του κεφαλαιακού λόγου 

και πώς κατανέμονται συνοπτικά; 

Ξεκινώντας την ταξινόμηση μας από το χαρτοφυλάκιο δανείων (ή 

banking book) που υπάρχει στο Ενεργητικό των τραπεζών -με βάση τις 

κατευθύνσεις που δίνει η Βασιλεία II- θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι 

περιλαμβάνει τις κάτωθι κατηγορίες απαιτήσεων27: 

• Απαιτήσεις από Κράτη και Κεντρικές Τράπεζες (π.χ. κρατικά ομόλο

γα, treasury bills και reserves). 

• Απαιτήσεις από Πιστωτικά Ιδρύματα και Εταιρείες Παροχής Επενδυ

τικών Υπηρεσιών (π.χ. πιστώσεις σε άλλες τράπεζες και χρηματοοι

κονομικά ιδρύματα). 

• Απαιτήσεις από Εταιρείες (π.χ. χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων, 

ακινήτων, working capital κ.λπ). 

• Απαιτήσεις Λιανικής Τραπεζικής 

- Στεγαστικά δάνεια 

- Στεγαστικά δάνεια σε καθυστέρηση (>90 ημερών) 

- Λοιπά δάνεια (σε MME) 

- Λοιπά δάνεια σε καθυστέρηση (>90 ημερών). 

• Τιτλοποίηση Απαιτήσεων (securitisation). 

• Εκτός Ισολογισμού πιστωτικές διευκολύνσεις (off-balance sheets items) 

(π.χ. αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια, εγγυητικές επιστολές κ.λπ.). 

27. Για μια αναλυτική παρουσίαση των απαιτήσεων αυτών βλέπε στο Κεφά
λαιο 4 της παρούσας μελέτης. 
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Υπάρχει επίσης και το χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών (ή trading 

book) του Ενεργητικού των τραπεζών -με βάση τις οδηγίες της Βασιλείας 

II- το οποίο περιλαμβάνει τις κάτωθι κατηγορίες απαιτήσεων28: 

• Απαιτήσεις από επιτόκια. 

• Απαιτήσεις από μετοχές. 

• Απαιτήσεις από συνάλλαγμα. 

• Απαιτήσεις από εμπορεύματα και μέταλλα. 

• Απαιτήσεις από Δικαιώματα (Options). 

Ξεχωριστή τέλος κατηγορία αποτελεί ο λειτουργικός κίνδυνος (oper

ational risk) των τραπεζών που δεν αναλογεί σε κάποιο συγκεκριμένο στοι

χείο (απαίτηση) του Ενεργητικού των τραπεζών, αλλά απευθύνεται και απο

δίδεται με βάση τις εν συνόλω δραστηριότητες τους (βλέπε Κεφάλαιο 5 

της παρούσας μελέτης). 

Πάνω σε αυτές τις κατηγορίες απαιτήσεων η κάθε τράπεζα καλείται 

να προσδώσει τις καλύτερες δυνατές σταθμίσεις (Ws M J έτσι ώστε, μέσω 

των ιδίων κεφαλαίων της (ειδικότερα των Tier Ι, II και III), να μπορεί να 

ελέγχει η ίδια το εύρος των τοποθετήσεων της αλλά και η κεντρική τρά

πεζα την αποτελεσματικότητα της εποπτικής πολιτικής της. 

Τι όμως περιλαμβάνουν τα ίδια κεφάλαια μιας τράπεζας που παρου

σιάζονται στον αριθμητή του κεφαλαιακού λόγου (1.4); Συνοπτικά θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ ότι τα Tier Ι περιλαμβάνουν το μετοχικό 

κεφάλαιο της τράπεζας (κοινές μετοχές στην ονομαστική τους αξία) συν 

τα κέρδη και τις ζημίες από τις δραστηριότητες της. Σε ό,τι αφορά τα Tier 

II, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι περιλαμβάνουν κυρίως κάποιες 

κατηγορίες προνομιούχων μετοχών, υβριδικά κεφάλαια αλλά και μη εγ

γυημένο χρέος. Τέλος, τα Tier III επινοήθηκαν όταν στον υπολογισμό του 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών εισήχθη η έννοια του κιν

δύνου της αγοράς και αναφέρονται στο «Μη εγγυημένο χρέος βραχείας 

28. Για μια αναλυτική παρουσίαση των απαιτήσεων αυτών, πάνω στις οποίες 
υπολογίζεται ο κίνδυνος της αγοράς (market risk), βλέπε στο Κεφάλαιο 5 της 
παρούσας μελέτης. 
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χρονικής διάρκειας» μιας τράπεζας29 (για μια πιο αναλυτική περιγραφή 

όλων των Tier μιας τράπεζας βλέπε Κεφάλαιο 3 της παρούσας μελέτης). 

Στο επόμενο κεφάλαιο προχωρούμε, όπως προαναφέραμε, στην 

παρουσίαση της ιδιαιτερότητας του τραπεζικού κλάδου στη χώρα μας (ως 

παράδειγμα που ισχύει και για κάθε άλλη χώρα), σε σχέση με τους άλ

λους κλάδους της οικονομίας, γεγονός που επέβαλε τη γένεση της Βασι

λείας Ι και II. 

29. Ανάλυση των Tier περιλαμβάνεται επίσης και στους Chami and Co-

simano (2001), αλλά και στους Chami, Khan and Sharma (2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

(ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ) 

2.1. Εισαγωγή - Ο ειδικός ρόλος των τραπεζών 

Είναι σε όλους γνωστός ο ειδικός ρόλος του τραπεζικού συστή

ματος στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών, η διακοπή των οποίων θα 

μπορούσε να επιφέρει επώδυνα αποτελέσματα στην υπόλοιπη οικονομία. 

Ο ειδικός αυτός ρόλος των τραπεζών θα μπορούσε να γίνει περισ

σότερο κατανοητός, αν φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς τράπεζες. Σε έναν 

τέτοιο κόσμο τα νοικοκυριά που έχουν πλεόνασμα μετρητών (ή ρευστό

τητας), λόγω κατανάλωσης μικρότερης του εισοδήματος τους, θα είχαν 

την επιλογή είτε να διατηρούν το πλεόνασμα αυτό σε μετρητά, είτε να το 

επενδύουν απευθείας σε τίτλους (π.χ. μετοχές), τους οποίους θα εξέδιδαν 

κάποιες επιχειρήσεις με σκοπό να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους. 

Σε μια τέτοια οικονομία η ροή των πόρων από τα νοικοκυριά στις 

επιχειρήσεις θα ήταν μικρή και μάλλον αμφίβολη. Οι αιτίες για αυτό έχουν 

να κάνουν με το υψηλό κόστος και τις ειδικές γνώσεις που θα έπρεπε να 

διαθέτουν τα νοικοκυριά προκειμένου να παρακολουθούν και να ελέγχουν 

τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, έτσι ώστε αυτές να μην σπαταλούν 

τους πόρους που τους έχουν εμπιστευθεί, ούτε να τις τοποθετούν σε 

επενδυτικά προγράμματα με αρνητικές παρούσες αξίες. 

Επίσης, η μακροπρόθεσμη και αβέβαια απόδοση των κεφαλαίων που 

προορίζονται από τα νοικοκυριά για τις επιχειρήσεις (είτε με τη μορφή 

του μετοχικού κεφαλαίου είτε με τη μορφή του δανείου) πολύ πιθανόν να 

ανάγκαζαν τα πρώτα να επιλέγουν αντί της αγοράς επιχειρηματικών απαι

τήσεων (π.χ. μετοχών) να διακρατούν μετρητά, έτσι ώστε να καλύπτουν 

άμεσα κάθε μελλοντική τους ανάγκη. Τέλος, ακόμη και αν υπήρχαν οι 
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δευτερογενείς αγορές τίτλων όπου οι επενδυτές θα μπορούσαν να ανταλ

λάξουν τους τίτλους που είχαν στην κατοχή τους, τα διάφορα κόστη 

ανταλλαγής και οι τιμές που θα γινόταν η ανταλλαγή αυτή θα διέφεραν 

σημαντικά από τις αρχικές τιμές απόκτησης των τίτλων σε τέτοιο βαθμό 

που θα αποτελούσε αντικίνητρο συναλλαγής. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σε έναν κόσμο χωρίς τράπεζες, 

το μέσο νοικοκυριό θα προτιμούσε είτε να μην «αποταμιεύει» καθόλου, εί

τε να «αποταμιεύει» με τη μορφή μετρητών, αποφεύγοντας εντελώς να το

ποθετείται σε τίτλους που εκδίδονται από επιχειρήσεις. Όμως στη σύγ

χρονη οικονομία έχει αναπτυχθεί ένας άλλος τρόπος μέσω του οποίου 

διοχετεύονται έμμεσα οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών στις επιχειρήσεις. 

Αυτός πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών.30 

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες μέσω του διαμεσολαβητικού τους ρόλου 

αγοράζουν πρωτογενώς από τις επιχειρήσεις διάφορες μορφές χρέους 

(π.χ. δάνεια, ομόλογα κ.λπ.) όπως και συμμετοχές σε κεφάλαιο (equities). 

Τις εν λόγω αγορές οι τράπεζες τις «χρηματοδοτούν» πουλώντας στα νοι

κοκυριά πρωτογενείς κυρίως τίτλους δικής τους εκδόσεως με τη μορφή 

καταθέσεων. 

Στον Πίνακα 2.1 φαίνονται οι ισολογισμοί μιας τράπεζας και μιας 

επιχείρησης σε απλοποιημένη μορφή. 

Ποιος όμως είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου μια τράπεζα, αγο

ράζοντας επιχειρηματικούς τίτλους πρωτογενώς, κατορθώνει να τους με

τασχηματίζει δευτερογενώς με τρόπο ώστε να είναι πιο ελκυστικοί στον 

μέσο επενδυτή; 

Οι τράπεζες, χορηγώντας μαζικά δάνεια και αγοράζοντας επιχειρη

ματικούς τίτλους, έχουν άμεση και ευρεία πρόσβαση στις επιχειρήσεις, 

30. Βέβαια στη σύγχρονη οικονομική θεωρία υπάρχουν διαφωνίες στο κατά 

πόσο οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών αποτελούν την «κινητήριο δύναμη» των 

επενδύσεων των τραπεζών στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με κάποιους «Συνεπικου-

ρικούς» Μετα-Κεϋνσιανούς, το δανειζόμενο από τις τράπεζες προς τις επιχειρή

σεις χρήμα δημιουργείται από το «πουθενά» (ex nihilo) [βλέπε Seccareccia and 

Parguez (2000)]. Κατ' επέκταση οι αποταμιεύσεις έπονται και δεν προηγούνται 

των επενδύσεων σε επιχειρηματικούς τίτλους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Σύνδεση ισολογισμών μιας τράπεζας και μιας επιχείρησης 

Επιχείρηση 

Ενεργητικό 

Ενσώματα πάγια, 
απαιτήσεις 

(assets) 

Παθητικό 

Πρωτογενείς τίτλοι 
(π.χ. ίδια κεφάλαια, 

δάνεια) 

Τράπεζα 

Ενεργητικό 

Πρωτογενείς 
τίτλοι [(assets), π.χ. 

δάνεια, ίδια 
κεφάλαια 

επιχειρήσεων κ.λπ.] 

Παθητικό 

Πρωτογενείς τίτλοι 
(π.χ. καταθέσεις, 
νοικοκυριών κ.λπ.) 

παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τη δράση τους. Επίσης, μέσω της δια

δικασίας ανανεώσεων, σε τακτά χρονικά διαστήματα, των δανείων τους 

προς τις επιχειρήσεις αποκτούν ιδιότυπη συμμετοχή σε αυτές (σχέση lend

er-borrower) που τους επιτρέπει να παρακολουθούν στενά τις νέες δρα

στηριότητες τους και να γνωρίζουν καλύτερα τη χρηματοοικονομική δυνα

μική τους και τα επενδυτικά τους σχέδια. Επιπλέον, δρώντας ως ιδιότυποι 

συμμέτοχοι σε αυτές στέλνουν ευνοϊκά μηνύματα για τη δραστηριότητα 

τους (των επιχειρήσεων) μέσω της διαδικασίας ανανέωσης των χορηγήσεων 

σε αυτές. Με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες συντελούν στη μείωση του κό

στους άντλησης πληροφοριών για τους εξωτερικούς επενδυτές (μετόχους 

και λοιπούς δυνητικούς δανειστές) και συνεπακόλουθα στη μείωση του 

κόστος έκδοσης νέων τίτλων και άντλησης πόρων από τα νοικοκυριά. 

Επιπλέον, οι τράπεζες χρηματοδοτούν τις απαιτήσεις τους (assets) 

κυρίως δεχόμενες καταθέσεις από τους αποταμιευτές (deposits). Οι κα

ταθέσεις αυτές έχουν συνήθως πολύ υψηλότερα χαρακτηριστικά ρευστό

τητας από ό,τι οι πρωτογενείς επιχειρηματικοί τίτλοι (δάνεια, ομόλογα και 

μετοχές). Για παράδειγμα οι τράπεζες προσφέρουν λογαριασμούς κατα

θέσεων με εγγυημένο κεφάλαιο και απόδοση (επιτόκιο) ελεύθερα διαθέσιμα 

σε πρώτη ζήτηση. Εδώ γεννάται το ερώτημα πώς οι τράπεζες μπορούν να 

προσφέρουν προϊόντα υψηλής ρευστότητας με ασφάλεια, δηλαδή χωρίς 

κίνδυνο, από τη στιγμή που ειδικά στα δανειακά χαρτοφυλάκια τους 

κατέχουν λιγότερο ρευστές απαιτήσεις (προϊόντα) υψηλότερου κινδύνου; 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται στη διασπορά των απαιτή-
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σεών της τράπεζας (portfolio diversification)31. Μέσω αυτής της διασποράς 

η τράπεζα κατορθώνει και μειώνει τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυ

λακίου των δανείων της. Παράλληλα, εκμεταλλευόμενη την καταγεγραμμέ

νη ιστορική σχέση απόδοσης/κινδύνου του χαρτοφυλακίου της, μπορεί με 

κάποια σχετική ακρίβεια να προβλέπει τη διαφορά απόδοσης του από το 

δίχως κίνδυνο επιτόκιο που προσφέρει στους καταθέτες της (η απόδοση 

των υποχρεώσεων της). To spread αυτό (απόδοση απαιτήσεων μείον από

δοση υποχρεώσεων) της επιτρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται με ευχέ

ρεια στις υποχρεώσεις της που έχει αναλάβει έναντι των αποταμιευτών 

της και να προσφέρει προϊόντα μεγάλης ρευστότητας (καταθέσεις) με 

σχετική οικονομική ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά όσο μικρότερη σε μέγεθος 

είναι μια τράπεζα, τόσο αναμένεται, για λόγους επιβίωσης στον τραπεζικό 

ανταγωνισμό, να έχει τοποθετηθεί με λιγότερη διασπορά στο χαρτοφυλά

κιο της. Έτσι η διασπορά αυτή απόδοσης των απαιτήσεων μείον την από

δοση των υποχρεώσεων (spread) μπορεί να είναι υψηλή, είναι όμως ταυ

τόχρονα και πιο ευάλωτη λόγω υψηλότερου κινδύνου που έχει αναλάβει 

η τράπεζα. Το γεγονός αυτό μεγαλώνει σημαντικά την πιθανότητα χρεο

κοπίας της μικρότερης σε μέγεθος τράπεζας, με ανάλογες αρνητικές 

επιπτώσεις πάνω στις υποχρεώσεις που έχει ήδη αναλάβει (καταθέτες). 

Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι που κάνουν τις τράπεζες να διαφο

ροποιούνται από όλες τις άλλες επιχειρήσεις και αυτοί θα αναλυθούν 

συνοπτικά αμέσως παρακάτω: 

Το σύνολο των επιμέρους καταθέσεων τους αποτελούν βασικό στοι

χείο της προσφοράς χρήματος σε κάθε οικονομία (δηλαδή τα νομισματικά 

μεγέθη Μ1, Μ2 και Μ3). Επειδή δε, σύμφωνα με την ποσοτική θεωρία του 

χρήματος, η προσφορά του χρήματος επηρεάζει τον ρυθμό του πληθωρι

σμού32, οι τράπεζες θεωρείται ότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην 

31. Για μια εκτενή παρουσίαση της εφαρμογής της διασποράς των απαιτή
σεων στα χαρτοφυλάκια βλέπε Bodie, Kane and Marcus (2002), Investments, 
McGraw Hill (Κεφ. 9). 

32. Η άποψη αυτή βέβαια δεν είναι αποδεκτή από όλες τις νομισματικές 
σχολές σκέψης παρά μόνο από αυτές της κλασικής προέλευσης. 
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εφαρμογή και διάχυση της νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα 

σε όλη την οικονομία (η αρχή του κλασικού πολλαπλασιαστή χρήματος). 

Ένας επιπλέον λόγος για τον ειδικό και ξεχωριστό τους ρόλο αποτε

λεί το γεγονός ότι οι τράπεζες είναι η κύρια και μερικές φορές η μόνη 

πηγή χρηματοδότησης για ορισμένους τομείς της οικονομίας, όπως επί 

παραδείγματι τη γεωργία. Έχουν δηλαδή έναν ιδιαίτερο ρόλο για την 

κοινωνική ευημερία μεγάλων ομάδων του πληθυσμού33. Σημαντικός είναι 

ακόμη ο ρόλος των τραπεζών στην αποτελεσματικότητα με την οποία διεκ

περαιώνουν το σύστημα πληρωμών. Τυχόν αναποτελεσματικότητα στη δια

χείριση του συστήματος αυτού θα επέφερε σημαντικά προβλήματα που 

θα ήταν φοβερά επιζήμια για την οικονομία. 

Συμπερασματικά, η όποια ανεπάρκεια στην παροχή και διεκπεραίωση 

όλων των παραπάνω υπηρεσιών από την πλευρά των τραπεζών θα είχε 

μεγάλο κόστος τόσο στα νοικοκυριά, που είναι ως επί το πλείστον αποτα

μιευτές, όσο και για τις επιχειρήσεις, που είναι χρήστες των πόρων που 

αποταμιεύονται. 

2.2. Μια απεικόνιση της λογιστικής κατάστασης των εμπορικών τραπεζών 

Από τη μέχρι τώρα ανάλυση γίνεται εμφανές ότι οι τράπεζες αποτε

λούν τον ενδιάμεσο κρίκο που συνδέει τις επιχειρήσεις μιας χώρας, οι 

οποίες εκφράζουν σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες της πραγματικής οι

κονομίας, με το αποταμιευτικό κομμάτι των νοικοκυριών. Μάλιστα, ως συν

δετικός κρίκος των δύο αυτών πλευρών (επιχειρήσεων και νοικοκυριών), 

έχουν τη σημαντική ευθύνη να διοχετεύσουν ή να επενδύσουν τους πό

ρους αυτούς των νοικοκυριών στις άριστες δυνατές επιλογές του οικονο

μικού συστήματος. Επιπροσθέτως, λόγω του σημαντικότατου αυτού ρό

λου των τραπεζών, οι νομισματικές αρχές έχουν την υποχρέωση -εκτός 

33. Για παράδειγμα, στη χώρα μας η ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την 
ιδιαίτερη σημασία του τραπεζικού τομέα για την ελληνική γεωργία, ίδρυσε την 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.). 
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των άλλων δραστηριοτήτων τους- να παρακολουθούν τον τρόπο με τον 

οποίο το τραπεζικό σύστημα πετυχαίνει τον παραπάνω στόχο του. 

Το Διάγραμμα 2.1 που ακολουθεί είναι ενδεικτικό της αλληλοσύν-

δεσης που δημιουργείται μεταξύ της πραγματικής οικονομίας, των τρα

πεζών και των νομισματικών αρχών. Μάλιστα, όπως αναφέραμε και στο 

Κεφάλαιο 1 της παρούσας μελέτης, η σχέση της ενεργού ζήτησης της οι

κονομίας με τις τράπεζες εκφράζεται κυρίως μέσω του δανειακού χαρτο

φυλακίου τους (banking book). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 

Η σύνδεση μιας σύγχρονης χρηματικής οικονομίας 

Τραπεζικό \ / Νομισματικές 
Σύστημα / ~\ Αρχές 

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα θα μπορούσαμε επίσης να παρο

μοιάσουμε το χρηματοπιστωτικό (τραπεζικό) σύστημα με «θεματοφύλακα» 

που εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία μιας οικονομίας. Πώς όμως δια

μορφώνεται ο Ισολογισμός μιας εμπορικής τράπεζας που έχει να επιτε

λέσει ένα τόσο σημαντικό ρόλο στο οικονομικό σύστημα; 

Καταρχήν τα επιμέρους στοιχεία του Ισολογισμού μιας τράπεζας, σε 

ό,τι αφορά την ταξινόμηση τους, παρουσιάζονται διαφορετικά από ό,τι 

στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι λογαριασμοί του Ενερ

γητικού τους (assets) απεικονίζονται με βάση τον βαθμό ρευστότητας 

τους (liquidity), ξεκινώντας από το «Ταμείο» και τα «Ταμειακά Διαθέσιμα» 

που θεωρούνται τα πιο ρευστά στοιχεία, και κατόπιν τα λιγότερα ρευστά 

στοιχεία π.χ. «Ενσώματα Πάγια» κ.λπ. Στο Παθητικό, από την άλλη πλευ

ρά, η απεικόνιση των υποχρεώσεων γίνεται με βάση τον βαθμό ωριμό

τητας τους (maturity), ξεκινώντας από τις υποχρεώσεις εκείνες της τρά

πεζας με την πιο σύντομη ημερομηνία λήξης (π.χ. λογαριασμοί όψεως 

ιδιωτών, καταθέσεις κ.λπ.) και φθάνοντας μέχρι τις πιο χρονικά δεσμευ-
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μένες. Στον Πίνακα 2.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα απλό 

υπόδειγμα του Ισολογισμού μιας εμπορικής Τράπεζας3 4: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Ο Ισολογισμός μιας εμπορικής τράπεζας1 

Ενεργητικό 

1. Ταμειακά διαθέσιμα 
2. Απαιτήσεις έναντι άλλων τραπεζών 
(banking book) 

3. Απαιτήσεις έναντι πελατών 
(π.χ. δάνεια καταναλωτικά, 
στεγαστικά, επιχειρηματικά κ.λπ.) 
(banking book) 

4. Χαρτοφυλάκια ομολόγων & μετοχών 
(trading book) 

5. Συμμετοχές 
(banking book) 

6. Αυλα πάγια στοιχεία 
7. Ενσώματα πάγια στοιχεία 
8. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 

Εκτός Ισολογισμού στοιχεία 
Ενεργητικού (off-balance sheet items) 
Αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια πελατών 
Εγγυήσεις, repos 

Παθητικό 

Υποχρεώσεις (liabilities) 
(π.χ. υποχρεώσεις έναντι άλλων 
πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
λογαριασμοί όψεως ιδιωτών, 
προθεσμίας, Ταμιευτηρίου, 
υποχρεώσεις σε παράγωγα κ.λπ.) 

Άλλα στοιχεία (των υποχρεώσεων) 

Καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο 
(ονομαστική αξία) 
Αποθεματικά κάθε μορφής 
Κέρδη ή ζημίες 
Άλλα στοιχεία (των ιδίων)* 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (equity) 

Γενικό Σύνολο Παθητικού 

Εκτός Ισολογισμού στοιχεία Παθητικού 

* Βλέπε αναλυτικά στοιχεία των Tier II (παράγραφος 3.3.3 της παρούσας μελέτης). 

34. Ο Ισολογισμός των τραπεζών μπορεί να καταρτιστεί και κατά τα αγγλο-

σαξωνικά πρότυπα όπου τα διάφορα στοιχεία του παρουσιάζονται σε κάθετη 

μορφή. Η σχηματική παρουσίαση Ισολογισμού κατά τα πρότυπα αυτά ξεφεύγει 

από τους σκοπούς της παρούσας μελέτης 

35. Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 32, περί γνωστο

ποίησης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, τα χρηματοοικονομικά 
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Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι τα στοιχεία με αρίθμηση από 2-5 του 

Πίνακα 2.2 μπορούν να θεωρηθούν ως το συνολικό χαρτοφυλάκιο της τρά

πεζας. Το χαρτοφυλάκιο αυτό μπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο κατηγορίες: 

Στο χαρτοφυλάκιο δανείων και συμμετοχών που αναφέρεται στις δανεια

κές χρηματοδοτήσεις τ ις οποίες εγκρίνουν και υλοποιούν οι τράπεζες 

[στο πλαίσιο της Βασιλείας II το κομμάτι αυτό ονομάζεται banking book 

(βλέπε Πίνακα 2.2)] και στο χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησίας τίτλων που ανα

φέρεται στις τοποθετήσεις της τράπεζας σε ομόλογα, μετοχές, παράγωγα 

κ.λπ. [ή αλλιώς το trading book της (βλέπε Πίνακα 2.2)]3 6. 

προϊόντα παρουσιάζονται στον Ισολογισμό με βάση την ουσιαστική τους υπό

σταση και όχι τον νομικό τους τύπο. Επιπλέον, στις οικονομικές καταστάσεις θα 

πρέπει να γνωστοποιούνται οι πολιτικές διαχείρισης, η πολιτική αντιστάθμισης 

κινδύνων, η έκθεση σε επιτοκιακό, πιστωτικό, συναλλαγματικό ή κίνδυνο αγοράς, 

καθώς και η εύλογη αξία των προϊόντων αυτών. 

36. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, περί καταχώρησης και αποτύπωσης, τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία των τραπεζών ανάλογα με τον σκοπό της κατοχής 

τους και τη συμπεριφορά τους κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες στον Ισολογισμό. 

Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

1. Εμπορικού χαρτοφυλακίου, για όσα στοιχεία υπάρχει σκοπός πώλησης 

εντός της επόμενης περιόδου για κέρδος, με την αποτίμηση τους να γίνεται σε 

τρέχουσες τιμές με λογισμό της υπεραξίας στα αποτελέσματα. 

2. Διακρατηθέντα ως τη λήξη, όπου κατηγοριοποιούνται όλα τα χρεόγρα

φα (εκτός μετοχών) από τα οποία θα εισπραχθούν τόκοι και κεφάλαιο για όλη τη 

διάρκεια τους, με την αποτίμηση τους να γίνεται στην αναπόσβεστη αξία τους με 

βάση το πραγματικό επιτόκιο απόδοσης. 

3. Δάνεια παρασχεθέντα πρωτογενώς, που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος κτήσης μείον μειώσεις από τυχόν απώλειες λόγω προβλημάτων στην 

τελική είσπραξη τους. 

4. Διαθέσιμα προς πώληση, όπου κατηγοριοποιούνται όσα χρεόγραφα δεν 

ανήκουν στις λοιπές κατηγορίες, με την αποτίμηση τους να γίνεται στην εύλογη 

αξία τους και με δυνατότητα μεταφοράς τυχόν υπέρ ή υπό αξιών είτε στα ίδια 

κεφάλαια είτε στα αποτελέσματα χρήσης της τράπεζας. 

Επιπροσθέτως να αναφέρουμε εδώ ότι το Δ.Λ.Π. 39 (όπως και το Δ.Λ.Π. 37) 

αναφέρονται και σε θέματα σχετικά με τις εκτός Ισολογισμού υποχρεώσεις. 
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Θα μπορούσαμε επιπλέον να αναφέρουμε εδώ ότι το πιο ευαίσθητο 

τμήμα του Ισολογισμού μιας εμπορικής τράπεζας είναι η αποτίμηση του 

συνολικού χαρτοφυλακίου της. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από το 

χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησίας τίτλων (ή εμπορικό χαρτοφυλάκιο) -trading 

book- των τραπεζών λόγω της καθημερινής αποτίμησης του στο χρηματι

στήριο (mark to market) μπορεί να δεχθεί «πλήγμα» οποιαδήποτε στιγμή 

διεθνώς, επηρεάζοντας αρνητικά τα παραγόμενα, από τα συστατικά στοι

χεία του, κέρδη της τράπεζας. 

Όμως και το χαρτοφυλάκιο δανείων και συμμετοχών της τράπεζας 

-banking book-, που είναι το άλλο κομμάτι του συνολικού χαρτοφυλακίου 

της, είναι «ευαίσθητο» στις όποιες μεταβολές των επιτοκίων της κεντρικής 

τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, μια αυξητική μεταβολή για παράδειγμα του 

Euribor μπορεί εμμέσως να επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία της 

τράπεζας37 (π.χ. υψηλά διαφυγόντα κέρδη στην περίπτωση που η τράπεζα 

έχει χορηγήσει δάνεια σταθερών και όχι μεταβλητών επιτοκίων) αλλά και 

πιο άμεσα (π.χ. αρνητική εξέλιξη της δυνατότητας των πελατών/δανειστών 

να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με επιπτώσεις στην κερδοφορία 

της. Δηλαδή αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων στα αποτελέσματα χρή

σης της τράπεζας). 

Συνοπτικά ολόκληρο το μη Παγιοποιημένο Ενεργητικό μιας τράπεζας, 

λόγω του σημαντικού μεγέθους του όχι μόνο σε απόλυτο αλλά και σε σχέ

ση με το αντίστοιχο μη Παγιοποιημένο μέγεθος Ενεργητικού στον Ισολο

γισμό εταιρειών σε άλλους κλάδους της οικονομίας, δημιουργεί την ανάγκη 

ιδιαίτερης προσοχής από μέρους των νομισματικών αρχών της κάθε χώρας. 

Με απλά λόγια, διαχρονικά αναμένεται μεγαλύτερη διακύμανση των στοι

χείων του μη Παγιοποιημένου Ενεργητικού των τραπεζών από ό,τι των αντί

στοιχων στοιχείων των άλλων κλάδων της οικονομίας (assets' volatility). 

Επίσης, αντίστοιχη συγκριτική εξέταση, σε ό,τι αφορά τη λογιστική κα

τάσταση των τραπεζών και εταιρειών σε άλλους κλάδους της οικονομίας, 

37. Ειδικά το αποτέλεσμα αυτό συνδέεται εμφανώς με αυτό που οι New Key-
nesians ονομάζουν Balance Sheet effect [βλέπε Bernanke and Gertler (1995)]. 
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θα πρέπει να γίνει και στο θέμα της δανειακής μόχλευσης (leverage). 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ελεγχθεί επισταμένως ο πολύ διαφορετικός 

λόγος Ξένων/Ίδια κεφάλαια που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε σχέση με 

τους άλλους κλάδους της οικονομίας. 

Επιπροσθέτως μάλιστα, θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί, όπως 

θα δούμε παρακάτω, ότι οι προαναφερόμενες ιδιαιτερότητες στο Ενεργη

τικό και το Παθητικό προκάλεσαν ουσιαστικά τη γένεση της Βασιλείας Ι 

και II. Έτσι, η επόμενη παράγραφος εξετάζει λεπτομερέστερα την κρισιμό

τητα της συγκριτικής «ευαισθησίας» του τραπεζικού κλάδου σε σχέση με 

άλλους κλάδους της οικονομίας. 

2.3. Η κλαδική σύγκριση της «ευαισθησίας» των τραπεζικών απαιτήσεων 

(assets) με αντίστοιχες άλλων κλάδων της οικονομίας 

Στην ενότητα αυτή θα αναδείξουμε την «ευαισθησία» και ιδιαιτερό

τητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος (financial fragility) που σε σημα

ντικό βαθμό ξεκινά από την αυτονομία του (Lapavistas and Ito, 1999) αλλά 

και τη μεγάλη σημασία του στην οικονομία. Ιδιαίτερα όμως θα προσπαθή

σουμε να την αναδείξουμε σε σχέση και με τους δύο άλλους μεγάλους 

κλάδους της οικονομίας, που είναι το εμπόριο και η μεταποίηση. 

Θα προχωρήσουμε δηλαδή σε μια συγκριτική εξέταση κάποιων 

σημαντικών κλαδικών χρηματοοικονομικών δεικτών (ή λόγων) στις τρά

πεζες αλλά και στους δύο προαναφερθέντες άλλους κλάδους. Οι δείκτες 

(ή λόγοι) αυτοί είναι: Ο Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (δηλαδή ο λόγος 

των Ξένων/Ίδια κεφάλαια), που αναφέρεται στην ανάλυση του Παθητικού 

στον Ισολογισμό, καθώς επίσης και ο Δείκτης Παγιοποίησης ή αλλιώς ο 

λόγος Παγίων προς το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού, που αναφέρεται στην 

ανάλυση του Ενεργητικού. 

Ξεκινώντας από τον πρώτο δείκτη, αυτόν της Δανειακής Επιβά

ρυνσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας από τους κυριότερους 

δείκτες προς σύγκριση, μιας και περιγράφει τη διάρθρωση των κεφαλαίων 

στο Παθητικό μέσω του λόγου των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια σε κάθε 

επιχείρηση. Τα ξένα κεφάλαια, που αφορούν κυρίως τις υποχρεώσεις 
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έναντι τρίτων, συνήθως έχουν είτε προκαθορισμένη διάρκεια ή θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση (π.χ. οι καταθέσεις πελατών στις 

τράπεζες) συνήθως με κάποιο κόστος για την επιχείρηση (επιτόκιο καταθέ

σεων). Τα ίδια κεφάλαια, από την άλλη πλευρά, που προέρχονται είτε 

άμεσα (μετοχικό κεφάλαιο) είτε έμμεσα (αποθεματικά) από τους μετόχους, 

δεν έχουν προκαθορισμένη διάρκεια και επιπλέον η απόδοση τους (το 

κόστος χρήσης τους) συνδέεται στενά με την πραγματοποίηση κερδών. 

Ο λόγος των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια παρέχει ένα μέτρο του 

πόσο δανεισμένη είναι η επιχείρηση και καταδεικνύει τον βαθμό της χρη

ματοοικονομικής της μόχλευσης (leverage). Ειδικά στις τράπεζες ο λόγος 

αυτός αναμένεται να είναι πολύ υψηλός, αποδεικνύοντας ότι είναι από τις 

πιο δανεισμένες επιχειρήσεις σε κάθε οικονομία. 

Ως απόδειξη του γεγονότος αυτού στους πίνακες που ακολουθούν 

θα παρουσιάσουμε συγκριτικά τους δείκτες της Δανεικής Επιβάρυνσης 

της ελληνικής μεταποίησης (Πίνακας 2.3) και του εμπορίου (Πίνακας 2.4), 

αλλά και τους αντίστοιχους δείκτες τόσο του κλάδου των τραπεζών (όπως 

παράγεται από τον Πίνακα 2.5) καθώς επίσης και της καθεμιάς από τις έξι 

(6) μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες ξεχωριστά (Πίνακας 2.6). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Μεταποίηση: Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης (Ξένα/Ίδια κεφάλαια) 

Κλάδοι 

Τρόφιμα-Ποτά 

Παράγωγα πετρελαίου 

Μη μεταλλικά ορυκτά 

Βασική μεταλλουργία 

χημικά προϊόντα 

Κλωστοϋφαντουργία 

Τελικά προϊόντα μετάλλου 

Είδη ένδυσης 

Εξοπλισμός μεταφορών 

2001 

0,86 

0,75 

1,00 

0,82 

1,45 

0,74 

0,92 

1,42 

1,48 

2002 

0,95 

0,93 

1,14 

0,98 

1,63 

0,85 

1,10 

1,54 

1,86 

2003 

1,05 

0,80 

1,16 

1,06 

1,76 

0,91 

1,14 

1,67 

1,90 

Αριθμός επιχειρήσεων* 

1.461 

42 

588 

105 

312 

371 

562 

281 

93 

* Ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του δείκτη. 
Πηγή: ΣΕΒ (2005), Η ελληνική βιομηχανία το 2004. 
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Είναι ξεκάθαρο από τον παραπάνω πίνακα ότι ο δείκτης της δανει

κής επιβάρυνσης στην ελληνική μεταποίηση κινείται σε επίπεδα μεταξύ 

0,74:1 και 1,90:1. Αυτό σημαίνει ότι τα ξένα κεφάλαια (με την έννοια των 

υποχρεώσεων) σε μια μεταποιητική εταιρεία της χώρας μας μπορεί να 

ανέρχονται από 74% έως 190% των ιδίων κεφαλαίων της. Σε κάπως δυ

σχερέστερη θέση -σε ό,τι αφορά τον δείκτη δανεικής επιβάρυνσης- κι

νείται το ελληνικό εμπόριο, όπως αναλυτικά φαίνεται στον Πίνακα 2.4. 

Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρούμε ότι τα ξένα κεφάλαια στις 

εταιρείες εμπορίου της χώρας μας ανέρχονται από 230% έως 280% των 

ιδίων κεφαλαίων τους (με την εξαίρεση του κλάδου των αυτοκίνητων και 

μοτοσικλετών, που τα ξένα κεφάλαια ξεπερνούν το 420% των ιδίων). 

Ακολούθως, στον Πίνακα 2.5 παρουσιάζεται ο ενοποιημένος Ισολο

γισμός του έτους 2004 των έξι (6) μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών που 

είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Εμπορική Τράπεζα της Ελλά

δος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank-Ergasias Α.Ε., η Τράπεζα Πει

ραιώς Α.Ε. και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.). Το συνολικό Ενερ

γητικό των Τραπεζών αυτών ξεπερνά το 80% του Ενεργητικού όλου του 

τραπεζικού κλάδου στη χώρα. 

Από τον παραπάνω ενοποιημένο Ισολογισμό διαπιστώνουμε ότι ο δεί

κτης της δανεικής επιβάρυνσης τους (Ξένα/Ίδια κεφάλαια ή Debt/Equity) 

για τις έξι (6) μεγαλύτερες ελληνικές Τράπεζες ανήλθε για το έτος 2004 

σε 14,14:1. Ακόμη και αν μετασχηματίσουμε τον ανωτέρω δείκτη, εξαιρώ

ντας από τις «Υποχρεώσεις» τα «Λοιπά στοιχεία», ο δείκτης της δανειακής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Εμπόριο: Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης 

Κλάδοι 

Χονδρεμπόριο 

Λιανεμπόριο 

Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες 

Σύνολο εμπορίου 

2002 

2,3 

3,0 

4,6 

2,7 

2003 

2,5 

3,1 

4,4 

2,8 

2004 

2,4 

2,9 

4,2 

2,7 

Αριθμός επιχειρήσεων* 

-

-

-

7.193 

* Ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του δείκτη. 
-: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
Πηγή: Εμπορική Τράπεζα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 

Ο ενοποιημένος Ισολογισμός των έξι (6) μεγαλύτερων τραπεζών (2004) 

(Ποσά σε εκατ. €) 

Ενεργητικό 

Στοιχεία 

Χρηματικά 
διαθέσιμα 

Απαιτήσεις 
(Δάνεια) 
(Banking Book) 

Ομόλογα-Μετοχές 
(Trading Book) 

Συμμετοχές 
(Banking Book) 

Άυλα πάγια 

Ενσώματα πάγια 

Λοιπά στοιχεία 

Σύνολο 

Ποσά 

9.578 

117.459 

22.663 

6.326 

539 

2.685 

3.611 

162.861 

% του 
Ενεργητικού 

5,81 

72,12 

13,91 

3,88 

0,33 

1,64 

2,21 

100% 

Παθητικό 

Στοιχεία 

Υποχρεώσεις 
προς άλλες 
τράπεζες 

Καταθέσεις 
(Υποχρεώσεις 
προς πελάτες) 

Λοιπά 
στοιχεία 

Ίδια κεφάλαια 

Σύνολο 

Ποσά 

15.369 

128.063 

8.676 

10.753 

162.861 

% του 
Παθητικού 

9,43 

78,63 

5,32 

6,60 

100% 

Πηγή: Άθροιση Ισολογισμών τραπεζών (2004). 

επιβάρυνσης του κλάδου για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται σε 13,25:1, 

παραμένοντας έτσι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι 

τα ξένα κεφαλαία της τράπεζας είναι περίπου το 1.325% των ιδίων της. 

Ας εξετάσουμε όμως και μεμονωμένα τις τράπεζες αυτές και μάλι

στα διαχρονικά, καλύπτοντας το διάστημα για τα έτη από το 2002 μέχρι 

το 2005. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται για κάθε μια τράπεζα, 

από τις έξι (6) μεγαλύτερες που προαναφέραμε, ο δείκτης της δανειακής 

επιβάρυνσης. 

Το συγκριτικό -σε σχέση με το εμπόριο και τη μεταποίηση- ερώτη

μα που ανακύπτει εδώ είναι προφανές: Γιατί παρά την υψηλή χρηματο

οικονομική τους μόχλευση (leverage), οι τράπεζες θεωρούνται από τις πιο 

χρηματοοικονομικά εύρωστες, υγιείς και ασφαλείς επιχειρήσεις; 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 

Τραπεζικός κλάδος: Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ανά τράπεζα 

Τράπεζες 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. 

Alpha Bank Α.Ε. 

Eurobank-Ergasias Α.Ε. 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

2002 

19,89 

16,01 

11,51 

17,16 

12,10 

9,38 

2003 

18,30 

12,01 

13,83 

15,19 

12,12 

9,73 

2004 

17,21 

11,81 

14,44 

17,21 

12,48 

11,14 

2005 

16,9 

20,4 

12,41 

15,92 

17,37 

13,50 

Πηγή: Άθροιση Ισολογισμών τραπεζών. 

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή έχει να κάνει καταρχήν με τη χρη

ματοοικονομική ιστορία. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν είχαμε μέχρι 

σήμερα περιπτώσεις τραπεζών που δήλωσαν αδυναμία στην πληρωμή των 

υποχρεώσεων τους (default). Μόνη εξαίρεση υπήρξε η Τράπεζα Κρήτης, 

χωρίς όμως απώλειες καταθέσεων, και αυτό χάρις στην τότε επέμβαση 

της Τράπεζας Ελλάδος38. Αυτό συμβαίνει διότι η κάθε κεντρική τράπεζα, 

εκτελώντας τον εποπτικό της ρόλο, υποχρεώνει τις εμπορικές τράπεζες 

στην έκδοση ανά τρίμηνο λογιστικών καταστάσεων καθώς και στον υπο

λογισμό και την παράθεση του δείκτη κεφαλαιακής τους επάρκειας (βλέπε 

Πυλώνας II). Τυχόν αδυναμία κάποιας τράπεζας να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις αυτές αναγκάζει την εποπτεύουσα αρχή να λάβει όλα εκείνα 

τα προσήκοντα μέτρα για την επαναφορά της υπό εξέταση τράπεζας στην 

πρότερη «υγιή» κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται στο ελάχιστο 

δυνατό η περίπτωση εμφάνισης αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεων 

των εμπορικών τραπεζών. 

Μέρος της σχετικής ασφάλειας σχετικά με το χρηματοπιστωτικό σύ

στημα στηρίζεται και στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των «Ξένων 

38. Αντίθετα στις Η.Π.Α. για παράδειγμα, όπου λειτουργούν περί τις 3.000 
τράπεζες, το φαινόμενο της αδυναμίας στην πληρωμή των υποχρεώσεων τους 
(default) είναι πιο πιθανό. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι γενικές αρχές του Συμ
φώνου της Βασιλείας έχουν αμερικανική προέλευση. 
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κεφαλαίων» στις τράπεζες έχουν τη μορφή των καταθέσεων. Αναλυτικό

τερα, στον ενοποιημένο Ισολογισμό των έξι τραπεζών που παρουσιάσαμε 

παραπάνω (Πίνακας 2.6), το ποσό των καταθέσεων στο σύνολο των κεφα

λαίων αποτελούσε το 88% αυτών, ενώ το ποσοστό των καταθέσεων επί του 

συνόλου των ξένων κεφαλαίων είναι ακόμη μεγαλύτερο: 94%. Οι κατα

θέσεις, όμως, ως στοιχείο των Υποχρεώσεων στον Ισολογισμό (με εξαίρε

ση τις προθεσμιακές και τα repos) δεν έχουν προκαθορισμένη διάρκεια. 

Έτσι, σε αντίθεση με τους άλλους κλάδους που εξετάσαμε (εμπόριο και 

μεταποίηση), δεν υπάρχει υποχρέωση από πλευράς τραπεζών να αποδώ

σουν εντός ορισμένου χρόνου το μεγαλύτερο κομμάτι των Υποχρεώσεων 

τους. Αυτό και μόνο το χαρακτηριστικό παρέχει στις τράπεζες την ευχέ

ρεια να θεωρήσουν τα χρήματα των καταθετών ως ουσιαστικά διαρκή κε

φάλαια (χωρίς βέβαια νομικά να είναι) με τα οποία μπορούν να χρηματο

δοτήσουν τις δραστηριότητες τους. Αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντι

κό πλεονέκτημα που δεν υπάρχει στους άλλους κλάδους. 

Συνοψίζοντας, σε αντίθεση με σχεδόν με άλλους κλάδους -εμπόριο 

και βιομηχανία-, το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει ένα τελείως δια

φορετικό πλαίσιο λειτουργίας με διαφορετικό «βαθμό ευαισθησίας», ειδικά 

σε ό,τι αφορά τις Υποχρεώσεις του Παθητικού της. Αυτό έχει ως συνέ

πεια, όπως αναφέρουν και οι Saunders and Cornett (2003, Κεφ. 9), ότι σε 

περίπτωση ενός εξωγενούς shock (π.χ. ενός επιτοκιακού αυξητικού shock3 9, 

ενός πολέμου κ.λπ.) μια «απροετοίμαστη» τράπεζα μπορεί, δυνητικά μιλώ-

39. Η προαναφερόμενη «έκθεση» μπορεί να αποτυπωθεί και αλγεβρικά, 

σύμφωνα με τους Saunders and Cornett (2003). Συγκεκριμένα: 

ΔΕ = -{DA- kDL) xAx Δ//(1 + /) 

όπου: Ε η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων του Ισολογισμού της τράπεζας, / τα 

επιτόκια, DA - kDL, η διαφορά του χρόνου λήξης μεταξύ των στοιχείων του Ενερ

γητικού της τράπεζας και των μοχλευμένων (κ) στοιχείων του Παθητικού της (the 

duration gap) και Α τα στοιχεία του Ενεργητικού της. Έτσι οποιαδήποτε θετική 

μεταβολή των επιτοκίων και υπό την προϋπόθεση ότι DA > DL, θα σημάνει και τη 

χειροτέρευση της θέσης της τράπεζας (Ε). 
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ντας, να οδηγηθεί ευκολότερα σε χρεοκοπία40 λόγω του τελείως διαφο

ρετικού λόγου «Ξένων/Ίδια» από ό,τι μια εταιρεία ενός άλλου κλάδου. 

Προχωρούμε τώρα στην παρουσίαση του δεύτερου σημαντικού χρη

ματοοικονομικού δείκτη, που αναφέραμε στην αρχή της παρούσας ενότητας, 

που είναι ο Δείκτης Παγιοποίησης ή αλλιώς ο λόγος Παγίων προς το Γενικό 

Σύνολο Ενεργητικού, και που αναφέρεται στη διάρθρωση του Ενεργητικού. 

Στον ενοποιημένο Ισολογισμό των 6 μεγαλύτερων Τραπεζών (Πίνακας 

2.5) το ποσοστό των Ενσώματων και Ασώματων παγίων καθώς και των Συμμε

τοχών τους αποτελούν μόλις το 5,86% του Ενεργητικού τους. Το ποσοστό 

αυτό μάλιστα στο δείγμα των μικρότερων τραπεζών είναι ακόμη μικρότερο, 

3,58%, δεδομένου ότι αυτές δεν διαθέτουν τα πάγια στοιχεία των μεγάλων 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Το μεγαλύτερο λοιπόν τμήμα του Ενεργητικού των 

τραπεζών καταλαμβάνεται από τα χρηματοοικονομικά ή μη Παγιοποιημένα 

τους στοιχεία που βασικά περιλαμβάνουν: «τα χρηματικά τους διαθέσιμα-τα-

μείο», «τις καταθέσεις τους στην κεντρική τράπεζα», «τις απαιτήσεις τους από 

δάνεια προς ιδιώτες και επιχειρήσεις» (δηλαδή το banking book) καθώς επί

σης και «το χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων» (δηλαδή το trading book). 

Ποια όμως είναι αντίστοιχα η αναλογία των παγίων στο Ενεργητικό 

των βιομηχανικών επιχειρήσεων; Με άλλα λόγια ποιος είναι ο βαθμός (δεί

κτης) παγιοποίησης στους επιμέρους κλάδους του μεταποιητικού τομέα; 

Ο Πίνακας 2.7 είναι ενδεικτικός της κατάστασης στον συγκεκριμένο κλάδο 

(με διαχρονική ανάλυση ανά υποκλάδο). 

Είναι σαφές από τον Πίνακα 2.7 ότι η παγιοποίηση των στοιχείων 

του Ενεργητικού του μεταποιητικού τομέα είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη παγιοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Αξιοσημείωτη, στα πλαίσια της ανάλυσης των στοιχείων του Ενεργη

τικού των τραπεζών, είναι επίσης και η σύνθεση των μη παγιοποιηθέντων 

40. Οι τράπεζες ισχυρίζονται, ως αντίλογο, ότι με τα εξελιγμένα συστήματα 
οικονομετρίας και στατιστικής κατορθώνουν να προβλέψουν, με σημαντικό βαθμό 
αξιοπιστίας, τις ανάγκες των καταθετών τους για ρευστά διαθέσιμα αλλά και τις 
προσδοκώμενες μεταβολές των διατραπεζικών επιτοκίων, έτσι ώστε να ανταπο
κρίνονται έγκαιρα σε αυτές χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 

Ο βαθμός παγιοποίησης στους επιμέρους κλάδους 

του μεταποιητικού τομέα 

Κλάδοι 

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 

Παραγωγή προϊόντων καπνού 

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ινών 

Κατασκευή ειδών ένδυσης-γουναρικών 

Βιομηχανία δέρματος και ειδών από δέρμα 

Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων από ξύλο 

Κατασκευή χαρτοπολτού και προϊόντων 
από χαρτί 

Εκδόσεις-Εκτυπώσεις 

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου 

Παραγωγή χημικών ουσιών 

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό 

Κατασκευή προϊόντων από μη μεταλλικά 
ορυκτά 

Παραγωγή βασικών μετάλλων 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 

Κατασκευή μηχανών γραφείου και Η/Υ 

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών 

Κατασκευή συσκευών ραδιοφωνίας 
τηλεόρασης 

Κατασκευή ιατρικών οργάνων 

Κατασκευή αυτοκινήτων και οχημάτων 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

Κατασκευή επίπλων 

Ανακύκλωση 

ΣΥΝΟΛΟ 

2001 

60,20 

26,79 

51,93 

31,89 

30,55 

42,15 

43,96 

48,93 

48,4 

39,93 

49,41 

54,01 

51,20 

39,03 

33,40 

15,16 

39,55 

41,22 

35,38 

23,34 

60,33 

44,72 

77,48 

49,64 

2002 

57,16 

30,44 

49,16 

29,25 

27,02 

43,56 

42,35 

46,21 

54,98 

37,40 

46,14 

53,47 

50,95 

44,95 

35,32 

16,52 

39,49 

41,25 

34,56 

25,70 

57,60 

46,24 

66,82 

48,90 

2003 

54,60 

30,52 

46,79 

28,25 

25,32 

42,05 

43,36 

42,77 

53,52 

36,69 

46,03 

50,42 

51,65 

43,25 

35,89 

23,92 

37,28 

32,04 

31,08 

23,67 

55,78 

51,66 

63,56 

47,25 

Πηγή: ΣΕΒ, Η ελληνική βιομηχανία το 2004. 
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στοιχείων στις έξι (6) μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας μας. Συγκεκρι

μένα, με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 2.5 για το 2004, το banking book 

των τραπεζών (δάνεια και συμμετοχές) ξεπερνά το 76% του συνόλου των 

απαιτήσεων, ενώ το trading book ξεπερνά το 13%. Η αποτίμηση των στοι

χείων του πρώτου χαρτοφυλακίου (του banking book) είναι κάτω από την 

άμεση επιρροή των συχνών αλλαγών των επιτοκίων, ενώ η αντίστοιχη απο

τίμηση των στοιχείων του δευτέρου χαρτοφυλακίου (του trading book) εί

ναι κάτω από τις καθημερινές αλλαγές στις χρηματοοικονομικές αγορές. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι το ποσοστό των στοιχείων 

του Ενεργητικού των τραπεζών που είναι κάτω από συχνή ή σχεδόν καθημε

ρινή μεταβολή της αποτίμησης τους (μη παγιοποιημένο) προσεγγίζει το 90%, 

ποσοστό πολύ υψηλότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας. 

Αυτό αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο της ιδιαιτερότητας και της «ευαισθησίας» 

των απαιτήσεων των τραπεζών σε σχέση με τους άλλους κλάδους. Επιπρο

σθέτως, να αναφέρουμε εδώ ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων των τραπεζών 

είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι του μη παγιοποιημένου Ενεργητικού τους 

(72,12%, 2004). Κατ' επέκταση η σωστή και ακριβής τιμολόγηση των δανείων 

αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, έτσι ώστε να αποφεύγονται ή να περιορίζονται 

όσο το δυνατόν οι οποιεσδήποτε διακυμάνσεις του Ενεργητικού τους. 

2.4. Η τιμολόγηση (το επιτόκιο) των τραπεζικών «απαιτήσεων» στα 

πλαίσια της Βασιλείας Ι και II 

Με βάση την κλαδική ανάλυση που περιγράψαμε παραπάνω, δημιουρ

γείται η ανάγκη μιας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής και ορθολο

γικότερης τιμολόγησης των δανείων μίας τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, η 

τιμολόγηση των τραπεζικών «προϊόντων» -στο πλαίσιο της Βασιλείας II-

οτοχεύει τόσο στην αντιμετώπιση των διακυμάνσεων των στοιχείων του 

Ενεργητικού, αλλά και στο να προκαλέσει τα υψηλότερα και όσο το δυ

νατόν πιο εξασφαλισμένα κέρδη στην τράπεζα. Το γεγονός αυτό είναι πο

λύ σημαντικό, διότι τα κέρδη μιας τράπεζας προέρχονται κυρίως από τη 

μεγαλύτερη δυνατή διαφορά της απόδοσης (τιμολόγησης) των στοιχείων 

του Ενεργητικού της από το κόστος χρηματοδότησης του Παθητικού της. 

Για να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό, θα χρειαστεί να δώσουμε 
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ένα αλγεβρικό παράδειγμα τιμολόγησης ενός δανείου δια μέσου της ανά

λυσης κόστους χρηματοδότησης μιας τράπεζας41. Αυτή τη φορά όμως, η 

εν λόγω αλγεβρική ανάλυση εξίσωσης της απόδοσης ενός δανείου με το 

κόστος χρηματοδότησης θα λάβει υπόψη της και τις βασικές παραμέ

τρους κινδύνου που θέτει η Βασιλεία II. Αυτές είναι: η Pd (Probability of 

Default), η L.G.D. (Loss Given Default) και η E.A.D. (Exposure At Default). 

Οι παράμετροι αυτοί παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον Πίνακα 2.8. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 

Η ορολογία των κυριότερων παραμέτρων κινδύνου της Βασιλείας II* 

(Probability of Default) 

L.G.D. 
(Loss Given Default) 

E.A.D. 
(Exposure At Default) 

Η πιθανότητα αθέτησης στην αποπληρωμή του δανείου 
από μέρους του αντισυμβαλλόμενου. Αναλυτικότερα ανα
φερόμαστε στην παράγραφο 4.4.1 του Κεφαλαίου 4 της 
παρούσας μελέτης. 

Οι καταγεγραμμένες απώλειες που θα υποστεί η τράπε
ζα εάν δεν αποπληρωθεί το δάνειο σε περίπτωση αθέ
τησης του αντισυμβαλλόμενου (ζημία σε σχέση με το αρ
χικό ποσό δανεισμού). Το μέγεθος αυτό παρουσιάζεται 
ως ποσοστό (%) και παίρνει τιμές από το 0 έως 1. Η ζη
μιά αυτή καταγράφεται για την τράπεζα μετά τη ρευστο
ποίηση των εχεγγύων (collateral) του κατόχου του δανείου. 
Μετά δηλαδή τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοι
χείων που ενδεχομένως έχει ενεχυριάσει στην τράπεζα. 

Το οφειλόμενο ποσό σε περίπτωση αθέτησης στην απο
πληρωμή του δανείου από μέρους του αντισυμβαλλό
μενου. Είναι δηλαδή το αρνητικό χρηματικό αποτέλεσμα 
το οποίο θα προκληθεί στα ίδια κεφάλαια μιας τρά
πεζας, εάν η απαίτηση από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση 
της διαγραφεί. 

* Υπάρχει επίσης και η διάρκεια χρηματοδότησης (Maturity) που είναι μια παράμετρος που σε 
κάποιες περιπτώσεις υπεισέρχεται και σε κάποιες άλλες όχι. 

41. θα ήταν ενδιαφέρον να μπορούσαμε να παρουσιάζαμε ένα συγκε
κριμένο τραπεζικό παράδειγμα υπολογισμού του τραπεζικού κόστους κεφαλαίου 
με βάση τις αρχές της Βασιλείας II. Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, διότι οι 
τράπεζες μόνο δοκιμαστικά έχουν υπολογίσει τις μεταβλητές Pd και L.G.D. και φυ
σικά δεν τις διαθέτουν στο ερευνητικό κοινό. 
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Ας υποθέσουμε στη συνέχεια ότι η τράπεζα πρόκειται να χορηγήσει 

σε πελάτη της δάνειο με επιτόκιο (ή, την τιμή του οποίου αναζητούμε. Σε 

περίπτωση που το δάνειο αποπληρωθεί στη λήξη του, η απόδοση της τρά

πεζας θα είναι το επιτόκιο αυτό (ή. Η πιθανότητα αποπληρωμής του δα

νείου είναι (1 - Pd), όπου (Pd) η πιθανότητα το δάνειο να μην αποπληρωθεί. 

Σε περίπτωση που το δάνειο δεν αποπληρωθεί, με πιθανότητα για 

αυτό (Pd), τότε η απόδοση γίνεται ίση με -L.G.D. Δεδομένου ότι το δάνειο 

μπορεί να αποπληρωθεί ή να μην αποπληρωθεί, η απόδοση της τράπεζας 

προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των αποδόσεων στις δύο 

προαναφερθείσες περιπτώσεις. Ως σταθμίσεις χρησιμοποιούνται οι πιθα

νότητες μη αποπληρωμής του δανείου (Pd) και η συμπληρωματική της πι

θανότητα (1 - Pd). Σε αλγεβρικούς όρους, η αναμενόμενη απόδοση του δα

νείου που χορήγησε η τράπεζα αποτυπώνεται με την κάτωθι ανισότητα42: 

(1 - Pd) χ Ε(ΓΑ) + Pd Χ (-LG.D.) > 0 (2.1) 

όπου: 

Pd: η πιθανότητα μη αποπληρωμής του δανείου-

E(rA): η αναμενόμενη απόδοση του δανείου [στο παράδειγμα μας το ζη

τούμενο επιτόκιο (/•)]• 

L.G.D.: η ποσοστιαία απόδοση επί του αρχικού ποσού του δανείου σε 

περίπτωση που το δάνειο δεν αποπληρωθεί. Η αξία ρευστοποίησης 

πιθανής εξασφάλισης που δίνεται σε κάλυψη του δανείου ενσω

ματώνεται στον δείκτη αυτό. 

Επιπροσθέτως όμως, η αναμενόμενη απόδοση του δανείου θα πρέ

πει να καλύπτει τόσο το κόστος χρηματοδότησης της ίδιας της τράπεζας, 

όσο και τα λειτουργικά της έξοδα. Αλγεβρικά, η ολοκληρωμένη αναμε-

42. Στη συγκεκριμένη ανισότητα, ο όρος E(rA) που εμφανίζεται ως μετα

βλητή θα μπορούσε να πάρει τη μορφή διανύσματος (vector) περιλαμβάνοντας 

έτσι και στοιχεία «υποκατάστασης» μεταξύ των αποδόσεων του Ενεργητικού των 

τραπεζών (π.χ. οι αποδόσεις από το trading book της τράπεζας, οι αποδόσεις από 

άλλες κατηγορίες δανείων κ.λπ.). Το στοιχείο αυτό όμως είναι πέρα από τις 

επιδιώξεις της παρούσας μελέτης. 
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νόμενη απόδοση του δανείου της τράπεζας, E(rA), αποτυπώνεται με τον 

ακόλουθο τύπο: 

E(rA) = Κόστος χρηματοδότησης + Λειτουργικά έξοδα (2.2). 

Δεδομένου ότι οι τράπεζες για τη χρηματοδότηση τους χρησιμοποιούν 

τόσο ίδια κεφάλαια που αντλήθηκαν (άμεσα ή έμμεσα) από τους μετόχους 

τους, όσο και ξένα, εκδίδοντας μια πληθώρα χρηματοικονομικών εργα

λείων, υπολογίζουν το κόστος χρηματοδότησης τους ως τον σταθμισμένο 

μέσο όρο των επιμέρους στοιχείων. Με αυτό το δεδομένο έχουμε: 

Κόστος χρηματοδότησης (ως %) = (D/{E + D)) χ rd + (E/{D + Ε)) χ re (2.3). 

όπου: 

D: οι υποχρεώσεις (debt) των τραπεζών 

Ε: τα ίδια κεφάλαια (equity) των τραπεζών 

rd: το μετά από φόρους κόστος χρηματοδότησης της τράπεζας-

re: οι αναμενόμενες αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων (equity) της τρά

πεζας4 3. 

Καταλήγουμε στην κάτωθι τελ ική μορφή επιθυμητής απόδοσης του 

δανείου που χορήγησε η Τράπεζα: 

E(rA) = (D/(E + D)) χ rd + (E/(D + Ε)) χ re + C (2.4) 

όπου: 

C: τ α λειτουργικά κόστη της τράπεζας ως ποσοστό του συνόλου του 

Ενεργητικού της (π.χ. Operational cost/Assets)44. 

43. Οι αποδόσεις αυτές διαμορφώνονται από τις δυνάμεις της προσφοράς 

και της ζήτησης στις χρηματιστηριακές αγορές στις οποίες οι μετοχές των τρα

πεζών είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται. Μια οικονομετρική προσέγγιση για 

τις αποδόσεις αυτές μπορεί να ληφθεί μέσω του Capital Asset Pricing Model 

(C.A.P.M.). 

44. Στα «λειτουργικά κόστη» της τράπεζας θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

περιλαμβάνονται στοιχεία όπως: ενοίκια υποκαταστημάτων, κόστος προσωπικού, 

πληρωμές για utilities (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.), αποσβέσεις ακινήτων της τράπεζας κ.λπ. 
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Όπως όμως έχει αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 1, σύμφωνα με τις 

αρχές του κανονιστικού πλαισίου που έθεσε η Βασιλεία Ι, καθώς και του 

αναθεωρημένου πλαισίου της Βασιλείας II, οι τράπεζες οφείλουν να κρα

τούν ένα ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων καθώς και κεφαλαίων που προ

σομοιάζουν με ίδια κεφάλαια (Tier II), προκειμένου να μπορούν να αντιμε

τωπίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο από τα χαρτοφυλάκια των πελατών τους. 

Το ελάχιστο αυτό ποσοστό καθορίζεται σε 8% επί του Ενεργητικού τους, 

τα επιμέρους στοιχεία του οποίου θα πρέπει να σταθμιστούν με βάση συ

γκεκριμένους συντελεστές στάθμισης. Οι συντελεστές αυτοί εξαρτώνται 

από την κατηγοριοποίηση της κάθε απαίτησης του Ενεργητικού ξεχωρι

στά. Για παράδειγμα, τα «Ταμειακά διαθέσιμα» καθώς και οι «Καταθέσεις 

της τράπεζας στην Κεντρική και σε άλλες τράπεζες» έχουν συντελεστή 

στάθμισης 0%. Αντίθετα, με 100% πρέπει να σταθμιστούν οι απαιτήσεις 

(τα δάνεια) έναντι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (βλέπε Πίνακα 3.3 

της παρούσας μελέτης). Το αλγεβρικό άθροισμα όλων των επιμέρους 

σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού θα πρέπει στη συνέχεια να 

χρησιμοποιηθεί ως παρονομαστής στο κλάσμα του δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας [βλέπε εξίσωση (1.4)]. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, και σύμφωνα με τις επιταγές του 

κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας η εξίσωση (2.3) θα πρέπει να τροπο

ποιηθεί ελαφρώς, έτσι ώστε να συμπεριλάβει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του πιστωτή προς τον οποίο δίνεται το δάνειο, που καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την πιθανότητα αποπληρωμής του δανείου, το ποσό των ιδίων κε

φαλαίων που θα πρέπει να παρακρατούνται έναντι του δανείου αυτού 

(σύμφωνα με τις επιταγές της Βασιλείας) και συνεπακόλουθα το κεφα

λαιακό κόστος της τράπεζας. Έτσι, με βάση και το γεγονός ότι τα ίδια 

διακρατούμενα κεφάλαια (Ε) στο Παθητικό της τράπεζας, λόγω των 

κανόνων της Βασιλείας Ι ή και II, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να ισούνται με 

Ε = 0,08 χ R.W.A. αλλά και δεδομένης της τροποποίησης ότι: Ε + D = 

R.W.A. χ 0,08 + (1 - (R.W.A. x 0,08)) = 1, η εξίσωση (2.3) παρουσιάζεται 

πλέον ως εξής: 

Κόστος χρηματοδότησης (ως %) = R.W.A. χ 0,08 χ re + 

+ (1 - {R.W.Α. χ 0,08)) χ rd (2.5) 
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όπου: 

R.W.A.: ο συντελεστής στάθμισης που χρησιμοποιεί η τράπεζα για να 

υπολογίσει το ποσό που χρειάζεται να διακρατήσει στα ίδια κε

φάλαια της για την κάθε κατηγορία απαίτησης της (π.χ. διάφορα 

δάνεια), πολλαπλασιασμένο όμως σύμφωνα με τις αρχές της Βα

σιλείας Ι και II με το ελάχιστο ποσοστό του 8%. 

Ενσωματώνοντας και τα λειτουργικά έξοδα της τράπεζας, ως ποσο

στό επί του συνόλου του Ενεργητικού της, φθάνουμε στην τελική τροπο

ποίηση της βασικής εξίσωσης (2.2) που αλγεβρικά έχει ως εξής: 

Ε(ΓΑ) = R.W.A. χ 0,08 χ re + (1 - (RIVA x 0,08)) χ rd + C (2.6). 

Δεδομένου όμως ότι σε έναν Ισολογισμό το Ενεργητικό ισούται με 

το Παθητικό, οι εξισώσεις (2.1) και (2.6) είναι ισοδύναμες και συνεπώς: 

(1 - Pd) χ E{rA) + Pd χ (-L.G.D.) = (R.W.A. χ 0,08) χ re + 

+ (1 - (RIVA χ 0,08)) χ rd + C (2.7). 

Λύνοντας την παραπάνω εξίσωση ως προς την προσδοκώμενη 

απόδοση του δανείου, μπορούμε να πάρουμε την κάτωθι μορφή εξίσωσης: 

[(L.G.D.) χ Pd + R.W.A. χ 0,08 χ re + C + (1 - (RIVA χ 0,08)) χ rd] 
Ε(ΓΔ) = + mark up 

(1 - Pd) 

(2.8) 

ή σε πιο απλή πολυμεταβλητή μορφή (που θα διευκόλυνε σε μια οικονο

μετρική εκτίμηση της διαμόρφωσης των επιτοκίων στο πλαίσιο της Βα

σιλείας II): 

/ = E{rA) = Pd χ (1 - Pd)-1 χ (L.G.D.) + (R.W.A. χ 0,08) χ (1 - Pd)"1 χ re + 

+ (1 - Pd)"1 χ C + (1 - {R.W.A. χ 0,08)) χ (1 - P J " 1 χ rd + mark up (2.9). 

Η επαύξηση (mark up) που προσθέτουμε είναι εξωγενής και πε

ριγράφει το επίπεδο ανταγωνισμού σε μια τραπεζική αγορά. 4 5 

45. Όσο πιο μονοπωλιακή η αγορά που εξετάζουμε, τόσο μεγαλύτερο το 

mark up. Κατά συνέπεια, σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού το mark up αυτό είναι 
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Με βάση τον ανωτέρω μαθηματικό τύπο, το επιτόκιο ενός δανείου ή 

διαφορετικά η αριστοποιημένη απόδοση των επιμέρους στοιχείων του 

banking book μιας τράπεζας, στα πλαίσια της Βασιλείας Ι και II, καταδει

κνύεται ότι θα πρέπει να είναι συνάρτηση των κάτωθι στοιχείων: του 

κόστους δανεισμού της τράπεζας (δηλαδή rd = imm), της απόδοσης των 

ιδίων κεφαλαίων της (re), του ελάχιστου (minimum) ποσοστού κεφαλαια

κής επάρκειας που θα πρέπει διατηρεί (R.W.A. x 8%), των λειτουργικών 

της εξόδων της (C), της πιθανότητας το δάνειο να μην αποπληρωθεί (Pd), 

του ποσού που η τράπεζα θα απολέσει σε περίπτωση που το δάνειο δεν 

αποπληρωθεί (L.G.D.) καθώς και των συνθηκών ανταγωνισμού στην εξε

ταζόμενη τραπεζική αγορά (mark up). 

Ξεκινώντας από τις προσδοκώμενες ζημιές από τις δανειακές τοπο

θετήσεις της τράπεζας (L.G.D.), θα λέγαμε ότι είναι ο πρώτος σημαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει τη διαμόρφωση των επιτοκίων χορηγήσεων 

(δανείων). Επιπροσθέτως, μπορεί εύκολα πλέον να γίνει αντιληπτό γιατί 

υπάρχει διαφοροποίηση στα επιτόκια σε ό,τι αφορά τις διάφορες κατηγο

ρίες δανείων. Για παράδειγμα, τα στεγαστικά δάνεια έχουν συνήθως τα 

πιο χαμηλά επιτόκια, καθώς τόσο η πιθανότητα μη αποπληρωμής τους (δη

λαδή το Pd), είναι χαμηλή, αλλά και σε περίπτωση μη αποπληρωμής τους 

το ποσό που η τράπεζα θα ανακτήσει (1 - L.G.D.) είναι μεγάλο. Αυτό 

συμβαίνει διότι τα δάνεια κατοικίας εξασφαλίζονται με εγγύηση τα ίδια τα 

ακίνητα που καλύπτουν σε ποσοστό που υπερβαίνει συνήθως το 110% της 

αξίας τους (collateral), καθώς και το γεγονός ότι η ζήτηση για αγορά κατοι

κίας παραμένει σταθερή. Το αντίθετο ισχύει στα καταναλωτικά δάνεια και 

στις πιστωτικές κάρτες. Τα δάνεια της μορφής αυτής είναι συνήθως χωρίς 

καλύψεις και ο κίνδυνος αθέτησης τους είναι υψηλός (έχουν υψηλό Pd). 

Επίσης, όσο πιο «ανοργάνωτη», τρόπο τινά, είναι μια τράπεζα, τόσο 

υψηλότερο είναι το λειτουργικό της κόστος, C, ως προς το σύνολο του 

ίσο με μηδέν. Επιπροσθέτως να επισημάνουμε ότι σε μια μακροοικονομετρική προ
σέγγιση της εξίσωσης (2.9), ο όρος L.G.D. θα εκπροσωπούσε τις δυνάμεις της ενερ
γού ζήτησης της οικονομίας (Post Keynesian), ενώ οι υπόλοιποι όροι θα θεωρού
νταν εκφράσεις της προσφοράς (με έμφαση στη New Consensus προσέγγιση). 
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Ενεργητικού της. Το γεγονός αυτό επιβαρύνει το επιτόκιο χορηγήσεων 

(δανείων). Απόδειξη ότι συνήθως οι μικρότερες και εξ ορισμού καλύτερα 

οργανωμένες, λιγότερο γραφειοκρατικές και περισσότερο ευέλικτες τρά

πεζες ακολουθούν συνήθως πολιτικές τιμολόγησης των προϊόντων τους 

χαμηλότερου κόστους. 

Σε ό,τι αφορά την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της {re), αυτή απο

φασίζεται από τις προθέσεις των μετόχων της τράπεζας και δεν επιδέχεται 

άλλη εξωγενή παρέμβαση (εκτός του προκαθορισμένου συντελεστή 8% της 

Βασιλείας Ι και II). Έτσι, αν οι μέτοχοι επιθυμούν υψηλότερη απόδοση ιδίων, 

αυτή θεωρητικά μπορεί να μετακυλισθεί στα επιτόκια χορηγήσεων. 

Τέλος, πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι η μεταβολή του βασικού 

διατραπεζικού επιτοκίου [δηλαδή του Euribor ή rd στην εξίσωση (2.9)] 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τα 

επιτόκια χορηγήσεων στη χώρα μας και στην Ευρωζώνη γενικά. Ο συνή

θης λόγος μιας, επί παραδείγματι, αύξησης των συγκεκριμένων επιτοκίων 

είναι η αντιπληθωριστική διάθεση της Ε.Κ.Τ., όπως και κάθε κεντρικής 

τράπεζας. Η εν λόγω αύξηση μπορεί εν συνεχεία -και υπό την προϋπόθε

ση ότι τα δάνεια των τραπεζών είναι κυμαινόμενου επιτοκίου- να περάσει 

και στα επιτόκια χορηγήσεων. 

Συνοψίζοντας, σε μια πιο απλή και λιγότερο μαθηματικοποιημένη 

διατύπωση, η εξίσωση (2.9) θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής 4 6 : 

Αναμεν. ζημίες + λειτουργ. κόστη + σταθμ. κόστος κεφαλαίου ε π ι π ε ο° 
i = + τραπεζικού 

1 ~ ̂ d ανταγωνισμού 

(2.10) 

όπου / το προσδοκώμενο επιτόκιο του κάθε δανείου της τράπεζας. 

46. Η συγκεκριμένη εξίσωση μπορεί άνετα να εφαρμοστεί σε κάθε υποκα

τηγορία του banking book των τραπεζών. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εφαρ

μοστεί στα στεγαστικά δάνεια, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο ΡαΣτεγαστίΚών' κ α ι ν α 

πάρουμε έτσι το επιτόκιο (ι) στα στεγαστικά ή θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα 

Επιχειρηματικά δάνεια, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο ΡdΕπιχειρηματικών κ α ι ν α π ά~ 

ρουμε έτσι το επιτόκιο (i) των επιχειρηματικών δανείων κ.λπ. 
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Υπάρχουν δηλαδή πέντε (5) καθοριστικοί παράγοντες στον καθορι

σμό του επιτοκίου χορηγήσεων: οι προσδοκώμενες ζημιές από τις ιστορι

κές δανειακές τοποθετήσεις της τράπεζας, τα λειτουργικά κόστη ως πο

σοστό των στοιχείων του Ενεργητικού της τράπεζας, το σταθμισμένο κό

στους κεφαλαίου (απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας και το επιτόκιο 

της διατραπεζικής αγοράς), το επίπεδο ολιγοπωλιακής διάρθρωσης του 

τραπεζικού συστήματος, αλλά και ο μετρήσιμος κίνδυνος μη αποπληρω

μής οφειλών προς την τράπεζα (Pd). 

Ειδικά το τελευταίο αυτό στοιχείο (Pd) είναι από τα σημαντικότερα 

δεδομένα που εισήγαγε η Βασιλεία II στον τρόπο υπολογισμού όχι μόνο 

της τιμολόγησης των «προϊόντων» της τράπεζας αλλά, όπως θα δείξουμε 

διεξοδικά στο Κεφάλαιο 4, και της στάθμισης τους. Με απλά λόγια, είναι 

προφανές από την εξίσωση (2.8) ότι, αυξανομένου του ιστορικού επιπέ

δου μη αποπληρωμής οφειλών προς την τράπεζα (Pd), αυξάνεται το προσ

δοκώμενο επιτόκιο (αλλά και οι προσδοκώμενες ζημίες της L.G.D. χ Pd, 

στον αριθμητή του κλάσματος). 

Κατ' επέκταση σε έναν χρηματοοικονομικό κόσμο, εκτός του πνεύ

ματος της Βασιλείας Ι και II, δεν αναμένεται να έχουμε την συγκεκριμένου 

είδους αβεβαιότητα αποπληρωμής δανείων (άρα Pd = 0) και έτσι η εξί

σωση (2.8) επανέρχεται στον «κλασικό» καθορισμό του επιτοκίου, /' = E(rA), 

που είναι ίσο με το κόστος κεφαλαίου συν τα όποια λειτουργικά κόστη 

της τράπεζας και το επίπεδο τραπεζικού ανταγωνισμού. 

2.5. Οι τομείς που απαιτούν την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος 

Λόγω λοιπόν των προαναφερόμενων ιδιαιτεροτήτων του τραπεζικού 

συστήματος αλλά και της ειδικής του σύνδεσης με την υπόλοιπη οικονο

μία (ειδικά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά), όπως είδαμε σχηματικά και 

στο Διάγραμμα 2.1, γεννήθηκε η ανάγκη για μια περαιτέρω διεθνή ρύθμι

ση και θεσμοθέτηση του ρόλου και της λειτουργίας των τραπεζών. 

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται ένα πλαίσιο ρυθμίσεων για τις τράπε

ζες με σκοπό την ενίσχυση των ωφελειών που αποκομίζει η οικονομία και 

η κοινωνία από τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν. Οι ρυθμίσεις αυτές 
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αφορούν: α) την ασφάλεια και την οικονομική ευρωστία τους, β) τα θέ

ματα νομισματικής πολιτικής, γ) την κατανομή των πιστώσεων, δ) την προ

στασία των καταναλωτών, ε) την προστασία των επενδυτών και στ) την εί

σοδο άλλων τραπεζών στον κλάδο. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις συνήθως επιβάλλονται σε διεθνές αλλά και σε 

εθνικό επίπεδο μέσω ενός κανονιστικού πλαισίου. Ένα τέτοιο πλαίσιο είναι η 

περίπτωση της Βασιλείας Ι και από το 2007 και ύστερα η Βασιλεία II. 

Στη συνέχεια του παρόντος θα αναπτυχθούν συνοπτικά οι ως άνω 

ρυθμίσεις που σκοπό έχουν τη θεσμική θωράκιση του ρόλου των τραπε

ζών στην οικονομία. 

α) Ασφάλεια και οικονομική ευρωστία 

Για την προστασία των καταθετών και των πιστωτών και ενάντια στον 

όποιο κίνδυνο χρεοκοπίας (insolvency risk) μιας τράπεζας εξαιτίας, λόγου 

χάρη, κακής ή ελλιπούς διασποράς στο χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων της, η 

ελληνική Πολιτεία (όπως και κάθε Πολιτεία) έχει θεσπίσει δικλείδες και 

επίπεδα προστασίας. 

Έτσι το πρώτο επίπεδο προστασίας έχει να κάνει με τη διασπορά του 

χαρτοφυλακίου των απαιτήσεων της. Στα πλαίσια αυτά, το μέγιστο (maxi

mum) ποσό που μπορεί μια τράπεζα να δανείσει σε έναν πελάτη της δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 15% των ιδίων κεφαλαίων της. Έτσι για παρά

δειγμα μια τράπεζα που έχει δείκτη δανειακής επιβάρυνσης (= Ξένα/Ίδια 

Κεφάλαια ή Debt/Equity) 15,66:1 δεν επιτρέπεται να δανείσει σε έναν μόνο 

πελάτη της περισσότερο από το 1% περίπου του Ενεργητικού της (για την 

ακρίβεια 0,9%). 

Το δεύτερο επίπεδο προστασίας αφορά το ελάχιστο ποσό ιδίων 

κεφαλαίων που οι μέτοχοι μιας τράπεζας πρέπει να καταβάλλουν για τη 

χρηματοδότηση της λειτουργίας της. Είναι προφανές ότι, όσο μεγαλύτερο 

το ποσοστό των ιδίων στα συνολικά κεφάλαια της τράπεζας, τόσο μεγα

λύτερη προστασία έχουν οι καταθέτες της ενάντια στον κίνδυνο χρεοκο

πίας. Αυτό διότι ενδεχόμενες ζημίες στα αποτελέσματα χρήσεως, π.χ. από 

έλλειψη διασποράς, «απορροφώνται» πρώτα από τους μετόχους και, αφού 

τα δικά τους κεφάλαια έχουν εντελώς εξαντληθεί, μετέπειτα πλήττονται οι 
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λοιποί δανειστές της τράπεζας (δηλαδή οι καταθέτες), που καλύπτουν την 

εναπομείνασα ζημιά. Άρα, όσο υψηλότερη η συμμετοχή των ιδίων κεφα

λαίων στη διάρθρωση κόστους της τράπεζας, τόσο μικρότερος ο βαθμός 

κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι δανειστές των τραπεζών. 

Το τρίτο επίπεδο προστασίας έχει να κάνει με την απευθείας εγγύη

ση των καταθέσεων. Για τον σκοπό αυτό και με τον Νόμο 2832/2000 ιδρύ

θηκε στη χώρα μας το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (Hellenic Deposit 

Guarantee Fund), εφεξής T.E.K., το οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου. Το Ταμείο αυτό εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον 

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Το Τ.Ε.Κ. δεν αποτελεί δημόσιο νομικό πρό

σωπο ή δημόσιο οργανισμό ούτε υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Το ιδρυτικό κεφάλαιο του Τ.Ε.Κ. ανήλθε, κατά την ίδρυση του, σε 3 δις 

δρχ. (δηλαδή 8,8 εκατ. €) και καλύφθηκε κατά 60% από την Τράπεζα Ελ

λάδος και κατά 40% μέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών από τα πι

στωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν υποχρεωτικά στο σύστημα εγγύησης 

καταθέσεων κατά την έναρξη λειτουργίας του. Στο σύστημα εγγύησης 

καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που 

έχουν λάβει άδεια και ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα, εκτός του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και 

των πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή των πιστωτικών συνεταιρισμών 

και προαιρετικά τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων των οποίων η 

έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύ

νολο των καταθέσεων του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύ

πτεται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων ανέρχεται σε 20.000,00 €. 

Τέλος, τέταρτο και τελευταίο επίπεδο προστασίας αποτελεί η συχνή 

παρακολούθηση, επίβλεψη και εποπτεία των τραπεζών από μέρους της 

πολιτείας. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται η απευθείας εξέταση και η 

αξιολόγηση και αποτίμηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των δημοσιευ-

θεισών χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους. 

β) Εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής 

Το κίνητρο για τις ρυθμίσεις αυτού του είδους βασίζεται επίσης και 

στο ότι οι τράπεζες παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στη μετάδοση και 
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διάχυση στην υπόλοιπη οικονομία της νομισματικής πολιτικής που ακολου

θείται από την κεντρική τράπεζα. Η αναγκαιότητα της θεσμικής θωράκι

σης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ξεκινά από το γεγονός ότι η κεντρική 

τράπεζα ελέγχει απευθείας μόνο την ποσότητα των χαρτονομισμάτων και 

των κερμάτων στην οικονομία, ενώ ο μεγαλύτερος όγκος της προσφοράς 

χρήματος, που έχει τη μορφή των τραπεζικών καταθέσεων, ελέγχεται μό

νο έμμεσα από αυτήν, μέσω των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων. Κατ' 

επέκταση λοιπόν η κεντρική τράπεζα -χωρίς να επεμβαίνει άμεσα στη 

διάρθρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου (banking book) των εμπορικών 

τραπεζών- μπορεί να τροποποιεί την ποσότητα του χρήματος που διαθέ

τει η τραπεζική αγορά, επηρεάζοντας έτσι την κατάσταση των διαθεσίμων 

μιας εμπορικής τράπεζας και κατ' επέκταση το ποσό των καταθέσεων και 

των δανείων (πράγμα που συνεπάγεται έμμεση επέμβαση στη διάρθρωση 

του δανειακού χαρτοφυλακίου των εμπορικών τραπεζών). 

Μέσα σε αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας, σε αρκετές (αν και 

αριθμός βαίνει μειούμενος) ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου οι νομι

σματικές αρχές επιβάλλουν ελάχιστα θεσμικά επίπεδα ρευστών διαθεσίμων 

που πρέπει να τηρούνται έναντι των υπαρχουσών καταθέσεων των εμπορι

κών τραπεζών, που με τη σειρά τους δεσμεύουν και τα δανειακά τους 

χαρτοφυλάκια47. Στην Ελλάδα το ελάχιστο αυτό ποσό ρευστών διαθεσίμων 

που πρέπει να τηρείται στην κεντρική τράπεζα είναι 2% των καταθέσεων. 

γ) Κατανομή των πιστώσεων 

Οι ρυθμίσεις αυτές επιβάλλουν στις τράπεζες να δανείζουν σε κοι

νωνικά ευαίσθητους κλάδους της οικονομίας, όπως π.χ. στην οικοδομή και 

στη γεωργία, ή ακόμα και σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστρο-

47. Αυτή σε πρακτικό επίπεδο είναι και η λειτουργία του κλασικού πολλα
πλασιαστή χρήματος (money multiplier) στο τραπεζικό σύστημα (βλέπε Pollin, 
1996), όπως την περιγράψαμε και στο Κεφάλαιο 1. Όπως όμως αναφέραμε και 
στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, η εν λόγω μεθοδολογία διάχυσης 
της νομισματικής πολιτικής έχει ήδη θεωρητικά αμφισβητηθεί (Post-Keynesian 
view) ή τροποποιηθεί (New-Keynesian view). 
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φές (σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ.). Οι ρυθμίσεις του είδους αυτού απαιτούν 

από ένα πιστωτικό ίδρυμα να τηρεί ένα ελάχιστο ποσοστό των απαιτή

σεων του (του δανειακού του χαρτοφυλακίου) σε κάποιο συγκεκριμένο 

τομέα της οικονομίας ή, εναλλακτικά, να θέτει τα ελάχιστα δυνατά επι

τόκια, τιμές ή προμήθειες για την υποβοήθηση συγκεκριμένων δραστηριο

τήτων, κλάδων ή και περιοχών. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις δικαιολογούνται 

για λόγους γενικότερου συμφέροντος, ειδικά αν η κοινωνία επιθυμεί να 

στηρίξει συγκεκριμένους κλάδους όπως, π.χ., την οικοδομή και τη γεωρ

γία. Όμως τέτοιου είδους ρυθμίσεις μπορεί να δημιουργήσουν στις τράπε

ζες υψηλά έξοδα (κοινωνικής) εφαρμογής τους. 

δ) Προστασία των καταναλωτών 

Αφορά ρυθμίσεις για την αποφυγή διακρίσεων οτον δανεισμό και 

κυρίως διακρίσεις που έχουν να κάνουν με την ηλικία, τη φυλή, το φύλο, 

ή το εισόδημα. Μερικοί ισχυρίζονται ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις δη

μιουργούν κόστη στις τράπεζες, τα οποία δεν μπορούν να αντισταθμιστούν 

από την κοινωνική ωφέλεια που προκύπτει από την ενίσχυση της ισότιμης 

πρόσβασης στην αγορά χρήματος. 

ε) Προστασία των επενδυτών 

Ένας σημαντικός αριθμός νόμων σε όλον τον κόσμο προστατεύουν 

τους επενδυτές από φαινόμενα εξαπάτησης, διαστρέβλωσης, κακομετα

χείρισης και κατάχρησης που μπορεί να προέλθει είτε από εκμετάλλευση 

εσωτερικών πληροφοριών ή από έλλειψη διαφάνειας ή από κακή συμπε

ριφορά ή και από παράβαση καθήκοντος στις τράπεζες. Αυτοί οι νόμοι, 

λόγω και της υπερμεγέθυνσης των τραπεζικών δραστηριοτήτων και του 

πολλαπλασιασμού των χρηματοοικονομικών εργαλείων, χρειάζονται περαι

τέρω θεσμική ενίσχυση σε όλο τον κόσμο. 

στ) Ρυθμίσεις που αφορούν την είσοδο στον κλάδο 

Το κόστος εισόδου οτον κλάδο επηρεάζει την κερδοφορία των τρα

πεζών που ήδη λειτουργούν. Έτσι, αν ο κλάδος είναι ολιγοπωλιακός και 
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ισχυρά προστατευμένος από νέες εισόδους τραπεζών λόγω των υψηλού 

άμεσου και έμμεσου κόστους εισόδου, θα εμφανίζει υψηλότερα κέρδη για 

τις υπάρχουσες επιχειρήσεις (τράπεζες) σε σχέση με την περίπτωση που 

η είσοδος θα ήταν σχετικά πιο εύκολη48. Οι θεσμικές ρυθμίσεις θα πρέπει 

να στοχεύουν στη βελτίωση τις ανταγωνιστικότητας. 

2.6. Οι κίνδυνοι των τραπεζικών ιδρυμάτων 

Η θεσμική θωράκιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που περι

γράψαμε παραπάνω έχει σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών και 

συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια ελαχιστοποίησης μιας σειράς από 

διαφορετικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες κατά την άσκη

ση της λειτουργίας τους. Για να γίνουμε πιο αναλυτικοί, αναφερόμαστε σε 

μια σειρά από κινδύνους και επιμέρους κινδύνους όπως: 

• Στον κίνδυνο της αγοράς (market risk) που περιλαμβάνει κυρίως: 

• τον κίνδυνο των επιτοκίων, 

• τον κίνδυνο ρευστότητας, 

• τον κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

• Στον πιστωτικό κίνδυνο (credit risk) που περιλαμβάνει κυρίως: 

• τον κίνδυνο που προέρχεται από τα εντός Ισολογισμού στοιχεία 

των τραπεζών (on-balance sheet items), 

• τον κίνδυνο που προέρχεται από τα εκτός Ισολογισμού στοιχεία 

των τραπεζών (off-balance sheet items), 

• τον κίνδυνο χώρας. 

• Τον τεχνολογικό και λειτουργικό κίνδυνο (operational risk). 

• Τους λοιπούς κινδύνους. 

Τους εν λόγω κινδύνους ταξινόμησε με τον παραπάνω τρόπο αρχικά 

η Βασιλεία Ι και πιο εμπεριστατωμένα και αναλυτικά η Βασιλεία II, όπως 

θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια (Κεφάλαια 4 και 5 της παρούσας 

48. Το συγκεκριμένο σχόλιο συνδέεται άμεσα με το mark-up όρο της 
εξίσωσης (2.9) για τον καθορισμό των επιτοκίων στην τραπεζική αγορά. 
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μελέτης). Συνοπτικά μόνο αναφέρουμε εδώ λίγα εισαγωγικά σχόλια για 

τους προαναφερόμενους κινδύνους. 

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων 

Όπως αναφέραμε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, το κλειδί 

στον ειδικό ρόλο των τραπεζών είναι ο «μετασχηματισμός» των περιου

σιακών τους στοιχείων. Ο «μετασχηματισμός» αυτός περιλαμβάνει την 

«αγορά» τίτλων πρωτογενώς, στο συνολικό χαρτοφυλάκιο τους (δάνεια 

ή/και ομόλογα), και τη χρηματοδότηση αυτών «των αγορών» μέσω της 

έκδοσης και διάθεσης τραπεζικών τίτλων (καταθέσεις). Οι τίτλοι τους 

οποίους μια τράπεζα αγοράζει πρωτογενώς συχνά έχουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά διάρκειας και ρευστότητας (liquidity και maturity) από ό,τι 

οι τίτλοι τους οποίους η τράπεζα δευτερογενώς εκδίδει για τη χρηματο

δότηση των πρώτων. Η έλλειψη ταύτισης στις διάρκειες των απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων ενός πιστωτικού ιδρύματος συχνά τις εκθέτει στον κίν

δυνο των επιτοκίων. 

Για παράδειγμα, ας πάρουμε μια τράπεζα που εκδίδει τίτλους διάρ

κειας ενός έτους για να χρηματοδοτήσει απαιτήσεις της με διάρκεια δύο 

ετών. Υποθέτουμε ότι το κόστος των υποχρεώσεων της είναι 9% και η 

απόδοση του Ενεργητικού της 10% ετησίως. Στη διάρκεια του πρώτου 

έτους η τράπεζα θα κερδίσει 1%. Στο δεύτερο όμως έτος τα κέρδη της 

είναι αβέβαια. Αν τα επιτόκια μείνουν αμετάβλητα, το κέρδος της θα 

παραμείνει στο 1%. Υπάρχει όμως πάντα η πιθανότητα αλλαγής των επι

τοκίων μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου έτους, ο επονομαζόμενος 

δηλαδή «κίνδυνος των επιτοκίων». Αν τα (διατραπεζικά) επιτόκια το δεύ

τερο έτος ανέβουν στο 11%, τότε με το επιτόκιο αυτό θα αναγκασθεί να 

δανειστεί η τράπεζα και στο τέλος του δεύτερου έτους θα γράψει μία 

ζημία - 1 % . Έτσι το συμπέρασμα από το παραπάνω παράδειγμα είναι ότι, 

οποτεδήποτε μία τράπεζα διατηρεί πιο μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε 

σχέση με τις υποχρεώσεις, εκτίθεται στον κίνδυνο του κόστους επανα-

χρηματοδότησης του χρέους της. 

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που το τραπεζικό ίδρυμα έχει δα

νειστεί μακροπρόθεσμα (υποχρεώσεις-deposits) για να χρηματοδοτήσει 
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απαιτήσεις μικρότερης διάρκειας, εκτίθεται σε κίνδυνο επανεπένδυσης. 

Πιο συγκεκριμένα, αν για παράδειγμα έχει δανειστεί για δύο χρόνια με 

επιτόκιο 9% και έχει δανείσει με επιτόκιο 10% για ένα χρόνο, τον πρώτο 

χρόνο θα γράψει κέρδος 1%. Τα χρήματα από τις επενδύσεις της θα επι

στραφούν και πρέπει να επενδυθούν για ένα ακόμη χρόνο. Αν εν τω μετα

ξύ τα επιτόκια έχουν μειωθεί στο 8%, τότε η τράπεζα θα γράψει ζημία 

- 1 % τον δεύτερο χρόνο αντισταθμίζοντας το κέρδος του πρώτου χρόνου. 

Επιπρόσθετα στους κινδύνους επαναχρηματοδότησης και επανε

πένδυσης, η τράπεζα αντιμετωπίζει και τον κίνδυνο αγοράς ή, περιφρα

στικά μιλώντας, τον κίνδυνο που δημιουργείται, λόγω της μεταβολής των 

επιτοκίων, στην αποτίμηση των στοιχείων του Ισολογισμού της. Πιο συγκε

κριμένα, ας θυμηθούμε ότι η αγοραία αξία μιας απαίτησης ή μιας υπο

χρέωσης είναι το σύνολο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών της. Έτσι 

με την αύξηση των (διατραπεζικών) επιτοκίων (i) αυξάνει ο συντελεστής 

προεξόφλησης των ροών αυτών και συνεπακόλουθα μειώνεται η αγοραία 

αξία τόσο της απαίτησης όσο και της υποχρέωσης. Αντίθετα, με τη μείω

ση των επιτοκίων έχουμε αύξηση της αγοραίας αξίας και των δύο. Επίσης, 

οι διαφορετικές διάρκειες απαιτήσεων και υποχρεώσεων συνεπάγονται τη 

διαφορετική ευαισθησία τους σε μεταβολές των επιτοκίων. Με απλά λό

για, ο ίδιος ο χρόνος επηρεάζει την ελαστικότητα (το duration, D) των 

στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Το στοιχείο αυτό επιτείνει ακόμη 

περισσότερο τις διαφορές στις αγοραίες αξίες των στοιχείων του Ενεργη

τικού και Παθητικού, μεταβάλλοντας κατ' επέκταση την αγοραία αξία των 

ιδίων κεφαλαίων (Ε), πράγμα που μπορεί να οδηγήσει μια τράπεζα σε 

κίνδυνο χρεοκοπίας. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας ξεκινά τη στιγμή που οι καταθέτες μιας 

τράπεζας ζητούν άμεσα να αποσύρουν τα χρήματα τους. Όταν συμβαίνει 

αυτό, η τράπεζα, για να ικανοποιήσει την αυξημένη ζήτηση καταθέσεων 

(δηλαδή αποπληρωμής των υποχρεώσεων της), είναι αναγκασμένη να 

προσφεύγει σε δανεισμό ή στην πώληση ίδιων περιουσιακών στοιχείων 

της. Το στοιχείο με τη μεγαλύτερη ρευστότητα, σε ό,τι αφορά την πώληση 
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ίδιων περιουσιακών στοιχείων, είναι τα μετρητά και η τράπεζα οφείλει να 

τα χρησιμοποιήσει (διαθέσει) για να καλύψει τις προαναφερθείσες υπο

χρεώσεις της4 9. 

Όμως, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν περιπτώσεις που οι τράπε

ζες αντιμετωπίζουν πραγματικές κρίσεις ρευστότητας. Για παράδειγμα, 

περιπτώσεις όπως μία έλλειψη εμπιστοσύνης στην τράπεζα ή μία γενικό

τερη οξεία οικονομική και νομισματική κρίση μπορεί να αναγκάσουν τους 

δανειστές των τραπεζών (κυρίως τα νοικοκυριά) να αποσύρουν πολύ πε

ρισσότερα από τα προβλέψιμα χρήματα. Όταν όλες οι τράπεζες αντιμετω

πίζουν παρόμοιες αυξημένες ζητήσεις καταθέσεων, τότε αναμένεται το 

κόστος τραπεζικού δανεισμού να αυξηθεί κατακόρυφα και η προσφορά 

χρήματος να μειωθεί ή να περιορισθεί δραστικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

οι τράπεζες αναγκάζονται να πωλούν λιγότερο ρευστά περιουσιακά τους 

στοιχεία, για να ικανοποιήσουν τις απρόσμενες ανάγκες τους. Αυτό μπο

ρεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε μία τράπεζα -ιδιαίτερα σε «ρηχές» 

χρηματοπιστωτικές αγορές- ειδικά όταν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία 

τους πουληθούν σε πολύ μικρότερες τιμές από τις αγορασθείσες (αφού 

η πώληση πρέπει να γίνει άμεσα) από ό,τι αν η τράπεζα είχε περισσότερο 

χρόνο να διαπραγματευθεί. Ως αποτέλεσμα μια τέτοια ρευστοποίηση 

περιουσιακών στοιχείων σε χαμηλές τιμές μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκο

πία. Παραδείγματα τέτοιων λιγότερο ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοι

χείων (απαιτήσεων) στην αγορά είναι τα δάνεια των μικρών επιχειρήσεων 

(Μ.Μ.Ε.) που υπάρχουν στο banking book των τραπεζών. 

Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Όλο και περισσότερες τράπεζες έχουν αναγνωρίσει ότι οι απευθείας 

επενδύσεις στο εξωτερικό και η διατήρηση τίτλων εξωτερικού στα χαρτο-

49. Βέβαια οι τράπεζες επιδιώκουν πάντα να ελαχιστοποιούν τα διαθέσιμα 
τους σε μετρητά, διότι δεν κερδίζουν τόκους (Fama, 1980). Έτσι συνήθως επιθυ
μούν να έχουν τόσα μετρητά στο ταμείο τους όσα είναι αναγκαία για τις καθημε
ρινές αναλήψεις από τους καταθέτες και οι οποίες είναι προβλέψιμες. Σε διαφο
ρετική περίπτωση, για οποιαδήποτε έλλειψη μετρητών η τράπεζα μπορεί να δα
νειστεί από τις υπάρχουσες χρηματαγορές για να «καλυφθεί». 
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φυλάκια τους μπορεί να επεκτείνουν τα κέρδη τους. Η ωφέλεια μιας 

τράπεζας από την επέκταση της στο εξωτερικό προκύπτει από την ικα

νότητα της να προσθέτει στο συνολικό χαρτοφυλάκιο των εγχώριων απαι

τήσεων της και ξένους τίτλους. Με τον τρόπο αυτό αυξάνει τη διασπορά 

του χαρτοφυλακίου της, άρα μειώνει ακόμη περισσότερο τον συνολικό της 

κίνδυνο. Όμως η επέκταση στο εξωτερικό εκθέτει την τράπεζα επιπλέον 

των κινδύνων επιτοκίου και σε «κινδύνους συναλλαγματικών ισοτιμιών». 

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια ελληνική τράπεζα εκταμιεύει 

ένα δάνειο για λογαριασμό μιας αγγλικής εταιρείας σε λίρες Αγγλίας. Αν 

η στερλίνα υποτιμηθεί στο μεταξύ διάστημα σε σχέση με το ευρώ (ή 

ανατιμηθεί το ευρώ σε σχέση με το ξένο νόμισμα), τότε οι πληρωμές κε

φαλαίου και τόκων που θα γίνουν προς την τράπεζα από την αγγλική εται

ρεία θα μετατρέπονται σε λιγότερα ευρώ από ό,τι αρχικά είχε υπολογι

σθεί, πράγμα που μεταφράζεται σε ζημία για την ελληνική τράπεζα που 

προέρχεται από τον «κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών». 

Ο πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος -που είναι και η σημαντικότερη ενότητα που 

εξετάζει η Βασιλεία Ι και II- προκύπτει επειδή οι υπεσχημένες ροές των 

πρωτογενών απαιτήσεων (π.χ. δάνεια), τις οποίες η τράπεζα «αγόρασε», 

μπορεί να αποπληρωθούν από τον δανεισθέντα αλλά μπορεί και όχι. Αν 

το κεφάλαιο ενός δανείου της τράπεζας πληρωθεί στη λήξη του και οι 

τόκοι πληρώνονται κανονικά στις συμφωνημένες ημερομηνίες, η τράπεζα 

δεν κινδυνεύει από τον «πιστωτικό κίνδυνο». Αν όμως ο δανειζόμενος χρεο

κοπήσει, τόσο το κεφάλαιο όσο και οι τόκοι του δανείου είναι σε κίνδυνο. 

Σε σωρευτικό επίπεδο, η αποτυχία αποπληρωμής μεγάλου αριθμού 

απαιτήσεων των τραπεζών έναντι των επιχειρήσεων ή των νοικοκυριών 

μπορεί να οδηγήσει την τράπεζα σε χρεοκοπία. 

Για τη μείωση του «πιστωτικού κινδύνου» οι τράπεζες πραγματο

ποιούν (πιστωτικούς) ελέγχους με τη βοήθεια πληροφοριών που αφορούν 

κυρίως την πορεία των επιχειρήσεων, τις οποίες έχουν δανείσει. Ένας 

δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η λεγό-
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μένη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου δανείων. Με τη διαφοροποίηση 

αυτή επιτυγχάνεται στατιστικά η μείωση της πιθανότητας αθέτησης του 

αντισυμβαλλομένου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. 

Ο κίνδυνος των εκτός Ισολογισμού στοιχείων 

Μια επαναστατική τάση στα μοντέρνα πιστωτικά ιδρύματα είναι η 

ανάπτυξη των εκτός Ισολογισμού στοιχείων (off-balance sheet items). Οι 

τράπεζες έχουν επιδοθεί στην ενίσχυση του ρόλου των στοιχείων αυτών 

καθώς επιτρέπουν σε αυτές να αυξήσουν το εισόδημα τους (ή κέρδος στη 

λογιστική ορολογία) χωρίς να επιβαρύνουν ουσιαστικά τον Ισολογισμό 

τους. Εξ ορισμού η εκτός Ισολογισμού δραστηριότητα δεν εμφανίζεται 

στον Ισολογισμό, επειδή δεν αφορά τρέχουσα απαίτηση ούτε τρέχουσα 

υποχρέωση. Παρ' όλα αυτά οι εκτός Ισολογισμού δραστηριότητες επη

ρεάζουν τη μελλοντική οικονομική κατάσταση της τράπεζας από την άπο

ψη ότι αφορούν πιθανές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. Σαν τέτοιες οι λογι

στές τις τοποθετούν στο τέλος του Ισολογισμού. 

Ένα παράδειγμα εκτός Ισολογισμού στοιχείου είναι οι εγγυητικές 

επιστολές με τις οποίες οι τράπεζες εγγυώνται (σαν τριτεγγυητές) για 

τους πελάτες πιστούχους τους. Αν οι πελάτες αυτοί των τραπεζών (π.χ. 

στην περίπτωση των εγγυητικών επιστολών πληρωμής) έχουν καλή οικονο

μική κατάσταση και εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε οι εγγυητι

κές επιστολές λήγουν αχρησιμοποίητες. Κατ' επέκταση τίποτε δεν θα 

εμφανισθεί στον Ισολογισμό της τράπεζας πέρα από τις προμήθειες που 

θα αυξήσουν τα έσοδα της τράπεζας στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων 

χρήσης της, από την έκδοση των εν λόγω εγγυητικών επιστολών. 

Όμως η δραστηριότητα αυτή δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Αν υποθέσου

με ότι η εταιρεία (πελάτης της τράπεζας) για την οποία έχει εκδοθεί η 

εγγυητική επιστολή χρεοκοπήσει, τότε η τράπεζα υποχρεούται να κατα-

βάλει το ποσό της εγγυητικής επιστολής την οποία έχει εκδώσει και συνε

πώς η πιθανή της υποχρέωση προς τρίτους θα γίνει πραγματική. Η τρά

πεζα θα χρησιμοποιήσει δηλαδή τα δικά της διαθέσιμα για να αποζημιώσει 

τον παραλήπτη της εγγυητικής. Σημαντικές ζημίες από εκτός Ισολογισμού 
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δραστηριότητες μπορεί θεωρητικά να οδηγήσουν μια τράπεζα στη χρεο

κοπία, όπως ακριβώς οι μεγάλες ζημίες που μπορεί να προκληθούν από 

τις εντός Ισολογισμού δραστηριότητες (on-balance sheet items). 

Οι εγγυητικές επιστολές είναι ένα παράδειγμα εκτός Ισολογισμού 

στοιχείου. Άλλα τέτοια στοιχεία είναι οι θέσεις σε προαγορές ή προπω

λήσεις συναλλάγματος, τα swaps, οι συμβάσεις προαγοράς και άλλα 

παράγωγα προϊόντα, τα οποία οι τράπεζες διαθέτουν στα χαρτοφυλάκια 

τους. Παρ' όλο που κάποια από αυτά τα προϊόντα σκοπό έχουν να μειώ

σουν τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο των επιτοκίων, τον κίνδυνο των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών κ.λπ., μια κακή διαχείριση ή μη κατάλληλη 

χρήση τους μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλες ζημίες στις τράπεζες 

(για παράδειγμα η περίπτωση της τράπεζας Barings). 

Ο κίνδυνος χώρας 

Όπως τονίστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μια τράπεζα που δρα

στηριοποιείται διεθνώς και δεν συγχρονίζει τόσο το μέγεθος όσο και τις 

διάρκειες των τοποθετήσεων (assets) και των υποχρεώσεων της (debt) σε 

ξένο νόμισμα εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων του ξένου 

νομίσματος και σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Πέρα όμως από τους κινδύ

νους αυτούς υπάρχει και μία άλλη μορφή κινδύνου, ο «κίνδυνος χώρας». 

Η μορφή αυτή κινδύνου είναι μια πιο σοβαρή μορφή πιστωτικού 

κινδύνου από την αντίστοιχη που μπορεί να αντιμετωπίσει μια τράπεζα 

που τοποθετείται σε εγχώριους τίτλους μόνο. Για παράδειγμα, η τράπεζα 

που αντιμετωπίζει την περίπτωση χρεοκοπίας μιας επιχείρησης την οποία 

έχει δανείσει μπορεί να καταφύγει στα δικαστήρια και να ανακτήσει μέρος 

ή και το σύνολο της οφειλής. Η περίπτωση της επιχείρησης στο εξωτερι

κό είναι διαφορετική, καθώς η ίδια μπορεί να επιθυμεί την τακτοποίηση 

της υποχρέωσης της αλλά να μην μπορεί να το κάνει, διότι η κυβέρνηση 

του ξένου κράτους μπορεί να απαγορεύσει τις πληρωμές για συναλλαγμα

τικούς λόγους ή ακόμη και για πολιτικούς λόγους. Στο παρελθόν, χώρες 

όπως η Αργεντινή, το Περού, και η Βραζιλία έχουν επιβάλει περιορισμούς 

διαφόρων ειδών στις αποπληρωμές χρεών σε εξωτερικούς επενδυτές των 
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εγχώριων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών σε νομίσματα όπως, 

π.χ., το δολάριο. Στις περιπτώσεις αυτές η πιθανότητα να προσφύγει κα

νείς στα τοπικά ή στα διεθνή δικαστήρια δεν θα είχε κανένα απολύτως 

αποτέλεσμα. Η μόνη πιθανότητα μια διεθνούς τράπεζας να διασφαλίσει ή 

και να αυξήσει την πιθανότητα αποπληρωμής των παλαιών οφειλών είναι 

να ελέγξει τη μελλοντική προσφορά δανείων στη χώρα αυτή. Ακόμη και 

αυτή η δυνατότητα όμως γίνεται εξαιρετικά ασθενής σε χώρες που βρί

σκονται στο χείλος της οικονομικής ή και νομισματικής κατάρρευσης. 

Ο τεχνολογικός και ο λειτουργικός κίνδυνος 

Η τεχνολογική αναβάθμιση ήταν το κύριο μέλημα των τραπεζών τα 

τελευταία χρόνια. Μέσω της τεχνολογίας, κυρίως της χρήσης προηγμένων 

συστημάτων πληροφορικής, οι τράπεζες προσπάθησαν να βελτιώσουν τη 

λειτουργική τους αποτελεσματικότητα50. Παραδείγματα είναι η εγκατάστα

ση Α.Τ.Μ. (Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών), το Web Banking κυ

ρίως για τους πελάτες λιανικής, τα αυτόματα γραφεία συμψηφισμού, και 

τα καλωδιακά δίκτυα πραγματοποίησης πληρωμών. Ο αντικειμενικός σκο

πός της τεχνολογικής αυτής επέκτασης είναι η μείωση των λειτουργικών 

εξόδων, η αύξηση των κερδών, και η κατάκτηση νέων αγορών. Πραγμα

τικά δόθηκε η δυνατότητα στις τράπεζες να εκμεταλλευθούν τις όποιες 

οικονομίες κλίμακας και οικονομίες σκοπού που δημιουργεί η τεχνολογία. 

Έτσι οι οικονομίες κλίμακας αναμένεται να βοηθήσουν στη μείωση του 

μέσου κόστους με την επέκταση των προσφερόμενων χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, οι οικονομίες σκοπού τονίζουν την ικα

νότητα των τραπεζών να παράγει συνέργειες από την παραγωγή περισσό

τερων του ενός προϊόντος με τους ίδιους πόρους. Χαρακτηριστικό παρά

δειγμα η χρήση του αρχείου πελατών για την πώληση τόσο τραπεζικών 

όσο και ασφαλιστικών προϊόντων. 

Ο τεχνολογικός κίνδυνος προκύπτει όταν η επένδυση σε τεχνολογία 

δεν παράγει τις αναμενόμενες οικονομίες κόστους ή σκοπού. Αιτία για 

50. Για μια αναλυτική παρουσίαση των τεχνολογικών μεταβολών και επιπτώ
σεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα βλέπε Panopoulou (2005). 
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αυτό αποτελεί συνήθως η γραφειοκρατία, η οποία πολλαπλασιάζεται με τη 

μεγέθυνση και ανάπτυξη ενός πιστωτικού ιδρύματος. Θεωρητικά ο τεχνο

λογικός κίνδυνος μπορεί να οδηγήσει σε ζημίες που μπορεί, σε ακραίες 

περιπτώσεις, να φθάσουν ακόμα και σε ζητήματα χρεοκοπίας (π.χ. ζημιές 

από χάκερς στο σύστημα). Αντίθετα, οι ωφέλειες της τεχνολογικής ανά

πτυξης επικεντρώνονται κυρίως στην υψηλότερη αποτελεσματικότητα σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές, που οδηγεί στην επιβίωση της τράπεζας μα

κροπρόθεσμα. 

Ο λειτουργικός κίνδυνος σχετίζεται εν μέρει με τον τεχνολογικό 

κίνδυνο και μπορεί να γεννηθεί εξαιτίας δυσλειτουργιών στα τεχνολογικά 

συστήματα. 

Οι λοιποί κίνδυνοι 

Παραπάνω επικεντρωθήκαμε σε επτά (7) μορφές κινδύνου που μπο

ρεί να αντιμετωπίσει ένα πιστωτικό ίδρυμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι, ίσως περισσότερο ξεχωριστοί. Παραδείγματα 

τέτοιων κινδύνων αποτελούν μια ξαφνική τροποποίηση του φορολογικού 

νόμου που επηρεάζει όλες τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις ή κάποιες 

απότομες και μη αναμενόμενες αλλαγές στις χρηματαγορές εξαιτίας 

πολέμων, επαναστάσεων ή κατάρρευσης των χρηματιστηριακών αγορών, 

όπως συνέβη τα έτη 1929 και 1987. Τέλος, περισσότερο γενικοί μακροοι

κονομικοί κίνδυνοι, όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία, μπορεί να επη

ρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τις τράπεζες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ι - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

3.1. Εισαγωγή 

Μέσω της εκτενούς παρουσίασης της κλαδικής ευαισθησίας (sensi

tivity) του τραπεζικού συστήματος, που είδαμε στο Κεφάλαιο 2 της πα

ρούσας μελέτης, αναδείχθηκαν ορισμένα πολύ συγκεκριμένα θέματα. 

Διαπιστώθηκε, για παράδειγμα, ότι τόσο σε ό,τι αφορά τον δείκτη Δα

νειακής Επιβάρυνσης όσο και στο ζήτημα των μη Παγιοποιημένων Απαιτή

σεων, οι εμπορικές τράπεζες έχουν τελείως διαφορετικούς λόγους σε 

σχέση με τους αντίστοιχους των άλλων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. 

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μία ελληνική πρωτοτυπία αλλά μία διεθνή 

παρατήρηση. Αυτό όμως σημαίνει ότι, σε περίπτωση αρνητικών οικονο

μικών shocks, (είτε π.χ. με τη μορφή της αύξησης των επιτοκίων είτε με 

τη μορφή της πτώσης της ενεργού ζήτησης), το πιο ευμετάβλητο κομμάτι 

στο οικονομικό σύστημα του Διαγράμματος 2.1 είναι το τραπεζικό σύστη

μα. Όμως το τραπεζικό σύστημα είναι ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό 

τμήμα της οικονομίας, διότι στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι η 

κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης σε κάθε χώρα. 

Η ιδιαιτερότητα αυτή του τραπεζικού συστήματος σε συνδυασμό με 

τη σύγχρονη τάση, ειδικά των επενδυτικών τραπεζών, να τοποθετούνται 

σε απαιτήσεις (assets) που σχετίζονται με γρήγορο και μη αναπτυξιακό 

κέρδος (π.χ. τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που παρουσιάζο

νται στην ενότητα «χαρτοφυλάκια ομολόγων και μετοχών (trading book)» 

του Πίνακα 2.2), οδήγησε αρχικά τις πιο ανεπτυγμένες χώρες σε έναν 

σκεπτικισμό σχετικά με τον τρόπο που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται οι 

εμπορικές τράπεζες. Ο σκεπτικισμός αυτός διευρύνθηκε κατά τη δεκαετία 
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του '80, μετά τη συνεχή και διευρυνόμενη άνθηση τόσο του χρηματοπι

στωτικού τομέα αλλά και των χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

Στην κατεύθυνση αυτή ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή της Βασιλείας 

(Basel Committee), η οποία και λειτουργεί στο πλαίσιο της Τράπεζας των 

Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements-B.I.S.)- Στην εν 

λόγω Επιτροπή συμμετέχουν οι διοικητές ή οι εκπρόσωποι των κεντρικών 

τραπεζών των κρατών μελών του G-10. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν σε 

αυτή οι Η.ΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ελβετία, η Ολλανδία, 

η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Γερμανία, ο Καναδάς, το Βέλγιο και η Γαλλία. Οι 

συγκεκριμένες χώρες αντιπροσωπεύονται από τους εκπροσώπους των 

κεντρικών τραπεζών τους ή από άλλη αρχή επιφορτισμένη με την επο

πτεία του τραπεζικού συστήματος. 

3.2. Ο ιστορικός ρόλος της Επιτροπής της Βασιλείας 

Η Επιτροπή της Βασιλείας πρωτοσυστάθηκε το 1974 και πρωτοσυνε-

δρίασε το 1975. Αρχικός της σκοπός ήταν η τυποποίηση της συμπεριφο

ράς των εμπορικών τραπεζών διεθνώς, έτσι ώστε να αποφεύγονται δυσά

ρεστα προβλήματα στις διεθνείς τραπεζικές σχέσεις (π.χ. το παράδειγμα 

της Bank Herstatt στη Γερμανία ήταν το «εναρκτήριο λάκτισμα» για τη 

σύσταση της Επιτροπής). Οι εποπτικοί κανόνες και οι σχετικές οδηγίες 

που διαμορφώνει η Επιτροπή δεν έχουν δεσμευτικό παρά μόνο συμβου

λευτικό χαρακτήρα, ελπίζοντας στη σύγκλιση του τρόπου λειτουργίας των 

τραπεζών. Ειδικότερα οι οδηγίες της Επιτροπής επικεντρώνονται σε πρω

τοβουλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με: 

• Τον καθορισμό ενός συγκεκριμένου ρόλου για τις εποπτικές αρχές 

ειδικά για την αντιμετώπιση κρίσιμων διατραπεζικών διαφορών. 

• Τη διαβεβαίωση και τεκμηρίωση ότι οι διεθνείς τράπεζες ή οι τράπεζες 

που εμπεριέχονται σε εταιρείες συμμετοχών (holding) δεν μπορούν να 

ξεφύγουν από τις εποπτικές αρχές της χώρας που εδρεύουν. 

• Την προαγωγή ομοιογενών κεφαλαιακών απαιτήσεων σε διεθνές επί

πεδο, έτσι ώστε να εξισωθούν διεθνώς οι όροι τραπεζικού αντα

γωνισμού. 
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Ο τρόπος που λειτουργεί η Επιτροπή είναι ο εξής: Συνεδριάζει συ

νήθως με σκοπό τη λήψη αποφάσεων πάνω στα ζητήματα της εποπτείας 

των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι ληφθείσες αποφάσεις-προτάσεις περνούν 

υπό τύπο ενημέρωσης στις κεντρικές τράπεζες του G-10 (δηλαδή των 11 

χωρών που αναφέραμε). Αυτές με τη σειρά τους συνεδριάζουν στην Τρά

πεζα των Διεθνών Διακανονισμών (B.I.S.) όπου η Επιτροπή τους ζητά την 

προσυπογραφή, τη στήριξη και τη δέσμευση τους για την προώθηση των 

όποιων τελικών προτάσεων της. Όπως μάλιστα μας αναφέρει και ο Αγγε

λόπουλος (2005), η διαχρονική συνεργασία των κεντρικών τραπεζών σε 

θέματα εποπτείας βοήθησε σημαντικά και σε θέματα όπως: 

1. Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εποπτεία σε διάφορες χώ

ρες των εγκατεστημένων σε αυτές ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων 

2. Τον εντοπισμό των όποιων εμποδίων που δημιουργούνται από τους 

διαφορετικούς κανόνες απορρήτου στις διάφορες χώρες και που 

επηρεάζουν την αποτελεσματική εποπτεία αλλά και 

3. Τη μελέτη των διαδικασιών παροχής άδειας εγκατάστασης τραπε

ζών στις διάφορες χώρες αναφοράς. 

Βέβαια το σημαντικότερο κομμάτι της εποπτείας των τραπεζικών 

ιδρυμάτων εντοπιζόταν παραδοσιακά στη σχέση των υποχρεωτικών δια

θεσίμων της κάθε τράπεζας στην κεντρική, σε ό,τι αφορά τις καταγεγραμ

μένες υποχρεώσεις που έχουν προς τους πελάτες τους (καταθέτες), και 

επιπροσθέτως στη σύνδεση που πρέπει να έχουν αυτές οι «υποχρεώσεις» 

με τις δανειακές απαιτήσεις της κάθε τράπεζας (assets). Όμως η αλλαγή 

εποπτικής «πλεύσης» των κεντρικών τραπεζών, και ιδιαίτερα της FED στις 

Η.Π.Α., άλλαξε προς το τέλος της δεκαετίας του '80 και στράφηκε προς 

τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών προς τις απαιτήσεις τους 

(κεφαλαιακός λόγος). Η αιτία για αυτή τη σταδιακή στροφή στις εποπτι

κές προτεραιότητες, που ξεκίνησε από τις Η.Π.Α., φαίνεται εμφανώς στον 

Πίνακα 3.1, από τη μακρόχρονη διαχρονική εξέλιξη του εν λόγω κεφαλαια

κού λόγου (Ίδια κεφάλαια/Συνολικά κεφάλαια) συγκριτικά στις τράπεζες 

και τη μεταποίηση των Η.Π.Α. 

Είναι λοιπόν εμφανές ότι ο τραπεζικός κεφαλαιακός λόγος σε σχέση 

με τις αρχές του προηγούμενου αιώνα πέφτει διαχρονικά μέχρι την αρχική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

Μια συγκριτική εξέλιξη του κεφαλαιακού λόγου στις Η.Π.Α. 

Έτη 

1900 

1950 

1980 

1988 (πρώτη παρουσίαση της Βασιλείας Ι) 

2000 

2002 

Τράπεζες 

(%) 

17,9 

7,6 

5,8 

6,2 

8,5 

9,2 

Μεταποίηση και 

άλλες εταιρείες (%)* 

-

-

25,5 

-

35,1 

-

Πηγή: Gup (2004). 

* Αν και τα στοιχεία της μεταποίησης είναι περιορισμένα, η διαφορά είναι εμφανής. 

εμφάνιση της Βασιλείας Ι (1988) και επιπλέον εκινείτο σε επίπεδα πολύ 

μικρότερα από τα αντίστοιχα της μεταποίησης. Ο πίνακας αυτός είναι μό

νο μια ένδειξη σχετικά με τον λόγο για τον οποίο φθάνουμε στον πρώτο 

Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας το 1988. 

3.3. Η γένεση του πρώτου Συμφώνου της Βασιλείας (1988) 

Η περίοδος της γένεσης της Βασιλείας Ι δεν είναι τυχαία. Σχετίζεται, 

όπως προαναφέραμε, κατά κύριο λόγο με τη ραγδαία ανάπτυξη του πι

στωτικού συστήματος και των χρηματοοικονομικών εργαλείων, που έλαβε 

χώρα διεθνώς στα μέσα της δεκαετίας του '80. Το ίδιο ισχύει σε γενικές 

γραμμές και για την περίπτωση της Ελλάδος51. Ταυτόχρονα, την περίοδο 

εκείνη, όπως αναφέρει και ο Aglietta (1996), εκτός του πολύ χαμηλού κε

φαλαιακού λόγου, που είδαμε στον Πίνακα 3.1, δημιουργήθηκαν ειδικά 

στις Η.Π.Α. προβλήματα από μία σημαντική πιστωτική επέκταση που δεν 

51. Αναλυτικότερα, στο Panagopoulos and Spiliotis (2005) αναφέρεται ότι η 
απελευθέρωση του τραπεζικού μας συστήματος ξεκινά κατ' ουσία το 1987, με 
πρώτα βήματα την απελευθέρωση των επιτοκίων στα διαθέσιμα αλλά και στα επι
τόκια δανεισμού για επιχειρηματικό δανεισμό. 
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συνοδευόταν από αντίστοιχης αξιοπιστίας εγγυήσεις (collateral), με απο

τέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων τους. Αναλυτικότερα, ο συγγραφέας 

αναφέρει την περίπτωση των τοπικών αμερικανικών τραπεζών που ενεπλά-

κησαν σε καταστροφικά δάνεια τα οποία καλύπτονταν από εγγυήσεις σε 

αγροτικές εκτάσεις και πετρέλαιο, οι τιμές των οποίων όμως γνώρισαν 

πτωτικές τάσεις στα τέλη του '80. 

Την ίδια περίοδο έχουμε την εμφάνιση νέων ειδών τραπεζικών υπο

χρεώσεων (liabilities), όπως για παράδειγμα τα Certificate of Deposits 

(CD.'s), που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη «χρηματοδότηση» ευρύ

τερων «πιστωτικών ανοιγμάτων» των τραπεζών, τα οποία όμως ήταν πιο 

ευμετάβλητα από ό,τι τα παραδοσιακά μέσα δανεισμού (καταθέσεις πελα

τών). Τέλος, σημαντικό ρόλο, εκτός των άλλων, έπαιξε και η αύξηση του 

τραπεζικού ανταγωνισμού, η οποία επηρέασε αρνητικά τις αποδόσεις των 

τραπεζικών δανείων. 

Όλα αυτά οδηγούσαν σταδιακά, και για λόγους επιβίωσης των τρα

πεζών, στον ανταγωνισμό, στην ανάληψη δανείων από μέρους των πιστω

τικών ιδρυμάτων με υψηλή πιθανότητα αθέτησης από πλευράς του αντι

συμβαλλομένου (credit default). Το γεγονός αυτό οδήγησε, όπως επιση

μαίνει και ο Aglietta, σε μια πτωτική διαβάθμιση των τραπεζών ειδικά των 

Η.Π.Α. αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Τον Ιανουάριο του 1987 οι δύο αυτές χώρες, με το πιο ανεπτυγμένο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, προχώρησαν σε μια συμφωνία που σκοπό εί

χε να επιβάλει, λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης, ελάχιστα επιτρε

πτά κεφαλαιακά όρια σε όλες της διεθνείς τράπεζες. Αναλυτικότερα, προ

κρίθηκε μια διαδικασία που προέβλεπε την επιβολή διαφορετικής στάθμι

σης σε διάφορα είδη πιστωτικής επέκτασης καθώς επίσης και την ύπαρξη 

δείκτη μετατροπής (conversion factor) των διάφορων ειδών εκτός Ισολο

γισμού στοιχείων (off-balance sheet items), έτσι ώστε να πάρουν μορφή 

μετρήσιμου στοιχείου του Ισολογισμού. Με αυτό τον τρόπο αναδείχθηκε για 

πρώτη φορά η σχέση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ιδίων κεφαλαίων 

πάνω σε σταθμισμένου ρίσκου απαιτήσεις του Ενεργητικού των τραπεζών 

(risk weighted assets). 
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Σε αυτή την περίοδο και ως συνέχεια αυτής της προσπάθειας ελέγ

χου των χρηματοπιστωτικών πραγμάτων, εμφανίστηκε η Επιτροπή της Βα

σιλείας το 1988 και, στο πλαίσιο της Τράπεζας των Διεθνών Διακανονι

σμών (B.I.S.), γενίκευσε εν κατακλείδι την προαναφερόμενη προσπάθεια 

των Η.Π.Α. και του Ηνωμένου Βασιλείου διαμορφώνοντας τη Βασιλεία Ι. 

3.3.1. Οι γενικές αρχές της Βασιλείας Ι 

Όπως ήδη προαναφέραμε, ο άμεσος σκοπός της Βασιλείας Ι ήταν 

η ομογενοποίηση της εποπτείας πάνω στον τρόπο αντιμετώπισης του πι

στωτικού κινδύνου των διεθνών πιστωτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, με 

το κείμενο του Δεκεμβρίου 1987 οριστικοποιήθηκε ένα σύστημα μέτρησης 

του πιστωτικού κινδύνου το οποίο και έγινε αποδεκτό από το G-10 και δό

θηκε για εφαρμογή στις τράπεζες τον Ιούλιο του 1988. Ο τελικός χρόνος 

εφαρμογής ορίστηκε η 31-12-199252. 

Σε ό,τι αφορά την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση, η Βασιλεία Ι (1988) 

προέβλεπε ότι οι τράπεζες θα έπρεπε να ικανοποιούν τον κάτωθι απλο

ποιημένο λόγο κεφαλαιακής επάρκειας (που αναφέραμε και στην εξίσωση 

(1.2) του Κεφαλαίου 1 αυτής της μελέτης): 

Εποπτευόμενα ίδια κεφάλαια της τράπεζας 

Πιοτωτικώς σταθμισμένα στοιχεία του Ενεργητικού των τραπεζών*53 

(* περιλαμβάνονται εντός Ισολογισμού αλλά και εκτός Ισολογισμού μετατρέψιμα στοιχεία) 

Ο λόγος αυτός ονομάστηκε Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και θα 

έπρεπε να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 8%. Θα έπρεπε δηλαδή τα επο-

52. Όπως αναφέρει ρητώς ο Αγγελόπουλος (2005), τον Σεπτέμβριο του 

1993 ανακοινώθηκε ότι όλες οι τράπεζες του G-10 με διεθνή δραστηριότητα κά

λυπταν τα ελάχιστα απαιτούμενα της Βασιλείας Ι (1988). 

53. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή του κινδύνου της αγοράς 

(market risk) στον παρονομαστή του κλάσματος έγινε υποχρεωτική μετά το 1997. 
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πτευόμενα ίδια κεφάλαια της τράπεζας να είναι ίσα η μεγαλύτερα του 8% 

της πιστωτικής σταθμισμένης θέσης του ενεργητικού των τραπεζών54. 

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί παρακάτω σχετικά με το Σύμ

φωνο του 1988 είναι το τ ι περιελάμβαναν αναλυτικά, σε πρακτικό και λο

γιστικό επίπεδο, ο αριθμητής και ο παρονομαστής της εξίσωσης (3.1). 

Ξεκινώντας από τον αριθμητή, να αναφέρουμε ότι περιελάμβανε τό

σο τα επονομαζόμενα Tier Ι όσο και τα Tier II της τράπεζας. Σε όρους του 

Συμφώνου του 1988, τα Tier I (core capital) αποτελούνταν από τα κάτωθι 

στοιχεία: 

• Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο/κοινές μετοχές (paid-up capital/ 

common stocks). 

• Αποθεματικά (disclosed reserves). 

Σε ό,τι αφορά τα Tier II (supplementary capital), αποτελούνταν από 

τα κάτωθι επιμέρους στοιχεία: 

• Αφανή αποθεματικά (undisclosed reserves)55. 

• Αποθεματικά από επανεκτίμηση στοιχείων ενεργητικού (asset reva

luation reserves). 

• Προβλέψεις (general provisions). 

• Υβριδικά εργαλεία κεφαλαίου (hybrid capital equipments). 

• Μη εγγυημένο χρέος (subordinated debt). 

54. Στη Βασιλεία Ι δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί ο χωρισμός του σταθμι

σμένου πιστωτικού κινδύνου σε καθαρά πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο αντί

στοιχα. 

55. Τα συγκεκριμένα αποθεματικά αποτελούν αποθεματικά από κέρδη που, 

αν και έχουν περάσει από την κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης (Α/Χ) της 

τράπεζας και έχουν γίνει αποδεκτά από τις εποπτικές αρχές, εντούτοις με άδεια 

των αρχών δεν δημοσιοποιούνται. Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι σε πολλές 

χώρες (όπως π.χ. στην Ελλάδα) δεν αναγνωρίζονται τέτοιου είδους αποθεματικά, 

λόγω έλλειψης διαφάνειας -παρά το ότι μπορεί ποιοτικώς να είναι ισοδύναμα με 

τα αποθεματικά από κέρδη εις νέον-, τα οδηγεί σε εξαίρεση από τα κύρια κεφά

λαια (Tier Ι) και τα κατατάσσει στα συμπληρωματικά κεφάλαια (Tier II). 
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3.3.2. Τα Tier Ι (κύρια) κεφάλαια 

Να αναφέρουμε αρχικά εδώ ότι, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυ

πα, τα ίδια κεφάλαια για την άσκηση εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμά

των, χωρίζονται αρχικά σε δύο κατηγορίες: στα ίδια κεφάλαια σε μη ενο

ποιημένη βάση και στα ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη βάση. Τα ίδια κε

φάλαια, τόσο σε μη όσο και σε ενοποιημένη βάση, διακρίνονται περαιτέ

ρω στα «βασικά κεφάλαια» (core capital) γνωστά στη διεθνή τραπεζική ως 

κεφάλαια Tier Ι και στα «συμπληρωματικά κεφάλαια» που αποκαλούνται 

διεθνώς κεφάλαια Tier II56. 

Ξεκινώντας από τα Tier Ι κεφάλαια, θα λέγαμε ότι αυτά είναι το βα

σικότερο τμήμα πάνω από το οποίο περνά ο κύριος έλεγχος των εποπτι

κών αρχών. Για τον λόγο αυτό αναφέρονται και ως κύρια κεφάλαια (core 

capital). Στην παραπάνω παρουσίαση είδαμε ότι υποδιαιρούνται στο κατα

βεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και σε αποθεματικά. Επιπροσθέτως όμως, 

όπως μας παρουσιάζει και η Βασιλεία Ι (1994), στο καταβληθέν μετοχικό 

κεφάλαιο εμπεριέχονται τόσο οι κοινές μετοχές της τράπεζας όσο και οι 

προνομιούχες μετοχές. Επίσης περιλαμβάνονται τα αποθεματικά. Μέσα 

στον τελευταίο αυτό όρο εσωκλείονται μια σειρά από στοιχεία του λογι

στικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, εμπεριέχονται τα κέρδη ή οι ζημίες 

εις νέον που αποτελούν τα συσσωρευμένα ετήσια αποτελέσματα χρήσης 

της τράπεζας που μεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια της. Συμπεριλαμβά

νονται όμως και άλλες μορφές κεφαλαίου (surplus), όπως για παράδειγμα 

τα premiums που δημιουργούνται είτε από κάποιο Ι.Ρ.Ο. (Initial Public 

Offering - εισαγωγή μετοχών της τράπεζας στο χρηματιστήριο), είτε από 

άλλης μορφής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον (της ονομαστικής τιμής), 

είτε από γενικά αποθεματικά (π.χ. αποθεματικά χωρίς φορολογική επιβά

ρυνση για επενδυτικούς σκοπούς ή αποθεματικά που σχηματίζονται από 

56. Στη χώρα μας οι παραπάνω διαχωρισμοί τέθηκαν σε εφαρμογή με τις 
Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) υπ' αριθμόν 2053/18.3.1992 
και 2054/18.3.1992. 
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καταστατικές υποχρεώσεις της τράπεζας, όπως το τακτικό αποθεματικό 

κ.λπ.). Στην περίπτωση δε των ενοποιημένων Ισολογισμών (consolidated 

accounts) μιας τράπεζας, στα Tier Ι συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώ

ματα μειοψηφίας, που αποτελούν τη συμμετοχή τρίτων στο κεφάλαιο των 

θυγατρικών. 

Ο Πίνακας 3.2 που ακολουθεί μας δίνει μια συνοπτική εικόνα του 

πώς αντιμετώπιζε το Σύμφωνο της Βασιλείας Ι (1994) αλλά και η Βασιλεία 

II την έννοια του κυρίου κεφαλαίου, Tier Ι, σε ενοποιημένη βάση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

Συνοπτική παρουσίαση των Tier Ι 

• Καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο/απλές μετοχές στην ονομαστική τους αξία 

• Προνομιούχες μετοχές 

• Αποθεματικά 

1 Τα κέρδη ή οι ζημίες εις νέον 

2. Άλλες μορφές νέου καταγεγραμμένου κεφαλαίου (surplus), π.χ.: 

α. Ι.Ρ.Ο.'s (Initial Public Offering-εισαγωγή στο χρηματιστήριο μετοχών με 

επιπτώσεις υπέρ το άρτιον) 

β. Άλλης μορφής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον (της ονομαστικής τιμής) 

γ. Γενικά ή και νομικά κατοχυρωμένα αποθεματικά εις νέον (π.χ. αφορο

λόγητα αποθεματικά.) 

• Δικαιώματα μειοψηφίας (συμμετοχές τρίτων στο μετοχικό κεφάλαιο των θυ

γατρικών της τράπεζας) 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (1998). 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.2α) παρουσιάζεται αναλυτικά 

η δομή του κυρίου κεφαλαίου, Tier Ι, όπως αυτή αποτυπώνεται σε πρα

κτικούς λογιστικούς όρους και σε μη ενοποιημένη βάση στο ελληνικό λο

γιστικό σύστημα. 

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι τα Tier Ι είναι κυρίως συνδεδεμένα 

με τη λογιστική αξία αποτίμησης της άμεσης και έμμεσης συνεισφοράς 

των μετόχων της τράπεζας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2α 

Λογιστική παρουσίαση των βασικών κεφαλαίων σε μη ενοποιημένη βάση 

(core capital)- Tier I 

• Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιον με εξαίρεση 
τις προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος 

• Συν πάσης φύσεως Αποθεματικά με εξαίρεση τα Αποθεματικά αναπροσαρ
μογής 

• Συν κέρδη εις νέον + προσωρινά κέρδη (υπό όρους) 

• Συν τα κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους (τα ποσά που το πι
στωτικό ίδρυμα μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό με χρέωση των Αποτελε
σμάτων Χρήσεως για κάλυψη κινδύνων από τραπεζικές εργασίες) 

• Μείον αξία ιδίων μετοχών 

• Μείον ζημίες χρήσης και παρελθουσών χρήσεων 

• Μείον προσωρινές ζημίες 

• Μείον έξοδα ιδρύσεως και άυλα πάγια στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) 

Βλέπε: ΠΔΤΕ 2053/18.3.1992. 

3.3.3. Τα Tier II (συμπληρωματικά) κεφάλαια 

Προχωρούμε τώρα στην αναλυτική παρουσίαση των συμπληρωματι

κών κεφαλαίων. Συμπληρωματικά κεφάλαια θεωρούνται αυτά που, σύμφω

να με τη Βασιλεία Ι, μπορούν σε κάποιο βαθμό να «υποστηρίξουν» ζημίες 

από το Ενεργητικό της τράπεζας, χωρίς όμως να δημιουργήσουν σοβαρά 

προβλήματα ρευστότητας σε αυτήν. Σκοπό δηλαδή έχουν να βοηθήσουν 

την τράπεζα να αντεπεξέλθει στη «χρηματοδότηση» και τον έλεγχο των 

στοιχείων του Ενεργητικού της (assets) με έναν τρόπο λιγότερο ασφυκτι

κό από ό,τι τ α Tier Ι. 
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Αντίστροφα, αν η Επιτροπή της Βασιλείας επέτρεπε μόνο στα στοι

χεία του Tier Ι να χρηματοδοτούν και να ελέγχουν τις δραστηριότητες των 

τραπεζών, τότε πιθανόν πολύ λίγες τράπεζες θα μπορούσαν να αντεπεξέλ

θουν σε μια τέτοια πιστωτική και νομισματική πολιτική. Έτσι μέσω των Tier 

II, που είναι κατ' ουσία ένα μείγμα «Λοιπών» (όχι κύριων) στοιχείων των 

ιδίων κεφαλαίων (equity) και στοιχείων από τις Υποχρεώσεις (Liabilities) των 

τραπεζών -τα χαρακτηριστικά των οποίων όσον αφορά ωριμότητα, αποπλη

ρωμή κ.λπ. προσιδιάζουν με αυτά των ιδίων- επήλθε μια πιο χαλαρή προ

σέγγιση του νομισματικού ελέγχου των τραπεζικών δραστηριοτήτων. 

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους στοιχεία του Tier II, ξεκινώντας από τα 

αφανή αποθεματικά (ή undisclosed reserves), που αναφέραμε στην παρά

γραφο 3.3.1, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια θεω

ρούνται αποδεκτά μετά και από έγκριση των εποπτικών αρχών της υπό 

εξέταση χώρας. Θεωρητικά, σε αυτόν τον προσδιορισμό αντιστοιχεί ένα 

μέρος από τα μετά από φόρους κέρδη ή ζημίες λογιστικά αποτελέσμα

τα5 7, τα οποία σε κάποιες χώρες της Ε.Ε. επιτρέπεται να διακρατούνται 

ως αποθεματικά σε αφανή μορφή. Μάλιστα οι εποπτικές αρχές αναμένουν 

από μιας τέτοιας μορφής αποθεματικό να είναι σε θέση οι τράπεζες να 

αντιμετωπίσουν έκτακτες ζημίες. 

Το δεύτερο τμήμα των συμπληρωματικών κεφαλαίων περιλαμβάνει 

τις Επανεκτιμήσεις των στοιχείων του Ενεργητικού {asset revaluation re

serves). Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού 

των τραπεζών, σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. καθορίζεται με νόμο η επα

νεκτίμηση τους και η παρουσίαση της προκύπτουσας διαφοράς στα ίδια 

κεφάλαια τους. Επιπλέον υπάρχει και η περίπτωση της παρουσίασης στα 

ίδια κεφάλαια των επανεκτιμήσεων, από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, 

των μετοχών εκείνων που στον Ισολογισμό διακρατούνται στο ιστορικό 

τους κόστος απόκτησης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα58. Ειδικά μά-

57. Στη διεθνή λογιστική καταγραφή θα είναι ένα ποσοστό από τα Ν.Ι.Α.Τ. 
(Net Income After Taxation) της τράπεζας. 

58. Για την καταχώρηση και αποτύπωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του Ενεργητικού των τραπεζών βλέπε Δ.Λ.Π. 39 (αλλά και Υποσημείωση 36 της 
παρούσας μελέτης). 
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λίστα στο θέμα αυτό, η Βασιλεία Ι προέβλεπε τη δυνατότητα μίας έκπτω

σης (discount) της τάξης του 55% σε ό,τι αφορά την παρουσίαση στο 

Ενεργητικό της διαφοράς μεταξύ ιστορικού κόστους και τρέχουσας τιμής 

αγοράς μιας μετοχής, με σκοπό την προφύλαξη της τράπεζας από ισχυ

ρές διακυμάνσεις τιμών (volatility) αλλά και για λόγους φορολογικής χρέω

σης πάνω σε μη πραγματοποιηθέν κέρδος (unrealised gain). 

Το τρίτο τμήμα των συμπληρωματικών κεφαλαίων περιλαμβάνει τις 

Προβλέψεις (general provisions). Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στην α

νάγκη ύπαρξης ενός κεφαλαίου που σκοπό έχει την κάλυψη της τράπεζας 

από ενδεχόμενες αθετήσεις δανείων από αντισυμβαλλομένους που όμως 

δεν έχουν ακόμα συγκεκριμενοποιηθεί59. Επιπλέον, η Βασιλεία Ι ξεκαθάρι

ζε ότι με τα συγκεκριμένα αποθεματικά η τράπεζα δεν έπρεπε να καλύπτει 

ήδη καταγεγραμμένες απώλειες. Τέλος, το πόσο των γενικών αποθεματι

κών δεν έπρεπε να ξεπερνά το 1,25% του συνόλου των σταθμισμένων απαι

τήσεων (weighted assets) του Ενεργητικού της τράπεζας. 

Το επόμενο τμήμα των συμπληρωματικών κεφαλαίων περιλαμβάνει 

τα Υβριδικά εργαλεία κεφαλαίου (hybrid capital equipments). Με τον όρο 

αυτό η Βασιλεία Ι κάλυπτε μια σειρά από «εργαλεία εποπτικής πολιτικής» 

που εμπεριέχουν χαρακτηριστικά τόσο μετοχών (equity) όσο και δανείων 

(debts). Παραδείγματα αποτελούν οι προνομιούχες μετοχές, οι μετατρέ

ψιμες ομολογίες, τα δάνεια χωρίς λήξη (perpetual). 

Βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι σε μακροοικονομικούς 

όρους, όπως επισημαίνεται και στο Κεφάλαιο 1 της παρούσας μελέτης, 

μέσω του ελέγχου των συμπληρωματικών κεφαλαίων και ειδικότερα αυτών 

που ανήκουν στις «Υποχρεώσεις» μιας τράπεζας, απομακρυνόμαστε κά

πως από το αυστηρό πλαίσιο ελέγχου των ιδίων κεφαλαίων και επιστρέ

φουμε μερικώς σε μια μονεταριστική αντίληψη ελέγχου των τραπεζικών 

υποχρεώσεων. Η ακριβής αντίληψη περί υβριδικών εργαλείων κεφαλαίου 

διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα αλλά, όπως αναφέρεται στη Βασιλεία Ι, 

59. Θα λέγαμε ότι το ποσοστό αυτών των αθετήσεων συνδέεται με αυτό που 
στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας μελέτης ονομάζουμε Probability of Default (P.D.). 
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υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται εν γέ

νει, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα κεφάλαια αυτά στα Tier II. 

Για παράδειγμα, τα υβριδικά κεφάλαια δεν θα πρέπει να είναι εγ

γυημένα ή εξαργυρώσιμα από τους κατόχους τους χωρίς την άδεια των 

εποπτικών αρχών. Επιπλέον, μπορούν να επιφέρουν ζημίες (ως κεφάλαιο) 

στους κατόχους τους χωρίς η τράπεζα να είναι αναγκασμένη να σταματή

σει τη διαπραγμάτευση τους. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα να μετατε

θεί χρονικά η αποπληρωμή τους με βάση την κερδοφορία της τράπεζας. 

Ως παράδειγμα τέτοιων «εργαλείων» η Βασιλεία Ι δίνει κάποιες ειδικές 

κατηγορίες προνομιούχων μετοχών στις ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες 

ικανοποιούν θεσμικά τα προαναφερόμενα κριτήρια για τη συμμετοχή τους 

στις «Υποχρεώσεις» της τράπεζας και όχι στα «Ίδια κεφάλαια» της. Υπάρ

χουν επίσης και κάποια επιπλέον «εργαλεία» που έχουν γίνει αποδεκτά σε 

αυτή την κατηγορία κεφαλαίων (π.χ τα mandatory convertible debts στις 

Η.Π.Α. αλλά και τα Genusscheine στη Γερμανία). 

Το τελευταίο τμήμα των συμπληρωματικών κεφαλαίων αναφέρεται 

στο Μη εγγυημένο χρέος (subordinated debt), το οποίο ως εργαλείο κεφα

λαίου (debt instrument) είναι επίσης τμήμα των υποχρεώσεων (liabilities) 

της τράπεζας. Τα συγκεκριμένα συμπληρωματικά είδη κεφαλαίου, προκει

μένου να συμπεριληφθούν στα Tier II, θα πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής 

μεγαλύτερη των πέντε ετών. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι περιο

ρισμένης χρονικής διάρκειας εξαργυρώσιμες προνομιούχες μετοχές (οι 

οποίες δεν σχετίζονται με αυτές του Tier Ι). Συνήθως μάλιστα αυτού του 

είδους οι προνομιούχες μετοχές προσφέρονται από τις τράπεζες με μία 

έκπτωση (discount) της τάξης του 20% κατ' έτος, πράγμα που υποδηλώνει 

και την περιορισμένη αξία τους ως εργαλείο κεφαλαίου. Τέλος, να επιση

μάνουμε ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια διαφοροποιούνται από τα υβριδικά 

εργαλεία κεφαλαίου στο ότι δεν συμμετέχουν στις ζημίες της τράπεζας, 

η οποία συνεχίζει να διαπραγματεύεται στην αγορά. 

Ο Πίνακας 3.3 που ακολουθεί μας δίνει μια συνοπτική εικόνα του 

πώς αντιμετώπιζε το Σύμφωνο της Βασιλείας Ι (αλλά και η Βασιλεία II) την 

έννοια των συμπληρωματικών κεφαλαίων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 

Συνοπτική παρουσίαση των Tier II 

• Αφανή αποθεματικά (undisclosed reserves) κυρίως για κάλυψη έκτακτων ζημιών 

• Επανεκτιμήσεις των στοιχείων του Ενεργητικού 

1. Επανεκτιμήσεις στα πάγια 

2. Επανεκτιμήσεις στα χαρτοφυλάκια (π.χ. στις μετοχές με discount) 

• Γενικά αποθεματικά για κάλυψη μη προσδοκώμενων αθετήσεων δανείων από 

αντισυμβαλλομένους 

• Υβριδικά εργαλεία κεφαλαίου (π.χ. mandatory convertible debts αλλά και κά

ποιες κατηγορίες προνομιούχων μετοχών ειδικών όρων που δεν σχετίζονται με 

τις προνομιούχες των Tier Ι) 

• Μη εγγυημένο χρέος περιορισμένης χρονικής διάρκειας αλλά άνω των 5 ετών 

(π.χ. οι εξαργυρώσιμες προνομιούχες μετοχές ειδικών όρων που δεν σχετί

ζονται με τις προνομιούχες των Tier Ι) 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (1998). 

Ο Πίνακας 3.3α είναι ενδεικτικός της λογιστικής δομής των συμπλη

ρωματικών κεφαλαίων (supplementary capital), τ α οποία η Τράπεζα Ελλά

δος καλείται να παρακολουθεί με σκοπό τον έλεγχο των εμπορικών τρα

πεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα. 

Στα παραπάνω κεφάλαια -Tier Ι και Tier I I- ισχύουν επιπλέον οι 

ακόλουθοι περιορισμοί: 

Το σύνολο των Tier II κεφαλαίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 

σύνολο των κεφαλαίων Tier Ι και 

Τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν 

το 50% των κεφαλαίων Tier Ι. 

Από τ α παραπάνω Tier Ι και Tier II κεφάλαια θα πρέπει να αφαιρε

θούν ποσά που αφορούν τοποθετήσεις των τραπεζών σε λοιπά πιστωτικά 

και χρηματοδοτικά ιδρύματα όπως: 

Τοποθετήσεις μιας τράπεζας σε ένα άλλο πιστωτικό ίδρυμα με πο

σοστό μεγαλύτερο από το 10% του μετοχικού τους κεφαλαίου. 

103 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3α 

Λογιστική παρουσίαση των συμπληρωματικών κεφαλαίων 

σε μη ενοποιημένη βάση (supplementary capital) - Tier II60 

• Από τα Ίδια Κεφάλαια της τράπεζας (Equity) 

>* Αποθεματικά αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων του Ενεργητικού (Revalua

tion reserves - buildings and equity) 

>• Διορθώσεις αξίας απαιτήσεων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών 

καθώς και διορθώσεις αξίας μετοχών, ομολογιών και άλλων τίτλων σταθε

ρής απόδοσης 

>~ Προνομιούχες μετοχές καθορισμένης και μη διάρκειας με δικαίωμα σωρευ

τικού μερίσματος (perpetual or non perpetual preferred stocks) 

• Από τις Υποχρεώσεις της τράπεζας (Liabilities) 

>• Τίτλοι εκδοθέντες από το πιστωτικό ίδρυμα μη καθορισμένης διάρκειας 

(εφόσον δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν με πρωτοβουλία του κομιστή, στη 

σύμβαση τους προβλέπεται η αναβολή των τόκων, κατατάσσονται μετά τις 

απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών, και προβλέπεται ότι το κεφάλαιο και 

οι μη καταβληθέντες τόκοι είναι δυνατόν να διατεθούν για απόσβεση ζημιών) 

>• Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ορισμένης διάρκειας (εφόσον η αρχική 

τους διάρκεια δεν είναι μικρότερη των 5 ετών, στη δανειακή σύμβαση δεν 

υπάρχει ρήτρα πρόωρης εξόφλησης και, σε περίπτωση εκκαθάρισης, οι 

απαιτήσεις των κομιστών τέτοιων δανείων εξοφλούνται μετά την εξόφληση 

όλων των άλλων κατηγοριών οφειλών) 

Βλέπε: ΠΔΤΕ 2053/18.3.1992. 

60. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι η Βασιλεία Ι προβλέπει και την ύπαρξη μιας 

τρίτης κατηγορίας κεφαλαίων, των Tier III κεφαλαίων, που δεν είναι τίποτα πε

ρισσότερο από μια βραχυχρόνια υποχρέωση της τράπεζας (debt). Τα Tier III επι

νοήθηκαν όταν στον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπε

ζών εισήχθη η έννοια του κινδύνου της αγοράς (market risk). Τέλος, αναφέρονται 

και ως «Μη εγγυημένο χρέος βραχείας χρονικής διάρκειας (short-term subor

dinated debt)». 
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Τοποθετήσεις της προαναφερόμενης τράπεζας σε διάφορα πιστω

τικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, η συμμετοχή της οποίας, αν και επι

μεριστικά δεν υπερβαίνει το 10% του μετοχικού τους κεφαλαίου, 

αθροιστικά λαμβανόμενη υπερβαίνει το 10% των ιδίων κεφαλαίων 

της επενδύουσας τράπεζας. 

Επιπλέον κατά τον υπολογισμό, σε μη ενοποιημένη βάση, των ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών που αποτελούν τις μητρικές εταιρείες, δεν 

αφαιρούνται οι Συμμετοχές σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που 

υπάγονται στις διατάξεις περί εποπτείας σε ενοποιημένη βάση. 

Τέλος, κατά τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη 

βάση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκτός από τα στοιχεία των Πινάκων 

3.2α και 3.3α που προαναφέραμε και τα στοιχεία του Πίνακα 3.4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

Ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη βάση* 

• Δικαιώματα μειοψηφίας με κατανομή στα κεφάλαια Tier Ι ή Tier II ανάλογα με την 

κατηγορία των στοιχείων των ενοποιού μένων θυγατρικών στα οποία αντιστοιχεί 

• Διαφορές ενοποίησης 

• Διαφορά που προκύπτει από Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες που ενο

ποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

• Διαφορές που προκύπτουν κατά την ενοποίηση από τη μετατροπή σε συνάλ

λαγμα ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυ

μάτων του εξωτερικού 

• Τα παραπάνω στοιχεία προσαυξάνουν ή μειώνουν τα ίδια κεφάλαια ανάλογα με το αν απο
τελούν πιστωτικά ή χρεωστικά στοιχεία αντίστοιχα. 

Στην επόμενη ενότητα περνάμε στην ανάλυση του παρονομαστή της 

εξίσωσης (3.2), με την παρουσίαση τόσο των κατηγοριών των τραπεζικών 

απαιτήσεων (assets) όσο και των σταθμίσεων (ρίσκο) που αποδόθηκαν σε 

αυτές τις επιμέρους κατηγορίες. 
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3.3.4. Οι κατηγορίες των τραπεζικών απαιτήσεων (assets) και 

οι σταθμίσεις τους στη Βασιλεία Ι 

Πριν προχωρήσουμε στην κατηγοριοποίηση των στοιχείων του Ενερ

γητικού των τραπεζών, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στον αναγνώστη ότι 

στη Βασιλεία Ι, όπως αργότερα και στη Βασιλεία II, έχουμε τον διαχωρι

σμό των τραπεζικών πιστωτικών απαιτήσεων σε εντός και εκτός Ισολογι

σμού (on- και off-balance sheet assets). Εν συνεχεία η τράπεζα διακρατά 

κεφάλαια στα Tier της και για τις δύο αυτές κατηγορίες των απαιτήσεων. 

Για να φθάσουμε όμως στον υπολογισμό της τελικής κεφαλαιακής 

διακράτησης στα Tier, είναι αναγκαία μια σειρά από «βήματα». Αρχικά η 

ανάδειξη της σταθμισμένης έκθεσης της τράπεζας, που είναι το γινόμενο 

της απαίτησης (είτε πρόκειται για on- και off-balance sheet απαίτηση) επί 

τον ex ante συντελεστή της, W, [βλέπε εξίσωση (3.1)]. Το αποτέλεσμα του 

γινομένου αυτού μάς δίνει τη σταθμισμένη πλέον απαίτηση της τράπεζας 

ως ποσό (έστω R.W.Aj). Ο πολλαπλασιασμός του ποσού αυτού (R.W.Aj) με 

8% μάς παρουσιάζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ή χρεώσεις) για την υπό 

εξέταση πιστωτική απαίτηση στο πλαίσιο της Βασιλείας Ι. Αλγεβρικά μι

λώντας, έχουμε: 

Ποσό επένδυσης στην απαίτηση χ W, [το δοσμένο από τη Βασιλεία Ι ποσοστό (%)] = 

= R.W.Aj (σταθμισμένη έκθεση στην εν λόγω απαίτηση, ως ποσό) (3.2). 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε: 

R.W.Aj (σταθμισμένη έκθεση της απαίτησης, ως ποσό) χ 8% = 

= Κεφαλαιακή χρέωση στα Tiers (Tier Ι και II) (3.3). 

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζουμε τελικά το ελάχιστο ποσό κεφαλαι

ακής χρέωσης που η τράπεζα είναι υποχρεωμένη από τη Βασιλεία Ι να δια

κρατά στα Tier Ι και Tier II της, λόγω της έκθεσης της σε κάποια επενδυτική 

δραστηριότητα (κυρίως δανειακή δραστηριότητα του banking book της61). 

61. Ο υπολογισμός του ελάχιστου ποσού κεφαλαιακής χρέωσης για αγορα
πωλησίες του trading book της τράπεζας αφορά τον κίνδυνο αγοράς (market risk) 
και παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.3.5. 
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Εντός Ισολογισμού απαιτήσεις (on-balance sheet assets) 

Στον Πίνακα 3.5 παρουσιάζεται αναλυτικά η ταξινόμηση -από τη 

Βασιλεία Ι- των εντός Ισολογισμού απαιτήσεων σε πιστωτικές κατηγορίες 

(δηλαδή του banking book της τράπεζας), καθώς επίσης και οι σταθμίσεις 

(Wj) που επιβλήθηκαν πάνω σε αυτές τις κατηγορίες. 

Εκτός Ισολογισμού απαιτήσεις (off-balance sheet assets) 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα εκτός Ισολογισμού στοιχεία θεω

ρούνται πρόσοδοι (απαιτήσεις) για την εκδίδουσα τράπεζα. Όμως έχουν 

την ιδιαιτερότητα πως δυνητικά μπορούν να μετατραπούν, λόγω της μορ

φής τριτεγγυήσεως που έχουν, σε υποχρέωση (liability) της τράπεζας. 

Έτσι, για τον σωστό υπολογισμό της αναλογούσας σε αυτά κεφαλαιακής 

χρέωσης, έχουν ειδικό χειρισμό στο να μετατραπούν σε εντός του Ισολο

γισμού στοιχεία (on-balance sheet assets). 

Ο Πίνακας 3.6 παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο που η Βασιλεία Ι 

πρότεινε την εν λόγω μετατροπή με τη χρήση των κατάλληλων συντελε

στών (credit conversion factors). Σημειώνεται εδώ ότι το γινόμενο του 

ποσού που έχει τριτεγγυηθεί μια τράπεζα (εκτός Ισολογισμού απαίτηση) 

επί τον συντελεστή μετατροπής μετατρέπει την απαίτηση αυτή σε εντός 

Ισολογισμού62. Μετά τη μετατροπή αυτή το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται 

πάλι με έναν σταθμισμένο συντελεστή. Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται 

με βάση το είδος του αντισυμβαλλομένου της τράπεζας. 

Για παράδειγμα, αν ο αντισυμβαλλόμενος είναι μία εμπορική τράπε

ζα χώρας του Ο.Ο.Σ.Α., ο αποδιδόμενος συντελεστής μετατροπής θα είναι 

της τάξης του 20%. Δηλαδή θα αποδίδεται ο συντελεστής της συγκεκρι

μένης κατηγορίας του Πίνακα 3.4 στον οποίο ανήκει το μετατραπέν πλέον 

στοιχείο του Ισολογισμού. Μετά τον υπολογισμό αυτό η τράπεζα μπορεί να 

προχωρήσει στην αντιστοιχούσα κεφαλαιακή χρέωση. Ο Πίνακας 3.5 μάς 

62. Το τελικό αυτό ποσό που παράγεται, όπως παρουσιάζουμε αναλυτικά 
και στο Κεφάλαιο 4, παίρνει τον χαρακτηρισμό «έκθεση σε κίνδυνο» (Exposure At 
Default - E.A.D.), όπως αναφέρεται και στη Βασιλεία II. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 

Εντός Ισολογισμού κατηγορίες τραπεζικών απαιτήσεων (assets) και 

οι σταθμίσεις τους (Wj) 

Τραπεζική απαίτηση (asset) 

Συντελεστής στάθμισης: 0% 

1. Μετρητά (και χρυσός) 

2. Απαιτήσεις από την κεντρική κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα της 
εξεταζόμενης χώρας 

3. Απαιτήσεις από τις κεντρικές κυβερήσεις ή τις κεντρικές τράπεζες χωρών 
του Ο.Ο.Σ.Α. 

4. Απαιτήσεις καλυπτόμενες με εγγύηση από τις κεντρικές κυβερήσεις ή τις 
κεντρικές τράπεζες χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. 

Συντελεστής στάθμισης: 0%, 10%, 20% ή 50% (με βάση της αποφάσεις της 

χώρας) 

1. Απαιτήσεις από τομείς του Δημοσίου εκτός της κεντρικής κυβέρνησης αλλά 
και δάνεια εγγυημένα με μετοχές ή ομόλογα του Δημοσίου 

Συντελεστής στάθμισης: 20% 

1. Απαιτήσεις από τράπεζες χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. και απαιτήσεις με εγγυήσεις 
από τράπεζες χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. 

2. Απαιτήσεις από μετοχές εταιρειών του Ο.Ο.Σ.Α. οι οποίες έχουν περάσει από 
τις διαδικασίες ελέγχου της Βασιλείας Ι. Επίσης απαιτήσεις με εγγύηση 
τέτοιες μετοχές. 

3. Απαιτήσεις από πολυεθνικές τράπεζες και απαιτήσεις εγγυημένες με μετοχές 
που έχουν εκδώσει τέτοιες τράπεζες 

4. Απαιτήσεις από τράπεζες χωρών εκτός Ο.Ο.Σ.Α. με υπολειμματική αξία έως 
ένα έτος αλλά και απαιτήσεις με την ίδια υπολειμματική αξία και με εγγύηση 
από τις εν λόγω τράπεζες 

5. Απαιτήσεις από τομείς του Δημοσίου εκτός της κεντρικής κυβέρνησης σε 
χώρες εκτός Ο.Ο.Σ.Α. αλλά και δάνεια εγγυημένα με μετοχές ή ομόλογα 
αυτού του δημοσίου τομέα 

6. Μετρητά σε διαδικασία συλλογής 

Συντελεστής στάθμισης: 50% 

1. Δάνεια στεγαστικά πλήρως καλυπτόμενα από το ίδιο το κτίσμα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 (συνέχεια) 

Τραπεζική απαίτηση (asset) 

Συντελεστής στάθμισης: 100% 

1. Απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα 

2. Απαιτήσεις από τράπεζες εκτός Ο.Ο.Σ.Α. με υπολειμματική αξία μεγαλύτερη 
του ένος έτους 

3. Απαιτήσεις από κεντρικές κυβερνήσεις εκτός Ο.Ο.Σ.Α. 

4. Απαιτήσεις από εμπορικές εταιρείες που ανήκουν στον δημόσιο τομέα 

5. Επενδύσεις (απαιτήσεις) σε πάγια και άλλα στοιχεία παγίων (fixed assets) 

6. Επενδύσεις (απαιτήσεις) σε real estate καθώς επίσης και συμμετοχές σε 
επενδυτικές δραστηριότητες άλλων εταιρειών 

7. Επενδύσεις σε κεφαλαιακά εργαλεία που εκδόθηκαν από άλλες τράπεζες 

8. Όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις (assets) 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (1998). 

περιγράφει συνοπτικά τις κυριότερες κατηγορίες εκτός Ισολογισμού απαι

τήσεων6 3 μαζί με τους αντιστοιχούντες συντελεστές μετατροπής τους. 

Μετά την παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο η Βασιλεία Ι πρότει

νε τον υπολογισμό της σταθμισμένης έκθεσης μιας τράπεζας σε ό,τι αφορά 

τα εκτός αλλά και τα εντός Ισολογισμού της στοιχεία, προχωρούμε στην πα

ρουσίαση του τρόπου υπολογισμού του κινδύνου της αγοράς (market risk). 

63. Σε ό,τι αφορά προσυμφωνημένες εγγυήσεις να επισημάνουμε εδώ ότι οι 

τράπεζες δεν παρέχουν εγγύηση υπέρ τρίτων για λογαριασμό κάποιων πελατών τους 

χωρίς πίσω από την υποχρέωση της εγγύησης τους να δημιουργούν και ισόποση 

απαίτηση από τους πελάτες για τους οποίους εγγυώνται. Για παράδειγμα, στην 

έκδοση μιας εγγυητικής επιστολής -μέσω της οποίας η τράπεζα παρέχει την 

εγγύηση της σε τρίτο για λογαριασμό πελάτη τους- ακολουθείται η ίδια ακριβώς 

διαδικασία που ακολουθείται και για την έκδοση ενός δανείου. Ζητούνται δηλαδή 

τα ίδια ακριβώς εχέγγυα που ζητούνται και για το δάνειο, αν και σε μικρότερο 

ποσοστό, δεδομένου ότι ο πιστωτικός κίνδυνος, λόγω της έκδοσης της εγγυη

τικής επιστολής, είναι καταρχήν τουλάχιστον μικρότερος. Σε περίπτωση τώρα που 

η εγγυητική επιστολή καταπέσει, η τράπεζα θα χρεώσει το ποσό που η ίδια κα

τέβαλε στον πελάτη υπέρ του οποίου εγγυήθηκε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 

Εκτός Ισολογισμού τραπεζικές απαιτήσεις και οι συντελεστές 

μετατροπής τους 

Εκτός Ισολογισμού τραπεζική απαίτηση 

Άμεσα πιστωτικά υποκατάστατα (π.χ. γενικές εγγυήσεις χρέους 
ή letter of credit ως χρηματοοικονομική εγγύηση για δάνεια) 
ή Acceptances 

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ή εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής 

Βραχυχρόνια αυτορευστοποιούμενα εμπορικά πιστωτικά 
βοηθήματα (π.χ. πιστωτικά χρεόγραφα με εγγύηση 
το μεταφερόμενο εμπόρευμα) 

Συμφωνίες επαναφοράς (repos) αλλά και πωλήσεις απαιτήσεων 
(assets) όπου ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) παραμένει 
στην τράπεζα 

Συγκεκριμένα τραπεζικά commitments (π.χ μελλοντικές αγορές 
απαιτήσεων (assets) και προκαταβολές αγοράς μετοχών) 

Έκδοση σημειωμάτων διευκολύνσεων (πελατών) 

Άλλα commitments με ωριμότητα πάνω από ένα χρόνο 

Commitments με ωριμότητα έως ένα χρόνο ή με δυνατότητα 
ακύρωσης χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια 

Συντελεστής 
μετατροπής 

100% 

50% 

20% 

100% 

100% 

50% 

50% 

0% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (1998). 

3.3.5. Ο υπολογισμός του κινδύνου της αγοράς (market risk) στη 

Βασιλεία Ι 

Αν και στο αρχικό κείμενο της Βασιλείας Ι δεν αναδεικνύεται υπο

χρεωτικά το ζήτημα του κίνδυνου της αγοράς, παρ' όλα αυτά αργότερα 

(1992) γίνεται πιο επισταμένη αναφορά σε αυτόν με έμφαση στον τρόπο 

υπολογισμού των κάτωθι χρηματοοικονομικών εργαλείων του trading book 

(χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών) μιας τράπεζας: επιτοκίων, συναλλάγμα-
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τος, χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων, διαπραγματεύσιμων προϊόντων 

(commodities) και μετοχών (equities). 

'Οταν βέβαια μιλάμε για υπολογισμό, ουσιαστικά αναφερόμαστε στον 

τρόπο που θα αποτιμηθούν τα όποια «συμβόλαια» υπάρχουν πάνω σε 

αυτά τα εργαλεία. Για να γίνουμε πιο σαφείς, ο κίνδυνος της αγοράς από 

έκθεση σε συμβόλαια πάνω σε αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα (ή 

εργαλεία) υπολογίζεται ως εξής: Το συνολικό κόστος αντικατάστασης (re

placement cost, R.C.) από το «κλείσιμο» των συμβολαίων αυτών της τρά

πεζας με τους αντισυμβαλλομένους σε τρέχουσες τιμές συν τις όποιες 

μελλοντικές εκθέσεις της τράπεζας από αυτά (τα συμβόλαια), με βάση την 

υπολειμματική τους αξία (βλέπε Πίνακα 3.7). 

Ειδικά το δεύτερο τμήμα του κινδύνου της αγοράς, η μελλοντική 

έκθεση (ο επονομαζόμενος και ως «add on» παράγοντας), υπολογιζόταν 

πάνω στη βάση της ονομαστικής τιμής του συμβολαίου με ένα συντελεστή 

που επηρεαζόταν από το χρονικό διάστημα έως την ωριμότητα (maturity) 

του «προϊόντος». Η προσθετική της αξία στον κίνδυνο της αγοράς σχετί

ζεται βέβαια με το γεγονός ότι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν μέχρι τη 

λήξη του εμπεριέχει διακύμανση (volatility) που είναι στοιχείο κινδύνου. Σε 

αλγεβρική μορφή ο κίνδυνος της αγοράς ως ποσό, EMarket, υπολογιζόταν 

με βάση την παρακάτω εξίσωση: 

EMarket (έκθεση, ως ποσό) = R.C. + «add on» (3.4) 

με 

«add on» = Χ (ως %) χ pNominai ( 3 .4α) 

όπου: 

^Market. η σ υ ν ολική έκθεση της τράπεζας από συμβόλαια πάνω σε αυτά 

τα χρηματοοικονομικά προϊόντα-

R.C.: το κόστος κλεισίματος της θέσης ή αλλιώς το κόστος αντικα

τάστασης των συμβολαίων από μέρους της τράπεζας (μπορεί 

να είναι και κέρδος)-

Χ; ο κίνδυνος διακύμανσης μέχρι τη λήξη [υπολογίζεται ως ποσο

στό (%) στον Πίνακα 3.6]' 
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pNominai- η ονομαστική τιμή του συμβολαίου1 

«add on»: η μελλοντική έκθεση της τράπεζας από συμβόλαια πάνω σε 

αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι ολόκληρο το ποσό της έκθεσης στον 

κίνδυνο της αγοράς (EMarket) εκλαμβανόταν ως κεφαλαιακή χρέωση της 

τράπεζας. 

Ειδικότερα τώρα ο Πίνακας 3.7 είναι αναλυτικός σε ό,τι αφορά τον 

υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας (Χ) ως ποσοστό -για κάθε είδος 

χρηματοοικονομικού εργαλείου- έτσι ώστε να υπολογισθεί σωστά η μελ

λοντική έκθεση, «add on», στην εξίσωση (3.4α) της τράπεζας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 

Συντελεστές έκθεσης των χρηματοοικονομικών εργαλείων 

του trading book64 

Υπολειμματική 
αξία (Χ) 

Χ < 1 έτος 

1 έτος < Χ < 5 έτη 

Χ > 5 έτη 

Επιτόκια 
(%) 

0 

0,5 

1,5 

Συνάλλαγμα 
(%) 

1,0 

5,0 

7,5 

Χρυσός 

(%) 

6,0 

8,0 

10,0 

Commodities 

(%) 

7,0 

7,0 

8,0 

Equities 
(%) 

10,0 

12,0 

15,0 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (1998). 

Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα μπορούσαν εν συνεχεία οι 

εμπορικές τράπεζες να υπολογίσουν -στο πλαίσιο της Βασιλείας Ι- το 

δεύτερο τμήμα της εξίσωσης (3.4) για τον κίνδυνο της αγοράς (δηλαδή 

το «add on» τμήμα), από τα υπάρχοντα χρηματοοικονομικά συμβόλαια του 

χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών της. 

Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα λέγαμε ότι η Βασιλεία Ι ήταν 

κατ' ουσία μια πρώτη προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να 

64. Η έκθεση της τράπεζας στα παραπάνω χρηματοοικονομικά εργαλεία 
περιλάμβανε συνήθως συμβόλαια σε παράγωγα επί αυτών των εργαλείων (π.χ. 
swaps, futures, options κ.λπ.). 
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αντιμετωπισθεί σε πρακτικό επίπεδο ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των 

εμπορικών τραπεζών από κάθε κεντρική τράπεζα. 

Σε μακροοικονομικούς όρους, οι Πίνακες 3.5 και 3.6 από την πλευρά 

των τραπεζικών απαιτήσεων και οι Πίνακες 3.2α και 3.3α από την πλευρά 

του τρόπου χρηματοδότησης τους μέσω των ιδίων κεφαλαίων (και ορι

σμένων υποχρεώσεων της τράπεζας), μας περιγράφουν αναλυτικά τα επι

μέρους στοιχεία αυτού που οι New-Keynesians ονομάζουν «πιστωτικό κα

νάλι» (credit channel), στο πλαίσιο της Βασιλείας Ι. Σκοπός βέβαια των νο

μισματικών αρχών, μέσω του ελέγχου των ιδίων κεφαλαίων των εμπορικών 

τραπεζών, ήταν να ελέγξουν με ένα ποσοτικό πλέον τρόπο τις σταθμισμέ

νες τραπεζικές δραστηριότητες (μια πολιτική πέρα από την κλασική μετα-

κύλιση των όποιων αυξήσεων ή μειώσεων των διατραπεζικών επιτοκίων). 

Όμως η διεύρυνση των χρηματοοικονομικών εργαλείων αλλά και 

των τραπεζικών δραστηριοτήτων, με βάση και τις απαιτήσεις της πραγμα

τικής οικονομίας στη δεκαετία του '90, δημιούργησαν σταδιακά την ανάγκη 

από πλευράς των εποπτικών αρχών (κατ' ουσίαν των κεντρικών τραπεζών) 

να επανεξετάσουν το ποσοτικό αυτό τρόπο ελέγχου του Ενεργητικού των 

τραπεζών. Αυτό εκφράστηκε με δύο κυρίως τρόπους: τον εμπλουτισμό 

(disaggregation) των κατηγοριών στο δανειακό χαρτοφυλάκιο τους (bank

ing book), καθώς επίσης και των αντιστοιχούντων σε αυτές σταθμίσεων, 

αλλά και την εισαγωγή νέων κινδύνων στον υπολογισμό της συνολικής κε

φαλαιακής επάρκειας, π.χ., διαχωρισμός του πιστωτικού από τον λειτουρ

γικό κίνδυνο. 

Αναζητήθηκε δηλαδή ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου 

των εμπορικών τραπεζών μέσω των ιδίων κεφαλαίων τους (δηλαδή των 

Tier Ι και II). Το αποτέλεσμα της αναζήτησης αυτής πήρε την ονομασία κε

φαλαιακή επάρκεια - Βασιλεία II που θα παρουσιάσουμε στο επόμενο κε

φάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ II 

4.1. Εισαγωγή - Το ζήτημα του πιστωτικού κινδύνου (Credit risk) 

Όπως επισημάνθηκε και erro προηγούμενο κεφάλαιο, λόγω της διεύ

ρυνσης των χρηματοοικονομικών «προϊόντων» αλλά και των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων, με βάση και τις απαιτήσεις της πραγματικής οικονομίας 

στη δεκαετία του '90, δημιουργήθηκε η ανάγκη επανεξέτασης της Βασι

λείας Ι με έμφαση στην επανεξέταση του πιστωτικού κινδύνου (credit risk)65. 

Η σωστή μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, λόγω της επενδυτικής 

δραστηριότητας που μια τράπεζα αναλαμβάνει, βοηθά αποτελεσματικά και 

για τη δημιουργία σωστών συντελεστών στάθμισης (Wj) σε κάθε επιμέ

ρους κατηγορία πιστωτικής επέκτασης. Ως γενικότερη συνέπεια θα μπο

ρούσαμε να ισχυριστούμε ότι η σωστή μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου 

επιτυγχάνει τρία πράγματα για την κάθε τράπεζα αλλά και στο τραπεζικό 

σύστημα εν γένει: 

1. Προφυλάσσει από κακές επενδυτικές επιλογές. 

2. Δίνει την ακριβή χρηματοοικονομική κατάσταση που βρίσκεται το 

δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. 

3. Προφυλάσσει τους καταθέτες από το να χάσουν τα χρήματα τους 

από μια πιθανή τραπεζική χρεοκοπία. 

65. Για τον θεσμικό ορισμό του πιστωτικού κινδύνου μπορούμε να δανει
στούμε την ορολογία του Αγγελόπουλου (2005): «Ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως 
η πιθανή ή αναμενόμενη ζημιά που προέρχεται από την αδυναμία των δανειζομένων 
να επιστρέψουν τα κεφάλαια ή/και τους τόκους των κεφαλαίων που δανείστηκαν, 
δηλαδή από αδυναμία να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις». 
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Η Επιτροπή της Βασιλείας όσον αφορά τον υπολογισμό των κεφαλαια

κών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι τρά

πεζες προτείνει σε αυτές να ακολουθήσουν εναλλακτικά δύο βασικές μεθο

δολογίες: την Τυποποιημένη μέθοδο (Standardised Approach), και την προ

σέγγιση της Εσωτερικής Διαβάθμισης [Internal Ratings Based Approach ή 

Π.Ε.Δ.), η οποία περαιτέρω και για κάποια από τα στοιχεία του Ενεργητι

κού των τραπεζών υποδιαιρείται στη Θεμελιώδη προσέγγιση (Foundation 

Approach) και την Εξελιγμένη προσέγγιση (Advanced). Στο Διάγραμμα 4.1 

παρουσιάζονται επιγραμματικά οι μεθοδολογίες αυτές, ενώ η ανάλυση των 

βασικών χαρακτηριστικών τους δίνεται στις ενότητες που ακολουθούν. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 

Μέθοδοι υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου με βάση τη Βασιλεία II 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Μέθοδος Εσωτερικής Διαβάθμισης (I.R.B.) Τυποποιημένη προσέγγιση 
^ ~~"^-^^^ (Standardised) 

Θεμελιώδης προσέγγιση Εξελιγμένη προσέγγιση 

4.2. Η Τυποποιημένη προσέγγιση (Standardised approach) 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή και προκειμένου οι τράπεζες να καθο

ρίσουν τους συντελεστές στάθμισης για τις διαφορετικές κατηγορίες στοι

χείων του δανειακού τους χαρτοφυλακίου (banking book) μπορούν να 

χρησιμοποιούν τις εκτιμήσεις, σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των 

πελατών τους, που δίνονται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους -από τις 

κεντρικές τράπεζες- χρηματοοικονομικούς οίκους (External Credit Asses

sment Institutions ή E.C.A.I.s). H αναγνώριση των οίκων αυτών στηρίζεται 

σε κριτήρια που έχουν να κάνουν με την αντικειμενικότητα (objectivity), 

την ανεξαρτησία (independence), τη διεθνή προσβασιμότητα (international 

access), τη διαφάνεια (transparency and disclosure), την προσβασιμότητα 

στις πηγές (resources), και την αξιοπιστία (credibility) τους. 
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Οι μέχρι σήμερα ex ante αξιολογήσεις προέρχονται κατά κύριο λόγο 

από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους που είναι η Standard & Poor's, 

η Moody's και η Fitch. Οι οίκοι αυτοί διαχωρίζουν την έννοια της αξιολόγη

σης του πιστωτικού κινδύνου σε βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μορφής. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται ξεχωριστά ο τρόπος 

διαβάθμισης για δύο εκ των τριών αυτών οίκων αξιολόγησης (της Stan

dard & Poor's και της Moody's) καθώς επίσης και η οικονομική ερμηνεία της 

κάθε διαβάθμισης τόσο σε βραχυχρόνια όσο και σε μακροχρόνια βάση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1α 

Η μακροχρόνια διαβάθμιση της Standard & Poor's 

Διαβάθμιση (Rating) 

AAA 

ΑΑ 

A 

ΒΒΒ 

ΒΒ 

Β 

CCC 

CC 

SD, D 

Επεξήγηση της διαβάθμισης 

Εξαιρετικά υψηλή δυνατότητα για συχνή πληρωμή 

Πολύ υψηλή δυνατότητα για συχνή πληρωμή 

Υψηλή δυνατότητα για συχνή πληρωμή αλλά ανάγκη 
συγκράτησης για περιπτώσεις αρνητικών shocks 

Επαρκής δυνατότητα για συχνή πληρωμή αλλά ανάγκη 
συγκράτησης για περιπτώσεις αρνητικών shocks. 
Θεωρείται η χαμηλότερη από τις ανωτέρω τρεις 
διαβαθμίσεις επενδυτικού σκοπού 

Κερδοσκοπική τοποθέτηση αλλά όχι τόσο ευμετάβλητη 
σε περιπτώσεις αρνητικών shocks 

Κερδοσκοπική τοποθέτηση αλλά πιο ευμετάβλητη σε 
περιπτώσεις αρνητικών shocks 

Τοποθέτηση που επηρεάζεται από την οικονομική και 
τη χρηματοοικονομική κατάσταση 

Τοποθέτηση σε υψηλή κατάσταση ευαισθησίας 

Τοποθέτηση σε διαδικασία αθέτησης (default) 

Πηγή: Deacon (2004). 

Με βάση τα στοιχεία της Standard & Poor's, στην κατηγορία της 

επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) κατατάσσονται οι βραχυ

χρόνιες διαβαθμίσεις από Α1+ έως και A3 του Πίνακα 4.1 β. Οι υπόλοιπες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 β 

Η βραχυχρόνια διαβάθμιση της Standard & Poor's 

Διαβάθμιση (Rating) 

Α1 + 

Α1 

Α2 

A3 

Β 

C 

SD, D 

Επεξήγηση της διαβάθμισης 

Εξαιρετικά υψηλή δυνατότητα για συχνή πληρωμή 
αντίστοιχη της AAA έως Α+ 

Υψηλή δυνατότητα για συχνή πληρωμή αντίστοιχη 

της Α+ έως Α-

Ικανοποιητική δυνατότητα για συχνή πληρωμή 
αντίστοιχη της Α έως ΒΒΒ 

Ικανοποιητική δυνατότητα για συχνή πληρωμή 
αντίστοιχη της ΒΒΒ έως ΒΒΒ-

Κερδοσκοπική τοποθέτηση και ευαίσθητη. 
Κερδοσκοπική διαβάθμιση αντίστοιχη της ΒΒ+ έως ΒΒ-

Ευαίσθητη τοποθέτηση που επηρεάζεται από την 
οικονομική και τη χρηματοοικονομική κατάσταση. 
Κερδοσκοπική διαβάθμιση αντίστοιχη της Β+ έως C 

Τοποθέτηση σε διαδικασία αθέτησης 
αντισυμβαλλόμενου (default) 

Πηγή: Deacon (2004). 

διαβαθμίσεις (από Β έως D) κρίνονται ως κερδοσκοπικής διαβάθμισης 

(speculative grade). Σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες διαβαθμίσεις του 

ίδιου οίκου να αναφέρουμε εδώ ότι στην κατηγορία της επενδυτικής δια

βάθμισης κατατάσσονται οι αξιολογήσεις από AAA έως ΒΒΒ του Πίνακα 

4.1α. Στην κατηγορία της κερδοσκοπικής διαβάθμισης κατατάσσονται οι 

αξιολογήσεις από Β Β έως D. 

Με βάση τα στοιχεία της Moody's, στην κατηγορία της επενδυτικής 

διαβάθμισης κατατάσσονται οι μακροχρόνιες διαβαθμίσεις από Aaa έως 

Baa του Πίνακα 4.1 γ. Οι υπόλοιπες διαβαθμίσεις (από Ba έως C) κρίνονται 

ως κερδοσκοπικής διαβάθμισης. Σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες δια

βαθμίσεις του ίδιου οίκου, να αναφέρουμε εδώ ότι οι Ρ1, Ρ2 και Ρ3 δια

βαθμίσεις του Πίνακα 4.1 δ κατατάσσονται στην επενδυτική κατηγορία, 

ενώ η Not Prime διαβάθμιση κρίνεται ως κερδοσκοπική. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1γ 

Η μακροχρόνια διαβάθμιση της Moody's 

Διαβάθμιση 

Aaa 

Aa 

A 

Baa 

Ba 

Β 

Caa 

Ca 

C 

Επεξήγηση της διαβάθμισης 

Η υψηλότερη ποιότητα. Η αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων 
κρίνονται ασφαλή 

Υψηλή ποιότητα 

Κεφάλαιο και τόκοι κρίνονται επαρκώς ασφαλή 

Κεφάλαιο και τόκοι κρίνονται επαρκώς ασφαλή, αλλά 
υπάρχουν εμφανή κάποια κερδοσκοπικά στοιχεία. 
Η χαμηλότερη από τις παραπάνω τρεις διαβαθμίσεις 
επενδυτικού σκοπού 

Μέτρια προστασία. Κερδοσκοπική διαβάθμιση 

Μικρή διασφάλιση 

Πτωχή διασφάλιση. Παρόντα τα στοιχεία του κινδύνου 

Πολύ κερδοσκοπική τοποθέτηση 

Εξαιρετικά πτωχή περίπτωση επένδυσης 

Πηγή: Deacon (2004). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1δ 

Η βραχυχρόνια διαβάθμιση της Moody's 

' Διαβάθμιση 

Ρ1 

Ρ2 

Ρ3 

Not Prime 

Επεξήγηση της διαβάθμισης 

Ανώτερη δυνατότητα πληρωμής, αντίστοιχη του Aaa έως A3 

Ισχυρή δυνατότητα πληρωμής, αντίστοιχη του Α2 έως Baa 

Αποδεκτή δυνατότητα πληρωμής, αντίστοιχη του Baa 2 
έως Baa3 

Αντίστοιχη των υπο-επενδυτικών τοποθετήσεων 

Πηγή: Deacon (2004). 

Τέλος, το Διάγραμμα 4.2 που ακολουθεί μας δίνει μία αντιστοίχιση, 

όπως υπολογίσθηκε από την Standards & Poor's, μεταξύ των ιστορικά 

παρατηρηθεισών αθετήσεων αντισυμβαλλομένου (defaults), ανά κατηγορία 

118 



διαβάθμισης. Με αυτόν τον τρόπο δίδεται μία πιο σαφής ποσοτικοποιημένη 

εικόνα σχετικά με το τι πιθανότητα χρεοκοπίας πρέπει να αναμένει μία 

τράπεζα από την επένδυση της, με βάση τη διαβάθμιση που έκανε ο συ

γκεκριμένος οίκος διαβάθμισης. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 

Ποσοστά αθετήσεων αντισυμβαλλομένου (defaults) (1986-1996) 

CCC 

Β 

ΒΒ 

ΒΒΒ 

Α 

ΑΑ 

AAA 

,._.x. ^ „ . ^ . , ρτ|§!||ϊ] ^^|^|ΐ|||||||Ι|||||||β[ 44,2 

, ~ „ . ,.».* ^ ^ ^ . « ρ 24^7 

Λ9 4>6 

ÉP 2-5 

ψ 

§ 0,8 

έ Α 

ΈΡ 14,8 

Α Α Α ? 
10 

Πηγή: Standard & Poor's (1998). 

20 30 40 50 

(%) 

4.2.1. Ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων στην 

Τυποποιημένη προσέγγιση 

Στην Τυποποιημένη προσέγγιση κάθε απαίτηση του δανειακού χαρ

τοφυλακίου μιας τράπεζας που εμπεριέχει πιστωτικό κίνδυνο σταθμίζεται 

με συντελεστές κινδύνου οι οποίοι διαφοροποιούνται με βάση: 

Το είδος του πιστούχου, π.χ., το αν οι πιστούχοι είναι κράτη, κεν

τρικές τράπεζες, αναπτυξιακές τράπεζες, εμπορικές τράπεζες, χρη

ματιστηριακές εταιρείες, επιχειρήσεις ή ιδιώτες. 
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Την όποια αξιολόγηση έχουν διενεργήσει οι εγκεκριμένοι χρηματο

οικονομικοί οίκοι (E.C.A.I.s)66. 

Οι τελικές απαιτήσεις υπολογίζονται μετά την αφαίρεση των προβλέ

ψεων. Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζουμε τους συντελεστές στάθμισης για 

κάθε κατηγορία απαίτησης και πιστωτικής αξιολόγησης που προαναφέραμε. 

4.2.1.1. Η αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου στην Τυποποιημένη 

προσέγγιση 

Οι τράπεζες χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να μειώσουν τον 

πιστωτικό κίνδυνο των δανείων που έχουν χορηγήσει. Για παράδειγμα, ένα 

δάνειο θα μπορούσε να εξασφαλίζεται μερικώς ή εξ ολοκλήρου με μετρη

τά ή μετοχές, με εγγύηση από κάποιον τρίτο ή μέσω ενός χρηματοοικο

νομικού παραγώγου. Επιπλέον, οι τράπεζες μπορεί να αποδεχθούν τον 

συμψηφισμό των δανείων του αντισυμβαλλομένου με καταθέσεις του ιδίου 

(είδος netting agreement). 

Ενώ οι τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου μειώνουν ή μεταβιβάζουν τον 

πιστωτικό κίνδυνο, ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργούν άλλους κινδύνους. 

Τέτοια είδη κινδύνων μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν τον νομικό κίνδυνο, 

τον λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον κίνδυνο ρευστότητας. Για 

τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο οι τράπεζες να χρησιμοποιούν αδιαμφισβήτη

τες διαδικασίες και μεθόδους ελέγχου του είδους αυτού των κινδύνων. Όπου 

αυτοί οι κίνδυνοι δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς, η κεντρική τράπεζα μπορεί 

να επιβάλει επιπρόσθετες κεφαλαιακές χρεώσεις ή να λάβει άλλα μέτρα. 

Για να πετύχουν οι τράπεζες να μειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο, με 

τη χρήση των τεχνικών αντιστάθμισης του πιστωτικού κινδύνου, πρέπει να 

εφαρμοστούν τα ακόλουθα θεσμικά, νομικά και γενικά κριτήρια: 

66. Στη χώρα μας βέβαια δεν υπάρχει ακόμα ένας εγκεκριμένος εθνικός 
χρηματοοικονομικός οίκος που να παίζει τον ρόλο του εγχώριου E.C.A.I. (External 
Credit Assessment Institution), ο οποίος να διαβαθμίζει τις επενδύσεις των ελληνι
κών τραπεζών κατά τρόπο ανάλογο της διεθνούς μεθοδολογίας. Υπάρχουν βέβαια 
κάποιες αξιόλογες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση (βλέπε π.χ. ICAP), οι 
οποίες όμως θα κριθούν από τις νομισματικές αρχές εν ευθέτω χρόνω. 
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Όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές πρέπει να 

δεσμεύουν όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτές και να είναι νο

μικώς ισχυρά. Οι τράπεζες, βασιζόμενες σε ισχυρά θεμελιωμένες 

νομικές αρχές, πρέπει να διενεργούν επαρκείς νομικές αναθεωρήσεις 

για να επιβεβαιώνουν διαρκώς τα παραπάνω. 

Ο θεσμικός μηχανισμός με βάση τον οποίο το χρηματοοικονομικό 

εχέγγυο εκχωρείται ή μεταβιβάζεται πρέπει να εξασφαλίζει ότι η 

τράπεζα έχει το δικαίωμα, καθώς και τους μηχανισμούς εκείνους, 

ώστε να μπορεί να το εκποιήσει ή να το πάρει στην κατοχή της την 

κατάλληλη χρονική στιγμή σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, έλ

λειψης ρευστότητας ή χρεοκοπίας του αντισυμβαλλομένου. Όταν το 

στοιχείο που τηρείται ως εξασφάλιση βρίσκεται σε φύλαξη, πρέπει 

να διασφαλίζεται ότι διαχωρίζεται αποτελεσματικά από τα περιου

σιακά στοιχεία αυτού που ανέλαβε τη φύλαξη του. 

Προκειμένου ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο χρησιμοποιείται ως 

εξασφάλιση, να θεωρηθεί ότι παρέχει κάποιου είδους προστασία, θα 

πρέπει η αξία του να μην συσχετίζεται θετικά με την όποια έκφραση 

πιστωτικής «ποιότητας» του αντισυμβαλλόμενου. Π.χ. τίτλοι εκδιδόμε

νοι από τον αντισυμβαλλόμενο δεν μπορούν να παρέχουν προστασία 

και συνεπώς θεωρούνται ακατάλληλοι για να ληφθούν ως εξασφάλιση. 

4.2.1.2. Η σημασία των τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου 

Όταν οι τράπεζες για τα δάνεια τα οποία έχουν χορηγήσει κατέχουν 

αναγνωρισμένα, σύμφωνα με τη Βασιλεία II, χρηματοοικονομικά εχέγγυα 

(collateral), τότε τους δίνεται η δυνατότητα, όσον αφορά τον υπολογισμό 

των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων, να μειώσουν την έκθεση τους απέ

ναντι στον αντισυμβαλλόμενο, έτσι ώστε να εκμεταλλευθούν το ευνοϊκό 

(για τον πιστωτικό κίνδυνο) αποτέλεσμα της κατοχής του χρηματοοικονο

μικού εχεγγύου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4.3) παρατίθενται τα αναγνω

ρισμένα χρηματοοικονομικά εχέγγυα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιη

θούν ως εξασφαλίσεις για τον μετριασμό του πιστωτικού κινδύνου των 

απαιτήσεων του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας. 
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Εναλλακτικά, οι τράπεζες μπορούν να ακολουθήσουν δύο μεθοδο

λογίες υπολογισμού της καθαρής (μετά την αφαίρεση των εγγυήσεων) πι

στωτικής έκθεσης: είτε την απλή (simple approach) είτε την περιεκτική μέ

θοδο (comprehensive approach). 

Στην απλή μέθοδο, όπως και στην εφαρμοζόμενη από τη Βασιλεία Ι 

μέθοδο, γίνεται αντικατάσταση του συντελεστή πιστωτικής στάθμισης του 

αντισυμβαλλομένου από τον συντελεστή στάθμισης του εχεγγύου για το μέ

ρος εκείνο του δανείου που εξασφαλίζεται από αυτό. Ο συντελεστής στάθμι

σης για το εξασφαλισμένο μέρος του δανείου δεν μπορεί να είναι μικρό

τερος του 20%. Το υπόλοιπο της οφειλής που δεν εξασφαλίζεται λαμβάνει 

συντελεστή στάθμισης όσο ο αντίστοιχος του αντισυμβαλλομένου. Το εχέγ

γυο πρέπει να εκχωρείται στην τράπεζα για διάστημα τουλάχιστον όσο η 

διάρκεια του δανείου και πρέπει να αποτιμάται κατ' ελάχιστον κάθε εξάμηνο 

και σύμφωνα με τις τιμές αγοράς. Παρ' όλα αυτά, αναφέρονται και εξαιρέ

σεις στον περιορισμό του 20%, όπως στις περιπτώσεις εκείνες που ο αντι

συμβαλλόμενος είναι κράτος, κεντρική τράπεζα, δημόσια επιχείρηση, εμπο

ρική τράπεζα, χρηματιστηριακή εταιρεία, ασφαλιστική εταιρεία, αμοιβαίο 

κεφάλαιο κ.λπ. και η συναλλαγή είναι τύπου repos, και τόσο η απαίτηση της 

τράπεζας όσο και η εξασφάλιση είναι μετρητά ή κρατικός τίτλος, αμφότερα 

στο ίδιο νόμισμα και με ημερήσια αποτίμηση. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

συντελεστής αντιστάθμισης είναι 0%. Αν όμως ο αντισυμβαλλόμενος δεν 

είναι τίποτε από τα ανωτέρω, σε αυτού του είδους τις συναλλαγές, τότε ο 

μικρότερος συντελεστής στάθμισης που εφαρμόζεται είναι το 10%. 

Στην περιεκτική μέθοδο (comprehensive approach), η τράπεζα χρειά

ζεται να υπολογίσει την προσαρμοσμένη έκθεση της στον πιστωτικό κίνδυ

νο του αντισυμβαλλομένου, όταν λαμβάνει εχέγγυα για εξασφάλιση των 

απαιτήσεων της έναντι αυτού. Συγκεκριμένα, με τη χρήση ποσοστιαίων συ

ντελεστών διακύμανσης (haircut) απαιτείται τόσο η προσαρμογή της απαί

τησης όσο και της αξίας του στοιχείου (εχεγγύου), που τηρείται ως εξασφά

λιση, έτσι ώστε να ενσωματωθούν πιθανές μελλοντικές διακυμάνσεις τους 

λόγω μεταβολών στις αγοραίες τιμές τους. Επιπλέον όταν το εχέγγυο τη

ρείται σε διαφορετικό νόμισμα απαιτούνται περαιτέρω προσαρμογές, έτσι 

ώστε να ληφθούν υπόψη πιθανές μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 

Είδη χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (Collateral) 

• Μετρητά σε κατάθεση στην τράπεζα που έχει την οφειλή (όπως και CD.'s) 

• Χρυσός 

• Τίτλοι χρέους αναγνωρισμένοι από ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης με δια
βάθμιση (rating): 

1. τουλάχιστον ΒΒ-, όταν έχει εκδοθεί από κράτος ή δημόσια επιχείρηση ή 

2. τουλάχιστον ΒΒΒ-, όταν έχει εκδοθεί από άλλο φορέα ή 

3. τουλάχιστον Α-3/Ρ-3 για περιπτώσεις βραχυχρόνιων εκδόσεων τίτλων. 

• Τίτλοι χρέους μη αναγνωρισμένοι από ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης αλλά 
είναι: 

1. εκδοθέντες από τράπεζα και 

2. καταγεγραμμένοι σε ένα αναγνωρισμένο χρηματιστήριο και 

3. καταχωρημένοι ως κύριο χρέος και 

4. της ίδιας σπουδαιότητας με αντίστοιχες εκδόσεις χρέους της τράπεζας που 
έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον ως ΒΒΒ- ή Α-3/Ρ-3 και 

5. η τράπεζα που κατέχει το ομόλογο ως εγγύηση δεν έχει πληροφορίες που θα 
δικαιολογούσαν αξιολόγηση κάτω από ΒΒΒ- ή Α-3/Ρ-3 και 

6. ο επιθεωρητής είναι πεπεισμένος για τη ρευστότητα της αγοράς που δια
πραγματεύεται το ομόλογο. 

• Μετοχές (και Ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές) που συμπεριλαμβάνονται 
σε έναν κύριο χρηματιστηριακό δείκτη 

• Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες όπου: 

1. η διαμορφωθείσα τιμή τους καταγράφεται καθημερινά, 

2. επενδύουν υποχρεωτικά σε τίτλους που αναφέρθηκαν στον παρόντα πίνακα. 

Επιπλέον στην περιεκτική μέθοδο, πλην των ανωτέρω, συμπεριλαμβάνονται ακόμη: 

• Μετοχές (και Ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές) που δεν εμπεριέχονται σε 
κύριο χρηματιστηριακό δείκτη αλλά διαπραγματεύονται σε αναγνωρισμένο 
χρηματιστήριο 

• Συλλογικές επενδύσεις σε μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια που περιλαμ
βάνουν τις παραπάνω μετοχές 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 
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Ο υπολογισμός των συντελεστών διακύμανσης (haircut) στην περιεκτική 

μέθοδο μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: με την εξωγενή μέθοδο (Standard 

Supervisory) και τη μέθοδο ίδιας διαμόρφωσης των συντελεστών (εσωτε

ρική αξιολόγηση). Στην πρώτη περίπτωση, οι τιμές των συντελεστών τίθενται 

από την Επιτροπή της Βασιλείας, ενώ υποθέτουμε την ύπαρξη καθημερινής 

αποτίμησης του στοιχείου σύμφωνα με τις τιμές αγοράς (mark to market) 

και ελάχιστη περίοδο διακράτησης 10 ημερών. Στη μέθοδο διαμόρφωσης 

των συντελεστών από την ίδια την τράπεζα (own estimates) απαιτείται 

εσωτερική αξιολόγηση του αποδιδόμενου συντελεστή, με την προϋπόθεση 

ύπαρξης συγκεκριμένων standards ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα. 

4.2.1.3. Οι μέθοδοι υπολογισμού των συντελεστών διακύμανσης (haircuts) 

Ξεκινώντας από τη δεύτερη κατηγορία της διαμόρφωσης των συντε

λεστών από την ίδια την τράπεζα (own estimates), η Επιτροπή της Βασιλείας 

ζητά να ακολουθούνται συγκεκριμένα ελάχιστα επίπεδα (standards) ποιοτικού 

αλλά και ποσοτικού χαρακτήρα για τον υπολογισμό των συντελεστών διακύ

μανσης. Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα ποσοτικά κριτήρια προαπαιτείται: 

1. Να εργαζόμαστε σε διάστημα εμπιστοσύνης 99% στη μία πλευρά 

της κατανομής. 

2. Η ελάχιστη χρονική περίοδος της διακράτησης των εγγυήσεων, 

πάνω στις οποίες εφαρμόζονται οι μεθοδολογίες των συντελεστών 

διακύμανσης, κατηγοριοποιείται με βάση το είδος τους (κατ' ουσία 

την αξιοπιστία του εκδότη της εγγύησης) ως εξής: 

Είδος συναλλαγής Ελάχιστη περίοδος 

διακράτησης εγγυήσεων 

• Για συναλλαγές τύπου repos 5 εργάσιμες ημέρες 

(π.χ. κυβερνητικά ομόλογα, 

δανεισμός μετοχών, Forwards) 

• Για άλλες συναλλαγές της αγοράς κεφαλαίου 

(π.χ. O.T.C, παράγωγα) 10 εργάσιμες ημέρες 

• Για συναλλαγές με δανεισμό μετοχών 20 εργάσιμες ημέρες 
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3. Οι τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη τους την έλλειψη ρευστότητας 

που παρατηρείται στις χαμηλότερης ποιότητας εγγυήσεις. 

4. Η χρονική περίοδος του δείγματος που θα χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό των συντελεστών διακύμανσης (haircuts) δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη του ενός έτους. 

5. Όλα τα haircuts πρέπει να επανυπολογίζονται κάθε 3 μήνες. 

Σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά κριτήρια για την εσωτερική αξιολόγηση 

(own estimates) από τις τράπεζες του αποδιδόμενου συντελεστή διακύ

μανσης (haircut), η Βασιλεία II προαπαιτεί κυρίως: 

1. Τα εκτιμούμενα στοιχεία διακύμανσης να χρησιμοποιούνται στα 

πλαίσια των καθημερινών εργασιών της τράπεζας σε ό,τι αφορά το 

risk management. 

2. Να υπάρχουν ανεξάρτητοι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου όλων των 

διαδικασιών καλής λειτουργίας των εργασιών του risk management 

(π.χ. ακρίβεια στοιχείων, πληρότητα στοιχείων, συνέπεια υποθέσεων 

κ.λπ.). 

Επιπροσθέτως, αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι, εάν η περίοδος επα

νεκτίμησης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (collateral) 

είναι μακρύτερη από την ελάχιστη προβλεπόμενη περίοδο διακράτησης, 

τότε το επίπεδο του αποδιδόμενου συντελεστή διακύμανσης (haircut) σε 

αυτές τις περιπτώσεις θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω με βάση τον κάτωθι 

τύπο: 

Η = ΗΜ* Ι^ψΞΛ ( 4„ 
\ 'Μ 

όπου: 

Η: ο τελικά αποδιδόμενος, για τη συγκεκριμένη χρηματοοικονομική εγ

γύηση, συντελεστής διακύμανσης1 

ΗΜ: ο θεσμικά ελάχιστος, για τη συγκεκριμένη εγγύηση, αποδιδόμενος 

συντελεστής διακύμανσης-

NR: το υπόλοιπο του αριθμού των εργασιακών ημερών μέχρι την επα

νεκτίμηση της συγκεκριμένης εγγύησης (ως απαίτηση)-

ΤΜ: η ελάχιστη χρονική περίοδος, με βάση το είδος της συναλλαγής, υπο

χρεωτικής διακράτησης της συγκεκριμένης εγγύησης (ως απαίτησης). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 

Συντελεστές διακύμανσης (haircuts) χρηματοοικονομικών εγγυήσεων 

στην εξωγενή μέθοδο 

Εγγυήσεις 
(Collateral) 

Μετρητά στο ίδιο 
νόμισμα 

Αμοιβαία κεφάλαια & 
Οργανισμοί 
συλλογικών 
επενδύσεων 

Μετοχές 
εισηγμένες 
και μετατρέψιμα 
ομόλογα 

Χρυσός και 
μετοχές σε 
χρηματιστηριακούς 
δείκτες 

Τίτλοι χρέους 

Τίτλοι χρέους 

Τίτλοι χρέους 

Τίτλοι χρέους 

Διαβάθμιση 
(Rating) 

-

AAA έως 
ΑΑ-/Α-1 

Α+ έως ΒΒΒ-

Α-2/Α-3/Ρ-3 
και 

αδιαβάθμιστα 

ομόλογα 

ΒΒ+ έως ΒΒ-

Υπολειπόμενη 
διάρκεια 
(Maturity) 

-

< 1 έτος 

> 1 έτος 
< 5 έτη 

> 5 έτη 

< 1 έτος 
> 1 έτος 

< 5 έτη 

> 5 έτη 

< 1 έτος 

> 1 έτος 
< 5 έτη 

> 5 έτη 

Όλα 

Για εγγυήσεις 
κρατικής 

προέλευσης* 

(%) 

0 

Για άλλους 
εκδότες 

(%) 

Τον υψηλότερο από τους 

συντελεστές διακύμανσης των 
μετοχών που το fund έχει στο 

χαρτοφυλάκιο του 

0,5 
2 

4 

1 

3 

6 

1 

3 

6 

15 

25 

15 

1 
4 

8 

2 
6 

12 

2 

6 

12 

-

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

* Οι πολυεθνικού χαρακτήρα τράπεζες που αξιολογούνται ως μηδενικού ρίσκου παίρνουν κρατικό 
χαρακτήρα. 
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Επισημαίνουμε εδώ ότι, όταν μία τράπεζα υπολογίζει τη διακύμανση 

στην τιμή του εχεγγύου για διάστημα διακράτησης ΤΝ διαφορετικό από το 

οριζόμενο minimum διάστημα ΤΜ, τότε το ΗΜ θα υπολογισθεί με βάση τον 

κάτωθι αλγεβρικό μετασχηματισμό: 

Η = ΗΜ = ΗΝχ Ì^L (4.2). 
\ 'Μ 

Σε ό,τι αφορά τώρα την πρώτη κατηγορία της εξωγενούς μεθόδου 

(Standard Supervisory) υπολογισμού του συντελεστή διακύμανσης (haircut), 

στον Πίνακα 4.4 γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση του (σε ποσοστιαία 

μορφή). 

4.2.1.4. Η αλγεβρική παρουσίαση των κεφαλαιακών απαιτήσεων στην 

περιεκτική Τυποποιημένη προσέγγιση (με εγγυήσεις) 

Στην εξίσωση που ακολουθεί παρουσιάζεται αλγεβρικά η έκθεση 

μιας Τράπεζας σε μια συγκεκριμένη απαίτηση μετά τον μετριασμό (mi

tigation) του πιστωτικού της κινδύνου λόγω ύπαρξης χρηματοοικονομικών 

εγγυήσεων (collateral): 

Ej = max {Q,[Ej x (1 + Hf) - CO x (1 - Hf° - H]x)\} (4.3). 

όπου: 

EJ: η έκθεση (ως ποσό) της τράπεζας από μια συγκεκριμένη απαίτηση, 

Cj, του Ενεργητικού (ή πιο συγκεκριμένα του δανειακού χαρτοφυ

λακίου) μετά την τελική αντιστάθμιση με τις υπάρχουσες εγγυήσεις1 

Ε: η έκθεση (ως ποσό) της συγκεκριμένης απαίτησης του Ενεργητικού 

πριν από την τελική αντιστάθμιση με τις εγγυήσεις-

He: ο αποδιδόμενος συντελεστής (%) διακύμανσης (haircut) της συγκε

κριμένης απαίτησης του Ενεργητικού της τράπεζας (εάν αυτό υπάρ

χει)-

CO: το ποσό της συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής εγγύησης για αντι

στάθμιση-
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Hco: ο αποδιδόμενος συντελεστής (%) διακύμανσης (haircut) της συγκε

κριμένης χρηματοοικονομικής εγγύησης για αντιστάθμιση-

Hfx: ο αποδιδόμενος συντελεστής (%) διακύμανσης (haircut) της συγκε

κριμένης χρηματοοικονομικής εγγύησης μετά την όποια συναλλαγ

ματική της αναπροσαρμογή. 

Εν συνεχεία, αφού έχει υπολογισθεί η έκθεση Ε\ της τράπεζας (ως 

ποσό) από τη συγκεκριμένη απαίτηση του Ενεργητικού, C,, μετά την τε

λική αντιστάθμιση με τις όποιες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις (collateral), 

προχωρούμε στον υπολογισμό της αντιστοιχούσας κεφαλαιακής χρέωσης 

για αυτό. Συγκεκριμένα, πολλαπλασιάζουμε την έκθεση EJ της τράπεζας, 

όπως υπολογίστηκε στην εξίσωση (4.3), με το σταθμισμένο ποσοστό της 

συγκεκριμένης απαίτησης του Ενεργητικού, R.W.A(Cj), και έχουμε: 

Ε J (ως ποσό) x RW.A, (ως %) = R.W.A., (ως ποσό) 

στη συνέχεια υπολογίζουμε: 

R.W.A.J (ποσό) x 8% = προσδοκώμενη ζημιά (E.L.)67 = κεφαλαιακή χρέωση (4.4). 

Με αυτό τον τρόπο φθάνουμε τελικά στον υπολογισμό της προσδο

κώμενης ζημιάς (E.L.), η οποία και προσδιορίζει το ελάχιστο ποσό που θα 

διακρατηθεί ως κεφαλαιακή χρέωση στα Tier Ι και II από την τράπεζα. 

'Αλλες μορφές αντιστάθμισης-εγγύησης 

Για τον μετριασμό του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων της τρά

πεζας, εκτός των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Πίνακα 4.3 (collateral), 

υπάρχουν και άλλου είδους δικλείδες όπως οι «Εγγυήσεις» (Guarantees) κα

θώς και τα Πιστωτικά παράγωγα (Credit derivatives). Ειδικά τα πιστωτικά πα

ράγωγα έχουν τον χαρακτήρα της παροχής πιστωτικής προστασίας από τρί

τους προς την τράπεζα για την κάλυψη κάποιου τμήματος της πιστωτικής 

της έκθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, το καλυμμένο τμήμα της τραπεζικής 

απαίτησης λαμβάνει τον συντελεστή στάθμισης του εγγυητή ή του πωλητή 

67. Σημείωση: R.W.A. (ως %) x 8% = προσδοκώμενη ζημιά (E.L., ως %). 
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του πιστωτικού παραγώγου ενώ το υπόλοιπο τμήμα σταθμίζεται με τον συ

ντελεστή στάθμισης του αντισυμβαλλόμενου προς τον οποίο και η απαί

τηση. Παράγωγα προϊόντα παροχής πιστωτικής προστασίας αναγνωρίζονται 

τα Credit default swaps και τα Total default swaps. Επισημαίνεται δε ότι μόνο 

σε διεθνείς τράπεζες (π.χ. B.I.S., Ι.Μ.F., E.C.B. κ.λπ.), σε κάποιες λίγες ιδιωτι

κές τράπεζες, σε επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, σε εταιρείες με δια

βάθμιση μεγαλύτερη του Α~ και σε χρηματοοικονομικές οντότητες που θα 

μπορούσαν να προσφέρουν, μέσω της πιστωτικής τους προστασίας, σταθ

μισμένο ρίσκο μικρότερο της πιστωτικής έκθεσης της όποιας εξεταζόμενης 

τράπεζας, αναγνωρίζεται ο ρόλος της παροχής τέτοιων εγγυήσεων. 

Ιδιαίτερη, τέλος, σημασία πρέπει επίσης να δίνεται και στις περιπτώ

σεις που η αντιστάθμιση/εγγύηση έχει διαφορετικό χρόνο «ωριμότητας» 

(maturity mismatch) από την πιστωτική έκθεση της τράπεζας. Όταν δηλα

δή ο χρόνος «ωριμότητας» της πιστωτικής έκθεσης είναι μεγαλύτερος από 

τον χρόνο «ωριμότητας» της όποιας μορφής αντιστάθμισης. Ειδικότερα 

στην περίπτωση που η αντιστάθμιση (π.χ ένα πιστωτικό παράγωγο) έχει 

συνολικό χρόνο ωριμότητας μικρότερο του έτους, η Βασιλεία II ξεκαθαρί

ζει ότι θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται68 για να γίνει αποδεκτή ως πιστω

τική κάλυψη. Επιπλέον, σε περίπτωση διαφορετικού χρόνου «ωριμότητας» 

68. Ο μαθηματικός τύπος αναπροσαρμογής (δηλαδή «διόρθωσης») της 
όποιας πιστωτικής αντιστάθμισης έχει ως εξής: 

Ρ Χ (t - 0,25) 
a ~ (Τ - 0,25) 

όπου: 
Pa: η τιμή της αντιστάθμισης (πιστωτικής προστασίας) προσαρμοσμένη για δια

φορές στον χρόνο ωριμότητας μεταξύ των εργαλείων αντιστάθμισης και της 
πιστωτικής έκθεσης της τράπεζας. 

Ρ: η τιμή της πιστωτικής προστασίας προσαρμοσμένη με βάση τον αποδιδόμενο 
σε αυτή συντελεστή διακύμανσης (haircut). 

ί: η επιλογή του μικρότερου δυνατού υπολειμματικού χρόνου ωριμότητας μεταξύ 
του χρόνου της τραπεζικής έκθεσης (asset) και του χρόνου της αντιστάθμισης. 

Τ: η επιλογή του μικρότερου δυνατού χρόνου μεταξύ των 5 ετών και του υπο
λειμματικού χρόνου ωριμότητας της τραπεζικής έκθεσης (asset). 
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τραπεζικής έκθεσης και πιστωτικής κάλυψης, δεν θα γίνεται δεκτή μια αντι

στάθμιση/εγγύηση με υπολειμματική αξία (residual maturity) μικρότερη ή 

ίση του ενός τριμήνου. 

4.2.1.5. Η αλγεβρική παρουσίαση των κεφαλαιακών απαιτήσεων στην 

περίπτωση συμφωνίας συμψηφισμού σε συναλλαγές τύπου 

repos (Netting agreement) 

α) Η απλή προσέγγιση 

Η Βασιλεία il επιτρέπει κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις69 που 

συνήθως έχουν να κάνουν με συναλλαγές τύπου repos μεταξύ των δύο 

αποκλειστικά εμπλεκομένων στην συναλλαγή -δηλαδή της επενδύουσας 

τράπεζας και του αντισυμβαλλόμενου-, να προχωρήσουν σε συμφωνία 

συμψηφισμού χορηγήσεων-καταθέσεων μεταξύ τους (Netting agreement). 

Αυτό έχει ως συνέπεια την επαναδιατύπωση της εξίσωσης (4.3), ώστε να 

συμπεριλάβει τις ιδιαιτερότητες μιας τέτοιας συμφωνίας. Αναλυτικότερα: 

Ε\ = max {0,[Σ ((£,) - Σ (CO)) + Σ (É? * " f ) + Σ {ßf * «*)]> (4-5) 

όπου: 

Es: η «καθαρή»70 τιμή έκθεσης της θέσης-

Hs: ο αποδιδόμενος συντελεστής (%) διακύμανσης (haircut) επί της 

χρηματοοικονομικής εγγύησης της «καθαρής» θέσης-

Efx: η «καθαρή» τιμή έκθεσης της θέσης μετά τη συναλλαγματική προ

σαρμογή της. 

CO: η τρέχουσα αξία της χρηματοοικονομικής εγγύησης που έχει ληφθεί. 

Μετά τον υπολογισμό της ποσοτικής πιστωτικής έκθεσης της τράπε

ζας σε κίνδυνο, EJ, υπολογίζουμε το ποσό που θα διακρατηθεί στα Tier Ι 

69. Βλέπε Παράγραφο 173-174 του κειμένου της Βασιλείας II (2006). Ως 
ένα απλό παράδειγμα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την περίπτωση ενός πε
λάτη μιας τράπεζας (δανειζόμενου) που ταυτόχρονα έχει και έναν άλλο λογα
ριασμό κατάθεσης σε αυτήν. 

70. Αφού έχει ληφθεί υπόψη η διαφορά απαιτήσεων μείον υποχρεώσεις της 
τράπεζας προς τον πελάτη. 
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και Tier II, ως κεφαλαιακή χρέωση από την τράπεζα, με τον ίδιο τρόπο 

όπως και στην προηγούμενη παράγραφο [βλέπε εξίσωση (4.4)]. 

β) Η Value at Risk (VaR) προσέγγιση 

Η μέθοδος Value at Risk (VaR) είναι μία εναλλακτική προσέγγιση για 

τον υπολογισμό των συναλλαγών τύπου repos ή όταν έχουμε γενικά μια 

κλειστή σχέση συμβαλλόμενου προς αντισυμβαλλόμενο (δικτυακή συμ

φωνία) και αναζητούμε τον σωστό υπολογισμό των «καθαρών θέσεων». 

Για την υλοποίηση της μεθόδου αυτής χρειάζεται έγκριση των 

εθνικών επιθεωρητών της κάθε χώρας. Κατ' ουσία σημαίνει την άδεια 

χρήσης εσωτερικών μοντέλων εκτίμησης της πιστωτικής έκθεσης της τρά

πεζας71. Για την έκδοση μιας τέτοιας άδειας πρέπει οι επιθεωρητές της 

κεντρικής τράπεζας, μέσω tests πάνω σε αυτά τα μοντέλα, να πεισθούν 

για την αποτελεσματικότητα τους. 

Ο τρόπος που χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη Value at Risk μεθο

δολογία έχει την εξής φιλοσοφία: Η τράπεζα προσπαθεί, με τη βοήθεια των 

ιστορικών της στοιχείων, να «διορθώσει» την πορεία της «καθαρής» θέσης 

(π.χ. EJ, ως ποσό) της κάθε δικτυακής της συμφωνίας πάνω στο συγκε

κριμένο στοιχείο του Ενεργητικού της7 2. Το γεγονός αυτό απαιτεί την επα-

ναδιατύπωση της εξίσωσης (4.5) ως εξής: 

EJ = max {0,[Σ ((Ε,) - £ {CO)) + VaR Internal model results)]} (4.6). 

71. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 5.5.2 της παρούσας μελέτης, τέτοια 
μοντέλα συνήθως χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κινδύνου της αγοράς. 

72. Σε γενικές γραμμές η μεθοδολογία VaR συγκρίνει -με βάση έναν ικανό 
αριθμό παρατηρήσεων (π.χ. 250 εργάσιμες ημέρες)- την πορεία της εκτιμούμενης 
«καθαρής» θέσης της κάθε δικτυακής συμφωνίας με την πραγματική αλλαγή στη 
συγκεκριμένη θέση της ίδιας ημέρας. Αυτή η αλλαγή υπολογίζεται ως η διαφορά 
της «καθαρής» χθεσίνης θέσης με σημερινές τιμές αγοράς μείον τις χθεσινές τι
μές αγοράς. Εφόσον η διαφορά αυτή ξεπερνά την VaR εκτίμηση της χθεσινής μέ
ρας, τότε μιλάμε για μια καταμετρούμενη «εξαίρεση». Όσο δε μεγαλώνει ο αριθ
μός των «εξαιρέσεων», τόσο μεγαλώνει και η υπολογιζόμενη τελική έκθεση της τρά
πεζας στο συγκεκριμένο στοιχείο του Ενεργητικού της. 
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Τέλος, μετά τον υπολογισμό της ποσοτικής έκθεσης της τράπεζας 

σε κίνδυνο, EJ, ακολουθούμε τη διαδικασία που είδαμε στο δεύτερο μέρος 

της εξίσωσης (4.4) για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής της χρέωσης στα 

Tier Ι και II. 

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση του υπολογισμού του πιστωτι

κού κινδύνου στα πλαίσια της προσέγγισης Εσωτερικής Διαβάθμισης (ή LR.Β. 

approach), είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε πρώτα σε μια αναλυτική κα

τηγοριοποίηση των στοιχείων του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. 

4.3. Προσέγγιση της Εσωτερικής Διαβάθμισης (Π.Ε.Δ.): Η νέα 

κατηγοριοποίηση των στοιχείων του δανειακού χαρτοφυλακίου 

των τραπεζών 

Σύμφωνα με τη Βασιλεία II, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του τρα

πεζικού δανειακού χαρτοφυλακίου μπορούν να κατανεμηθούν σε 5 βα

σικές κατηγορίες73, οι οποίες συνήθως παρουσιάζουν διαφορετικά χαρα

κτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. Ορισμένες μάλιστα από τις βασικές κα

τηγορίες χωρίζονται περαιτέρω σε υποκατηγορίες. Οι βασικές κατηγορίες 

είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθες: 

1. Κατηγορία (τραπεζικών) απαιτήσεων έναντι επιχειρήσεων (corporate 

risk). 

2. Κατηγορία (τραπεζικών) απαιτήσεων έναντι κρατών (sovereign risk). 

3. Κατηγορία (τραπεζικών) απαιτήσεων έναντι εμπορικών τραπεζών 

(bank risk) αλλά και εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

4. Κατηγορία (τραπεζικών) απαιτήσεων έναντι λιανικής τραπεζικής (re

tai! risk). 

5. Κατηγορία (τραπεζικών) απαιτήσεων έναντι χρηματοοικονομικών 

αξιών (equity risk). 

Ξεκινώντας από την πρώτη κατηγορία απαιτήσεων (έναντι επιχειρή-

σεων-corporate risk), θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιλαμβάνει μια σει-

73. Μια αντίστοιχη αναλυτική παρουσίαση των συγκεκριμένων κατηγοριών 
δίδεται επίσης και από τον χαραλαμπίδη (2004). 
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ρά από υποκατηγορίες, ο διαχωρισμός των οποίων γίνεται τόσο με βάση 

τη νομική τους μορφή όσο και με βάση την οικονομική τους ουσία: 

• Χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων (Project finance) 

Η συγκεκριμένη τραπεζική απαίτηση αναφέρεται στη χρηματοδότηση 

μεγάλων επιχειρηματικών προσπαθειών όπως, για παράδειγμα, κατασκευή 

μεγάλων εγκαταστάσεων και έργων υποδομής (π.χ. τηλεπικοινωνιακές 

υποδομές, ανθρακωρυχεία, εργοστάσια ηλεκτροδότησης, υποδομές μετα

φορών κ.λπ.). Συνήθως οι αποπληρωμές της χρηματοδότησης τέτοιων 

σχεδίων (projects) γίνεται μέσω των χρηματορροών (cash flows) των συ

γκεκριμένων επενδύσεων με τις απαιτήσεις αυτών των εταιρειών να παί

ζουν τον ρόλο των εγγυήσεων (collateral) για την τράπεζα. 

• Χρηματοδοτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (Object finance) 

Η συγκεκριμένη τραπεζική απαίτηση αναφέρεται στη χρηματοδότηση 

αγοράς παγίων στοιχείων, η αποπληρωμή των οποίων προέρχεται από τις 

χρηματορροές που παράγονται από τη χρήση τους (π.χ. πλοίων, αερο

σκαφών, δορυφόρων κ.λπ). 

• Χρηματοδοτήσεις εμπορευμάτων (Commodities finance) 

Σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε σε τραπεζική χρηματοδότηση 

αποθεματικών ή πωληθέντων εμπορευμάτων που η χρηματική τους αξία 

δεν έχει ακόμα εισπραχθεί (receivables). Ως τέτοια μπορούμε να θεωρή

σουμε τα διάφορα χρηματιστήριακώς διαπραγματεύσιμα «προϊόντα» όπως 

πετρέλαιο, μέταλλα, κάποια γεωργικά προϊόντα κ.λπ. Η έκθεση που προ

καλεί στην τράπεζα η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αναμένεται να απο

πληρωθεί από την πώληση των εμπορευμάτων και δεν υπάρχει ανεξάρ

τητη δυνατότητα πληρωμής του χρέους με άλλο τρόπο από τη δανει

ζόμενη εταιρεία. Μιλάμε δηλαδή για περιπτώσεις όπου η δανειζόμενη 

εταιρεία δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία (assets) για να αποπληρώσει 

τον δανεισμό της παρά μόνο τα ίδια τα εμπορεύματα της. 

• Χρηματοδοτήσεις εμπορικών ακινήτων (Income producing real estate) 

Σε αυτή τη μορφή τραπεζικής χρηματοδότησης υπάγεται ο δανεισμός 

του real estate. Αναφερόμαστε δηλαδή στον δανεισμό για την ανέγερση 
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επαγγελματικών γραφείων, ξενοδοχείων, επαγγελματικών αποθηκών κ.λπ. 

Η αποπληρωμή του δανείου προέρχεται από τις χρηματορροές (cash 

flows) που δημιουργεί η επινοικίαση ή η πώληση των συγκεκριμένων εμπο

ρικών ακινήτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα εν λόγω περιουσιακά 

στοιχεία έχουν και τον χαρακτήρα της χρηματοοικονομικής εγγύησης 

(collateral) για την τράπεζα. 

• Χρηματοδοτήσεις εμπορικών ακινήτων υψηλού κινδύνου (H.V.C, real estate) 

Η μορφή αυτή τραπεζικής χρηματοδότησης αναφέρεται σε επενδύ

σεις σε εμπορικά ακίνητα που η μελλοντική απόδοση των χρηματορροών 

τους είναι αρκετά αβέβαιη. Αντιμετωπίζει δηλαδή η τράπεζα μια υψηλή 

πιθανότητα αθέτησης της συμφωνίας από τον αντισυμβαλλόμενο (default 

rate). Υπάρχει δηλαδή αμφιβολία αν θα πωληθούν ή θα επινοικιασθούν τα 

ακίνητα, έτσι ώστε να έχουμε ανταπόδοση της χρηματοδότησης στην 

τράπεζα. Παράδειγμα τέτοιου είδους τραπεζικής χρηματοδότησης είναι 

και η απόκτηση γης από κάποια εταιρεία με δανεισμό. 

• Χρηματοδοτήσεις-επενδύσεις αγοράς «επιχειρηματικών απαιτήσεων» 

εταιρειών (corporate receivables) 

Αναφέρεται κυρίως σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις/επενδύσεις 

πάνω σε «επιχειρηματικές απαιτήσεις» εταιρειών. Ο κύριος λόγος μίας 

τέτοιας αγοράς είναι η χρήση των «απαιτήσεων» αυτών για την υλοποίηση 

μιας μελλοντικής τιτλοποίησης (securitisation) από μέρους της τράπεζας. 

Μπορεί όμως και να ληφθεί και απλά ως μια απλή εναλλακτική επενδυτική 

κίνηση της τράπεζας. 

Η δεύτερη κατηγορία τραπεζικών απαιτήσεων περιλαμβάνει απλά: 

• Χρηματοδοτήσεις κρατών και κεντρικών τραπεζών (sovereign risk) 

Η συγκεκριμένη κατηγορία απαιτήσεων με τον όρο «κράτη» περι

λαμβάνει και επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος (sovereign risk) αλλά 

και μεγάλους οργανισμούς όπως, για παράδειγμα, το Διεθνές Νομισμα

τικό Ταμείο (Ι.Μ.F.), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) κ.λπ. Όλες 

αυτές οι περιπτώσεις καλύπτονται από αυτό που ονομάζεται sovereign 

risk και έχουν μηδενικό (0%) ρίσκο (στην Τυποποιημένη προσέγγιση) για 

την τράπεζα που επενδύει. 
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Η τρίτη κατηγορία τραπεζικών απαιτήσεων περιλαμβάνει μόνο: 

• Χρηματοδοτήσεις άλλων εμπορικών τραπεζών και εταιρειών του χρημα

τοπιστωτικού τομέα 

Σε αυτή την κατηγορία η Βασιλεία II συμπεριλαμβάνει εκτός από τις 

εμπορικές τράπεζες και τις επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος οι οποίες 

δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές για μηδενικό ρίσκο (στην Τυποποιημένη 

προσέγγιση), καθώς επίσης και λοιπές εταιρείες που παρέχουν χρηματο

πιστωτικές επενδυτικές υπηρεσίες. 

Η τέταρτη κατηγορία τραπεζικών απαιτήσεων περιλαμβάνει: 

• Χρηματοδοτήσεις λιανικής τραπεζικής (retail risk) 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπεριέχονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

1. Ατομικές και μικρού κόστους χρηματοδοτήσεις λιανικής τραπεζικής: 

- Για ατομικά δάνεια (π.χ. αγορά αυτοκινήτου, σπουδαστικά, προ

σωπικής εν γένει χρηματοδότησης κ.λπ.), ανεξαρτήτως του με

γέθους δανεισμού. 

- Για ατομικά στεγαστικά δάνεια όπου ο δανειζόμενος είναι και ο 

ιδιοκτήτης του οικήματος. Ο επιθεωρητής κάθε τέτοιας κατη

γορίας δανείων καλείται να θέσει όρια στον αριθμό σπιτιών σε 

περίπτωση ατομικού δανεισμού. 

- Για επιχειρήσεις όπου η έκθεση της τράπεζας δεν ξεπερνά το 

ένα εκατομμύριο ευρώ. 

2. Υψηλού κόστους χρηματοδοτήσεις λιανικής τραπεζικής 

Σύμφωνα με τη Βασιλεία II, η συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται 

σε μικρές επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις (business) που οι εμπορικές 

τράπεζες δεν τις μεταχειρίζονται ατομικά αλλά συλλογικά στα πλαίσια του 

χαρτοφυλακίου τους (pooling treatment). Έτσι οι χρηματοδοτήσεις αυτές 

αντιμετωπίζονται σαν να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ρίσκου. Αυτό βέ

βαια δεν αποκλείει στις τράπεζες τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά. 

Επιπροσθέτως -στα πλαίσια των χρηματοδοτήσεων λιανικής τραπε

ζικής- η Βασιλεία II διαχωρίζει τρεις κατηγορίες χρηματοδότησης, με βά

ση την υπάρχουσα κάλυψη που παρέχεται από τον αντισυμβαλλόμενο 
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(collateral). Συγκεκριμένα, η λιανική τραπεζική κατηγοριοποιείται επίσης με 

το: α) αν και κατά πόσο το οίκημα που χρηματοδοτείται ή όποια άλλη κα

τοικία μπορεί να παίξει τον ρόλο της εγγύησης του δανείου, β) αν υπάρ

χουν ανανεώσιμες πιστωτικές απαιτήσεις λιανικής τραπεζικής και γ) όλες 

τις εναπομείνασες περιπτώσεις. 

• Χρηματοδοτήσεις ανανεώσιμων πιστωτικών απαιτήσεων λιανικής τρα

πεζικής (Q.R.R.E.) 

Η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί είτε ειδική ανε

ξάρτητη κατηγορία είτε απλά μια υποκατηγορία της λιανικής τραπεζικής. 

Αναφέρεται στον καθορισμό ενός υπο-χαρτοφυλακίου από μέρους της 

τράπεζας με χρηματοδοτήσεις λιανικής (Q.R.R.E.) οι οποίες ακολουθούν 

ορισμένες αρχές. Συγκεκριμένα: 

- Η ανανέωση των δανείων του υπο-χαρτοφυλακίου θα βασίζεται 

σε προκαθορισμένα πιστωτικά όρια αποπληρωμής και επαναδα-

νεισμού που δεν θα παραβιάζονται από τους πελάτες. 

- Οι χρηματοδοτήσεις (δάνεια) θα είναι ατομικού χαρακτήρα. 

- Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ενός πελάτη του υπο-χαρτο

φυλακίου δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. 

- Η τράπεζα -μέσω των επιθεωρητών- θα πρέπει συστηματικά να 

ελέγχει τη χαμηλή μεταβλητότητα των συγκεκριμένων δανειακών 

υπο-χαρτοφυλακίων σε σχέση με τη μέση μεταβλητότητα των 

υπολοίπων επιμέρους δανείων. 

Τέλος, η πέμπτη κατηγορία τραπεζικών απαιτήσεων περιλαμβάνει: 

• Χρηματοδοτήσεις-επενδύσεις σε χρηματοοικονομικές αξίες (equity risk) 

Σε ό,τι αφορά τον όρο χρηματοοικονομικές αξίες (equity) αναφερό

μαστε κυρίως σε έμμεσες ή άμεσες συμμετοχές της τράπεζας σε κάποιες 

εταιρείες. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έχουν τη μορφή επενδύσεων από 

μέρους της τράπεζας και συνήθως αναφέρονται σε μη εισηγμένες στο χρη

ματιστήριο περιπτώσεις. Μπορούν όμως κάλλιστα να περιλαμβάνουν και το

ποθετήσεις σε εισηγμένες μετοχές ή ομόλογα εταιρειών που δεν έχουν τον 

χαρακτήρα άμεσης αγοραπωλησίας από την τράπεζα και έτσι δεν ανάγονται, 

ως αξίες, στο χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών (trading book) της τράπεζας. 
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Μετά την ανάλυση των κατηγοριών, στην επόμενη ενότητα προχω

ρούμε στην παρουσίαση των τρόπων μέτρησης των πιστωτικών κινδύνων 

που αντιστοιχούν σε αυτές με βάση την προσέγγιση της Εσωτερικής 

Διαβάθμισης {Π.Ε.Δ. ή I.R.B. approach). Η παρουσίαση αυτή είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τις διαφορετικές σταθμίσεις (R.W.A.) που αποδίδονται 

στις επιμέρους κατηγορίες των απαιτήσεων του δανειακού χαρτοφυλακίου 

(banking book) των τραπεζών στα πλαίσια της Π.Ε.Δ. 

4.4. Η προσέγγιση της Εσωτερικής Διαβάθμισης (Π.Ε.Δ. ή I.R.B. 

approach)74 

Σε αυτή την ενότητα θα συζητήσουμε την πιο εξελιγμένη μέθοδο 

υπολογισμού των σταθμισμένων απαιτήσεων {R.W.A.) του δανειακού χαρ

τοφυλακίου των τραπεζών κάτω από πιστωτικό κίνδυνο. Η μέθοδος αυτή 

ονομάζεται προσέγγιση Εσωτερικής Διαβάθμισης (Π.Ε.Δ. ή I.R.B. approach). 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να υπο

διαιρεθεί σε δύο επιμέρους προσεγγίσεις: τη Θεμελιώδη (Fundamental) και 

την Εξελιγμένη (Advanced) προσέγγιση. 

Οι δύο αυτές επιμέρους προσεγγίσεις διαφοροποιούνται ουσιαστικά 

στον τρόπο υπολογισμού της σταθμισμένης απόδοσης του ρίσκου (R.W.A.) 

που αντιστοιχεί σε κάθε τραπεζική απαίτηση (asset) και κατ' επέκταση 

στην κεφαλαιακή χρέωση. Πιο συγκεκριμένα, εάν ακολουθήσουμε τη Θε

μελιώδη (Fundamental) προσέγγιση, τότε η τράπεζα μπορεί μεν να χρησι

μοποιήσει τις δικές της εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά την πιθανότητα αθέτη

σης του αντισυμβαλλομένου (Probability of Default-P.D.), αλλά βασίζεται σε 

υπολογισμούς των νομισματικών αρχών για την εκτίμηση των υπόλοιπων 

στοιχείων που συνεισφέρουν στον προσδιορισμό του πιστωτικού κινδύνου 

(δηλαδή των E.A.D και L.G.D.)75. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση 

74. Μια ευρεία εμπειρική παρουσίαση για τη χρήση της Π.Ε.Δ. (ή I.R.B.) 
στον πιστωτικό κίνδυνο δίδεται στο βιβλίο του Ong (2007). 

75. Πιο αναλυτικά, την αναμενόμενη ζημιά σε περίπτωση αθέτησης υπο
χρέωσης του αντισυμβαλλομένου [Loss Given Default-L.G.D.), την έκθεση έναντι 
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της Εξελιγμένης (Advanced) προσέγγισης, η τράπεζα μπορεί να χρησι

μοποιήσει τις δικές της εκτιμήσεις για όλα τα προαναφερόμενα επιμέρους 

στοιχεία που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του σταθμισμένου πιστω

τικού κινδύνου της απαίτησης αλλά και της κεφαλαιακής χρέωσης (δη

λαδή P.D., Ε.A.D. και L.G.D.). 

Πριν όμως προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση του τρόπου 

εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας στο πλαίσιο της μεθόδου Π.Ε.Δ., θα 

δώσουμε συνοπτικά τους ορισμούς που η Βασιλεία II παραθέτει για τα επι

μέρους στοιχεία των συγκεκριμένων παραμέτρων μέτρησης του πιστω

τικού ρίσκου. 

4.4.1. Ορισμοί των παραμέτρων πιστωτικού ρίσκου 

• Η πιθανότητα αθέτησης του αντισυμβαλλομένου (Probability of Default-

P.D.) 

Όπως μας αναφέρουν οι Stefanou και Mendoza (2005), η πιθανό

τητα αθέτησης του αντισυμβαλλομένου παράγεται είτε ακολουθώντας 

εμπειρικά μοντέλα (π.χ. Z-score προσέγγιση ή Logit/Probit προσέγγιση) εί

τε με μία προσέγγιση αγοράς (η οποία βασίζεται στη μεθοδολογία του 

Merton, 1974). 

Η πρώτη περίπτωση που έγινε γνωστή από τον Altman (1968) είναι 

μια διακριτή ανάλυση (discriminant analysis) της χρεοκοπίας και βασίζεται 

σε μια σειρά από επεξηγηματικούς όρους (risk factors). Με αντίστοιχη 

φιλοσοφία κινείται και η Logit/Probit προσέγγιση, με τη διαφορά ότι σε 

αυτή την περίπτωση έχουμε ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) 

με εξαρτώμενη μεταβλητή τη λογαριθμισμένη σχέση χρεοκοπίας προς τη 

μη-χρεοκοπία [π.χ. Ln(P.D./(1-P.D.)] και ανεξάρτητες μεταβλητές μια σει

ρά από επεξηγηματικούς όρους. Στην αλγεβρική της διατύπωση έχουμε 

ένα μοντέλο της κάτωθι μορφής για την αναζήτηση της P.D.: 

του αντισυμβαλλομένου σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του (Exposure 
At Default-E.A.D.) αλλά και την «αποτελεσματική ωριμότητα» (Maturity-M) των στοι
χείων του Ενεργητικού της τράπεζας. 
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L, = Ln 
( P.D..· \ 

= /31X1 +...+ ßnXn (4.7) 

^ 1 - P.D.J 

όπου Χ, αποτελούν τους επεξηγηματικούς όρους (risk factors) που χρη

σιμοποιούνται για την εμπειρική διερεύνηση της πιθανότητας χρεοκοπίας, 

P.D., μιας εταιρείας (π.χ. μιας τράπεζας). 

Ο Πίνακας 4.5 που ακολουθεί μας παρουσιάζει αναλυτικά τους προ

αναφερόμενους επεξηγηματικούς όρους που συνήθως χρησιμοποιούνται 

στην αναζήτηση του P.D. τόσο σε ό,τι αφορά τις εταιρείες αλλά και όσον 

αφορά τα νοικοκυριά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 

Οι επεξηγηματικοί όροι στην αναζήτηση της P.D. 

(Probability of Default) στις εμπειρικές προσεγγίσεις 

Είδος 
αντισυμβαλλόμενου 

Εταιρεία 

Νοικοκυριό 
(Άτομα) 

Κατηγορία πληροφορίας 
για τον αντισυμβαλλόμενο 

Είδος εταιρείας 

Χρηματοοικονομικοί 
δείκτες 

Κερδοφορία 

Market-data 

Ατομικές πληροφορίες 

Χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες 

Επεξηγηματικοί όροι 
(Μεταβλητές) 

Βιομηχανικό συγκρότημα (group), 
Ηλικία της εταιρείας, 
Συνολικές απαιτήσεις, 
Συνολικές πωλήσεις, 
Συνολικά ίδια κεφάλαια. 

Ίδια/Απαιτήσεις, 
Υποχρεώσεις/Ίδια, 
Πωλήσεις/Απαιτήσεις. 

Ιστορική κερδοφορία, 
Ρυθμός μεγέθυνσης της, 
Κέρδη/Απαιτήσεις, 
Κέρδη/Κόστος. 

Διακύμανση χρηματιστηριακής 
τιμής της εταιρείας, 
Πιστωτική διαβάθμιση εταιρείας. 

Εισόδημα, Ηλικία, Αξία σπιτιού, 
Δουλεία. 

Αριθμός δανείων, 
Αριθμός πιστωτικών καρτών, 
Υπόλοιπο στις πιστωτικές κάρτες, 
Προηγούμενες πτωχεύσεις. 

Πηγή: Marisson (2002). 
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Η χρήση των Logit μοντέλων στην ανεύρεση της P.D. (Probability of De

fault) θεωρείται ιδιαίτερα διαδεδομένη από τους χρηματοοικονομικούς οί

κους στη διαβάθμιση (rating) των τραπεζών (ως εταιρειών) ανά τον κόσμο76. 

Στη δεύτερη περίπτωση -της προσέγγισης της αγοράς- η αλγεβρική 

διατύπωση για την ανεύρεση της P.D., που όπως προαναφέραμε βασίζεται 

στη μεθοδολογία του Merton (1974), έχει την κάτωθι μορφή: 

A - D 
D.D. = (4.8) 

σε 

όπου: 

Α: η αξία του Ενεργητικού (ή του δανειακού χαρτοφυλακίου στην περί

πτωση μας)-

D; η προσδοκώμενη μελλοντική αξία των Υποχρεώσεων 

σε: η διακύμανση του Ενεργητικού-

D.D.: η απόσταση μέχρι την αθέτηση συμφωνίας του αντισυμβαλλομένου 

(Distance to Default). 

Στην παραπάνω εξίσωση όταν D > Α οδηγούμαστε σε πιθανότητα 

αθέτησης του αντισυμβαλλομένου (P.D.). 

Βέβαια, σημαντικό στοιχείο είναι και ο τρόπος που αποτιμάται η αξία 

του Ενεργητικού. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις η αποτίμηση 

του Ενεργητικού και κατ' επέκταση η εκτίμηση της P.D. μιας εταιρείας 

(εκτός των τραπεζών) γίνεται με βάση τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση 

ή με βάση τη χρήση Συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (credit 

default swaps). Όμως, λόγω της ευαισθησίας στην αποτίμηση της αξίας 

του Ενεργητικού, Α, με την παραπάνω μέθοδο, προτιμάται η προηγηθείσα 

εμπειρική προσέγγιση της P.D. 

• Η αναμενόμενη ζημιά σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του αντι

συμβαλλομένου (Loss Given Default-L.G.D.) 

Η αναμενόμενη ζημιά, σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του 

αντισυμβαλλομένου, εκφράζεται συνήθως ως ποσοστό (%) και έχει τρεις 

76. Για μια αναλυτική οικονομετρική παρουσίαση της μεθόδου Logit/Probit 
βλέπε Gujarati (2003), Basic Econometrics, McGraw Hill. 
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διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης [βλέπε Stefanou and Mendoza (2005)]. 

Ο πρώτος τρόπος έχει την κάτωθι αλγεβρική διατύπωση: 

E.A.D. - A.A. + κ.δ. , Χ L.G.D. = 4.9 
E.A.D. ν ' 

όπου: 

Ε.A.D.: η έκθεση έναντι του αντισυμβαλλομένου σε περίπτωση αθέτησης 

της υποχρέωσης του-

A.A.: η Ανακάμπτουσα Αξία (recovery value) για την τράπεζα μετά από 

την αθέτηση του αντισυμβαλλομένου (default)-

κ.δ.: τα κόστη διαχείρισης για την αποκομιδή της Ανακάμπτουσας Α

ξίας από την τράπεζα. 

Ο δεύτερος τρόπος υπολογισμού του L.G.D. έχει την κάτωθι αλγε

βρική διατύπωση 

Αξία πριν (default) - Αξία μετά (default) 

Αξία πριν (default) 

Τέλος, ο τρίτος τρόπος αλγεβρικού υπολογισμού της L.G.D. γίνεται, 

όπως μας αναφέρουν οι Stefanou και Mendoza (2005, ρ. 12), «από τις 

τιμές των προϊόντων σταθερού εισοδήματος και πιστωτικών παραγώγων 

που παράγονται από ένα Asset Pricing μοντέλο αποτίμησης». 

Η L.G.D. στη Θεμελιώδη προσέγγιση 

Όπως αναφέραμε και στην παράγραφο 4.4, στη Θεμελιώδη προσέγ

γιση ο προσδιορισμός της L.G.D. για κάθε τραπεζική απαίτηση είναι εξω

γενής. Παρ' όλα αυτά, στον εξωγενή αυτό προσδιορισμό του ποσοστού 

που θα αποδοθεί στην L.G.D. σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ύπαρξη και 

το είδος των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (collateral) που συνοδεύουν 

την εξεταζόμενη απαίτηση. Έτσι, για παράδειγμα, στην αξιολόγηση μιας 

ζημιάς παραγόμενης από εταιρικό ή τραπεζικό ρίσκο (corporate ή bank 

risk) που δεν συνοδεύεται από αναγνωρισμένες χρηματοοικονομικές εγ

γυήσεις θα αναγνωρίζεται -σύμφωνα με τη Βασιλεία II- ποσοστό ζημιάς 
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της τάξης του 45% της έκθεσης της τράπεζας στην απαίτηση. Με απλά 

λόγια, η τράπεζα θα καταγράφει τη δυνατότητα να πάρει πίσω το 55% της 

επένδυσης της σε περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας εκ μέρους του 

αντισυμβαλλομένου. 

Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές απαιτήσεις χωρίς χρηματοοικονομικές 

εγγυήσεις (αναγνωρισμένες ή μη) ως κάλυψη σε ό,τι αφορά αναμενόμενες 

ζημιές από εταιρικό ή τραπεζικό ή κίνδυνο χώρας (corporate, bank or 

sovereign risk), η τράπεζα θα αναγνωρίζει ζημιές της τάξης του 75% της 

έκθεσης της. 

Αν τώρα θελήσουμε να υπολογίσουμε, σε πρακτικό επίπεδο, την 

αναμενόμενη ζημιά σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλ

λομένου από μια εταιρικού ρίσκου έκθεση της τράπεζας (π.χ. ένα δάνειο) 

και εφόσον υπάρχουν εγγυήσεις, τότε τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύ

πλοκα. Στην περίπτωση αυτή, το τραπεζικό δάνειο (Ε) χωρίζεται σε δύο 

τμήματα: το τμήμα αυτό που είναι καλυμμένο με εγγύηση (Ec) και αυτό 

που δεν είναι (Ευ). Επιπροσθέτως, έχει σημασία εάν οι εν λόγω εγγυήσεις 

είναι χρηματοοικονομικές ή όχι. Έτσι έχουμε: 

Περίπτωση 1: Αν οι εγγυήσεις του τραπεζικού δανείου είναι χρημα

τοοικονομικές (και μάλιστα αναγνωρισμένες-eligible). 

Σε αυτή την περίπτωση για τον προσδιορισμό της «αποτελεσματικής» 

L.G.D. (L.G.D.0) -και επαγωγικά ολόκληρης της L.G.D. - θα χρησιμο

ποιείται η κάτωθι αλγεβρική εξίσωση: 

(Εολ 
L.G.D.0 = L.G.D.0 χ (4.11) 

V Ε ) 

[με L.G.D. = LG.D.U + L.G.D.0} 

όπου: 

L.G.D.0: η αναμενόμενη ποσοστιαία ζημιά της τράπεζας, σε περίπτωση 

αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου, για το μέρος 

εκείνο του δανείου που καλύπτεται από εγγυήσεις' 

L.G.D.0: η αναμενόμενη ποσοστιαία ζημιά της τράπεζας, σε περίπτωση 

αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου, για το μέρος 
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εκείνο του δανείου που δεν καλύπτεται από εγγυήσεις (όπως έχει 

ήδη οριστεί το ποσοστό αυτό είναι 45%)-

Ε: η έκθεση (π.χ. δάνειο) της τράπεζας από την απαίτηση πριν την 

αντιστάθμιση της με τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις (colla

teral) και 

Ec: το μέρος εκείνο της έκθεσης (π.χ. του δανείου) της τράπεζας που 

είναι καλυμμένο με χρηματοοικονομική εγγύηση (ουσιαστικά η 

Ε. A.D.). 

Σε ό,τι αφορά την τιμή της Ec (δηλαδή της Ε.A.D.) στην εξίσωση 

(4.11), η Βασιλεία II αναφέρει ότι, εάν εφαρμόζεται η Θεμελιώδης Π.Ε.Δ. 

(ή I.R.B.) προσέγγιση από τις τράπεζες, τότε ο υπολογισμός της Ec θα 

προέρχεται από την εφαρμογή της εξίσωσης (4.3), όπως αυτή παρουσιά

στηκε στην Τυποποιημένη (περιεκτική) προσέγγιση77. Τα υπόλοιπα στοιχεία 

είναι ήδη δεδομένα για τον τελικό υπολογισμό της «αποτελεσματικής» L.G.D. 

(δηλαδή της L.G.D.0). 

Περίπτωση 2: Αν οι εγγυήσεις του τραπεζικού δανείου υπάρχουν 

αλλά δεν είναι χρηματοοικονομικές αλλά άλλης μορφής. 

Σε αυτή την περίπτωση για τον προσδιορισμό της «αποτελεσματικής» 

L.G.D. (L.G.D.0) -και επαγωγικά ολόκληρης της L.G.D. - θα ακολουθείται 

μια διαφορετική προσέγγιση. 

Καταρχήν να αναφέρουμε ότι για τον σκοπό αυτό η Βασιλεία II μάς 

παρέχει βοηθητικά τον Πίνακα 4.6 που ακολουθεί. 

Η πρώτη γραμμή του πίνακα αναφέρεται σε αποδεκτές (eligible) 

χρηματοοικονομικές εγγυήσεις (π.χ. μετρητά), οπότε προσομοιάζει με την 

Περίπτωση 1. Το ζητούμενο είναι ο υπολογισμός της τιμής της L.G.D. (δη

λαδή των L.G.D.υ και L.G.D.0) στις υπόλοιπες κατηγορίες παρεχομένων 

77. Επισημαίνεται ότι σε συναλλαγές τύπου repos της τράπεζας με αντι
συμβαλλόμενο κάποιον κύριο θεσμικό φορέα (π.χ. εταιρεία του Δημοσίου) παρέ
χεται η δυνατότητα από τη Βασιλεία II να μην χρειάζονται χρηματοοικονομικές εγ
γυήσεις για τον υπολογισμό της Ec. Έτσι, μιας και ο συντελεστής διακύμανσης 
(haircut) = 0, θα έχουμε L.G.D.0 = L.G.D. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 

Ελάχιστο επίπεδο (Min, %) για Collateralised L.G.D. 

στη Θεμελιώδη προσέγγιση 

Μορφή 
χρηματοοικονομικής 
εγγύησης 
(Collateral)* 

Αποδεκτή (eligible) 
χρηματοοικονομική 
εγγύηση (collateral) 

Receivables 

Εμπορικά/Στεγαστικά 

Real estates 

Άλλο είδος εγγυήσεων 

Min L.G.D. 

0% 

35% 

35% 

40% 

Απαιτούμενο 
Minimum 

collateralisation 
level 

0% 

0% 

30% 

30% 

Minimum over-
collateralisation 

level 

125% 

140% 

140% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

* Τα Receivables, τα Εμπορικά/Στεγαστικά Real estates και τα «Άλλα είδη εγγυήσεων» (εκτός 

παγίου κεφαλαίου) κρίνονται από τη Βασιλεία II ως μορφές αποδεκτών χρηματοοικονομικών 

εγγυήσεων. 

-: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 

εγγυήσεων. Για να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί σε ό,τι αφορά τον υπο

λογισμό της τιμής της L.G.D. και στον τρόπο αξιοποίησης του παραπάνω 

πίνακα, θα δώσουμε ένα παράδειγμα. 

Υποθέτουμε την ύπαρξη ενός δανείου 200€ προς μια εταιρεία που 

«καλύπτεται» από προσημειωμένο στεγαστικό ακίνητο (Real estate) ύψους 

120€ (collateral). Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα γνωρίζει ότι είναι «κα

λυμμένη με εγγυήσεις» σε επίπεδο 60% (=120€/200€). Το ποσοστό αυτό 

είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο Minimum collateralisation level του 

Πίνακα 4.6 (τρίτη στήλη) για την περίπτωση των στεγαστικών ακίνητων 

(30%). Εάν η «κάλυψη» του δανείου της τράπεζας ήταν κάτω από το ποσο

στό αυτό, τότε η εγγύηση θα κρινόταν ανεπαρκής και ως τιμή της L.G.D. 

θα λογίζονταν η ex ante αντιστοιχούσα σε μια μη αντισταθμισμένη δα

νειακή περίπτωση. Με άλλα λόγια, θα είχαμε: L.G.D. = 75% για την εν λό

γω τραπεζική έκθεση. 
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Εν συνεχεία η τράπεζα πρέπει να διαιρέσει το ύψος της εγγύησης 

(120€) με τον αντίστοιχο συντελεστή που ο Πίνακας 4.6 δίνει για υπερκά-

λυψη της έκθεσης της τράπεζας από την υπάρχουσα εγγύηση (βλέπε 

τέταρτη στήλη: Minimum over-collateralisation level)78. Έχουμε δηλαδή 

85,71€ = 120€/1,40. Αυτό θεωρείται πλέον ως το κύριο μέρος του δανείου 

της τράπεζας που είναι καλυμμένο με αναγνωρισμένη εγγύηση (Ec). Σε 

ποσοστιαία έκφραση, ως Ec θεωρείται το 42,85% του δανείου (= 85,71 

€/200 €). Εν συνεχεία, η τράπεζα μπορεί εύκολα πλέον να υπολογίσει την 

τιμή της L.G.D.0 που -σύμφωνα με τη Βασιλεία II- θα είναι το γινόμενο 

της MinLG.D. (από τη δεύτερη στήλη του Πίνακα 4.6) με το παραπάνω 

ποσοστό της Ec (δηλαδή L.G.DP = 42,85% χ 35% Ξ 15%). Αντίστοιχα, ο 

υπολογισμός της L.G.D.0 θα είναι απλά το γινόμενο για την ποσοστιαία 

ακάλυπτη πλευρά του δανείου (Ευ) επί το ποσοστό που η Βασιλεία II 

ορίζει για ακάλυπτα από εγγυήσεις μέρη δανείων (δηλαδή 45%). Έτσι στο 

παράδειγμα μας θα έχουμε: LG.D.U = 57,15% χ 45% = 25,71% (όπου 

57,15% = 1 - 42,85%). Αθροίζοντας τώρα τα δύο μέρη έχουμε τη συνο

λική τιμή της L.G.D. = 25,71% + 15% = 40,71%. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων 

με κύκλο εργασιών μικρότερο των 5 εκατομμυρίων ευρώ, η Βασιλεία II 

παρουσιάζει έναν έτοιμο πίνακα για την τιμή της L.G.D. ανά κατηγορία 

δανείου (βλέπε Πίνακα 4.7). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7 

Συντελεστές L.G.D. στις απαιτήσεις έναντι των Μ.Μ.Ε. (< 5 εκατ. €) 

κατά κατηγορία όταν δεν υπάρχουν εγγυήσεις (Collateral) 

Κατηγορία 
απαίτησης 

Ποσοστό 

Εταιρική 

45% 

Στεγαστική 

25% 

Λιανική 

85% 

Ποιοτικά 
ανανεώσιμων 

Q.R.R.E. 

85% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

78. Ο όρος over-collateralisation σημαίνει ότι σε περίπτωση αθέτησης της 
συμφωνίας από μέρους του αντισυμβαλλομένου (default), η τράπεζα θεωρητικά 
δεν έχει ζημία. 
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H L.G.D. στην Εξελιγμένη προσέγγιση 

Στην περίπτωση αυτή παρέχεται από τη Βασιλεία II στις τράπεζες η 

δυνατότητα να προχωρήσουν στην εσωτερική εκτίμηση της L.G.D. τους 

σε ό,τι αφορά την έκθεση σε επιχειρηματικό, τραπεζικό ή κίνδυνο χώρας 

(corporate, bank or sovereign risk). Στην ουσία αναφερόμαστε στη δυνα

τότητα που έχουν οι τράπεζες να χρησιμοποιήσουν τις εξισώσεις (4.9) ή 

(4.10) εσωτερικά για να υπολογίσουν την L.G.D. τους. Τέλος, η αναμενό

μενη ζημιά (L.G.D.), σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμ

βαλλομένου, θα πρέπει να καταγράφεται ως ποσοστό (%) της έκθεσης 

έναντι του αντισυμβαλλομένου σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης 

του (Exposure At Default-£>4D). 

• Η έκθεση έναντι του αντισυμβαλλομένου σε περίπτωση αθέτησης της 

υποχρέωσης του (Exposure At Default-E.A.D.) 

Η έκθεση σε περίπτωση αθέτησης (E.A.D.) είναι το αρνητικό χρημα

τικό αποτέλεσμα το οποίο θα προκληθεί στα ίδια κεφάλαια μιας τράπεζας, 

εάν η απαίτηση από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση της διαγραφεί (περί

πτωση write-off) συμψηφίζοντας και τις όποιες καταγεγραμμένες προβλέ

ψεις για αυτήν (provisions). Η συγκεκριμένη αρχή επιβάλλεται από τη Βα

σιλεία II τόσο στα εκτός όσο και στα εντός Ισολογισμού στοιχεία {on- και 

off- balance sheet items) της τράπεζας. 

Μπορούμε μάλιστα εδώ να παραθέσουμε ότι η γενική αλγεβρική 

διατύπωσης της καταγραφής της έκθεσης (μιας τράπεζας) έναντι του 

αντισυμβαλλομένου, σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του, δίδε

ται από τους Stefanou και Mendoza (2005). Συγκεκριμένα: 

E.A.D. = Ef = Τρέχουσα έκθεση της τράπεζας λόγω της «τοποθέτησης» της + 

Συντελεστής πιστωτικής ισοδυναμίας7 9 χ Εγκεκριμένο μη χρησιμοποιηθέν 

τμήμα πίστωσης από τον αντισυμβαλλόμενο που όμως επρόκειτο να χρη

σιμοποιηθεί πριν τη χρεοκοπία (default) του. (4.12). 

79. Με τον όρο Συντελεστής πιστωτικής ισοδυναμίας αναφερόμαστε στο 

επίπεδο πιστωτικής αξιοπιστίας του αντισυμβαλλομένου (π.χ. βλέπε διεθνές σύ

στημα credit rating) πριν τη χρεοκοπία (default) του. 
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Σε ό,τι αφορά τις εντός Ισολογισμού απαιτήσεις, η Βασιλεία II ανα

φέρει ότι θα πρέπει να ακολουθείται η μεθοδολογία της Τυποποιημένης 

προσέγγισης στον υπολογισμό της έκθεσης, Ej, της τράπεζας (ειδικά στις 

συμφωνίες συμψηφισμού τύπου repos). Στις εκτός Ισολογισμού πιστωτι

κές απαιτήσεις, για να προσδιορισθεί η έκθεση της τράπεζας, απαιτείται 

η χρήση ενός δείκτη πιστωτικής μετατροπής (credit conversion factor-

C.C.F.80). Έτσι σε αλγεβρικούς όρους θα είχαμε την κάτωθι μετατροπή: 

£on-balance sheet = Π C F Χ ^off-balance sheet M -J Q\ 

Επιπροσθέτως όμως, όπως και στην περίπτωση του υπολογισμού της 

L.G.D., η Βασιλεία II προτείνει δύο τρόπους για την εκτίμηση της προ

αναφερθείσας παραμέτρου (£/) είτε για τις εντός είτε για τις εκτός Ισο

λογισμού απαιτήσεις: α) τη Θεμελιώδη προσέγγιση και β) την Εξελιγμένη 

προσέγγιση. 

Η Ε.A.D. στη Θεμελιώδη προσέγγιση 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η E.A.D. στις εντός Ισολογισμού 

απαιτήσεις ακολουθεί τη μεθοδολογία της Τυποποιημένης προσέγγισης. 

Έτσι το μόνο σημείο που μένει να παρουσιάσουμε εδώ, στο πλαίσιο της 

θεμελιώδους Π.Ε.Δ., είναι η E.A.D. στις εκτός Ισολογισμού απαιτήσεις. Για 

την ακρίβεια η μετατροπή των εκτός Ισολογισμού απαιτήσεων (ή εκθέ

σεων) σε εντός (εξίσωση 4.13). 

Στον Πίνακα 4.8 περιγράφονται συνοπτικά ποια είναι τα σημαντικό

τερα είδη εκτός Ισολογισμού διευκολύνσεων (απαιτήσεις του Ισολογι

σμού), που προσφέρονται από τις εμπορικές τράπεζες, καθώς επίσης και 

οι αντίστοιχοι δείκτες πιστωτικής μετατροπής τους (C.C.F.) όπως παρα

τίθενται από την Βασιλεία II. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται στην 

80. C.C.F.: Ο συγκεκριμένος δείκτης επιτρέπει στην τράπεζα τη μετατροπή 
μίας ανοικτής, μη χρησιμοποιημένης από τον αντισυμβαλλόμενο, πιστωτικής γραμ
μής, ώστε να εκφραστεί σε όρους υπάρχουσας πίστωσης (βλέπε Saunders and 
Cornett, 2003, Κεφ. 20). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8 

Δείκτης πιστωτικής μετατροπής (C.C.F.) για τον υπολογισμό της E.A.D. 

στις εκτός Ισολογισμού απαιτήσεις 

Είδος στοιχείου εκτός Ισολογισμού 

(Credit) commitments από μέρους της τράπεζας προς 
τους αντισυμβαλλομένους 

Un-committed διευκολύνσεις της τράπεζας προς 
τους αντισυμβαλλομένους (callables) 

Βραχυχρόνια trade letters of credit για κίνηση αγαθών 

Δανεισμός των τραπεζικών μετοχών ή 
τοποθέτηση μετοχών ως collateral 

Ποσοστό (%) 

75 

0 

20 

100 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

εξίσωση (4.13) για την τελική «μετατροπή» που προαναφέραμε. Έτσι ολο

κληρώνεται και η εικόνα της τράπεζας σχετικά με τη συνολική έκθεση του 

Ισολογισμού της. 

Η Ε.A.D. στην Εξελιγμένη προσέγγιση 

Οι τράπεζες που θα χρησιμοποιήσουν τις δικές τους μεθόδους εκτί

μησης της έκθεσης έναντι του αντισυμβαλλομένου σε περίπτωση αθέτη

σης της υποχρέωσης τους (Ε.A.D.) έχουν επίσης και τη δυνατότητα να 

υπολογίζουν εσωτερικά και τους δείκτες πιστωτικής μετατροπής (C.C.F.) 

στις εκτός Ισολογισμού απαιτήσεις τους. Ουσιαστικά δηλαδή καλούνται να 

εκμαιεύσουν επαγωγικά τα αντίστοιχα ποσοστά του Πίνακα 4.8 με βάση την 

καταγεγραμμένη ιστορική τους εμπειρία. Μοναδικός περιορισμός που τίθεται 

από τον νομοθέτη είναι το εκτός Ισολογισμού στοιχείο να μην έχει δείκτη 

πιστωτικής μετατροπής (C.C.F.), στη Θεμελιώδη προσέγγιση, ίσο με 100%. 

• Υπολειπόμενη αξία μέχρι τη λήξη της απαίτησης (Effective Maturìty-M) 

Η σημασία της ύπαρξης της υπολειπόμενης αξίας μέχρι τη λήξη της 

τραπεζικής απαίτησης έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσο μεγαλύτερη/ 
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μικρότερη είναι αυτή, τόσο μεγαλύτερος/μικρότερος είναι ο πιστωτικός 

κίνδυνος που εσωκλείει. 

Αν ακολουθήσουμε τη Θεμελιώδη Π.Ε.Δ. στην καταγραφή της υπο

λειπόμενης αξίας της απαίτησης μέχρι τη λήξη της τότε -σύμφωνα με τη 

Βασιλεία I I- αυτή θα υπολογίζεται εξωγενώς στα 2,5 έτη ειδικά για τις 

εταιρικές εκθέσεις (corporate risk) της τράπεζας. Εξαίρεση θα αποτελούν 

οι συναλλαγές τύπου repos που θα υπολογίζονται στους 6 μήνες. 

Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιηθεί η Εξελιγμένη Π.Ε.Δ. (ή 

LR.Β.) για τον υπολογισμό της υπολειπόμενης αξίας μιας απαίτησης, τα 

πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να εφαρμόσουν την πραγματική διάρκεια 

της. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή της υπολειπόμενης αξίας θα υπολογί

ζεται από τον κάτωθι αλγεβρικό τύπο8 1: 

Μ = Σ** — (4-14) 

όπου: 

C.F.t: οι χρηματορροές (cash flows) που πληρώνονται από τον αντισυμ

βαλλόμενο (π.χ. την εταιρεία) σε χρόνο t. 

Παρ' όλα αυτά παρέχεται από τη Βασιλεία II η δυνατότητα να μην 

εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μεθοδολογία όταν αναφερόμαστε σε ομί

λους (consolidated εταιρείες) που οι καταγεγραμμένες πωλήσεις τους δεν 

81. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι, αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή και 

τον παρονομαστή της εξίσωσης (4.14) με τον παράγοντα [discount factor 

(=1/1+r)1] παράγεται η διάρκεια (Duration-D) της εξεταζόμενης απαίτησης 

(Saunders and Cornett, 2003, Κεφ. 9). Επιπλέον ισχύει ότι: 

ΔΡ 
= - D χ {Υ.Τ.Μ.) 

Ρ 

όπου (Υ.Τ.Μ.) = απόδοση στη λήξη. 

Συνεπώς ο υπολογισμός της υπολειπόμενης αξίας (Μ) είναι πολύ σημα

ντικός, διότι συνδέεται με την τιμή του D και κατ' επέκταση με τη μεταβολή της 

τιμής της εξεταζόμενης απαίτησης (asset). Οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμή της 

απαίτησης επηρεάζει άμεσα το πιστωτικό ρίσκο της τράπεζας. 
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ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένες εταιρείες θα πρέ

πει να είναι εγχώριες για να εφαρμοστεί η εξαίρεση. Αυτό βέβαια θα 

συνεπάγεται την επιστροφή σε σταθερή υπολειπόμενη αξία των 2,5 ετών 

όπως και στη Θεμελιώδη προσέγγιση. Τέλος, ανεξαρτήτως των όποιων 

εξαιρέσεων η υπολειπόμενη αξία (Μ) μιας απαίτησης θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη του ενός έτους και μικρότερη των 5 ετών82. 

4.4.2. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου Π.Ε.Δ. 

Το κρισιμότερο σημείο της Π.Ε.Δ. είναι η δυνατότητα που παρέχεται 

σε κάθε τράπεζα να «παράγει» τις δικές της εκτιμήσεις σε σχέση με την 

πιθανότητα αθέτησης του αντισυμβαλλομένου (Probability of default-P.D.) 

τόσο στην περίπτωση που ακολουθεί τη Θεμελιώδη όσο και στην περί

πτωση που ακολουθεί την Εξελιγμένη μέθοδο. Σε περίπτωση όμως που η 

τράπεζα αποτύχει να αποδείξει την ικανοποιητική εφαρμογή των μεθόδων 

εκτίμησης της P.D. οι αρμόδιοι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν -σύμ

φωνα και με τις αρχές του Πυλώνα II- και στην επιβολή επιπρόσθετης 

χρέωσης κεφαλαίων στα ίδια κεφάλαια της (βλέπε Κεφάλαιο 6 της πα

ρούσας μελέτης). Αν αυτή η «αποτυχία» είναι προσωρινή, η τράπεζα θα 

πρέπει να είναι σε θέση να πείσει τους επιθεωρητές της κεντρικής τράπε

ζας για αυτό, έτσι ώστε να της επιτραπεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη 

συγκεκριμένη μέθοδο αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. 

Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος διαβάθμισης (Rating system) 

στην Π.Ε.Δ. 

Η Βασιλεία II κρίνει ως πολύ σημαντικό τον τρόπο που γίνεται η δια

βάθμιση των τραπεζικών πιστώσεων κατά κατηγορία. Δηλαδή ένα αξιόπι-

82. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που δεν ισχύει το ελάχιστο του ενός 
έτους για την υπολειπόμενη αξία της τραπεζικής απαίτησης (π.χ. στα repos, σε 
συναλλαγές από δανεισμό μετοχών κ.λπ.). 
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στο σύστημα διαβάθμισης, στο πλαίσιο κυρίως της Εξελιγμένης Π.Ε.Δ. (ή 

advanced LR.Β.) προσέγγισης, θα πρέπει να είναι ικανό να ανιχνεύει τόσο 

τον κίνδυνο αθέτησης του δανειζομένου (ουσιαστικά την P.D.), όσο και 

τους επιμέρους παράγοντες που επηρεάζουν τη συναλλαγή. Συγκεκριμένα, 

τη σχέση μεταξύ τράπεζας και δανειζομένου, το είδος της απαίτησης, τις 

υπάρχουσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, την κυριότητα της συναλλαγής 

κ.λπ. (ουσιαστικά δηλαδή ό,τι επηρεάζει την L.G.D.). Τα παραπάνω στοιχεία 

και ο τρόπος αξιολόγησης τους είναι σημαντικά για τον σωστό υπολογισμό 

των προσδοκώμενων ζημιών {E.L.) της τράπεζας. Έτσι οδηγούμαστε στην 

ανάγκη ύπαρξης ενός συνεπούς τρόπου αξιολόγησης του ρίσκου, από 

μέρους των τραπεζών, με σκοπό τη σωστή εκτίμηση των προσδοκώμενων 

ζημιών (E.L.) που θα διακρατηθούν στα ίδια κεφάλαια (Tiers) τους. 

Για τα standards του συστήματος διαβάθμισης, στο πλαίσιο της 

Εξελιγμένης Π.Ε.Δ. για τον υπολογισμό των ποσοστών της P.D. και της 

L.G.D., η Βασιλεία II υποστηρίζει/προτείνει την ύπαρξη μιας τετραβάθμιας 

κλίμακας αξιολόγησης και μίας κλίμακας για αθέτηση συμφωνίας του 

αντισυμβαλλομένου (default). 

Έτσι, ως γενικό παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις υπο-κατηγορίες εται

ρικής έκθεσης των εμπορικών τραπεζών (π.χ. για χρηματοδοτήσεις μεγά

λων έργων, εμπορευμάτων, real estate κ.λπ.), συνιστάται η ύπαρξη κατ' 

ελάχιστον μίας τετραβάθμιας κλίμακας αξιολόγησης και μίας κλίμακας για 

αθέτηση (default). Ειδικότερα, στο Annex 5 της Βασιλείας II (2006), υπάρ

χουν οι εξής τέσσερις 4 βαθμίδες αξιολόγησης: Strong, Good, Satisfactory, 

Weak. Για την κατάταξη στην καθεμία από αυτές εξετάζονται οι κάτωθι 

ιδιότητες του αντισυμβαλλομένου: Financial strength, Political and Legal 

environment, Transaction characteristics, Asset characteristics, Strength of 

sponsor, Security package. Η υιοθέτηση αυτών των γενικών γραμμών από 

τις τράπεζες, στην εφαρμογή της Εξελιγμένης Π.Ε.Δ. για τις διαβαθμίσεις 

του ρίσκου, τις φέρνει κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά με τις Εξωτερικές 

(Supervisory) μορφές διαβάθμισης. 

Τέλος, για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν μαθηματικά εσωτερικά 

μοντέλα για την εκτίμηση των P.D., L.G.D. και E.A.D., σε ό,τι αφορά τις 
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απαιτήσεις των δανειακών χαρτοφυλακίων τους, τα παραγόμενα αποτε

λέσματα πρέπει να ταξινομούνται στις προαναφερθείσες διαβαθμίσεις 

(ratings). Εν συνεχεία ο νομοθέτης απαιτεί τη συνεχή και συνεπή αξιο

λόγηση αυτών των πιστωτικών μοντέλων, έτσι ώστε να μην οδηγούν σε 

λάθος αποτελέσματα και κατ' επέκταση λάθος διάρθρωση της κεφαλαια

κής επάρκειας της τράπεζας. 

Προαπαιτούμενα για τον υπολογισμό της P.D. 

Η Βασιλεία II αναφέρει ότι για τον σωστό υπολογισμό της πιθανότη

τας αθέτησης του αντισυμβαλλομένου {P.D.) προσφέρονται σε μία τρά

πεζα τρεις εναλλακτικές μέθοδοι: με βάση την εσωτερική γνώση και 

εμπειρία περί default, με βάση ένα σχεδιασμό και οργανωτική εκμετάλλευ

ση των εξωτερικών στοιχείων και τέλος με βάση στατιστικά μοντέλα 

αθέτησης του αντισυμβαλλομένου. Επιπλέον, προτείνεται ότι ανεξάρτητα 

από τη μεθοδολογία υπολογισμού της P.D. η χρονική περίοδος των δεδο

μένων να είναι τουλάχιστον 5 ετών. Τέλος, η υπολογισθείσα διάρκεια της 

P.D. (με εξαίρεση τις περιπτώσεις της λιανικής τραπεζικής) να μην υπερ

βαίνει το ένα έτος. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία της λιανικής τρα

πεζικής, η Βασιλεία II παρέχει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμο

ποιούν τις μακροχρόνιες μέσες εκτιμήσεις τους σχετικά με την L.G.D. ως 

μέθοδο για την εκτίμηση της P.D. (αλλά και το αντίστροφο). 

Προαπαιτούμενα για τον υπολογισμό της L.G.D. 

Για τον σωστό υπολογισμό της L.G.D. οι τράπεζες θα πρέπει να εξε

τάσουν προσεκτικά την όποια υπάρχουσα σχέση μεταξύ του κινδύνου που 

ο αντισυμβαλλόμενος (ή δανειζόμενος) φέρει και των υπαρχουσών για τον 

σκοπό αυτό χρηματοοικονομικών εγγυήσεων του (collateral). Επίσης, η 

Βασιλεία II προτρέπει τις τράπεζες για το κάθε εξεταζόμενο στοιχείο 

έκθεσης τους να μην παρουσιάζουν υπολογισμούς της L.G.D. μικρότε

ρους από τους μέσους μακροχρόνιους, καθώς επίσης να είναι προσε-
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κτικές σε ό,τι αφορά την επιρροή των οικονομικών διακυμάνσεων πάνω 

στη διαμόρφωση της L.G.D. Παρεμπιπτόντως, στα προαπαιτούμενα για τον 

υπολογισμό της L.G.D. συνκαταλέγεται και ο έλεγχος οποιασδήποτε συ

σχέτισης μεταξύ του αναλαμβανόμενου κινδύνου της τράπεζας και των 

παρεχόμενων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων του πελάτη. Αν κάτι τέτοιο 

ισχύει, ο υπολογισμός της L.G.D. θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο συντη

ρητικό. 

Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και οποιαδήποτε 

χρονική δυσαρμονία ωριμότητας (maturity mismatch) μεταξύ της απαίτη

σης της τράπεζας και της όποιας χρηματοοικονομικής εγγύησης του πελά

τη. Σημαντική επίσης, για τον ακριβή προσδιορισμό της L.G.D., κρίνεται 

και η ανακάμπτουσα αξία (recovery rate) μετά από την αθέτηση του αντι

συμβαλλομένου. Πολλές φορές μάλιστα ο ρόλος της είναι σημαντικότερος 

και από το ίδιο το μέγεθος των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, μιας και 

στον πραγματικό κόσμο η ρευστοποίηση και απολαβή των εγγυήσεων εί

ναι δυσχερής και χρονοβόρα. 

Για τον λόγο αυτό μάλιστα η Βασιλεία II προτείνει, στα πλαίσια της 

εύρυθμης λειτουργίας των τραπεζών, την ύπαρξη διαδικασιών αποτελε

σματικού management των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων των πελατών, 

ώστε να αποφεύγεται το συχνό γεγονός οι πραγματοποιηθείσες (με βάση 

την L.G.D.) ζημιές ως ποσό να ξεπερνούν τις εκτιμώμενες (όπως αυτές 

εκφράζονται στα επονομαζόμενα αποθεματικά (provisions) των Tier II)83. 

Τέλος, προαπαιτούμενο για τον σωστό και αποδεκτό τρόπο υπολο

γισμού της L.G.D., ειδικά για θέματα εταιρικού, τραπεζικού και κινδύνου 

χώρας (corporate, bank and sovereign risk), είναι τα στοιχεία της εξετα-

83. Σημείωση: Όταν πραγματοποιηθείσες ζημίες (με βάση την L.G.D.) είναι 
μεγαλύτερες από τα αποθεματικά της τράπεζας, η διαφορά θα πρέπει να κατα
γραφεί ως επιπλέον κεφαλαιακή απαίτηση. Σε αντίστροφη περίπτωση, όταν δη
λαδή τα αποθεματικά (provisions-Tier II) είναι μεγαλύτερα από τις πραγματοποιη
θείσες ζημίες, η τράπεζα καλείται σε μια αναλυτική επεξήγηση του γεγονότος. Για 
μια πληρέστερη ανάλυση βλέπε στην ενότητα 4.3.2.4 της παρούσας μελέτης. 
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ζόμενης έκθεσης να μην είναι λιγότερα των 7 ετών. Από την άλλη πλευρά, 

σε ό,τι αφορά ζητήματα λιανικής τραπεζικής (retail exposure), απαιτείται η 

ύπαρξη δεδομένων 5 ετών τουλάχιστον. 

Προαπαιτούμενα για τον υπολογισμό της E.A.D. 

Σε ότι αφορά τον σωστό υπολογισμό της αθέτησης της υποχρέωσης 

του (Exposure At Default-EAD.) υπάρχουν τα προαπαιτούμενα για τις εντός 

αλλά και τις εκτός Ισολογισμού απαιτήσεις (assets). Για τις εντός Ισολο

γισμού απαιτήσεις, ο υπολογισμός του ποσού θα πρέπει να απορρέει από 

αυτά που αναφέρθηκαν στην παρουσίαση της E.A.D. και ειδικά στη Θεμε

λιώδη ανάλυση. Το ευαίσθητο κομμάτι σε αυτή την ενότητα είναι τα προα

παιτούμενα στην περίπτωση των εκτός Ισολογισμού απαιτήσεων στην Εξε

λιγμένη προσέγγιση. Ειδικότερα, για τον σωστό υπολογισμό της συνολι

κής E.A.D., οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τα επιπλέον 

χρήματα που μπορούν να εκταμιευθούν από τον δανειζόμενο πελάτη τους 

(additional drawings, π.χ., από commitments) ακόμα και μετά από την κή

ρυξη του σε χρεοκοπία (default). 

Έτσι, για τον όσο το δυνατό καλύτερο υπολογισμό του ποσού της 

αθέτησης της υποχρέωσης Ε.A.D., ειδικά στην Εξελιγμένη προσέγγιση, 

προτείνεται από τη Βασιλεία II η χρήση μιας μακροχρόνιας μέσης Ε.A.D. 

που θα αναφέρεται σε ομοιογενή ομάδα πελατών. Μάλιστα σε περίπτωση 

που η τράπεζα αναγνωρίσει την ύπαρξη κάποιας συσχέτισης μεταξύ της 

συχνότητας των χρεοκοπιών (defaults) και του μεγέθους της E.A.D. τότε 

θα πρέπει να ακολουθηθεί μία πιο συντηρητική προσέγγιση στις εκτιμή

σεις της. Επίσης, συνιστάται στις τράπεζες να είναι σε θέση όσο μπορούν 

να αποσυνθέτουν τις επιμέρους ενότητες που συνθέτουν την εκτίμηση της 

E.A.D. Για παράδειγμα, να έχουν τέτοια συστήματα και διαδικασίες, ώστε 

να μπορούν να υπολογίζουν ευαίσθητα στοιχεία όπως τον λόγο της τρέ

χουσας υποχρέωσης ενός πελάτη ως προς τις ανοικτές πιστωτικές γραμ

μές (committed lines) προς αυτόν κ.λπ. 

Σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια των στοιχείων για τον υπολογι

σμό της E.A.D., η Βασιλεία II ζητά να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με 
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την εκτίμηση της L.G.D. Δηλαδή, στην περίπτωση της έκθεσης της τρά

πεζας σε εταιρικό, τραπεζικό ή σε κίνδυνο χώρας, απαιτείται η ύπαρξη 

στοιχείων 7 ετών τουλάχιστον, ενώ για τα ζητήματα λιανικής τραπεζικής 

απαιτείται η ύπαρξη δεδομένων 5 ετών τουλάχιστον. 

Προχωρούμε τώρα -στο πλαίσιο της Π.Ε.Δ.- στον υπολογισμό της 

σταθμισμένης έκθεσης της τράπεζας, κατά κατηγορία τραπεζικής απαίτη

σης, καθώς επίσης και της απορρέουσας κεφαλαιακής της χρέωσης. 

4.4.3. Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων στην Π.Ε.Δ. (κατά 

κατηγορία) 

• Η περίπτωση της έκθεσης σε εταιρικό, τραπεζικό και κίνδυνο χώρας 

(corporate, bank and sovereign risk) 

Στην εξελιγμένη Π.Ε.Δ. 

Στην ενότητα αυτή, με τη βοήθεια των εσωτερικά υπολογισθεισών 

παραμέτρων {P.D., L.G.D., Ε.A.D.), προχωρούμε στην παρουσίαση του 

τρόπου με τον οποίο η Βασιλεία II υπολογίζει το σταθμισμένο ρίσκο 

(R.W.A.) και την απορρέουσα κεφαλαιακή χρέωση (στα Tier Ι και II), για 

επενδύσεις-εκθέσεις μιας τράπεζας σε δάνεια εταιρειών, σε άλλες τρά

πεζες ή και σε ομόλογα διαφόρων χωρών. Αναλυτικότερα, μέσα σε ένα 

μαθηματικό σύστημα εξισώσεων, θα έχουμε: 

1 _ e - 5 0 χ P.D. 

Correlation(R) = 0,12 x + 0,24 χ 
1 _ ρ-50 χ P.D ^ 

1 - — 
V Ί e J 

(4.15.1) 

Maturity adjustment84 (b) = (Pa - Pb χ Ln(P.D.)2) (4.15.11) 

84. Στις παραμέτρους (Pa και Pb) της συγκεκριμένης εξίσωσης δίδονται 

συνήθως αριθμητικές τιμές μετά από προσομοιώσεις (simulations). Έτσι για 

παράδειγμα οι Petersen and Petersen (2005) μας δίνουν τιμές π.χ. Pa = 0,11852 

και Pb = 0,05478, ενώ ο Decon (2004) δίνει Pa = 0,08451 και Pb = 0,05898. 
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Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Κ)85 (ως %) 

(Capital Requirements) 

(G (P.D.) f R ^ 5 

L.G.D. χ Ν 

V 
(1-fî)0'5 (1-fl) 

λ 

χ G (0,999) P.D. χ L.G.D. 
1 + 

1 

{M-2,5) x ö 

-1,5 x b 

(4.15.ΙΙΙ) 

(4.15.1V) 

(4.15.V) 

Στοιχεία σταθμισμένου ρίσκου (ως ποσό) = Κ χ 12,5 χ EAD. 

(R.W.A.: Risk Weighted Assets) 

Κεφαλαιακή χρέωση = 8% χ (R.W.A.: (ως ποσό)) 

[Σημείωση: 8% = 0,08] 

όπου: 

Λ//.: η αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής 

τυχαίας μεταβλητής. Η πιθανότητα δηλαδή να είναι μια κανονική 

τυχαία μεταβλητή, με μέσο 0 και διακύμανση 1, μικρότερη ή ίση με 

x και 

G,zy. η αντίστροφη αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης 

κανονικής τυχαίας μεταβλητής, δηλαδή η τιμή του χ, ώστε Λ/,. = ζ. 

Η πιθανότητα αθέτησης του αντισυμβαλλομένου, P.D., στην περί

πτωση του επιχειρηματικού ή του τραπεζικού ρίσκου (corporate and bank 

risk), λαμβάνει πάντοτε την υψηλότερη εναλλακτική τιμή (ως %) που πα

ράγεται μεταξύ της μεγαλύτερης τιμής που μπορεί να έχει ένας αντισυμ

βαλλόμενος μιας τράπεζας -με βάση το εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης 

της- για την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του κατά το χρονικό 

διάστημα ενός έτους και ενός ελαχίστου ποσοστού της τάξης του 3% (ή 

85. Εάν για κάποιο λόγο οι «κεφαλαιακές απαιτήσεις» πάρουν αρνητική τιμή 
π.χ. στην περίπτωση ενός ομολόγου μιας πολύ αξιόπιστης οικονομίας, τότε επιλέ
γεται η τιμή μηδέν. Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις υπολογισμού των «κεφα
λαιακών απαιτήσεων» η τράπεζα θα παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή μεταξύ του μηδέν 
και της όποιας θετικής τιμής της εξίσωσης (4.15 III). 
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0,03). Για την περίπτωση των κρατών (sovereign risk), με βάση το προ

αναφερόμενο εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης, αποδίδεται χωρίς κάποιο 

περιορισμό στον υπόχρεο η μεγαλύτερη δυνατή ποσοστιαία τιμή για διά

στημα ενός έτους. 

Επίσης, αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι οι «κεφαλαιακές απαιτήσεις« 

που εκτιμούνται στην εξίσωση (4.15111) εκφράζονται ως ποσοστό (%), ενώ 

η «κεφαλαιακή χρέωση» της εξίσωσης (4.15V) ως ποσό. Επιπλέον, είναι 

σημαντικό να επισημάνουμε εδώ ότι η παραγόμενη, από το παραπάνω 

σύστημα εξισώσεων, κεφαλαιακή χρέωση των Tier Ι και II αναφέρεται σε 

μη προσδοκώμενες ζημιές (Unexpected losses - U.L.)86. 

Στη Θεμελιώδη Π.Ε.Δ. 

Εάν οι τράπεζες που δανείζουν σε άλλες τράπεζες, σε εταιρείες ή 

σε κράτη χρησιμοποιήσουν τη Θεμελιώδη Π.Ε.Δ. για τον υπολογισμό της 

κεφαλαιακής τους χρέωσης, αυτό θα σημαίνει ότι είναι σε θέση να υπολο

γίσουν την PD της συγκεκριμένης έκθεσης τους. Αν βέβαια τα συνοδευ

τικά εχέγγυα (collateral) της εν λόγω έκθεσης δεν είναι αναγνωρισμένα, οι 

τράπεζες αυτές είναι υποχρεωμένες στο μαθηματικό σύστημα εξισώσεων 

4.15I-4.15V να χρησιμοποιήσουν L.G.D. = 45%. Αν όμως τα συνοδευτικά 

εχέγγυα είναι αναγνωρισμένα (eligible), τότε η L.G.D. υπολογίζεται όπως 

την παρουσιάσαμε στην ενότητα 4.4.1. 

86. Σε αυτό το σημείο η Εξελιγμένη Π.Ε.Δ. (Advanced LR.Β.) διαφοροποι
είται ριζικά από την Τυποποιημένη (Standardized) προσέγγιση. Συγκεκριμένα, η 
Τυποποιημένη προσέγγιση δεν εμπεριέχει την Probability of Default (P.D.) αλλά 
μοιάζει σαν να βασίζεται σε «βεβαιότητες» (σαν να έχουμε P.D. =100% ή 1). Έτσι 
στην Τυποποιημένη μέθοδο μιλάμε για προσδοκώμενες ζημιές (E.L.) που διακρα-
τούνται στα Tiers. 

Αλγεβρικά μιλώντας είναι σαν στο παραπάνω σύστημα εξισώσεων να μένου
με κατ' ουσία μόνο με τις εξισώσεις (4.15IV) και (4.15V), αφού με P.D. = 1 ή 100% 
η εξίσωση (4.151) = R = 0,12, η εξίσωση (4.1511) = b = Ρξ (σταθερά), ενώ η 
εξίσωση (4.15111) = 0 (δεν χρησιμεύει). 
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H uno-περίπτωση της έκθεσης σε ειδικό εταιρικό κίνδυνο (Special Lending) 

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση που οι τράπεζες αν και δανείζουν 

σε επιχειρήσεις (corporate risk) δεν έχουν τη δυνατότητα εσωτερικού υπο

λογισμού της P.D. (Special Lending cases). Σε μια τέτοια περίπτωση δεν 

εφαρμόζεται ούτε η Θεμελιώδης ούτε η Εξελιγμένη Π.Ε.Δ. Πιο συγκεκρι

μένα η Επιτροπή της Βασιλείας II μάς προμηθεύει τον κάτωθι πίνακα 

σταθμισμένου ρίσκου ο οποίος και εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9 

Σταθμισμένο ρίσκο {R.W.A.) για υπολογισμό μη προσδοκώμενων ζημιών 

{U.L) σε ειδικό εταιρικό ρίσκο 

Κατηγορία 

Σταθμισμένο ρίσκο 

(αξιολόγηση) 

Σταθμισμένο ρίσκο (%) 

Strong 

ΒΒΒ-

ή 
καλύτερα 

70% 

Good 

ΒΒ + 

έως 

ΒΒ 

90% 

Satisfactory 

ΒΒ-

έως 
Β+ 

115% 

Weak 

Β 

έως 

C-

250% 

Default 

Μη 

διαθέσιμα 

0% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

Με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα και το συνολικό ποσό ειδικής 

εταιρικής έκθεσης μπορούμε να οδηγηθούμε σε απευθείας υπολογισμό 

της αντιστοιχούσας κεφαλαιακής χρέωσης για την τράπεζα. Για παράδειγμα, 

εάν βαθμολογήσουμε έναν δανεισμό σε μια εταιρεία (corporate risk) ως 

Good, τότε σύμφωνα με τον Πίνακα 4.9, θα του αποδώσουμε R.W. = 90%. 

Εν συνεχεία για να φθάσουμε στην κεφαλαιακή χρέωση που παράγεται 

πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το ποσοστό αυτό (90%) με το ποσό της έκθε

σης της τράπεζας και το παραγόμενο αποτέλεσμα με τον συντελεστή κε

φαλαιακής επάρκειας (8%). Το τελικό ποσό είναι αυτό που θα διακρατεί-

ται στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ως Tier Ι ή/και II. Σε απλή αλγεβρική 

μορφή θα έχουμε: 

(90%) χ (8%) χ υπολογισμένο ποσό της έκθεσης = κεφαλαιακή χρέωση της τράπεζας. 

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχει χρεοκοπία (default) στην εξετα

ζόμενη επένδυση της τράπεζας, τότε έχουμε R.W.A. = 0% και δεν μιλάμε 
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πλέον για απροσδόκητες ζημίες {U.L.) αλλά για πραγματοποιηθείσες και 

άρα η τράπεζα πρέπει να έχει όλο το ποσό στα ίδια κεφάλαια της (equity)87. 

Η υπο-περίπτωση της έκθεσης σε υψηλής διακύμανσης εμπορικά real 

estate (H.V.C.R.E.) 

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση της έκθεσης της τράπεζας όπου η 

τράπεζα δεν έχει τη δυνατότητα υπολογισμού της P.D., η Βασιλεία II προ

τείνει τον κάτωθι πίνακα εξωγενούς σταθμισμένου ρίσκου (R. W.A.) για ενερ

γοποίηση του μηχανισμού που θα επιτρέψει τον υπολογισμό των μη προ

σδοκώμενων ζημιών (U.L.). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10 

Σταθμισμένο ρίσκο (R.W.A.) για υπολογισμό μη προσδοκώμενων ζημιών 

{U.L.) σε ρίσκο εμπορικού real estate 

Κατηγορία 

Σταθμισμένο ρίσκο (%) 

Strong 

95% 

Good 

120% 

Satisfactory 

140% 

Weak 

250% 

Default 

0% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

Η διαδικασία υπολογισμού τόσο του R.W.Α. ως ποσού, όσο και της 

κεφαλαιακής χρέωσης που θα διακρατείται στα ίδια κεφάλαια της τρά

πεζας, είναι η ίδια που περιγράψαμε παραπάνω. Μάλιστα ρητώς επιση

μαίνεται από τη Βασιλεία II ότι οι τράπεζες εκείνες οι οποίες δεν είναι σε 

θέση να υπολογίσουν εσωτερικά τις παραμέτρους Ε.A.D. και L.G.D. οφεί

λουν να ακολουθήσουν τους εξωγενώς παρεχόμενους τρόπους (supervi

sory method) υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας. 

87. Σημείωση: Για επενδύσεις τραπεζών σε εταιρείες με κύκλο πωλήσεων 
μικρότερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ, στην εξίσωση (4.15 Ι) προστίθεται επιπλέον 
ο εξής όρος: 

-0,04 χ (1 - (S-5)145) 

όπου με S συμβολίζουμε το μέγεθος, σε ευρώ, των πωλήσεων της εταιρείας. 
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H.V.C.R.E. στην Εξελιγμένη Π.Ε.Δ. 

Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που η τράπεζα είναι σε θέση 

να υπολογίσει την P.D., την E.A.D. αλλά και την L.G.D. η Βασιλεία II επι

τρέπει τη χρήση όλου του μαθηματικού συστήματος [(4.151) έως (4.15V)], 

αλλά επιπλέον προτείνει μια μετατροπή της εξίσωσης (4.151) στην κάτωθι 

μορφή: 

1 _ 0-50 χ P.D. 

Correlation(R) = 0,12 χ + 0,30 χ 

f 1 _ e~50 χ ρ°·^ 

1 - Θ - 5 0 
(4.15 Ια). 

• Η περίπτωση της έκθεσης σε λιανική τραπεζική (retail risk) 

Στην περίπτωση της έκθεσης σε λιανική τραπεζική (retail risk) δεν 

παρέχεται η δυνατότητα διαχωρισμού σε Θεμελιώδη και Εξελιγμένη Π.Ε.Δ. 

Εφαρμόζεται απλώς (με βάση την εξεταζόμενη υπο-κατηγορία) κάποια τρο

ποποιημένη έκφραση του συστήματος των εξισώσεων 4.15I-4.15V. 

Επιπροσθέτως, όπως αναφέραμε στην ενότητα 4.3, η κατηγορία 

έκθεσης της τράπεζας έναντι λιανικής τραπεζικής (retail risk) περιλαμβάνει 

την υποκατηγοριοποίηση σε μικρού και μεγάλου κόστους τραπεζικές χρη

ματοδοτήσεις, καθώς επίσης και την ειδική ανεξάρτητη κατηγορία της 

χρηματοδότησης ανανεώσιμων πιστωτικών απαιτήσεων λιανικής τραπεζι

κής (Q.R.R.E.). Παρ' όλα αυτά στην Π.Ε.Δ. υπάρχει μια μικρή απόκλιση 

από την παραπάνω κατηγοριοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι 

υποκατηγορίες των στεγαστικών δανείων (Residential Mortgage), των ποιο

τικά ανανεώσιμων πιστωτικών απαιτήσεων λιανικής τραπεζικής (Q.R.R.E.) 

και, τέλος, των λοιπών προϊόντων λιανικής τραπεζικής. Αξιοσημείωτο είναι 

να αναφέρουμε εδώ ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις σε ό,τι αφορά 

την Εξελιγμένη Π.Ε.Δ. δεν υπάρχει εξίσωση για την προσαρμογή ωριμότη

τας (Maturity adjustment) (4.1511). 

Η υπο-περίπτωση της έκθεσης της τράπεζας σε στεγαστικά δάνεια 

Σε περίπτωση έκθεσης της τράπεζας σε στεγαστικά δάνεια που δεν 

βρίσκονται σε χρεοκοπία (default), οι εξισώσεις (4.151) και (4.15111), της 
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«συσχέτισης» και των «κεφαλαιακών απαιτήσεων» του αρχικού μαθημα

τικού μοντέλου εμφανίζουν κάποιες διαφοροποιήσεις, οι οποίες παρου

σιάζονται παρακάτω: 

Correlation (R) = 0,15 (4.15Ιβ) 

και 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (ως %) = 
(Capital Requirements) 

f 
L.G.D. 

V 

/ 
xW 

V 

G (P.D.) 

(1- f l ) 0 ' 5 

( R "\0,5 

(1-fl) 
x G (0,999) P.D. x L.G.D. 15lllß). 

Οι υπόλοιπες εξισώσεις παραμένουν ως έχουν για τον υπολογισμό 

της κεφαλαιακής χρέωσης στη συγκεκριμένη υποκατηγορία. 

Η uno-περίπτωση της έκθεσης σε ανανεώσιμες πιστωτικές απαιτήσεις 

λιανικής τραπεζικής (Q.R.R.E.) 

Στην Εξελιγμένη Π.Ε.Δ. 

Σε αυτή την υπο-περίπτωση της λιανικής τραπεζικής όπου επίσης η 

υπάρχουσα απαίτηση της τράπεζας δεν είναι σε χρεοκοπία (default), αυτό 

που ουσιαστικά διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση 

είναι η εξίσωση (4.15Ιβ), η οποία λαμβάνει την κάτωθι μορφή: 

Correlation (R) = 0,04 (4.15Ιγ). 

Επιπλέον σε ό,τι αφορά τις «κεφαλαιακές απαιτήσεις» ισχύει η ίδια 

εξίσωση με την (4.15ΙΙΙβ). 

Η υπο-περίπτωση της έκθεσης της τράπεζας σε άλλες μορφές δανείων 

λιανικής τραπεζικής 

Στην υπο-περίπτωση αυτή της λιανικής τραπεζικής, όπου επίσης υπο

θέτουμε ότι η υπάρχουσα απαίτηση της τράπεζας δεν είναι σε χρεοκοπία 

(default), έχουμε πάλι διαφοροποίηση των εξισώσεων (4.151) και (4.15ΙΙΙ). 

Αναλυτικότερα, αυτές θα έχουν τώρα την κάτωθι μορφή: 
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1 _ e - 3 5 χ P.D. 

Correlation(R) = 0,03 χ + 0,16 χ 
1 _ e-35 

1 - 1 
e - 3 5 X P.D.^ 

1 - e -35 
(4.15.15) 

ενώ για τις την εξίσωση των «Κεφαλαιακών Απαιτήσεων» ισχύει η ίδια 

εξίσωση με την (4.15ΙΙΙβ). 

• Η περίπτωση της έκθεσης σε χρηματοοικονομικές αξίες (equity risk) 

Στην ενότητα αυτή αναζητούμε τον υπολογισμό της κεφαλαιακής 

χρέωσης της τράπεζας λόγω της τοποθέτησης της σε χρηματοοικονομικές 

αξίες (equity risk). Όπως αναφέραμε και στην παράγραφο 4.3, μια τέτοια 

τοποθέτηση καλύπτει συμμετοχές της τράπεζας σε κάποιες μη εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο εταιρείες αλλά και τοποθετήσεις της τράπεζας σε 

εισηγμένες μετοχές ή ομόλογα εταιρειών που όμως δεν έχουν τον χα

ρακτήρα άμεσης αγοραπωλησίας (περίπτωση trading book) από την τρά

πεζα και έτσι ως αξίες δεν ανάγονται σε αυτό το χαρτοφυλάκιο της. 

Το ζητούμενο σε αυτή την κατηγορία απαιτήσεων είναι ο υπολογι

σμός τόσο του σταθμισμένου τους ρίσκου (R.W.A.) όσο και της αντιστοι

χούσας κεφαλαιακής χρέωσης88. Σύμφωνα με τη Βασιλεία II, υπάρχουν 

δύο μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να προσδιορισθεί το σταθμισμένο ρίσκο 

της τράπεζας σε αυτή την κατηγορία απαιτήσεων: η market based και η 

P.D.ILG.D. μέθοδος. 

Στην πρώτη περίπτωση (market based) έχουμε δύο επιμέρους τρό

πους προσδιορισμού του σταθμισμένου ρίσκου (R.W.A.): την απλή και την 

μέθοδο των εσωτερικών μοντέλων (internal models). 

Η market based μέθοδος 

Η απλή προσέγγιση είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που περιγράψαμε 

στις προηγούμενες κατηγορίες ως Θεμελιώδη Π.Ε.Δ. Αναλυτικότερα, για 

88. Επισημαίνεται ότι για κάποιες χρηματοοικονομικές αξίες (equities) υπάρ
χει εξαίρεση στη διακράτηση κεφαλαιακής χρέωσης στα ίδια κεφάλαια των τραπε
ζών. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται οι «αξίες» που φέρουν μηδενικό ρίσκο και αυτές 
(κάποιοι κλάδοι της οικονομίας) για τις οποίες υπάρχει προνομιούχο θεσμικό πλαί
σιο από το κράτος με σκοπό την ανάπτυξη. 

164 



μεν τις χρηματιστηριακές αξίες τους αποδίδεται ένα ex ante ποσοστό 

σταθμισμένου ρίσκου της τάξης του 300%, για δε τις όποιες υπόλοιπες 

(μη εισηγμένες) αξίες το ποσοστό αυτό γίνεται 400%. Το ποσοστό αυτό 

πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας (π.χ. 

C.R.= 0,08 ή 8%) μας δίνει μια ποσοστιαία έκφραση (%) των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων που θα πρέπει να διακρατούνται στα ίδια κεφάλαια (equity) 

της τράπεζας (αντίστοιχο αυτού που στην εξίσωση (4.15111) ονομάζεται 

«κεφαλαιακές απαιτήσεις (Κ)»). Εν συνεχεία τον συντελεστή αυτό θα 

πρέπει να τον πολλαπλασιάζουμε με το συνολικό ποσό που τοποθετήσαμε 

στη συγκεκριμένη επένδυση (δηλαδή την E.A.D.). 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση επενδυτικής τοποθέτησης της τρά

πεζας σε μία χρηματιστηριακή μετοχή, η ποσοστιαία έκφραση των κε

φαλαιακών απαιτήσεων από μέρους της τράπεζας θα είναι: 300% x 8% = 

24% (ή 0,24) = Κ. Από το σημείο αυτό και μετά μπορούμε να υπολογίσου

με τις εξισώσεις (4.15IV) και (4.15V), αφού έχουμε όλες τις αναγκαίες πα

ραμέτρους, γεγονός που θα μας επιτρέψει να φθάσουμε στο τελικό ποσό 

της κεφαλαιακής χρέωσης που θα πρέπει να διακρατείται στα ίδια κεφά

λαια της τράπεζας για την εν λόγω μετοχή. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, γνω

ρίζοντας ότι οι «κεφαλαιακές απαιτήσεις (Κ)» από μέρους της τράπεζας 

(=24%), τις πολλαπλασιάζουμε με το ποσό της επένδυσης (π.χ. 30.000€ 

σε αυτή τη μετοχή) και βρίσκουμε το ποσό που αντιστοιχεί στην κεφα

λαιακή χρέωση των ίδιων κεφαλαίων της τράπεζας (24% (0,24) x 30.000€ 

= 7.200€, κεφαλαιακή χρέωση)89. 

Η δεύτερη μέθοδος -των εσωτερικών μοντέλων- έχει να κάνει με 

τη χρήση της Value at Risk (VaR) μεθοδολογίας στον υπολογισμό της 

κεφαλαιακής χρέωσης των ιδίων από μία τοποθέτηση της τράπεζας σε 

89. Οποιαδήποτε τοποθέτηση σε αντισταθμίσεις (hedging) επί χρηματοοικο
νομικών αξιών (equities), όπως π.χ. παράγωγα, δεν επιβαρύνεται με κεφαλαιακή 
χρέωση. Αντιθέτως, οι τοποθετήσεις σε παράγωγα για κερδοσκοπικούς σκοπούς 
έχουν και σταθμισμένο ρίσκο (R.W.A.) και κεφαλαιακή χρέωση που αντιστοιχεί στο 
συγκεκριμένο προϊόν (βλέπε Κεφάλαιο 5). 
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συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές αξίες (equities). Πιο αναλυτικά, μέσω 

της VaR προσέγγισης η τράπεζα υπολογίζει τη δυνητική ζημιά που θα προ

κύψει από την έκθεση της σε κάποια αξία (equity), μετρώντας σε ποσοστό 

99% (one tailed), επί της διαφοράς των αποδόσεων της απαίτησης αυτής 

από την risk free απόδοση (/'). Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζει την E.A.D. 

της τράπεζας (και μέσω της εξίσωσης (4.9) και την L.G.D.) την οποία θα 

χρησιμοποιήσει εν συνεχεία στην εξίσωση (4.15IV), για τον υπολογισμό 

της σταθμισμένης της έκθεσης (R.W.A.) ως ποσό. Τέλος, με τη χρήση της 

εξίσωσης (4.15V) οδηγούμαστε και στην αντιστοιχούσα κεφαλαιακή χρέω

ση για τη συγκεκριμένη απαίτηση (στην περίπτωση αυτή τα equities της 

τράπεζας). 

Επισημαίνεται εδώ ότι, σύμφωνα με τη Βασιλεία II, στη μέθοδο των 

εσωτερικών μοντέλων υπάρχει ο περιορισμός (πλαφόν) ότι ο προκύπτων 

συντελεστής των «κεφαλαιακών απαιτήσεων (Κ)» της εξίσωσης (4.15ΙΙΙ), 

που υπολογίζεται μέσω της χρήσης της μεθόδου των εσωτερικών μοντέ

λων (VaR) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από αυτόν που θα προέκυπτε 

από την απλή μέθοδο, εάν χρησιμοποιούσαμε ένα ex ante ποσοστό σταθμι

σμένου ρίσκου της τάξης του 200% για τις εισηγμένες χρηματιστηριακές 

αξίες και 300% για τις υπόλοιπες αξίες. 

Η P.D./LG.D. μέθοδος 

Η συγκεκριμένη μέθοδος, σε ό,τι αφορά την έκθεση της τράπεζας 

σε χρηματοοικονομικές αξίες (equities), είναι αντίστοιχη με την περίπτωση 

της έκθεσης σε εταιρικό ρίσκο στα πλαίσια μιας Π.Ε.Δ. (LR.Β.). Όμως, 

εφόσον η τράπεζα δεν έχει δανείσει την εξεταζόμενη εταιρεία αλλά 

απλώς έχει αγοράσει μετοχές της (π.χ. συμμετοχή στα ίδια της), θα πρέ

πει να πολλαπλασιάσει το ποσό του σταθμισμένου ρίσκου που θα προέ

κυπτε από την εξίσωση (4.15IV), αν εφαρμόζαμε τη μαθηματική φόρμουλα 

της περίπτωσης των εταιρικών δανείων90, με 1,5. 

90. Εφαρμογή όλου του μαθηματικού συστήματος (4.151 - 4.15V) από την 

τράπεζα. 
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Επίσης στην εφαρμογή του μαθηματικού συστήματος (4.15Ι-4.15V) 

για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης από την τράπεζα υπάρχουν 

και κάποιοι επιπλέον περιορισμοί. Συγκεκριμένα στην εφαρμογή της εξί

σωσης (4.15ΙΙΙ) η παράμετρος L.G.D., σε ό,τι αφορά την έκθεση της τρά

πεζας σε χρηματοοικονομικές αξίες, θα παίρνει την ex ante τιμή του 90%. 

Επιπλέον, η Βασιλεία II θεωρεί ότι υπάρχει και ένα Maturity adjustment (b) 

που στη συγκεκριμένη μεθοδολογία θα φτάνει ex ante τα 5 έτη. 

Επιπροσθέτως, η υπολογισθείσα, με την παραπάνω μέθοδο, κεφα

λαιακή χρέωση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από αυτή που θα παίρ

ναμε εάν οι εξεταζόμενες χρηματοοικονομικές αξίες είχαν ένα ex ante 

σταθμισμένο ρίσκο (RIVA) ίσο με 100%. Σημειωτέον ότι ελάχιστο σταθ

μισμένο ρίσκο (R.W.A.) 100% ορίζεται ρητώς για: 

1. Εισηγμένες μετοχές για τις οποίες υπάρχει εμπιστοσύνη και στις 

οποίες δεν υπάρχει περίπτωση κεφαλαιακών κερδών -με την έννοια 

της χρηματιστηριακής υπερτίμησης- στο άμεσο μέλλον, αλλά και 

μακροχρόνια τα όποια κεφαλαιακά κέρδη δεν ξεφεύγουν από τη 

γενική τάση. 

2. Μη-εισηγμένες ιδιωτικές μετοχές, η αξία των οποίων καθορίζεται 

από καθορισμένης περιοδικότητας χρηματορροές (fixed frequency 

cash flows), ανεξάρτητα από κεφαλαιακά κέρδη, και μακροχρόνια τα 

κέρδη αυτά δεν ξεφεύγουν από τη γενική τάση. 

Για όλες τις υπόλοιπες χρηματοοικονομικές αξίες (π.χ. θέσεις σε 

παράγωγα) η «κεφαλαιακή τους χρέωση», χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

P.DJL.G.D., δεν μπορεί να είναι μικρότερη της «χρέωσης» που προκύπτει 

με βάση την απλή μέθοδο, εάν χρησιμοποιήσουμε ένα σταθμισμένο πο

σοστό ρίσκου (R.W.A.) της τάξης του 200%, για εισηγμένες αξίες, και ένα 

ποσοστό 300% για τις υπόλοιπες χρηματοοικονομικές αξίες. 

Τέλος, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο, δεν επιτρέπεται να 

προκύψει επαγωγικά (δηλαδή από το γινόμενο των «κεφαλαιακών απαι

τήσεων (Κ)» επί 12,5) για κάποια χρηματοοικονομική αξία (equity) ένα 

σταθμισμένο ρίσκο {R.W.A. ως %) που να φθάσει ή να υπερβεί το 1.250%. 

Μια τέτοια τιμή θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με ολική αφαίρεση του πο-
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σού της απαίτησης -σαν να επρόκειτο για write off ή αλλιώς για προσδο

κώμενες ζημίες (E.L) - από τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας. Μάλιστα η 

αφαίρεση αυτή θα γινόταν 50% από τα Tier Ι και 50% από τα Tier II91. 

• Η περίπτωση της έκθεσης λόγω απόκτησης «γραμματίων εισπρακτέων» 

(purchased receivables risk) 

Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στην έκθεση του δανειακού χαρτο

φυλακίου (banking book) μιας τράπεζας, λόγω της αγοράς «γραμμάτιων 

εισπρακτέων» από το Ενεργητικό κάποιων εταιρειών. Σε αυτή την ειδική 

περίπτωση το ρίσκο της τράπεζας μπορεί να είναι δύο ειδών: Είτε λόγω 

αθέτησης του αντισυμβαλλομένου (default risk) είτε λόγω ενδογενούς 

κινδύνου των απαιτήσεων της εταιρείας (dilution risk)92. Έτσι στον υπο

λογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης της τράπεζας μπορούμε να μιλάμε 

προσθετικά για δύο είδη χρέωσης από σταθμισμένο ρίσκο λόγω από

κτησης «γραμματίων εισπρακτέων». 

Υπολογισμός της αθέτησης του αντισυμβαλλομένου (default risk) 

Ξεκινώντας από την αθέτηση του αντισυμβαλλομένου (default risk) 

στην περίπτωση των «γραμματίων εισπρακτέων» λιανικής, ο νομοθέτης 

επισημαίνει ότι οι τράπεζες μπορούν να ακολουθήσουν τη μεθοδολογία 

προσέγγισης της λιανικής τραπεζικής (retail risk) -όπως αυτή εκφράζεται 

στις εξισώσεις 4.15 (Ιδ, II, ΙΙΙβ, και IV) - υπό τον όρο ότι οι εκτιμήσεις για 

την P.D. και την L.G.D. θα υπολογισθούν ξεχωριστά και χωρίς αναφορά 

σε εγγυήσεις από τους πωλητές τους. 

91. Σημείωση: Σε περίπτωση χρήσης των χρηματοοικονομικών αξιών (equi
ties) για αντιστάθμιση (hedging), π.χ. με παράγωγα, υπάρχει για τον προμηθευτή 
της αντιστάθμισης μία L.G.D. με τιμή ίση με 90%. 

92. Για παράδειγμα: Ένας πελάτης της εν λόγω εταιρείας επέστρεψε εμπο
ρεύματα της για λόγους κακής ποιότητας τους. Αυτό συνεπάγεται άμεση μείωση 
της αξίας των «γραμματίων εισπρακτέων» της εταιρείας. 
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Σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά (corporate risk) «γραμμάτια εισπρα

κτέα», το κύριο ζήτημα είναι η δυνατότητα των τραπεζών να ξεχωρίσουν 

το P.D. από το L.G.D. μέρος που αναλαμβάνει η τράπεζα. Ο διαχωρισμός 

αυτός είναι σημαντικός για να μπορέσει η τράπεζα να έχει ένα αξιόπιστο 

P.D. που θα της επιτρέψει να κάνει χρήση του μαθηματικού συστήματος 

εξισώσεων 4.15 (Ι έως IV), έτσι ώστε να φθάσει στην αντιστοιχούσα κεφα

λαιακή χρέωση. 

Επιπλέον, η Βασιλεία II αναφέρει ότι και εδώ υπάρχουν δύο προσεγ

γίσεις για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης λόγω έκθεσης της 

τράπεζας σε «γραμμάτια εισπρακτέα»: η Θεμελιώδης και η Εξελιγμένη 

Π.Ε.Δ. 

Η Θεμελιώδης Π.Ε.Δ. υποθέτει ότι η τράπεζα δεν έχει τη δυνατότητα 

ιστορικού υπολογισμού των P.D. και L.G.D. μέσω της επαγωγικής απο

σύνθεσης των προσδοκώμενων ζημιών {E.L.). Σε αυτή την περίπτωση η 

Βασιλεία II -υπό την προϋπόθεση της έκθεσης σε κύριους (senior) εται

ρικούς χρεώστες- αναθέτει στην τράπεζα να χρησιμοποιήσει μία ex ante 

L.G.D. ίση προς 45%. Εν συνεχεία, η διαίρεση του ποσοστού των προσδο

κώμενων ζημιών (E.L.) με αυτή την ex ante L.G.D. μάς παρέχει μία επαγωγική 

εκτίμηση της P.D. Επίσης σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό της E.A.D., που 

είναι απαραίτητος για την εξίσωση (4.15IV), η συγκεκριμένη μεθοδολογία 

προτείνει να χρησιμοποιείται το συνολικό ποσό έκθεσης της τράπεζας 

μείον την όποια αναλογούσα κεφαλαιακή χρέωση για λόγους ενδογενούς 

κινδύνου των απαιτήσεων του αντισυμβαλλομένου {Kdìtutìon rìsk). 

Σε διαφορετική περίπτωση -όταν δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε με 

κύριους (senior) εταιρικούς χρεώστες- ως P.D. θα εκλαμβάνεται το επα

γωγικό αποτέλεσμα της διαίρεσης της τραπεζικής εκτίμησης για τις προσ

δοκώμενες ζημίες (E.L.) με μια ex ante L.G.D. ίση με 100%. Η δε Ε.A.D. θα 

υπολογίζεται όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, αφού πρώτα δηλαδή 

έχει αφαιρεθεί η κεφαλαιακή χρέωση για την περίπτωση του ενδογενούς 

κινδύνου των απαιτήσεων του αντισυμβαλλομένου (KdUutjon rì$k). 

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση που υπάρχει ικανότητα ανεξάρτητου 

υπολογισμού της P.D., τότε με βάση και την υπάρχουσα L.G.D. και Μ 
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(Maturity), η τράπεζα ακολουθεί την εταιρική μορφή έκθεσης (corporate 

risk) στη διαδικασία υπολογισμού της R.W.A. αλλά και της κεφαλαιακής 

χρέωσης [βλέπε εξισώσεις (4.151) έως (4.15IV)]. 

Τέλος, για να γίνουν λίγο πιο κατανοητά τα πράγματα στον τρόπο 

υπολογισμού των P.D., L.G.D. και κεφαλαιακής χρέωσης, στην περίπτωση 

της αγοράς «γραμματίων εισπρακτέων», θα δώσουμε ένα απλό παράδειγ

μα (χωρίς ex ante υπολογισμό της L.G.D.). Ξεκινώντας από μία καταγε

γραμμένη απαίτηση για επιχειρηματικά «γραμμάτια εισπρακτέα» στον Ισο

λογισμό μιας τράπεζας ύψους 1.000€, διαπιστώνεται ότι σε αθέτηση (de

fault) πήγαν 200€ και σε τελική ζημιά 100€. Αυτό ποσοστιαία σημαίνει ότι 

είχαμε L.G.D. 50% (=100€/200€), E.L. 10% (=100€/1.000€) και επαγω

γικά9 3 P.D. 20%. Με αυτό τον τρόπο παίρνουμε την εκτίμηση της P.D., της 

L.G.D. αλλά και της E.A.D. (= 1000€) που χρειαζόμαστε για τη λειτουργία 

του μαθηματικού συστήματος εξισώσεων (4.15I)-(4.15IV) για τον υπολο

γισμό της κεφαλαιακής χρέωσης. 

Στην περίπτωση της εξελιγμένης Π.Ε.Δ. η τράπεζα θα είναι σε θέση 

να έχει αξιόπιστες εσωτερικές εκτιμήσεις, ώστε να παράγει την P.D. αλλά 

και την L.G.D. Εν συνεχεία, η τράπεζα μπορεί να «ενεργοποιεί» το μαθη

ματικό σύστημα (4.15I)-(4.15IV), έτσι ώστε να φθάσει σε αξιόπιστες εκτι

μήσεις τόσο για την ποσοτική εκτίμηση του σταθμισμένου ρίσκου (R.W.A.) 

για τα εταιρικά «γραμμάτια εισπρακτέα» (purchased receivables risk) όσο 

και για την αντιστοιχούσα κεφαλαιακή χρέωση τους. Τέλος, επισημαίνεται 

ότι ο υπολογισμός της E.A.D. στην εξίσωση (4.15IV) του συστήματος θα 

καθορίζεται αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί κεφάλαιο για την περίπτωση του 

ενδογενούς κινδύνου των απαιτήσεων της εταιρείας (ΚαΜίοη r i s k ) . 

Υπολογισμός του ενδογενούς κινδύνου των απαιτήσεων του αντισυμβαλ

λομένου (dilution risk) 

Στην περίπτωση του υπολογισμού του εν λόγω κινδύνου (dilution 

risk), η τράπεζα θα πρέπει καταρχήν να προχωρήσει σε έναν ποσοστιαίο 

93. Ως γνωστόν E.L.{%) = P.D. χ L.G.D. Πράγματι στο παράδειγμα μας 
έχουμε 10% = P.D. χ 50%. 
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ιστορικό υπολογισμό της αντιστοιχούσας Probability of Dilution {P.D.) σε 

επίπεδο τουλάχιστον ενός έτους πριν. Αυτή υπολογίζεται διαμέσου του 

λόγου των ιστορικών ζημιών από τη συγκεκριμένη αιτία προς τη συνολική 

αξία των απαιτήσεων λιανικής ή/και εταιρικής μορφής. Εν συνεχεία, σύμ

φωνα με τη Βασιλεία II, θα πρέπει να θέσουμε την L.G.D. ίση προς 100%. 

Επιπλέον, αν η τράπεζα μπορεί να αποδείξει στις αρχές ότι παρακολουθεί 

ικανοποιητικά τον ενδογενή κίνδυνο των απαιτήσεων, μπορεί να της επι

τραπεί να θέσει την Μ (maturity) = 1 έτος, στην εξίσωση (4.15ΙΙΙ). 

Από εκεί και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του 

μαθηματικού συστήματος (4.15I)-(4.15V), έτσι ώστε να παραχθούν αξιό

πιστες εκτιμήσεις τόσο για την εκτίμηση του σταθμισμένου ρίσκου (R.W.A.) 

για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» όσο και για την αντιστοιχούσα κεφαλαιακή 

χρέωση λόγω ενδογενούς κινδύνου των απαιτήσεων του αντισυμβαλλο

μένου (Kdilutionrisk). 

4.4.4. Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε περίπτωση 

διαφοράς των προσδοκώμενων ζημιών (E.L.) από τις προβλέψεις 

(provisions) 

Εκτός από τη γνωστή σχέση τους με τα σταθμισμένα στοιχεία του 

δανειακού χαρτοφυλακίου (banking book), τα διακρατούμενα κεφάλαια 

(Tier Ι και II) επηρεάζονται και από το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ 

των προσδοκώμενων ζημιών (EL) της τράπεζας (που προέρχονται από τις 

τελικές καταγεγραμμένες ζημίες από το συνολικό ποσό που είναι σε μορ

φή αθέτησης αντισυμβαλλομένου) μείον τις προβλέψεις της (provisions). 

Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες στην αρχή κάθε περιόδου έχουν κάνει 

κάποιες προβλέψεις για ενδεχόμενα έξοδα ή ζημίες. Ο νομοθέτης (η Βασι

λεία II), με βάση τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, γνωρίζει ότι οι 

προβλέψεις αυτές επηρεάζουν κυρίως την κατάρτιση του λογαριασμού 

των «Αποθεματικών» στα Tier II. Γνωρίζει επίσης ότι, όταν η τράπεζα είναι 

σε θέση να εφαρμόσει την Π.Ε.Δ., μπορεί να υπολογίσει με αρκετή ακρί

βεια τις προσδοκώμενες ζημίες της (£./..)• Κατ' επέκταση, με βάση τα πα-
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ραπάνω, ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα στις νομισματικές αρχές να 

«επιβραβεύουν» ή να «τιμωρούν» τις τράπεζες όταν: 

E.L. - Provisions > 0: τότε η διαφορά πρέπει να «αφαιρεθεί» από τα Tier 

Ι και II (50% από τα Tier Ι και 50% από τα Tier II), εάν (4.16α) 

E.L. - Provisions < 0: τότε η διαφορά αυτή μπορεί να «αναγνωρισθεί» στα 

Tier II μέχρι το ποσό της τάξης του 0,6% των πιστωτικά σταθμισμένων 

στοιχείων του Ενεργητικού της τράπεζας94. (4.16β) 

Το ερώτημα που ως συνέπεια των παραπάνω εγείρεται στην ενότητα 

αυτή είναι πώς ο νομοθέτης συνιστά ότι πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός, 

κατά κατηγορία απαιτήσεων, των προσδοκώμενων ζημιών (E.L.). Το στοιχείο 

αυτό είναι σημαντικό, διότι η αφαίρεση των προσδοκώμενων ζημιών από τις 

προβλέψεις τους, σε δεύτερη φάση, επιτρέπει στην τράπεζα να υπολογίσει 

με ακρίβεια τα διακρατούμενα κατά κατηγορία έκθεσης κεφάλαια (στα Tier 

Ι και II). Έτσι, παρακάτω παρουσιάζουμε τον τρόπο υπολογισμού των 

προσδοκώμενων ζημιών κατά κατηγορία τραπεζικών απαιτήσεων95. 

• Υπολογισμός των προσδοκώμενων ζημιών (E.L) σε επίπεδο εταιρικό, 

τραπεζικό, λιανικό ή κίνδυνο χώρας 

Ξεκινώντας από την περίπτωση του έκθεσης της τράπεζας σε εται

ρικό, τραπεζικό ή κίνδυνο χώρας (corporate, bank and sovereign exposure) 

που δεν βρίσκεται σε αθέτηση (default), γνωρίζουμε ήδη ότι ο υπολογι-

94. Το ποσό αυτό φθάνει μέχρι το 1,25% των πιστωτικά σταθμισμένων 
στοιχείων του Ενεργητικού της τράπεζας όταν ακολουθείται η Τυποποιημένη μέ
θοδος μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. 

95. Η Βασιλεία II δεν συμπεριλαμβάνει στην πρόσθεση των επιμέρους προσ
δοκώμενων ζημιών {E.L.) τις ζημίες που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές 
αξίες (equities), με τη μέθοδο P.D./LG.D., εάν αυτές είναι μικρότερες από εκείνες 
που θα προκύψουν αν χρησιμοποιήσουμε τα ποσοστά σταθμισμένου ρίσκου που 
ορίζει ex ante η Βασιλεία II. Επίσης δεν περιλαμβάνει προσδοκώμενες ζημίες από 
τιτλοποίηση (securitization). Τέλος, όλες οι εν λόγω ζημίες αφαιρούνται 50% από 
τα Tier Ι και 50% από τα Tier II. 
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σμός της προσδοκώμενης ζημιάς [E.L. στην ανίσωση (4.16)], ως ποσοστό, 

είναι το γινόμενο της P.D. επί L.G.D. (π.χ. E.L. = P.D. x L.G.D.). Για να ανα

γάγουμε εν συνεχεία τη ζημιά αυτή σε ποσό παίρνουμε την ποσοστιαία 

έκφραση της και την πολλαπλασιάζουμε με την Ε.A.D. [δηλαδή E.L. (ποσό) 

= £./_.(%) x E.A.D.]. Με αυτόν τον τρόπο φθάνουμε και στο ζητούμενο που 

είναι η σύγκριση της E.L. με τις προβλέψεις (provisions). 

Αν όμως η εν λόγω έκθεση της τράπεζας βρίσκεται ήδη σε αθέτηση 

από τον αντισυμβαλλόμενο, τότε ο υπολογισμός της προσδοκώμενης ζη

μιάς (E.L.) διαφοροποιείται. Συγκεκριμένα, η τράπεζα στον υπολογισμό 

της L.G.D. θα πρέπει να προσθέσει και τα επιπρόσθετα έξοδα που της δη

μιουργούνται στη φάση της ανάκτησης της όποιας εναπομένουσας αξίας 

(recovery value). Θα έχουμε δηλαδή έναν επαναπροσδιορισμό της τελικής 

ζημιάς (αφού E.L.New= E.L. + έξοδα ανάκτησης) αλλά και της L.G.D. προς 

τα πάνω (αφού L.G.D.New= E.L.NewI E.A.D.). Από το σημείο αυτό και μετά 

εξετάζουμε εάν το νέο τελικό παραγόμενο ποσό ζημιάς ξεπερνά τις προϋ

πολογισθείσες για τη συγκεκριμένη περίπτωση προβλέψεις (provisions) ή 

όχι. Εάν τις ξεπερνά, η τράπεζα -συμφώνως προς την ανίσωση (4.16α)- θα 

πρέπει για τη διαφορά αυτή να διακρατά ίδια κεφάλαια μέσω του μαθη

ματικού συστήματος (4.15I)-(4.15V). 

• Υπολογισμός των προσδοκώμενων ζημιών (E.L.) σε επιμέρους περι

πτώσεις εταιρικού ρίσκου 

Εκτός όμως από την αναφορά σε συνολικές κατηγορίες έκθεσης 

μιας τράπεζας, η Βασιλεία II κάνει ειδική μνεία και για τις υποκατηγορίες 

ή επιμέρους κατηγορίες του εταιρικού ρίσκου. Έτσι σε αυτές τις περιπτώ

σεις (Special Lending περιπτώσεις, σύμφωνα με την ορολογία της Βασι

λείας II) για τον υπολογισμό της προσδοκώμενης ζημιάς (E.L) θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσουμε προεπιλεγμένους πίνακες. Αναλυτικότερα, στην κά

θε εξεταζόμενη εταιρική υποκατηγορία {S.L.) υπάρχουν διαφορετικοί συ

ντελεστές σταθμισμένου ρίσκου (βλέπε τους Πίνακες 4.11 και 4.12 που 

ακολουθούν). Το γινόμενο του όποιου συντελεστή σταθμισμένου ρίσκου 
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(R.W.Α.) των παρακάτω πινάκων με την Ε.A.D. και με το 8% μάς οδηγεί 

στην αναλογούσα προσδοκώμενη ζημιά (EL) Το αποτέλεσμα αυτό εξετά

ζεται εν συνεχεία σε αντιδιαστολή με τις επιμέρους προβλέψεις (provi

sions), σύμφωνα με τις ανισότητες (4.16α) και (4.16β), για να βγάλουμε τα 

τελικά συμπεράσματα για τις παραγόμενες συνέπειες στην κεφαλαιακή 

χρέωση. 

Έτσι στην περίπτωση της έκθεσης μιας τράπεζας σε επιμέρους εται

ρικό ρίσκο για χρηματοδοτήσεις έργων, εμπορευμάτων, real estate κ.λπ., 

η Βασιλεία II προτείνει τη χρήση του Πίνακα 4.11 (Supervisory L.G.D.) με 

σταθμίσεις ρίσκου (R.W.A.), για τον υπολογισμό της προσδοκώμενης ζη

μιάς (EL)· 

Εν κατακλείδι, για τον υπολογισμό της προσδοκώμενης ζημιάς (EL) 

θα παίρνουμε: E.A.D. χ R.W.A. (ως % από τον Πίνακα 4.11) χ 8% = E.L. 

Το δε παραγόμενο αποτέλεσμα θα το συγκρίνουμε εν συνεχεία με τις δια-

κρατηθείσες, για την εξεταζόμενη περίπτωση, προβλέψεις (provisions). 

Τώρα σε ό,τι αφορά την υπο-περίπτωση του υπολογισμού των προσ

δοκώμενων ζημιών (E.L.) σε υψηλής διακύμανσης εμπορικά real estate 

(Η.V.C.R.Ε.) ακολουθείται η προηγούμενη διαδικασία με μόνη διαφορά τον 

πίνακα των ποσοστών του σταθμισμένου ρίσκου (R.W.A.). Αναλυτικότερα, 

για απαιτήσεις (δάνεια) με εγγυήσεις υψηλής διακύμανσης εμπορικά real 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11 

Σταθμισμένο ρίσκο (R.W.A.) για υπολογισμό προσδοκώμενων ζημιών 

(E.L.) σε επιμέρους κατηγορίες εταιρικού ρίσκου 

(π.χ. για χρηματοδοτήσεις έργων, εμπορευμάτων, real estate κ.λπ.) 

Κατηγορία 

Σταθμισμένο ρίσκο (%) 

Strong* 

5% 

Good* 

10% 

Satisfactory 

35% 

Weak 

100% 

Default 

625% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

* Σημείωση: Για απαιτήσεις (δάνεια) υπολειπόμενης αξίας μικρότερης των 2,5 ετών που η ποιό

τητα τους κινείται στα επίπεδα ταξινόμησης του «Good» ή του «Satisfactory», ο νο

μοθέτης δίνει την ευχέρεια στους εθνικούς ελεγκτές (π.χ. την κεντρική τράπεζα) να 

επιτρέψουν το σταθμισμένο ρίσκο (R.W.A.) των δύο αυτών κατηγοριών να πάρει τι

μές 0% και 5% αντίστοιχα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12 

Σταθμισμένο ρίσκο (R.W.A) για τον υπολογισμό προσδοκώμενων ζημιών 

(E.L.) σε υψηλής διακύμανσης εμπορικά real estate (H.V.C.R.E.) 

Κατηγορία 

Σταθμισμένο ρίσκο (%) 

Strong 

5% 

Good 

5% 

Satisfactory 

35% 

Weak 

100% 

Default 

625% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

estate (H.V.C.R.E.) η Βασιλεία II προτείνει τον Πίνακα 4.12 σταθμισμένου 

ρίσκου. 

Τέλος, σε αντίθεση με την προηγούμενη υπο-κατηγορία τραπεζικών 

απαιτήσεων, ο νομοθέτης δεν επιτρέπει τη μείωση του σταθμισμένου ρίσκου 

στις δύο πρώτες περιπτώσεις («Good» ή «Satisfactory») του Πίνακα 4.12. 

4.5. Το ζήτημα της τιτλοποίησης (Securitisation approach) 

Η τιτλοποίηση των απαιτήσεων του Ενεργητικού (assets) των εμπο

ρικών τραπεζών δημιουργήθηκε από την επιθυμία τους να μειωθεί η 

δυνατότητα των νομισματικών αρχών να τις ελέγχουν μέσω του ελέγχου 

των ιδίων κεφαλαίων τους (equity). Κατ' ουσία η διελκυστίνδα επέκτασης 

των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, από την πλευρά των τραπεζών, 

και η προσπάθεια ελέγχου τους από την κεντρική τράπεζα, οδήγησαν στη 

δημιουργία της τιτλοποίησης. Η συγκεκριμένη λειτουργία, σε ένα απλό 

παράδειγμα, συνίσταται στην πώληση κάποιων απαιτήσεων της τράπεζας 

σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Entity-S.P.E.) η οποία και 

τις «μετατρέπει» σε έναν τίτλο (τιτλοποίηση). Με αυτό τον τρόπο έχουμε 

μία άμεση είσπραξη χρημάτων από την τράπεζα τα οποία ως γνωστόν 

(βλέπε Πίνακας 4.4-κατηγορία «Μετρητά») συνοδεύονται από μηδενικό συ

ντελεστή ρίσκου. Έτσι δεν θα υπάρχει και κεφαλαιακή χρέωση στα Tiers 

των τραπεζών. 

Στην τιτλοποίηση μπορούν να συμπεριληφθούν μια σειρά από απαι

τήσεις του Ενεργητικού των τραπεζών (assets) όπως για παράδειγμα: 

• Δάνεια για αυτοκίνητα 
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• Φοιτητικά δάνεια 

• Στεγαστικά δάνεια 

• Πιστωτικές κάρτες 

• Εταιρικά δάνεια 

• Λογαριασμοί πληρωτέοι κ.λπ. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων συνίσταται οι τιτλοποιήσεις να 

αποτελούνται από ομοειδείς απαιτήσεις (assets) της τράπεζας. Για παρά

δειγμα, ένας τέτοιος ομοειδής εκδιδόμενος τίτλος συνήθως μπορεί να 

είναι η γνωστή από την αγγλική βιβλιογραφία ως περίπτωση mortgaged 

backed. Δηλαδή η πώληση στεγαστικών δανείων μίας τράπεζας, που κα

λύπτονται από την εγγύηση του ίδιου του ακινήτου, σε μια εταιρεία ειδι

κού σκοπού (S.P.E.), η οποία εν συνεχεία τα μετατρέπει σε έναν τίτλο (τι-

τλοποίηση). 

Για την αγορά του όποιου καλαθιού απαιτήσεων της τράπεζας η 

εταιρεία ειδικού σκοπού εκδίδει ένα διαβαθμισμένο ομόλογο προς το 

επενδυτικό κοινό, για να μπορεί να πληρώσει την τράπεζα για την αγορά 

των προαναφερόμενων στοιχείων του Ενεργητικού της. Αναμένεται δε ότι 

οι εισπράξεις της εταιρείας ειδικού σκοπού από τις μεταβιβασθείσες -από 

την τράπεζα με κάποια έκπτωση- απαιτήσεις θα είναι μεγαλύτερες από το 

ποσό αγοράς τους. Η δε εταιρεία ειδικού σκοπού αναμένεται να χρημα

τοδοτηθεί άμεσα από τις εισπράξεις της πώλησης ενός διαβαθμισμένου 

ομολόγου της στους δυνητικούς επενδυτές της [αφήνοντας έτσι κάποιο 

όφελος (spread) λειτουργίας για την S.P.E. και άμεση ρευστότητα στη 

«μεταβιβάζουσα» τράπεζα]. 

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιες οι τράπεζες αγοράζουν τμή

ματα του τίτλου (του διαβαθμισμένου ομολόγου) της εταιρείας ειδικού 

σκοπού που έχουν οι ίδιες δημιουργήσει96. Αν προχωρήσουν σε μία τέτοια 

96. Για παράδειγμα, μέσω της αγοράς τμήματος του «ομολόγου» που εκδί
δει η S.P.E. (π.χ. ένα commercial paper) μία τράπεζα μπορεί να γίνει χρηματοδό
της της τιτλοποίησης. Επιπροσθέτως, ως περαιτέρω προώθηση σε άλλους 
επενδυτές με σκοπό την πώληση του συγκεκριμένου «ομολόγου- commercial pa
per», η τράπεζα μπορεί να παρέχει διευκολύνσεις ρευστότητας (credit facilities) 
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κίνηση, οι συγγραφείς του κειμένου της Βασιλείας II αναφέρουν ότι θα 

πρέπει (οι τράπεζες) να διακρατούν κεφάλαια στα Tier τους. Αυτή η περί

πτωση μοιάζει σαν η μεταβιβάζουσα τους τίτλους τράπεζα (Originator) να 

γίνεται πελάτης αυτών (Investor), οπότε μετακυλίεται πίσω σε αυτήν τμή

μα του πιστωτικού κινδύνου από το οποίο αρχικά, μέσω της τιτλοποίησης, 

είχε απαλλαχθεί. Έτσι δημιουργείται στην τράπεζα ο κίνδυνος από αγορά 

τιτλοποίησης (securitisation exposure). 

Σε ό,τι αφορά το είδος της τιτλοποίησης υπάρχουν δύο κύριες κατη

γορίες: η παραδοσιακή τιτλοποίηση και η συνθετική τιτλοποίηση. 

Στην παραδοσιακή τιτλοποίηση, έχουμε πλήρη μεταφορά των επιμέ

ρους απαιτήσεων των τραπεζών στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SP.Ε.). Εν 

συνεχεία οι χρηματορροές (cash flows) των απαιτήσεων αυτών, που συν

θέτουν την τιτλοποίηση, χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των δια-

βαθμισμένων ομολόγων τα οποία η εταιρεία ειδικού σκοπού έχει εκδώσει. 

Κατ' επέκταση σε περίπτωση που μία «μεταβιβασθείσα» τραπεζική απαί

τηση οδηγηθεί σε αθέτηση (default), ο πιστωτικός της κίνδυνος μετακυλίε

ται κατ' ουσία στους χρηματοδότες/επενδυτές του ομολόγου της S.P.E. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί δίδεται μια απλή σχηματική παρουσίαση 

της παραδοσιακής τιτλοποίησης (βλέπε Διάγραμμα 4.3). 

Από την άλλη πλευρά, στη συνθετική τιτλοποίηση (βλέπε Διάγραμμα 

4.4) δεν έχουμε μεταφορά των απαιτήσεων των τραπεζών στην εταιρεία 

ειδικού σκοπού (SP.Ε.) αλλά μεταφορά μόνο του αναλογούντος πιστωτι

κού κινδύνου τους. Δηλαδή οι απαιτήσεις των τραπεζών (π.χ. τα δάνεια 

των πελατών) θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στο Ενεργητικό της τρά

πεζας και όχι της εταιρείας ειδικού σκοπού. Όμως για τη μεταφορά του 

πιστωτικού της κινδύνου από αυτό το Ενεργητικό της στην SP.Ε., η τρά

πεζα θα πρέπει να πληρώνει ένα ποσό υπό μορφή ασφαλίστρου. Εν 

καθώς επίσης και πιστωτικές προσαυξήσεις (credit enhancements) ως εγγύηση 
καλής πορείας της SP.Ε. Αυτή η ενέργεια από μέρους της τράπεζας έχει ως συ
νέπεια τη διακράτηση κεφαλαίων στα Tiers της λόγω της «ενεργού» συμμετοχής 
της στην τιτλοποίηση μέσω των διευκολύνσεων-εγγυήσεων που παρέχει στους 
επενδυτές του «ομολόγου» της SP.Ε. 
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συνεχεία, για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων 

της τράπεζας η εταιρεία ειδικού σκοπού θα εκδίδει ένα ομόλογο στους 

επενδυτές της, το οποίο θα «χρηματοδοτείται» από τα προαναφερόμενα 

περιοδικά ασφάλιστρα των τραπεζών (credit linked notes)97 αλλά και από 

πιθανές επενδυτικές τοποθετήσεις της SP.Ε. σε κάποια χρηματοοικονο

μικά εργαλεία (π.χ. Repos, Government bonds κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο 

έχουμε μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου στους επενδυτές της SP.Ε. 

με πιθανά θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική ικανότητα 

της «μεταβιβάζουσας» (originating) τράπεζας. 

Υπάρχει βεβαίως και μία δεύτερη εναλλακτική περίπτωση μετα

φοράς του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων της τράπεζας με όλα τα 

στοιχεία της προηγούμενης ανάλυσης αλλά χωρίς την τελική μετακύλιση, 

μέσω ομολόγου, του πιστωτικού κινδύνου στον επενδυτή. Με απλά λόγια, 

δεν υπάρχει δηλαδή έκδοση ομολόγου από την SP.Ε., οπότε δεν υπάρχει 

και εξωτερική χρηματοδότηση (μέσω επενδυτών) του πιστωτικού κινδύ

νου. Αυτό που υπάρχει είναι ένα συμβόλαιο πληρωμής από την τράπεζα 

προς την SP.Ε. ενός περιοδικού ασφαλίστρου για την ανάληψη από αυ

τήν του κινδύνου αθέτησης/χρεοκοπίας. Αν και όταν κάποια απαίτηση 

χρεοκοπήσει, η SP.Ε. αναλαμβάνει να πληρώσει στην τράπεζα τη ζημία 

και η συμφωνία τους τερματίζεται εκεί (credit default swaps). 

Βέβαια, όπως μας αναφέρει και ο Μαρούλης (2004), στην παραδο

σιακή τιτλοποίηση έχουμε άμεση βελτίωση της τράπεζας μέσω αύξησης 

της ρευστότητας της, ενώ στη συνθετική τιτλοποίηση έχουμε μόνο έμμεση 

βελτίωση της τράπεζας μέσω βελτίωσης της πιστοληπτικής της ικανότη

τας που απορρέει από την πιστοληπτική αναβάθμιση των απαιτήσεων της 

(και κατ' επέκταση μείωση των κεφαλαιακών χρεώσεων στα Tier της). 

97. Σημείωση: Περιοδικά ασφάλιστρα των τραπεζών προς την SP.Ε. > 
χρηματορροές πληρωμής του διαβαθμισμένου ομολόγου προς τους επενδυτές 
της SP.Ε. που το αγόρασαν. 
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4.5.1. Οι λειτουργικές απαιτήσεις στην παραδοσιακή τιτλοποίηση 

Σύμφωνα με τη Βασιλεία II υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για να 

αποφύγει μια τράπεζα, που προχωρεί σε τιτλοποίηση, τη διακράτηση κεφα

λαίων στα Tier της και τον υπολογισμό του σταθμισμένου ρίσκου (R.W.A.) που 

αντιστοιχεί σε αυτή, λόγω «έκθεσης σε τιτλοποίηση» (securitisation exposure)98. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει κυρίως: 

1. Να έχει μεταφέρει τον πιστωτικό της κίνδυνο που παράγεται από την 

τιτλοποίηση σε τρίτους (στην SP.Ε.) 

2. Η «μεταβιβάζουσα» (originator) τράπεζα να μη διατηρεί κανένα έλεγχο 

πάνω στις μεταφερόμενες απαιτήσεις που εμπεριέχονται στην τιτλοποί

ηση, εκτός αν έτσι προβλέπεται από τη συμφωνία με την εταιρεία ειδι

κού σκοπού (SP.Ε.) που δημιουργεί". 

3. Οι κατέχοντες τα διαβαθμισμένα ομολόγα της SP.Ε. έχουν το δικαίωμα 

να τα ενεχυριάσουν ή να τα πουλήσουν. 

4. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι της τιτλοποίησης (δηλαδή οι σειρές των διαβαθμι-

σμένων ομολόγων) να μη μεταφράζονται ως υποχρέωση της «μεταβιβά

ζουσας» τράπεζας. 

5. Τα όποια υπάρχοντα clean up calls™0 να δύνανται να εφαρμοσθούν μό-

98. Αν παρ' όλα αυτά η τράπεζα αποκτήσει τίτλους του διαβαθμισμένου 
ομολόγου της S.P.E., ως «επενδύουσα» τράπεζα, ή αν παρέχει τις όποιες διευ-
κολύνσεις-εγγυήσεις στους επενδυτές του ομολόγου αυτού, τότε υποχρεούται να 
διακρατά κεφάλαια στα Tier της. 

99. Στην περίπτωση αυτή επανενεργοποιείται η διακράτηση κεφαλαίων στα 
Tier της τράπεζας. 

100. Clean up call: Είναι ένα δικαίωμα που επιτρέπει την ανάκληση της τι-
τλοποίησης προτού αποπληρωθούν πλήρως τα επιμέρους στοιχεία της. Στην πε
ρίπτωση της παραδοσιακής τιτλοποίησης αυτό σημαίνει τη δυνατότητα επαναγο-
ράς (από την τράπεζα) της εναπομένουσας τιτλοποίησης από τη στιγμή που οι 
συνθέτουσες τον τίτλο (π.χ. το διαβαθμισμένο ομόλογο) αξίες (απαιτήσεις) πέ
σουν κάτω από ένα προσυμφωνημένο επίπεδο. Στην περίπτωση της συνθετικής 
τιτλοποίησης το συγκεκριμένο δικαίωμα (call) παίρνει τη μορφή όρου για δυνατό
τητα απόσυρσης της πιστωτικής προστασίας. 
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νο προαιρετικά από την πωλούσα (μεταβιβάζουσα) τράπεζα και όταν 

έχει πια απομείνει μόνο το 10% της συνολικής τιτλοποίησης προς εξό

φληση. 

6. Η αγοράζουσα τις απαιτήσεις εταιρεία να είναι μια εταιρεία ειδικού 

σκοπού (S.P.E.) που διατηρεί το δικαίωμα να ενεχυριάσει ή να ανταλ

λάξει χωρίς περιορισμούς τους τίτλους αυτούς 

7. Να μην περιέχονται όροι που επηρεάζουν την αρχική σύνθεση και τις 

αποδόσεις των απαιτήσεων του τίτλου (του ομολόγου). 

4.5.2. Οι λειτουργικές απαιτήσεις στη συνθετική τιτλοττοίηση 

Σε ό,τι αφορά τη συνθετική περίπτωση, η χρήση τεχνικών αντιστάθ

μισης των τραπεζικών απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης, 

μέσω της χρήσης πιστωτικών παραγώγων, για παράδειγμα, επιτρέπεται 

εφόσον ικανοποιούνται κυρίως οι κάτωθι συνθήκες: 

1. Οι χρησιμοποιούμενες στην αντιστάθμιση χρηματοοικονομικές εγγυή

σεις (collateral) να προέρχονται από αυτές που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.3. 

2. Εγγυητές για τέτοια collateral μπορεί να είναι μεγάλα θεσμικά ιδρύματα 

όπως το Δ.Ν.Τ. (Ι.Μ.F.), η B.I.S., μεγάλες διεθνείς τράπεζες, κρατικά 

ιδρύματα αλλά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα με διαβάθμιση (rating) 

καλύτερη από Α-. 

3. Οι τράπεζες να μπορούν να μεταφέρουν τον πιστωτικό τους κίνδυνο 

που συνδέεται με την τιτλοποίηση σε τρίτους (π.χ. σε μία SP.Ε.). 

4. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του πιστωτικού 

κινδύνου να μην περιέχουν όρους που να περιορίζουν το μέγεθος της 

μεταφοράς από μέρους των εμπορικών τραπεζών στους τρίτους. 

5. Να πληρούνται οι ίδιοι, με την παραδοσιακή τιτλοποίηση, όροι για τη 

χρησιμοποίηση των clean up calls. 

Ένα σημαντικό σημείο που η Βασιλεία II αναφέρει σχετικά με τη χρή

ση παραγώγων στη συνθετική τιτλοποίηση είναι ότι πολλές φορές δη

μιουργούνται διαφορές στην ωριμότητα μεταξύ των εργαλείων αντιστάθμι-
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σης και των στοιχείων (απαιτήσεων) που περιλαμβάνει η τιτλοποίηση 

(maturity mismatch). Ειδικά όταν η υπολειμματική αξία του παράγωγου είναι 

μικρότερη των επιμέρους στοιχείων της τιτλοποίησης. Αυτό δημιουργεί ένα 

ζήτημα κεφαλαιακής χρέωσης στα ίδια κεφαλαία (Tiers) της τράπεζας. 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα επιλύεται με τη χρήση του μαθηματικού 

τύπου αναπροσαρμογής (δηλαδή «διόρθωσης») της αξίας των πιστωτικών 

παραγώγων, όπως παρουσιάζεται στην υποσημείωση 68 του παρόντος 

κεφαλαίου. 

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση προβλημάτων ωριμότητας (τύπου ma

turity mismatch) μεταξύ παραγώγων και τιτλοποιημένων απαιτήσεων της 

τράπεζας, η Βασιλεία II συνιστά -ειδικά όταν η τράπεζα ακολουθεί την Τυ

ποποιημένη προσέγγιση (Standardised) - να αφαιρούνται από «το μεταβι-

βασθέν στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SP.Ε.) πακέτο» τα μη διαβαθμι-

σμένα ή υποβαθμισμένα της στοιχεία101. 

4.5.3. Ο υπολογισμός της κεφαλαιακής χρέωσης λόγω τιτλοποίησης 

Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση της κεφαλαιακής 

χρέωσης λόγω τιτλοποίησης σε μια τράπεζα, είτε με βάση την Τυπο

ποιημένη είτε με βάση την Ε.Δ.Σ. (ή I.R.B.) προσέγγιση, θα επιθυμούσαμε 

εν συντομία να παρουσιάσουμε τις περιπτώσεις εκείνες όπου, ανεξάρτητα 

από τη μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος, η τράπεζα οδηγείται σε 

προσαυξήσεις επί της όποιας προϋπολογισθείσας κεφαλαιακής χρέωσης. 

«Προσαυξήσεις» στον υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης των τρα

πεζών λόγω της τιτλοποίησης 

Όπως προαναφέραμε, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες -ειδικά όταν 

ακολουθούν την Π.Ε.Δ. (ή LR.Β.) στις εξισώσεις (4.15IV) και (4.15V)- να 

101. Αν όμως ακολουθείται η Π.Ε.Δ. (ή I.R.B.) στον υπολογισμό των 
τραπεζικών απαιτήσεων, τότε ακολουθείται άλλη μεθοδολογία σχετικά με το 
ζήτημα της διαφορετικής ωριμότητας μεταξύ παραγώγων και τιτλοποιημένων 
απαιτήσεων της τράπεζας (βλέπε παράγραφο 4.5.5 της παρούσας μελέτης). 
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υπολογίζουν προσεκτικά το σταθμισμένο ρίσκο των απαιτήσεων και να 

κρατούν την αναλογούσα χρέωση στα ίδια κεφάλαια τους (Tier Ι και II). 

Όμως δημιουργούνται και προσαυξήσεις διακράτησης κεφαλαίων στα ίδια 

κεφάλαια τους όταν, για παράδειγμα, συμμετέχουν (έμμεσα ή άμεσα) 

στην αγορά διαβαθμισμένων ομολόγων από τιτλοποίηση. Υπάρχουν επί

σης και διακρατήσεις σε αποθεματικά (reserves), ειδικά στην περίπτωση 

της συνθετικής τιτλοποίησης, όταν για παράδειγμα χρησιμοποιούνται πι

στωτικά παράγωγα για κάλυψη της θέσης πιστωτικού κινδύνου και υπάρ

χει περίπτωση εμφάνισης διαφοράς ωριμότητας (maturity mismatch) απαι

τήσεων προς εγγυήσεις. 

Προσαυξητικές (δηλαδή επιπρόσθετες) διακρατήσεις κεφαλαίων στα 

ίδια των τραπεζών παράγονται επίσης από τις επενδύσεις των τραπεζών 

σε ειδικά ομόλογα (π.χ. asset backed commercial papers) των εταιρειών 

ειδικού σκοπού (SP.Ε.), αλλά και από περιπτώσεις «υπερτιτλοποίησης» 

(όπως π.χ. η credit enhancement περίπτωση) από μέρους των τραπεζών. 

Τέλος, διακρατήσεις κεφαλαίων στα ίδια των τραπεζών δημιουργούνται 

και σε περίπτωση ύπαρξης ενός μη εγγυημένου χρέους (subordinated 

debt-Tier II) για την τράπεζα. 

Άλλης μορφής προσαύξηση επί της κεφαλαιακής χρέωσης μιας 

τράπεζας δημιουργείται όταν τα διαβαθμισμένα ομόλογα μιας εταιρείας 

ειδικού σκοπού τα οποία αγόρασε ή χρηματοδότησε (η εν λόγω τράπεζα), 

πέσουν κάτω από μία προϋπολογισμένη διαβάθμιση (rating). Στην περί

πτωση αυτή η τράπεζα υποχρεούται από τον νομοθέτη (Βασιλεία II) να 

θεωρήσει ότι λείπουν από τα ίδια κεφάλαια της τα χρήματα της διαφοράς 

αυτής (με αναλογία 50% από τα Tier Ι και 50% από τα Tier II, αντίστοιχα). 

Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα πρέπει να βρει και να προσθέσει τα χρήματα 

που αντιστοιχούν στη διαφορά και που κατ' ουσία λείπουν από τα ίδια της. 

Τέλος, ο νομοθέτης αναφέρει ότι η τράπεζα θα πρέπει να αφαιρεί 

από τα ίδια κεφάλαια της (Tier Ι) μελλοντικά κέρδη που παράγονται από 

τις όποιες διαδικασίες τιτλοποίησης. Για παράδειγμα, υπάρχει η περίπτω

ση όπου αγορές από την τράπεζα -υπό μορφή επένδυσης- διαβαθμι

σμένων ομόλογων να παρουσιάσουν αποδόσεις πολύ μεγαλύτερες από 

184 



τους εμπεριεχόμενους σε αυτές τίτλους (δηλαδή τις απαιτήσεις)1 0 2. Τα 

μελλοντικά αυτά κέρδη διαφορών αποδόσεων ο νομοθέτης τ α αφαιρεί 

από τα ίδια. 

4.5.4. Η Τυποποιημένη (Standardised) προσέγγιση της τιτλοποίησης 

Η συγκεκριμένη ενότητα «ενεργοποιείται», θα λέγαμε, από τη στιγμή 

που μια τράπεζα αποφασίσει να χρηματοδοτήσει ή να επενδύσει σε 

διαβαθμισμένα ομόλογα μίας εταιρείας ειδικού σκοπού (SP.Ε.). Σε μία τέ

τοια περίπτωση ο νομοθέτης καλεί κάποιους διεθνείς χρηματοοικονομικούς 

οίκους (E.C.A.I., π.χ., η Goldman Sachs) να αξιολογήσουν το ομόλογο της 

τιτλοποίησης ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν 

για τα επιμέρους στοιχεία (απαιτήσεις) στον απλό υπολογισμό του πι

στωτικού ρίσκου. Αν δηλαδή στον καθορισμό του πιστωτικού κινδύνου 

(credit risk) των επιμέρους απαιτήσεων ακολουθήθηκε η Τυποποιημένη 

προσέγγιση (Standartised approach), που περιγράψαμε στην παράγραφο 

4.2, θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία και στην περίπτωση 

της τιτλοποίησης για την έκδοση του ομόλογου (securitisation risk)1 0 3. 

Εν συνεχεία, ανάλογα την εξωτερική (από την E.C.A.I.) διαβάθμιση 

(rating) που αποδίδεται στο ομόλογο της τιτλοποίησης θα πρέπει η «επεν-

102. Το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό γεγονός καταγράφεται ως μελ

λοντικά κέρδη {gain-on-sale) από πωλήσεις I/O (interest only). Δηλαδή κέρδη από 

spreads επιτοκίων (αποδόσεων). 

103. Μία ιδιαίτερη περίπτωση, βέβαια, είναι ο τρόπος χειρισμού των εκτός 

Ισολογισμού στοιχείων (off-balance sheet exposure) που περιλαμβάνονται στην 

τιτλοποίηση και ο καθορισμός του σταθμισμένου ρίσκου {R.W.A.) τους στα πλαίσια 

της τιτλοποίησης. Αναλυτικότερα, σε τέτοια στοιχεία η τράπεζα θα πρέπει να 

εφαρμόσει τον δείκτη πιστωτικής μετατροπής (C.C.F.), έτσι ώστε να προκύψει η 

αντιστοιχούσα σε εντός Ισολογισμού (on-balance sheet exposure) πιστωτική 

έκθεση της τράπεζας. Έτσι σε κάθε διαβαθμισμένη τιτλοποίηση, που εμπεριέχει 

εκτός Ισολογισμού στοιχεία, ο εν λόγω δείκτης {C.C.F.) θα πρέπει να είναι ίσος 

με 100%. 
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δύουσα» (Investing) σε αυτό τράπεζα να διακρατά κεφάλαια στα Tier της. 

Επιπλέον, να αναφέρουμε ότι η εξωτερική διαβάθμιση (rating) επηρεάζεται 

επίσης και από τον χρονικό παράγοντα. Συγκεκριμένα, στις μακροχρόνιες 

αξιολογήσεις των ομολόγων μιας τιτλοποίησης, ακολουθείται η εξωτερική 

αξιολόγηση με βάση τον Πίνακα 4.13. που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.13 

Μακροχρόνιος υπολογισμός των ομολόγων της τιτλοποίησης 

Εξωτερική 
αξιολόγηση 

Σταθμισμένο 
ρίσκο (RWA) 

AAA 
ή ΑΑ-

20% 

ΒΒ+ 
έως ΒΒ 

50% 

ΒΒ-
έως Β+ 

100% 

Β έως 
C-

350% 

Β+ και μικρότερο ή 
μη διαβαθμισμένα 

Αφαίρεση από τα 
Tiers 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006) 

Αν όμως αναφερόμαστε σε βραχυχρόνιες αξιολογήσεις των ομολό

γων μιας τιτλοποίησης, ακολουθούμε πάλι εξωτερική αξιολόγηση που, 

όπως παρουσιάζουμε στον Πίνακα 4.14, έχει διαφορετικές τιμές σταθμι

σμένου ρίσκου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.14 

Βραχυχρόνιος υπολογισμός των ομολόγων της τιτλοποίησης 

Εξωτερική αξιολόγηση 

Σταθμισμένο ρίσκο (RWA) 

Α-1/Ρ-1 

20% 

Α-2/Ρ-2 

50% 

Α-3/Ρ-3 

350% 

Μη διαθέσιμα 

Αφαίρεση από Tiers 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006) 

Έτσι, αν για παράδειγμα ένα διαβαθμισμένο ομόλογο έχει μακρο

χρόνια αξιολογηθεί ως ΑΑ-, αυτό θα σημαίνει ότι η «επενδύουσα» σε αυτό 

τράπεζα (Investing bank) αντιμετωπίζει σταθμισμένο ρίσκο της τάξης του 

20% (δηλαδή R.W.A. = 20%) και κατ' επέκταση θα επιβαρύνει την κεφα

λαιακή της χρέωση με ένα ποσό που είναι ίσο με: E.A.D (ποσό επένδυσης) 

χ 20% χ 8%. Αντίστοιχη μεθοδολογία θα ακολουθείται και στη βραχυ

χρόνια αξιολόγηση. 
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Είναι επίσης αξιοσημείωτο, από τους Πίνακες 4.13 και 4.14, ότι και 

στις δύο περιπτώσεις (μακροχρόνια και βραχυχρόνια) κάτω από συγκεκρι

μένα επίπεδα διαβάθμισης των ομολόγων οι «επενδύουσες» τράπεζες 

είναι υποχρεωμένες να προσθέτουν το σύνολο των επενδεδυμένων ποσών 

τους ως κεφαλαιακή τους χρέωση στα Tier τους (με σχέση κατανομής 50% 

στα Tier Ι και 50% στα Tier II, αντίστοιχα). 

Αλγεβρικά μιλώντας, η συγκεκριμένη κεφαλαιακή «προσαύξηση» 

υλοποιείται με το να θέτουμε, για το ομόλογο της τιτλοποίησης, ένα ποσο

στό σταθμισμένου ρίσκου (R.W.A.) ίσο περίπου με 1.250%. Αυτό περαιτέρω 

σημαίνει ότι: 1250% x 0,08% = 100% ή σε όρους χρημάτων: E.A.D (π.χ. 

250€) x 12,50% x 0,08%.= 250€.104 Δηλαδή μια ολική πρόσθεση του 

ποσού της επένδυσης στα ίδια κεφάλαια της «επενδύουσας» τράπεζας. 

Υπάρχουν όμως ορισμένες περιπτώσεις όπου ο νομοθέτης εξαιρεί 

την επιβάρυνση με ολική κεφαλαιακή χρέωση της τράπεζας ακόμα και αν 

δεν διαβαθμίζεται (unrated) το ομόλογο της προαναφερόμενης τιτλοποίησης. 

Αυτό συμβαίνει όταν το κυριότερο τμήμα (senior) της τιτλοποίησης 

δεν είναι μεν διαβαθμισμένο, αλλά υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της 

σύνθεσης των επιμέρους στοιχείων της (δηλαδή υπάρχει από εξωτερικούς 

ελεγκτές μια εμπειρική γνώση του σταθμισμένου ρίσκου, R.W.A., των επι

μέρους απαιτήσεων της τιτλοποίησης). Συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα 

μιας έμμεσης εξωγενούς εμπειρικής εκτίμησης του ομολόγου. Εάν κάτι 

τέτοιο δεν είναι εφικτό να γίνει -και άρα δεν μπορεί να γίνει μία επαγω

γική διαβάθμιση του ομολόγου- τότε θα πρέπει να γίνει η ολική «προσαύ

ξηση» του τμήματος αυτού τιτλοποίησης, ως ποσό, στα Tier της τράπεζας. 

Επίσης δεν τίθεται θέμα επιπρόσθετης επιβάρυνσης των ιδίων κε

φαλαίων μιας «επενδύουσας» σε ομόλογα τιτλοποίησης τράπεζας για τα 

μη διαβαθμισμένα (unrated) εκείνα τμήματα των ομολόγων που καλύπτο

νται από Asset Backed Commercial Papers (A.B.C.P.) της S.P.Ε., τα οποία 

104. Σημειώνεται εδώ ότι, όταν η τράπεζα είναι και η κατέχουσα τις αρχικές 
απαιτήσεις της τιτλοποίησης (originating bank), η διαδικασία της πλήρους κεφα
λαιακής χρέωσης (50% από Tier Ι και 50% από Tier II) ξεκινά από τη ζώνη ΒΒ+ 
έως ΒΒ- στη μακροχρόνια περίπτωση. 
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όμως ικανοποιούν και κάποιους όρους 1 0 5 . Όταν οι όροι αυτοί ικανοποιού

νται, δίδεται τιμή στο σταθμισμένο ρίσκο {R.W.A.) του μη διαβαθμισμένου 

τμήματος της τιτλοποίησης που θα πρέπει όμως να είναι το μεγαλύτερο 

ποσοστό από (α) 100% και (β) τη μεγαλύτερη σταθμισμένη τιμή που απο

δίδεται στις επιμέρους απαιτήσεις της τιτλοποίησης. 

Τέλος, εξαίρεση από πλήρη κεφαλαιακή χρέωση παρέχεται -στο 

πλαίσιο της Βασιλείας II- και σε μια «επενδύουσα» τράπεζα όταν το αγο

ρασθέν ομόλογο της τιτλοποίησης εμπεριέχει κάποια εκτός Ισολογισμού 

στοιχεία (off-balance sheet) για τα οποία όμως υπάρχει η δυνατότητα, 

πολλαπλασιαζόμενα με κάποιους «δείκτες πιστωτικής μετατροπής, C.C.F.», 

να μετατραπούν σε «διευκολύνσεις ρευστότητας» (eligible liquidity facili

ties)1 0 6. Η μετατροπή των εκτός Ισολογισμού στοιχείων σε «διευκολύνσεις 

ρευστότητας» γίνεται με βάση τους κάτωθι «δείκτες (C.C.F.)»107: 

105. Οι δύο σπουδαιότεροι όροι είναι: 1) Η τράπεζα που έχει το αδιαβάθ-

μιστο (unrated) αυτό τμήμα της τιτλοποίησης δεν αντιμετωπίζει περίπτωση να έχει 

υποχρέωση κάλυψης ζημιών (first lost position) και 2) Η έκθεση της τράπεζας λόγω 

κατοχής του συγκεκριμένου μέρους ομολόγου «προστατεύεται» από πιθανές ζημιές 

λόγω της προΰπαρξης της προηγούμενης περίπτωσης (second lost position). 

106. Σύμφωνα με τη Βασιλεία II παρέχεται η δυνατότητα της μετατροπής ορι

σμένων εκτός Ισολογισμού στοιχείων (off-balance sheet) σε «διευκολύνσεις ρευ

στότητας» (eligible liquidity facilities). Έτσι μπορεί να τους αποδοθεί η τιμή του στα

θμισμένου ρίσκου (R.W.A.) της τραπεζικής απαίτησης που καλύπτουν. Για να επιτρα

πεί όμως αυτό, ο νομοθέτης θέτει κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα θα πρέπει: 

1. Να καθορίζονται οι περιπτώσεις και συνθήκες που μπορεί να υλοποιηθεί η 

διευκόλυνση ρευστότητας. 

2. Η συγκεκριμένη «διευκόλυνση» να μην καλύπτει προηγούμενες ζημίες της τρα

πεζικής απαίτησης και επίσης η ρευστοποίηση της να μπορεί να καλύψει την 

εν λόγω «διευκόλυνση». 

3. Η ενεργοποίηση της «διευκόλυνσης ρευστότητας» να γίνεται αφού έχει πρώτα 

ελεγχθεί (asset quality test) ότι δεν αναφερόμαστε σε στοιχείο υπό αθέτηση 

(default). 

4. Επίσης, η αποπληρωμή της «διευκόλυνσης ρευστότητας» να μην εμπεριέχει τό

κους ή να έχει αναβολές εκτέλεσης ή παραίτηση του δικαιώματος αυτού. 

107. Σε πολύ ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως οι Η.ΠΑ, οι «διευκολύνσεις 

ρευστότητας» θεωρούνται commitments που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δια-
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• Σε «διευκόλυνση ρευστότητας» μικρότερη του ενός έτους (maturity 

< 1 έτος) - [C.C.F. = 20%]. 

• Σε «διευκόλυνση ρευστότητας» μεγαλύτερη του ενός έτους (maturity 

> 1 έτος) - [C.C.F. = 50%]. 

• Σε περίπτωση εξωτερικής διαβάθμισης της «διευκόλυνσης ρευστό

τητας» - [C.C.F. = 100%]. 

Με τον παραπάνω τρόπο τα εκτός Ισολογισμού στοιχεία μιας τιτλο-

ποίησης παύουν να θεωρούνται αδιαβάθμιστα (unrated) στοιχεία. Έτσι δεν 

απαιτείται πλέον η πλήρης προσαύξηση του ποσού τους στα ίδια κεφά

λαια της «επενδύουσας» (στην τιτλοποίηση) τράπεζας. 

Τρόποι αντιστάθμισης στην αγορά τιτλοποίησης και κεφαλαιακές 

επιπτώσεις 

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση κατά την οποία μία τράπεζα, πέρα 

από τη χρηματοδότηση ή επένδυση (ως investing bank) σε διαβαθμισμένα 

ομόλογα μιας SP.Ε., προχωρεί και στη λήψη προστασίας απέναντι σε 

αυτή την επένδυση (securitisation exposure) με τη χρήση συγκεκριμένων 

εργαλείων αντιστάθμισης (risk mitigates), όπως πιστωτικά παράγωγα ή 

collateral ή άλλες εγγυήσεις. Έτσι, όταν μία τράπεζα αγοράσει τέτοια 

ομόλογα -και δεν είναι η «μεταβιβάζουσα» (originating) τράπεζα- θα πρέ

πει να διακρατήσει κάποια κεφάλαια στα Tiers της για λόγους πιστωτικής 

προστασίας. 

Σε περίπτωση που η εν λόγω προστασία από την τιτλοποίηση προσ

φέρεται μέσω χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (των collateral), τότε θα 

πρέπει να είναι αυτές που καθορίζονται στον Πίνακα 4.3 της παρούσας 

μελέτης. Αν όμως αποφασισθεί η χρήση άλλων εγγυήσεων ή πιστωτικών 

παράγωγων για την κάλυψη της τιτλοποίησης, θα πρέπει οι εγγυήσεις 

βαθμισμένα ομόλογα και να πουληθούν σε επενδυτές όπως ένα διαβαθμισμένο 
ομόλογο με στεγαστικά δάνεια. 
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αυτές να είναι σύννομες με τις προδιαγραφές που θέτει η Βασιλεία II108. 

Εν συνεχεία η τράπεζα κρατά στα Tier της τα κεφάλαια που απαιτούνται 

για τη συγκεκριμένη κάλυψη (μερική ή ολική)109. 

Επίσης σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στην ωριμότητα (ma

turity mismatch) μεταξύ των εργαλείων αντιστάθμισης και των διαβαθ-

μισμένων ομολόγων μιας SP.Ε. (δηλαδή της τιτλοποίησης), προχωρούμε 

σε «διόρθωση» της διαφοράς -με βάση την εξίσωση της υποσημείωσης 

68 της παρούσας μελέτης- και σε επαναδιατύπωση της αξίας της αντιστά

θμισης. Έχοντας πλέον επαναδιατυπώσει την πραγματική της έκθεση στην 

τιτλοποίηση, η «επενδύουσα» στα συγκεκριμένα ομόλογα τράπεζα μπορεί να 

προχωρήσει στον υπολογισμό της αναλογούσας κεφαλαιακής της χρέωσης. 

Ειδικές περιπτώσεις τιτλοποίησης και οι κεφαλαιακές τους επιπτώσεις 

Υπάρχουν βεβαίως και περιπτώσεις που μια «μεταβιβάζουσα» τράπεζα 

-τις απαιτήσεις της προς τιτλοποίηση-, λόγω ιδιαιτεροτήτων σε αυτές (τις 

απαιτήσεις), αναγκάζεται να διακρατά κεφάλαια στα Tier της. Αυτό ισχύει 

όταν κάποιες από αυτές τις απαιτήσεις δεν έχουν σταθερό ρυθμό απο

πληρωμής. Για παράδειγμα, η αποπληρωμή απαιτήσεων όπως οι πιστωτικές 

κάρτες ή η ύπαρξη εκτός Ισολογισμού (off-balance sheet) commitments των 

επιχειρηματικών δανείων. Περιπτώσεις δηλαδή όπου ο πελάτης της τρά

πεζας, στην οποία ανήκει η αρχική απαίτηση της τιτλοποίησης, έχει τη δυ

νατότητα να παίρνει ή να αποπληρώνει οφειλές προς την τράπεζα αυτή σε 

μη περιοδική βάση. Ιδιαίτερη σημασία έχει εδώ το φαινόμενο της πρόωρης 

108. Για τις προδιαγραφές των συγκεκριμένων παραγώγων και εγγυήσεων 
βλέπε παραγράφους 189 έως 194 του κειμένου της Βασιλείας II (2006). 

109. Αναλυτικότερα, το «προστατευόμενο» τμήμα της τιτλοποίησης λαμ
βάνει το σταθμισμένο ρίσκο που ο πωλητής του παραγώγου τού παρέχει. Αντι
θέτως, το «μη προστατευόμενο» τμήμα της τιτλοποίησης λαμβάνει το σταθμισμέ
νο ρίσκο της απαίτησης που αντιπροσωπεύει. Εν συνεχεία συμφωνούνται με τον 
αντισυμβαλλόμενο (των παραγώγων) τα όρια μέσα στα οποία ενεργοποιείται η 
πληρωμή της τράπεζας σε περίπτωση ζημιών της [βλέπε παραγράφους 197-199, 
της Βασιλείας II (2006)]. 
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αποπληρωμής (early amortisation) στα πλαίσια πάντα της τιτλοποίησης. 

Δηλαδή η περίπτωση όπου τα διαβαθμισμένα ομόλογα μιας SP.Ε. περιέχουν 

τμήματα με τέτοιου είδους τραπεζικές απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί ιδιαιτερότητες στη διακράτηση κεφαλαίων στα Tier της τράπεζας 

που κατέχει τις απαιτήσεις αυτές (originating bank)110. 

Αναλυτικότερα, σε τέτοιες περιπτώσεις η κεφαλαιακή χρέωση θα 

είναι το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει: (i) από το ποσό που αναλογεί 

για την τράπεζα από αυτό το τμήμα της τιτλοποίησης111 και (ϋ) από το 

ποσό που αναλογεί αν η τράπεζα δεν προχωρήσει σε τιτλοποίηση των 

απαιτήσεων αυτών. 

Σημαντικό ρόλο επίσης για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτή

σεων παίζουν τέσσερα πράγματα: 

1. Τα συμφέροντα του επενδυτή των διαβαθμισμένων ομόλογων της SP.Ε. 

2. Ο τρόπος υπολογισμού του δείκτη πιστωτικής μετατροπής {C.C.F.) των 

συνήθως εκτός Ισολογισμού απαιτήσεων που οδηγούν στο πρόβλημα 

της πρόωρης αποπληρωμής. 

3. Το σταθμισμένο ρίσκο {R.W.A.) της συγκεκριμένης απαίτησης σαν αυτή 

να μην είχε συμπεριληφθεί στην τιτλοποίηση. 

4. Εαν η συγκεκριμένη εκτός Ισολογισμού τραπεζική απαίτηση, που δη

μιουργεί το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής, είναι committed ή 

uncommitted (είναι δηλαδή ανακλητές ή όχι από την τράπεζα χωρίς 

προειδοποίηση)112. 

110. Παρ' όλα αυτά στη Βασιλεία II υπάρχει διάταξη που αναφέρει ρητά ότι 
σε περίπτωση που το ρίσκο των συγκεκριμένων απαιτήσεων (π.χ. των πιστωτικών 
καρτών) μετακυλίεται θεσμικά στους επενδυτές των ομολόγων της τιτλοποίησης, 
δεν υπάρχει πλέον θέμα επιπλέον διακράτησης κεφαλαίων λόγω πρόωρης απο
πληρωμής στα Tier της τράπεζας. 

111. Αφού πρώτα αφαιρεθούν, λόγω της τιτλοποίησης, πιθανά μελλοντικά 
κέρδη (gain-on-sale) από πωλήσεις I/O (interest only). 

112. Για παράδειγμα τα «γραμμάτια εισπρακτέα από πιστωτικές κάρτες» 
(credit cards receivables) θεωρούνται uncommitted credit lines, ενώ οι «επιχει
ρηματικές διευκολύνσεις για working capital» (corporate facilities) κρίνονται ως 
committed γραμμές. 
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Είναι επίσης σημαντικό και αναγκαίο να προσδιορίζεται κατά πόσο η 

εκτός Ισολογισμού ενεργοποιηθείσα (off-balance sheet) απαίτηση εξο

φλείται και αποδίδεται στην SP.Ε. μέσα από μία ελεγχόμενη ή μη ελεγχό

μενη113 διαδικασία αποπληρωμής (amortisation). 

Η σημασία της τελευταίας παρατήρησης (ελεγχόμενη ή μη ελεγχό

μενη διαδικασία αποπληρωμής) συνδέεται και με τον δείκτη πιστωτικής 

μετατροπής (C.C.F.) που αποδίδεται στην ενεργοποιηθείσα εκτός Ισολο

γισμού (off-balance sheet) τραπεζική απαίτηση, που εμπεριέχεται στην 

τιτλοποίηση, αλλά και με τα excess spread114 του διαβαθμισμένου ομό

λογου της S.P.E. 

Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, θα δώσουμε ένα παράδειγμα: όταν 

τα τριμηνιαία κέρδη μιας SP.Ε. (με την έννοια των «excess spread»), σε 

σχέση με την απόδοση των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων της τράπεζας, 

δεν είναι υψηλά, αυτό σημαίνει ότι δεν ενεργοποιήθηκε από μέρους των 

οφειλετών της τράπεζας η διαδικασία της πρόωρης αποπληρωμής τους. 

Έτσι παραμένουμε σε κανονικής περιοδικότητας χρηματορροές (cash 

flows) των οφειλετών από τις τραπεζικές απαιτήσεις, οι οποίες αποτελούν 

τα έσοδα της SP.Ε. Αυτό συνεπάγεται την υψηλή απόδοση των εσόδων 

της SP.Ε. (για την ακρίβεια υψηλότερη από αυτή που θα καταγράφαμε 

αν είχαμε μία ξαφνική και κυρίως εφάπαξ συνολική αποπληρωμή των 

τραπεζικών απαιτήσεων). Συνέπεια της κανονικής αποπληρωμής των 

απαιτήσεων της τιτλοποίησης θα είναι και ο μικρός δείκτης πιστωτικής 

μετατροπής {C.C.F.) των εκτός Ισολογισμού απαιτήσεων της τιτλοποίησης 

(γεγονός που μεταφράζεται ως μικρή πιθανότητα ενεργοποίησης της 

πρόωρης αποπληρωμής από τους οφειλέτες της τράπεζας). Φυσικά, όσο 

113. Η Βασιλεία II θεωρεί ελεγχόμενη μια διαδικασία πρόωρης αποπληρω

μής {early amortisation) κυρίως όταν αυτή περιορίζεται στο 10% των απαιτήσεων 

της τιτλοποίησης και όταν επίσης υπάρχει η ρευστότητα για να αντιμετωπισθεί 

οποιοδήποτε ζήτημα στις δόσεις αποπληρωμής. 

114. Excess spread: η απόδοση των χρημάτων που έλαβε η SP.Ε. από την 

πώληση του διαβαθμισμένου ομολόγου της, μείον τα κόστη διαχείρισης της 

SP.Ε., σε σχέση με την απόδοση των απαιτήσεων της τιτλοποίησης. 
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μικρότερος ο δείκτης πιστωτικής μετατροπής {C.C.F.) των εκτός Ισολογι

σμού (off-balance sheet) συγκεκριμένων απαιτήσεων, τόσο μικρότερη και 

η αναγκαία κεφαλαιακή χρέωση των τραπεζών, που έχουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις στα Tier Ι και II τους. 

Ο Πίνακας 4.15 μάς παρουσιάζει τους συντελεστές που αποδίδονται 

από τη Βασιλεία II στους δείκτες πιστωτικής μετατροπής (C.C.F.) στα πλαίσια 

της ελεγχόμενης διαδικασίας πρόωρης αποπληρωμής (early amortisation). 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.15, ο δείκτης πιστωτικής μετατρο

πής (C.C.F.) στις uncommitted απαιτήσεις της τράπεζας, που περιλαμβά

νονται στην τιτλοποίηση, προσδιορίζεται με βάση τα μέσα τριμηνιαία 

κέρδη (excess spread) των ομολόγων της τιτλοποίησης και κινείται με μια 

αντίστροφη προοδευτικότητα. Έτσι, όσο μεγαλώνει η ιστορικά μετρούμε

νη πορεία των excess spread, τόσο μειώνεται ο δείκτης πιστωτικής μετα

τροπής (C.C.F.) για τις uncommitted απαιτήσεις της τιτλοποίηση ς. Από την 

άλλη πλευρά, στην περίπτωση των committed απαιτήσεων που περιλαμβά-

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.15 

Δείκτης πιστωτικής μετατροπής (C.C.F.) για ελεγχόμενη διαδικασία 

αποπληρωμής (amortisation) 

Τριμηνιαία στοιχεία excess 
spread σε uncommitted 
απαιτήσεις τιτλοποίησης 

(%) 

Λιανικές πιστωτικές γραμμές 

133,33% + 

> 133,33% -100% 

>100%-75% 

>75%-50% 

>50%-25% 

>25% 

Μη-λιανικές πιστωτικές 
γραμμές 

Δείκτης πιστωτικής 
μετατροπής (C.C.F.) σε 
uncommitted απαιτήσεις 

τιτλοποίησης (%) 

0% 

1% 

2% 

10% 

20% 

40% 

90% 

Committed 
απαιτήσεις 

τιτλοποίησης (%) 

90% 

90% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 
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νονται στην τιτλοποίηση (όπως π.χ. μία μη χρησιμοποιηθείσα γραμμή από 

μια επιχείρηση για working capital), ο ίδιος δείκτης, λόγω της μη δυνα

τότητας ανάκλησης της απαίτησης από την τράπεζα, θα κινείται πάντα σε 

πολύ υψηλότερο επίπεδο (συγκεκριμένα σε 90% της εκτός Ισολογισμού 

τραπεζικής απαίτησης και μάλιστα δεν μεταβάλλεται με βάση τα κέρδη 

των S.P.E.). 

Συνοψίζοντας το παραπάνω παράδειγμα, θα λέγαμε ότι ο συντελε

στής στάθμισης {R.W.A.) που αναλογεί για τη «μεταβιβάζουσα» τράπεζα, 

με σκοπό την κεφαλαιακή της χρέωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση 

απορρέει από την ύπαρξη τέτοιου είδους εκτός Ισολογισμού απαιτήσεων 

ως τμήμα της τιτλοποίησης. Ο εν λόγω συντελεστής θα εξαρτάται από τη 

μέχρι τώρα ιστορική πορεία της ενεργοποίησης τους (των εκτός Ισολο

γισμού απαιτήσεων) από μέρους των οφειλετών των τραπεζικών απαιτή

σεων, γεγονός που επηρεάζει αυτομάτως τους συντελεστές μετατροπής 

(C.C.F.) για την SP.Ε. και μεταφορικά τους συντελεστές στάθμισης (R.W.A.) 

των ομολόγων της τιτλοποίησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.16 

Δείκτης πιστωτικής μετατροπής {C.C.F.) για μη-ελεγχόμενη διαδικασία 

αποπληρωμής (amortisation) 

Τριμηνιαία στοιχεία excess 
spread σε uncommitted 
απαιτήσεις τιτλοποίησης 

(%) 

Λιανικές πιστωτικές γραμμές 

133,33% + 

> 133,33% -100% 

>100%-75% 

>75%-50% 

>50% 

Μη-λιανικές πιστωτικές 
γραμμές 

Δείκτης πιστωτικής 
μετατροπής {C.C.F.) σε 
uncommitted απαιτήσεις 

τιτλοποίησης (%) 

0% 

5% 

15% 

50% 

100% 

100% 

Committed 
απαιτήσεις 

τιτλοποίησης (%) 

100% 

100% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 
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Περνάμε τώρα στην παρουσίαση του δείκτη πιστωτικής μετατροπής 

{C.C.F.) στην περίπτωση της μη-ελεγχόμενης διαδικασίας πρόωρης απο

πληρωμής απαιτήσεων (early amortisation). Ο Πίνακας 4.16 είναι διαφω

τιστικός επ' αυτού: 

Στην περίπτωση του παραπάνω πίνακα, υποθέτουμε τη μη ύπαρξη 

ελεγχόμενης διαδικασίας πρόωρης αποπληρωμής απαιτήσεων. Η μη ελεγ

χόμενη φύση της διαδικασίας έχει ως συνέπεια ότι, όσο μεγαλώνει η ιστο

ρικά μετρούμενη πορεία των κερδών της SP.Ε. (excess spread), τόσο ο 

δείκτης πιστωτικής μετατροπής {C.C.F.), για τις εκτός Ισολογισμού uncom

mitted απαιτήσεις της τιτλοποίησης, μειώνεται κατά τρόπο δραστικότερο 

από ό,τι στις αντίστοιχες uncommitted απαιτήσεις του προηγούμενου πί

νακα (4.15). 

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των εκτός Ισολογισμού com

mitted απαιτήσεων της τιτλοποίησης (όπως π.χ. μία μη χρησιμοποιηθείσα 

γραμμή για working capital, που όμως είναι πάντα ανοικτή αφού έχει τον 

χαρακτηρισμό του τραπεζικού commitment), ο δείκτης πιστωτικής μετα

τροπής (C.C.F.) καθορίζεται στο 100%. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο 

από ό,τι στην εΛεγχόμει/η διαδικασία που παρουσιάσαμε στον Πίνακα 4.15. 

4.5.5. Η τιτλοποίηση μέσω της Π.Ε.Δ. (ή I.R.B. approach) 

Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η χρήση της Π.Ε.Δ. (ή 

I.R.B. approach) δίνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις, όπως θα αναλύ

σουμε παρακάτω, για την προσέγγιση της τιτλοποίησης. Βέβαια η Βασι

λεία II αναφέρει ρητά ότι, για να χρησιμοποιηθεί η Π.Ε.Δ. στην τιτλοποίη

ση, θα πρέπει να υπάρχει άδεια από τους εθνικούς επιθεωρητές μίας 

χώρας (π.χ. κεντρική τράπεζα). Αυτό μεταφράζεται και ως εξής: Στην ίδια 

τη «διαβαθμίζουσα» τα ομόλογα της τιτλοποίησης μιας SP.Ε. τράπεζα τής 

έχει πρώτα από όλα επιτραπεί από τις αρχές να αξιολογήσει εσωτερικά 

τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν τα ομόλογα αυτά. Έχει δηλαδή και 

τον ρόλο της «μεταβιβάζουσας» τις τραπεζικές της απαιτήσεις τράπεζας 

στην εν λόγω SP.Ε. 
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Επιπλέον, ο νομοθέτης (η Βασιλεία II) τονίζει ότι, στην περίπτωση που 

η «μεταβιβάζουσα» (originating) τράπεζα προχωρεί και στην αγορά ομο

λόγων από την S.P.E. της, τότε υποχρεούται να κρατά κεφάλαια για τις 

αγορές αυτές στα ίδια της με βάση την Τυποποιημένη (Standardised) μέ

θοδο. Αν όμως είναι μια τράπεζα που απλώς επενδύει σε διαβαθμισμένα 

ομόλογα χωρίς κάποια άλλη σχέση με αυτά (investing bank μόνο), τότε 

μπορεί να εφαρμόσει τη μεθοδολογία R.B.A. (Ratings-Based Approach) σε 

ό,τι αφορά την κεφαλαιακή της χρέωση. 

Η Π.Ε.Δ. που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες για να 

αξιολογήσουν τα ομόλογα μιας τιτλοποίησης, και κατ' επέκταση να φθά

σουν και στην αναλογούσα κεφαλαιακή τους χρέωση, έχει και περαιτέρω 

υποδιαιρέσεις: Αναλυτικότερα, αν τα ομόλογα αυτά, ή το κύριο (senior) 

τμήμα τους, είναι προϊόν εξωγενούς115 ή συνεπαγόμενης (inferred)^6 δια

βάθμισης, τότε ακολουθείται η μεθοδολογία R.B.A. με σκοπό τη διακρά-

τηση κεφαλαίων στα Tier τους (των επενδυουσών τραπεζών). Αν όμως τα 

ομόλογα αυτά ή κάποιο κύριο τμήμα τους είναι μη-διαβαθμισμένα (non-

rated), τότε το πρόβλημα επιστρέφει στη «μεταβιβάζουσα» τράπεζα η 

οποία, σε ειδικές περιπτώσεις, ακολουθεί είτε τη μεθοδολογία /ΑΑ1 1 7 

115. Από κάποιο διεθνή χρηματοοικονομικό οίκο (E.C.A.I.). 
116. Η παράγραφος 618 του κειμένου της Βασιλείας II (2006) δίνει πέντε 

(5) προϋποθέσεις ώστε ένα μη εξωγενώς διαβαθμισμένο τμήμα μιας τιτλο-
ποίησης να μπορεί να αξιολογηθεί εσωτερικά (συνεπαγωγικά) από μια «επεν-
δύουσα» σε αυτό τράπεζα (inferred rating approach). Οι προϋποθέσεις αυτές 
αναλύουν το πότε ένα εξεταζόμενο τμήμα μιας τιτλοποίησης, συγκρινόμενο με 
ένα αντίστοιχο τμήμα μιας εξωγενώς διαβαθμιζόμενης τιτλοποίησης, μπορεί να 
πάρει τον χαρακτηρισμό «κύριο» (senior), έτσι ώστε να αποκτήσει το δικαίωμα να 
σταθμιστεί με βάση την R.B.A. μεθοδολογία στη διαδικασία διακράτησης κεφα
λαίων στα Tier των τραπεζών που αγοράζουν τα ομόλογα. 

117. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία καλύπτει μόνο την περίπτωση βραχυ
χρόνιων (μικρότερων του έτους) μη διαβαθμισμένων ομολόγων τιτλοποίησης που 
ονομάζονται asset based commercial papers (A.B.C.P.). Συνήθως τα συγκεκριμένα 
ομόλογα «καλύπτονται», εν είδει πιστωτικών παραγώγων, είτε με «διευκολύνσεις 
ρευστότητας» είτε με «πιστωτικές προσαυξήσεις». Το A.B.C.Ρ. τμήμα μιας τιτλο-
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(Internal Assessment Approach) είτε κυρίως τη μεθοδολογία S.F. (Super

visory Formula) για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου τμήματος της τι-

τλοποίησης. 

Τέλος, στις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να ακολουθηθεί καμιά μορ

φή Π.Ε.Δ. για τα μη διαβαθμισμένα ομόλογα της υπό εξέταση τιτλοποίησης, 

θα πρέπει οι τράπεζες («μεταβιβάζουσες» και «επενδύουσες») να προσθέ

τουν όλο το ποσό της επένδυσης αυτής στην κεφαλαιακή της χρέωση (αυτό 

που συνήθως αναφέρεται στους πίνακες ως: Αφαίρεση από τα Tiers). 

Γενικές αρχές για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις στα (διαβαθμισμένα και 

μη) ομόλογα στο πλαίσιο της Π.Ε.Δ. 

Ως γενική παρατήρηση της Βασιλείας II αναφέρεται ότι, στην περί

πτωση της χρησιμοποίησης της Π.Ε.Δ. στην τιτλοποίηση, η απορρέουσα 

κεφαλαιακή χρέωση δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή που θα δημιουργείται 

από τις πρωτογενείς απαιτήσεις αν η κατέχουσα -τις απαιτήσεις αυτές-

τράπεζα (originating bank) δεν προχωρούσε στην τιτλοποίηση τους [αφού 

πρώτα αφαιρεθούν, από την τιτλοποίηση, πιθανά μελλοντικά κέρδη (gain-

on-sale) από πωλήσεις I/O (interest only)]. 

4.5.5.1. Η μεθοδολογία διαβάθμισης R.B.A. (Ratings-Based Approach) 

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, η συγκεκριμένη με

θοδολογία ακολουθείται από τις «επενδύουσες» τράπεζες και σκοπό έχει 

να καθορίσει τη στάθμιση του ρίσκου στα ομόλογα (ή σε τμήματα των 

ομολόγων) της τιτλοποίησης που είναι προϊόν εξωγενούς ή συνεπαγόμενης 

διαβάθμισης. Η απορρέουσα στάθμιση, όπως είναι γνωστό και από την 

ποίησης μπορεί να πάρει τον χαρακτηρισμό «κύριο» (senior) μόνο στην περίπτωση 
που τα προαναφερόμενα παράγωγα που το «καλύπτουν» είναι σε θέση να απο
πληρώσουν τον επενδυτή σε ποσό ανάλογο με αυτό που αντιστοιχεί σε «κύρια» 
θέση επί της τιτλοποίησης. Τέλος, στην παράγραφο 619 της Βασιλείας II (2006) 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για τη χρήση της μεθοδολογίας Ι.Α.Α. 
για την αξιολόγηση των A.B.C.Ρ. τμημάτων της τιτλοποίησης. 
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όλη φιλοσοφία της κεφαλαιακής επάρκειας, καθορίζει εν συνεχεία και την 

κεφαλαιακή χρέωση που αναλογεί σε αυτή. 

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν τη δυνατότητα χρήσης της μεθο

δολογίας αυτής είναι: α) εάν μιλάμε για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια 

αξιολόγηση του ομολόγου, β) εάν μιλάμε για διαβάθμιση η οποία προήλθε 

από τρίτη εξωτερική προς την τράπεζα πηγή ή από εσωτερικά συνεπα

γόμενη (ή συμπερασματική της) διεργασία, καθώς επίσης και γ) το μέ

γεθος και ειδικά η κυριότητα (seniority) του συγκεκριμένου τμήματος του 

ομολόγου, τη διαβάθμιση του οποίου και εν προκειμένω εξετάζουμε. 

Ξεκινώντας από τον τελευταίο παράγοντα που αναφέραμε παραπά

νω -την κυριότητα στην τιτλοποίηση- θα μπορούσαμε να πούμε ότι θεω

ρείται το σημαντικότερο ίσως στοιχείο για το σταθμισμένο ρίσκο που θα 

αποδοθεί στα εξεταζόμενα ομόλογα. Έτσι «κύριο» (senior) τμήμα σε μία 

τιτλοποίηση κρίνεται αυτό που έχει την ευχέρεια, σε περίπτωση αποτυχίας 

του ομολόγου, να πληρώσει τους επενδυτές του και να έχει τον πρώτο 

λόγο επί των απαιτήσεων (στοιχείων) της «μεταβιβάζουσας» τράπεζας 

πάνω στα οποία στηρίχθηκε η τιτλοποίηση. Επίσης ο χαρακτηρισμός ως 

«κύριο» (senior) ενός τμήματος του ομολόγου, και κατ' επέκταση η επιλο

γή του συντελεστή ρίσκου γι' αυτό, θα επηρεασθεί και από τον αριθμό 

των «αποτελεσματικών απαιτήσεων» που του αντιστοιχούν (που «καλύ

πτει») στον Ισολογισμό της «μεταβιβάζουσας» τράπεζας. Αναλυτικότερα, 

«κύριο» (senior) τμήμα τιτλοποίησης θεωρείται αυτό στο οποίο εμπεριέ

χονται έξι (6) ή περισσότερες «αποτελεσματικές»118 απαιτήσεις της «μετα

βιβάζουσας» τράπεζας. Για περιπτώσεις όπου ο αριθμός των «αποτελε

σματικών απαιτήσεων» είναι μικρότερος των έξι δεν υπάρχει πλέον ο εν 

118. Ο αριθμός των «αποτελεσματικών απαιτήσεων» παράγεται από την 
εφαρμογή του κάτωθι τύπου: 

(ΣΕ.ΑΟ.,.)2 
Ν = 

XE.AD,2 

όπου E.A.D.j αντιπροσωπεύει την έκθεση έναντι του αντισυμβαλλομένου σε 
περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του {Exposure At Default-Ε.A.D.) για κάθε 
ένα στοιχείο (/) της τιτλοποίησης ξεχωριστά. 
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λόγω χαρακτηρισμός και το εξεταζόμενο τμήμα του ομολόγου λαμβάνει 

ένα συντελεστή ρίσκου όπως αυτός που παρουσιάζεται στην τέταρτη στή

λη των Πινάκων 4.17 και 4.18. 

Εάν τώρα δεν υπάρχουν όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις 

για να κριθεί ένα τμήμα της τιτλοποίησης ως «κύριο», -ειδικά όταν οι 

«αποτελεσματικές απαιτήσεις» είναι λιγότερες από έξι (6) - τότε το συγκε

κριμένο τμήμα του ομολόγου που εξετάζεται και περιλαμβάνεται στο χαρ

τοφυλάκιο μιας «επενδύουσας» στην τιτλοποίηση τράπεζας θα αποκτά στάθ

μιση βασικού συντελεστή ρίσκου (Base Risk Weight -B.R.W.), με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την κεφαλαιακή της χρέωση (βλέπε Πίνακες 4.17 και 4.18). 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, και ειδικά σε αυτές όπου το 

εξεταζόμενο τμήμα του ομολόγου της τιτλοποίησης, σε περίπτωση αθέτη

σης, δεν έχει τον πρώτο λόγο αποζημίωσης (no seniority) επί των συγκε-

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.17 

R.B.A. τιμές ρίσκου για την εξωγενή ή/και για τη συνεπαγόμενη 

βραχυχρόνια αξιολόγηση τιτλοποίησης 

Εξωτερική 
αξιολόγηση 

Α-1/Ρ-1 

Α-2/Ρ-2 

Α-3/Ρ-3 

Λοιπά 

Τιμές ρίσκου για 
κύριες θέσεις και για 

επιλέξιμες κύριες 
Ι.Α.Α. εκθέσεις1 1 9 

7% 

12% 

60% 

Αφαίρεση από Tiers 

Τιμές ρίσκου για 
μη-κύριες θέσεις/ 
Base Risk Weight 

(B.RW.)120 

12% 

20% 

75% 

Αφαίρεση από Tiers 

Τιμές ρίσκου για 
μη-ασήμαντες 

(αλλά όχι κύριες) 
εκθέσεις 

20% 

35% 

75% 

Αφαίρεση από Tiers 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006) 

119. Με τον όρο επιλέξιμες «κύριες» (senior) Ι.Α.Α. εκθέσεις, γίνεται ανα

φορά στην περίπτωση των A.B.C.Ρ. {μη διαβαθμισμένων ομολόγων τιτλοποίησης 

μικρής χρονικά διάρκειας, π.χ. μικρότερης του ενός έτους) που αξιολογούνται ως 

κύριες (senior) με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

120. Οι συγκεκριμένες τιμές ρίσκου έχουν να κάνουν με τις περιπτώσεις 

όπου το τμήμα του εξεταζόμενου ομολόγου της τιτλοποίησης «καλύπτει» λιγότε

ρες από 6 «αποτελεσματικές απαιτήσεις» της τράπεζας και έτσι χάνει τον χαρα

κτηρισμό «κύριο» (senior). 
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κριμένων απαιτήσεων (στοιχείων) της «μεταβιβάζουσας» τράπεζας πάνω 

στα οποία και συστάθηκε, ακολουθείται η βασική (base risk) τιμολόγηση 

του ρίσκου για την «επενδύουσα» σε αυτό τράπεζα (βλέπε τρίτη στήλη 

στους Πίνακες 4.17 και 4.18). 

Μετά την αναλυτική παρουσίαση του πότε ένα τμήμα του ομολόγου 

μιας τιτλοποίησης αξιολογείται ως «κύριο» (senior), προχωρούμε στην 

παρουσίαση των συντελεστών ρίσκου που αποδίδονται σε αυτά (τα ομό

λογα), με βάση τον χρονικό τους ορίζοντα. Έτσι ο Πίνακας 4.17 περιγρά

φει τις τιμές των συντελεστών ρίσκου στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας 

αξιολόγησης της τιτλοποίησης. 

Επίσης σε ό,τι αφορά τη μακροχρόνια αξιολόγηση του ομολόγου 

μιας τιτλοποίησης, ο Πίνακας 4.18 είναι αναλυτικός για τα αντίστοιχα πο

σοστά στάθμισης που ισχύουν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.18 

R.B.A. τιμές ρίσκου για την εξωγενή ή/και για τη συνεπαγόμενη 

μακροχρόνια αξιολόγηση τιτλοποίησης 

Εξωτερική 
αξιολόγηση 

AAA 

ΑΑ 

Α+ 
Α 

Α-

ΒΒΒ+ 

ΒΒΒ 

ΒΒΒ-

ΒΒ+ 

ΒΒ 

ΒΒ-

Κάτω από ΒΒ-

Τιμές ρίσκου για 
κύριες θέσεις και για 

επιλέξιμες κύριες 
Ι.Α.Α. εκθέσεις 

7% 

8% 

10% 

12% 

20% 

35% 

60% 

Τιμές ρίσκου για 
μη-κύριες θέσεις/ 
Base Risk Weight 

(S. R.W.) 

12% 

15% 

18% 

20% 

35% 

Τιμές ρίσκου για 
μη-ασήμαντες 

(αλλά όχι κύριες) 
εκθέσεις 

20% 

25% 

35% 

50% 

75% 

100% 

250% 

425% 

650% 

Αφαίρεση από Tiers 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 
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Αξίζει εδώ να σχολιάσουμε ότι, όπως αναμενόταν, στη μακροχρόνια 

περίπτωση οι τιμές ρίσκου σε όλες τις κατηγορίες αυξάνονται γρηγορό

τερα από ό,τι στη βραχυχρόνια. 

Προχωρούμε παρακάτω στις περιπτώσεις των μη-διαβαθμισμένων 

(non-rated) ομολόγων μιας τιτλοποίησης, όπου οι τράπεζες δεν μπορούν 

πλέον να εκτιμήσουν την αναλογούσα κεφαλαιακή χρέωση στη συγκεκρι

μένη επένδυση τους. Σε μια τέτοια περίπτωση το πρόβλημα επιστρέφει 

κατ' ουσία στην «πηγή» του, που είναι η «μεταβιβάζουσα» τράπεζα, και 

ακολουθείται η αξιολόγηση μέσω της χρήσης της μεθοδολογίας S.F. 

(Supervisory Formula). 

4.5.5.2. Η μεθοδολογία διαβάθμισης S.F. (Supervisory Formula) 

Στην εν λόγω περίπτωση αναζητείται ο τρόπος με τον οποίο θα υπο

λογισθεί η κεφαλαιακή χρέωση στα Tier της «μεταβιβάζουσας» τράπεζας, 

επανεξετάζοντας τον τρόπο υπολογισμού (αξιολόγησης) των επιμέρους 

τμημάτων (ειδικά των μη-διαβαθμισμένων) της τιτλοποίησης της τράπεζας. 

Πιο συγκεκριμένα, αναζητείται η αντιστοιχούσα «κεφαλαιακή χρέωση» 

στην κάτωθι αλγεβρική σχέση: 

Κεφαλαιακή χρέωση = Το ποσό των απαιτήσεων που έχουν συμπεριληφθεί 

στην τιτλοποίηση (EA.D.SecuritisatJon) x τη μεγαλύ

τερη τιμή από τα κάτωθι δύο στοιχεία: 

(Α) 0,0056 x Τ ή 

(Β) {S[L + T]-S[L]} (4.17) 

όπου: 

S[.]: η μεθοδολογία S.F. (Supervisory Formula)· 

L: το επίπεδο των «πιστωτικών προσαυξήσεων»121 για το μη εγγυη

μένο τμήμα της τιτλοποίησης και 

[L + Τ]\ το άθροισμα του μεγέθους (Level, L) και του εύρους (Tranche, 

Τ) των εν λόγω «πιστωτικών προσαυξήσεων». 

121. Η «πιστωτική προσαύξηση» λειτουργεί εδώ ως πιστωτικό παράγωγο 
για την κάλυψη του μη-διαβαθμισμένου ομολόγου που εξετάζουμε εδώ. 
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Εν συνεχεία, εάν η «μεταβιβάζουσα» τράπεζα διαπιστώσει ότι η (Β) 

περίπτωση είναι η μεγαλύτερη τιμή για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής 

χρέωσης στην εξίσωση (4.17), τότε θα κληθεί να αναζητήσει την τιμή της 

S[L] με βάση δύο εναλλακτικά σενάρια. Συγκεκριμένα: 

S[L] = 

< 

L εάν L < KIRB 

IS 

KI.R.B. + K[L] - W / . R R ] + (d x - ^ ) * <1 -e""*« - L) ' "'·"·*) εάν KIRB < L 

J 

όπου: 

KmB: το ποσό που αντιστοιχεί στο υπό εξέταση διαβάθμισης τμήμα των 

απαιτήσεων (assets) της τιτλοποίησης, αν αυτό δεν είχε τιτλο-

ποιηθεί. 

Επιπροσθέτως, να αναφέρουμε ότι για τον παραπάνω ακριβή υπο

λογισμό της S[L] η Βασιλεία II θέτει υπόψη και τις κάτωθι παραμέτρους1 2 2: 

κ ) Ν 

/ > - ρ I R B ) 

L.G.D. 

e = 
KI.R.B. 

V = 

f = 

(1 -h) 

(LG.D. - KIRB) χ KIRB + 0,25 χ (1 - L.G.D.) χ KIRB 

v + gjaa 2 c 2 

^ 1-Λ j 

Ν 

0 - KI.R.B.
 x K/.fl.a - v 

(1 - ft) χ τ 

122. Με τον όρο beta [L; a + 1 , b], στην παρουσίαση των παραμέτρων, 

αναφερόμαστε σε μια σωρευτική βήτα (beta) κατανομή με τις a και b εκτι

μούμενες στο πλαίσιο της L. Επίσης η Βασιλεία II αποδίδει στις παραμέτρους τ 

και ω τις κάτωθι τιμές: τ = 1.000 και ω = 20. Τέλος, σε περίπτωση που η τιτλο-

ποίηση περιλαμβάνει απαιτήσεις λιανικής τραπεζικής, τότε η μεθοδολογία S.F. 

θεωρεί ότι: ft = ν = 0. 
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(1 - e) χ e 

a = g χ e 

b = g χ (1 - e) 

cf = 1 - (1 - h) χ (1 - beta[KIRB;a,b]) 

K[L] = (1 - Λ) χ ((1 - befa[L;a,b]) χ L + befa[/_;a + 1,ò] χ e). 

Στον υπολογισμό της τιμής της S[/_] θα πρέπει, τέλος, να ληφθούν 

υπόψη τα κάτωθι στοιχεία (inputs) που οι τράπεζες έχουν στη διάθεση τους: 

• Ο αριθμός των «αποτελεσματικών απαιτήσεων» που αντιστοιχούν στο 

συγκεκριμένο τμήμα της τιτλοποίησης της τράπεζας [Ν] και 

• Το αναλογούν μέσο επίπεδο αποτελεσματικής ζημιάς [L.G.D.] -με βάση 

τον αριθμό των «αποτελεσματικών απαιτήσεων»- σε περίπτωση αθέ

τησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου της τράπεζας (που αφορά 

το τμήμα του μη-διαβαθμισμένου ομολόγου της τιτλοποίησης)1 2 3. 

Καθορισμός του Κ, R Β 

Η συγκεκριμένη μεταβλητή είναι στην πραγματικότητα ο λόγος των 

διακρατούμένων -με τη μέθοδο LR.Β. - από τη «μεταβιβάζουσα» τράπεζα 

κεφαλαίων στα Tier της, αν για παράδειγμα δεν τιτλοποιούσε τις απαι-

123. Ο υπολογισμός του «αποτελεσματικού μέσου επίπεδου ζημιάς» 

{L.G.D.} -σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου- που 

αντιστοιχεί στον αριθμό των «αποτελεσματικών απαιτήσεων» που καλύπτουν το 

μη-εγγυημένο τμήμα της τιτλοποίησης για τη «μεταβιβάζουσα» τράπεζα, υπο

λογίζεται με βάση την κάτωθι αλγεβρική σχέση: 

L G D _ ( Σ I-G.D; Χ ΕΑΡ.,) 

Σ E.A.D.., 

όπου το L.G.D.j αντιπροσωπεύει το μέσο επίπεδο έκθεσης της τράπεζας στον /-

στον οφειλέτη. 
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τήσεις124 που αντιστοιχούν στο υπό εξέταση μη διαβαθμισμένο τμήμα της 

τιτλοποίησης, προς το συνολικό ποσό έκθεσης της τράπεζας (προϊόν του 

αθροίσματος του ποσού που κερδίζει από το τμήμα αυτό της τιτλοποίη-

σης η «μεταβιβάζουσα» τράπεζα συν το ποσό που διακρατείται από 

commitments που εμπεριέχονται σε αυτό). Ο λόγος αυτός παρουσιάζεται 

ως υποδιαίρεση του μηδενός (π.χ. 0,25) και ουσιαστικά καθορίζει το 

ποσοστιαίο όφελος από την εφαρμογή της τιτλοποίησης. Δηλαδή το πο

σοστό που ωφελείται η «μεταβιβάζουσα» τράπεζα (μειώνεται η δια-

κράτηση στα Tier της) λόγω της επιλογής του συγκεκριμένου τμήματος 

του ομολόγου της τιτλοποίησης. 

Καθορισμός του επιπέδου των «πιστωτικών προσαυξήσεων» [L] 

Με τον όρο υπολογισμός του επιπέδου του L, αναφερόμαστε σε έναν 

λόγο που στον αριθμητή περιλαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί ως εγγύηση 

από μέρους της «μεταβιβάζουσας» τράπεζας για το μη-εγγυημένο (μη-

διαβαθμισμένο) τμήμα της τιτλοποίησης και στον παρονομαστή το συνολικό 

ποσό της τιτλοποίησης (ή ακριβέστερα το συνολικό ποσό έκθεσης της 

τράπεζας από τις απαιτήσεις που συνθέτουν την τιτλοποίηση). Ο καθορι

σμός αυτός του κλάσματος θα γίνει πριν τον υπολογισμό των όποιων ωφε

λημάτων προκύπτουν για την τράπεζα από τις εξωγενείς μεταβολές των τι

μών των ομολόγων της τιτλοποίησης δηλαδή, π.χ., τα πιθανά μελλοντικά 

κέρδη (gain-on-sale) από πωλήσεις I/O (interest only), όπως λέγονται125. 

Καθορισμός του εύρους (τμήματος) των «πιστωτικών προσαυξήσεων» [Τ] 

Η συγκεκριμένη μεταβλητή είναι ένας λόγος που στον αριθμητή πε

ριλαμβάνει το ονομαστικό ποσό (μέγεθος) της έκθεσης στο μη εγγυημένο 

124. Αφαιρώντας οποιαδήποτε εγγύηση από την έκθεση της τράπεζας στην 
απαίτηση (credit risk mitigation). 

125. Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου λόγου θα μπορούσε να βοηθήσει 
τη «μεταβιβάζουσα» τράπεζα να καθορίσει το ποσό που αναλογεί, για την «κάλυ
ψη» της με πιστωτικά παράγωγα, για το μη-εγγυημένο (μη-διαβαθμισμένο) τμήμα 
της τιτλοποίησής της. 
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(μη-διαβαθμισμένο) τμήμα μιας τιτλοποίησης και στον παρονομαστή το 

θεωρητικό ποσό της έκθεσης της τράπεζας στην τιτλοποίηση. Επιπρο

σθέτως εδώ αναφέρεται από τη Βασιλεία II ότι ο αριθμητής του συγκεκρι

μένου κλάσματος (λόγου), ως ποσό, μπορεί να επηρεασθεί εμφανώς αν 

το μη εγγυημένο τμήμα περιλαμβάνει παράγωγα π.χ. Currency Swaps. 

Στην περίπτωση αυτή ο αριθμητής του κλάσματος επηρεάζεται από την 

εξέλιξη της τιμής των εν λόγω παραγώγων. 

Συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι η τιμή των παραγώγων που πιθανώς 

εμπεριέχονται στο μη-διαβαθμισμένο τμήμα της τιτλοποίησης επηρεάζεται 

και από τη μελλοντική τιμή τους. Δηλαδή η αθροιστική τρέχουσα αξία 

τους [κόστος κλεισίματος της θέσης (R.C.) και μελλοντική αξία της θέσης 

(add-on)] μπορεί να είναι αρνητική ή θετική. Στην περίπτωση που η τρέ

χουσα αξία τους είναι αρνητική τότε υπολογίζουμε μόνο την τιμή της μελ

λοντικής έκθεσης στο παράγωγο, ενώ αν είναι θετική (μη αρνητική), τότε 

έχουμε το κόστος κλεισίματος της θέσης για τη «μεταβιβάζουσα» στο μη-

διαβαθμισμένο τμήμα της τιτλοποίησης τράπεζα συν τη μελλοντική αξία 

της θέσης του παραγώγου. 

Με απλά λόγια η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων στο μη εγγυημένο τμήμα 

της τιτλοποίησης διαφοροποιεί τον αριθμητή του εύρους (τμήματος) των 

«πιστωτικών προσαυξήσεων» [Τ]. 

4.5.5.3. Η περίπτωση των «διευκολύνσεων ρευστότητας» 

Οι «διευκολύνσεις ρευστότητας» (liquidity facilities), όπως έχουμε 

προαναφέρει, είναι ένα κομμάτι που ανήκει στις εκτός Ισολογισμού απαι

τήσεις των τραπεζικών Ισολογισμών. Πολλές φορές μάλιστα έχουν και τον 

ρόλο πιστωτικού παράγωγου. Σε περιπτώσεις όμως συμμετοχής τους σε 

τιτλοποίηση, έχοντας τη μορφή μιας εκτός Ισολογισμού απαίτησης στη 

«μεταβιβάζουσα» τράπεζα, τους επισυνάπτεται ένας συντελεστής πιστω

τικής μετατροπής {C.C.F.) της τάξης του 100%. Τώρα αν η αξιολογούμενη 

«διευκόλυνση ρευστότητας» είναι για κάποιο λόγο εξωγενώς διαβαθμισμέ-

νη (rated), τότε συνιστάται από τον νομοθέτη στην «επενδύουσα» στην 
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τιτλοποίηση τράπεζα να αποδέχεται εξωτερικές αξιολογήσεις τύπου R.B.A. 

γι' αυτήν. Διαφορετικά, εάν δεν είναι εξωγενώς αλλά ούτε και συμπερα

σματικά (inferred) διαβαθμισμένη, τότε η «μεταβιβάζουσα» τράπεζα κα

λείται να ακολουθήσει τη μεθοδολογία S.F. (εκτός και είναι δυνατή η χρή

ση της μεθοδολογίας Ι.Α.Α.). 

Επίσης, για τις «επιλεγμένες διευκολύνσεις ρευστότητας» (eligible 

liquidity facilities), προσδιορίζεται ότι μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή 

ειδικά σε περιπτώσεις εξωγενούς δυσλειτουργίας της αγοράς (market 

disruption)126. Μάλιστα η Βασιλεία II προτρέπει τις τράπεζες που ακο

λουθούν την Π.Ε.Α. (ή I.R.B.) για τη στάθμιση του κινδύνου σε ένα τέτοιο 

εκτός Ισολογισμού στοιχείο να εφαρμόζουν, σε αυτές τις διευκολύνσεις 

ρευστότητας, έναν συντελεστή πιστωτικής μετατροπής (C.C.F.) της τάξης 

του 20% με βάση την S.F. μεθοδολογία. Επίσης, στην περίπτωση που η 

«επιλεγμένη διευκόλυνση ρευστότητας» είναι εξωγενώς διαβαθμισμένη 

(rated), με τη μεθοδολογία R.B.A., τότε θα πρέπει να έχει συντελεστή πι

στωτικής μετατροπής (C.C.F.) 100% και όχι 20%. 

Επιπλέον, εάν οι τράπεζες, για κάποιο λόγο δεν είναι σε θέση να 

υπολογίσουν τους συντελεστές πιστωτικής μετατροπής για κάποιο τμήμα 

των «διευκολύνσεων ρευστότητας» που συμμετέχει στην τιτλοποίηση, 

μπορούν να εφαρμόσουν την κάτωθι προσέγγιση για τον υπολογισμό των 

εν λόγω συντελεστών (C.C.F.) με σκοπό την προώθηση τους σε «επιλεγμέ

νες διευκολύνσεις ρευστότητας»: 

• Για διευκολύνσεις ρευστότητας με ωριμότητα (maturity) μικρότερη του 

έτους [C.C.F. = 50%] 

• Για διευκολύνσεις ρευστότητας με ωριμότητα (maturity) μεγαλύτερη 

του έτους [C.C.F. = 100%] 

Τέλος, οι «επιλεγμένες διευκολύνσεις ρευστότητας» μπορούν να πά

ρουν την τιμή ρίσκου των απαιτήσεων της τράπεζας που καλύπτουν μόνον 

126. Για παράδειγμα στην περίπτωση που οι S.P.E. δεν είναι σε θέση να 
μετακυλίσουν (roll over) τα commercial papers τους για λόγους που δεν έχουν να 
κάνουν με δική τους υπαιτιότητα ή με υπαιτιότητα των οφειλετών της τράπεζας. 
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όταν ικανοποιούνται οι συνθήκες για τις οποίες και αναπτύχθηκαν. Σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις η ονομαστική αξία της «διευκόλυνσης ρευ

στότητας» θα εξαιρείται ολοκληρωτικά από τη μεθοδολογία της κεφα

λαιακής χρέωσης (που σημαίνει ότι θα πρέπει όλο το ποσό να διακρα-

τείται στα ίδια της τράπεζας). 

4.5.5.4. Η περίπτωση των «επικαλυπτόμενων διευκολύνσεων ρευστότητας» 

Οι «επικαλυπτόμενες διευκολύνσεις ρευστότητας» ανήκουν και αυ

τές στα εκτός Ισολογισμού στοιχεία των τραπεζών. Περιληπτικά να ανα

φέρουμε ότι η Βασιλεία II ορίζει σαφώς ότι σε περίπτωση «επικαλυπτόμε

νων διευκολύνσεων ρευστότητας» η τράπεζα δεν αναλαμβάνει να κρατά 

επιπρόσθετα κεφάλαια εξαιτίας της ύπαρξης τους. Το μόνο που απαιτείται 

είναι η διακράτηση κεφαλαίου για την απαίτηση που η «επικαλυπτόμενη 

διευκόλυνση ρευστότητας» καλύπτει. Συγκεκριμένα, όταν οι «επικαλυπτό

μενες διευκολύνσεις ρευστότητας» αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικούς 

συντελεστές πιστωτικής μετατροπής {C.C.F.), η τράπεζα θα πρέπει να 

επιλέγει τη μεγαλύτερη τιμή από τους δύο αυτούς συντελεστές. 

Στο επόμενο κεφάλαιο προχωρούμε στην παρουσίαση, με βάση τις 

αρχές της Βασιλείας II, του δεύτερου και του τρίτου σημαντικού τμήματος 

του παρονομαστή του κεφαλαιακού λόγου της εξίσωσης (1.4) που είναι το 

λειτουργικό και το ρίσκο της αγοράς για τις τράπεζες (operational and 

market risk αντίστοιχα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ II 

5.1. Εισαγωγή - Ο λειτουργικός κίνδυνος 

Περνάμε τώρα στη αναλυτική εξέταση του δεύτερου τμήματος του 

παρονομαστή της εξισώσεως (1.4) που περιλαμβάνει τον λειτουργικό 

κίνδυνο αλλά και τον κίνδυνο της αγοράς (operational αλλά και το market 

risk). Στην ενότητα αυτή πραγματευόμαστε τον λειτουργικό κίνδυνο που 

εμπεριέχει η δραστηριότητα των εμπορικών τραπεζών. 

Με τον όρο λειτουργικό κίνδυνο (operational risk) αναφερόμαστε 

είτε στην αναποτελεσματικότητα των εσωτερικών λειτουργιών της τρά

πεζας είτε σε εξωγενή γεγονότα που επηρεάζουν την πορεία της τρά

πεζας 1 2 7 . Ο λειτουργικός κίνδυνος -όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο 

κεφάλαιο της μελέτης- εμφανίσθηκε μετά τη Βασιλεία Ι και είναι απο

τέλεσμα του διαχωρισμού του από τον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον, όπως 

και στην περίπτωση του πιστωτικού κινδύνου, υπάρχουν διαφορετικοί τρό

ποι μέτρησης του. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις μέθοδοι προσέγ

γισης του λειτουργικού κινδύνου: 

• Η προσέγγιση του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator approach). 

• Η Τυποποιημένη προσέγγιση (Standardised approach). 

• Οι Εξελιγμένες μέθοδοι μέτρησης (Advanced Measurement Approaches). 

127. Στον λειτουργικό κίνδυνο συμπεριλαμβάνονται και ενότητες όπως το 

νομικό ρίσκο (legal risk), δηλαδή επιπτώσεις από διάφορα penalties που μπορεί 

να επιβληθούν από την κεντρική τράπεζα για παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά, 

δεν περιλαμβάνεται το στρατηγικό ρίσκο (strategic risk). 
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Οι προαναφερθείσες μέθοδοι έχουν την έγκριση της Βασιλείας II και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά για τον υπολογισμό της κεφα

λαιακής χρέωσης για την αντιμετώπιση της έκθεσης της τράπεζας στον 

λειτουργικό κίνδυνο. Η Βασιλεία II επιτρέπει σε μια τράπεζα -υπό τον όρο 

ότι εκπληρούνται κάποια ελάχιστα κριτήρια- να χρησιμοποιεί την προσέγ

γιση του Βασικού Δείκτη για κάποιες δραστηριότητες και τις άλλες δύο 

προσεγγίσεις για κάποιες πιο εξελιγμένες δραστηριότητες. 

Προχωρούμε τώρα σε μία παρουσίαση του υπολογισμού της κεφα

λαιακής χρέωσης με βάση τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ξεκινώντας από 

αυτή του Βασικού Δείκτη. 

5.2. Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων με βάση την προσέγγιση 

του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator approach) 

Οι τράπεζες που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση πρέ

πει να διακρατούν κεφάλαια σε ένα ποσοστό (έστω α) που να είναι αντί

στοιχο του μέσου όρου του θετικού εισοδήματος (μικτά έσοδα) στον Ισο

λογισμό των τριών τελευταίων χρόνων λειτουργίας της τράπεζας. Σε αλ

γεβρικούς όρους, τα διακρατούμενα κεφάλαια (κεφαλαιακή χρέωση) πρέ

πει να παράγονται από την κάτωθι σχέση (βλέπε Akkizidis and Bou-

chereau, 2006, Κεφάλαιο 3): 

«ΒΙΑ = ["Σ (G/i...n χ Q)Vn (5-1) 

όπου: 

ΚΒΙΑ: το ποσό των διακρατούμένων κεφαλαίων 

Gl: το ετήσιο θετικό εισόδημα128 (μικτά έσοδα) της τράπεζας-

128. Με τον όρο Μικτά έσοδα αναφερόμαστε σε καθαρά επιτοκιακά (έσοδα 
μείον έξοδα από τόκους) αλλά και τα καθαρά μη επιτοκιακά έσοδα υπολογισμένα: 
α) πριν από την αφαίρεση των αποθεματικών, β) πριν από την αφαίρεση των 
λειτουργικών εξόδων, γ) μετά από την αφαίρεση πραγματοποιηθέντων κερδών ή 
ζημιών από πωλήσεις μετοχών ή τίτλων του χαρτοφυλακίου και δ) μετά από την 
αφαίρεση έκτακτων εσόδων/εξόδων αλλά και εσόδων από ασφαλιστικές απο
ζημιώσεις. Εναλλακτικά, τα Μικτά έσοδα θα μπορούσαν να αποδοθούν ως το 
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η: ο αριθμός των τριών προηγούμενων ετών που υπήρχε θετικό εισό

δημα (μικτά έσοδα) για την τράπεζα-

α: είναι ίσο με 15%. Το ποσοστό αυτό το θέτουν οι εποπτικές αρχές της 

Βασιλείας (Committee). 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία στον υπολογισμό του λειτουργικού κιν

δύνου έχει το πλεονέκτημα ότι είναι σχετικά απλή και διαυγής. Όπως δε 

αναφέρουν και οι Akkizidis and Bouchereau (2006), συνήθως χρησιμοποιείται 

από μικρές τράπεζες. Οι πιο μεγάλες τράπεζες αναμένεται να χρησιμο

ποιήσουν πιο περίπλοκες μεθόδους μέτρησης του συγκεκριμένου κινδύνου. 

5.3. Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων με βάση την 

Τυποποιημένη προσέγγιση (Standardised approach) 

Στη συγκεκριμένη προσέγγιση ο λειτουργικός κίνδυνος δεν αντιμε

τωπίζεται ενιαία από την τράπεζα με έναν συντελεστή αλλά με βάση την 

υποδιαίρεση των δραστηριοτήτων της τράπεζας (πράγμα που δεν υπάρχει 

στη μέθοδο του Βασικού Δείκτη). Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα θα πρέπει 

να υποδιαιρέσει τις δραστηριότητες της σε οκτώ (8) επιμέρους τομείς. Οι 

τομείς αυτοί είναι: Εταιρικής χρηματοδότησης (Corporate finance), Αγο

ραπωλησίας τίτλων (Trading and sales), Λιανικής τραπεζικής (Retail bank

ing), Εμπορικής τραπεζικής (Commercial banking), Πληρωμών και Διακα

νονισμών (Payment and settlement), Υπηρεσιών Αντιπροσώπευσης (Agency 

services), Διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Asset management) και 

Λιανικής χρηματομεσιτείας (Retail brokerage). Στην ουσία οι παραπάνω 

τομείς είναι μια επαναταξινόμηση των στοιχείων του συνολικού χαρτο

φυλακίου των τραπεζών. 

Σε καθένα από αυτούς τους τομείς θα πρέπει να αποδοθεί ένας 

διαφορετικός συντελεστής (β). Όλοι αυτοί οι συντελεστές αντικαθιστούν 

στην ουσία τον αθροιστικό συντελεστή α της προηγούμενης προσέγγισης. 

άθροισμα των καθαρών επιτοκιακών και μη επιτοκιακών κερδών συν τα αποθεμα
τικά και τα λειτουργικά έξοδα. 
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Στον Πίνακα 5.1 απεικονίζονται οι καθορισμένοι από την Επιτροπή της 

Βασιλείας συντελεστές (β) ανά τομέα δραστηριότητας. 

Το μικτό εισόδημα που παράγεται από κάθε επιμέρους τομέα δρα

στηριότητας αντιπροσωπεύει τη λειτουργική έκθεση (operational risk expo

sure) του τομέα. Η κεφαλαιακή χρέωση για αυτή την έκθεση της τράπεζας 

σε κάθε τομέα παράγεται από τον πολλαπλασιασμό του συγκεκριμένου 

ποσού έκθεσης με τον αντίστοιχο συντελεστή β. Σε αλγεβρικούς όρους, 

τα διακρατούμενα κεφάλαια πρέπει να παράγονται από την κάτωθι σχέση: 

KTSA = ίΣ 1 - 3 · έτη max[X(G/i-8 x j3i-e)0]}/3 (5.2) 

όπου: 

ΚΤΣΑ: το ποσό της κεφαλαιακής χρέωσης1 2 9. 

G/^g.· το ετήσιο θετικό εισόδημα (μικτά έσοδα) της τράπεζας από τις 

οκτώ (8) επιμέρους τραπεζικές δραστηριότητες· 

β^_8: ο συντελεστής έκθεσης που η Επιτροπή έχει εγκρίνει για κάθε επι

μέρους δραστηριότητα της τράπεζας (βλέπε Πίνακα 5.1) 

129. Για τις περιπτώσεις της Λιανικής και της Εμπορικής τραπεζικής η Βα

σιλεία II παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο εκτίμησης της κεφαλαιακής χρέωσης. 

Συγκεκριμένα, η εξίσωση (5.2) μπορεί να πάρει την κάτωθι μορφή: 

KR.B. = ßß.B. x m χ Mfî.B. <5-3) 

όπου: 

KRB: τ 0 π ο σ ό της κεφαλαιακής χρέωσης· 

ßRB: ο συντελεστής έκθεσης για τη λιανική τραπεζική, όπως αυτός παρουσιά

ζεται από τον Πίνακα 5.1-

LAR β ; τα συνολικά δάνεια Λιανικής της τράπεζας σε μέσο 3-ετές επίπεδο (χωρίς 

να σταθμίζονται με κάποιο συντελεστή ρίσκου και χωρίς τις προβλέψεις)· 

m: είναι ίσο με 0,0035 (δοσμένο ex ante από την Επιτροπή της Βασιλείας). 

Στη συγκεκριμένη εναλλακτική εξίσωση αντικαθίστανται τα μικτά έσοδα με 

τα συνολικά δάνεια Λιανικής ως ένδειξη τραπεζικής έκθεσης. Το ίδιο μπορεί να 

γίνει και με τα δάνεια της Εμπορικής τραπεζικής. Επιπλέον, η Βασιλεία II επιτρέπει 

και την άθροιση των δύο τομέων δραστηριότητας με κοινό συντελεστή β = 15%. 

Τέλος, στις περιπτώσεις όπου οι υπόλοιπες οκτώ (8) δραστηριότητες δεν μπορούν 

να διαχωριστούν, επιτρέπεται η χρήση ενός κοινού συντελεστή β =18%. 
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Επιπλέον, ο υπολογισμός των διακρατούμενων κεφαλαίων {ΚΤΣΑ) εί

ναι τελικά το αθροιστικό αποτέλεσμα από τα σταθμισμένα, με 3-ετή μέσο, 

εισοδήματα των επιμέρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της τράπε

ζας. Μάλιστα, όπως φαίνεται και από τη διατύπωση της εξίσωσης (5.2), 

σε περίπτωση αρνητικών τιμών εισοδήματος σε κάποια δραστηριότητα κά

ποιου έτους, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να αντισταθμιστεί αυτό από κά

ποια άλλη δραστηριότητα και έτσι να μην υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα. 

Αν παρ' όλα αυτά για κάποιο λόγο υπάρχουν κάποια αρνητικά έτη στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων της τράπεζας, προβλέπεται, από τη δομή της 

παραπάνω εξίσωσης, η επιλογή της μηδενικής κεφαλαιακής χρέωσης (0). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Παρουσίαση του συντελεστή β κατά τραπεζική δραστηριότητα 

Γενικός τομέας 
δραστηριότητας 

Επενδυτική 

τραπεζική 

Παραδοσιακές 

τραπεζικές 
εργασίες 

Λοιπές 
δραστηριότητες 

Επιμέρους τομέας 

δραστηριότητας 

Εταιρική 

χρηματοδότηση 

Πωλήσεις 
και διαπραγματεύσεις 

Λιανική τραπεζική 

Εμπορική τραπεζική 

Πληρωμών και 
Διακανονισμών 

Υπηρεσιών 

Αντιπροσώπευσης 

Διαχείρισης 
περιουσιακών 
στοιχείων 

Λιανικής 

χρηματομεσιτείας 

01-8 
(%) 

18 

18 

12 

15 

18 

15 

12 

12 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Επιχειρηματική τραπεζική, 

χρηματοδότηση κυβερνητικών 

έργων, συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Πωλήσεις, διαχείριση διαθεσίμων, 
market making, διαχείριση 
ιδιοκτησίας 

Διαχείριση περιουσίας ιδιωτών, 
διαχείριση πιστωτικών καρτών 

Χρηματοδότηση έργων, 

κτηματομεσιτεία, χρηματοδοτική 

μίσθωση, εμπορική χρηματοδότηση 

Υπηρεσίες εξωτερικών πελατών, 

π.χ. μεταφορά κεφαλαίων, clearing 

Θεματοφυλακή, εταιρική 

εκπροσώπηση, corporate trust 

Διαχείριση κεφαλαίων (close και 
open), private equity 

Λιανική χρηματομεσιτεία 

Πηγή: Χαραλαμπίδης (2004) και Basel Committee on Banking Supervision (2006). 
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5.4. Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων με βάση τις Εξελιγ

μένες μεθόδους μέτρησης (Advanced Measurement Approaches-

Α.Μ.Α.) 

Η Βασιλεία II, αναγνωρίζοντας τις εξελιγμένες εσωτερικές διαδικα

σίες ορισμένων τραπεζών, επιτρέπει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, 

την εσωτερική εκτίμηση του λειτουργικού ρίσκου από αυτές. Αυτό το δι

καίωμα το παραχωρεί στις εμπορικές τράπεζες όταν οι επιθεωρητές της 

κεντρικής τράπεζας της κάθε χώρας κρίνουν ότι αυτές είναι σε θέση να 

το εφαρμόσουν. 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αναπτύσσεται ιδιαίτερα όταν θέλουμε 

να υπολογίσουμε την κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών με διεθνή δραστη

ριοποίηση. Αναζητούμε δηλαδή έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για τον 

σωστό υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των θυγατρικών μιας πο

λυεθνικής τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι τα διοικητικά συμβούλια των θυ

γατρικών είναι υπεύθυνα για τη σωστή εφαρμογή της όποιας εξελιγμένης 

μεθόδου που θα επιτρέψει και τον ακριβή υπολογισμό του λειτουργικού 

κινδύνου σε αυτές. 

Επιπροσθέτως, όπως μας αναφέρει και ο Χαραλαμπίδης (2004) αλλά 

και οι Akkizidis and Bouchereau (2006), στις Εξελιγμένες μεθόδους μέτρη

σης του επιχειρησιακού κινδύνου (A.M. Α ) 1 3 0 περιλαμβάνονται οι παρα

κάτω περιπτώσεις: 

• Εσωτερική μέθοδος μέτρησης (Internal Measurement Approach). 

• Μέθοδος κατανομής ζημιών (Loss Distribution Approach). 

• Μέθοδοι καρτών επιδόσεων (Scorecards). 

Η Εσωτερική μέθοδος μέτρησης 

Σε αυτή την περίπτωση υπολογισμού της κεφαλαιακής χρέωσης η 

τράπεζα καλείται να συλλέξει στοιχεία για γεγονότα ανά δραστηριότητα 

130. Στις παραγράφους 666 έως 676 της Βασιλείας II (2006) δίδονται λε
πτομερείς αναφορές των ποιοτικών και ποσοτικών standards που θέτει η Επι
τροπή ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων. 
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που άπτονται του λειτουργικού κινδύνου. Υποθέτουμε δηλαδή την ύπαρξη 

ιστορικών στοιχείων σχέσης τομέα δραστηριότητας της τράπεζας και εί

δους ζημιογόνου γεγονότος. Επιπλέον, θεωρείται ότι η σχέση αναμενό

μενης {E.L.) και μη αναμενόμενης (U.L) ζημιάς είναι σταθερή. Αν όλα αυτά 

είναι διαθέσιμα, η τράπεζα προχωρεί στον υπολογισμό της κάτωθι σχέσης: 

E.L. = ΕΙ χ P.E. χ L.G.E. (5.4) 

όπου: 

Ε.Ι.: η έκθεση, ως ποσό, σε λειτουργικό κίνδυνο ανά δραστηριότητα 

της τράπεζας-

P.E.: η πιθανότητα η ζημία να συμβεί από την ανάληψη της εν λόγω 

δραστηριότητας (κάτι αντίστοιχο της P.D. στον πιστωτικό κίνδυνο) 

L.G.Ε.: η καταμετρούμενη ζημία (ως %) από τη λειτουργική αποτυχία της 

δραστηριότητας (κάτι αντίστοιχο της L.G.D. στον πιστωτικό κίνδυ

νο). 

Κατ' επέκταση ο υπολογισμός της κεφαλαιακής χρέωσης, όπως ανα

φέρουν οι Akkizidis and Bouchereau (2006), θα υπολογίζεται με βάση την 

παρακάτω αλγεβρική διατύπωση: 

Κ Επιχειρηματικού κινδύνου = 2_/2_y [ν(/,/) Χ £· '·(/,/) χ ^ ' ( / , / ) Χ '""•^•(ί,/)! = 

= y 0 x E L ( / . y ) „ (5.5) 

όπου: 

y; ένα σταθερό ποσοστό για κάθε δραστηριότητα της τράπεζας-

/'; η συγκεκριμένη δραστηριότητα της τράπεζας. 

Η παραπάνω σχέση μάς λέει ότι ο πολλαπλασιασμός αυτής της ανα

μενόμενης ζημιάς (E.L.) με έναν εποπτικά προκαθορισμένο συντελεστή (y) 

παράγει την κεφαλαιακή χρέωση για το συνολικό λειτουργικό ρίσκο. 

Η μέθοδος κατανομής ζημιών 

Η μέθοδος αυτή είναι κατ' ουσία μια προσπάθεια απευθείας υπολο

γισμού των μη αναμενόμενων ζημιών {(J.L.), στο πλαίσιο του λειτουργικού 
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ρίσκου, χωρίς όμως τον σταθερό συσχετισμό (ν) με τις αναμενόμενες ζη

μίες (E.L.). Ο υπολογισμός της κεφαλαιακής χρέωσης δημιουργείται από 

το άθροισμα των κεφαλαιακών χρεώσεων που προέρχονται από τις επιμέ

ρους τραπεζικές δραστηριότητες και αναφέρονται στον αναλαμβανόμενο 

λειτουργικό κίνδυνο. Οι εν λόγω χρεώσεις παράγονται όταν από τις «Μέ

γιστες δυνατές ζημιές» που υπολογίζονται με τη μέθοδο VaR (σε ποσοστό 

99,9%), αφαιρεθούν οι αναμενόμενες ζημίες {E.L.) για κάθε δραστηριότητα 

της τράπεζας σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Σε γενικές γραμμές η αλ

γεβρική διατύπωση της κεφαλαιακής χρέωσης θα έχει την κάτωθι μορφή: 

ΚΕπχβφημαακού κινδύνου = U L = Σ , [VaRlMaxLoSSeS^ - EL,·] (5.6). 

Η μέθοδος καρτών επιδόσεων 

Όπως μας αναφέρει και ο Χαραλαμπίδης (2004), με τη μέθοδο αυτή 

προσδιορίζεται καταρχήν η κεφαλαιακή χρέωση για τον συνολικό λειτουρ

γικό κίνδυνο και εν συνεχεία κατανέμεται ανά τομέα δραστηριότητας. Η 

συνολική αλλά και επιμέρους κεφαλαιακή χρέωση μεταβάλλεται διαχρο

νικά ανάλογα με τις επιδόσεις του κάθε τομέα δραστηριότητας. Η ύπαρξη 

αυτών των ειδικών καρτών επίδοσης (Scorecards), για κάθε τομέα δρα

στηριότητας, βοηθά στην καταγραφή δεικτών κινδύνου όπως αποτυπώ

νονται με βάση τις παρατηρούμενες σε αυτούς αλλαγές. Δημιουργείται 

δηλαδή μία πιο ποιοτική καταγραφή του λειτουργικού κινδύνου που εν συ

νεχεία ποσοτικοποιείται. 

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της εφαρμογής των Εξελιγμένων μεθό

δων μέτρησης (Α.Μ.Α.), η Βασιλεία II (2006) αναγνωρίζει τη δυνατότητα 

ύπαρξης κάποιας μορφής «αντιστάθμισης» του λειτουργικού κινδύνου που 

θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης. Η εν 

λόγω «ασφάλεια» θα περιορίζεται όμως στο 20% της συνολικής κεφα

λαιακής χρέωσης για λειτουργικό ρίσκο, όπως αυτή υπολογίζεται στα 

πλαίσια των Α.Μ.Α. Παρ' όλα αυτά η Επιτροπή έχει θέσει κάποιες προϋπο

θέσεις για να επιτραπεί στις τράπεζες να εφαρμόσουν την «ασφάλεια» αυ

τή στον υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης (βλέπε παραγράφους 678-
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79 της Βασιλείας II) και έχει επίσης αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να 

αναθεωρήσει το ποσοστό αυτό με βάση την πορεία των πραγμάτων. 

Τέλος, ειρήσθω εν παρόδω ότι για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν 

τη συγκεκριμένη μεθοδολογία (ΑΜΑ), στον υπολογισμό του λειτουργικού 

τους κινδύνου και επίσης έχουν επιλέξει να ακολουθούν την προσέγγιση 

LR.Β. στον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου και είναι σε μεταβατική 

φόσ/]131, καθορίζεται ρητά από την Επιτροπή ο τρόπος υπολογισμού της 

μεταβατικής αυτής κεφαλαιακής τους χρέωσης (δηλαδή της επάρκειας 

τους). 

Συγκεκριμένα, σε αυτή την περίπτωση η κεφαλαιακή χρέωση θα 

υπολογίζεται ως εξής: Καταρχήν θα υπολογίζεται ένα «κάτω πάτωμα» 

(capital floor) κεφαλαιακής χρέωσης, προϊόν της άθροισης των κάτωθι 

στοιχείων: 

«Κάτω πάτωμα» Κεφαλαιακής χρέωσης = 8% χ (R.W.A.: Το σταθμισμένο Ενερ

γητικό με βάση τη Βασιλεία Ι) + (Τα ποσά που αφαιρέθηκαν από τα Tier Ι και 

II) - Προβλέψεις (Provisions) στα Tier II. (5.7α) 

Εν συνεχεία θα υπολογίζουμε και την κάτωθι σχέση: 

Κεφαλαιακή χρέωση = 8% χ (R.W.A.: Το σταθμισμένο Ενεργητικό με τη θεμε

λιώδη μέθοδο I.R.B.) - [προβλέψεις-προσδοκώμενες ζημίες (EL)] + Τα ποσά 

που αφαιρέθηκαν (deducted from) από τα Tier Ι και II. (5.7β) 

Μετά τον υπολογισμό των δύο διαφορετικών «κεφαλαιακών χρεώ

σεων», υπολογίζουμε τη διαφορά (5.7α)-(5.7β) και, εάν αυτή είναι θετική 

τότε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα (η διαφορά) πολλαπλασιάζεται με 12,5. 

Εν συνεχεία το παραγόμενο γινόμενο πολλαπλασιάζεται με έναν συντε-

131. Η συγκεκριμένη ορολογία σημαίνει: Από την κεφαλαιακή χρέωση με 
βάση την Βασιλεία Ι στην κεφαλαιακή χρέωση με βάση τη Βασιλεία II, όταν η 
τράπεζα επιλέξει να ακολουθήσει την προσέγγιση I.R.B. στον πιστωτικό κίνδυνο. 
Επισημαίνεται εδώ ότι δεν υπάρχει μεταβατική φάση στη Βασιλεία II, όταν η τρά
πεζα επιλέξει να ακολουθήσει την Τυποποιημένη μεθοδολογία. 
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λεστή προσαρμογής (adjustment factor) ο οποίος για το 2006 είναι 95% 

για το 2007 90% και για το 2008 80%, αντίστοιχα132. 

Με τη μεταβατική αυτή προσέγγιση, λόγω της αναμενόμενης αλλα

γής θεσμικού πλαισίου (από Βασιλεία Ι σε II), ο νομοθέτης προσπαθεί να 

αποφύγει την περίπτωση να διαφανούν κάποια πλεονάζοντα κεφάλαια στις 

τράπεζες -Tier Ι και II- που θα μπορούσαν να τις ξεγελάσουν σε ό,τι 

αφορά τις πιστωτικές δυνατότητες τους. 

5.5. Ο κίνδυνος της αγοράς (στο πλαίσιο του trading book) 

Όπως είδαμε και στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, στον 

παρονομαστή του κλάσματος της κεφαλαιακής επάρκειας υπάρχει και ο 

κίνδυνος της αγοράς (market risk) για τον οποίο η τράπεζα πρέπει να 

διακρατά κεφάλαια στα Tier της. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται με απώλειες 

-λόγω μεταβολής τιμών- από τοποθετήσεις που αφορούν τις απαιτήσεις 

(assets) που εμπεριέχονται στο trading book των τραπεζών. Η Βασιλεία II 

(2006) αλλά και το Market Risk Amendment (2005) θεωρούν ότι ο κίνδυνος 

της αγοράς για την τράπεζα διαμορφώνεται με βάση το είδος των απαι

τήσεων (χρηματοοικονομικών προϊόντων) που εμπεριέχονται στο trading 

book της. Ο κίνδυνος αυτός υποδιαιρείται σε: 

• Κίνδυνο επιτοκίου (Interest rate risk). 

• Κίνδυνο τοποθέτησης σε μετοχές (Equity risk). 

• Κίνδυνο συναλλάγματος (Foreign exchange risk). 

• Κίνδυνο εμπορευμάτων (Commodities risk). 

• Κίνδυνο δικαιωμάτων (Option risk). 

132. Σε αλγεβρικούς όρους θα λέγαμε ότι έστω: 
π = [Κεφαλαιακή χρέωση από Βασιλεία Ι - Κεφαλαιακή χρέωση από Βασι

λεία II]. 
Εάν τώρα π>0 τότε για φ = π χ 12,5, η μεταβατική κεφαλαιακή χρεώση θα 

είναι: 
κεφαλαιακή χρέωση (2006) = φ χ 0,95 + κεφαλαιακή χρέωση (2006), 
κεφαλαιακή χρέωση (2007) = φ χ 0,90 + κεφαλαιακή χρέωση (2007), 
κεφαλαιακή χρέωση (2008) = φ χ 0,80 + κεφαλαιακή χρέωση (2008). 
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Η τράπεζα θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη και ταξινομημένη εικόνα σε 

ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που εμπεριέχονται στο «χαρ

τοφυλάκιο αγοραπωλησιών» (trading book) της και ποιες μεθόδους απο

τίμησης μπορεί να χρησιμοποιήσει για αυτά (τα προϊόντα). Με αυτό τον 

τρόπο θα μπορεί να οδηγηθεί σε έναν ακριβή υπολογισμό της κεφαλαια

κής χρέωσης που αναλογεί στον κίνδυνο αγοράς (market risk) που έχει 

αναλάβει. 

Επιπροσθέτως, η Βασιλεία II επισημαίνει ότι υπάρχουν δύο μέθοδοι 

με τις οποίες υπολογίζονται οι απορρέουσες κεφαλαιακές χρεώσεις σε 

ό,τι αφορά το εν λόγω χαρτοφυλάκιο: είτε μέσω της μεθόδου Standardised 

Measurement {S.Μ.Μ.), είτε μέσω της μεθόδου των Εσωτερικών Μοντέλων 

εκτίμησης του κινδύνου της αγοράς1 3 3. 

Η διακράτηση των κεφαλαίων για λόγους που σχετίζονται με το 

ρίσκο της αγοράς μπορεί να γίνει είτε στα Tier Ι και II είτε στα Tier III. Ει

δικά τα τελευταία (Tier III) είναι τα ολοσχερώς καταβεβλημένα βραχυχρό

νια δανειακά κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης με αρχική διάρκεια του

λάχιστον δύο ετών, χωρίς τη δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής (χωρίς 

τουλάχιστον την έγκριση της κεντρικής τράπεζας) και με δεσμευτικό όρο 

μη πληρωμής τόκων και κεφαλαίων στη λήξη, σε περίπτωση που τέτοια 

πληρωμή μειώνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της τράπεζας κάτω από τα 

επιτρεπόμενα πλαίσια. 

Τα Tier III κεφάλαια που διακρατούνται για λόγους κινδύνου της 

αγοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 250% των κεφαλαίων Tier Ι. 

133. Τοποθετώντας το συγκεκριμένο θέμα σε μία ακόμα ευρύτερη συνολική 
αλγεβρική διατύπωση των ελαχίστων αναγκαίων κεφαλαίων που πρέπει να κρατά 
μια τράπεζα στα ίδια της, θα μπορούσαμε να πούμε ότι: 

Συνολική κεφαλαιακή χρέωση = κεφαλαιακή χρέωση για πιστωτικό ρίσκο 
(εκτός μετοχών και ομολόγων στο trading book των τραπεζών) + κεφαλαιακή 
χρέωση για πιστωτικό ρίσκο αντισυμβαλλόμενου σε O.T.C, παράγωγα + κεφα
λαιακή χρέωση για το ρίσκο της αγοράς (market risk) που παράγεται με βάση είτε: 

α) τη μέθοδο Standardised Measurement ή 

β) τη μέθοδο των Εσωτερικών Μοντέλων (5.8). 
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Επιπλέον ο νομοθέτης (η Επιτροπή) προβλέπει ότι, για τις περιπτώσεις 

έκθεσης της τράπεζας σε κινδύνους της αγοράς, θα πρέπει η αναλογία 

διακρατούμένων κεφαλαίων, μεταξύ Tier Ι και Tier III, να είναι 28,5% με 

71,5%, αντίστοιχα. Δηλαδή, για κάθε ένα ευρώ σε Tier Ι θα πρέπει η 

τράπεζα το πολύ να έχει 2,5 ευρώ σε Tier III. Για να γίνουμε ακόμα πιο 

σαφείς, από συνολικά π.χ. 3,5 ευρώ των διακρατού μένων κεφαλαίων στα 

ίδια της τράπεζας για κινδύνους της αγοράς (market risk) τα 2,5 ευρώ 

(=71,5%) πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των Tier III και το 1 ευρώ 

(=28,5%) στην κατηγορία των Tier Ι. 

Τέλος, τα Tier III δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 250% των Tier II 

κεφαλαίων. Εδώ επίσης ισχύουν οι προβλεπόμενες από τη Βασιλεία Ι 

θέσεις ότι τα Tier II δεν πρέπει να ξεπερνούν τα συνολικά Tier Ι κεφάλαια, 

καθώς επίσης ότι και το μη εγγυημένο χρέος μακράς χρονικής διάρκειας 

(στοιχείο του Tier II) να μην ξεπερνά το 50% του συνολικού Tier Ι1 3 4. Επι

πλέον, από τη Βασιλεία II δίδεται η διακριτική ευχέρεια στις εθνικές κεν

τρικές τράπεζες να θέσουν ή να μην θέσουν σε λειτουργία την οδηγία 

που αναφέρει ότι το άθροισμα των Tier II και III δεν θα πρέπει να υπερ

βαίνει τα Tier Ι. 

Ο Πίνακας 5.2 δίνει ένα ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου που 

πρέπει να υπολογίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια (χρέωση) σε μια τράπεζα 

που έχει και πιστωτικό (credit) κίνδυνο και κίνδυνο της αγοράς (market). 

Το παραπάνω παράδειγμα βασίζεται σε δύο υποθέσεις: Πρώτον, ότι 

το διαθέσιμο κεφάλαιο της τράπεζας είναι αυτό που περιγράφεται στη 

δεύτερη γραμμή σε ό,τι αφορά τα Tiers και, δεύτερον, ότι η συνολική 

επέκταση των δραστηριοτήτων (πιστωτικών και αγοράς) της εξεταζόμενης 

τράπεζας είναι της τάξης των 11.875€ συνολικά. Επιπλέον, ο Πίνακας 5.2 

μάς πληροφορεί ότι η κεντρική τράπεζα αναμένει την κατανομή των κε

φαλαίων των Tiers, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει εάν η τρά

πεζα είναι σύννομη με τις αρχές της Βασιλείας II, καθώς επίσης και να 

134. Ο νομοθέτης διευκρινίζει ότι η αντιστοίχιση των Tiers με τον κίνδυνο 
αγοράς θα γίνει αφού πρώτα έχουν διακρατηθεί τα απαραίτητα κεφάλαια για τον 
πιστωτικό κίνδυνο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Υπολογισμός κεφαλαιακού λόγου: Παράδειγμα 

Είδος ρίσκου 

Minimum κεφαλαιακή 

χρέωση 

Διαθέσιμο κεφάλαιο 

τράπεζας 

Ελάχιστο αναγκαίο 

κεφάλαιο 

Επιλεκτέο κεφάλαιο 
(χωρίς το αχρησιμοποίητο 
Tier III) 

Αχρησιμοποίητο αλλά 

επιλεκτέο Tier III* 

Αχρησιμοποίητο και 

μη επιλεκτέο Tier 

Πιστωτικός Κίνδυνος 
κίνδυνος: αγοράς: 
7.500€ 4.375€ 

(350€ χ 12,5) 

600€ = 350€ = 
(7.500€ χ 0,08) (4.375€ χ 0,08) 

Tier Ι 
Tier II 
Tier III 

Tier I 

Tier II 

Tier I 

Tier II 

700€ 
100€ 
600€ 

500C Tier I : 100C 
100C Tier I I : 250C 

700C Tier III: 250C 
100C 

Tier III: 250€ 

Tier III: 100€ 

Κεφαλαιακός 

λόγος 

1.050C/11.875C = 

8,8% 

Πλεόνασμα 
κεφαλαιακού λόγου 
σε Tier III: 
250C/11.875C = 2,1% 

Πηγή: Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk (2005). 

* Tier III = 2,5 χ Tier I. 

παρακολουθεί το πώς διαμορφώνονται οι επιμέρους κεφαλαιακοί της 

λόγοι. 

Προχωράμε τώρα στην παρουσίαση των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

(χρεώσεων), σε ό,τι αφορά το ρίσκο της αγοράς, με βάση τη μέθοδο 

Standardised Measurement (S.M.M.). 

5.5.1. Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων (χρεώσεων) με 

βάση τη μέθοδο Standardised Measurement 

Η παρουσίαση του υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα 

γίνει με βάση τις υποδιαιρέσεις του ρίσκου της αγοράς που δημιουρ-
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γούνται από τις τοποθετήσεις της τράπεζας στα διάφορα «χρηματοοι

κονομικά εργαλεία-απαιτήσεις» που αναφέραμε και στην παράγραφο 5.5. 

Με άλλα λόγια, η συνολική κεφαλαιακή χρέωση προέρχεται από δύο 

υπο-κατηγορίες κινδύνου: από τον κίνδυνο που αντιστοιχεί στο συγκεκρι

μένο χρηματοοικονομικό εργαλείο [ειδικό ρίσκο (specific risk)], όταν η 

τράπεζα είναι τοποθετημένη είτε ως «πωλητής» είτε ως «αγοραστής» αυ

τού του εργαλείου, και από τον κίνδυνο που αποδίδεται εν γένει στο χαρ

τοφυλάκιο της τράπεζας (general market risk) όταν η τράπεζα είναι το

ποθετημένη στα διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία, ανεξάρτητα αν εί

ναι «πωλητής ή αγοραστής». Στην τελευταία αυτή περίπτωση (του γενικού 

ρίσκου) η κεφαλαιακή χρέωση που αναλογεί επηρεάζεται και από τον όποιο 

πιθανό συνυπολογισμό (offseting) υπάρχει στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου 

αγοραπωλησιών. Η άθροιση των δύο παραπάνω κινδύνων μάς δίνει το συ

νολικό ρίσκο της αγοράς (overall market risk) που προαναφέραμε. Επι

προσθέτως να επισημάνουμε ότι, σε αντίθεση με τον πιστωτικό κίνδυνο, η 

έκθεση στο συνολικό κίνδυνο της αγοράς είναι ταυτόσημη, ως ποσό, με 

τη διακρατούμενη κεφαλαιακή χρέωση (δεν υπάρχει δηλαδή το 8% επί 

της έκθεσης)135. 

Σε αλγεβρική μορφή θα λέγαμε ότι η διατύπωση της συνολικής 

τραπεζικής έκθεσης στον κίνδυνο της αγοράς έχει την κάτωθι μορφή: 

w Χ EG.M.R. + ES.M.R. = EO.M.R. _ κ ε φ α λ α ι α κ ή χρέωση (5.9) 

όπου: 

EO.M.R.: η συνολική έκθεση, ως ποσό, της τράπεζας (overall market risk). 

ES.M.R.: η ς Κ 0 ε σ η γης τράπεζας στο ειδικό ρίσκο (specific risk) του υπό 

εξέταση χρηματοοικονομικού «προϊόντος» όπως αυτή υπολο

γίζεται από τις εξισώσεις (3.4α) και (3.4β) του Κεφαλαίου 3. 

w χ EGMR·: το γινόμενο της έκθεσης της τράπεζας, ως ποσό, στο γενικό 

ρίσκο λόγω της τοποθέτησης σε διάφορα χρηματοοικονομικά 

135. Εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, όπως θα δούμε και εν συνεχεία, 
υπάρχουν και εδώ (βλέπε π.χ. την περίπτωση κινδύνου από μετοχές ή του κινδύ
νου από εμπορεύματα και μέταλλα κ.λπ.). 
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«προϊόντα» {general market risk) επί την αποδιδόμενη για τον 

λόγο αυτό στάθμιση (w)136. 

Θα προχωρήσουμε τώρα στην περαιτέρω παρουσίαση του κινδύνου 

της αγοράς κατά «προϊόν», ξεκινώντας από τα επιτόκια. 

5.5.1.1. Η περίπτωση του κίνδυνου των επιτοκίων (interest rate risk) 

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η μέτρηση του συνολικού 

κινδύνου αγοράς που δημιουργείται από τις τοποθετήσεις του χαρτοφυλα

κίου αγοραπωλησιών της τράπεζας (trading book) σε «προϊόντα» όπως τα επι

τόκια αλλά και σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που εξαρτώνται από τις με

ταβολές των επιτοκίων (π.χ. μετατρέψιμα ομόλογα και προνομιούχες μετο

χές). Θα ξεκινήσουμε εδώ από το ειδικό ρίσκο της τοποθέτησης σε επιτόκια. 

Το ειδικό ρίσκο (Specific risk) και η απορρέουσα κεφαλαιακή χρέωση 

Με βάση τον εκδότη 

Για να φθάσουμε στην απορρέουσα κεφαλαιακή χρέωση για το συ

γκεκριμένο ρίσκο, πρέπει πρώτα από όλα να γνωρίζουμε τους πίνακες 

υπολογισμού της υπολειμματικής αξίας™7 (Υ.Α.) που αντιστοιχεί στο κάθε 

υπό εξέταση «προϊόν». 

Ο Πίνακας 5.3 παρουσιάζει τις υπολειμματικές αξίες (Υ.Α.) που απο

δίδει η Βασιλεία II (2006) αλλά και το Basel's Market Amendment (2005), 

κατά χρηματοοικονομικό «προϊόν», με βάση το είδος του εκδότη138. Αυτό 

136. Ο τρόπος υπολογισμού της στάθμισης αυτής παρουσιάζεται στην ενό

τητα 5.5.1.1. 

137. Η υπολειμματική αξία είναι η μεταβλητή Χ στην εξίσωση (3.4α) του 

Κεφαλαίου 3 της παρούσας μελέτης. 

138. Να αναφέρουμε εδώ ότι στις περιπτώσεις υπολογισμού του ειδικού 

ρίσκου ενός χρηματοοικονομικού «προϊόντος» δεν επιτρέπεται η πλήρης αντιστά

θμιση του από την τράπεζα, παρά μόνο στην ειδική περίπτωση της «αγοράς και 

πώλησης» από την ίδια ακριβώς έκδοση. Σε αυτή όμως την περίπτωση δεν υπάρ

χει εν γένει και κεφαλαιακή χρέωση για την τράπεζα. 
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γίνεται διότι, για παράδειγμα, αλλιώς αξιολογείται ένα κυβερνητικό1 3 9 σε 

σχέση με ένα μη κυβερνητικό χρηματοοικονομικό «προϊόν». 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

Κεφαλαιακή χρέωση για το ειδικό ρίσκο 

Κατηγορία 

Κυβερνητικό 

ομόλογο 

Πιστοποιήσιμες 

(qualifying) 

«Ομολογίες»140 

Άλλο 

Εξωτερική 
εκτίμηση 

AAA έως ΑΑ-

Α+ έως ΒΒΒ-

ΒΒ+ έως Β-
Κάτω από Β-
Μη διαβαθμισμένο 

(%) της υπολειμματικής αξίας για την 
κεφαλαιακή χρέωση του ειδικού ρίσκου (Χ) 

0% 
0,25% (υπολειμματική αξία: < 6 μήνες) 

1% (υπολειμματική αξία: 6 μήνες < Υ.Α. 

< 2 έτη) 
1,60% (υπολειμματική αξία: > 2 έτη) 

8% 
12% 

8% 

0,25% (υπολειμματική αξία: < 6 μήνες) 
1% (υπολειμματική αξία (Υ.Α.): 

6 μήνες < Υ.Α. < 2 έτη) 

1,6% (υπολειμματική αξία: > 2 έτη) 

Όμοιο με το πιστωτικό ρίσκο με βάση τη Standardised μέθοδο 

ΒΒ+ έως ΒΒ-

Κάτω από ΒΒ-

Μη διαβαθμισμένο 

8% 
12% 

8% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

139. Δηλαδή ομόλογα, έντοκα γραμμάτια Δημοσίου αλλά και άλλα βραχυ

χρόνια εργαλεία νομισματικής πολιτικής. 

140. Με τον όρο πιστοποιήσιμες (qualifying) ομολογίες αναφερόμαστε σε 

ομολογίες Δημοσίων Εταιρειών με αξιολόγηση (grading) από δύο αναγνωρισμένης 

αξίας επενδυτικούς οίκους. Για παράδειγμα, με αξιολόγηση μεγαλύτερη από Baa 

(Moody's) ή ΒΒΒ (Standards & Poor's). Επίσης μπορούν να συμπεριληφθούν και 

τίτλοι χρέους αναγνωρισμένης αξίας από έναν σημαντικό επενδυτικό οίκο αλλά και 

από έναν εθνικό οίκο -με την παραπάνω αξιολόγηση- μετά από υπόδειξη της 

κεντρικής τράπεζας. Τέλος, δεν αποκλείονται και περιπτώσεις μη διαβαθμισμένων 

τίτλων (unrated) που όμως ο εκδότης είναι αναγνωρισμένης αξίας από τις τράπεζες 

της χώρας. Επιπροσθέτως, η Βασιλεία II επιτρέπει στις κεντρικές τράπεζες των 
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Γνωρίζοντας την υπολειμματική αξία -όπως είδαμε και στην εξίσωση 

(3.4α) της Βασιλείας Ι (στο Κεφάλαιο 3) - μπορούμε εύκολα να οδηγηθού

με εν συνεχεία στον υπολογισμό του ειδικού ρίσκου της αγοράς (ESMR), 

για το υπό εξέταση «προϊόν», στο πλαίσιο της εξίσωσης (5.9) της Βασι

λείας II1 4 1. Το συγκεκριμένο ρίσκο αποτελεί βέβαια το δεύτερο μόνο τμή

μα της συνολικής τραπεζικής έκθεσης της τράπεζας στο εξεταζόμενο 

«προϊόν» (overall market risk) αλλά ταυτόχρονα είναι και η αναλογούσα κε

φαλαιακή του χρέωση (για το είδίκό ρίσκο). 

Το γενικό ρίσκο αγοράς (general risk) και η απορρέουσα κεφαλαιακή 

χρέωση 

Στην ενότητα αυτή προχωρούμε τη συζήτηση στον υπολογισμό του 

πρώτου μέρους του κινδύνου της αγοράς -δηλαδή της έκθεσης στο γενι

κό ρίσκο της αγοράς (W x EGMR)- όπως αυτή δημιουργείται από τις το

ποθετήσεις της τράπεζας σε επιτόκια ή σε παράγωγα αυτών. 

Για την εν λόγω μέτρηση της έκθεσης στο συγκεκριμένο ρίσκο, υπάρ

χουν δύο τρόποι προσέγγισης: η μέθοδος της «ωριμότητας» (maturity) και 

η μέθοδος της «διάρκειας» (duration). Για κάθε μέθοδο η τελική έκθεση 

γενικού ρίσκου της τράπεζας, λόγω των τοποθετήσεων της στα διάφορα 

χρηματοοικονομικά «προϊόντα», προκύπτει από τη χρήση (και την άθροι

ση) των διαφόρων σταθμίσεων (νν) της εξίσωσης (5.9) -όπως αυτές αποδί

δονται στους παρακάτω Πίνακες 5.5 και 5.6- που επωμίζεται η τράπεζα. 

Θεωρητικά μιλώντας, η χρήση των προαναφερομένων σταθμίσεων 

(w) εντάσσεται στη λογική της άθροισης πέντε (5) επιμέρους στοιχείων 

χωρών να συμπεριλάβουν στις πιστοποιήσιμες (qualifying) ομολογίες εκείνες που 
νομίζουν ότι ακολουθούν τα αντίστοιχα «standards» ποιότητας που οι διεθνείς οίκοι 
επιβάλλουν στις αξιολογήσεις τους. 

141. Η διαδικασία υπολογισμού είναι περίπου η ίδια με αυτήν που παρου
σιάσαμε στην εξίσωση (3.4), σε αυτό που ονομάσαμε στο Κεφάλαιο 3 ως έκθεση 
στο ρίσκο της αγοράς (EMarket). 
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(με αντιστοιχούσες σταθμίσεις) που οδηγούν στο συνολικό γενικό ρίσκο 

της τράπεζας142. Αναλυτικότερα, τα στοιχεία αυτά είναι: 

1. Της «Κάθετης Απόρριψης» (Vertical Disallowance) στο χαρτοφυλάκιο 

(trading book) της τράπεζας (με βάση τους συντελεστές w του Πίνακα 

5.4)' 

2. Της «Οριζόντιας Απόρριψης» (Orizontal Disallowance) στην Ζώνη 1 (με 

βάση τους συντελεστές w του Πίνακα 5.5)· 

3. Της «Οριζόντιας Απόρριψης» (Orizontal Disallowance) μεταξύ των Εφα

πτόμενων Ζωνών (βλέπε τους συντελεστές w του Πίνακα 5.5)· 

4. Της «Οριζόντιας Απόρριψης» (Orizontal Disallowance) μεταξύ των Ζω

νών 1 και 3 που είναι μη Εφαπτόμενες (βλέπε τους συντελεστές w του 

Πίνακα 5.5)· 

5. Της καθαρής συνολικής ανοικτής (υπολειμματικής) θέσης. 

Η άθροιση των επιμέρους αυτών σταθμισμένων στοιχείων -όπως 

προαναφέραμε- οδηγεί στην κεφαλαιακή χρέωση του γενικού ρίσκου. 

Σε πιο πρακτικό επίπεδο τώρα, ξεκινώντας από την περίπτωση της 

εφαρμογής της μεθόδου της «ωριμότητας» (maturity) στα επιτόκια ομολό

γων, η Βασιλεία II (2006) μάς παρουσιάζει τον κάτωθι Πίνακα (5.4) των 

σταθερών επιτοκιακών επιδόσεων σε ομόλογα με βάση την υπολειμματική 

τους χρονική διάρκεια143. Σε αυτόν τον πίνακα υπάρχουν και οι αντίστοι

χες σταθμίσεις (w) που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του πρώτου 

μέρους του γενικού ρίσκου που είναι αυτό της επονομαζόμενης «Κάθετης 

Απόρριψης» (Vertical Disallowance). 

Για να γίνουμε πιο σαφείς, θα δώσουμε ένα παράδειγμα του τρόπου 

142. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται και στο Appendix Part C του Market 
Risk Amendment της Βασιλείας II (2005). 

143. Στην περίπτωση των κυμαινόμενων επιδόσεων τα ομόλογα ταξινομού
νται με βάση την επόμενη περίοδο επαναξιολόγησης της τιμής τους. Επιπλέον, 
για αντίθετες τοποθετήσεις της τράπεζας (αγορές και πωλήσεις) σε ίδιες εκδό
σεις ομολόγων με ίδια ποσά μπορούμε να έχουμε εξαίρεση τους από τη διαδικα
σία της κεφαλαιακής χρέωσης για κίνδυνους της αγοράς. Το ίδιο μπορούμε να 
υποθέσουμε και για τα Swaps, τα F.R.As, τα Futures και τα Forwards. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 

Στάθμιση του γενικού ρίσκου της αγοράς με βάση 

τις χρονικά καθορισμένες ζώνες και τις μεταβολές στα επιτόκια: 

Η μέθοδος της «ωριμότητας» 

Κουπόνι > 3% Κουπόνι < 3%144 Risk weight (w) 
(%) 

Μεταβολή στα 
yields (%) 

Μήνες 

< 1μήνα 

1 μήνα έως 3 μήνες 

3 μήνες έως 6 μήνες 

6 μήνες έως 12 μήνες 

< 1μήνα 

1 μήνα έως 3 μήνες 

3 μήνες έως 6 μήνες 

6 μήνες έως 12 μήνες 

0 

0,20 

0,40 

0,70 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Έτη 

1 έως 2 έτη 

2 έως 3 έτη 

3 έως 4 έτη 

1 έως 1,9 έτη 

1,9 έως 2,8 έτη 

2,8 έως 3,6 έτη 

1,25 

1,75 

2,25 

0,9 

0,8 

0,75 

> 4 έτη 

4 έως 5 έτη 

5 έως 7 έτη 

7 έως 10 έτη 

10 έως 15 έτη 

15 έως 20 έτη 

> 20 έτη 

3,6 έως 4,3 έτη 

4,3 έως 5,7 έτη 

5,7 έως 7,3 έτη 

7,3 έως 9,3 έτη 

9,3 έως 10,6 έτη 

10,6 έως 12 έτη 

12 έως 20 έτη 

> 20 έτη 

2,75 

3,25 

3,75 

4,50 

5,25 

6,00 

8,00 

12,50 

0,75 

0,70 

0,65 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

υπολογισμού της «Κάθετης Απόρριψης» με τη βοήθεια του παραπάνω πί

νακα. Εάν σε μία από τις καθορισμένες χρονικές ζώνες του Πίνακα 5.4 

υπάρχουν Long ή Short τοποθετήσεις (δηλαδή «αγορές» και «πωλήσεις») 

144. Ο νομοθέτης καθορίζει ότι στην ίδια ταξινόμηση ζωνών πρέπει να 
συμπεριληφθούν και τα ομόλογα με μικρότερα κουπόνια (< 3%) αλλά και τα 
ομόλογα με μηδενικά κουπόνια (zero coupon). 
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μιας τράπεζας επί των «επιτοκιακών προϊόντων», τότε μέσα σε αυτήν τη 

ζώνη επιλέγεται το μικρότερο απόλυτο γινόμενο του συντελεστή (w) επί του 

ποσού της θέσης. Δηλαδή μεταξύ μιας θέσης Short 150€ και μιας θέσης 

Long 13,33€, στη ζώνη 7-10 ετών (ζώνη 3) του Πίνακα 5.4, μας επιβάλλεται, 

από τη Βασιλεία II, η επιλογή της δεύτερης (μικρότερης). Έχουμε δηλαδή 

0,1333€ χ 3,75 (το w της ζώνης) = 0,5€. Εν συνεχεία πολλαπλασιάζουμε το 

0,5€ επί 10% (όπως πάλι ορίζει η Βασιλεία II) και έτσι παράγεται το ποσό 

της «Κάθετης Απόρριψης» που στο παράδειγμα μας είναι και το πρώτο 

μόνο τμήμα της κεφαλαιακής χρέωσης για το γενικό ρίσκο της τράπεζας145 

(δηλαδή το πρώτο τμήμα του γινομένου w x EGMR- της εξίσωσης (5.9) που 

στο παράδειγμα μας είναι 0,05€). 

Στη συνέχεια, προχωρούμε για το δεύτερο μέρος του γενικού ρί

σκου της τράπεζας που είναι αυτό που προέρχεται από την «Οριζόντια 

Απόρριψη». Στην περίπτωση αυτή είναι επιπλέον αναγκαία και η παρου

σίαση των συντελεστών (w) που αποδίδονται μέσα σε κάθε χρονική ζώνη 

αλλά και μεταξύ των ζωνών αυτών (βλέπε Πίνακα 5.5). 

Υποθέτουμε τώρα, ως συνέχεια του παραδείγματος μας, ότι στο ίδιο 

χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών της τράπεζας και μέσα στα πλαίσια της 

ζώνης 1 (του Πίνακα 5.5) έχουμε τις εξής τρεις θέσεις ως.τράπεζα146: Μία 

2μηνη θέση Long επί των «επιτοκιακών προϊόντων» της τάξης των 75€ (με 

συντελεστή (w) = 0,20 από τον Πίνακα 5.4), μια δμηνη θέση Long της 

τάξης των 150€ [με συντελεστή (w) = 0,70 από τον Πίνακα 5.4] και μια 

δμηνη θέση Short της τάξης των 50€ [με συντελεστή {w) = 0,40 από τον 

Πίνακα 5.4]. Στην περίπτωση αυτή η «Οριζόντια Απόρριψη», στα πλαίσια 

της ζώνης 1, θα υπολογισθεί ως εξής: 

Από το αθροιστικό αποτέλεσμα των Long θέσεων της ζώνης 1 που 

είναι +1,20€ (= 0,75€ x 0,20 + 1,50€ χ 0,70) και το αθροιστικό αποτέλεσμα 

145. Αναφέρεται επίσης εναλλακτικά και ως έκθεση για βασικό ρίσκο (basis 
risk) στα πλαίσια του γενικού ρίσκου της αγοράς. 

146. Σημειωτέον ότι όλες οι θέσεις επί παραγώγων σε ομόλογα προϊόντων 
είναι συνθετικές. Αυτό σημαίνει ότι αναλύονται σε δύο θέσεις: μια αρνητική πλα
σματική θέση και μια θετική πλασματική θέση (βλέπε Γκόρτσος, 1995). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 

Στάθμιση {w) του γενικού ρίσκου της αγοράς με βάση τις χρονικά 

καθορισμένες ζώνες στα πλαίσια των οριζόντιων αθροίσεων των ζωνών 

Ζώνες 

Ζώνη 1 

Ζώνη 2 

Ζώνη 3 

Χρόνος 

0 έως "Ιμήνα 

1 μήνα έως 3 μήνες 

3 μήνες έως 6 μήνες 

6 μήνες έως 12 μήνες 

1 έως 2 έτη 

2 έως 3 έτη 

3 έως 4 έτη 

4 έως 5 έτη 

5 έως 7 έτη 

7 έως 10 έτη 

10 έως 15 έτη 

15 έως 20 έτη 

> 20 έτη 

Μέσα σε κάθε 
ζώνη 

(W) 

40% 

30% 

30% 

Μεταξύ 
εφαπτόμενων 

ζωνών {w) 

40% 

40% 

Μεταξύ ζώνης 
1 και 3 

(W) 

100% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

των Short θέσεων που είναι -0,20€ ( = 0,50€ x 0,40), επιλέγουμε τη 

μικρότερη -0,20€). Αυτή εν συνεχεία την πολλαπλασιάζουμε με τον 

συντελεστή της ζώνης 1 από τον Πίνακα 5.5 και παίρνουμε έτσι το ποσό 

της κεφαλαιακής χρέωσης που αντιστοιχεί στην «Οριζόντια Απόρριψη» μέσα 

στη ζώνη 1 (0,20€ χ 0,40 = 0,08€). Αυτό είναι κατ' ουσία και το δεύτερο 

τμήμα -για το γενικό ρίσκο- του γινομένου w χ EGMR- της εξίσωσης (5.9). 

Προχωρούμε τώρα στον υπολογισμό της «Οριζόντιας Απόρριψης» 

μεταξύ των εφαπτόμενων ζωνών (π.χ. ζώνη 2 και 3), στο παράδειγμα μας. 

Υποθέτουμε ότι στη ζώνη 2 υπάρχει ένα υπολειμματικό147 αθροιστικό απο-

147. Υπολειμματικό αποτέλεσμα σε θέσεις επί παραγώγων θεωρείται η όποια 
εναπομείνασα θέση μετά από εφαρμογή μιας προηγούμενης «Απόρριψης». 

228 



τέλεσμα Long θέσεων της τράπεζας της τάξης των +1.125€ και από την 

άλλη πλευρά, στη ζώνη 3, έχουμε ένα άλλο υπολειμματικό αθροιστικό 

αποτέλεσμα Short θέσεων της τάξης των -5.125€. Μεταξύ των δύο υπολ-

λειμματικών αθροιστικών θέσεων επιλέγεται η απολύτως μικρότερη 

(+1.125€), η οποία και πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή (w) = 40% 

των εφαπτόμενων ζωνών. 

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται η «Οριζόντια Απόρριψη» μεταξύ 

των εφαπτόμενων ζωνών που στο παράδειγμα μας είναι 0,45€ (=1.125€ x 
0,40)148. Έτσι φθάνουμε στον υπολογισμό του τρίτου τμήματος του γινο

μένου w χ EGMR- της εξίσωσης (5.9). 

Συνεχίζουμε τώρα στον υπολογισμό της «Οριζόντιας Απόρριψης» με

ταξύ των μη εφαπτόμενων ζωνών (π.χ. ζώνη 1 και 3) του παραδείγματος μας. 

Υποθέτουμε ότι έχουμε ήδη ένα υπολειμματικό αθροιστικό αποτέλεσμα 

Long θέσεων της τράπεζας της τάξης των +1,00€ στη ζώνη 1 [= +1,20€ 
- 0,20€ (από το δεύτερο τμήμα του παραδείγματος μας)] και ένα 

υπολειμματικό αθροιστικό αποτέλεσμα Short θέσεων της τάξης των -4,00€ 
στη ζώνη 3 [=-5.125€ + 1.125€ (από το τρίτο τμήμα του παραδείγματος 

μας)]. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στις εφαπτόμενες ζώνες, επιλέγε

ται η απολύτως μικρότερη μεταξύ των δύο αθροιστικών θέσεων (+1,00€) 
η οποία όμως τώρα με βάση τους συντελεστές {w) του Πίνακα 5.5 πολλα

πλασιάζεται με 100%. Έτσι σε ό,τι αφορά το τέταρτο τμήμα του γινομέ

νου w x EGMR- της εξίσωσης (5.9) περί των μη εφαπτόμενων ζωνών το 

αποτέλεσμα είναι ίσο με 1,00€ (=1,00€ x 1,0). 

Τέλος, μετά και το τέταρτο τμήμα του παραδείγματος μας, υποθέ

τουμε ότι υπάρχει μια υπολειμματική αθροιστική θέση από τη ζώνη 3 της 

τάξης των 3,00€ (= -4,00€ + 1,00€). Η θέση αυτή υπολογίζεται τώρα σε 

απόλυτη τιμή και αποτελεί κατ' ουσία το πέμπτο και τελευταίο τμήμα του 

γινομένου w x EGMR- της εξίσωσης (5.9). 

148. Συνήθως μετά το υπολειμματικό αθροιστικό αποτέλεσμα της «Ορι
ζόντιας Απόρριψης» μεταξύ δύο εφαπτόμενων ζωνών η μια εξ αυτών μηδενίζεται 
ως αποτέλεσμα. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι «Οριζόντια Απόρριψη» θα έχουμε είτε 
μεταξύ των εφαπτόμενων ζωνών 1 και 2 είτε μεταξύ των εφαπτόμει/ωι/ ζωνών 2 και 
3 αλλά όχι και για τις δύο. 
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Εν κατακλείδι, η συνολική τιμή για κεφαλαιακή χρέωση στο παρά

δειγμα μας, στα πλαίσια του γενικού ρίσκου της τράπεζας (συνολικό w x 

EGMR), θα είναι 4,58€ (= 0,05€ + 0,08€ + 0,45€ + 1,00€ + 3,00€). 

Στην περίπτωση τώρα της εναλλακτικής μεθόδου της «διάρκειας» 

(duration) παρουσιάζεται η δυνατότητα μιας πιο επακριβούς μεθόδου 

μέτρησης του συνολικού γενικού ρίσκου της αγοράς (general market risk) 

μέσω ενός διαφορετικού τρόπου υπολογισμού του πρώτου τμήματος του, 

δηλαδή της «Κάθετης Απόρριψης». Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται ένας 

λεπτομερέστερος υπολογισμός της κεφαλαιακής χρέωσης για το συνολικό 

γενικό ρίσκο της αγοράς. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός πιο ακριβούς υπολογισμού της τιμής 

ευαισθησίας της κάθε εξεταζόμενης τραπεζικής τοποθέτησης/έκθεσης 

στα «επιτοκιακά προϊόντα» του trading book της τράπεζας. Αναλυτικότερα, 

στη μέθοδο αυτή αποδεχόμαστε πρώτα την ύπαρξη μιας μεταβολής στα 

επιτόκια, εύρους 0,6% έως 1%, σχετιζόμενη όμως με τη χρονική ωριμό

τητα (maturity) του χρηματοοικονομικού «προϊόντος». Η εν λόγω μεταβολή 

αναδεικνύει την ευαισθησία στις τιμές των εξεταζόμενων χρηματοοικο

νομικών «προϊόντων». Με βάση το αποτέλεσμα της ευαισθησίας αυτής, 

πάνω στις τιμές των χρηματοοικονομικών «προϊόντων», δημιουργείται μια 

αντίστοιχη χρονική κλιμάκωση με 15 διαφορετικές χρονικά καθορισμένες 

ζώνες (βλέπε Πίνακα 5.6). 

Εν συνεχεία και με βάση τις Long ή Short τοποθετήσεις της τράπε

ζας προτείνεται η επιβολή στάθμισης (tv) της τάξης του 5% (και όχι πλέον 

του 10% που είδαμε στην «Κάθετη Απόρριψη» της μεθόδου της «ωριμό

τητας») για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης επί της μικρότερης 

των «κάθετα» αθροισμένων θέσεων μέσα στις ζώνες του Πίνακα 5.6. Αυτό 

γίνεται διότι ο συντελεστής της κάθε ζώνης, με τον οποίο πολλαπλασιά

ζεται η κάθε θέση είναι πιο ακριβής σε σχέση με αυτόν της μεθόδου της 

«ωριμότητας». Το αποτέλεσμα όπως και στην περίπτωση της μεθόδου της 

«ωριμότητας», θα αναφέρεται ως κεφαλαιακή χρέωση για το πρώτο τμήμα 

του συνολικού γενικού ρίσκου της αγοράς δηλαδή αυτό της «Κάθετης 

Απόρριψης». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 

Χρονικά καθορισμένες ζώνες και μεταβολή 

στις αποδόσεις (yields): η μέθοδος της «διάρκειας» (duration) 

Ζώνη 1 

< 1 μήνα 

1 μήνα έως 3 μήνες 

3 μήνες έως 6 μήνες 

6 μήνες έως 12 μήνες 

Ζώνη 2 

1 έως 1,9 έτη 

1,9 έως 2,8 έτη 

2,8 έως 3,6 έτη 

Μεταβολή 

στα yields 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

0,9 

0,8 

0,75 

Ζώνη 3 

3,6 έως 4,3 έτη 

4,3 έως 5,7 έτη 

5,7 έως 7,3 έτη 

7,3 έως 9,3 έτη 

9,3 έως 10,6 έτη 

10,6 έως 12 έτη 

12 έως 20 έτη 

> 20 έτη 

Μεταβολή 

στα yields 

0,75 

0,70 

0,65 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

Από εκεί και πέρα ο τρόπος υπολογισμού στα άλλα τέσσερα μέρη 

(της «Οριζόντιας Απόρριψης») του συνολικού γενικού ρίσκου είναι ο ίδιος 

με αυτόν που είδαμε στην περίπτωση της μεθόδου της «ωριμότητας». 

Παράγωγα επιτοκίων (interest rate derivatives) 

Στην ενότητα αυτή αναφερόμαστε συνοπτικά στις επιπτώσεις που 

δημιουργούνται για την κεφαλαιακή χρέωση, στα πλαίσια του κινδύνου 

της αγοράς, από τοποθετήσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικών «προϊό

ντων» (όπως για παράδειγμα τα FRAs, τα Bond Futures, τα Interest rate 

Swaps, τα Forwards κ.λπ.) μετά από κάποια μεταβολή των επιτοκίων149. 

149. Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε εδώ ότι τα Δικαιώματα (Options) 
επί χρηματοοικονομικών «προϊόντων» έχουν μεγαλύτερη ποικιλία στον τρόπο 
αντιμετώπισης της κεφαλαιακής χρέωσης τους σε σχέση με τα παράγωγα επί 
αυτών των «προϊόντων». 
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Όπως ήδη έχουμε αναφέρει (βλέπε υποσημείωση 146) και ακο

λούθως απεικονίζουμε και στον Πίνακα 5.7, η κάθε θέση στα παράγωγα 

επί επιτοκίων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δύο τοποθετήσεις από την 

τράπεζα. Για παράδειγμα, ένα Interest rate Swap συνολικής αξίας 100€ με 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 

Τρόπος αντιμετώπισης της κεφαλαιακής χρέωσης για θέσεις 

σε παράγωγα από μεταβολή των επιτοκίων (interest rate derivatives) 

Χρηματοοικονομικό εργαλείο 

Futures 

Κυβερνητικά ομόλογα 

Εταιρικά ομόλογα 

Δείκτες επιτοκίων (LIBOR) 

OTC παράγωγα π.χ. Forwards 

Κυβερνητικά ομόλογα 

Εταιρικά ομόλογα 

Δείκτες επιτοκίων (LIBOR) 

FRAs, Swaps 

Forwards-Foreign exchange 

Δικαιώματα (Options) 

Κυβερνητικά ομόλογα 

Εταιρικά ομόλογα 
Δείκτες επιτοκίων 
FRAs, Swaps 

Κεφαλαιακή χρέωση 
για ειδικό ρίσκο 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Ναι 
Όχι 
Όχι 

Κεφαλαιακή χρέωση 
για γενικό ρίσκο 

Ναι, ως δύο τοποθετήσεις* 

Ναι, ως δύο τοποθετήσεις 

Ναι, ως δύο τοποθετήσεις 

Ναι, ως δύο τοποθετήσεις 

Ναι, ως δύο τοποθετήσεις 

Ναι, ως δύο τοποθετήσεις 

Ναι, ως δύο τοποθετήσεις 

Ναι, ως μια τοποθέτηση σε 
κάθε χώρα 

Ένα εκ των δύο: 

Α) Διαμορφώνεται μαζί με 
τη θέση αντιστάθμισης με 
βάση: 
- είτε την «απλοποιημένη 

μέθοδο», 
- είτε την «μέθοδο σεναρίου», 
- είτε με «εσωτερικά 

μοντέλα εκτίμησης». 

Β) Χρέωση γενικού ρίσκου 
αγοράς με βάση τη «μέθοδο 
delta-plus» 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

* Με τον όρο κεφαλαιακή χρέωση με «δύο τοποθετήσεις» ο Πίνακας 5.7 αναφέρεται στη διττή 
φύση κάθε παραγώγου που επηρεάζεται από τα επιτόκια το οποίο καταγράφεται και ως long 
και ως short θέση από την τράπεζα. 
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υπολειμματική διάρκεια 8 ετών όπου η τράπεζα πληρώνει σταθερές (fixed) 

εκροές κάθε 9 μήνες και λαμβάνει κυμαινόμενες (floating) εισροές μέχρι 

τη λήξη του θα καταγράφεται ως +100€ στη ζώνη 1 (6-12 μηνών) και ως 

-100€ στη ζώνη 3 (7-10 ετών). 

Έτσι εν προκειμένω για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής τους χρέω

σης, τα παράγωγα πρέπει να αναλύονται με βάση τη συνθετική τους θέση 

[βλέπε Γκόρτσος (1995)] και εν συνεχεία να υπολογίζεται ο γενικός κίν

δυνος της αγοράς των θέσεων αυτών (αξιοσημείωτο να αναφέρουμε εδώ 

ότι με εξαίρεση τα Εταιρικά ομόλογα δεν υπάρχει ειδικός κίνδυνος της 

αγοράς για τα παράγωγα «προϊόντα»). 

Ο Πίνακας 5.7 συνοψίζει τους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν 

την αντιμετώπιση -τόσο σε ό,τι αφορά το ειδικό (όπου υπάρχει) όσο και 

σε ό,τι αφορά το γενικό ρίσκο- της κεφαλαιακής χρέωσης των παραγώ

γων επί χρηματοοικονομικών «προϊόντων» από τις τράπεζες. 

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι, στην περίπτωση των Futures με υπο

κείμενο είτε Εταιρικά ομόλογα ή κάποιο Δείκτη Εταιρικών Ομολόγων, το 

υπάρχον είδίκό ρίσκο που θα του αναλογεί είναι αυτό του πιστωτικού 

κινδύνου του εκδότη (π.χ. βλέπε Πίνακα 5.3 για την ταξινόμηση του ρί

σκου). Επίσης, για όλα τα χρηματοοικονομικά «προϊόντα» θα πρέπει να 

ερευνάται η ευαισθησία τους όσον αφορά τη μεταβολή των τιμών των 

υποκειμένων τους και να γίνεται αποτίμηση τους με παρονομαστή στην 

αποτίμηση αυτή την τιμή ενός ομολόγου (zero coupon). Τέλος, να ταξινο

μούνται στις κατηγορίες που διατυπώσαμε στον Πίνακα 5.3. 

5.5.1.2. Η περίπτωση του κινδύνου των μετοχών (equity risk) 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην κεφαλαιακή χρέωση που δημιουρ

γείται για τις τράπεζες από τοποθετήσεις των χαρτοφυλακίων τους (trad

ing book) σε μετοχές. Έχει επίσης εφαρμογή και σε όλες τις short ή long 

θέσεις πάνω σε Δείκτες που έχουν λειτουργία και συμπεριφορά αντίστοι

χη με αυτή των μετοχών, αλλά δεν έχει εφαρμογή σε μη μετατρέψιμες 

προνομιούχες μετοχές (non-convertible preferred stocks). Εφαρμογή τέλος 

υπάρχει και για τα commitments για αγορά ή πώληση μετοχών. 
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Το είδίκό ρίσκο (specific risk) στην περίπτωση αυτή υπάρχει και υπο

λογίζεται με βάση την απόλυτη αθροιστική τοποθέτηση των short και long 

θέσεων της τράπεζας σε μετοχές. Το δε γενικό ρίσκο (general risk) υπολο

γίζεται από τη διαφορά μεταξύ των δύο προαναφερόμενων θέσεων (δηλαδή 

από τη συνολική «καθαρή» θέση). Επίσης, ο υπολογισμός της κεφαλαιακής 

χρέωσης πρέπει να γίνει σε τιμές αγοράς (market). Τέλος, σε αντίθεση με 

την περίπτωση του κινδύνου των επιτοκίων, εδώ τόσο για το ειδικό όσο και 

για το γενικό ρίσκο, η κεφαλαιακή χρέωση ακολουθεί τη μεθοδολογία του 

8% επί της έκθεσης της τράπεζας στο χρηματοοικονομικό «προϊόν». 

Σε γενικότερους αλγεβρικούς όρους, στην περίπτωση των μετοχών, 

οι μεταβλητές ESMR- και w χ EGMR- έχουν πολλαπλασιασθεί με συντε

λεστή κ = 0,08 και κατ' επέκταση η απορρέουσα κεφαλαιακή χρέωση της 

τράπεζας έχει την εξής μορφή: 

κ χ w χ EGMR· + κ χ ESMR = E0MR- = κεφαλαιακή χρέωση (5.10). 

Έτσι, αν για παράδειγμα υπάρχουν τοποθετήσεις «αγοράς και πώ

λησης» σε μετοχές αξίας 300€ συνολικά, τότε το ειδικό ρίσκο θα είναι 24€ 
(=300€ χ 0,08). Επιπροσθέτως όμως, παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα 

από τον νομοθέτη (Market Risk Amendment) να μειωθεί η χρέωση του 

ειδικού ρίσκου στο 4%, αν η κεντρική τράπεζα της χώρας θεωρήσει ότι το 

χαρτοφυλάκιο της τράπεζας είναι αρκετά καλά διαφοροποιημένο (well 

diversified) και υπάρχει και ικανή ρευστότητα σε αυτό. 

Στην περίπτωση παραγώγων σε μετοχές, συνοπτικά να αναφέρουμε 

ότι η κεφαλαιακή χρέωση για το ειδικό αλλά και το γενικό ρίσκο πάνω σε 

αυτά θα πρέπει, όπως επισημαίνει το Market Amendment της Βασιλείας II, 

να υπολογίζεται αφού πρώτα μετατραπούν αυτά (τα παράγωγα) σε τρέ

χουσες ονομαστικές τιμές συμβολαίων επί των μετοχών (που είναι και ο 

υποκείμενος τους). Για παράδειγμα, τα Futures επί μετοχών θα πρέπει να 

μετατραπούν σε τρέχουσες τιμές αγοράς ή πώλησης συμβολαίου επί των 

μετοχών. Τα Futures που είναι συνδεδεμένα με μετοχικούς Δείκτες (π.χ. ο 

F.T.S.E.-20 του Χ.Α.) θα πρέπει επίσης να αναφέρονται σε τρέχουσες τι

μές αγοράς συμβολαίου του Δείκτη150. 

150. Παρεμπιπτόντως σε περιπτώσεις όπως τα equity Swaps, η καταγραφή 
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Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό της αναλογούσας κεφαλαιακής χρέω

σης στα προαναφερθέντα παράγωγα, ο νομοθέτης προβλέπει πρώτα από 

όλα την ανάπτυξη όλων των θέσεων (short ή long) σε τρέχουσες ονομα

στικές τιμές (τιμή συμβολαίου επί αριθμό συμβολαίων). Μετά από αυτό, η 

μεν χρέωση γενικού ρίσκου θα είναι αποτέλεσμα μιας «καθαρής» θέσης, 

μετά από αντιστάθμιση (ή συνυπολογισμό) όλων των short ή long θέσεων, 

στα προαναφερθέντα παράγωγα, το δε είδίκό ρίσκο θα είναι αποτέλεσμα 

μιας απόλυτης άθροισης όλων των θέσεων στις τρέχουσες τιμές τους. Και 

στις δύο περιπτώσεις ρίσκου θα εφαρμοσθεί εν συνεχεία το 8%. 

Επιπροσθέτως, η Βασιλεία II προβλέπει, ως εξαίρεση, η κεφαλαιακή 

χρέωση ειδικού ρίσκου να είναι της τάξης του 2% (και όχι 8%) μόνο σε 

περίπτωση που η τράπεζα είναι short ή long τοποθετημένη σε ένα Future 

ενός Δείκτη μετοχών που αποτελείται από καλά κατανεμημένες μετοχές 

(Index of equities). Ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται αυτή η επιβάρυνση 

είναι για να καλυφθούν θέματα που έχουν να κάνουν με κινδύνους σχετι

κούς με την υλοποίηση της πράξης (ονομάζεται execution risk). Το ίδιο 

ποσοστό (2%) προτείνεται και για τις περιπτώσεις στρατηγικών arbitrage 

πάνω σε Futures όπου βέβαια η αντίθετη θέση της εξαιρείται από την 

κεφαλαιακή χρέωση151. 

Τέλος, ο Πίνακας 5.8 παρουσιάζει συνοπτικά τι ισχύει σε ό,τι αφορά 

την κεφαλαιακή χρέωση των τραπεζών για ειδικό και γενικό ρίσκο λόγω 

της τοποθέτησης της σε παράγωγα επί μετοχών ή σε Δείκτες μετοχών, 

στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου (trading book) τους. 

τους στον Ισολογισμό της τράπεζας θα πρέπει να γίνεται με δύο θέσεις (μία short 
και μία long) και μετά να προχωρούμε σε υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης 
τους. Επιπροσθέτως, τα equity Options θα πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τον 
συνδεδεμένο με αυτά υποκείμενο (βλέπε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της 
απλοποιημένης μεθόδου στην παράγραφο 5.5.1.5). 

151. Για μια πιο λεπτομερή αναφορά τέτοιων στρατηγικών πάνω στις ο
ποίες εφαρμόζεται το 2% της κεφαλαιακής χρέωσης στο ειδικό ρίσκο βλέπε 
σελίδα 20, παράγραφο 8, στο Market Risk Amendment (2005). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 

Τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου από παράγωγα επί μετοχών 

(equity derivatives risk) 

Χρηματοοικονομικό 
εργαλείο 

O.T.C. παράγωγα-Futures 

Ατομικές μετοχές 

Δείκτες 

Δικαιώματα (Options) 

Ατομικές μετοχές 

Δείκτες 

Κεφαλαιακή χρέωση για 
ειδικό ρίσκο 

Ναι 

2% 

Ναι 

2% 

Κεφαλαιακή χρέωση για 
γενικό ρίσκο 

Ναι, ως υποκείμενος 

Ναι, ως υποκείμενος 

Ίδιο με την περίπτωση 
του Πίνακα 5.7 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

5.5.1.3. Η περίπτωση του συναλλαγματικού κινδύνου (Foreign exchange risk) 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται συνοπτικά στην απορρέουσα κεφαλαια

κή χρέωση που δημιουργείται για τις τράπεζες από τοποθετήσεις/εκθέσεις 

των χαρτοφυλακίων τους (trading book) είτε σε συνάλλαγμα είτε ακόμα 

και σε χρυσό και θεωρούνται κατ' ουσία εκθέσεις ενός ιδιότυπου γενικού 

ρίσκου152. Βασικά δύο πράγματα εξετάζει η συγκεκριμένη ενότητα: την έκθε

ση (exposure) και την απορρέουσα κεφαλαιακή χρέωση από short ή/και 

long «θέσεις» μιας τράπεζας σε διάφορα νομίσματα καθώς επίσης και τις 

ανάλογες εκθέσεις και χρεώσεις για την περίπτωση του χρυσού. 

'Οταν αναφερόμαστε στην έκθεση (exposure) της τράπεζας σε ένα 

νόμισμα, σύμφωνα με τη Βασιλεία II (2006), θα πρέπει να αθροίσουμε: 

• Την «καθαρή» τρέχουσα (spot) θέση της τράπεζας (στοιχεία Ενεργη

τικού μείον τις Υποχρεώσεις που έχουν υπολογισθεί σε τιμές της υπό 

εξέταση ισοτιμίας). 

152. Το ονομάζουμε «ιδιότυπο» γενικό ρίσκο διότι δεν παίρνει τη διαφορά 
των short και long θέσεων μιας τράπεζας σε νομίσματα όπως στις άλλες περι
πτώσεις (βλέπε equity risk) αλλά μόνο τη μεγαλύτερη των δύο θέσεων στην οποία 
εν συνεχεία εφαρμόζει την κεφαλαιακή χρέωση του 8%. 
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• Την «καθαρή» μελλοντική (Forward) θέση [μελλοντικές αποδόσεις μείον 

υποχρεώσεις σε όρους του προσυμφωνημένου συναλλάγματος όπου 

συμπεριλαμβάνει τα Futures συναλλάγματος και το «σώμα» (Principal) 

από Swaps σε συνάλλαγμα που δεν έχει συμπεριληφθεί στην τρέχουσα 

(spot) «καθαρή» θέση]. 

• Τις όποιες εγγυήσεις οι οποίες δεν πρόκειται να επανεισπραχθούν. 

• Τα «καθαρά» μελλοντικά εισοδήματα (θετικά ή αρνητικά) που δεν είναι 

ήδη δεδουλευμένα αλλά έχουν πλήρως αντισταθμιστεί (hedged)153. 

• Τα όποια κέρδη ή ζημίες σε ξένο νόμισμα που δημιουργούνται από τις 

ιδιαιτερότητες του λογιστικού συστήματος και σχετίζονται με το συ

νάλλαγμα. 

• Την όποια «καθαρή» θέση με βάση τη μέθοδο delta equivalent154 που 

προκύπτει από τα Δικαιώματα (options) πάνω σε ένα ξένο νόμισμα. 

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι η Βασιλεία II επιτρέπει στις κεντρικές 

τράπεζες να εξαιρέσουν από την κεφαλαιακή χρέωση των εμπορικών τρα

πεζών τις «ανοικτές» θέσεις σε ξένο νόμισμα που σκοπό έχουν την αντι

στάθμιση τους (hedging) σε αρνητικά shocks, π.χ., την αλλαγή της αξίας 

αποτίμησης των στοιχείων εκείνων της τράπεζας που είναι εκφρασμένα σε 

αυτό το ξένο νόμισμα. 

Πιο συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι μια τράπεζα έχει στο χαρτοφυ

λάκιο της απαιτήσεις (assets) σε εγχώριο νόμισμα αλλά και ένα σημαντικό 

μέρος με απαιτήσεις εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα. Έτσι στην περίπτωση 

ενός αρνητικού shock, π.χ. υποτίμησης του εγχώριου νομίσματος σε σχέση 

με το ξένο, η τράπεζα μπορεί να οδηγηθεί σε πρόβλημα σε ό,τι αφορά την 

κεφαλαιακή της επάρκεια (λόγω μεγάλης θετικής αλλαγής της αξίας των ξέ

νων απαιτήσεων στο Ενεργητικό της). Με βάση αυτό το παράδειγμα, μια το

ποθέτηση της τράπεζας σε μια θέση πώλησης (short) σε εγχώριο νόμισμα (λό

γω της προσμονής μιας τέτοιας υποτίμησης) που σκοπό έχει την προστασία 

153. Η παρουσίαση του συγκεκριμένου μέρους στον Ισολογισμό της τρά
πεζας που ενεργοποιείται σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι στη διακριτική της 
ευχέρεια και δεν είναι υποχρεωτική. 

154. Μια περιληπτική ανάλυση της συγκεκριμένης μεθόδου παρουσιάζεται 
στην ενότητα 5.5.1.5 όπου παρουσιάζονται τα Δικαιώματα (options). 
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του λόγου της κεφαλαιακής επάρκειας, η Βασιλεία II την θέτει εκτός ανά

γκης υπολογισμού αντίστοιχης κεφαλαιακής χρέωσης στα πλαίσια του γενι

κού ρίσκου. Βέβαια το συγκεκριμένο θέμα έχει και τις αρνητικές πλευρές του, 

διότι στην εξαιρετική περίπτωση της ανατίμησης του εγχώριου νομίσματος 

μια τέτοια θέση πώλησης (short) οδηγεί την υπό εξέταση τράπεζα σε ζημίες. 

Ένα δεύτερο τμήμα της συγκεκριμένης ενότητας έχει να κάνει, 

όπως προαναφέραμε, με τη μέτρηση του συναλλαγματικού κινδύνου και 

την κεφαλαιακή χρέωση που δημιουργείται από τις όποιες short ή long 

τοποθετήσεις μιας τράπεζας στα διάφορα νομίσματα. 

Έτσι, σύμφωνα με την απλούστερη προσέγγιση (Shorthand method)155, 

οι όποιες θέσεις της τράπεζας σε κάθε ξένο νόμισμα πρέπει να μετατρα

πούν σε τρέχουσες (spot) τιμές του εγχώριου νομίσματος. Εν συνεχεία θα 

αθροιστούν ξεχωριστά οι υπάρχουσες short και long θέσεις και όποια 

δίνει τη μεγαλύτερη τιμή από τις δύο1 5 6 θα πολλαπλασιασθεί με το 8% 

για τον τελικό υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης. 

Ο Πίνακας 5.9 συνοψίζει με αριθμούς το παραπάνω παράδειγμα 

υπολογισμού του συναλλαγματικού κινδύνου που δημιουργείται από τις 

short ή long θέσεις της τράπεζας στα διάφορα νομίσματα και σε χρυσό. 

Είναι προφανές από το παράδειγμα του συγκεκριμένου πίνακα ότι η 

κεφαλαιακή χρέωση για το ιδιότυπο γενικό ρίσκο είναι το προϊόν της 

άθροισης των long θέσεων σε συνάλλαγμα (300€) -μιας και αυτή είναι 

μεγαλύτερη από την άθροιση των short θέσεων (200€)- συν τη μοναδική 

short θέση σε χρυσό (-35€). Το άθροισμα αυτό επί 8% μάς δίνει την 

αναλογούσα κεφαλαιακή χρέωση (=26,8€)157. 

Τέλος, η Βασιλεία II επιτρέπει στις τράπεζες -με τη σύμφωνη γνώμη 

της κεντρικής τράπεζας της κάθε χώρας- να μην προχωρούν σε κεφαλαι-

155. Υπάρχει επίσης και η προσέγγιση των Εσωτερικών Μοντέλων που είναι 

πιο περίπλοκη και λαμβάνει υπόψη και τον κίνδυνο που εμπεριέχεται στο συνολικό 

χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. 

156. Συν (αν υπάρχει) την «καθαρή» θέση (είτε short είτε long) της όποιας 

τοποθέτησης της τράπεζας σε χρυσό. 

157. Σημείωση: Στην περίπτωση του συναλλαγματικού κινδύνου, με βάση 

την εξίσωση (5.10) έχουμε ES-MR- = 0, αφού δεν υπάρχει ειδικό ρίσκο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9 

Παράδειγμα υπολογισμού του συναλλαγματικού κινδύνου 

(σε ευ ρω) 

Νόμισμα 

Γιεν Ιαπωνίας 

Γουάν Κίνας 

Αγγλικές λίρες 

Κορώνες Δανίας 

Δολάρια 

Άθροισμα Θέσης 

Χρυσός 

Κεφαλαιακή χρέωση 

Θέση πώλησης - long 

+50 

+ 100 

+ 150 

+300€ 

Θέση αγοράς - short 

-20 

-180 

-200€ 

-35 

335 (300+35)€ χ 8% = 26,8€ 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

ακή χρέωση στις περιπτώσεις όπου οι εργασίες τους σε ξένο νόμισμα εί

ναι μικρές (σε σχέση με το μέγεθος τους) αλλά και όταν δεν παίρνουν 

«θέσεις» (long ή short) σε συνάλλαγμα. 

5.5.1.4. Η περίπτωση του κινδύνου από εμπορεύματα και μέταλλα 

(commodities risk) 

Η ενότητα αυτή καλύπτει εν συντομία τον κίνδυνο που δημιουργείται 

από την τοποθέτηση της τράπεζας σε διαπραγματεύσιμα εμπορεύματα 

(π.χ. αγροτικά προϊόντα, πετρέλαιο κ.λπ.) αλλά και σε πολύτιμους λίθους 

και μέταλλα. Οι συγκεκριμένες αγορές θεωρούνται από τις πιο περί

πλοκες, ευμετάβλητες και λιγότερο ρευστές (liquid) σε σχέση με άλλες 

αγορές. Σε μεγάλες διεθνείς τράπεζες όπου στο χαρτοφυλάκιο αγοραπω

λησιών τους υπάρχουν τέτοια προϊόντα, αναπτύσσονται και στρατηγικές 

που έχουν να κάνουν με τα συμβόλαια πάνω σε παράγωγα τέτοιων προϊό

ντων τα οποία εμπεριέχουν επιπρόσθετους κινδύνους158. 

158. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι: το κατευθυνόμενο (directional) ρίσκο που κα
λύπτει την έκθεση που δημιουργείται από αλλαγές στις τρέχουσες τιμές (spot) 
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Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό του κινδύ

νου των εμπορευμάτων, ο οποίος εν συνεχεία οδηγεί και στον υπολογισμό 

της αντιστοιχούσας κεφαλαιακής χρέωσης: η μέθοδος των (εσωτερικών) 

μοντέλων τα οποία υπολογίζουν τον κίνδυνο εμπορευμάτων (models meas

uring commodities risk), η μέθοδος της ώριμης σκάλας [maturity ladder 

approach) και τέλος η απλοποιημένη μέθοδος (simplified approach) 1 5 9 . 

Επιπροσθέτως, η Βασιλεία II (2006) αναφέρει ότι για μικρά χαρτοφυλάκια 

εμπορευμάτων χρησιμοποιούνται οι δύο τελευταίες μεθοδολογίες και μό

νο οι τράπεζες με μεγάλα και μακροχρόνια χαρτοφυλάκια τέτοιων προϊό

ντων προχωρούν σε Εσωτερική μοντελοποίηση. 

Σε ό,τι αφορά τις δύο πιο απλές μεθόδους -τη μέθοδο της ώριμης 

σκάλας (και την απλοποιημένη μέθοδο- θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 

συνοπτικά τα κάτωθι με σκοπό τον υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης: 

Ξεκινώντας από τη μέθοδο της ώριμης σκάλας θα πρέπει -σύμφω

να με το Market Risk Amendment- πρώτα να εκφράσουμε την «εμπορική» 

θέση (spot και forward) της τράπεζας σε ποσοτικές μονάδες μέτρησης 

(π.χ. βαρέλια, κιλά κ.λπ.). Η spot «καθαρή» (net) θέση σε κάθε προϊόν 

προκύπτει από το γινόμενο της τρέχουσας τιμής του σε εγχώριο νόμισμα 

επί την ποσότητα του. Τώρα σε ό,τι αφορά την επιμέτρηση των όποιων 

«επιπρόσθετων κινδύνων» (δηλαδή το forward gap κίνδυνο και το ρίσκο 

επιτοκίου) δημιουργούμε χρονικά καθορισμένες ζώνες, όπως και στην 

περίπτωση των Πινάκων 5.3 και 5.4, όπου σε κάθε ζώνη αντιστοιχεί ένα 

σταθερό spread rate (1,5%). 

των εμπορευμάτων, οι οποίες προκαλούνται από τις «ανοικτές» θέσεις πάνω σε 

αυτά, το βασικό ρίσκο που αναφέρεται στον κίνδυνο που δημιουργείται από τη 

μεταβολή των τιμών των εμπορευμάτων που συσχετίζονται μεταξύ τους, και τέλος 

το forward gap και το ρίσκο επιτοκίου που καλύπτουν την έκθεση που δημιουρ

γείται από μεταβολές στις μελλοντικές (forward) τιμές των εμπορευμάτων και οι 

οποίες προκαλούνται από διαφορές ωριμότητας θέσεων (maturity mismatches) 

[βλέπε ενότητα A4 στο Market Risk Amendment της Βασιλείας II (2005)]. 

159. Παραδείγματα για την εφαρμογή αυτών των μεθόδων παρουσιάζονται 

και στο δεύτερο μέρος (Part Β) του Market Risk Amendment (2005). 
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Για την καλύτερη δυνατή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της 

συγκεκριμένης μεθόδου θα δώσουμε ένα πρακτικό παράδειγμα, όπως 

αυτό παρουσιάζεται από το Part C3 του Market Risk Amendment (βλέπε 

Πίνακα 5.10). 

Υποθέτουμε ότι τη χρονική περίοδο της πρώτης ζώνης (3-6 μήνες) 

είμαστε 800$ Long και 1.000$ Short στο ίδιο εμπόρευμα. Το οριζόντιο 

«άθροισμα» ανά χρονική ζώνη των short και long θέσεων, οδηγεί σε ένα 

αποτέλεσμα (στην παραπάνω περίπτωση 1.800$). Το αποτέλεσμα αυτό το 

πολλαπλασιάζουμε με την αναλογούσα τιμή του spread rate (1,5%) και 

έτσι παίρνουμε έναν πρώτο λογαριασμό κεφαλαιακής χρέωσης (24$). Εν 

συνεχεία προχωρούμε στο αντισταθμιστικό «ταίριασμα» των Short και 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10 

Υπολογισμός κεφαλαιακής χρέωσης σε κίνδυνο εμπορευμάτων με βάση 

τη μέθοδο της ώριμης σκάλας 

Χρονικές 

ζώνες 

3-6 Μήνες 

1-2 Έτη 

> 3 Έτη 

Θέσεις 

Long 800$ και 
Short 1.000$ 

Long 600$ 

Short 600$ 

Spread 
rate 

1,5% 

1,5% 

1,5% 

Τρόπος υπολογισμού 

χρέωσης 

800Long+800Short 
(matched) χ 1,5% = 

200 Short Forward στο 
1-2 έτη 

Κεφαλαιακή χρέωση: 
200 Short x 2 x 0,6% = 

200l_ong+200Short 
(matched) x 1,5% = 

400 Short Forward στο 
>3 έτη 

Κεφαλαιακή χρέωση: 
400 Short x 2 x 0,6% = 

400Long+400Short 
(matched) x 1,5% = 

Καθαρή θέση: 200Short 

Κεφαλαιακή χρέωση: 
200 Short χ 0,15% = 

Συνολική κεφαλαιακή χρέωση 

Τελική 

χρέωση 

24$ 

2,4$ 

6$ 

4,8$ 

12$ 

30$ 

79,20$ 

Πηγή: Basel's Market Risk Amendment (2005). 
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Long θέσεων της ζώνης αυτής (3-6 μήνες). Σε αλγεβρικούς όρους έχουμε 

200$Short (=1.000$Long - 800$Short). Την υπολειμματική αξία (200$Short) 

του εν λόγω αντισταθμιστικού «ταιριάσματος» την πολλαπλασιάζουμε με 

0,6% και το ποσό που προκύπτει προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα από 

το οριζόντιο «άθροισμα» κεφαλαιακή χρέωση (=24$). Έχουμε δηλαδή 

200$Short χ 0,6 χ 2 (λόγω δύο θέσεων ως παράγωγο)=2,4$ επιπρόσθετη 

κεφαλαιακή χρέωση. Έτσι φθάνουμε στο συνολικό πρώτο μέρος της χρέω

σης για το γενικό ρίσκο (26,4$ = 2,4$ + 24$). Η επόμενη θέση της τράπε

ζας στο παράδειγμα μας είναι στη δεύτερη ζώνη (1-2 έτη) με 600$Long. 

Λόγω του γεγονότος ότι «ταιριάζονται» οι αντιθετικές θέσεις ανά ζώνη, 

εδώ θα έχουμε την υπολειμματική αξία των 200$ Short από την πρώτη 

ζώνη (3-6 μήνες) να «ταιριάζεται» με 200$Long από την παρούσα ζώνη 

(αφήνοντας τώρα μια νέα υπολειμματική αξία των 400$ Long). Εφαρμόζου

με και πάλι την ίδια διαδικασία (όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 5.10) 

υπολογισμού της κεφαλαιακής χρέωσης και έτσι παίρνουμε το δεύτερο 

μέρος της χρέωσης για το γενικό ρίσκο (10,8$ = 6$ + 4,8$). Τέλος, μετά 

το «ταίριασμα» αντιθετικών θέσεων και στην τρίτη ζώνη (>3 έτη), ακολου

θώντας την ίδια διαδικασία, βρισκόμαστε με μια τελική υπολειμματική αξία 

των 200$ Short η οποία όμως, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Market Risk 

Amendment, πρέπει να πολλαπλασιαστεί με 15% και όχι με 0,6% όπως στις 

ενδιάμεσες ζώνες. Η άθροιση εν συνεχεία όλων των μερών της κεφαλαιακής 

χρέωσης από όλες τις ζώνες μάς δίνει και την ολική κεφαλαιακή χρέωση στη 

συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον κίνδυνο εμπορευμάτων (= 79,20$). 

Σε ό,τι αφορά την απλοποιημένη μέθοδο, η έμφαση δίδεται στο 

κατευθυνόμενο (directional) ρίσκο των εμπορευμάτων, για τον υπολογισμό 

του οποίου ακολουθείται η ίδια περίπου διαδικασία με τη μέθοδο της ώρι

μης σκάλας (χωρίς όμως το spread rate). Σε ό,τι αφορά τα άλλα είδη «επι

πρόσθετου κινδύνου» (το forward gap, το βασικό ρίσκο και το ρίσκο επι

τοκίου), η κεφαλαιακή χρέωση για κάθε εμπόρευμα θα επιβαρύνεται με ένα 

επιπρόσθετο 3% επί του όγκου των συνολικών θέσεων (Long και Short) σε 

τρέχουσες τιμές. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή χρέωση της τράπεζας για 

τοποθετήσεις σε παράγωγα εμπορευμάτων (commodity derivatives), η 
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αποτίμηση τους θα γίνεται επί του συνολικού τους όγκου και στις τρέχου

σες τιμές τους. 

5.5.1.5. Η περίπτωση του κινδύνου των Δικαιωμάτων (Options) 

Η ενότητα αυτή καλύπτει εν συντομία τον κίνδυνο που δημιουργείται 

από την τοποθέτηση του χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών της τράπεζας σε 

Δικαιώματα (Options). Ένα από τα σημεία που επισημαίνει η Βασιλεία II 

σχετικά με τα Δικαιώματα (Options) είναι η δυσκολία που υπάρχει για την 

καταγραφή της τιμής του ρίσκου (σ) των Δικαιωμάτων πάνω στην οποία 

θα υπολογισθεί εν συνεχεία και η κεφαλαιακή χρέωση. Έτσι ο νομοθέτης 

αφήνει κάποια περιθώρια στις κεντρικές τράπεζες σε ό,τι αφορά το θέμα 

αυτό. Αναλυτικότερα, με βάση τον ρόλο των τραπεζών πάνω στα Δικαιώ

ματα, η Βασιλεία II ξεχωρίζει δύο εναλλακτικές κατηγορίες υπολογισμού 

της τιμής του ρίσκου των Δικαιωμάτων: την κατηγορία εκείνη όπου οι 

εμπορικές τράπεζες απλά έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους Δικαιώματα για 

κερδοσκοπικούς λόγους, και την κατηγορία όπου η τράπεζα είναι market 

maker (δημιουργός Δικαιωμάτων). 

Στην πρώτη περίπτωση οι τράπεζες είναι ελεύθερες να ακολουθήσουν 

την απλοποιημένη μέθοδο προσέγγισης της τιμής του ρίσκου των Δικαιω

μάτων. Στην εναλλακτική όμως περίπτωση, για τον υπολογισμό της τιμής του 

ρίσκου των Δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί είτε κάποιο risk 

management model είτε κάποια ενδιάμεση προσέγγιση, όπως για παρά

δειγμα η μέθοδος Delta Plus ή η προσέγγιση Σεναρίου (Scenario approach). 

Η χρήση της απλοποιημένης μεθόδου αναφέρεται κατ' ουσία στον 

τρόπο που θα διακρατούνται κεφάλαια σε περίπτωση τοποθετήσεων της 

τράπεζας σε Puts ή Calls^60 επί χρηματοοικονομικών «προϊόντων». Ο Πίνα

κας 5.11 είναι ενδεικτικός της κεφαλαιακής χρέωσης με βάση τις τοποθε

τήσεις της τράπεζας σε τέτοια Δικαιώματα. 

160. Call: Αγορά ή πώληση συμβολαίων μεταξύ αντισυμβαλλομένων πάνω 
στην ανοδική πορεία π.χ. ενός δείκτη. Put: Αγορά ή πώληση συμβολαίων μεταξύ 
αντισυμβαλλομένων πάνω στην καθοδική πορεία του ίδιου δείκτη. 
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Για να γίνει πιο απλή και κατανοητή η κεφαλαιακή χρέωση με βάση 

τις αναφορές του παρακάτω πίνακα, θα δώσουμε ένα παράδειγμα. 

Υποθέτουμε ότι ένας επενδυτής (το χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας) έχει 

αγοράσει 100 μετοχές οι οποίες την τρέχουσα στιγμή κοστίζουν 10€ και 

ταυτόχρονα έχει Δικαιώματα σε Puts της μετοχής με τιμή εξάσκησης (Stri

ke price) τα 11€. Η κεφαλαιακή χρέωση σε αυτή την περίπτωση προσδιο

ρίζεται ως εξής: 1.000€ χ 16% (= 8% για το γενικό και 8% για το ειδικό 

ρίσκο) = 160€. Από αυτά αφαιρείται το ποσό των 100€ που προκύπτει 

από τη διαφορά (11—10)€ χ 100 μετοχές, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ 

τρέχουσας τιμής και του χρηματοοικονομικού ισοδύναμου (in the money 

τιμή) του Δικαιώματος. Έτσι η καθαρή κεφαλαιακή χρέωση για τα συ

γκεκριμένα Δικαιώματα σε Puts θα είναι της τάξης των 60€ (160€ - 100€). 

Η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται και όταν ο υποκείμενος είναι ξένο νόμι

σμα ή εμπόρευμα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11 

Κεφαλαιακή χρέωση σε Δικαιώματα (Options): 

Η απλοποιημένη προσέγγιση 

Θέση της τράπεζας 
(παράδειγμα) 

Δανεισμός μετρητών για αγορά 
χαρτοφυλακίου μετοχών (long Cash) 
και αγορά Put για αντιστάθμιση 

ή 
Ανοικτή πώληση χαρτοφυλακίου 
μετοχών (short Cash) και αγορά 
Call για αντιστάθμιση 

Long (αγορά) Call 

ή 
Long (αγορά) Put 

Κεφαλαιακή χρέωση της θέσης 

Θα είναι η αγοραία τιμή της υποκείμενης 
μετοχής πολλαπλασιασμένη από το 
άθροισμα της κεφαλαιακής χρέωσης 
του ειδικού και του γενικού ρίσκου 
του υποκειμένου μείον το ποσό που 
προκύπτει από τη διαφορά τρέχουσας με 
την in the money* τιμή του δικαιώματος 

Η κεφαλαιακή χρέωση θα είναι 
η εναλλακτικά μικρότερη τιμή από: 
Α) την αγοραία τιμή της υποκείμενης μετοχής 
πολλαπλασιασμένη με το άθροισμα της 
κεφαλαιακής χρέωσης του ειδικού και 
του γενικού ρίσκου του υποκειμένου και 
Β) την αγοραία τιμή του Δικαιώματος 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

* χρηματοοικονομικό ισοδύναμο. 
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Η μέθοδος Delta Plus, όπως αναφέραμε και στην αρχή της ενό

τητας αυτής, αποτελεί μαζί με τη μέθοδο του Σεναρίου τις δύο ενδιάμε

σες (intermediate), όπως ονομάζονται, προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται 

για την κεφαλαιακή χρέωση των τραπεζών στην περίπτωση που αυτές εί

ναι market maker (δημιουργοί Δικαιωμάτων) στην αγορά. 

Στη συγκεκριμένη μεθοδολογία αναζητείται η κεφαλαιακή χρέωση 

επί των Δικαιωμάτων (Options), όπως αυτή προκαλείται μέσω των «Greek 

Letters»161. 

Δηλαδή η τράπεζα, που ως market maker δημιουργεί ρευστότητα 

στην αγορά Δικαιωμάτων, έχει την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνει στην 

κεφαλαιακή της χρέωση τις σταθμισμένες θέσεις του ρίσκου που αυτά (τα 

Δικαιώματα) φέρουν. Για τον υπολογισμό όμως αυτών των σταθμισμένων 

θέσεων η τράπεζα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα «Greek Letters» -ως mar

ket maker- για τα οποία θα υπάρχει αναλογούσα κεφαλαιακή χρέωση (π.χ. 

η κεφαλαιακή χρέωση του delta καθώς επίσης του gamma αλλά και του vega 

για το κάθε προτεινόμενο Δικαίωμα από την τράπεζα προς την αγορά) 1 6 2 . 

Η κεφαλαιακή χρέωση με βάση τα »Greek Letters» 

Για να φθάσουμε στην κεφαλαιακή χρέωση από τα «Greek Letters» 

των Δικαιωμάτων (options), θα πρέπει πρώτα να υπολογισθεί η στάθμιση 

τους. Έτσι ξεκινάμε από την περίπτωση της στάθμισης του delta. 

161. Στη φρασεολογία των παραγώγων υπάρχει η ενότητα που ονομάζεται 

«The Greek Letters» που απευθύνεται στους market makers της αγοράς οι οποίοι 

θα πρέπει να είναι σε θέση υπολογίζουν τα κάτωθι στοιχεία στα Δικαιώματα: 

delta = dP/dY 

όπου Ρ η τιμή του Δικαιώματος (option) και Υ η τιμή του υποκείμενου (π.χ. μιας 

μετοχής ή ενός επιτοκίου) 

gamma = d2P/d2Y και τέλος 

vega = dP/doy 

όπου oy η τυπική απόκλιση του υποκείμενου Υ. 

162. Για μια αναλυτικότερη παρουσίαση των «Greek Letters» βλέπε Hull 

(2002), Fundamentals of Futures and Options Markets, Prentice Hall Finance edition, 

Κεφάλαιο 8. 
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Α) Η περίπτωση του delta 

Ο υπολογισμός της στάθμισης του delta εξαρτάται και από το είδος 

του υποκείμενου του Δικαιώματος. Ειδικότερα, στην περίπτωση αναζήτη

σης της κεφαλαιακής χρέωσης σε Δικαίωμα (option) που ο υποκείμενος 

είναι ομόλογο ή επιτόκιο, ο νομοθέτης προτείνει μια διττή χρονική προ

σέγγιση (two legged) επί του συμβολαίου του υποκειμένου. Πιο συγκεκρι

μένα, ένα τμήμα της προσέγγισης έχει να κάνει με τον χρόνο αγοράς του 

συμβολαίου από την τράπεζα και ένα άλλο τμήμα με την «ενεργοποίηση» 

του υποκειμένου: πότε δηλαδή χρονικά ξεκινά (take effect) το συμβόλαιο 

του υποκειμένου και πότε λήγει (matures). Έτσι για παράδειγμα, η διακρά-

τηση τον Απρίλιο ενός Δικαιώματος αγοράς (π.χ. Long Call) πάνω σε ένα 

Future Ιουνίου για 3-μηνιαίο επιτόκιο θα θεωρείται ως θέση Long με 

ωριμότητα πέντε μηνών (από την αγορά μέχρι τη λήξη του υποκειμένου) 

και Short με ωριμότητα δύο μηνών (μέχρι να ενεργοποιηθεί το συμβό

λαιο). Η διαφορά των δύο παραπάνω θέσεων επί του Δικαιώματος πάνω 

στον υποκείμενο θα μας δίνει την αναλογούσα στάθμιση του delta, έτσι 

ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε εν συνεχεία την κεφαλαιακή του 

χρέωση στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας (η κεφαλαιακή χρέωση θα είναι 

το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του delta επί τη «στάθμιση» του επί 

του αριθμού των συμβολαίων με τους αντισυμβαλλομένους επί την τιμή 

του κάθε συμβολαίου επί το 8%). 

Στην περίπτωση τώρα Δικαιώματος (option) που ο υποκείμενος είναι 

μετοχή (equity), η στάθμιση με την οποία θα πολλαπλασιασθεί το delta, έτσι 

ώστε να προχωρήσουμε μετά στην τελική κεφαλαιακή του χρέωση, εμπε

ριέχεται στον υπολογισμό του κινδύνου αγοράς που περιγράφηκε στην 

ενότητα του κινδύνου των μετοχών (παράγραφος 5.5.1.2 -equity risk). Η 

αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση της κεφαλαιακής 

χρέωσης για Δικαιώματα (options) που ο υποκείμενος είναι ξένο νόμισμα ή 

χρυσός (foreign exchange or gold risk). Τέλος, σε ό,τι αφορά την περίπτωση 

της κεφαλαιακής χρέωσης για Δικαίωμα (option) που ο υποκείμενος είναι 

εμπόρευμα, ο νομοθέτης προτείνει να ακολουθηθεί η μεθοδολογία της 

ώριμης σκάλας (για τον υπολογισμό του σταθμισμένου κινδύνου από το 

delta) στα πλαίσια του υπολογισμού του κινδύνου της αγοράς. 
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Β) Η περίπτωση του gamma 

Επιπροσθέτως, όπως και με το delta, θα υπάρχει κεφαλαιακή χρέω

ση και για τον κίνδυνο που εισφέρουν στη δημιουργία ενός Δικαιώματος 

(option) οι συντελεστές gamma και vega αντίστοιχα. 

Σε ό,τι αφορά την επίδραση του gamma (ευρύτερα του «gamma 

impact») επί της αξίας των Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη Βασιλεία II (2006), 

θα υπολογίζεται από την εξής σχέση: 

1 3 2Ρ 3 2 Ρ 
Gamma impact = — χ χ σ2 όπου = gamma «Letter» (5.11) 

2 d2Y y d2Y 

όπου σ2 η διακύμανση του υποκείμενου του δικαιώματος και Υ ο υπο

κείμενος. 

Για να υπολογίσουμε το gamma impact πάνω στην τιμή (αξία) των 

Δικαιωμάτων και κατ' επέκταση στην κεφαλαιακή τους χρέωση (με βάση 

και τον αριθμό των συμβολαίων της τράπεζας πάνω στο Δικαίωμα), χρειά

ζεται να υπολογίσουμε την τιμή της διακύμανσης του όποιου υποκείμενου 

(σ ) στην παραπάνω εξίσωση. Αναλυτικότερα, στη Βασιλεία II αναφέρεται 

ότι πριν τον υπολογισμό της διακύμανσης του κάθε είδους υποκείμενου, 

πάνω στο οποίο διαμορφώνεται το Δικαίωμα (option), θα επισυνάπτεται 

και διαφορετική στάθμιση. Αν δηλαδή έχουμε ένα option (Δικαίωμα) σε 

επιτόκιο και ο υποκείμενος {Υ) είναι το ομόλογο (bond), η αγοραία αξία 

του υποκείμενου (π.χ. του ομολόγου) θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται ex 

ante με τη στάθμιση του όπως αυτή παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.3 (των 

υπολειμματικών αξιών) πριν τον υπολογισμό της διακύμανσης του (σ ). Σε 

περίπτωση τώρα που ο υποκείμενος {Υ) είναι μια μετοχή (equity) ή ένας 

δείκτης μετοχών (equity index), τότε η αγοραία αξία του υποκείμενου θα 

πρέπει να πολλαπλασιασθεί ex ante με 8% για τον υπολογισμό της διακύ

μανσης του (σγ) στην gamma impact (και κατ' επέκταση στην αξία των 

Δικαιωμάτων). Το ίδιο ποσοστό (8%) προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί και 

για την περίπτωση που ο υποκείμενος (/) και το Δικαίωμα είναι ένα ξένο 

νόμισμα ή χρυσός (foreign exchange ή gold options). Αν όμως πρόκειται 

για εμπορεύματα (commodities), η αγοραία αξία του υποκείμενου θα πρέ-
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πει να πολλαπλασιασθεί ex ante με 15% για τον υπολογισμό του gamma 

impact στην αξία των Δικαιωμάτων. 

Εν συνεχεία κάθε Δικαίωμα επί του ίδιου υποκειμένου (/) θα υπολο

γίζει την επίδραση της εξίσωσης (5.11) (το «gamma impact») στην αξία 

του. Η συγκεκριμένη επίδραση επί της αξίας ενός Δικαιώματος μπορεί να 

είναι θετική ή και αρνητική. Η κεφαλαιακή χρέωση όμως στα ίδια κεφά

λαια της τράπεζας (δηλαδή το 8% επί της θέσης) θα διαμορφωθεί ρητά 

μόνο από την άθροιση των αρνητικών gamma impacts. 

Γ) Η περίπτωση του vega (ή kappa) 

Σε ό,τι αφορά την επίδραση του vega (ή kappa), δηλαδή του κινδύ

νου από τη διακύμανση του υποκείμενου (σ ) πάνω στην τιμή του Δικαιώ

ματος (Ρ), θα πρέπει και για αυτήν να υπάρχει κεφαλαιακή χρέωση. Αυτό, 

εν συντομία, υλοποιείται μέσω του πολλαπλασιασμού του υπολογισμένου 

(με τη μέθοδο Merton-Scholes) vega, για κάθε Δικαίωμα, με την απόκλιση 

της τρέχουσας (implied) διακύμανσης του υποκείμενου (π.χ. 20%) από ένα 

ex ante καθορισμένο επίπεδο διακύμανσης της τάξης π.χ. του ±25%. 

Δηλαδή, στο παράδειγμα μας, μια παραγόμενη απόκλιση του 5% (π.χ. 

25% - 20% = 5%) θα πολλαπλασιάζεται με το ήδη εκτιμηθέν vega και το 

αποτέλεσμα θα αποτελεί την προκύπτουσα κεφαλαιακή χρέωση. Η συνολική 

κεφαλαιακή χρέωση για την τράπεζα από τον κίνδυνο των vega's θα είναι το 

άθροισμα των επιμέρους χρεώσεων για κάθε vega (σε απόλυτη τιμή). 

Σε ό,τι αφορά τώρα την περίπτωση εφαρμογής της προσέγγισης 

σεναρίου (Scenario approach), για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέ

ωσης σε Δικαιώματα, θα μπορούσαμε εν συντομία να πούμε ότι η προ

σέγγιση αυτή απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες και πολύ εξελιγμένες τρά

πεζες, οι οποίες εμπλέκονται στο market making των Δικαιωμάτων (options). 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με τη χρήση της άλ

γεβρας μητρών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης, στο χαρ

τοφυλάκιο Δικαιωμάτων μιας τράπεζας, που προκαλείται από την ταυτό

χρονη μεταβολή τόσο της τιμής (Ρ) όσο και της διακύμανσης των υποκεί

μενων (σ ) των Δικαιωμάτων: Σημαντικό στοιχείο στην προσέγγιση αυτή 
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είναι ότι ο νομοθέτης θέτει τα όρια μέσα στα οποία οι αρχικές συνθήκες 

του συστήματος πρέπει να κινούνται. 

Έτσι, για παράδειγμα, ξεκινώντας από το θέμα της τιμής, σε ό,τι 

αφορά την περίπτωση κατά την οποία αναφερόμαστε σε Δικαιώματα πάνω 

σε επιτόκια, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η χρονική κλίμακα μεταβολών 

στις αποδόσεις (yields) τους -στα πλαίσια της καταγραφής των αρχικών 

μεταβολών- όπως αυτή διατυπώθηκε στον Πίνακα 5.4 (δηλαδή μεταβολές 

από 0,6% έως 1%). Σε ό,τι αφορά τα Δικαιώματα πάνω σε μετοχές (equi

ties options), η μεταβολή στις αρχικές συνθήκες των τιμών ορίζεται στο 

±8%, σε Δικαιώματα πάνω σε ξένα νομίσματα και στο χρυσό στο ±8% 

επίσης και, τέλος, Δικαιώματα πάνω σε εμπορεύματα στο ±15%. 

Τώρα σε ό,τι αφορά τη μεταβολή της διακύμανσης στους υποκεί

μενους των Δικαιωμάτων (options), η Βασιλεία II προτείνει να κυμαίνεται 

έως το ±25%. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η πρόβλεψη να αφεθεί στην ευ

χέρεια των κεντρικών τραπεζών να αποφασίσουν το εύρος μεταβολής της 

διακύμανσης. 

Εν συνεχεία μέσω της χρήσης της άλγεβρας μητρών η τράπεζα 

αναμένεται να φθάσει σε ένα «καθαρό» (net) κέρδος ή ζημία σχετικά με 

τα εξεταζόμενα Δικαιώματα αλλά και για τα όποια εργαλεία αντιστάθμισης 

του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Τέλος, να αναφέρουμε ότι πάνω στην 

περίπτωση της «καθαρής» ζημίας βασίζεται και η όλη ανάγκη υπολογι

σμού της απορρέουσας κεφαλαιακής χρέωσης για το χαρτοφυλάκιο Δι

καιωμάτων μιας τράπεζας, στο πλαίσιο της προσέγγισης σεναρίου. 

5.5.2. Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων με βάση τη μέθοδο 

των εσωτερικών μοντέλων 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση υπολογισμού του κινδύνου της αγοράς 

(market risk) απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες και πολύ εξελιγμένες τρά

πεζες ιδίως των Η.Π.Α. και της Αγγλίας, οι οποίες έχουν το απαραίτητο 

επιστημονικό προσωπικό αλλά και τα ανάλογα κεφάλαια για να προχω

ρήσουν σε τέτοιες αναλύσεις του κινδύνου που εμπεριέχουν τα χαρτο

φυλάκια αγοραπωλησιών τους. 
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Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι κεντρικές τράπεζες των χωρών αυτών 

θα πρέπει να δίνουν την άδεια για τον υπολογισμό του κινδύνου της αγο

ράς και της αντιστοιχούσας σε αυτόν κεφαλαιακής χρέωσης εφόσον: 

1. Έχουν πεισθεί ότι το σύστημα διαχείρισης κινδύνου (risk management 

system) των εμπορικών τραπεζών είναι ικανοποιητικά δομημένο. 

2. Υπάρχει το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό όχι μόνο για την υλο

ποίηση των περίπλοκων μοντέλων κινδύνου163 αλλά και για το auditing 

και τις back office ανάγκες ενός τέτοιου εγχειρήματος. 

3. Έχει -μετά από δοκιμασία- αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιούμενα μοντέ

λα υπολογισμού του ρίσκου της αγοράς είναι αρκετά ακριβή στις εκτι

μήσεις τους. 

4. Οι εμπορικές τράπεζες προχωρούν σε τακτικούς ελέγχους (stress tests) 

των συστημάτων αυτών. 

Είναι βέβαια γνωστό ότι εκτός από τα παραπάνω γενικά κριτήρια 

υπάρχουν και ειδικότερες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν όταν 

οι τράπεζες προχωρήσουν στη χρησιμοποίηση τέτοιων μοντέλων. 

Θα πρέπει δηλαδή να ικανοποιούνται και ορισμένα ποιοτικά standards. 

Για παράδειγμα, η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης μονάδας μέσα στην τράπεζα 

για τον έλεγχο του μοντέλου, η συχνή σύγκριση των αποτελεσμάτων του 

μοντέλου με τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα, η υλοποίηση σε σχε

δόν καθημερινή βάση ενός προγράμματος stress testing συμπληρωματικού 

προς την ανάλυση ρίσκου της τράπεζας αλλά και η ύπαρξη ανεξάρτητων 

εσωτερικών υπηρεσιών auditing για τον έλεγχο του συστήματος risk man

agement. 

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μια σωστή και ακριβής καταγραφή 

των παραγόντων που επηρεάζουν την διαμόρφωση του κινδύνου της 

αγοράς στα επιμέρους χρηματοοικονομικά «προϊόντα». Έτσι το σύστημα 

risk management της τράπεζας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη συντελε

ί 63. Τα περισσότερα εσωτερικά μοντέλα ασχολούνται κυρίως με τον γενικό 
κίνδυνο της αγοράς (general market risk) αφήνοντας το ειδικό ρίσκο (specific 
market risk) σε ειδικά μοντέλα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου (credit risk meas
urement). 
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στές (factors) οι οποίοι επηρεάζουν τις επιμέρους αγορές αλλά και τα 

χρηματοοικονομικά «προϊόντα» πάνω στα οποία και τοποθετείται (είτε 

αγορές επιτοκίων, είτε συναλλάγματος, είτε μετοχών, είτε εμπορευμάτων). 

Ειδικές απαιτήσεις υπάρχουν και σε ό,τι αφορά τα ποσοτικά standards 

που θέτει η Βασιλεία II (ειδικά στην περίπτωση χρήσης VaR μοντέλων για 

τον υπολογισμό του κινδύνου της αγοράς). Αναλυτικότερα, σε περίπτωση 
τ ιΊς ΧΡήοης VaR μοντέλων, θα πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σε καθη

μερινή βάση με 99% διάστημα εμπιστοσύνης στη μία «πλευρά» (one-sided 

tail) της κανονικής κατανομής. Το ιστορικό δείγμα (παρατηρήσεις) που θα 

χρησιμοποιείται σε αυτά τα μοντέλα πρέπει να είναι ενός έτους τουλά

χιστον. Επιπλέον, θα πρέπει τα δείγματα να ανανεώνονται κάθε τρεις μή

νες. Επίσης, δεν επιβάλλεται κάποια συγκεκριμένη μορφή VaR μοντέλων 

στον υπολογισμό του κινδύνου της αγοράς. Μπορούν δηλαδή οι τράπεζες 

να χρησιμοποιούν είτε το VaR διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων, είτε τη 

Monte Carlo μορφή του VaR, είτε την ιστορική προσομοίωση του VaR. 

Ειδική αναφορά στη Βασιλεία II γίνεται και για το θέμα υπολογισμού 

του κινδύνου που συνδέεται με τα Δικαιώματα (options), π.χ., έλεγχος από 

τις νομισματικές αρχές της ικανότητας της τράπεζας να υπολογίσει με 

ακρίβεια τις διακυμάνσεις στις τιμές των υποκειμένων (vega risk). Τέλος, 

επισημαίνεται η υποχρέωση των τραπεζών που χρησιμοποιούν τέτοια 

μοντέλα να είναι σε θέση να υπολογίζουν το ειδικό ρίσκο (specific risk) 

που παράγεται από τοποθετήσεις σε μετοχές. 

Ένα άλλο είδος χρέωσης που επίσης αναφέρεται στο κείμενο της 

Βασιλείας II είναι αυτό που προκαλείται από την καταγραφή αρνητικών 

ποσοτικών ή και ποιοτικών shocks, πάνω στους παράγοντες που καθορί

ζουν τον κίνδυνο της αγοράς για κάθε τράπεζα, με βάση τις τοποθετήσεις 

της σε διάφορα επιμέρους χρηματοοικονομικά «προϊόντα» (π.χ. μεγάλες 

μεταβολές στις διακυμάνσεις ή στις συσχετίσεις των εργαλείων). Η 

συγκεκριμένη διαδικασία καταγραφής προέρχεται από αυτό που ονομά

ζεται sfress testing και μάλιστα αναφέρεται ρητά ότι οι τράπεζες πρέπει 

να ενημερώνουν για τα αποτελέσματα των tests αυτών και την κεντρική 

τράπεζα (βλέπε επίσης Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης). Προβλέπεται 
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δε η ύπαρξη εξωτερικού ελέγχου από ειδικούς των μοντέλων αλλά και 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται από την τράπεζα. 

Ειδική επίσης αναφορά γίνεται και στον τρόπο που θα χρησιμοποιη

θούν τα εσωτερικά μοντέλα (και ειδικότερα τα VaR μοντέλα) για τον 

έλεγχο του ειδικού ρίσκου των τραπεζών. Πρωτεύει όμως η ικανότητα της 

εξεταζόμενης τράπεζας να ικανοποιήσει τις νομισματικές αρχές σε ό,τι 

αφορά τη δυνατότητα της να εκτιμά το γενικό ρίσκο της αγοράς μέσω 

των μοντέλων αυτών. 

Εν συνεχεία απαιτείται από την τράπεζα, μέσω των επιλεγμένων 

εσωτερικών μοντέλων της, να είναι σε θέση να επεξηγήσει τη μεταβλητό

τητα των τιμών που προέρχεται από τους παράγοντες του ειδικού της 

ρίσκου σε επίπεδο 90% περίπου. Το επιλεγμένο εσωτερικό μοντέλο θα 

πρέπει επίσης να μπορεί να αποτυπώσει τις συνέπειες από μεταβολές στη 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου της ή τις συνέπειες από αρνητικά shocks 

στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ή τις επιπτώσεις από σημαντικά γε

γονότα (π.χ. εξαγορές και συγχωνεύσεις). Τέλος, σημαντικό στοιχείο θεω

ρείται από τις αρχές η ικανότητα μιας τράπεζας να επαληθεύει την αναλο

γική της σχέση μεταξύ του ειδικού και γενικού κινδύνου αγοράς που αντι

μετωπίζει από τις τοποθετήσεις της με βάση τα διακρατούμενα κεφάλαια 

της (back testing). 

Ως τελευταίο τρόπο ελέγχου της αποδοτικότητας ενός εσωτερικού 

μοντέλου που χρησιμοποιεί μια τράπεζα προτείνεται η ικανότητα του να 

μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε επιπλέον tests (π.χ. αλλαγή 

του διαστήματος εμπιστοσύνης, αλλαγή της χρονικής περιόδου των δεδο

μένων, τρόπος συμπεριφοράς του μοντέλου στο υποθετικό ερώτημα της 

αλλαγής ολόκληρου του χαρτοφυλακίου της τράπεζας κ.λπ.). 

Στην επόμενη ενότητα περνάμε στην παρουσίαση των κυριότερων 

σημείων της εποπτικής ανασκόπησης, από τις νομισματικές αρχές, της 

λειτουργίας των τραπεζών (Πυλώνας II) και εν συνεχεία της πειθαρχίας 

της αγοράς (Πυλώνας III). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ II (ΕΠΟΠΤΙΚΗ! ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ!) ΚΑΙ 

III (ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) 

6.1. Εισαγωγή - Η σημασία του Πυλώνα II 

Σκοπός του Πυλώνα II είναι, πρώτον, η εξασφάλιση της διαχειριστι

κής επάρκειας των τραπεζών και, δεύτερον, η βελτίωση των τεχνικών του 

risk management πάνω στα χαρτοφυλάκια τους. 

Η εποπτική ανασκόπηση ξεκινά από την αναγνώριση της ευθύνης 

που βαραίνει το τραπεζικό management σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση 

του αναγκαίου κεφαλαίου όχι μόνο για να υποστηριχθεί το υπάρχον επί

πεδο κινδύνου αλλά και, αν είναι δυνατόν, να υπερκαλυφθεί. Μέσω της 

εποπτικής ανασκόπησης επιδιώκεται η ανάπτυξη της καλύτερης δυνατής 

συνεργασίας μεταξύ της κεντρικής τράπεζας και των εμπορικών τραπεζών 

με σκοπό τη λήψη αποφασιστικών μέτρων, από την τελευταία, που απο

σκοπούν είτε στη μείωση του κινδύνου τους είτε στην αύξηση του κεφα

λαίου στα ίδια κεφάλαια τους. Εναλλακτικά, επισημαίνεται από τη Βασι

λεία II ότι η μείωση του κινδύνου δεν συνδέεται μόνο με ποσοτικές κινή

σεις επί των Tiers για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε επίπεδο risk man

agement. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα της καλύτερης διαχείρισης του κιν

δύνου από το management της τράπεζας και αυτό μπορεί κάλλιστα να υλο

ποιηθεί με τη σωστή εποπτική ανασκόπηση των διαδικασιών, με την επι

βολή εσωτερικών ορίων αλλά και την ύπαρξη ελέγχων. 

Ο Πυλώνας II εμφανίζεται κατ' ουσία για να αντιμετωπίσει τα προ

βλήματα που εγείρονται τόσο από κινδύνους που δεν αντιμετωπίζονται πλή

ρως από τον Πυλώνα Ι (π.χ. κίνδυνος συγκέντρωσης από τις τραπεζικές 

τοποθετήσεις) αλλά και κινδύνους που δεν συζητήθηκαν σε αυτόν (π.χ. 

253 



στρατηγικό ρίσκο) ή και άλλους εξωγενείς παράγοντες (π.χ. επιπτώσεις 

των οικονομικών κύκλων). 

Τέλος, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο του Πυλώνα II είναι και η εκτί

μηση των εποπτικών αρχών σε σχέση με τη συμμόρφωση των τραπεζών 

με τις απαιτήσεις (standards) που η χρήση των εξελιγμένων μεθόδων απο

τίμησης του κινδύνου επιβάλλουν στον Πυλώνα Ι [π.χ. η χρήση της προ

σέγγισης Εσωτερικής Διαβάθμισης {LR.Β.) για τον πιστωτικό κίνδυνο και η 

χρήση της Εξελιγμένης Μεθόδου Μέτρησης {ΑΜΑ.) για τον λειτουργικό 

κίνδυνο]. 

6.2. Οι τέσσερις αρχές της εποπτικής ανασκόπησης 

Υπάρχουν τέσσερις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται 

η εποπτική διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας των τραπεζών. 

Αρχή 1: Η τράπεζα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτιμά την κεφα

λαιακή της επάρκεια σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και να δια

τηρεί το αντίστοιχο κεφαλαιακό της επίπεδο. 

Με την παραπάνω αρχή απαιτείται από τη διοίκηση της τράπεζας να 

είναι προσεκτική μιας και, λόγω και της ύπαρξης των οικονομικών κύκλων, 

οι δραστηριότητες της μπορεί να έχουν επιδράσεις πάνω στην επάρκεια 

της. Συνιστάται μάλιστα (όπως επισημαίνεται και στο Κεφάλαιο 5) και η 

εφαρμογή κάποιων ελέγχων ακραίων καταστάσεων (forward looking stress 

testing) με σκοπό να ελεγχθεί η κεφαλαιακή δυνατότητα των τραπεζών σε 

περίπτωση αρνητικών γεγονότων (shocks). Επιπλέον, υπάρχουν πέντε 

σημεία πάνω στα οποία θα βασιστεί η καλή εφαρμογή της Αρχής 1. Τα 

σημεία αυτά είναι: 

1. Σωστή επίβλεψη και εποπτεία χωρίς αβλεψίες από μέρους της διοί

κησης των τραπεζών. 

2. Ρεαλιστική εκτίμηση της αναλογούσας, προς τον αναλαμβανόμενο 

κίνδυνο, κεφαλαιακής χρέωσης. 

3. Κατανοητή και επαρκής εκτίμηση του κινδύνου. 

4. Παρακολούθηση και επίβλεψη και 

5. Εσωτερικός έλεγχος. 

254 



Το πρώτο σημείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθεί η διοίκηση (management) της τράπεζας. Αναλυτικό

τερα, διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλα τα στοιχεία του αναλαμβανό

μενου ρίσκου από την τράπεζα έχουν καταμετρηθεί. Οι διαδικασίες αυτές 

οδηγούν στη σύνδεση των ιδίων κεφαλαίων με το αναλαμβανόμενο ρίσκο, 

λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας αλλά και το επι

χειρησιακό της σχέδιο (business plan). Τέλος, η διοίκηση της τράπεζας 

δεν θα πρέπει να ξεχνά τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και auditing 

που διασφαλίζουν την ακεραιότητα της όλης λειτουργίας του management. 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο, κρίνεται απαραίτητο η διοίκηση 

να έχει σαφή εικόνα του επιπέδου κινδύνου που έχει η τράπεζα αλλά και 

πώς το επίπεδο αυτό συνδέεται με την επαρκή κεφαλαιακή χρέωση. 

Επίσης, η διοίκηση θα πρέπει να έχει καθαρή εικόνα και του στρατηγικού 

σχεδίου, διότι αυτό συνδέεται με τις μελλοντικές κεφαλαιακές δαπάνες 

και κατ' επέκταση με τις κεφαλαιακές χρεώσεις που θα δημιουργηθούν. 

Στα πλαίσια αυτά γίνεται αντιληπτό ότι το Δ.Σ. μιας τράπεζας είναι υπεύ

θυνο για τον τρόπο διαμόρφωσης του κινδύνου που αναλαμβάνει. 

Το τρίτο σημείο αναφέρεται στη σαφή και επαρκή εκτίμηση του ανα

λαμβανόμενου κινδύνου. Επειδή όμως δεν είναι δυνατή η ακριβής εκτίμη

ση όλων των ειδών κινδύνου προτείνεται η επικέντρωση στους κάτωθι επι

μέρους κινδύνους: πιστωτικό (credit), λειτουργικό (operational), αγοράς (mar

ket), επιτοκίου (interest rate - στο πλαίσιο του banking book), ρευστότητας 

(liquidity) και μερικά άλλα είδη (π.χ. όπως στρατηγικό, καλής φήμης κ.λπ.). 

Ξεκινώντας από τον πίστωπκό κίνδυνο (credit risk), συνιστάται η 

ύπαρξη των αναγκαίων διαδικασιών που θα επιτρέπουν στην τράπεζα να 

έχει μια όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με την έκθεση 

της στον πιστωτικό κίνδυνο τόσο σε ό,τι αφορά το δανειακό της χαρτοφυ

λάκιο (banking book), όσο και σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο αγοραπω

λησιών (trading book) της. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα με την 

ύπαρξη ενός συστήματος εσωτερικής διαβάθμισης κινδύνου αλλά και με 

την παρακολούθηση, ειδικά στις εξελιγμένες τράπεζες, της πορείας των 

παραγώγων σε τιτλοποιήσεις (securitization) και της ανάλυσης της πο-
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ρείας του συνολικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Ειδικά η παρακο

λούθηση του συνολικού χαρτοφυλακίου επιτρέπει να αναδειχθούν τα 

όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν από τον κίνδυνο της συγκέντρω

σης σε κάποιες χρηματοοικονομικές αξίες. 

Σε ό,τι αφορά τον λειτουργικό (operational) κίνδυνο επισημαίνεται 

και για αυτόν η ανάγκη της παρακολούθησης του από τη διοίκηση της 

τράπεζας. 

Προχωρώντας στον κίνδυνο της αγοράς (market risk), συνιστάται - από 

τον Πυλώνα II- να είναι οι τράπεζες σε θέση να έχουν μία εκτίμηση του. 

Μάλιστα για τις πιο εξελιγμένες τράπεζες αναμένεται ότι η τελική κεφα

λαιακή χρέωση θα είναι προϊόν τόσο ενός μοντέλου VaR, πάνω στις διά

φορες τραπεζικές δραστηριότητες, όσο και προϊόν της εφαρμογής μεθό

δων προσομοίωσης κρίσεων (stress testing) για τον έλεγχο της αποτελε

σματικότητας αυτών των μοντέλων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκτίμηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας όταν εμφανίζονται εξωγενή γεγονότα (shocks) 

στην αγορά, όπως π.χ. ξαφνικά άλματα τιμών, ξαφνικά προβλήματα με τις 

τιμές των χρηματοοικονομικών ισοδύναμων των Δικαιωμάτων (options), 

ξαφνικές αδυναμίες πληρωμής των πελατών (market defaults) κ.λπ. Μάλι

στα προτείνεται ότι, όταν αλλάζουν οι στρατηγικοί στόχοι της τράπεζας, 

θα πρέπει και οι μεθοδολογίες VaR αλλά και οι έλεγχοι ακραίων κατα

στάσεων (stress testing) να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. 

Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο επιτοκίου (στο πλαίσιο του banking book) 

εκείνο που καταρχήν επισημαίνεται είναι η ανάγκη για σωστή καταγραφή 

όλων των στοιχείων που συνδέονται με αυτόν. Αυτή είναι και η κύρια ευ

θύνη της διοίκησης της τράπεζας σε ό,τι αφορά αυτόν τον κίνδυνο. Συμ

πληρωματικό στο παραπάνω είναι και η δυνατότητα της διοίκησης για τη 

σωστή μέτρηση, παρακολούθηση και έλεγχο του κινδύνου ρευστότητας 

(liquidity risk) για την τράπεζα, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Έτσι, όταν 

εκτιμάται η κεφαλαιακή επάρκεια μιας τράπεζας, θα πρέπει η διοίκηση να 

λαμβάνει υπόψη της έναν τέτοιο παράγοντα, ώστε να μη βρεθεί προ εκπλή

ξεων. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα άλλα είδη κινδύνων (όπως το στρατηγικό 

ρίσκο ή της καλής φήμης), αν και έχουν ένα ρόλο να παίξουν, υπάρχει το 

πρόβλημα της ανυπαρξίας ικανοποιητικών τεχνικών μέτρησης τους. 
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Σε ό,τι αφορά το τέταρτο σημείο, που είναι η παρακολούθηση και 

επίβλεψη των κινδύνων, κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη για την εγκαθίδρυ

ση από τη διοίκηση της τράπεζας ενός συστήματος ικανού να παρακολου

θεί το πώς η μεταβολή του προφίλ (profile) των κινδύνων που η τράπεζα 

αναλαμβάνει, επηρεάζει τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Θα πρέπει λοιπόν 

για τον σκοπό αυτό να υπάρχουν οι διαδικασίες και οι ανάλογες αναφο

ρές (reports) μέσω των οποίων η διοίκηση (management) θα γνωρίζει τις 

μεταβολές στο προφίλ σε ό,τι αφορά τους κινδύνους. Συνήθως τέτοιες 

αναφορές σχετίζονται με την ευαισθησία του συστήματος μέτρησης κιν

δύνου της τράπεζας αλλά και με θέματα όπως εκτιμήσεις σχετικές με τις 

μελλοντικές ανάγκες σε κεφάλαια, με βάση το στρατηγικό πλάνο της τρά

πεζας. 

Το πέμπτο σημείο έχει να κάνει με τον εσωτερικό έλεγχο. Το Δ.Σ. 

της τράπεζας έχει την ευθύνη για την ύπαρξη μεθόδων που επιτρέπουν 

την ανασκόπηση των εργασιών μέσω του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκε

κριμένα, θα πρέπει η τράπεζα να είναι σε θέση να ελέγχει την ακρίβεια και 

την πληρότητα των στοιχείων, την ποιότητα των εφαρμοζόμενων ελέγχων 

ακραίων καταστάσεων (stress testing), την αληθοφάνεια των εφαρμοζόμε

νων σεναρίων κατά τη διάρκεια των εκτιμήσεων κ.λπ. 

Αρχή 2: Οι ελεγκτές θα πρέπει να παρακολουθούν τις εσωτερικές 

εκτιμήσεις περί κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και τη συμμόρφωση 

της με τον προβλεπόμενο - με βάση τις αρχές της Βασιλείας II- κεφα

λαιακό λόγο. Επίσης, οι νομισματικές αρχές πρέπει να προχωρούν σε δρά

ση, αν δεν είναι ικανοποιημένες από τα παραγόμενα αποτελέσματα. 

Οι ελεγκτές των νομισματικών αρχών καλούνται από τον Πυλώνα II 

να είναι σε θέση να κρίνουν αν η εξεταζόμενη τράπεζα έχει τις εσωτερικές 

διαδικασίες ελέγχου της κεφαλαιακής της επάρκειας. Η ανασκόπηση αυτή 

πρέπει να έχει ποιοτικό χαρακτήρα και να εκφράζεται κυρίως μέσω περιο

δικών αναφορών, ανασκόπησης της εργασίας των εξωτερικών ελεγκτών 

(auditors), συζητήσεις με τη διοίκηση (management) της τράπεζας κ.λπ. 

Θα πρέπει δε να επικεντρώνεται: α) στην αξιοπιστία του συστήματος δια

χείρισης κινδύνου (risk management) - δηλαδή στη ρεαλιστικότητα του 

εκτιμημένου ρίσκου)· β) στην εκτιμούμενη κεφαλαιακή επάρκεια της τρά-
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πεζας (π.χ. την εφικτότητα των κεφαλαιακών στόχων με βάση το λειτουρ

γικό περιβάλλον)- γ) στη γενική εκτίμηση του περιβάλλοντος (π.χ. έλεγχος 

της ποιότητας της πληροφόρησης προς τη διοίκηση της τράπεζας σε ό,τι 

αφορά τον κίνδυνο αλλά επίσης έλεγχος και του τρόπου αντίδρασης της 

διοίκησης στις όποιες μεταβολές του ρίσκου)" δ) στην επισκόπηση της 

συμμόρφωσης της τράπεζας με τα ελάχιστα επιβαλλόμενα standards 

(δηλαδή προσβασιμότητα των ελεγκτών στις μεθοδολογίες της τράπεζας 

στον υπολογισμό της κεφαλαιακής της επάρκειας) • και τέλος, ε) στις κινή

σεις των αρχών σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ελεγκτών (βλέπε Αρχή 

3 και 4). 

Αρχή 3: Οι ελεγκτές θα πρέπει να περιμένουν ότι οι τράπεζες θα 

λειτουργούν πάνω από τον ελάχιστο αναλογούντα κεφαλαιακό λόγο. Δηλα

δή να ζητούν από αυτές να κρατούν κεφάλαιο παραπάνω από το ελάχιστο 

δυνατό. 

Σύμφωνα με τον Πυλώνα II (2006), προσδοκάται η διακράτηση κεφα

λαίων στη μορφή ενός «μαξιλαριού» (buffer) για την κάλυψη τυχόν προ

βλημάτων που δεν αποτυπώθηκαν στην ανάλυση του Πυλώνα Ι. Αναλυ

τικότερα, οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν αυτό το «μαξιλάρι» για 

λόγους όπως: α) Η πιθανώς υψηλότερη από την πραγματική διαβάθμιση 

(rating) της τράπεζας από τους χρηματοοικονομικούς οίκους (Ε.CA.Ι.)- β) 

Το υψηλότερο κόστος χρήματος που μπορεί να εμφανιστεί όταν οι τρά

πεζες ξαφνικά επιθυμήσουν κεφάλαια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα1 

γ) Για να αποφύγουν τις νομικές και οικονομικές συνέπειες που θα 

δημιουργηθούν σε περίπτωση που η τράπεζα παραβιάσει τους κεφαλαια

κούς λόγους" δ) Για την κάλυψη κινδύνων που πιθανώς δεν καλύφθηκαν 

από τον Πυλώνα Ι. 

Αρχή 4: Οι νομισματικές αρχές θα πρέπει να επεμβαίνουν στα αρχικά 

στάδια για να εμποδίσουν την όποια πτώση του κεφαλαίου κάτω από το 

ελάχιστο επιτρεπτό επίπεδο, με σκοπό την «υποστήριξη» του αναλογούντος 

κινδύνου της τράπεζας. Απαιτείται μάλιστα ταχύτατη επανορθωτική κίνηση 

σε περίπτωση που το αναλογούν κεφάλαιο δεν αποκαθίσταται. 

Οι άμεσες δράσεις στις οποίες η τράπεζα θα κληθεί να προχωρήσει 

σε περίπτωση κάποιου κεφαλαιακού προβλήματος μπορεί να είναι: εντατι-

258 



κοποίηση του εσωτερικού ελέγχου της, περιορισμός του δικαιώματος 

πληρωμής μερισμάτων στους μετόχους, προετοιμασία ενός ικανοποιητικού 

πλάνου για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της κ.λπ. Επι

προσθέτως, αν και επισημαίνεται ότι όλα τα προβλήματα δεν λύνονται 

πάντα με την αύξηση του κεφαλαίου, μια αποτελεσματική εφαρμογή, σε 

βραχυχρόνιο επίπεδο, των οδηγιών που προαναφέραμε αποτελεί την άμε

σα προσφορότερη μέθοδο για την απομάκρυνση των συνεπειών ενός επο

πτικού ελέγχου των τραπεζών που αντιμετωπίζουν κεφαλαιακά προβλήματα. 

6.3. Ειδικά θέματα της εποπτικής ανασκόπησης 

Ο Πυλώνας II επισημαίνει μερικά θέματα ρίσκου που δεν συζητού

νται άμεσα στον Πυλώνα Ι και τα οποία θα πρέπει οι τράπεζες και οι 

εποπτικές αρχές να τα χειριστούν με ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά τα θέματα 

που έχουν να κάνουν με τα επιτόκια του δανειακού χαρτοφυλακίου (bank

ing book), τον πιστωτικό κίνδυνο, τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο 

αγοράς. 

Ξεκινώντας από τα επιτόκια (του banking book), η Επιτροπή επιση

μαίνει την ανάγκη ιδιαίτερου χειρισμού, από τον Πυλώνα II, του κινδύνου 

που αυτά δημιουργούν λόγω του διαφορετικού τρόπου εκτίμησης και 

παρακολούθησης τους στις διάφορες χώρες. Η εποπτική προσέγγιση του 

κινδύνου των επιτοκίων164 προϋποθέτει την παροχή, από μέρους των εξε

ταζόμενων τραπεζών, των αποτελεσμάτων του εσωτερικού συστήματος μέ

τρησης του κινδύνου, όπως αυτός παρουσιάζεται από τη σχέση οικονομι

κής αξίας (χρηματορροή από επιτόκια) προς κεφάλαιο (Tiers). Πιο συγκε

κριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να θέσει υπό στενή παρακολούθηση (πιθα

νώς ζητώντας τη μείωση του κινδύνου αυτού ή την αύξηση του κεφαλαίου 

164. Επιτοκιακός κίνδυνος υφίσταται στο δανειακό χαρτοφυλάκιο μιας 
τράπεζας (banking book) όταν τα περισσότερα από τα δάνεια της είναι σταθερά 
(fixed). Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση αύξησης των διατραπεζικών επιτοκίων, η 
τράπεζα έχει διαφυγόντα κέρδη (ή ζημίες) μιας και δεν μπορεί να μετακυλίσει το 
αυξημένο διατραπεζικό κόστος χρήματος που αντιμετωπίζει. 
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για αυτόν ή κάτι ανάμικτο) τις τράπεζες εκείνες οι οποίες σε περίπτωση 

ενός εξωγενούς επιτοκιακού shock (π.χ. αύξηση κατά 200 b.p.) χάνουν το 

20% περίπου του λόγου της προκαλούμενης οικονομικής αξίας (χρημα-

τορροής) σε σχέση με τα ίδια (Tiers). 

Προχωρούμε στο ζήτημα της εποπτικής ανασκόπησης του πιστωτι

κού κινδύνου (credit risk). Ο έλεγχος του συγκεκριμένου κινδύνου επιμε

ρίζεται από τον Πυλώνα II στις κάτωθι υποενότητες: 

α) στην προσομοίωση κρίσεων (stress testing) με βάση τη μέθοδο 

Μ.ΕΛ. (ή I.R.B.)-

β) στον εποπτικό ορισμό της αθέτησης της υποχρέωσης αντισυμ

βαλλομένου (default)1 

γ) στους υπολειπόμενους (residual) κινδύνους (νομικούς, τεκμηρίω

σης, ρευστότητας)" 

δ) στον κίνδυνο συγκέντρωσης και 

στ) στον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου. 

Μέσω της προσομοίωσης κρίσης (stress testing) ελέγχεται ο τρόπος 

αντίδρασης των τραπεζών στις κρίσεις. Με απλά λόγια, το πώς συμπερι

φέρεται η τράπεζα όταν βρεθεί να λειτουργεί κάτω από τα ελάχιστα 

επιτρεπτά όρια που θέτει ο Πυλώνας Ι. Ελέγχεται δηλαδή κατ' ουσία αν η 

τράπεζα έχει πλεονάζοντα κεφάλαια. Αν δεν υπάρχουν, καλείται από τις 

αρχές είτε να μειώσει τον κίνδυνο είτε να βρει τα υπολειπόμενα κεφάλαια, 

έτσι ώστε και να καλύψει τις ανάγκες του stress testing. 

Σε ό,τι αφορά τον εποπτικό ορισμό της αθέτησης της υποχρέωσης 

αντισυμβαλλομένου, η Επιτροπή αναφέρεται κυρίως στις νομικές αποτυ

πώσεις της Probability of Default {P.D.), της Loss Given Default (L.G.D.) και 

της Exposure At Default (E.A.D.). Θα πρέπει δηλαδή οι αρχές να ελέγχουν 

την απόκλιση των επιμέρους αυτών ορισμών της αθέτησης της υποχρέω

σης αντισυμβαλλομένου (δηλαδή των P.D., L.G.D., E.A.D.), από μέρους 

των πελατών της τράπεζας, σε σχέση με τη θεωρητική τους παρουσίαση 

του Κεφαλαίου 4 και εν συνεχεία την επίπτωση αυτής της απόκλισης στην 

κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. 

Το εποπτικό ζήτημα των υπολειπόμενων κινδύνων (νομικών, τεκμη

ρίωσης, ρευστότητας) σχετίζεται κυρίως με τον πιστωτικό κίνδυνο των 
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τραπεζών, όταν στον υπολογισμό του υπεισέρχονται διάφορες μορφές 

εγγυήσεων ή πιστωτικά παράγωγα (ως risk mitigation techniques). Στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν τέτοιου είδους πιστωτικές «επιπλοκές» είναι 

πιθανόν να μην έχουμε αποτελεσματικό υπολογισμό των κεφαλαιακών 

χρεώσεων (στο πλαίσιο των πιστωτικών κινδύνων) μιας και δημιουργούνται 

θέματα που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη υπολειπόμενων κινδύνων που 

πιθανόν δεν υπολογίσθηκαν επακριβώς στον Πυλώνα Ι. Έτσι η όποια επο

πτική αρχή θα πρέπει να ζητά από τις τράπεζες που εμπλέκονται σε τεχνι

κές ελέγχου του ρίσκου (risk mitigation) να δίνουν στους ελεγκτές μια σα

φή εικόνα των διαδικασιών που ακολουθούν στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Επιπλέον, συνιστάται να προβαίνουν σε κινήσεις όπως να δίνουν μικρότε

ρη σημασία στις εγγυήσεις από όσο νομίζουν ή να διακρατούν μεγαλύτε

ρο κεφάλαιο από αυτό που υπολόγιζαν. 

Το επόμενο εποπτικό ζήτημα έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του 

κινδύνου συγκέντρωσης. Με απλά λόγια, με τον κίνδυνο που δημιουργεί

ται από την έκθεση μιας τράπεζας σε πολύ λίγες απαιτήσεις (λίγους οφει

λέτες της τράπεζας). Ο Πυλώνας II θέτει ζήτημα κινδύνου από πιστωτική 

συγκέντρωση αλλά και κινδύνου από συγκέντρωση των τριτεγγυητών πι

στώσεων. Τέτοιας μορφής κίνδυνοι δεν είχαν τεθεί στον Πυλώνα Ι. Μέσω 

όμως του Πυλώνα II οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να καλέσουν τις τρά

πεζες να μετρούν και να ελέγχουν τον βαθμό πιστωτικής συγκέντρωσης 

τους. 

Αυτό μπορεί να γίνει με τον έλεγχο του αντισυμβαλλομένου ή της 

ομάδας (group) των αντισυμβαλλομένων165. Επιπλέον η τράπεζα θα πρέ

πει να προχωρεί σε προσομοίωση κρίσεων (stress testing) πάνω στο ζή

τημα της πιστωτικής συγκέντρωσης, υποθέτοντας αλλαγές στη δομή της 

αγοράς. Τα δε αποτελέσματα από τους ελέγχους (tests) αυτούς θα πρέπει 

να γίνονται γνωστά και στις εποπτικές αρχές. Ενημέρωση επίσης θα πρέπει 

να υπάρχει από μέρους των τραπεζών σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώ-

165. Για παράδειγμα, περιορισμοί στο ποσό, στη γεωγραφική περιοχή, στον 
οικονομικό τομέα που η τράπεζα επενδύει, στην ποικιλία των δραστηριοτήτων των 
αντισυμβαλλομένων κ.λπ. 
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πισης του κινδύνου συγκέντρωσης και πώς, στο πλαίσιο του Πυλώνα II, οι 

τράπεζες συνεκτιμούν τον κίνδυνο αυτό στην κεφαλαιακή τους επάρκεια. 

Στην περίπτωση που οι εποπτικές αρχές δεν διαπιστώσουν την ύπαρξη 

κατάλληλων πολιτικών από τις τράπεζες για την καταπολέμηση του προ

βλήματος της πιστωτικής συγκέντρωσης θα πρέπει να προβαίνουν άμεσα 

σε περαιτέρω δράση για τη συμμόρφωση τους. 

Το τελευταίο εποπτικό ζήτημα αφορά τη συνολική αντιμετώπιση του 

πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλομένου (Counterparty Credit Risk 

- C.C.R.). Η συγκεκριμένη μορφή κινδύνου αναφέρεται στην υποχρέωση 

που έχουν οι τράπεζες να ελέγχουν τη συνολική αξιοπιστία (creditworthi

ness) του αντισυμβαλλομένου στον οποίο και παρέχουν την όποια μορφή 

πίστωσης. Ένας τέτοιος έλεγχος σχετίζεται με τη συνολική εικόνα που 

αποκτά η διοίκηση (management) μιας τράπεζας για τον αντισυμβαλλόμενο 

της. Στην περίπτωση μάλιστα που η τράπεζα αποφασίσει τη χρήση εσω

τερικών μοντέλων αποτίμησης του κινδύνου, θα πρέπει η αποτίμηση αυτή 

να βασίζεται στη συνολική εικόνα του αντισυμβαλλομένου και, επιπλέον, 

θα πρέπει να παρακολουθείται σε καθημερινή βάση. Η εποπτική πλευρά 

του θέματος συνίσταται στο ότι θα πρέπει, σε συχνή βάση, η τράπεζα 

-μέσω του εσωτερικού της συστήματος auditing- να είναι σε θέση να 

επιθεωρεί όλα τα επιμέρους στοιχεία που καταρτίζουν τον τρόπο που 

διαμορφώνονται αυτά τα πιστωτικά μοντέλα. Επιπλέον, θα πρέπει η τράπεζα 

να ενημερώνει τις εποπτικές αρχές στο κατά πόσο είναι σε θέση να προ

σαρμόσει τις εκτιμήσεις της -που στηρίζονται σε αυτά τα εσωτερικά πι

στωτικά μοντέλα- όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι εκρηκτικές ή λανθάνουσες 

καταστάσεις στον τρόπο εκτίμησης του κινδύνου μπορούν να έχουν συνέ

πειες πάνω στη μελλοντική έκθεση της τράπεζας (δηλαδή την Ε.A.D. της). 

Αν οι εποπτικές αρχές από την ενημέρωση τους διαπιστώσουν ότι οι 

εκτιμήσεις σχετικά με την Ε.A.D. της τράπεζας δεν ανταποκρίνονται στον 

πραγματικό Πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου (C.C.R.), θα πρέπει 

να προβούν σε συγκεκριμένες δράσεις. Για παράδειγμα θα πρέπει να ζη

τήσουν από την τράπεζα να αλλάξει τα εσωτερικά μοντέλα εκτίμησης του 

πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλομένου (που οδηγούν πιθανώς σε 
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υψηλότερα επίπεδα για την E.A.D.) ή ακόμα και να απαγορεύουν τη χρήση 

τέτοιων μοντέλων για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής χρέωσης. 

Σε ό,τι αφορά τον λειτουργικό κίνδυνο, εκείνο που τονίζεται από τον 

Πυλώνα II (2006) είναι ότι η χρήση του συνολικού θετικού εισοδήματος (η 

Gl μεταβλητή της εξίσωσης (5.1) και (5.2) του προηγούμενου κεφαλαίου) 

κρίνεται ως μία proxy-μεταβλητή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

της κεφαλαιακής χρέωσης για τον εν λόγω κίνδυνο. Αυτό δεν αποκλείει 

-σύμφωνα με την εποπτική θεώρηση του Πυλώνα II- την πιθανότητα να 

έχουμε μία υποεκτίμηση του πραγματικού λειτουργικού κινδύνου. Για αυτό 

προτείνεται οι εκτιμήσεις μιας τράπεζας, σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή 

της χρέωση, για λειτουργικό κίνδυνο να συγκρίνονται με την αντίστοιχη 

χρέωση άλλων παρόμοιων τραπεζών σε ό,τι αφορά το μέγεθος και τις 

δραστηριότητες της. 

Στο ζήτημα του κινδύνου της αγοράς, υπάρχουν τέσσερις υποενό-

τητες που οι εποπτεύουσες αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη σε ό,τι 

αφορά τις τράπεζες: 

α) Οι διαδικασίες και πολιτικές για την επιλεξιμότητα του τραπε

ζικού χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών (trading book). 

β) Η εκτίμηση του χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών. 

γ) Η προσομοίωση κρίσης (stress testing) σύμφωνα με τα εσωτε

ρικά μοντέλα αποτίμησης. 

δ) Η μοντελοποίηση του ειδικού ρίσκου σύμφωνα με τα εσωτερικά 

μοντέλα αποτίμησης. 

Η πρώτη υποενότητα αναφέρεται στο ποιες τοποθετήσεις μπορούν 

να συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών (trading book), 

πάνω στο οποίο μπορεί να υπολογισθεί εν συνεχεία η κεφαλαιακή του 

χρέωση. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να είναι ικανοποιημένες από τις 

διαδικασίες για την επιλογή αυτών των τοποθετήσεων. Επιπλέον, οι αρχές 

αυτές θα πρέπει να παρακολουθούν τη μεταφορά τοποθετήσεων της τρά

πεζας μεταξύ του χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών της (trading book) και 

των λοιπών τμημάτων του Ενεργητικού (π.χ. του banking book), η οποία 

θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Αν δεν είναι ικα

νοποιημένες, θα πρέπει να ζητούν την αλλαγή των διαδικασιών αυτών. 
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Η δεύτερη υποενότητα αναφέρεται στην επόπτευση των διαδικασιών 

που θα διασφαλίζουν ότι το επιλεχθέν χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών της 

τράπεζας ανταποκρίνεται στην παρακρατηθείσα για τον σκοπό αυτό κεφα

λαιακή χρέωση. Επιπροσθέτως όμως, η εν λόγω χρέωση, που αντιστοιχεί 

σε ένα επιλεχθέν χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών υψηλής διασποράς θέ

σεων και ρευστότητας, θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει ή να αντι

σταθμίσει (hedging) ένα αρνητικό γεγονός (shock) της αγοράς μέσα σε 

10 ημέρες. Επειδή όμως κάτι τέτοιο είναι μάλλον ιδεατό σενάριο, για ένα 

χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να γνωρί

ζουν την ουσιαστική επάρκεια της τράπεζας. Αν δηλαδή για κάποιο λόγο 

οι αρχές δεν είναι ικανοποιημένες από την υπάρχουσα σχέση κεφαλαίου-

αποτίμησης χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών μιας τράπεζας, θα πρέπει να 

ζητούν αμέσως διορθωτικές κινήσεις είτε σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο του 

τραπεζικού χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών είτε του μεγέθους της υπάρ

χουσας κεφαλαιακής χρέωσης. 

Η τρίτη υποενότητα αναφέρεται στην επόπτευση των αποτελεσμάτων 

από την προσομοίωση μιας κρίσης (stress testing), σύμφωνα με τα εσωτε

ρικά μοντέλα αποτίμησης μιας τράπεζας. Με άλλα λόγια, οι τράπεζες θα 

πρέπει να πείσουν τις εποπτεύουσες αρχές ότι έχουν τα κεφάλαια που 

αναλογούν στα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν από τους ελέγχους 

προσομοίωσης μιας κρίσης στα χαρτοφυλάκια αγοραπωλησιών τους. Αν 

δεν τα έχουν, η εποπτεύουσα αρχή θα πρέπει να περάσει σε δράση που 

σε αυτή την περίπτωση έχει να κάνει με τη βελτίωση της σχέσης της κε

φαλαιακής χρέωσης και του κινδύνου της αγοράς του εξεταζόμενου τρα

πεζικού χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών. Αυτό πιθανώς μπορεί να σημαί

νει και αύξηση της κεφαλαιακής χρέωσης πάνω από τα επίπεδα που 

καθορίζει για τον σκοπό αυτό ο Πυλώνας Ι της Βασιλείας II. 

Η τέταρτη υποενότητα πραγματεύεται την επόπτευση της μοντελο

ποίησης του ειδικού ρίσκου στο χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών της τρά

πεζας με τα εσωτερικά μοντέλα αποτίμησης. Αν δηλαδή για κάποιο λόγο 

οι εποπτεύουσες αρχές έχουν την άποψη ότι το υπολογισθέν είδίκό ρίσκο 

δεν αντιστοιχεί σε μια ικανοποιητική υπάρχουσα ρευστότητα ή ότι η δια-

264 



φάνεια των υπολογισθεισών τιμών του ειδικού ρίσκου είναι περιορισμένη, 

τότε οι αρχές μπορούν να ζητήσουν από την τράπεζα να εξαιρέσει την 

εκτίμηση του ειδικού ρίσκου από τα εσωτερικά μοντέλα αποτίμησης. 

Τέλος, εάν η εποπτεύουσα αρχή, μετά τις παρατηρήσεις της, δεν είναι 

ικανοποιημένη από την προκαλούμενη προσαύξηση, επί του κινδύνου αθέ

τησης, από τη μοντελοποίηση του ειδικού ρίσκου, τότε μπορεί να ζητήσει 

από την τράπεζα τον εν λόγω υπολογισμό μέσω της εφαρμογής της Τυ

ποποιημένης (Standardised) μεθόδου. 

6.4. Άλλα θέματα της εποπτικής ανασκόπησης 

Οι εποπτεύουσες αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν επαρκώς τις 

τράπεζες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους σε ορισμένες κατηγο

ρίες κινδύνου αναγκάζονται να θέτουν τα όρια της κεφαλαιακής επάρ

κειας υψηλότερα από αυτά που ο Πυλώνας Ι επιβάλλει. Επιπλέον, σε με

γάλους και διεθνείς τραπεζικούς ομίλους, η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ 

των εποπτικών αρχών και του τραπεζικού ομίλου διευρύνεται και γίνεται 

περισσότερο επιτακτική. Μάλιστα η Βασιλεία II, στο πλαίσιο του Πυλώνα 

II, επιμερίζει τις εποπτικές ευθύνες που ανακύπτουν στην περίπτωση τέ

τοιων ομίλων. Πιο συγκεκριμένα, η εποπτική αρχή της μητρικής ή του 

επιτελικού κέντρου (headquarter) είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση 

του ομίλου σε αθροιστική (consolidated) βάση. Από την άλλη πλευρά, η 

εποπτική αρχή της κάθε θυγατρικής του ομίλου είναι υπεύθυνη για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της Βασιλείας II στις επιμέρους χώρες. 

Επιπλέον, η εποπτική αρχή της μητρικής χώρας αναλαμβάνει την 

επιπρόσθετη διττή υποχρέωση του συντονιστικού ρόλου σε σχέση με τις 

υπόλοιπες εποπτεύουσες αρχές, αλλά και την υποχρέωση να υπογραμμί

σει αυτό τον ρόλο της σε όλο τον τραπεζικό όμιλο που ελέγχει. 

Μέσα από αυτή την ανάλυση αναδεικνύεται η ανάγκη της διεθνούς 

συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών των χωρών στις οποίες δρα

στηριοποιούνται μεγάλοι διεθνείς τραπεζικοί όμιλοι, για την εφαρμογή των 

αρχών της κεφαλαιακής επάρκειας. Σκοπός μιας τέτοιας διεθνούς συ-
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νεργασίας εποπτικών αρχών είναι και η σταδιακή μείωση των όποιων δια

φορών της κεφαλαιακής χρέωσης που δημιουργούνται, ειδικά για τις θυ

γατρικές της τράπεζας, κατά την εφαρμογή της Βασιλείας II από χώρα σε 

χώρα. 

6.5. Εποπτική ανασκόπηση της τπλοποίησης 

Η εποπτική ανασκόπηση της τιτλοποίησης είναι πολύ σημαντικό θέ

μα για δύο κυρίως λόγους: α) την αυξανόμενη τάση χρήσης της τιτλο-

ποίησης ειδικά από τους ανεπτυγμένους τραπεζικούς ομίλους και β) την 

ιδιαίτερη δυσκολία -όπως αναφέραμε και στο Κεφάλαιο 4- που παρουσιά

ζει η ακριβής μέτρηση του κινδύνου που εσωκλείεται σε μια τιτλοποίηση. 

Υπάρχουν μάλιστα μια σειρά από θέματα στα οποία οι εποπτεύουσες 

αρχές θα πρέπει να δείξουν μια ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την 

τιτλοποίηση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να επιθεωρούν την τραπεζική 

εκτίμηση για τα αντιστοιχούντα προς την τιτλοποίηση κεφάλαια, έτσι ώστε 

να γνωρίζουν το κατά πόσο η κεφαλαιακή χρέωση της αντιστοιχεί στο 

προφίλ του κινδύνου που εμπεριέχει. Επίσης, οι εποπτικές αρχές καλού

νται να ελέγξουν τον τρόπο υπολογισμού -από τις τράπεζες- των όποιων 

διαφορών στη ωριμότητα (maturity mismatch) μεταξύ των εργαλείων αντι

στάθμισης (π.χ. πιστωτικών παραγώγων) και των διαβαθμισμένων ομολό

γων της S.P.E. στην εξεταζόμενη τιτλοποίηση. Ένας τέτοιος έλεγχος θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε αναδιατύπωση της αξίας της κάλυψης που πε

ριλαμβάνει η τιτλοποίηση και φυσικά της αντίστοιχης κεφαλαιακής χρέω

σης για τη «μεταβιβάζουσα» τράπεζα (originating bank). Επιπλέον, θα πρέ

πει οι αρχές να ελέγξουν τη συσχέτιση μεταξύ των απαιτήσεων (assets) 

που περιλαμβάνονται στην τιτλοποίηση και τις συνέπειες της συσχέτισης 

αυτής για την απορρέουσα κεφαλαιακή χρέωση. Σε οποιαδήποτε περίπτω

ση που οι αρχές διαπιστώσουν κάποιο πρόβλημα στους παραπάνω υπολο

γισμούς, μπορούν να προβούν σε λήψη μέτρων όπως για παράδειγμα τη 

μείωση της κεφαλαιακής απαλλαγής για τη μεταβιβάζουσα/εκδίδουσα 

τράπεζα, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους αρχικά στοιχεία της τιτλοποίησης 

(assets), ή την αύξηση των διακρατουμένων κεφαλαίων λόγω της αγοράς 
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τμημάτων μιας τιτλοποίησης (π.χ. αγορά διαβαθμισμένων ομολόγων μιας 

SP.Ε.) από μια «επενδύουσα» τράπεζα (investing bank). 

Τα κυριότερα σημεία πάνω στα οποία επικεντρώνεται μια επανεξέτα

ση της διακράτησης κεφαλαίων λόγω τιτλοποίησης είναι: α) η σημασία 

της μεταφοράς του πιστωτικού κινδύνου, β) η ύπαρξη νεωτερισμών στο 

πλαίσιο της τιτλοποίησης, γ) η ύπαρξη έμμεσης μη-νομικά καλυμμένης 

υποστήριξης της, δ) το ζήτημα των υπολειμματικών κινδύνων, ε) το ζήτη

μα της χρήσης των δικαιωμάτων ανάκλησης (calls) και, τέλος, στ) το θέμα 

της πρόωρης αποπληρωμής της τιτλοποίησης (early amortization). 

Ξεκινώντας από τη σημασία της μεταφοράς του πιστωτικού κινδύ

νου στην τιτλοποίηση, οι εποπτεύουσες αρχές πρέπει να ελέγχουν τον 

βαθμό μεταφοράς του πιστωτικού κινδύνου εκτός τράπεζας (π.χ. σε μια 

S.P.E.). Εάν διαπιστωθεί ότι η μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου είναι 

ανεπαρκής, η εποπτεύουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την 

τράπεζα είτε να αυξήσει τις κεφαλαιακές της διακρατήσεις, σύμφωνα με 

τον Πυλώνα Ι, είτε εναλλακτικά να αρνηθεί την κεφαλαιακή απαλλαγή της 

τράπεζας για λόγους σχετιζόμενους με την τιτλοποίηση. Εκείνο δηλαδή 

που πρέπει να αναζητούν οι εποπτεύουσες αρχές, μέσω της ανασκόπησης 

της τιτλοποίησης μιας τράπεζας, είναι να υπάρχει σωστή αναλογία του με

ταφερόμενου πιστωτικού της κινδύνου και της απαλλαγής της από κεφα

λαιακές διακρατήσεις. 

Υπάρχουν παραδείγματα, όπως αναφέρει ο Πυλώνας II, που τίθεται 

πράγματι εν αμφιβόλω η μεταφορά εκτός τράπεζας του πιστωτικού κιν

δύνου μιας τιτλοποίησης. Στην περίπτωση που η «μεταβιβάζουσα» τρά

πεζα επαναγοράσει [κυρίως για λόγους δημιουργίας δικαιωμάτων (market 

making)] ή διακρατήσει μέρος της τιτλοποίησης, μπορεί να θέσει υπό 

αμφισβήτηση την υποτιθέμενη μεταφορά του πιστωτικού της κινδύνου. Σε 

μια τέτοια περίπτωση -της επαναγοράς για λόγους market making-, η 

εποπτεύουσα αρχή αναμένει την επαναπώληση, από την τράπεζα, του εν 

λόγω τμήματος της τιτλοποίησης, ως επαναβεβαίωση της μεταφοράς του 

πιστωτικού της κινδύνου. 

Ένα άλλο παράδειγμα αμφίβολης μεταφοράς του πιστωτικού κινδύ

νου σε περίπτωση τιτλοποίησης, που μπορεί να ανιχνευθεί από τις επο-

267 



πτεύουσες αρχές, είναι όταν μη-δίαβαθμισμένες κατώτερης ποιότητας 

απαιτήσεις (assets) της τράπεζας αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα του πι

στωτικού κινδύνου της διακρατούνται από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή η 

εποπτεύουσα αρχή καλείται να προχωρήσει σε δράση με τη μορφή εντο

λής προς την τράπεζα να αυξήσει τα διακρατούμενα κεφάλαια της. 

Ένα δεύτερο σημείο που καλούνται να προσέξουν οι εποπτεύουσες 

αρχές είναι η ύπαρξη νεωτερισμών στα πλαίσια της τιτλοποίησης (mar

ket innovations). Με τον όρο αυτό η Βασιλεία II προσδιορίζει τις περι

πτώσεις στις οποίες κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

που δημιουργεί μια τιτλοποίηση, δεν έχει ληφθεί μέριμνα για νέες μορφές 

απαιτήσεων οι οποίες, ενώ μέχρι σήμερα δεν συμπεριλαμβάνονταν στις 

τιτλοποιήσεις, από κάποιο χρονικό σημείο και ύστερα θα μπορούν. Ένα 

τέτοιο γεγονός αναμένεται να επηρεάσει τη μεταφορά του πιστωτικού 

κινδύνου από την τράπεζα προς την SP.Ε. της. Σε μια τέτοια περίπτωση 

η εποπτεύουσα αρχή, κατά την επισκόπηση της πάνω στην τιτλοποίηση, 

καλείται να εξετάσει και τις όποιες συνέπειες από τέτοιου είδους «νεωτε

ρισμούς» οι οποίες πιθανόν δεν λήφθηκαν υπόψη στον Πυλώνα Ι. 

Το τρίτο σημείο που καλούνται να προσέξουν οι εποπτεύουσες αρ

χές είναι το θέμα της ύπαρξης μίας έμμεσης™6 (από μέρους της τράπε

ζας) μη-νομικά καλυμμένης στήριξης της τιτλοποίησης. Η συγκεκριμένη 

στήριξη μπορεί να πάρει τη μορφή της αγοράς (κατ' ουσία της επανα-

γοράς) από τη «μεταβιβάζουσα» τράπεζα του πιστωτικού κινδύνου με τη 

μορφή της επαναγοράς εκείνου του τμήματος (tranche) της τιτλοποίησης 

οι αποδόσεις του οποίου φθίνουν ή της επαναγοράς (από την τράπεζα) των 

απαιτήσεων που αποτελούν την τιτλοποίηση σε τιμές μεγαλύτερες από τις 

τρέχουσες ή της αύξησης του τμήματος της πρώτης απώλειας (first lost), 

σύμφωνα με τη φθορά των απαιτήσεων της τράπεζας που περιλαμβάνονται 

στην τιτλοποίηση. 

166. Σύμφωνα με τον Πυλώνα II (2006), η άμεση και νομικά κατοχυρωμένη 
στήριξη της τιτλοποίησης έχει συνήθως τη μορφή της πιστωτικής προσαύξησης 
(credit enhancement), όπως αναφέραμε και στην ενότητα 4.5 του Κεφαλαίου 4 της 
παρούσας μελέτης. 
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Μια τέτοιας μορφής στήριξη, σύμφωνα με τον Πυλώνα II, θα πρέπει 

να δημιουργεί ένα είδος ανησυχίας στις εποπτεύουσες αρχές. Πιο συγκε

κριμένα, σε ό,τι αφορά την παραδοσιακή τιτλοποίηση, μιας τέτοιας μορ

φής στήριξη υποτιμά τόσο την όποια αξιοπιστία της «μεταβιβάζουσας» 

τράπεζας (originating bank) όσο και την ίδια την τιτλοποίηση και θέτει επι

πλέον υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα των τραπεζών να προχωρούν σε 

αφαίρεση των τιτλοποιημένων στοιχείων του Ενεργητικού τους από την 

κεφαλαιακή τους χρέωση. Σε ό,τι αφορά τη συνθετική τιτλοποίηση -στην 

οποία δεν έχουμε κατ' ουσία μεταφορά των απαιτήσεων των τραπεζών σε 

μια εταιρεία ειδικού σκοπού (S.P.E.) αλλά μεταφορά μόνο του πιστωτικού 

κινδύνου των απαιτήσεων- μια τέτοια κίνηση από μέρους της «μεταβιβά

ζουσας» τράπεζας αναιρεί την όποια σημασία μεταφοράς του πιστωτικού 

κινδύνου. Με απλά λόγια «σηματοδοτεί» στην αγορά ότι η εξεταζόμενη 

συνθετική τιτλοποίηση δεν έχει ουσιαστικά κάνει τη μεταφορά του πιστω

τικού κινδύνου εκτός τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι οι εποπτεύουσες αρχές 

θα πρέπει να επανεξετάσουν την προβαλλόμενη κεφαλαιακή χρέωση της 

τράπεζας για τη συγκεκριμένη τιτλοποίηση. 

Σε πρακτικό επίπεδο, θα πρέπει οι εποπτεύουσες αρχές να αναγκά

ζουν τη «μεταβιβάζουσα» τράπεζα να κάνει γνωστή στο κοινό την παρατυ

πία της και να την οδηγούν σε προσαύξηση του διακρατούμενού κεφα

λαίου της στα πλαίσια της τιτλοποίησης. Επιπλέον, αν η συγκεκριμένη τρά

πεζα βρεθεί να επαναλαμβάνει το ίδιο παράπτωμα, θα πρέπει οι εποπτεύου

σα αρχή να προχωρεί σε περαιτέρω μέτρα όπως: 

• Να εμποδιστεί από τις αρχές για ένα χρονικό διάστημα να έχει (η εν 

λόγω τράπεζα) τη δυνατότητα ευνοϊκής αντιμετώπισης σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια τιτλοποίησης από μέρους της. 

• Να αναγκασθεί (η τράπεζα) να κρατά κεφάλαιο σχετικά με τα στοιχεία 

της τιτλοποίησής της, εφαρμόζοντας τον συντελεστή μετατροπής (con

version factor), έτσι ώστε να υπάρχει συγκεκριμένος και καταγεγραμμέ

νος υπολογισμός του κινδύνου από αυτά (τα στοιχεία). 

• Για λόγους σωστού υπολογισμού του αναλογούντος κεφαλαίου -ειδικά 

στην παραδοσιακή τιτλοποίηση- να απαιτείται (από την τράπεζα) η 
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μεταχείριση των απαιτήσεων που εμπεριέχονται στην τιτλοποίηση σαν 

να μη έφυγαν ποτέ από τον Ισολογισμό της. 

• Να αναγκασθεί (η τράπεζα) να διακρατά κεφάλαιο πάνω από αυτό που 

αναλογεί με βάση τον υπολογισμό του ρίσκου των απαιτήσεων της. 

Σκοπός όλων των ανωτέρω δράσεων από μέρους της εποπτεύουσας 

αρχής δεν είναι μόνο η αλλαγή της συμπεριφοράς της τράπεζας, αλλά και 

η αποκατάσταση του ονόματος της στην αγορά. 

Το τέταρτο σημείο που θα πρέπει να ελέγχουν οι εποπτεύουσες αρ

χές έχει να κάνει με την ύπαρξη των υπολειμματικών κινδύνων (residual 

risks). Αναλυτικότερα, θα πρέπει να ελέγχουν και να επιθεωρούν συχνά το 

τι θεωρούν οι τράπεζες ως πιστωτική προστασία (credit protection). Ειδι

κότερα στην περίπτωση που η τιτλοποίηση μιας «μεταβιβάζουσας» τράπε

ζας εμπεριέχει εκτός Ισολογισμού στοιχεία, θα πρέπει οι αρχές να προσέ

χουν το είδος και την καταλληλότητα της προστασίας. Συγκεκριμένα, την 

ύπαρξη πιστωτικής προσαύξησης (credit enhancement) προς τον πελά

τη/αγοραστή των ομολόγων (της τιτλοποίησης) ενάντια στην περίπτωση 

της «πρώτης απώλειας» (first lost case). Εν κατακλείδι, έλεγχος της πιστω

τικής προστασίας που παρέχει η «μεταβιβάζουσα» τράπεζα. 

Αν παρ' όλα αυτά οι εποπτεύουσες αρχές δεν είναι ικανοποιημένες 

από την επάρκεια της πιστωτικής προστασίας της τράπεζας πάνω στην 

τιτλοποίηση που προσφέρει, τότε μπορούν να προβούν σε περαιτέρω 

ενέργειες, όπως για παράδειγμα να ζητήσουν αύξηση των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

Το πέμπτο σημείο που είναι υπό έλεγχο από τις εποπτεύουσες αρ

χές είναι το ζήτημα της χρήσης των δικαιωμάτων ανάκλησης (calls) στην 

περίπτωση της τιτλοποίησης. Όπως είναι γνωστό, το προαναφερόμενο 

δικαίωμα επιτρέπει την ανάκληση της τιτλοποίησης προτού αποπληρωθούν 

πλήρως τα επιμέρους στοιχεία της (οι απαιτήσεις της τράπεζας). Στην 

περίπτωση της παραδοσιακής τιτλοποίησης αυτό σημαίνει τη δυνατότητα 

επαναγοράς (από τη «μεταβιβάζουσα» τράπεζα) της εναπομένουσας τι-

τλοποίησης (συνήθως το 10% της) από τη στιγμή που οι συνθέτουσες την 

τιτλοποίηση αξίες (οι απαιτήσεις της τράπεζας) πέσουν κάτω από ένα 
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προσυμφωνημένο επίπεδο167. Σε πιο γενικά πλαίσια, μια τράπεζα έχει τη 

δυνατότητα να μπορεί να εξασκήσει το εν λόγω δικαίωμα όταν το κόστος 

εξυπηρέτησης της τιτλοποίησής της ξεπεράσει τα οφέλη από τις απαιτή

σεις (assets) έναντι των πελατών της. 

Πριν όμως την όποια πρόωρη εξάσκηση των δικαιωμάτων ανάκλη

σης (calls) της τιτλοποίησης, η εποπτεύουσα αρχή πρέπει να γνωρίζει: 

α) τους λόγους που οδήγησαν την τράπεζα στην εν λόγω εξάσκηση και 

β) τις επιπτώσεις που η συγκεκριμένη εξάσκηση του δικαιώματος θα 

έχει στους κεφαλαιακούς λόγους της τράπεζας 

Επιπλέον η Βασιλεία II (2006) προτρέπει τις εποπτεύουσες αρχές να 

ζητούν ένα ελάχιστο χρονικό περιθώριο πριν τεθεί από τις τράπεζες σε 

εφαρμογή το δικαίωμα ανάκλησης (calls) της τιτλοποίησης. Σκοπός μιας 

τέτοιας παρότρυνσης είναι να αποφεύγονται οι όποιες αρνητικές παρενέρ

γειες του γεγονότος της ανάκλησης στο πιστωτικό σύστημα (sunk costs). 

Το τελευταίο σημείο που πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο της επο

πτεύουσας αρχής είναι το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής της τιτλο-

ποίησης (early amortization). Εκείνο που αναζητείται σε αυτές τις περιπτώ

σεις είναι να ελέγχουν οι αρχές εάν οι τράπεζες έχουν τα απαιτούμενα 

κεφάλαια και το σχέδιο αντιμετώπισης (contingency plan) των όποιων προ

βλημάτων μπορεί να γεννηθούν από πρόωρη αποπληρωμή των απαιτή

σεων, που αποτελούν τα συνθετικά στοιχεία μιας τιτλοποίησης. 

Το ζήτημα της αποπληρωμής της τιτλοποίησης συνδέεται άμεσα με 

την πορεία των τριμηνιαίων υπερβαλλόντων κερδών (excess spread) των 

S.P.E. Η πορεία των συγκεκριμένων κερδών καθορίζεται από την περιο

δικότητα των χρηματορροών (cash flows) των οφειλετών των τραπεζών, 

(τα οποία αποτελούν τα έσοδα της SP.Ε.). Οι «μεταβιβάζουσες» τράπεζες 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακολουθούν στενά αυτή την περιο

δικότητα των χρηματορροών. Υπάρχει όμως και μία σειρά άλλων παρα-

167. Στην περίπτωση της συνθετικής τιτλοποίησης το συγκεκριμένο δι
καίωμα (call) παίρνει τη μορφή όρου για δυνατότητα απόσυρσης της πιστωτικής 
προστασίας. 
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γόντων που επηρεάζουν τα υπερβάλλοντα κέρδη (excess spread) των 

S.P.E. όπως, για παράδειγμα, οι διάφοροι μακροοικονομικοί παράγοντες, 

τα ποσοστά πτωχεύσεων, οι κινήσεις των επιτοκίων ή το επίπεδο ανερ

γίας. Επίσης άλλοι παράγοντες, όπως κόμιστρα (fees) που πληρώνονται 

από τους οφειλέτες της τράπεζας (π.χ. τα κόμιστρα για καθυστέρηση πλη

ρωμής ή προπληρωμές κ.λπ.). Οι εποπτεύουσες αρχές πρέπει επιπλέον να 

ελέγχουν κατά πόσο οι μεταβολές στη στρατηγική των τραπεζών, σε ό,τι 

αφορά στη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου, αλλά και οι όποιες 

μεταβολές στο επιχειρηματικό τους σχέδιο μπορεί να επηρεάσει την πο

ρεία των τριμηνιαίων υπερβαλλόντων κερδών (excess spread) και συνειρ

μικά την όλη δομή της αποπληρωμής της τιτλοποίησης. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση οι τράπεζες προτρέπονται να ανα

πτύξουν τεχνικές αντίστοιχες με αυτές του stress testing, που να ελέγχουν 

την αντίδραση της πορείας της τιτλοποίησης σε περίπτωση ενεργοποίησης 

μιας πρόωρης αποπληρωμής της τιτλοποίησης. Δηλαδή την εξέλιξη της 

τιτλοποίησης στην περίπτωση ενός υπέρμετρα θετικού shock προερχό

μενου από τις απαιτήσεις της «μεταβιβάζουσας» τράπεζας. Αν παρ' όλα 

αυτά διαπιστωθεί ότι οι τράπεζες αυτές δεν έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα 

προφύλαξης από ανεπιθύμητα γεγονότα, οι εποπτεύουσες αρχές μπορούν 

να καταφύγουν σε μέτρα δράσης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να πάρουν τη 

μορφή είτε της αναγκαστικής αύξησης της ρευστότητας της τράπεζας 

είτε τη μεταβολή των συντελεστών μετατροπής (conversion factor) των 

εκτός Ισολογισμού απαιτήσεων που υπάρχουν στην υπό εξέταση τιτλο-

ποίηση. Τα δύο αυτά μέτρα δράσης οδηγούν κατ' ουσία σε αύξηση της 

κεφαλαιακής χρέωσης πάνω από τα επίπεδα του Πυλώνα Ι. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του Πυλώνα II, θα μπορούσαμε να 

δώσουμε την όλη δομή και λειτουργία του με βάση το Διάγραμμα 6.1. 

6.6. Η σημασία του Πυλώνα III - Η πειθαρχία της αγοράς 

Η παρούσα ενότητα αναφέρεται στην αναγκαιότητα της δημοσιο

ποίησης των στοιχείων των τραπεζών που σχετίζονται με την κεφαλαιακή 

επάρκεια. Η δημοσιοποίηση αυτή επιτρέπει τόσο την καλύτερη κατανόηση 
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από μέρους των επενδυτών των κινδύνων που αναλαμβάνουν οι τράπεζες 

όσο και την αποτελεσματικότερη εποπτεία από μέρους των εποπτευουσών 

αρχών. Όπως ρητά αναφέρει και η Βασιλεία II (2006), ο Πυλώνας III καλείται 

να παίξει ένα συμπληρωματικό ρόλο απέναντι στις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

του Πυλώνα Ι και την επισκόπηση των διαδικασιών του Πυλώνα II. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει, επίσης, ότι ο Πυλώνας III πρέπει να υλοποιη

θεί χωρίς να θέσει υπό αμφισβήτηση τη χρησιμοποίηση των διεθνών λογι

στικών προτύπων (Δ.Λ.Π.). Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μεταβάλλει 

τις όποιες απαιτήσεις του Πυλώνα III με βάση την εξέλιξη των δεδομένων 

της τραπεζικής και γενικότερα της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας. 

Η διοίκηση της τράπεζας αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιλέξει 

το μέσο και την τοποθεσία για την αποκάλυψη των στοιχείων της. Βέβαια 

υπάρχουν διαδικασίες που ήδη ακολουθούνται μέσω της εφαρμογής των 

διεθνών λογιστικών προτύπων όπως, για παράδειγμα, η δημοσίευση των 

Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (annual financial statements), οι οποίες 

συνοδεύονται με τα συμπεράσματα των ελεγκτών (auditors). Για άλλου εί

δους μη υποχρεωτικές πληροφορίες η διοίκηση της τράπεζας θα πρέπει 

να αναφέρει τον τρόπο δημοσίευσης (π.χ. Internet) και φυσικά να επα

ληθεύει ότι αυτό όντως υλοποιήθηκε. 

Η Επιτροπή, μέσω του Πυλώνα III, καλεί επιπροσθέτως την κάθε 

τράπεζα να προχωρήσει και στην εφαρμογή του ελέγχου σημαντικότητας 

(materiality test) σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση ποιοτικών πληροφοριών 

σχετικά με την πορεία της. Πληροφοριών δηλαδή που η παράλειψη ή η 

εσφαλμένη διατύπωση τους μπορεί να αλλοιώσει τις αποφάσεις του απο-

δέκτη-επενδυτή σχετικά με αυτές. Επί του συγκεκριμένου ελέγχου η Επι

τροπή δεν θέτει κάποιους περιορισμούς ούτε προβαίνει σε συγκεκριμένες 

υποδείξεις. Απλά αναθέτει στις τράπεζες να προχωρήσουν μόνες τους σε 

μια ποιοτική επιλογή πληροφοριών (information) που θεωρούν σημαντικό 

να δημοσιεύσουν. 

Οι δημοσιεύσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, σχετικά με τον Πυ

λώνα III, θα πρέπει να έχουν μια εξαμηνιαία συχνότητα δημοσίευσης. 

Βέβαια υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτή τη συχνότητα. Για πα

ράδειγμα, ποιοτικές πληροφορίες και περιλήψεις που σχετίζονται με την 
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πολιτική του risk management της τράπεζας μπορούν να δημοσιεύονται 

σε ετήσια βάση. Επιπλέον, μεγάλες διεθνείς τράπεζες πρέπει να δημο

σιεύουν στοιχεία σχετικά με το Tier Ι και τους λόγους κεφαλαιακής τους 

επάρκειας σε τετραμηνιαία βάση. Την ίδια συχνότητα δημοσίευσης πρέπει 

να επιλέγουν οι τράπεζες και σε περιπτώσεις που αναμένεται μια δραστική 

μεταβολή στην έκθεση σε ρίσκο της τράπεζας. Σε όλες πάντως τις περι

πτώσεις δημοσίευσης σημαντικών πληροφοριών, οι τράπεζες δεν πρέπει να 

ξεπερνούν τις προθεσμίες που οι τοπικές αρχές θέτουν για τον σκοπό αυτό. 

Ένα θέμα που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι και το ζήτημα 

των εμπιστευτικών πληροφοριών (confidential information). Υπάρχουν δη

λαδή ποιοτικές -και όχι μόνο- πληροφορίες της τράπεζας που δεν μπο

ρούν να κοινοποιηθούν, διότι σχετίζονται είτε με τους πελάτες της και από 

νομικής απόψεως δεν μπορούν να δημοσιευθούν, είτε υπάρχει ζήτημα σε 

σχέση με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της τράπεζας. Ειδικά για το 

τελευταίο ζήτημα, είναι κατανοητό ότι μια τράπεζα δεν θα επιθυμούσε να 

κάνει γνωστά στον ανταγωνισμό τα όποια πλεονεκτήματα της. Για την 

υπέρβαση ενός τέτοιου ζητήματος, η Επιτροπή προτείνει τη δημοσίευση 

γενικών πληροφοριών πάνω σε αυτό, με τη συνοδεία όμως μιας ανακοίνω

σης που θα επεξηγεί στις αρχές αλλά και τους υποψήφιους επενδυτές 

της τους λόγους της μη λεπτομερούς παρουσίασης της συγκεκριμένης 

πληροφορίας (π.χ. θέματα που έχουν να κάνουν με τους τρόπους εκτίμη

σης παραμέτρων του χαρτοφυλακίου τους ή με ποιοτικά data κ.λπ.). Πά

ντως σε κάθε περίπτωση η όποια επιφύλαξη δημοσίευσης πληροφοριών 

δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντιδικία με το τι προβλέπουν τα διεθνή λο

γιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.) στο εξεταζόμενο θέμα. 

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κοινοποίησης πληροφοριών, στο πλαί

σιο του Πυλώνα III, το Δ.Σ. της κάθε τράπεζας θα έχει την ευθύνη να 

εγκρίνει τις πληροφορίες που θα δημοσιεύει αλλά και την καταλληλότητα 

και συχνότητα των πληροφοριών αυτών. Στην ανάλυση του Πυλώνα III στο 

κείμενο της Βασιλείας II (2006) δίδονται εκτενείς πληροφορίες, κατά 

τομέα δραστηριότητας της τράπεζας, τόσο σε ό,τι αφορά το ποιοτικό όσο 

και σε ό,τι αφορά το ποσοτικό μέρος των κοινοποιήσεων που θα πρέπει 

οι τράπεζες να δημοσιεύουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ II 

ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

7.1. Εισαγωγή 

Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η διερεύνηση των δυνα

τοτήτων εφαρμογής της Βασιλείας II, στο υπάρχον νομισματικό πλαίσιο 

λειτουργίας της υπό εξέταση χώρας1 6 8. Έτσι στην περίπτωση της χώρας 

μας θα ελέγξουμε το νομισματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται 

το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στο οποίο, μετά το 2007, θα ισχύσουν 

οι νέοι κανόνες της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (εν συνεχεία θα 

ελέγξουμε συμπληρωματικά και την Ευρωζώνη). Σε μακροοικονομικούς 

όρους θα εξετάσουμε εάν η υπάρχουσα νομισματική και πιστωτική πολιτι

κή στην Ελλάδα ακολουθεί τις γενικές αρχές του Νεο-Κεϋνσιανισμού (New 

Keynesianism) και ακόμα πιο συγκεκριμένα της Νεο-Συναινετικής (New 

Consensus) προσέγγισης του. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, θα μπορούμε να απο

δεχθούμε τη δυνατότητα αποτελεσματικής μελλοντικής εφαρμογής των 

κανόνων της Βασιλείας II, κυρίως πάνω στο δανειακό χαρτοφυλάκιο (bank

ing book) [αλλά και το χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών (trading book)] των 

τραπεζών1 6 9. 

168. Ενδιαφέρον θα ήταν επίσης να εξετάζαμε και τη δυνατότητα εφαρμογής 

της Βασιλείας II σε επίπεδο τράπεζας. Δυστυχώς όμως οι τράπεζες δεν δίνουν στη 

δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για το δανειακό χαρτοφυλάκιο τους ούτε για το 

χαρτοφυλάκιο ομολόγων και μετοχών τους. Έτσι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει μια 

ακριβής εξατομικευμένη εφαρμογή της Βασιλείας II ανά τράπεζα. 

169. Το ίδιο σενάριο εξετάζουμε στο τελευταίο μέρος του παρόντος κε

φαλαίου και για την Ευρωζώνη. 
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Αν όμως η νομισματική και πιστωτική πολιτική στη χώρα μας ακο

λουθεί, ή ακριβέστερα ακολούθησε μέχρι σήμερα, τις αρχές ενός Μετα-

Κεϋνσιανού (Post Keynesian) νομισματικού πλαισίου λειτουργίας, τότε τα 

πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για την αποτελεσματική επιτυχία του 

εγχειρήματος της Βασιλείας II. Η συγκεκριμένη διαπίστωση έχει βέβαια 

αντίστοιχη ερμηνεία και για κάθε άλλη οικονομία που θα εφαρμόσει τη Βα

σιλεία II, αν και λειτουργεί σε ένα Μετα-Κεϋνσιανό νομισματικό περιβάλλον. 

7.2. Το μακροοικονομικό πλαίσιο λειτουργίας της Βασιλείας II 

Η «αποκάλυψη» του μακροοικονομικού πλαισίου λειτουργίας, πάνω 

στο οποίο θα υλοποιηθεί ως πλατφόρμα η Βασιλεία II, είναι, όπως ανα

φέραμε και στην προηγούμενη ενότητα, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα 

πρέπει δηλαδή ενδελεχώς να διερευνηθεί το πόσο «φιλικό» ή μη είναι προς 

αυτή το νομισματικό περιβάλλον. Ένα «φιλικό» (π.χ. Νεο-Κεϋνσιανό ή Νεο-

Συναινετικό), προς τη Βασιλεία II, νομισματικό περιβάλλον θα επιτρέψει στην 

κεντρική τράπεζα να ελέγχει αποτελεσματικά την πιστωτική πολιτική των 

εμπορικών τραπεζών. 

Για να γίνουμε περισσότερο κατανοητοί, σε ό,τι αφορά την κρισιμό

τητα του νομισματικού περιβάλλοντος στην επιτυχία της εφαρμογής της 

Βασιλείας II, θα προχωρήσουμε σε μια διαγραμματική παρουσίαση του 

προβλήματος. Στο Διάγραμμα 7.1 συνυπάρχουν τόσο η αγορά των δανείων 

όσο και η διατραπεζική αγορά αλλά και οι αρχές που διέπουν τη Βασιλεία 

II σε ό,τι αφορά τη σχέση δανείων (credit) προς ίδια κεφάλαια (equity). 

Αναλυτικότερα στο πρώτο (Ι) τεταρτημόριο του Διαγράμματος 7.1 πα

ρουσιάζεται η κατάσταση στην τραπεζική αγορά δανείων (Loan's Market). Η 

συγκεκριμένη αγορά έχει, σε ό,τι αφορά την προσφορά δανείων (Ζ.̂ ), τον 

μοναδικό περιορισμό ότι σε ένα προκαθορισμένο και προαναγγελθέν 

επίπεδο επιτοκίου χορηγήσεων (/.,) ικανοποιούνται όλα τα εξεταζόμενα, με 

βάση τις υπάρχουσες από τον πελάτη εγγυήσεις (collaterals), δάνεια170. Η 

170. Για τον λόγο αυτό η προσφορά δανείων έχει αυτή την οριζόντια μορ
φή. Σε μικροοικονομικούς όρους οι εμπορικές τράπεζες είναι, όπως λέγεται στη 
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καμπύλη της ζήτησης δανείων, από την άλλη πλευρά, έχει τη γνωστή αρ

νητική κλίση171. 

Στο δεύτερο (II) τεταρτημόριο του διαγράμματος παρουσιάζεται η 

σχέση ιδίων κεφαλαίων προς δάνεια, έτσι όπως αυτή απορρέει από την 

ανάλυση του Κεφαλαίου 4 της παρούσας μελέτης [π.χ. η σχέση του 8% 

των δανείων ή του εν γένει δανειακού χαρτοφυλακίου (banking book) με 

τα ίδια κεφάλαια]. Επιπροσθέτως, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 7.1, 

υπάρχει η Τυποποιημένη (Standardised) γραμμική έκφραση της σχέσης 

δανείων-ιδίων κεφαλαίων που είναι η απλούστερη μορφή που προτείνει η 

Βασιλεία II καθώς επίσης και η I.R.B. (Internal Ratings Based) έκφραση 

που αναμένεται να «υιοθετηθεί» από πολύ ανεπτυγμένες τράπεζες και που 

η εφαρμογή της θα φέρει την εν λόγω γραμμική σχέση πιο κοντά στον ορι

ζόντιο άξονα. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως αναλύσαμε λεπτομερώς στο Κε

φάλαιο 4, στην I.R.B. προσέγγιση έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατηγο

ριοποίηση δανείων και πολύ εξελιγμένες μαθηματικές τεχνικές στον υπο

λογισμό των εγγυήσεων τους (collaterals). Έτσι η I.R.B. προσέγγιση λει

τουργεί ουσιαστικά ως μηχανισμός «επιβράβευσης» της κεντρικής τράπε

ζας προς τις τράπεζες, μειώνοντας σε αυτές τη σχέση δανείων με τα ίδια 

κεφάλαια τους κάτω από το 8%. 

Στο τρίτο τεταρτημόριο (III) παρουσιάζεται κατ' ουσία ο λόγος των 

«Υποχρεώσεων έναντι των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων» της τράπεζας 

(όπως αναφέρεται συνήθως στο Παθητικό του Ισολογισμού) ως προς τα 

ίδια κεφάλαια της. Στην ουσία μιλάμε για την «έκθεση» της κάθε τράπεζας 

έναντι της διατραπεζικής αγοράς (Interbank Market) σε σχέση πάντα με 

τα ίδια κεφάλαια της1 7 2. 

διεθνή βιβλιογραφία, «price setters and quantity takers» σε ό,τι αφορά τα δάνεια 
(Moore, 1988). 

171. Ακόμα όμως και αυτή η περίπτωση έχει τις εξαιρέσεις της. Συγκεκρι
μένα, τα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων είναι σχεδόν ανελαστικά 
ως προς τα επιτόκια, όπως περίπου το ίδιο ισχύει και για τα στεγαστικά δάνεια. 
Όμως το θέμα αυτό είναι εκτός των αναγκών της παρούσας μελέτης. 

172. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο χρεωμένη στη διατραπεζική αγορά, ως προς 
τα ίδια κεφάλαια της, είναι μια τράπεζα, τόσο πιο κοντά στον οριζόντιο άξονα θα 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1 

Ο καθορισμός της ποσότητας των δανείων, της σχέσης των δανείων 

προς ίδια κεφάλαια (Βασιλεία II) αλλά και της διατραπεζικής αγοράς 

(«Μη-Συνεπικούρηση» της Κ.Τ.) Επιτόκια 

E.R.I 

QIV 

(«Συνεπικούρηση» της KT.) 

E.R. 

(ΥΑ*) 

L° Q 

Δάνεια 

[I.R.B. Προσέγγιση] 

[Standardised προσέγγιση] 

Βασιλεία II [Ίδια Κεφάλαια = 8% x Δάνεια] 

[Διατραπεζικό χρέος/Ίδια κεφάλαια] 

Q U I 

Νεο-Συναινετική/Νεο-Κεϋνσιανή 
ροή του διαγράμματος 

Ίδια κεφάλαια Μετα-Κεϋνσιανή 
ροή του διαγράμματος 

Υ.Α.= Υπερβάλλοντα αποθεματικά (ή E.R.), Κ.Τ. = Κεντρική τράπεζα. 

Το διατραπεζικό αυτό χρέος (δηλαδή οι «Υποχρεώσεις έναντι των 

άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων») των τραπεζών στην πραγματικότητα δεν εί

ναι τίποτα άλλο παρά η πλεονάζουσα ρευστότητα (αποθεματικά ή διαθέ-

είναι η κλίση του εξεταζομένου λόγου. Το αντίθετο θα ισχύει στην περίπτωση της 
μη υψηλής χρέωσης της τράπεζας έναντι της διατραπεζικής αγοράς. 
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σιμά) των μεγάλων τραπεζών η οποία, εάν δεν τοποθετήθηκε σε άλλα 

στοιχεία του Ενεργητικού της μεγάλης τράπεζας, πωλείται στις υπόλοιπες 

(μικρού ή μεσαίου μεγέθους) τράπεζες έναντι κάποιου διατραπεζικού επι

τοκίου. Σε γενικές γραμμές μάλιστα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι 

στη διατραπεζική αγορά έχουμε τις μεγάλες τράπεζες ως «πωλητές» πλε

οναζόντων αποθεματικών και τις μικρές και μεσαίες τράπεζες ως «αγο

ραστές» τους 1 7 3 . 

Τέλος, στο τέταρτο τεταρτημόριο (IV) παρουσιάζεται διαγραμματικά 

η σχέση της προσφοράς υπερβαλλόντων αποθεματικών (excess reserves -

E.R.S), στη διατραπεζική αγορά, έναντι της υπάρχουσας ζήτησης για αυτά 

(η προσφορά τους αναλύεται λεπτομερώς στην επόμενη παράγραφο). Σε 

ό,τι αφορά τη ζήτηση για «υπερβάλλοντα αποθεματικά (E.R.0)», από μέ

ρους των εμπορικών τραπεζών στη διατραπεζική αγορά, θα μπορούσαμε 

πούμε ότι είναι σχεδόν πλήρως ανελαστική ως προς τ α διατραπεζικά 

επιτόκια (imm). Αυτό συμβαίνει διότι μια τράπεζα πρέπει να καλύψει είτε 

ήδη υπάρχουσες «ανοικτές υπολειμματικές θέσεις» της -σε ό,τι αφορά τα 

δάνεια τ η ς - και επομένως της χρειάζονται τα ανάλογα συμπληρώματα 

αποθεματικών (required supplementary reserves), είτε για να μπορέσει να 

υλοποιήσει πλήρως τα ήδη συμφωνηθέντα αλλά μη εκταμειευθέντα ακόμα 

νέα πιστωτικά της ανοίγματα και δεν έχει όλα τα απαιτούμενα κεφάλαια, 

όποτε τα αναζητά στη διατραπεζική αγορά (required excess reserves). 

173. Το στοιχείο αυτό από μόνο του δημιουργεί μια τελείως διαφορετική 

αίσθηση του διατραπεζικού χρέους για τις μικρές και τις μεγάλες τράπεζες. Θα 

μπορούσαμε δηλαδή να υποστηρίξουμε ότι συνήθως στις μεγάλες τράπεζες ο 

λόγος Διατραπεζικό χρέος προς ίδια κεφάλαια θα είναι σχετικά μικρός (μιας και 

είναι κυρίως «πωλητές» πλεοναζόντων αποθεματικών στη διατραπεζική αγορά), 

ενώ στις νέες και μικρές τράπεζες ο λόγος αυτός θα είναι όλο και πιο μεγάλος 

(μιας και αυτές είναι συνήθως οι «αγοραστές» πλεοναζόντων αποθεματικών). Κατ' 

επέκταση στις μεν μικρές τράπεζες η κλίση του λόγου Διατραπεζικό χρέος προς 

ίδια κεφάλαια, στο τεταρτημόριο III του Διαγράμματος 7.1, θα είναι όλο και πιο 

κοντά στον οριζόντιο άξονα, στις δε μεγάλες τράπεζες όλο και πιο μακριά από 

αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες από τις μεταβολές των επιτοκίων της δια

τραπεζικής αγοράς στις μικρές τράπεζες είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι στις 

μεγάλες (βλέπε το Διάγραμμα Π.7.1 στο Παράρτημα 1). 
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7.2.1. Ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας στο πλαίσιο της Βασιλείας II 

7.2.1.1. Η Μετα-Κεϋνσιανή (Post Keynesian) άποψη 

Όπως είναι σε όλους γνωστό, η στάση της κεντρικής τράπεζας είναι 

κρίσιμος παράγοντας σε κάθε χώρα και κάθε αγορά. Πιο συγκεκριμένα, 

αν για παράδειγμα η κεντρική τράπεζα ακολουθεί μια «Συνεπικουρική» 

(accommodative) πολιτική έναντι των απαιτήσεων -παλαιών ή/και νέων-

των εμπορικών τραπεζών εκφρασμένων στα όποια «υπερβάλλοντα ή συμ

πληρωματικά αποθεματικά» της διατραπεζικής, τότε θα πρέπει να ανα

μένουμε μια πλήρως ελαστική προσφορά υπερβαλλόντων αποθεματικών 

(excess reserves - E.R.S). Αυτό υλοποιείται συνήθως μέσω της χρήσης του 

15-ήμερου repos -όπως αυτό καθορίζεται από την κεντρική τράπεζα- το 

οποίο επηρεάζει σημαντικά και άμεσα τη διαμόρφωση του overnight επι

τοκίου της διατραπεζικής {iover). Η διαμόρφωση του overnight επιτοκίου, 

με τη σειρά της, επιδρά σημαντικά στη διάρθρωση της καμπύλης ωριμό

τητας των διατραπεζικών επιτοκίων της αγοράς1 7 4. Ετσι όσο πιο «Συνεπι

κουρική», ως προς την εκφρασμένη ζήτηση των «υπερβαλλόντων ή συμπλη

ρωματικών αποθεματικών», είναι η κεντρική τράπεζα, τόσο πιο οριζόντια θα 

είναι η εν λόγω «καμπύλη» (βλέπε Lavoie, 2005). Με αυτό τον τρόπο εκτι

μάται κυρίως από τους Μετα-Κεϋνσιανούς (Post Keynesian) ότι θα απο

φεύγεται και το όποιο πρόβλημα στη σταθερότητα του όλου τραπεζικού 

συστήματος. 

Για να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του συστήματος -όταν η 

κεντρική τράπεζα ακολουθεί μιας πλήρως «Συνεπικουρική» Μετα-Κεϋνσια

νή πιστωτική πολιτική στο πλαίσιο της Βασιλείας II (αλλά και Ι)-, θα μπο

ρούσαμε να αναφέρουμε ότι το νομισματοπιστωτικό σύστημα του Διαγράμ

ματος 7.1 «ξεκινά από το τεταρτημόριο Ι και κινείται προς το τεταρτη-

174. Για τον λόγο αυτό η «καμπύλη» προσφοράς των υπερβαλλόντων απο
θεματικών {E.R.S), στο τέταρτο τεταρτημόριο (IV) του Διαγράμματος 7.1, θα μπο
ρούσε κατά κάποιο τρόπο να παρομοιαστεί με την καμπύλη Term Structure Interest 
Rate. 

281 



μόριο IV». Δηλαδή με απλά λόγια, μια αύξηση της ζήτησης δανείων, ως 

εκφραστής της ενεργού ζήτησης της οικονομίας, μπορεί στο πρώτο τε

ταρτημόριο του διαγράμματος μας να εκφρασθεί με μια κίνηση από τη θέ

ση Α στη θέση Β. Η ικανοποίηση του νέου αυτού επιπέδου οδηγεί σε ένα 

νέο υψηλότερο επίπεδο δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών (στο 

banking book τους) που μπορεί -όπως φαίνεται και στο δεύτερο τεταρτη

μόριο του Διαγράμματος 7.1- να μας οδηγήσει σε ανάγκες ιδίων κεφαλαίων 

υψηλότερες από τα ήδη υπάρχοντα επίπεδα, με βάση τους κανόνες της 

Βασιλείας II. Η διατραπεζική αγορά γίνεται τότε η «σωτηρία» του συστήμα

τος με τον τρόπο που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Αποτέ

λεσμα του όλου αυτού Μετα-Κεϋνσιανού συλλογισμού είναι η αντιστροφή 

της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων με τα δάνεια του χαρτοφυλακίου των τρα

πεζών. Με απλά λόγια, αντιστρέφεται η βασική αρχή της Βασιλείας II που 

αναφέρει ότι τα ίδια κεφάλαια «δημιουργούν» τα τραπεζικά δάνεια. 

Τέλος, να αναφέρουμε εδώ ότι ακόμα και σε ένα Μετα-Κεϋνσιανό 

πλαίσιο λειτουργίας του νομισματοπιστωτικού συστήματος υπάρχει πάντα 

η πιθανότητα η κεντρική τράπεζα, για λόγους αντιπληθωριστικούς για πα

ράδειγμα, να μην ακολουθήσει «Συνεπικουρική» πολιτική και να ενεργο

ποιήσει μια προσπάθεια περιορισμού των υπερβαλλόντων αποθεματικών 

(£.RS) της διατραπεζικής αγοράς (π.χ. μέσω δραστικής αύξησης του 15-

ήμερου repos της)1 7 5. Σε αυτή την περίπτωση η καμπύλη E.R.S παίρνει 

θετική κλίση (βλέπε Διάγραμμα 7.1) και αυξάνει η τιμή του διατραπεζικού 

επιτοκίου στον κάθετο άξονα του Διαγράμματος 7.1. Μετά από αυτό 

μπορεί να συμβούν εναλλακτικά δύο πράγματα: 

1. Είτε να μειωθούν τα κέρδη ανά δάνειο της τράπεζας, όπως αυτό προ

κύπτει από τη διαφορά /1 - imm στο διάγραμμα, ικανοποιώντας όμως 

όλη την εκφρασθείσα ζήτηση δανείων 

175. Η συγκεκριμένη σχολή προσέγγισης λέγεται και «Δομική» Μετα-Κεϋν-
σιανή σχολή νομισματικής πολιτικής (Structuralism). Με εκπροσώπους κυρίως τους 
Palley και Pollin θα μπορούσε να θεωρηθεί και ενδιάμεση σχολή μεταξύ των Μετα-
Κεϋνσιανών της «Συνεπικούρησης» (Accommodationism) και των Νεο-Κεϋνσιανών, 
ιδιαιτέρως δε των Νεο-Συναινετικών. 
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2. Είτε, εάν η ολιγοπωλιακή διάρθρωση του τραπεζικού μας συστήματος 

το επιτρέπει, να μετακυλισθεί όλη η «άρνηση» της κεντρικής τράπεζας 

στην προσφορά των τραπεζικών δανείων, δηλαδή στους τελικούς πε

λάτες. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μια προς τα πάνω κίνηση της 

«καμπύλης» προσφοράς δανείων (L^) που θα σηματοδοτεί περιορισμό 

της ικανοποίησης των αρχικών δανείων (βλέπε καμπύλη Lf ). 

Στην πρώτη περίπτωση οι εμπορικές τράπεζες είναι σαν να διαλέ

γουν να κρατήσουν, από άποψη στρατηγικής επιλογής, το όσο το δυνα

τόν μεγαλύτερο κομμάτι στην αγορά δανείων, ενώ στη δεύτερη περίπτω

ση είναι σαν να επιλέγουν τα υψηλότερα κέρδη ανά πωλούμενο δάνειο. 

Εκείνο όμως που έχει τη μεγαλύτερη σημασία εδώ είναι η ροή του δια

γράμματος (από το πρώτο τεταρτημόριο προς το τέταρτο) και όχι οι επι

μέρους επιλογές στρατηγικών των τραπεζών. Η σημασία της ροής στην 

ανάλυση μας είναι πολύ μεγάλη, διότι έχει να κάνει με το ποιος έχει τον 

πρώτο λόγο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα: η κεντρική τράπεζα ή η 

μερική/ολική ικανοποίηση της ενεργού ζήτησης δανείων μέσω του τραπε

ζικού συστήματος; 

7.2.1.2. Η Νεο-Συναινετική/Νεο-Κεϋνσιανή άποψη 

Στην εν λόγω περίπτωση ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας επί της 

διατραπεζικής αγοράς είναι ο κυριότερος του όλου συστήματος και αυτός 

από τον οποίο ξεκινά η ανάγνωση του Διαγράμματος 7.1. (αυτό που πα

ραπάνω ονομάσαμε «ροή») Πιο συγκεκριμένα, συνήθως για λόγους αντι

πληθωριστικούς που δημιουργούνται κυρίως από την αλόγιστη ικανοποίη

ση των καταναλωτικών δανείων από τις τράπεζες176, η κεντρική τράπεζα 

αποφεύγει τη «Συνεπικουρική» ικανοποίηση των τραπεζικών απαιτήσεων 

μέσω της διατραπεζικής αγοράς. Έχουμε δηλαδή μια ενεργό πολιτική που 

στοχεύει τον πληθωρισμό, μέσω της επιβολής περιορισμών σε ό,τι αφορά 

176. Αυτό που στο Κεφάλαιο 4, παράγραφο 4.3, ονομάσαμε χρηματοδοτή
σεις Λιανικής τραπεζικής (retail risk). 
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τα υπερβάλλοντα αποθεματικά (E.R.s) της αγοράς, έτσι ώστε στο τέλος 

του κύκλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος του Διαγράμματος 7.1 η 

κεντρική τράπεζα να έχει πετύχει τον περιορισμό της ζήτησης δανείων σε 

αντιπληθωριστικά επίπεδα. Είμαστε δηλαδή στην αντίστροφη περίπτωση σε 

σχέση με τους Μετα-Κεϋνσιανούς, όπου το Διάγραμμα 7.1 κινείται από το 

τέταρτο τεταρτημόριο προς το πρώτο (μια Νεο-Συναινετική προσέγγιση του). 

Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, η στάση της κεντρικής τράπεζας 

επηρεάζει τη διαμόρφωση του λόγου των «Υποχρεώσεων έναντι άλλων πι

στωτικών ιδρυμάτων» του Παθητικού των τραπεζών προς τα ίδια κεφάλαια 

τους, όπως φαίνεται και στο τρίτο τεταρτημόριο του διαγράμματος μας. 

Δηλαδή μια πιο «ακριβή» διατραπεζική αγορά, που ξεκινά από αντιπληθω

ριστική διάθεση της κεντρικής τράπεζας, αυξάνει (ή επιβαρύνει) τον προα

ναφερόμενο λόγο στο Παθητικό των εμπορικών τραπεζών. Με άλλα λόγια, 

καθώς τα υπερβάλλοντα αποθεματικά (E.R.S) γίνονται πολύ ακριβά, λόγω 

της στάσης της κεντρικής τράπεζας, οι εμπορικές τράπεζες έχουν λιγότε

ρα πλέον «ελεύθερα» ίδια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύ

σεις τους (δηλαδή τα δάνεια τους). Σε μια δυναμική διαγραμματική πα

ρουσίαση, η αντιπληθωριστική στάση της κεντρικής τράπεζας θα σήμαινε 

ότι η «γραμμική σχέση» του τρίτου τεταρτημορίου μετακινείται προς τον 

κάθετο άξονα (καθώς ο αριθμητής του κλάσματος αυξάνει λόγω της εξω

γενώς παρακινούμενης -από την κεντρική τράπεζα- αύξησης του κόστους 

αποπληρωμής των ήδη υπαρχουσών «Υποχρεώσεων έναντι άλλων πιστω

τικών ιδρυμάτων»). Κατ' επέκταση, η ανάγκη αποπληρωμής ακριβότερων 

πλέον ανειλημμένων «Υποχρεώσεων έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων» 

οδηγεί σε μια μείωση των διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων (equity) των τρα

πεζών για ικανοποίηση των νέων δανειακών απαιτήσεων. 

Ερχόμαστε έτσι στο δεύτερο τεταρτημόριο του Διαγράμματος 7.1, 

όπου περιγράφεται η σχέση των ιδίων κεφαλαίων με τα τραπεζικά δάνεια 

(στην ουσία ενεργοποιείται το αμιγώς Νεο-Κεϋνσιανό τμήμα του διαγράμ

ματος που σχετίζεται με το «πιστωτικό κανάλι»). Στο σημείο αυτό ενεργο

ποιούνται οι αρχές της Βασιλείας II σε ό,τι αφορά τη σχέση ιδίων κεφα

λαίων με δάνεια. Σε μακροοικονομικούς όρους, το δεύτερο τεταρτημόριο 
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είναι αυτό που ο Lavoie (2003) ονόμασε ως ένα είδος «νέου πολλαπλα

σιαστή χρήματος» (reserve multiplier). Πιο συγκεκριμένα, και στο πλαίσιο 

μιας νεοκλασικής μορφής προσέγγισης του χρήματος, αντί να έχουμε τη 

νομισματική βάση να ελέγχει έμμεσα -ως ποσοστιαία έκφραση των κα

ταθέσεων που «γεννούν» τα δάνεια- την πιστωτική επέκταση, η Νεο-Συναι-

νετική/Νεο-Κεϋνσιανή σχολή σκέψης, με τη Βασιλεία II, προτείνει τον άμε

σο και σαφή πλέον έλεγχο των δανείων μέσω των ιδίων κεφαλαίων (που 

λειτουργεί πλέον ως ένα είδος Νομισματικής Βάσης). Με άλλα λόγια, μέ

σω της Βασιλείας II θα λέγαμε ότι προτείνεται ένας άμεσος έλεγχος του 

«πιστωτικού καναλιού» των τραπεζών από την κεντρική τράπεζα, η οποία 

βέβαια πρωτίστως υποτίθεται ότι ελέγχει τη διατραπεζική αγορά (τεταρ

τημόριο IV). 

Τέλος, χωρίς να είναι αναγκαία μια θετική κλίση στην προσφορά 

δανείων (Z_f) στο πρώτο τεταρτημόριο του διαγράμματος μας, τα υπάρ

χοντα ίδια κεφάλαια αναμένεται να ικανοποιήσουν μια ζητούμενη ποσό

τητα δανείων που διαγραμματικά θα αποκαλυφθεί ex post. Για να δώσου

με ένα απλό παράδειγμα, αν μια τράπεζα έχει 1.000€ σε ίδια κεφάλαια, 

σύμφωνα με τη Βασιλεία II, μπορεί να δώσει δάνεια αξίας (1.000€ χ 12,5 

= 12.500€). Αυτή είναι και η ex post αποκάλυψη της καμπύλης ζήτησης 

δανείων (LD) στην εν λόγω ανάλυση. 

Από την παραπάνω παρουσίαση δύο είναι οι παράγοντες που θα 

μας δώσουν ένα στίγμα σχετικά με τις δυνατότητες αποτελεσματικής 

μελλοντικής εφαρμογής της Βασιλείας II στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

αλλά και σε κάθε τραπεζικό σύστημα ξεχωριστά: πρώτον, η κατεύθυνση 

της αιτιώδους σχέσης ιδίων κεφαλαίων με τα τραπεζικά δάνεια (δηλαδή ο 

νέος πολλαπλασιαστής χρήματος ή ιδίων κεφαλαίων) και, δεύτερον, οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης δανείων στο τραπεζικό σύστη

μα. Και οι δύο αυτοί παράγοντες θα αναδείξουν ουσιαστικά το πόσο απο

τελεσματικά εφαρμόστηκε η Βασιλεία Ι στο τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε 

να προσδοκούμε επιτυχή αποτελέσματα και στη Βασιλεία II. 

Στην επόμενη παράγραφο, και πριν προχωρήσουμε σε μια οικονομε

τρική προσέγγιση του θέματος, θα παρουσιάσουμε λεπτομερέστερα και 

τους δύο αυτούς παράγοντες. 
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7.3. Η εξέταση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Βασιλείας Ι σε δύο 

φάσεις 

7.3.1. Φάση 1: Η αιτιώδης σχέση μεταξύ δανείων και ιδίων κεφαλαίων 

Όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει αρχικά να ελέγξουμε τη ροή της 

αιτιώδους σχέσης μεταξύ τραπεζικών απαιτήσεων (δανείων) και των ιδίων 

κεφαλαίων τους. Σε θεωρητικό επίπεδο τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

μπορεί να είναι τα εξής: 

Περίπτωση 1: Τα τραπεζικά δάνεια αιτιωδώς να προκαλούν (=>) τη δη

μιουργία ιδίων κεφαλαίων στις τράπεζες. Σε όρους αιτιατότητας: 

Banking Book (Loans) => Equity (Tier Ι και II). 

Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το νο

μισματικό περιβάλλον ακολουθεί τις αρχές της Μετα-Κεϋνσιανής (Post 

Keynesian) σχολής σκέψης. Δηλαδή, όπως και η παραπάνω αιτιώδης σχέ

ση υποδηλώνει, έχουμε κατ' ουσία έναν αντεστραμμένο «νέο πολλαπλα

σιαστή χρήματος ή πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων». Επιπλέον, η ροή 

του Διαγράμματος 7.1, που παρουσιάσαμε στην παράγραφο 7.2, από τις 

ενδείξεις του δεύτερου αλλά κρίσιμου τεταρτημορίου φαίνεται να είναι 

από το πρώτο προς το τέταρτο. Με απλά λόγια, οι ανάγκες της πραγμα

τικής οικονομίας και της ενεργού ζήτησης σε δάνεια (loans) κυριαρχούν 

επί των αντιλήψεων της κεντρικής τράπεζας, η οποία ασκεί κυρίως έναν 

«συνεπικουρικό» και όχι έναν εποπτικό/περιοριστικό ρόλο στο όλο χρη

ματοπιστωτικό σύστημα. 

Περίπτωση 2: Τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών αιτιωδώς προκαλούν {=>) τα 

τραπεζικά δάνεια. Σε όρους αιτιατότητας: 

Equity (Tier Ι και II) => Banking Book (Loans). 

Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το νο

μισματικό περιβάλλον που εξετάζουμε υπακούει στις αρχές της Νεο-Κεϋν-

σιανής (New Keynesian) νομισματικής σκέψης -όπως αυτές εκφράζονται 
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μέσα από τις οδηγίες της Βασιλείας Ι και II- και εφόσον και η διατραπε

ζική αγορά ακολουθεί τις όποιες αντιπληθωριστικές οδηγίες της κεντρικής 

τράπεζας, τότε εμπεριέχει και τις αρχές της Νεο-Συναινετικής (New 

Consensus) σχολής. Το ίδιο το αποτέλεσμα της αιτιατότητας θα αναδει

κνύει την αποτελεσματική λειτουργία του «νέου πολλαπλασιαστή χρήμα

τος ή πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων» στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό 

από μόνο του θα αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι η ροή του Διαγράμματος 

7.1 θα είναι από το τέταρτο προς το πρώτο τεταρτημόριο. Συνοπτικά, ο 

εποπτικός και επικυρίαρχος ρόλος της κεντρικής τράπεζας στο όλο χρη

ματοπιστωτικό σύστημα επιβεβαιώνεται. 

Περίπτωση 3 : Τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών δεν σχετίζονται αιτιωδώς 

(?) με τα τραπεζικά δάνεια. Σε όρους αιτιατότητας: 

Equity (Tier Ι και II) Φ Banking Book (Loans). 

Η περίπτωση αυτή θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αφήνει τα 

πράγματα ανοικτά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι και ερμηνεύσιμα. Πιο 

συγκεκριμένα, η μη ύπαρξη σχέσης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών 

σημαίνει πρώτα από όλα ότι ο «νέος πολλαπλασιαστής χρήματος ή ιδίων 

κεφαλαίων» δεν λειτουργεί ούτε με την κανονική ούτε με την ανεστραμμέ

νη μορφή του (δηλαδή ούτε Νεο-Κεϋνσιανά/Νεο-Συναινετικά ούτε ακραιφ

νώς Μετα-Κεϋνσιανά). 

Το στοιχείο αυτό δεν αφαιρεί την ύπαρξη μακροοικονομικού νομι

σματικού πλαισίου λειτουργίας στο τραπεζικό σύστημα. Απλώς επισημαί

νει ότι η αποτελεσματικότητα ή μη της Βασιλείας II σε αυτή τη φάση δεν 

μπορεί ακόμα να ελεγχθεί, κυρίως διότι το εξεταζόμενο τραπεζικό σύστη

μα δεν είναι ώριμο (έτοιμο) για τον σκοπό αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί 

η υπό εξέταση χώρα να μην έχει αναπτύξει επαρκώς όλες τις πτυχές τις 

«τραπεζικής πίστης» (Στεγαστική, Καταναλωτική, Επιχειρηματική κ.λπ.). Αυ

τό συνήθως σημαίνει ότι τα δάνεια των τραπεζικών χαρτοφυλακίων μπο

ρεί να κινούνται σε επίπεδα πολύ μεγαλύτερα του 8% (ή αντίστοιχα μικρό

τερα του πολλαπλασιαστή 12,5) των ιδίων κεφαλαίων που απαιτεί η Βα

σιλεία Ι και II. Σε μια τέτοια κατάσταση απλά δεν μπορούμε να ξέρουμε 
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ακόμα αν ο φερόμενος ως «νέος πολλαπλασιαστής χρήματος» λειτουργεί 

κανονικά ή αντεστραμμένα στο υπό εξέταση τραπεζικό σύστημα. 

Η δεύτερη ενότητα (φάση 2) θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πιο 

πλήρη εικόνα της δυνατότητας αποτελεσματικής υλοποίησης της Βασι

λείας II, στο άμεσο μέλλον, σε κάθε εξεταζόμενο τραπεζικό σύστημα (και 

ειδικά στην Περίπτωση 3 της προηγούμενης φάσης). Συγκεκριμένα θα 

αναζητήσουμε τον προσδιορισμό όλων εκείνων των παραγόντων (μεταβλη

τών) που καθορίζουν τα δάνεια των τραπεζών. Δηλαδή θα κάνουμε μια 

προσπάθεια μοντελοποίησης του τρόπου καθορισμού των τραπεζικών 

δανείων (loans). 

7.3.2. Φάση 2: Ο μικροοικονομικός καθορισμός των προσδιοριστικών 

παραγόντων των τραπεζικών δανείων (loans) 

Η δημιουργία και εν συνεχεία η οικονομετρική εκτίμηση ενός μο

ντέλου για τον καθορισμό των προσδιοριστικών παραγόντων των τραπεζι

κών δανείων (loans), σκοπό έχει να μας οδηγήσει σε μακροοικονομικά συ

μπεράσματα για το νομισματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα κληθεί να 

υλοποιηθεί η Βασιλεία II. Αν δηλαδή θα είναι ένα «φιλικό» προς αυτή περι

βάλλον ή όχι. Η διαδικασία δηλαδή που θα ακολουθηθεί, μέχρι την ανά

δειξη του τελικού μοντέλου δανείων, θα έχει μια μικροοικονομική χροιά. 

Με απλά λόγια, θα κατασκευασθεί μια εξίσωση προσφοράς δανείων και 

εν συνεχεία μια εξίσωση ζήτησης τους, οι οποίες διαμορφώνουν τη συ

νάρτηση ισορροπίας (Lf) που είναι και αυτή που τελικά θα εκτιμηθεί177. 

Αναλυτικότερα, η προσφορά δανείων (Supply of Loans) θα έχει την 

κάτωθι αλγεβρική μικροοικονομική μορφή: 

Lf = f(aE, E.R., /_?_,, PRE, T.Book) (7.1α) 

177. Η συγκεκριμένη ανάλυση δεν περιλαμβάνει τα επιτόκια, ως επεξηγη
ματική μεταβλητή, λόγω του ποσοτικού (quantitative) χαρακτήρα όλων των επεξη
γηματικών μεταβλητών. Επιπροσθέτως να αναφέρουμε ότι ο καθορισμός των 
επιτοκίων χορηγήσεων -στο πλαίσιο της Βασιλείας II- παρουσιάζεται αναλυτικά 
στην εξίσωση (2.9) της παρούσας μελέτης. 
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όπου: 

Lf: η προσφορά των δανείων από τις τράπεζες-

aE: το θεσμοθετημένο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων (Equity) που 

αντιστοιχεί στην προσφορά δανείων από την τράπεζα (π.χ. στην 

περίπτωση της Βασιλείας Ι και II είναι 8% χ Ε)' 

E.R.: τα «υπερβάλλοντα ή/και συμπληρωματικά αποθεματικά» των τρα

πεζών που ορίζονται ως η διαφορά που προκύπτει στον Ισολογι

σμό τους μεταξύ των «Απαιτήσεων έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυ

μάτων» μείον τις «Υποχρεώσεις προς αυτά»" 

£.?_/·' η προσφορά δανείων παρελθόντων ετών που διαμορφώνει ου

σιαστικά και τη σχέση πωλητή-πελάτη στο τραπεζικό σύστημα" 

PRE: οι τιμές ακινήτων ως εγγύηση (π.χ. real estate collateral)1 

Τ. Book: Ποσοτικές εκφράσεις (proxies) «υποκατάστασης» των τραπεζικών 

δανείων από την πλευρά της ίδιας της τράπεζας όπως: 

Τ.Β.: Η αξία των τραπεζικών εντόκων γραμματίων (Treasury Bills) ή 

V.S.: Η αξία των μετοχών του trading book της τράπεζας ή 

V.D.: Η αξία των παραγώγων του trading book της τράπεζας. 

Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση δανείων (Demand for Loans) για την 

ικανοποίηση των αναγκών της πραγματικής οικονομίας (εταιρείες και 

νοικοκυριά), θα έχει την κάτωθι αλγεβρική μικροοικονομική μορφή: 

Uf = gl/Li,, AD., PR£, R.T.) (7.1 β) 

όπου: 

/_£.,: το επίπεδο δανεισμού των παρελθουσών περιόδων από τις τρά

πεζες· 

AD.: Διάφορες ποσοτικές μορφές έκφρασης (proxies) της ενεργού 

ζήτησης της οικονομίας όπως: 

G.D.P.t_t: το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ή 

Wt_j.m το επίπεδο του εισοδήματος των εργαζομένων και, τέλος, κά

ποιες ποσοτικές εκφράσεις (proxies) «υποκατάστασης» των τρα

πεζικών δανείων από την πλευρά της ζήτησης (δηλαδή των πε

λατών) όπως: 
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R.T.: η περίπτωση χρησιμοποίησης του δανεισμού για άμεση κερδο

σκοπία [π.χ. η διαφορά (spread) της μεταβολής του Δείκτη του 

χρηματιστηρίου και του επιτοκίου χορηγήσεων]178. 

Μετά την αναλυτική παρουσίαση τόσο της προσφοράς όσο και της 

ζήτησης δανείων, μπορούμε να αναφέρουμε ότι στο σημείο ισορροπίας 

(equilibrium) θα έχουμε την εξίσωση των δύο «πλευρών» και συνεπώς το 

υλοποιούμενο (realized) επίπεδο δανείων (από μέρους των τραπεζών) θα 

έχει την κάτωθι αλγεβρική μικροοικονομική μορφή179: 

Le

t = e + 01 χ Lt_j + 0 2 χ a χ Et_j + φ3 χ E.R.t_j + φΛ χ [T.Book proxy]t_j + 

+ Φ5* PRE + Φβ Χ [A.D. proxy]t_j + φ7 χ R.T.t_j + et 

με α = 0,08 (ή 8%) λόγω Βασιλείας II και 

ALf = e + θλ χ ALN + θ2 χ a χ ΔΕ^ + θ3 χ ΔΕ./?.Ν + θ4 χ Δ[Γ. Book proxy]u + 

+ θ5 χ ΔΡΒΕ + θ6 χ Δ[ΑΟ. proxy]f_, + θ 7 χ AR.T.t_j + ρ χ Zf_, + uf 

(7.1 Y) 

να αποτελεί τη δυναμική έκφραση του παραπάνω μοντέλου. 

7.3.2.1. Η οικονομική ερμηνεία των συντελεστών των προσδιοριστικών 

παραγόντων των δανείων 

Η στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών (θ) αναμένεται να μας 

δείξει, τουλάχιστον σε ιστορικό επίπεδο, εάν οι κυριαρχούσες μεταβλητές, 

για την ερμηνεία της κίνησης των τραπεζικών δανείων, ήταν αυτές της ζή

τησης ή της προσφοράς. Ειδικότερα, αν ο στατιστικά σημαντικός συντελε

στής είναι αποκλειστικά ο θ 6 του δυναμικού μοντέλου (7.1γ), θα μπορού-

178. Η συγκεκριμένη μεταβλητή (R.T.) στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται 
ως «round tripping effect». 

179. Το μοντέλο (7.1 γ) έχει κάποιες ομοιότητες, σε ό,τι αφορά την αθροι
στική (aggregate) μορφή εκτίμησης του, με εκείνο του Honda (2002) στο οποίο 
εξετάστηκε εμπειρικά η κατάσταση των τραπεζικών δανείων στην Ιαπωνία το 
χρονικό διάστημα 1967-1994. 
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με τότε να μιλάμε κατά κύριο λόγο για έναν καθαρά Μετα-Κεϋνσιανό (Post 

Keynesian) προσδιορισμό των δανείων στο υπό εξέταση χρηματοπιστωτικό 

σύστημα χωρίς καταγεγραμμένα εμπόδια στην αρχή της «Συνεπικούρησης» 

από πλευράς της κεντρικής τράπεζας (Accommodationism). Αν όμως 

κυριαρχεί στατιστικά ο συντελεστής θ2, με θετικό πρόσημο, ως μηχανισμός 

ανάδρασης στην πιστωτική επέκταση στο πλαίσιο των αρχών της Βασι

λείας II, θα είμαστε πιο κοντά σε μια Νεο-Κεϋνσιανή [New Keynesian) 

προσέγγιση του συστήματος. Επιπροσθέτως, αν η σημαντικότητα του συ

ντελεστή θ2 συνοδευόταν και από μια πιο ισχυρή (και αρνητική) στατιστι

κή σημαντικότητα του συντελεστή θ3, της διατραπεζικής αγοράς, το συ

γκεκριμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα έπαιρνε μια καθαρά Νεο-Ζυ-

ναι,νετική (New Consensus) χροιά (δηλαδή άμεσος ποσοτικός έλεγχος του 

«πιστωτικού καναλιού» από την κεντρική τράπεζα και έμμεσος πλην σαφής 

έλεγχος της διατραπεζικής αγοράς). Αν μάλιστα ο συντελεστής θ3 ήταν 

μεγαλύτερος του συντελεστή θ2, αυτό από μόνο του θα μπορούσε να ερ

μηνευθεί ως πρωτοκαθεδρία του νομισματικού καναλιού (money channel-

διατραπεζική αγορά) έναντι του πιστωτικού (credit channel-ίδια κεφάλαια), 

όπως υποστηρίζουν οι ακραιφνείς εκπρόσωποι της Νεο-Συναινετικής (New 

Consensus) σχολής. Δηλαδή στο Διάγραμμα 7.1., η ροή στο χρηματοπι

στωτικό σύστημα ξεκινά από τ α διατραπεζικά επιτόκια της κεντρικής 

τράπεζας (τεταρτημόριο IV) και εξελίσσεται προς το Νεο-Κεϋνσιανό πι

στωτικό κανάλι (τεταρτημόριο II του διαγράμματος)1 8 0. 

180. Ένας επιπλέον τρόπος διερεύνησης της προΰπαρξης ενός νομισματι

κού καναλιού (money channel) σε ένα Νεο-Κεϋνσιανό σύστημα μπορεί να διε

ρευνηθεί με τη βοήθεια του μοντέλου των Saunders and Cornett (2003, Κεφ. 20). 

Συγκεκριμένα, το μοντέλο των Saunders and Cornett έχει την κάτωθι μορφή: 

ΔΕ = -(DA - kDL) χ Αχ Δ/'/(1 + /') 

όπου: Ε είναι η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων του Ισολογισμού της τράπεζας, / τα 

επιτόκια της διατραπεζικής, DA - kDL η διαφορά του χρόνου λήξης μεταξύ των 

στοιχείων του Ενεργητικού της τράπεζας και των μοχλευμένων (k) στοιχείων του 

Παθητικού της (the duration gap) και Α τα στοιχεία του Ενεργητικού της. Έτσι μια 

οποιαδήποτε θετική μεταβολή των επιτοκίων και υπό την προϋπόθεση ότι DA > 

DL θα εμφανισθεί ως χειροτέρευση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας (Ε). 

291 



Υπάρχουν όμως και άλλες πιθανές περιπτώσεις συνδυαστικής 

ερμηνείας αποτελεσμάτων στη δυναμική εξίσωση (7.1γ). Για παράδειγμα, 

η στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή θ3, της διατραπεζικής αγο

ράς, που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη στατιστική σημαντικότητα 

του συντελεστή 06, της ενεργού ζήτησης, θα μπορούσε κάλλιστα να ερμη

νευθεί ως μια «Δομική» Μετα-Κεϋνσιανή (Structuralist Post Keynesian) 

επεξήγηση της λειτουργίας του υπό εξέταση χρηματοπιστωτικού συστή

ματος. Η σύνδεση αυτή ικανοποιεί τις πιο ενδιάμεσες απόψεις όπου η 

ενεργός ζήτηση πρωτεύει αλλά και η κεντρική τράπεζα, μέσω της διατρα

πεζικής αγοράς, μπορεί να έχει ένα διαφοροποιημένο λόγο στο σύστημα. 

Επιπροσθέτως, μια κοινή στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών θ6 

και θ2, στο νέο θεωρητικό πλαίσιο της Βασιλείας II, θα σηματοδοτούσε επί

σης μια «Δομική» Μετα-Κεϋνσιανή επεξήγηση της λειτουργίας του υπό εξέ

ταση συστήματος.181 

Εκτός όμως των προαναφερόμενων μεταβλητών, υπάρχουν και οι 

συντελεστές των υπολοίπων μεταβλητών που έχουν τη δική τους συμμε

τοχή στην ερμηνεία των δανείων. Αναλυτικότερα, η στατιστική σημαντικό

τητα μεταβλητών όπως αυτών που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο αγο

ραπωλησιών (trading book) των τραπεζών (δηλαδή ο συντελεστής 04), 

αποτελεί έκφραση «υποκατάστασης της ενεργού ζήτησης της οικονομίας» 

που σκοπό έχει τον περιορισμό της δημιουργίας δανείων στο σύστημα, 

π.χ., οι τοποθετήσεις σε ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου. Πα

ρουσιάζεται κυρίως ως μια portfolio asset management πολιτική από την 

πλευρά των τραπεζών, η οποία προκαλείται από τις πιθανές «εναλλακτικές 

ελκυστικές προτάσεις» που άμεσα δημιουργεί η κεντρική τράπεζα μέσω 

των εργαλείων άσκησης πολιτικής της ανοικτής αγοράς. Σκοπός των εν 

λόγω «προτάσεων υποκατάστασης» είναι να αναστείλουν, τρόπο τινά, οι 

τράπεζες την πλήρη πιστωτική ικανοποίηση της εκφρασθείσας ζήτησης 

181. Ο Nell (2000-1, σελ. 316) επί του θέματος του «Δομικού» Μετα-Κεϋν-
σιανισμού μάς αναφέρει ότι είναι η θεωρία όπου αναμειγνύονται οι απόψεις του Μο
νεταρισμού με τη Μετα-Κεϋνσιανή «Συνεπικούρηση» της κεντρικής τράπεζας. 
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δανείων182. Η μεταβλητή αυτή εντάσσεται στο θεωρητικό μακροοικονομικό 

πλαίσιο του «Δομικού» Μετα-Κεϋνσιανισμού (Structuralist-Post Keynesianism). 

Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να λεχθεί και για τη μεταβλητή R.T. και 

τον συντελεστή της (07), που εκφράζουν την περίπτωση χρησιμοποίησης 

του δανεισμού από μέρους των πελατών των τραπεζών για άμεση κερ

δοσκοπία [ενδεικτικά μιλώντας, η διαφορά (spread) της μεταβολής του 

Δείκτη του χρηματιστηρίου και του επιτοκίου χορηγήσεων των τραπεζών]. 

Η εν λόγω μεταβλητή έχει περίπου την ίδια μακροοικονομική συνέπεια 

«υποκατάστασης», μόνο που την προκαλούν οι ίδιοι οι πελάτες/καταναλω-

τές των δανείων και όχι οι όποιες ενέργειες ανοικτής αγοράς της κεντρι

κής τράπεζας. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις χρονικές υστερήσεις της εξαρτημένης με

ταβλητής, Lt_j, η στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή της (θ.,) απο

τελεί μια έμμεση αλλά σαφή ένδειξη καθαρού Μετα-Κεϋνσιανού (Post 

Keynesian) προσδιορισμού των δανείων στο πλαίσιο της «Συνεπικούρησης». 

Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο ισχυρή και θετική είναι η υστέρηση ή οι υστε

ρήσεις της μεταβλητής των δανείων, τόσο πιο πολύ υποδηλώνεται η ανάγκη 

και η αγωνία των τραπεζών να αυξήσουν το μερίδιο τους στην εξεταζόμενη 

τραπεζική αγορά δανείων. Με άλλα λόγια, η ισχυροποίηση και διεύρυνση της 

σχέσης πωλητή-πελάτη, στο τραπεζικό σύστημα, είναι ένδειξη εναντίον του 

όποιου υγιούς ανταγωνισμού και υπέρ μιας όλο και πιο ολιγοπωλιακής 

διάρθρωσης του. Η εν λόγω ολιγοπωλιακή διάρθρωση εκφράζεται συνήθως 

με τη σταδιακή υπερμεγέθυνση των δανειακών χαρτοφυλακίων (banking 

book), πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στην αναποτελεσματική εφαρμογή 

της Βασιλείας II. Συνοπτικά, η σημαντικότητα των υστερήσεων των δανείων 

αποτελεί έναν «σύμμαχο» μιας Μετα-Κεϋνσιανής ερμηνείας του τραπεζικού 

περιβάλλοντος και ταυτόχρονα έναν «εχθρό» της Βασιλείας II. 

182. Τον ίδιο ακριβώς ρόλο παίζουν και οι τοποθετήσεις της τράπεζας σε 
παράγωγα αλλά και σε μετοχές (δηλαδή συνολικά ό,τι αποτελεί το χαρτοφυλάκιο 
αγοραπωλησιών τους) μόνο που αυτές δεν επηρεάζονται άμεσα από την κεντρική 
τράπεζα. 

293 



7.3.2.2. Συνέπειες για τη Βασιλεία Η 

Συνοψίζοντας από τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην 

περίπτωση που υπερισχύσουν οι «Συνεπικουρικοί» Μετα-Κεϋνσιανοί προσ

διοριστικοί παράγοντες καθορισμού των δανείων {Accommodationism) στο 

μοντέλο (7.1 γ), τότε οι δυνατότητες μιας αποτελεσματικής μελλοντικής 

εφαρμογής των αρχών της Βασιλείας II θα είναι σχεδόν «μηδενικές». 

Αντιθέτως, θα αναμένεται επιτυχημένη η εφαρμογή της Βασιλείας II 

στο εξεταζόμενο τραπεζικό σύστημα, εάν το υπάρχον νομισματικό περιβάλ

λον λειτουργίας της αποδειχθεί, μέσω των συντελεστών θ της εξίσωσης 

(7.1 γ) ότι είναι (ή σωστότερα ήταν μετά το 1993) είτε καθαρά Νεο-Συ-

ναινετικό (New Consensus) είτε ευρύτερα Νεο-Κεϋνσιανό (New Keynesian). 

Τέλος, στην περίπτωση που το νομισματικό περιβάλλον αποδειχθεί 

οικονομετρικά ότι ακολουθεί τις αρχές του «Δομικού» Μετα-Κεϋνσιανισμού 

(Structuralist Post Keynesianism), τότε και σε αυτή την περίπτωση η αποτε

λεσματική εφαρμογή της Βασιλείας II στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι μάλλον πολύ περιορισμένη. 

Παρακάτω προχωρούμε στη συνοπτική παρουσίαση των οικονομετρι

κών τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο των φάσεων 1 και 2 που 

αναλύσαμε παραπάνω, για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα (και εν συνεχεία 

για την Ευρωζώνη). Αρχικά θα έχουμε την τεχνική παρουσίαση των διμετα-

βλητών τεστ αιτιατότητας (Causality tests) που θα ακολουθείται από τα 

αποτελέσματα της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων και δανείων στο τραπεζικό 

μας σύστημα. Εν συνεχεία την παρουσίαση της μεθόδου της Συνολοκλή-

ρωσης (Co-integration), που θα εφαρμοσθεί πάνω στην εξίσωση (7.1 γ) για τη 

μοντελοποίηση των δανείων, μαζί με την αντίστοιχη εκτίμηση της για τη 

χώρα μας. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί μετά και για την Ευρωζώνη. 

7.4. Η οικονομετρική προσέγγιση των δύο φάσεων 

7.4.1. Οι μέθοδοι αιτιατότητας (Causality tests) 

Η διμεταβλητή προσέγγιση αιτιατότητας (Divariate causality tests) 

που θα ακολουθήσουμε βασίζεται πάνω σε μια εξελιγμένη προσέγγιση 

στο θέμα από τους Lutkepohl and Reimers (1992). Αναλυτικότερα, υπο-
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θέτουμε την ύπαρξη της κάτωθι διμεταβλητής διανυσματικής αιτιατότητας 

(Divariate vector autoregressive process) τάξης ρ [VAR(p)]: 

Χ, 

ρ 

= Σ 
1=1 

°11,/ α ΐ 2 , / 

α 21,/ α22,/ 

Zt-i 
χ 

t-i 

+ ut 
(7.2) 

όπου Ζρ Xt είναι οι δύο μεταβλητές του συστήματος μας και ut = (u11, u21) 

είναι μια white noise διαδικασία με μέσο μηδέν και μια μη-μοναδιαία 

μήτρα συνδιακυμάνσεων, £ u . 

Επιπροσθέτως, σε μια δυναμική Vector Error Correction [V.E.C.M.(n)] 

παρουσίαση της παραπάνω διμεταβλητής σχέσης θα φθάναμε στην 

κάτωθι αναλυτική μορφή: 

οπού: 

και 

ΔΖ 

ΔΧ 

0 = -(Ά 

Ρ 

= Σ i i 
I — I 

Γ, 
ι 

ΔΖ 

ΔΧ 
- Π 

* ; 
ι—/ 

Ζ 

Χ 
+ e, (7.3) 

t-p 

yA1 Α2 Λ,·), / = 1,..., ρ - 1 

Π = lk-A,-A2 

με Αί = Ί1,/ '12,/ 

α 2 1 , / α22,/ 

Α, 

i = 1,..., ρ 

Η τάξη της μήτρας Π (π.χ. Γ) θα μετατρέψει την εξίσωση (7.3), στα 

πλαίσια των αρχών που θέτει η μεθοδολογία Johansen (1988), στο αντίστοι

χο Vector Error Correction Model που θα κληθούμε να εκτιμήσουμε. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως μας αναφέρουν οι Lutkepohl and Reimers (1992), εάν 

η τάξη της μήτρας (όπως αυτή εκτιμάται με τη χρήση των Max-Eigenvalue 

και Trace Johansen's tests) στο μοντέλο 7.3 είναι r = 1, τότε μόνο οι δύο 

μεταβλητές Zt, Xt του συστήματος είναι κατά Granger and Engle (1987) 

συνολοκληρούμενες (co-integrated)183. Με άλλα λόγια, μόνο όταν r = 1, το 

183. Σημειώνεται εδώ ότι, εάν η τάξη της μήτρας Π στο μοντέλο 7.3 είναι r 

= 0 ή 2, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα για δημιουργία Ε.CM. I Causality test μεταξύ 

των δύο μεταβλητών Ζν Xt του συστήματος. 
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διμεταβλητό Granger-causality error-correction test θα εμπεριέχει μια error-

correction μεταβλητή (καθώς η μήτρα Π Φ 0 και είναι μοναδιαία) σύμφωνα 

με τις Granger and Engle (1987) κλασικές αρχές των δύο βημάτων εκτί

μησης ενός υποδείγματος (the classical two-step procedure). Σε μια πιο απλή 

απεικόνιση της εξίσωσης (7.3), θα έχουμε την κάτωθι αιτιώδη σχέση184: 

ΔΧ, = e + Σ " ^ ΔΧΜ + ΣΤ=ο AZt-i + *1Ζ1,Μ + °υ ( 7 · 3 α) 

και 

Δ Ζ ί = ο + Σ " ! 0 AZf_, + ΣΤ^ ΔΧί-/ + ^2Ζ2,ί-ι + e2if (7·3β). 

Από το σημείο αυτό και μετά προχωρούμε στην εκτίμηση των (7.3α) 

και (7.3β) έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να περιμένουμε τα κάτωθι πιθανά 

αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση αιτιατότητας των δύο με

ταβλητών Zf, Xt: 

(α) Εάν πΛ Φ 0, π2 Φ 0, υπάρχει μια αμφίδρομη (feedback) μακροχρόνια 

αιτιώδης σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών μας. 

(β) Εάν πλ = 0, π2 Φ 0, τότε η μεταβλητή Xf προηγείται χρονικά και 

πιθανώς επεξηγεί τη μεταβλητή Zf. 

(γ) Εάν πλ Φ 0, 7Γ2 = 0, τότε η μεταβλητή Zf προηγείται χρονικά και 

πιθανώς επεξηγεί τη μεταβλητή Xf. 

(δ) Εάν πλ= π2 = 0, δεν υπάρχει καμία μακροχρόνια σχέση μεταξύ των 

δύο μεταβλητών Ζν Xf. 

Πριν όμως προχωρήσουμε στη χρήση της παραπάνω τεχνικής, στη 

σχέση των ιδίων κεφαλαίων με τα δάνεια στο ελληνικό τραπεζικό σύ

στημα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η αποκάλυψη της τάξης της μήτρας 

184. Η επιλογή της μεθοδολογίας Lutkepohl and Reimers περί της διμε-
ταβλητής VAR αιτιατότητας έχει και το επιπλέον πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί, 
όπως οι ίδιοι οι συγγραφείς"επισημαίνουν, τη χρήση των μεθόδων D.F. και A.D.F. 
για την εξακρίβωση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας στις επιμέρους μεταβλητές 
(unit root test) που εξετάζει αλλά, αντιθέτως, αφήνει το ίδιο το σύστημα να απο
φασίσει εκ των υστέρων για τη μεταξύ τους σχέση. 
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Π (δηλαδή η τιμή του ή, από τα Maximum Eigenvalue και Trace tests της 

μεθοδολογίας Johansen (1988) στο διμεταβλητό υπόδειγμα (test) (7.3), 

επηρεάζεται σημαντικά από την προεπιλογή των υστερήσεων (lags) του 

διμεταβλητού υποδείγματος μας (βλέπε Karfakis, 2004). Για τον λόγο αυτό 

θα χρησιμοποιήσουμε πέντε διαφορετικές μεθόδους προεπιλογής του 

άριστου αριθμού των υστερήσεων185 σε αυτό, ώστε να πάρουμε το ακρι

βέστερο δυνατό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την τάξη Π (Γ) της μήτρας του. 

Συνήθως βέβαια δεν συμφωνούν όλες αυτές οι μέθοδοι επιλογής σχετικά 

με την άριστη τιμή υστέρησης (optimal lag length selection) και έτσι η τιμή 

αυτή αναγκαστικά επιλέγεται με βάση την πλειοψηφούσα άποψη (sub

optimal solution). 

Ένα άλλο θέμα που επίσης πρέπει να σχολιασθεί, πριν παρουσιά

σουμε τα οικονομετρικά αποτελέσματα μας, είναι τα δεδομένα (data) που 

χρησιμοποιήσαμε. Δηλαδή δύο λόγια για τον τρόπο κατασκευής των δύο 

μεταβλητών μας: των ίδιων κεφαλαίων και των δανείων του τραπεζικού 

μας συστήματος. 

Συγκεκριμένα και οι δύο μεταβλητές κατασκευάσθηκαν με άθροιση 

των αντίστοιχων στοιχείων από τους δημοσιευμένους Ισολογισμούς και τις 

τριμηνιαίες Λογιστικές καταστάσεις των έξι (6) μεγαλύτερων τραπεζών της 

χώρας μας, που αποτελούν σωρευτικά το 85% περίπου του τραπεζικού 

συστήματος μας (άθροιση Ισολογισμών σε σχέση με όλο το τραπεζικό 

σύστημα της Ελλάδος). Εκπροσωπούν δηλαδή κατ' ουσία περίπου όλο το 

τραπεζικό μας σύστημα. Οι τράπεζες αυτές είναι: η Εθνική, η Alpha, η 

Eurobank, η Αγροτική, η Εμπορική και η Πειραιώς. 

Το υπό εξέταση χρονικό διάστημα είναι μεταξύ 1995:1 και 2006:1 σε 

τριμηνιαία συχνότητα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ικανός αριθμός 

παρατηρήσεων, ώστε τα παραγόμενα οικονομετρικά αποτελέσματα να 

είναι στατιστικώς αξιόπιστα. Επίσης, η επιλογή του διαστήματος δεν είναι 

185. Οι πέντε μέθοδοι επιλογής είναι: To modified LR test statistic (LR), το 
Final Prediction Error test {FPE), το Akaike Information Criterion (AIC), το Schwarz 
Information Criterion (SC) και τέλος το Hannan-Quinn information criterion (HQ). 
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τυχαία, διότι αντικατοπτρίζει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο «ενερ

γοποιείται» ουσιαστικά η Βασιλεία Ι που είναι και ο προάγγελος της Βα

σιλείας II. 

7.4.1.1. Τα οικονομετρικά αποτελέσματα και η οικονομική ερμηνεία τους 

Ο Πίνακας 7.1 που ακολουθεί μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής της μεθοδολογίας Johansen για τον εντοπισμό της τιμής 

της μήτρας Π (Γ) του διμεταβλητού υποδείγματος μας. Με απλά λόγια, εξε

τάζεται η ύπαρξη ή μη μιας μακροχρόνιας σχέσης (1995-2006) μεταξύ 

ιδίων κεφαλαίων και δανείων (αφού πρώτα, όπως προϋποθέτει η Βασιλεία 

Ι, έχουν σταθμισθεί με 50% τα στεγαστικά δάνεια στο σύνολο των δα

νείων186 στο τραπεζικό μας σύστημα). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 

Τα αποτελέσματα της ύπαρξης μιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ 

ιδίων κεφαλαίων (equity) και δανείων (loans) στο τραπεζικό μας σύστημα 

(1995-2006) 

Hypothesis: λ Max- λ trace Π (r) NO. of lags Long-run 
Johansen's eigenvalue value (lag selection- k)* result 
Co-integration tests 

Equity vs Loans 5,17 5,19 0 4 Equity Φ Loans 

* Η επιλογή των άριστου αριθμού υστερήσεων βασίστηκε στη συμφωνία της πλειοψηφίας των tests 
(ειδικότερα των F.R.E., LR., H.Q.) και όχι στην ομοφωνία αυτών. 

Η ερμηνεία των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι μάλλον προφανής: 

το γεγονός ότι η τάξη της μήτρας Π (Γ) του διμεταβλητού υποδείγματος 

μας είναι ίση με μηδέν καταδεικνύει ότι στην εξεταζόμενη χρονική περίο

δο δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και των 

δανείων στο τραπεζικό μας σύστημα. Κατ' επέκταση, και με αυστηρά επι-

186. Η στάθμιση αυτή ξεκινά το 2000 στο δείγμα μας, μιας και ουσιαστικά 
από τότε υπάρχουν ως υπολογίσιμο τμήμα του συνόλου των δανείων. 
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στημονικούς όρους, δεν επιτρέπεται να προχωρήσουμε στην εφαρμογή 

του επομένου βήματος, όπως το περιγράψαμε στις εξισώσεις (7.3α) και 

(7.3β), για την ανεύρεση της κατεύθυνσης της αιτιατότητας στο διμετα-

βλητό μας υπόδειγμα187. Σε οικονομικούς όρους, το αποτέλεσμα του Πί

νακα 7.1 σημαίνει ότι επαληθεύεται η Περίπτωση 3 που περιγράψαμε στην 

παράγραφο 7.3.1 της παρούσας μελέτης: Δηλαδή πως δεν έχουμε ενδεί

ξεις λειτουργίας ενός «κανονικού ή έστω ανεστραμμένου νέου πολλαπλα

σιαστή χρήματος». Αυτό συνεπάγεται μια αδυναμία αποτελεσματικής 

εφαρμογής της Βασιλείας Ι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για το εξετα

ζόμενο χρονικό διάστημα και αυτό αποτελεί ένα σαφές μήνυμα για τη 

Βασιλεία II188. 

Ο όρος αδυναμία δεν σημαίνει απαραίτητα και αποτυχία. Σημαίνει 

μάλλον ανωριμότητα σε ό,τι αφορά το στάδιο ανάπτυξης του τραπεζικού 

μας συστήματος -και ειδικά του τραπεζικού δανεισμού, όπως αυτός εκφρά

ζεται μέσα από την ανάπτυξη και διάρθρωση των δανειακών χαρτοφυλα

κίων (banking book)- σε σχέση με άλλα ανεπτυγμένα συστήματα άλλων 

χωρών (π.χ. Η.Π.Α.). 

187. Σε περίπτωση που αγνοήσουμε τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας 

Johansen και προχωρήσουμε στην εφαρμογή των εξισώσεων (7.3α) και (7.3β) 

[Granger and Eng le (1987) μεθοδολογία δύο βημάτων], θα διαπιστώσουμε ότι 

επαληθεύεται οικονομετρικά η περίπτωση (δ) των προαναφερθεισών εξισώσεων 

(δηλαδή πλ= π2 = 0). Παρ' όλα αυτά αξίζει να αναφερθεί ότι σε διάστημα εμπι

στοσύνης 10% υπερισχύει η υπόθεση περί «ανεστραμμένου νέου πολλαπλασιαστή 

χρήματος», δηλαδή ότι τα δάνεια προκαλούσαν τα ίδια κεφάλαια στη χώρα μας 

(Loans => Equity). Όμως αυτό δεν αποτελεί επιστημονική απόδειξη παρά μόνο μια 

ισχνή ένδειξη για το προς τα πού μακροοικονομικά φαίνεται να οδεύει ο «νέος 

πολλαπλασιαστής χρήματος» (μάλλον θα είναι ανεστραμμένος, δηλαδή από τα 

δάνεια προς τα ίδια κεφάλαια). 

188. Ο αναγνώστης θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι τα συγκεκριμένα 

οικονομετρικά αποτελέσματα επηρεάζονται από το γεγονός ότι κατά το διάστημα 

αυτό (1995-2006) αρχίζει να παρουσιάζεται εντονότερα το φαινόμενο των εξαγο

ρών και συγχωνεύσεων στο τραπεζικό μας σύστημα. Το γεγονός αυτό ενισχύει 

την «ολιγοπωλιοποίηση» του συστήματος και σε κάποιο βαθμό ευνοεί τις Μετα-

Κεϋνσιανές νομισματικές απόψεις. 
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Για να γίνουμε πιο σαφείς επί του προκειμένου θέματος, θα ήταν 

αρκετό να παραθέσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης της Αθανασίου 

(2006), σχετικά με την ιστορική ανάπτυξη των δανείων στη χώρα μας σε 

σύγκριση με την Ευρωζώνη. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Διάγραμμα 7.2 (Διάγραμμα 2 στη μελέτη της 

συγγραφέως) η σωρευτική πιστωτική ανάπτυξη της χώρας μας σε σχέση 

με το Α.Ε.Π. της είναι πολύ διαφορετική από την αντίστοιχη της Ευρω-

ζώνης το χρονικό διάστημα 1999-2004. 

Τα ιστογράμματα του παραπάνω διαγράμματος αναδεικνύουν το γε

γονός ότι ο τραπεζικός δανεισμός στη χώρα μας δεν έχει πλήρως αναπτυ

χθεί σε σχέση με την Ευρωζώνη, η οποία είναι ήδη σε ώριμη φάση. Ένα επι

πρόσθετο στοιχείο της ανωριμότητας της χώρας μας, σε σχέση με την ωρι

μότητα της Ευρωζώνης, είναι και οι τελείως διαφορετικοί ρυθμοί αύξησης 

των δανείων ως προς το Α.Ε.Π. από έτος σε έτος. Συγκεκριμένα, στην 

Ευρωζώνη ο τραπεζικός δανεισμός μέσα σε μια πενταετία αυξήθηκε από το 

44% μόλις στο 50%, τη στιγμή που το αντίστοιχο χρονικό διάστημα στη χώ

ρα μας μετακινηθήκαμε από το 11% στο 31% του Α.Ε.Π. (οι εκτιμήσεις για 

το 2005 είναι ότι βρισκόμασταν ήδη στο 36% του Α.Ε.Π.). Μάλιστα θα μπο

ρούσε κάποιος να παρατηρήσει ότι έχουμε άλλες 20 ποσοστιαίες μονάδες 

~ 60% ι 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2 

Αναλογία χρέους των νοικοκυριών προς το Α.Ε.Π. 

46% 
47% 48% 

1999 2000 2001 2002 2003 

Ι Ελλάς • Ευρωζώνη 

50% 

2004 

Πηγή: Αθανασίου (2006). 
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μπροστά μας για να βρεθούμε στον κοινοτικό μέσο όρο. Επιπροσθέτως, θα 

μπορούσε να ισχυρισθεί ότι η επερχόμενη δανειακή μεγέθυνση των 

νοικοκυριών θα εστιασθεί κυρίως στα πιο νέα τραπεζικά «προϊόντα», όπως 

παρουσιάζονται στην αγορά των στεγαστικών δανείων ή των πιστωτικών 

καρτών (και τα δύο τμήματα της Λιανικής τραπεζικής - retail banking). 

Έτσι με βάση την παραπάνω ανάλυση, δικαιολογείται και το γεγονός 

της ύπαρξης υπερβάλλουσας -σε κάποιο βαθμό- κεφαλαιακής επάρκειας 

στο τραπεζικό μας σύστημα, όπως ενδεικτικά διατυπώνεται στο Διάγραμ

μα 7.3 που ακολουθεί (η κεφαλαιακή επάρκεια παρουσιάζεται εδώ ως ο 

λόγος Equity/Loans). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.3 

Παρουσίαση της σταθμισμένης* αθροιστικής κεφαλαιακής επάρκειας 

των έξι (6) μεγαλύτερων τραπεζών στη χώρα μας (1995-2006) 

σε σχέση με το όριο του 8% 

£• 30 τ 1 

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί των Τραπεζών και Τράπεζα της Ελλάδος. 
* Αναφέρεται στη στάθμιση των στεγαστικών δανείων μετά το 2000. 

Το παραπάνω διάγραμμα είναι αθροιστικής φύσεως και δεν αναφέ

ρεται σε κάθε μια τράπεζα ξεχωριστά. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι 

έχει επίσης προσαρμοσθεί, έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη και το γεγονός 

ότι με βάση τις υποδείξεις της Βασιλείας Ι (βλέπε Πίνακα 3.4 της πα

ρούσας μελέτης), το μέρος των στεγαστικών δανείων, που αναπτύσσεται 

σταδιακά στην χώρα μας μετά το 2000, έχει σταθμισθεί με 50%. Έτσι 
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αποκτούμε μια αρκετά αντιπροσωπευτική εικόνα περί της διαμόρφωσης 

της κεφαλαιακής επάρκειας του 85% του τραπεζικού μας συστήματος [δη

λαδή των έξι (6) μεγαλύτερων τραπεζών που αποτελούν το 85% του συ

νόλου]. Στο εν λόγω διάγραμμα είναι εμφανής μια «κορύφωση» του λόγου 

της κεφαλαιακής επάρκειας το 1999:3 με μια μικρή επιπρόσθετη θετική 

«αναλαμπή» το 2001:1. Το γεγονός αυτό προέρχεται κυρίως από αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου που έλαβαν χώρα αυτή τη χρονική περίοδο και επη

ρέασαν θετικά τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών (αριθμητής του κλάσματος 

της κεφαλαιακής επάρκειας). Ειδικά οι μετοχικές αυξήσεις του 1999 επη

ρεάσθηκαν σαφώς από το θετικό κλίμα που δημιούργησε η τότε ανοδική 

πορεία του χρηματιστηρίου. 

Το Διάγραμμα 7.3 γίνεται ίσως πιο ευανάγνωστο αν το συμπληρώ

σουμε με τη ξεχωριστή διαγραμματική απεικόνιση της ποσοστιαίας (%) 

μεταβολής τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και των σταθμισμένων δανείων. 

Το διάγραμμα που ακολουθεί ικανοποιεί αυτήν ακριβώς την απαίτηση 

(Διάγραμμα 7.4). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.4 
Παρουσίαση της (%) μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων και 

των σταθμισμένων δανείων των έξι (6) μεγαλύτερων τραπεζών 
στο τραπεζικό μας σύστημα (1995-2006) 

•*— Ίδια κεφάλαια --+··• Δάνεια 

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί των Τραπεζών και Τράπεζα της Ελλάδος 
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Από το παραπάνω διάγραμμα είναι προφανές ότι στην προ της 

χρηματιστηριακής ακμής περίοδο (δηλαδή πριν το 1998-9), τα ίδια κεφά

λαια των τραπεζών (που σημειωτέον ήταν όλες εισηγμένες στο Χ.Α.) και 

ο ρυθμός αυξήσεως των δανείων δεν διαφοροποιούνται αισθητά. Όμως 

με την είσοδο του 1998 τα πράγματα διαφοροποιούνται άρδην υπέρ των 

ιδίων κεφαλαίων. Έτσι, ειδικά την περίοδο 1997-1999 αρχίζουν να κινού

νται με ρυθμούς μεγαλύτερους από τα δάνεια. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι τις περιόδους: 1998:3, 1998:4 και 1999:2 είχαμε αθροιστική 

αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των έξι τραπεζών μας της τάξης του 31,7%, 

37,6% και 57,7% αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά προήλθαν βέβαια και από 

την κερδοφορία των δανείων αλλά κυρίως από τα μεγάλα κέρδη από το 

χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών των τραπεζών (χρηματιστηριακές υπερα

ξίες από το trading book), οι οποίες συνήθως καταγράφονταν στα ίδια 

κεφάλαια των τραπεζών. 

Μετά το 2000 όμως, η πορεία του λόγου της κεφαλαιακής επάρ

κειας {Equity/Loans) κινήθηκε πτωτικά και αυτό προήλθε ιδιαιτέρως από 4-

5 αρνητικές παρατηρήσεις που σχετίζονταν με την ποσοστιαία μεταβολή των 

ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών (βλέπε Διάγραμμα 7.4). Για παράδειγμα, 

ενδεικτικότερο όλων είναι το πρώτο τρίμηνο του 2004 όπου, κυρίως λόγω 

εισαγωγής των Δ.Λ.Π. (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), έχουμε αλλαγή του 

τρόπου διάρθρωσης και υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων. Αποτέλεσμα 

αυτού είναι μια αθροιστική μείωση τους της τάξης του 23% περίπου. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η μείωση του 2002:4 (14% περίπου) 

που προήλθε κυρίως από καταγεγραμμένες χρηματιστηριακές υποαξίες, 

του χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών της Εμπορικής, που επηρεάζουν τα 

ίδια κεφάλαια της (εκφράζεται στη μείωση του λογαριασμού των Αποθε

μάτων στα ίδια της τράπεζας) αλλά και από μεγάλες ζημίες της Α.Τ.Ε. 

(που προήλθαν από μείωση αποτίμησης τίτλων τόσο στο δανειακό χαρτο

φυλάκιο όσο και στο χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών). Μείωση επίσης των 

ιδίων κεφαλαίων του συστήματος κατά 9,5% είχαμε και το 2001:4. Η 

μείωση αυτή (σε σχέση με το 2001:3) προήλθε από αρνητικές εξελίξεις 

στο ίδια κεφάλαια όλων των τραπεζών, με κυριότερη (αλλά όχι όμως 

αποκλειστική) την εξέλιξη των ιδίων της Εθνικής Τράπεζας (λόγω της υψη-
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λής αθροιστικής επίπτωσης στα ίδια της από διανομή μερισμάτων, φόρων 

εισοδήματος χρήσης, αμοιβές μελών Δ.Σ. αλλά και διανομές κερδών στο 

προσωπικό). 

Λόγω των ανωτέρω προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν μετά το 

2001 στα ίδια κεφάλαια του τραπεζικού μας συστήματος, οδηγηθήκαμε το 

2004:4 -όπως είδαμε και στο Διάγραμμα 7.3- σε έναν δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας της τάξης του 8,5% περίπου. Μετά το 2004 όμως και ως σή

μερα (2006:1) η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη με τον εν λόγω δείκτη να 

κινείται στα επίπεδα του 12% περίπου. Όμως η παραπάνω εικόνα, όπως 

προαναφέραμε, είναι περισσότερο εικόνα ενός συστήματος σε διαδικασία 

ωρίμανσης παρά ενός ώριμου συστήματος. Και αυτό διότι σε ένα ώριμο 

σύστημα οι όποιοι θετικοί ή αρνητικοί outliers δεν μπορούν να επηρεά

σουν σημαντικά την πορεία της κεφαλαιακής επάρκειας όπως συμβαίνει 

στην ιστορική ανάλυση της περίπτωσης της χώρας μας. 

Επιπροσθέτως, θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει ότι ακόμα και 

η κεφαλαιακή επάρκεια της τάξης του 12% περίπου (για την ακρίβεια 

11,85% για το 2006:1) δημιουργεί ένα σημαντικό διαφυγόν κέρδος για τις 

τράπεζες που αδρανοποιούν κατ' ουσία ένα πλεόνασμα -με βάση τις 

ελάχιστες απαιτήσεις της Βασιλείας Ι- της τάξης του 4% περίπου και δεν 

το χρησιμοποιούν για πιστωτική και όχι μόνο επέκταση189. 

Προχωρούμε τώρα στην οικονομετρική εξέταση της δεύτερης φά

σης που θα μπορούσε να μας βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικά με τις δυνατότητες αποτελεσματικής μελλοντικής εφαρμογής της 

Βασιλείας II. Η φάση αυτή υλοποιείται ουσιαστικά μέσω της ανεύρεσης 

των προσδιοριστικών παραγόντων (μεταβλητών) που καθορίζουν τα δά

νεια (loans) των τραπεζών ή αλλιώς στη μοντελοποίηση του τρόπου κα

θορισμού των τραπεζικών δανείων στη χώρα μας. Προηγουμένως όμως, 

θα αναφέρουμε συνοπτικά λίγα πράγματα για την οικονομετρική τεχνική 

που θα ακολουθήσουμε για την εκτίμηση του μοντέλου των δανείων. 

189. Βέβαια ένα τμήμα από αυτό το πλεονάζον 4% θα διακρατείται και για 
συμπληρωματικές ανάγκες σαν αυτές που περιγράψαμε στον Πυλώνα II (π.χ. 
stress testing) του Κεφαλαίου 6. 

304 



7.4.2. H EC.VAR(n) προσέγγιση του μοντέλου 

Η χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την κατα

σκευή ενός μοντέλου με αριθμό μεταβλητών ξεκινά από τις εργασίες των 

Johansen (1988) και Johansen and Juselius (1990) που αφορούσαν τις 

πολύ μεταβλητές συνολοκληρούμενες τεχνικές (multivariate co-integrated 

techniques). Μάλιστα η EC.VAR(n) προσέγγιση θεωρείται ότι έχει και το 

πλεονέκτημα ότι παράγει καλύτερα αποτελέσματα (εκτιμητές) από την απλή 

OLS μεθοδολογία (βλέπε Zonzilios, 1994). Επιπροσθέτως, θα μπορούσαμε 

να αναφέρουμε ότι ένα πολυμεταβλητό σχήμα δομείται με μια διαδικασία 

αντίστοιχη με εκείνη της παραγράφου 7.4 περί αιτιατότητας, μόνο που εδώ 

έχουμε μια σχέση με η > 2 μεταβλητές στο εξεταζόμενο σύστημα (δηλαδή 

ένα πολυμεταβλητό διάνυσμα (Vector, r) και όχι ένα διμεταβλητό σχήμα). 

Για να γίνουμε ακόμα πιο σαφείς, συνοπτικά θα αναφέρουμε ότι θα 

ακολουθήσουμε τα οικονομετρικά βήματα που ακολουθήθηκαν και στο 

Panagopoulos and Spiliotis (1998) για την κατασκευή ενός μοντέλου 

δανείων. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι δεν θα παρουσιάσουμε τα tests 

για την εξακρίβωση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας στις επιμέρους με

ταβλητές (D.F. και A.D.F. unit root tests) του μοντέλου μας, μιας και εκείνο 

που έχει την κύρια σημασία εδώ είναι το κατά πόσο, με βάση τις αρχές 

της μεθοδολογίας Johansen, οι μεταβλητές αυτές αποτελούν ένα συνο-

λοκληρούμενο διάνυσμα (δηλαδή η τιμή του r να είναι: r < n ) 1 9 0 . Να ση

μειώσουμε εδώ πως, όπως και στην ανάλυση της διμεταβλητής αιτιατότη-

τας έτσι και για το «συνολοκληρούμενο διάνυσμα, r», το αποτέλεσμα της 

ύπαρξης κανενός, ενός ή περισσοτέρων διανυσμάτων (δηλαδή εάν r = 

1,2...ρ με ρ<η) επηρεάζεται από τον αριθμό των υστερήσεων που θα χρη

σιμοποιήσουμε στην αρχική φάση της προσέγγισης μας (lag's selection 

issue). Για τον λόγο αυτό και στην πολυμεταβλητή περίπτωση μας θα χρη

σιμοποιήσουμε τις πέντε μεθόδους επιλογής του άριστου αριθμού υστε

ρήσεων στο αρχικό μοντέλο [εξίσωση (7.2)]. Ο αριθμός αυτός των επι-

190. Για την επιστημονική τεκμηρίωση να αναφέρουμε μόνο πως με την 
εξαίρεση της μεταβλητής του Α.Ε.Π. (G.D.P.), που ήταν ~Ι(0), οι υπόλοιπες με
ταβλητές ήταν ~Ι(1). 
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λεχθεισών υστερήσεων χρησιμοποιείται στη συνέχεια και στο EC.VAR(n) 

μοντέλο [αντίστοιχο της εξίσωσης (7.3)]. 

7.4.2.1. Τα οικονομετρικά αποτελέσματα και η οικονομική ερμηνεία τους 

Ο Πίνακας 7.2 που ακολουθεί μας δίνει τα αποτελέσματα της εφαρ

μογής της μεθοδολογίας Johansen στο πολυμεταβλητό διάνυσμα. Πριν 

όμως προχωρήσουμε στην παρουσίαση και τον σχολιασμό των αποτελε

σμάτων του εν λόγω πίνακα, να αναφέρουμε ότι την εξαρτημένη μεταβλη

τή των δανείων (loans) δεν την σταθμίζουμε, σε ό,τι αφορά το μέρος των 

στεγαστικών δανείων, στο πολυμεταβλητό μας μοντέλο, μιας και εδώ ανα

ζητούμε τις επιπτώσεις επί του συνόλου των δανείων που έχουν οι υπό

λοιπες μεταβλητές, οι οποίες όμως δεν υπόκεινται σε θεσμικές δεσμεύ

σεις. Έτσι, εκτός της μεταβλητής των ιδίων κεφαλαίων που έχουμε ήδη 

παρουσιάσει, οι υπόλοιπες επεξηγηματικές μεταβλητές που θα χρησιμο

ποιήσουμε αναφέρονται παρακάτω. 

Αναλυτικότερα, η μεταβλητή Efì1 αντιπροσωπεύει την ποσοτική 

έκφραση της διατραπεζικής αγοράς, όπως την δημιουργήσαμε από την 

ανάλυση των δημοσιευμένων Ισολογισμών και Λογιστικών καταστάσεων 

των τραπεζών. Συγκεκριμένα, είναι το αποτέλεσμα της διαφοράς των 

«Απαιτήσεων έναντι άλλων πιστωτικών Ιδρυμάτων» από το Ενεργητικό 

μείον τις «Υποχρεώσεις έναντι άλλων πιστωτικών Ιδρυμάτων» από το 

Παθητικό. Μάλιστα στη χρησιμοποίηση της δεν την λογαριθμίζουμε, διότι 

είναι η μόνη μεταβλητή που παίρνει και αρνητικές τιμές. Την εν λόγω 

μεταβλητή την μετατρέπουμε εν συνεχεία σε ποσοστό (π.χ. (xt - χ Μ ) / χ Μ ) 

και την εισάγουμε έτσι στο μακροχρόνιο «συνολοκληρούμενο διάνυσμα» 

δανείων που εκτιμούμε191. Τέλος, έχουμε και τη μεταβλητή G.D.P. που 

191. Η μεταβλητή της διατραπεζικής αγοράς, ERI, εκτός της προαναφερθεί
σας μορφής, δοκιμάστηκε στο μοντέλο των δανείων και με άλλες μορφές. Συ
γκεκριμένα, είτε ως το άθροισμα των «Υποχρεώσεων έναντι άλλων πιστωτικών 
Ιδρυμάτων» από το Παθητικό των τραπεζών (σε log μορφή), είτε απλώς ως η 
διαφορά των αθροιστικών διατραπεζικών «Απαιτήσεων» μείον τις «Υποχρεώσεις» των 
τραπεζών. Η μεν πρώτη (μορφή) δεν έγινε δεκτή στο συνολοκληρούμενο διάνυσμα, 
η δε δεύτερη δεν είχε στατιστική σημαντικότητα στο τελικό EC.VAR μοντέλο. 
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στο μοντέλο μας αντιπροσωπεύει το Α.Ε.Π. της χώρας μας σε ονομαστι

κές τιμές (Πηγή: Eurostat)1 9 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 

Τα Johansen αποτελέσματα για την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης 

μεταξύ των μεταβλητών (π) του συστήματος στο τραπεζικό μας σύστημα 

(1995-2006) 

Επιλεχθέν συνολοκληρούμενο διάνυσμα (co-integrating 

(LLoans, L.G.D.P, LER1, LEquity) 

Hypothesis: 
H 0 H1 

r = 0 

r < 1 

r < 2 

r < 3 

r = 1 

r = 2 

r = 3 

r = 4 

No. of lags 
(lag selection- fr)1 

5 

5 

5 

5 

λ Max 
eigenvalue 

42,0 

19,4 

13,6 

3,0 

Vector, 

test 

ή σε Logs: 

Critical Value 
5% 

27,7 

20,9 

14,0 

3,8 

* Αποδοχή της ύπαρξης ενός (1) «συνολοκληρούμενου διανύσματος, r» 

Hypothesis: 
Η 0 Η1 

r = 0 

r < 1 

r < 2 

r < 3 

r = 1 

r = 2 

r = 3 

r = 4 

No. of lags 
(lag selection- fr)1 

5 

5 

5 

5 

λ Trace 
eigenvalue 

78,2 

36,2 

16,7 

3,0 

test 
Critical Value 

5% 

47,2 

29,6 

15,4 

3,7 

* Αποδοχή της ύπαρξης τριών (3) «συνολοκληρούμενων διανυσμάτων, Γ» 
1. Η επιλογή των άριστου αριθμού υστερήσεων βασίστηκε στη συμφωνία της πλειοψηφίας των 

tests (ειδικότερα των F.R.E., A.I.C., H.Q.) και όχι στην ομοφωνία αυτών. 

192. Στο συγκεκριμένο μοντέλο θα έχουμε μια μικρή απόκλιση σε σχέση με τη 
μικροοικονομική ανάλυση των δανείων, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην παράγραφο 
7.3.2 της παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις όποιες 
μεταβλητές »υποκατάστασης» (π.χ. έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Δημοσίου) που 
αναφέραμε εκεί, διότι η συγκεκριμένη μεταβλητή δεν υπάρχει για την ελληνική 
οικονομία μετά το 2000 (σε τριμηνιαία βάση). Επιπροσθέτως, οι υπάρχουσες αυτές 
μεταβλητές είναι αρκετές στο να απαντηθεί το ερώτημα της αποτελεσματικής ή μη 
εφαρμογής της Βασιλείας Ι στη χώρα μας το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. 
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Με βάση τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα 7.2 είναι εμφανές 

ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) επιλεχθέν «συνολοκληρούμενο διάνυσμα, 

r», με βάση τη μεθοδολογία Johansen, μεταξύ των μεταβλητών που απαρ

τίζουν το μοντέλο των δανείων. Αυτό μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην 

υλοποίηση του δευτέρου μέρους της μεθοδολογίας μας που είναι η εκτί

μηση ενός EC.VAR(/7) μοντέλου. 

Ο Πίνακας 7.3 μάς παρουσιάζει τα οικονομετρικά αποτελέσματα για 

τον προσδιορισμό των παραγόντων που διαμορφώνουν τη δημιουργία δα

νείων (loans) στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Να επισημάνουμε εδώ ότι, 

όπως και στα τεστ αιτιατότητας (causality tests), έτσι και στο δυναμικό οι

κονομετρικό μοντέλο, η επιλογή των άριστου αριθμού υστερήσεων (lags) 

βασίστηκε στη συμφωνία της πλειοψηφίας των ειδικών διαγνωστικών tests 

(ακριβέστερα των F.R.E., A.I.C., H.Q.) και όχι στην ομοφωνία αυτών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3 

Η EC.VAR (η) εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων των 

τραπεζικών δανείων (loans) στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα* 

Εξαρτημένη μεταβλητή: ALog(Loans) 

bL(Loans) = -0,21 - 0,02 x ùL(Loans)t_^ + 0,36 χ AL(Loans)t_2 - 0,07 χ àL(Loans)t_3 + 

(-1,97 (-0,11) (1,57) (-0,36) 

+0,36 χ N-(Loans)t_4 - 0,17 χ &L(Loans)t_5 + 1,50 χ àLG.D.P.^ + 

(2,21) (-0,96) (1,90) 

+3,51 χ àLG.D.P.t_2 + 2,38 χ àLG.D.P.t_3 + 2,73 χ ÙLG.D.P.^ + ì,33bLG.D.P.t_5 -

(3,09) (1,91) (2,56) (1,58) 

-0,10 χ ÙLEquityt_, -0,10 χ àLEquityt_2 + 0,32 χ àLEquityt_3 + 

(-1,14) (-1,31) (4,44) 

+0,13 χ ÛLEquityt_4 + 0,06 χ àLEquityt_5 + 0,02 χ M f ì 1 M + 0,01 χ ù£R1t_2 + 

(1,32) (0,77) (2,18) (1,60) 

+0,02 χ A£fì1f_3 + 0,01 χ Δ £ Α 1 Μ + 0,002 χ Mf ì1 f _ 5 - 0,19 χ Ζ Μ +ut 

(2,64) (1,96) (0,37) (-2,75) 

R2 = 0,82, adjusted R2 = 0,59, R.S.S. = 0,0201 

Co-integrating Vector (r), σε logs: 

LLoans = 2,04 χ LG.D.P.t + 0,48 χ LEquityt - 0,16 χ ER\ - 35,8 

(10,37) (5,75) (-3,53) 

* Στις παρενθέσεις του υποδείγματος παρουσιάζονται τα t-statistics. 

308 



Από τον παραπάνω Πίνακα 7.3 μπορούμε να συμπεράνουμε τα κά

τωθι: 

1. Είναι προφανές ότι η σημαντικότερη μεταβλητή του συστήματος 

είναι η λογαριθμισμένη μεταβλητή του Α.Ε.Π. (LG.D.P). Οι συντελεστές 

αλλά και τα t-statistics του εκτιμούμενου μοντέλου στον παραπάνω πίνακα 

το καταδεικνύουν εμφανώς. Δυστυχώς το οικονομετρικό πακέτο EViews 

5.1 δεν επιτρέπει την εφαρμογή F-tests (ώστε να μπορούμε να δούμε τη 

σωρευτική ισχύ της μεταβλητής στο μοντέλο) σε αποτελέσματα παραγό

μενα από EC.V.A.R. (η) διαδικασίες. 

2. Η μεταβλητή των ιδίων κεφαλαίων {LEquity) έχει μια επεξηγηματική 

ισχύ μόνο στην τρίτη υστέρηση της. Αυτό με βάση την ανάλυση που κά

ναμε στην παράγραφο 7.4, περί ανωριμότητας της κεφαλαιακής επάρ

κειας στη χώρα μας, ήταν σχετικά αναμενόμενο. Δηλαδή αφού στο εξε

ταζόμενο διάστημα υπήρχε υπερεπάρκεια κεφαλαίων -με βάση τους 

κανόνες της Βασιλείας Ι- σε μια όχι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη «τραπεζική αγο

ρά δανείων» όπως η ελληνική, η εν λόγω μεταβλητή δεν μπορεί να έχει 

χαρακτήρα αποτροπής της δανειακής επέκτασης αλλά ενθάρρυνσης μάλ

λον. Εδώ βέβαια θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι η στατιστική ση

μαντικότητα της εν λόγω μεταβλητής θα μπορούσε να θεωρηθεί μια απο

κλειστικά Νεο-Κεϋνσιανή εξήγηση της πιστωτικής επέκτασης στη χώρα μας. 

Όμως ο συνδυασμός της σημαντικότητας της εν λόγω μεταβλητής με τον 

πρωτεύοντα ρόλο της μεταβλητής της ενεργού ζήτησης (LG.D.P.) [βλέπε 

ενότητα 7.3.2.1] δίνει μια καθαρά «Δομική» Μετα-Κεϋνσιανή ερμηνεία για τον 

ρόλο των ιδίων κεφαλαίων στην τραπεζική μας αγορά. 

3. Σε ό,τι αφορά τη μεταβλητή της διατραπεζικής αγοράς, ERI, που 

χρησιμοποιήσαμε και που υποθέτουμε ότι αναδεικνύει και τον ρόλο της 

κεντρικής τράπεζας στο όλο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα μπορούσαμε 

να παρατηρήσουμε ότι δεν έχει και πολλά να μας προσφέρει. Πιο συγκε

κριμένα, επεξηγηματική ισχύ έχει μόνο η τρίτη υστέρηση της και επιπλέον 

ο συντελεστής της είναι θετικός. Αυτό ερμηνεύεται ως μια «Συνεπικουρική» 

διάθεση της διατραπεζικής αγοράς και της κεντρικής τράπεζας απέναντι 

στη δανειακή επέκταση και όχι ως «ανασταλτικός μηχανισμός», όπως θα 

ήθελαν οι εκπρόσωποι της «Δομικής» Μετα-Κεϋνσιανής σχολής. Επιπρο-
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σθέτως ο πολύ μικρός συντελεστής της εν λόγω μεταβλητής (0,02) την 

καθιστά όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για περαιτέρω σχολιασμούς και 

συμπεράσματα. 

4. Τέλος, άξια σχολιασμού είναι και η στατιστική σημαντικότητα της 

πέμπτης υστέρησης της ίδιας της εξαρτημένης μεταβλητής (ALfLoans)^). 

Το εν λόγω αποτέλεσμα υποδηλώνει την ύπαρξη σχέσης πωλητή-πελάτη 

στο τραπεζικό μας σύστημα. Μάλιστα, όπως επισημάναμε και στην πα

ράγραφο 7.3.2.1, όσο πιο υψηλός είναι ο εν λόγω συντελεστής (στην πε

ρίπτωση μας 0,36) και όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των σημαντικών 

υστερήσεων των δανείων (στην περίπτωση μας μόνο μία) τόσο θα αυξάνει 

η πιθανότητα να οδηγηθούμε σε πιο υπερμεγέθη δανειακά χαρτοφυλάκια 

(banking book). Το γεγονός αυτό μπορεί πιθανώς να οδηγήσει στην 

ολιγοπωλιακή διάρθρωση της εξεταζόμενης τραπεζικής αγοράς και κατ' 

επέκταση να κάνει αναποτελεσματική την εφαρμογή της Βασιλείας II στο 

μέλλον. Αυτό ισχύει διότι όσο πιο μεγάλη είναι μια τράπεζα σε μια τραπεζική 

αγορά (συγκεκριμένα όσο πιο μεγάλο είναι το δανειακό χαρτοφυλάκιο της), 

τόσο πιο δυνατό και ελκυστικό είναι για αυτήν να παραβιάσει την ήδη 

καταγεγραμμένη ποσοτική σχέση του δανειακού της χαρτοφυλακίου με τα 

ίδια κεφάλαια της - δηλαδή τους κανόνες της Βασιλείας Ι και II. Αυτό 

συμβαίνει διότι το σχετικό μέγεθος του δανειακού χαρτοφυλακίου της 

μεγάλης τράπεζας στην αγορά αναμένεται να «παράγει» μια τέτοια υψηλή 

κερδοφορία που να της δίνει μια πολύ υψηλή πιθανότητα να καλύψει την 

όποια οριακή θεσμική της παράβαση, από επιπλέον επέκταση των δανείων 

της, στον επόμενο έλεγχο της κεντρικής τράπεζας1 9 3. Εν κατακλείδι, η 

193. Για παράδειγμα, η τράπεζα θα προβαίνει στην «παράβαση» αυτή όσο 
το ολιγοπωλιακό μέγεθος του δανειακού της χαρτοφυλακίου L(iL(imm)) -σε πε
ρίπτωση αύξησης του διατραπεζικού επιτοκίου (/mm) από επιλογή της κεντρικής 
τράπεζας- της επιτρέπει να ικανοποιεί τη σχέση: 

dL di, dCmm (interbank Debt) 
χ —^- > mm ' (7.4β) 

9 /L dimm dimm 

όπου Cmm είναι το διατραπεζικό χρέος των τραπεζών, imm το διατραπεζικό 
επιτόκιο, iL το επιτόκιο χορηγήσεως δανείων. Η παραπάνω ανισότητα είναι προϊόν 
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σημαντικότητα των υστερήσεων των δανείων αποτελούν έναν «σύμμαχο» 

μιας «Συνεπικουρικής» Μετα-Κεϋνσιανής ερμηνείας του τραπεζικού περι

βάλλοντος και ταυτόχρονα έναν «εχθρό» της Βασιλείας II. 

Πριν προχωρήσουμε στα οριστικά μας συμπεράσματα και τις προο

πτικές για το μέλλον του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, θα θέ

σουμε στη διάθεση του αναγνώστη την «ευρωπαϊκή εμπειρία» επί του 

θέματος. Θα διερευνήσουμε δηλαδή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο την αντί

στοιχη κατάσταση στην Ευρωζώνη. 

7.5. Η «ευρωπαϊκή εμπειρία» στην εφαρμογή της Βασιλείας Ι 

Όπως και στην περίπτωση της χώρας μας έτσι και στην Ευρωζώνη 

θα ξεκινήσουμε την αναζήτηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Βα

σιλείας Ι από τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων με τα δάνεια. Εν συνεχεία θα 

προχωρήσουμε στη μοντελοποίηση των δανείων. Με τον τρόπο αυτό θα 

αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα τόσο του νομισματικού μακροοικονο

μικού περιβάλλοντος που διέπει την Ευρωζώνη όσο και της δυνατότητας 

αποτελεσματικής εφαρμογής της Βασιλείας II. 

7.5.1. Η σχέση των ιδίων κεφαλαίων με τα δάνεια στην Ευρωζώνη 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, στη σχέση των ιδίων κεφα

λαίων με τα δάνεια στην Ευρωζώνη, είναι η ίδια που χρησιμοποιήθηκε και 

της αριστοποίησης μιας απλής συνάρτησης κέρδους, προϊόν του δανειακού χαρ
τοφυλακίου της τράπεζας, της μορφής: 

Ε(π) = L(iL(imm)) - Cmm (imm) (7.4α ) 

όπου Ε(π) τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ως συνάρτηση της κερδοφορίας της (π) 
από τα δάνεια που πωλεί. 

Στην ανισότητα (7.4β), όσο μεγαλύτερη η ολιγοπωλιακή θέση της τράπεζας, 
στην τραπεζική αγορά δανείων, τόσο πιο μεγάλη και ευκολότερη η μετακύλιση 
της μεταβολής του επιτοκίου της διατραπεζικής (dimm) στις μεταβολές των 
επιτοκίων των δανείων της (3/J. Δηλαδή σε μια ολιγοπωλιακή τραπεζική αγορά, 
η ελαστικότητα του δεύτερου όρου της ανισότητας (7.4β) αναμένεται να είναι 
μεγαλύτερη της μονάδας (π.χ. diL I dimm > 1). 
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στην περίπτωση της χώρας μας [δηλαδή η κατά Lutkepohl και Reimers δι-

μεταβλητή σχέση αιτιατότητας (Divariate causality tests)]. Επιπλέον, θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία για τα δάνεια (loans)™* όπως και 

τα στοιχεία για τα ίδια κεφάλαια (equity) τα πήραμε από το μηνιαίο Στα

τιστικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.). Στην προκει

μένη περίπτωση, αν και ο εξεταζόμενος χρονικός ορίζοντας περιορίζεται 

από το 1998:1 έως το 2006:3, λόγω της ύπαρξης μηνιαίων στοιχείων δεν θα 

αντιμετωπίσουμε προβλήματα στατιστικής επάρκειας παρατηρήσεων (85). 

Ο Πίνακας 7.4α μάς παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου Jo-

hansen για την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ ιδίων κεφαλαίων 

(equity) και δανείων (loans) στην Ευρωζώνη το διάστημα 1998-2006. 

Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν σαφώς την ύπαρξη ενός (1) 

«συνολοκληρούμενου διανύσματος, Γ», πράγμα που σε οικονομικούς όρους 

σημαίνει ότι στην Ευρωζώνη υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ ιδίων 

κεφαλαίων (equity) και δανείων (loans). Κατ' επέκταση μπορούμε να προ

χωρήσουμε εδώ στην εφαρμογή των εξισώσεων (7.3α) και (7.3β), έτσι ώστε 

να εξακριβώσουμε την κατεύθυνση της αιτιατότητας στο σύστημα μας. 

Ο Πίνακας 7.4β μάς παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα σχετικά με 

την κατεύθυνση της αιτιατότητας μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Τα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο test είναι προφανή: Η Ευρω

ζώνη παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις ύπαρξης ενός «ανεστραμμένου νέου 

194. Σε αντίθεση με την ελληνική περίπτωση, στην Ευρωζώνη δεν χρησιμο

ποιήσαμε σταθμισμένα δάνεια σε ό,τι αφορά το στεγαστικό μέρος τους. Ο λόγος 

είναι ότι αυτά είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία μορφή. Δεδομένου ότι η Ευ

ρωζώνη λειτουργεί μετά το 1998, η εξέταση των σχέσεων αιτιατότητας σταθμι

σμένων δανείων με ίδια κεφάλαια σε τριμηνιαία βάση θα μας οδηγούσε σε 30 

μόνο παρατηρήσεις, πράγμα που θα μας περιόριζε σημαντικά στο να εξαγάγουμε 

αξιόπιστα στατιστικά αποτελέσματα. Έτσι, λόγω και του σταθερού σχετικά ποσο

στού (30% περίπου) των στεγαστικών δανείων στο σύνολο, προτιμήσαμε να κερδί

σουμε σε στατιστική αξιοπιστία, λόγω του μεγάλου αριθμού μηνιαίων παρατηρή

σεων, χωρίς πιστεύουμε να αλλοιώνονται σημαντικά τα πραγματικά αποτελέσματα 

της σχέσης δανείων με ίδια κεφάλαια στην Ευρωζώνη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4α 

Τα αποτελέσματα της ύπαρξης μιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ ιδίων 

κεφαλαίων (equity) και δανείων (loans) στην Ευρωζώνη (1998-2006) 

Hypothesis: 
Η0 Η1 

r = 0 r = 1 

r < 1 r = 2 

No. of lags 
(Vag selection- k)1 

13 

13 

λ Max 
eigenvalue test 

22,38 

0,36 

Critical Value 
5% 

14,07 

3,76 

* Αποδοχή της ύπαρξης ενός (1) «συνολοκληρούμενου διανύσματος, r» 

Hypothesis: 
Η0 Hi 

r = 0 r = 1 

r < 1 r = 2 

No. of lags 
(lag selection- k)A 

13 

13 

λ Trace 
eigenvalue test 

22,75 

0,36 

Critical Value 
5% 

15,41 

3,76 

* Αποδοχή της ύπαρξης ενός (1) «συνολοκληρούμενου διανύσματος, Γ» 
1. Η επιλογή των άριστου αριθμού υστερήσεων βασίστηκε στη συμφωνία της πλειοψηφίας των 

tests (ειδικότερα των F.R.E., LR., A.I.C.) και όχι στην ομοφωνία αυτών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4β 

Η κατεύθυνση της αιτιατότητας μεταξύ ιδίων κεφαλαίων (equity) 

και δανείων (loans) στην Ευρωζώνη (1998-2006) 

The EC.VAR The error-correction k The long run 
Causality tests term (π,) (lag length selection) causality result 

(t-statistic) 

Hypothesis 1 

LEquity vs LLoans -0,35 13 LLoans -* LEquity 

(-4,03) 

Hypothesis 2 

LLoans vs LEquity 0,03 13 
(1,35) 

πολλαπλασιαστή χρήματος». To συμπέρασμα αυτό είναι μια πρώτη ένδει

ξη ενός καθαρά Μετα-Κεϋνσιανού νομισματικού περιβάλλοντος, μιας και 

κατ' ουσία αναδεικνύει την αντιστροφή υλοποίησης των κανόνων της Βα

σιλείας Ι. Σε διαγραμματικούς όρους, είναι σαν να έχουμε σαφείς ενδείξεις 
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ροής από το πρώτο προς το τέταρτο τεταρτημόριο στην ανάλυση του Δια

γράμματος 7.1. 

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι συνδυάζεται με τη με

γαλύτερη ωριμότητα που έχει η Ευρωζώνη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του 

συστήματος των «τραπεζικών δανείων και της τραπεζικής πίστης». Αυτό 

εξάλλου το διαπιστώσαμε και από το Διάγραμμα 7.3 της παρούσας μελέ

της, όπου και παρατηρήσαμε τον υψηλό σε σχέση με τη χώρα μας λόγο 

δανείων προς Α.Ε.Π. στην Ευρωζώνη. Με απλά λόγια, η ωριμότητα της 

σχέσης δάνειων προς ίδια κεφάλαια ανέδειξε με σαφή τρόπο και την 

ύπαρξη μιας αιτιώδους σχέσης μεταξύ τους. 

Βέβαια, για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για την Ευρωζώνη, 

είναι αναγκαία, όπως και στην περίπτωση της χώρας μας, η αναζήτηση 

και μοντελοποίηση των παραγόντων εκείνων που επεξηγούν τα δάνεια. Για 

τον σκοπό αυτό προχωρούμε, στην επόμενη παράγραφο και στην οικονο

μετρική προσέγγιση του θέματος αυτού. 

7.5.2. Το οικονομετρικό μοντέλο δανείων στην Ευρωζώνη και 

η οικονομική ερμηνεία του 

Πριν προχωρήσουμε στην εκτίμηση ενός EC.VAR μοντέλου για την Ευ

ρωζώνη, θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε λίγα πράγματα για τα δεδομένα 

(data) που χρησιμοποιήσαμε. Καταρχήν τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε 

αυτή τη φορά είναι σε τριμηνιαία βάση και έτσι δυστυχώς ο αριθμός των 

παρατηρήσεων δεν ξεπερνά τις τριάντα (ν = 29). Αυτό συμβαίνει διότι δεν 

υπάρχουν στοιχεία ενεργού ζήτησης, π.χ. του Α.Ε.Π. ή του αθροίσματος 

των ονομαστικών μισθών, σε μηνιαία βάση παρά μόνο σε τριμηνιαία. 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε, εκτός των ιδίων κεφαλαίων 

(Equity) που ήδη παρουσιάσαμε στα causality tests, είναι λοιπόν σε 

τριμηνιαία βάση και προέρχονται κυρίως από το μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.). Αυτές είναι: «Τα συνολικά 

δάνεια προς τους κατοίκους της Ευρωζώνης», (Loans), η μεταβλητή του 

Α.Ε.Π. (G.D.P.) και η μεταβλητή της διατραπεζικής αγοράς, (ER1), που 
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υποθέτουμε ότι αναδεικνύει και τον ρόλο της Κεντρικής τράπεζας στο όλο 

σύστημα195. Επίσης συμπεριελήφθησαν οι μεταβλητές: «Τίτλοι πλην με

τοχών εκδοθέντες από κατοίκους της ζώνης του Ευρώ» (Si/ö1) και «Μετο

χές και λοιπές συμμετοχές που εκδόθηκαν από κατοίκους της ζώνης του 

Ευρώ» (SL/02). Οι δύο τελευταίες μεταβλητές αποτελούν αυτό που στο 

θεωρητικό τμήμα του κεφαλαίου ονομάσαμε ως «μεταβλητές υποκατά

στασης». Η μεν πρώτη αναφέρεται κυρίως στα ομόλογα που εκδίδονται 

από τις Κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, ενώ η δεύτερη στις όποιες μετοχές 

κυρίως υπάρχουν στα χαρτοφυλάκια αγοραπωλησιών (trading book) των 

τραπεζών. Δηλαδή η μια μεταβλητή είναι τρόπον τινά κρατικής προέλευ

σης, η δε άλλη μη κρατικής, για την «υποκατάσταση» των δανείων. 

Τέλος, από την Eurostat πήραμε και μια εναλλακτική μεταβλητή για 

την ενεργό ζήτηση που είναι η μεταβλητή «Μισθοί και οι Αποζημιώσεις 

στην Ευρωζώνη» (wages). Ενδεικτικά εδώ να αναφέρουμε ότι η εν λόγω 

μεταβλητή το 2006:1 ήταν περίπου το 50% του Α.Ε.Π. της ζώνης. 

Ο Πίνακας 7.5α μάς παρουσιάζει τα οικονομετρικά αποτελέσματα, 

με βάση τη μεθοδολογία Johansen, που καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός 

«συνολοκληρούμενου διανύσματος, r» μεταξύ κάποιων από τις μεταβλητές 

που αναφέραμε παραπάνω και που αφορούν την επεξήγηση της δημιουρ

γίας του συνόλου των δανείων (loans) στην Ευρωζώνη. Για την ακρίβεια 

παρουσιάζουμε το διάνυσμα εκείνο που από τα αποτελέσματα αποδείχθη

κε ότι ικανοποιεί την έννοια της κατά Johansen συνολοκλήρωσης. 

Από την παράθεση του «Συνολοκληρούμενου διανύσματος, r» του Πί

νακα 7.5α γίνεται σαφές ότι απορρίφθηκαν, ως «μη-συνολοκληρούμενες» 

195. Η ονομασία της μεταβλητής στο Στατιστικό Δελτίο είναι «Υπερβάλλον πο
σό υποχρεώσεων μεταξύ των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (Ν.Χ.Ι.)». 
Η συγκεκριμένη μεταβλητή δεν είναι απλά οι ενοποιημένες «Υποχρεώσεις έναντι 
άλλων τραπεζικών Ιδρυμάτων» του Παθητικού που θα επιθυμούσαμε αλλά τα όποια 
υπερβάλλοντα αποθεματικά (excess reserves) στις ενοποιημένες καταστάσεις των 
τραπεζών της Ευρωζώνης (δηλ. «Απαιτήσεις» μείον «Υποχρεώσεις» μεταξύ των Ν.Χ.Ι.). 
Μάλιστα σε άλλες χρονικές περιόδους είναι πλεονασματική και άλλοτε ελλειματική. 
Παρ' όλα αυτά η στατιστική σημαντικότητα μιας τέτοιας μεταβλητής πιστεύουμε ότι 
θα αναδείκνυε τουλάχιστον τη σημασία της διατραπεζικής αγοράς στο μοντέλο μας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5α 

Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας Johansen για την ύπαρξη 

μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών (η) στην Ευρωζώνη 

(1998-2006) 

Επιλεχθέν συνολοκληρούμενο διάνυσμα (Co-integrating Vector, 

(LLoans, LWages, LSE'Ì, LEquity) 

Hypothesis: 
H0 H1 

r = 0 r = 1 

r < 1 r = 2 

r < 2 r = 3 

r < 3 r = 4 

No. of lags 
(lag selection- kp 

2 

2 

2 

2 

λ Max 
eigenvalue test 

33,63 

20,90 

13,48 

6,60 

r) σε Logs: 

Critical Value 
5% 

27,07 

20,97 

14,07 

3,76 

* Αποδοχή της ύπαρξης ενός (1) «συνολοκληρούμενου διανύσματος, r» 

Hypothesis: 
Η 0 Η1 

r = 0 r = 1 

r < 1 r = 2 

r < 2 r = 3 

r < 3 r = 4 

No. of lags 
(lag selection- k)1 

2 

2 

2 

2 

λ Trace 
eigenvalue test 

74,62 

40,99 

20,08 

6,06 

Critical Value 
5% 

47,21 

29,68 

15,41 

3,76 

* αποδοχή της ύπαρξης τριών ή τεσσάρων (3 ή 4) «συνολοκληρού μένων διανυσμάτων, r» (σε 
5% και 1% αντίστοιχα) 

1. Η επιλογή των άριστου αριθμού υστερήσεων βασίστηκε στη συμφωνία της πλειοψηφίας των 
tests (ειδικότερα των LR., F.R.E., A.I.C., H.Q.) και όχι στην ομοφωνία αυτών. 

με τα δάνεια, οι μεταβλητές του Α.Ε.Π. της Ευρωζώνης (G.D.P.) και η 

μεταβλητή της Διατραπεζικής αγοράς (£fl1). Βέβαια θα πρέπει να 

επισημάνουμε εδώ ότι σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα μας στην Ευρω

ζώνη είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί λόγω της στενότητας του αριθμού 

των τριμηνιαίων παρατηρήσεων. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και το 

γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις επιμέρους χώρες, η Ευρωζώνη πιθανώς 

να μην έχει ακόμα την έννοια της ολοκληρωμένης οικονομίας και αγοράς 

από το πρώτο έτος της λειτουργίας της, ειδικά μάλιστα σε θέματα πι

στωτικής πολιτικής. 
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Προχωρούμε τώρα στην παρουσίαση της εκτίμησης του επιλεγμένου 

δυναμικού μοντέλου προσδιορισμού των δανείων. Πριν όμως την παρου

σίαση να επισημάνουμε ότι, όπως και στα causality tests, έτσι και στο 

EC.V.A.R.(/7) μοντέλο (Πίνακας 7.5β), η επιλογή των άριστου αριθμού 

υστερήσεων (lags) βασίστηκε στη συμφωνία της πλειοψηφίας των ειδικών 

διαγνωστικών test (ακριβέστερα των L.R., F.R.E., A.I.C., H.Q.) και όχι στην 

ομοφωνία αυτών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5β 

Η EC.VAR(n) εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων 

των τραπεζικών δανείων (loans) στην Ευρωζώνη (1998-2006)* 

Εξαρτημένη μεταβλητή: ÙLog(Loans) 

AL(Loans) = 0,02 - 0,002 x àL(Loans)t_^ + 0,20 χ àL(Loans)t_2 + 0,59 χ AL (Wages)t_^ + 

(4,38 (-0,01) (1,46) (-2,14) 

+ 0,45 χ àL(Wages)t_2 + 0,12 χ ÙL(SE1)t_, - 0,004 χ àL(SE%2 -
(1,47) (2,33) (-0,08) 

-0,22 χ ùLEquityt_, - 0,10 χ ALEquityt_2 - 0,71 χ Ζ Μ + ut 

(-2,81) (-1,68) (-4,57) 

R2 = 0,75, adjusted R2 = 0,64, R.S.S. = 0,0004 

Co-integrating Vector (r), σε logs: 

LLoans = -1,08 χ LWagest + 0,43 χ LEquityt - 0,13 χ LSE\ + 14,25 

(-11,20) (20,37) (-2,73) 

* Στις παρενθέσεις του υποδείγματος παρουσιάζονται τα t-statistics. 

Όπως και στην περίπτωση της χώρας μας έτσι και στην Ευρωζώνη 

προχωρούμε στην οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα: 

Είναι προφανές ότι η σημαντικότερη στατιστικά μεταβλητή του συ

στήματος και μάλιστα από την πρώτη υστέρηση και με υψηλό συντελεστή 

(0,59) είναι η μεταβλητή «Μισθοί και οι Αποζημιώσεις στην Ευρωζώνη» 

(LWages) που αποτελεί μια έκφραση της ενεργού ζήτησης. Αυτό από μό

νο του μας δίνει μια σαφή Μετα-Κεϋνσιανή (Post Keynesian) αίσθηση του 

νομισματικού περιβάλλοντος της Ευρωζώνης. 
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Από την άλλη πλευρά, η μεταβλητή των ιδίων κεφαλαίων (LEquity) 

έχει μια επεξηγηματική ισχύ (συντελεστής 0,22) αλλά με αρνητικό πρό

σημο. Για να έχει οικονομική ερμηνεία το γεγονός αυτό θα πρέπει μάλλον 

να συνδυαστεί με το αποτέλεσμα του «ανεστραμμένου νέου πολλαπλασια

στή χρήματος» της Ευρωζώνης. Με απλά λόγια, ο «ανεστραμμένος νέος 

πολλαπλασιαστής χρήματος» [Loans -> Equity] της Ευρωζώνης σηματοδο

τεί πιθανώς την, με βάση τον υπάρχοντα συνολικό όγκο του «δανειακού 

χαρτοφυλακίου», ανάγκη προσαρμογής των ιδίων κεφαλαίων προς χαμη

λότερα επίπεδα. Εναλλακτικά, το αρνητικό πρόσημο των ιδίων κεφαλαίων 

στο μοντέλο καθορισμού των δανείων θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως 

επιβράβευση του τραπεζικού συστήματος, από μέρους της Ε.Κ.Τ., μετά 

από επιτυχή εφαρμογή των κανόνων του Stress testing πάνω στα «δα

νειακά χαρτοφυλάκια», με βάση τις αρχές του Πυλώνα II. 

Τέλος, η στατιστική σημαντικότητα της μεταβλητής «Τίτλοι πλην με

τοχών εκδοθέντες από κατοίκους της ζώνης του Ευρώ, Suol» εκλαμβάνε

ται, όπως προαναφέραμε, ως «υποκατάστατο» στοιχείο της πιστωτικής επέ

κτασης σύμφωνα με τη «Δομική» Μετα-Κεϋνσιανή σχολή σκέψης (ανα

φέρεται κυρίως ως «Τίτλοι εκδοθέντες από τη Γενική Κυβέρνηση στην Ευ-

ρωζώνη»). Όμως παραδόξως, το πρόσημο αυτής της μεταβλητής είναι θε

τικό (0,22). Έτσι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει όντως τον εν 

λόγω χαρακτήρα που αναφέραμε196. 

Εν κατακλείδι, με βάση την πρώτη αυτή προσέγγιση με τον περιορι

σμένο σχετικά αριθμό παρατηρήσεων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

Ευρωζώνη ακολουθεί μάλλον τη «Συνεπικουρική» Μετα-Κεϋνσιανή σχολή 

196. Είναι αξιοσημείωτο εδώ να αναφέρουμε ότι για ένα σημαντικό χρονικό 

διάστημα (μεταξύ 2001:12 και 2006:2) τόσο το repos όσο και το overnight στην 

Ευρωζώνη κινήθηκαν πολύ αργά και τα δύο προς τα κάτω. Συγκεκριμένα, από το 

3,34% έως το 2,35% και το 2,60% για το repos και το overnight αντίστοιχα. Αυτό 

πιθανώς να εκλήφθηκε από τους τραπεζικούς asset managers σαν σχεδόν αντι-

ελκυστική εναλλακτική πρόταση «υποκατάστασης» στην πιστωτική επέκταση. 

Πάντως, έστω και έτσι, σε θεωρητικούς όρους η μεταβλητή αυτή έπρεπε να είναι 

απλά στατιστικά ασήμαντη ανεξαρτήτως της νομισματικής σχολής σκέψης. 
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νομισματικής σκέψης. Δηλαδή η ενεργός ζήτηση έχει τον πρώτο ρόλο στο 

εξεταζόμενο περιβάλλον το οποίο επικυρώνεται και από τη λειτουργία του 

«ανεστραμμένου νέου πολλαπλασιαστή χρήματος» στο τραπεζικό σύστημα 

της. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια αποτελεσμα

τικής εφαρμογής των αρχών της Βασιλείας II, με βάση την υπάρχουσα 

οικονομετρική εμπειρία της Βασιλείας Ι, στην Ευρωζώνη. 

7.6. Συμπεράσματα και προοπτικές 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, σκοπός 

ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων αποτελεσματικής εφαρμογής της 

Βασιλείας II, με βάση την υπάρχουσα καταγεγραμμένη εμπειρία του νομι

σματικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτούργησε η Βασιλεία Ι. Η εν λόγω 

έρευνα είχε φυσικά ως κύριο στόχο την κατάσταση στο ελληνικό τραπε

ζικό σύστημα και επικουρικά μόνο την ανάλυση και της Ευρωζώνης. Επι

γραμματικά, τα κυριότερα σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να υπογραμμί

σουμε στην ανάλυση μας είναι τα κάτωθι: 

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μακρόχρονης σχέσης μεταξύ ιδίων 

κεφαλαίων και δανείων στη χώρα μας ή αλλιώς ο επονομαζόμενος «νέος 

πολλαπλασιαστής χρήματος» ή για την ακρίβεια «ο νέος πολλαπλασιαστής 

πιστωτικής επέκτασης» δείχνει να μην λειτουργεί ακόμα στη χώρα μας εν 

αντιθέσει με την Ευρωζώνη, όπου καταδεικνύεται η υπαρκτή και ανεστραμ

μένη λειτουργία του. Με απλά λόγια, στην Ευρωζώνη τα δάνεια προκα

λούν τα ίδια κεφάλαια και όχι το αντίστροφο. Το διαφορετικό αυτό απο

τέλεσμα μεταξύ Ελλάδος και Ε.Ε. έχει περισσότερο να κάνει με το διαφο

ρετικό επίπεδο ωριμότητας των δύο χρηματοοικονομικών συστημάτων. 

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσδιοριστικών παραγόντων των δα

νείων [και των δανειακών χαρτοφυλακίων εν γένει (banking book)] στα 

δύο συστήματα, η χώρα μας δείχνει να βρίσκεται πιο κοντά σε μια ιδιό

τυπη «Δομική» Μετα-Κεϋνσιανή σχολή σκέψης (όπου ο ανασταλτικός ρό

λος της κεντρικής τράπεζας εκφράζεται μάλλον μέσω της άμεσης παρα

κολούθησης του «πιστωτικού καναλιού» (credit channel) μέσω των ιδίων 
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κεφαλαίων και όχι μέσω του έμμεσου ελέγχου της διατραπεζικής αγοράς). 

Από την άλλη πλευρά, η πιστωτικά «ώριμη» Ευρωζώνη φαίνεται να κα

λύπτεται από μια «Συνεπικουρική» Μετα-Κεϋνσιανή επεξήγηση του τρα

πεζικού συστήματος. Πάντως ειδικά για την Ευρωζώνη διατηρούμε και κά

ποιες επιφυλάξεις λόγω και του σχετικά περιορισμένου αριθμού των πα

ρατηρήσεων που είχαμε στη διάθεση μας. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα δείχνουν ότι, όπως έχουν αυτή τη 

στιγμή διαμορφωθεί τα πράγματα, και με βάση το καταγεγραμμένο νομι

σματικό περιβάλλον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δείχνει να μπορεί να 

κάνει δεκτό μόνο σε περιορισμένο βαθμό τον εποπτικό χαρακτήρα των 

κανόνων της Βασιλείας II. Από την άλλη πλευρά, η ικανοποίηση της ενερ

γού ζήτησης για πιστωτική επέκταση διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Λαμβανομένων όμως υπόψη των ισχυρών τάσεων για συγχωνεύσεις που 

συζητούνται μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, τα πράγματα αναμένεται να 

εξελιχθούν ακόμα πιο δύσκολα στο άμεσο μέλλον σε ό,τι αφορά την 

εποπτική αποτελεσματικότητα των κανόνων της Βασιλείας II. Από την άλλη 

πλευρά στην Ευρωζώνη, όπως έχουν τα πράγματα, δεν φαίνεται να υπάρ

χουν σοβαρές πιθανότητες αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών της 

Βασιλείας II. Μάλιστα, εάν και στην Ευρωζώνη αρχίσουν να παρουσιάζο

νται έντονα φαινόμενα εξαγορών και συγχωνεύσεων, μεταξύ τραπεζικών 

ομίλων, οι εν λόγω πιθανότητες θα γίνουν μάλλον μηδενικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σε μακροοικονομικό επίπεδο 

Η υλοποίηση των οδηγιών της Βασιλείας II αποτελεί ένα κομβικό ση

μείο για τον τρόπο εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής σε κάθε εξετα

ζόμενη οικονομία. Σε γενικές γραμμές οι εν λόγω οδηγίες στόχο έχουν να 

αποσοβήσουν την όποια πιθανή αποσταθεροποιητική διάσταση μπορεί να 

εισάγει στην αποτίμηση του «δανειακού χαρτοφυλακίου» και του «χαρτο

φυλακίου αγοραπωλησιών» των τραπεζών μια εγχώρια ή μια διεθνής κρί

ση (που συνήθως εκφράζεται μέσω των επιτοκίων του χρηματοοικονομικού 

συστήματος). Για τον λόγο αυτό οι οδηγίες της Βασιλείας II προβλέπουν 

κατ' ουσία μια πιο στενή παρακολούθηση, από μέρους των κεντρικών 

τραπεζών, της πιστωτικής επέκτασης των εμπορικών τραπεζών. Αυτό επι

τυγχάνεται μέσω της επιβολής ποσοτικών περιορισμών στη σχέση ιδίων 

κεφαλαίων της τράπεζας με τα προαναφερθέντα χαρτοφυλάκια της. Ει

δικά μάλιστα η συγκεκριμένη πολιτική διασύνδεσης των ιδίων κεφαλαίων 

με το «δανειακό χαρτοφυλάκιο» των τραπεζών μάς εισάγει επίσης και στη 

δημιουργία ενός άμεσου (και όχι έμμεσου όπως μέχρι τώρα γνωρίζαμε 

μέσω της νομισματικής βάσης και των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων 

των τραπεζών) «νέου πολλαπλασιαστή πιστωτικής επέκτασης», έτσι ώστε 

η κάθε κεντρική τράπεζα να μπορεί να παρακολουθεί στενότερα την 

αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής της πάνω στο τραπεζικό 

σύστημα. 

Το κυριότερο εμπόδιο που θα μπορούσε να δει κανείς, από μακροοι

κονομικής πλευράς, στην όλη προσπάθεια της Επιτροπής της Βασιλείας 

βρίσκεται στη μορφή της τραπεζικής αγοράς πάνω στην οποία θα γίνει, 

μετά το 2007, η εφαρμογή των οδηγιών της Βασιλείας II. Για να γίνουμε 
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πιο σαφείς, όσο πιο ολιγοπωλιακή είναι η δομή της εξεταζόμενης τρα

πεζικής αγοράς, τόσο θα μειώνεται και η δυνατότητα αποτελεσματικού 

ελέγχου της όποιας πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών από μέρους της 

εποπτεύουσας αρχής. Επιπροσθέτως, η εκ των προτέρων γνώση των 

συνεπειών ελέγχου της Βασιλείας II πάνω στην πιστωτική επέκταση του 

τραπεζικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει τις τράπεζες στην «ολιγοπω-

λιοποίησή» του ακόμα και αν αυτή δεν υπάρχει. Σε μια δηλαδή εκτεταμένη 

πολιτική εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ των τραπεζών, πριν οι 

συγκεκριμένες οδηγίες τεθούν σε εφαρμογή. Εάν κάτι τέτοιο επιχειρηθεί, 

τότε αναμένεται να δημιουργηθούν λίγα και μεγάλα «δανειακά χαρτοφυ

λάκια» το μέγεθος των οποίων θα μπορεί να αποδώσει μια τέτοια κερδο

φορία (το κυριότερο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων) η οποία, θεωρητικά 

μιλώντας, θα αντέστρεψε στην πράξη τις οδηγίες του τρόπου διασύνδε

σης των ιδίων κεφαλαίων μιας τράπεζας με το «δανειακό χαρτοφυλάκιο» 

της. Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος του «δανειακού χαρτοφυλακίου» θα 

είναι αυτό που θα δημιουργεί τα ίδια κεφάλαια και όχι το αντίστροφο, που 

είναι και το επιθυμητό από μέρους της Επιτροπής της Βασιλείας. Κάτι τέ

τοιο ουσιαστικά θα σήμαινε επιπλέον την αντιστροφή του «νέου πολλα

πλασιαστή πιστωτικής επέκτασης» ή αλλιώς «πολλαπλασιαστή ιδίων κεφα

λαίων», που οι οδηγίες της Βασιλείας II δημιουργούν, και κατ' επέκταση 

στην αδυναμία άσκησης αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής. 

Σε επιμέρους τραπεζικό/εταιρικό επίπεδο 

Σε επίπεδο εταιρείας (όπως είναι η κάθε τράπεζα) η εφαρμογή της 

Βασιλείας II δεν αποτελεί αρνητικό στοιχείο. Ο έλεγχος του τρόπου δη

μιουργίας της κερδοφορίας της τράπεζας αποτελεί μια σωστή σκέψη από 

μέρους της κάθε εποπτεύουσας αρχής. Η έμφαση που αποφασίσθηκε να 

δοθεί στη σχέση ιδίων κεφαλαίων με το «δανειακό χαρτοφυλάκιο» των 

τραπεζών αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το ζήτημα 

της πολύ υψηλής ευαισθησίας που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον τρόπο 

διάρθρωσης των Υποχρεώσεων τους σε σχέση με άλλους κλάδους της 

ελληνικής αλλά και της κάθε οικονομίας (π.χ. βλέπε στο Κεφάλαιο 2 τους 
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αντίστοιχους Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης). Το τελευταίο αυτό στοιχείο 

κάνει τις τράπεζες/εταιρείες πολύ πιο ευάλωτες σε εξωγενή shocks (π.χ. 

ένα επιτοκιακό αυξητικό shock, έναν πόλεμο κ.λπ.) από ό,τι εταιρείες άλλων 

κλάδων. Έτσι η κρισιμότητα ύπαρξης οδηγιών αντίστοιχων με αυτές της 

Βασιλείας II είναι προφανής, λαμβανομένης υπόψη και της ιδιαιτερότητας 

του τραπεζικού συστήματος για την οικονομική ανάπτυξη της κάθε χώρας. 

Εν κατακλείδι, δύο είναι οι κρίσιμοι παράγοντες-κλειδιά που πιστεύ

ουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική λειτουργία των 

τραπεζών τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο αποτελεσματικής 

άσκησης της νομισματικής πολιτικής από μέρους των κεντρικών τραπεζών: 

Πρώτον, η σωστή και ακριβής τιμολόγηση των τραπεζικών «προϊόν

των», δηλαδή η διαμόρφωση των επιτοκίων χορηγήσεων, λαμβάνοντας 

υπόψη όλους τους παράγοντες που τα επηρεάζουν (ζήτησης και κόστους) 

αλλά και τους περιορισμούς που θέτει η Βασιλεία II (βλέπε Κεφάλαιο 2 

της παρούσας μελέτης). Με αυτόν τον τρόπο η ενδιαφερόμενη τράπεζα 

θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις διακυμάνσεις των στοιχείων του 

«δανειακού χαρτοφυλακίου» της, θα σταθεροποιούσε την προσδοκώμενη 

κερδοφορία της και θα απομάκρυνε έτσι τον όποιο κίνδυνο που σε 

ακραίες περιπτώσεις θα μπορούσε να την οδηγήσει, αν όχι σε πτώχευση 

(insolvency risk), τουλάχιστον σε σημαντική κρίση. 

Δεύτερον, η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που, εάν δεν απέ

τρεπε (γεγονός ουτοπικό μάλλον), τουλάχιστον θα δυσκόλευε σημαντικά 

αυτό που ονομάσαμε «ολιγοπωλιοποίηση» του τραπεζικού συστήματος. Ο 

λόγος της ανάγκης ύπαρξης ενός τέτοιου πλαισίου συνδέεται συμπλη

ρωματικά αλλά και σημαντικά με την επιτυχή εφαρμογή των οδηγιών της 

Βασιλείας II, τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο αποτελεσμα

τικής επιβολής νομισματικών και πιστωτικών στόχων από τις εποπτεύουσες 

αρχές. Διότι, όπως προαναφέρθηκε, όσο πιο ανταγωνιστικό το τραπεζικό 

περιβάλλον, τόσο πιο εύκολος και επιτυχής ο έλεγχος από την εποπτεύ

ουσα αρχή (δηλαδή την κεντρική τράπεζα). 

Τέλος, η επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος της Βασιλείας II τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη (αλλά και σε οποιαδήποτε οικο

νομία) είναι σε όλους κατανοητό ότι θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται εν συντομία το διαφο

ρετικό αποτέλεσμα που δημιουργείται πάνω στις μικρές και τις μεγάλες 

τράπεζες λόγω του διαφορετικού διατραπεζικού τους χρέους ως ποσοστό 

των ιδίων κεφαλαίων τους (βλέπε τεταρτημόριο QUI) στην περίπτωση που 

η κεντρική τράπεζα ακολουθήσει μια μη «Συνεπικουρική» πολιτική στη δια

τραπεζική αγορά (τεταρτημόριο QIV). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.7.1 

Το διαφορετικό αποτέλεσμα μιας μη «Συνεπικουρικής» πολιτικής της 

κεντρικής τράπεζας στη διατραπεζική αγορά πάνω στο διατραπεζικό 

χρέος των μικρών και των μεγάλων τραπεζών αντίστοιχα 

E.R.ÏL 

E.R-,.SB E-R-2.L 

Επιτόκια 

Δάνεια 

Νεο-Συναινετική/Νεο-Κεϋνσιανή Ίδια κεφάλαια 

ροή διαγράμματος 
Μετα-Κεϋνσιανή 
ροή διαγράμματος 

Υ.Α.= Υπερβάλλοντα αποθεματικά (ή Eft). 
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Η γραμμή της περίπτωσης της μικρής τράπεζας και η αντίστοιχη 

γραμμή της περίπτωσης της μεγάλης τράπεζας (τεταρτημόριο QUI) μάς 

δίνουν την υπάρχουσα διαφορετική κατάσταση στο Παθητικό των δύο 

διαφορετικών τραπεζών. Οι συγκεκριμένες «τοποθετήσεις» των γραμμών 

αυτών, για τη μικρή και τη μεγάλη τράπεζα, δημιουργούνται κυρίως από 

το γεγονός ότι οι μεν μεγάλες τράπεζες είναι κυρίως «πωλητές» πλεονα

ζόντων αποθεματικών (Υ.Α.) στη διατραπεζική αγορά, ενώ οι μικρές τρά

πεζες είναι συνήθως οι «αγοραστές» αυτών. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι το 

διατραπεζικό χρέος, ως μέγεθος στο Παθητικό των μικρών τραπεζών, εί

ναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι το αντίστοιχο διατραπεζικό χρέος των με

γάλων τραπεζών. 

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μιας «μη Συνεπικουρικής» (non-

accommodating) νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας (μέσω 

των repos rates), πάνω στα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς, έχει τε

λείως διαφορετικές συνέπειες για το Παθητικό των δύο αυτών κατηγοριών 

τραπεζών. 

Για παράδειγμα, με βάση το Διάγραμμα Π.7.1, μια «μη Συνεπικουρι-

κή» πολιτική επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας στο τεταρτημόριο QIV 

(βλέπε μεταβολή των επιτοκίων από τη θέση /1ffï στη θέση i2m) οδηγεί 

αμέσως σε ένα νέο επίπεδο διατραπεζικού χρέους, στο τεταρτημόριο QUI, 

που είναι όμως τελείως διαφορετικό για τις δύο αυτές κατηγορίες τρα

πεζών, ειδικά μάλιστα εάν οι δύο τράπεζες έχουν ήδη αναλάβει να ικα

νοποιήσουν ένα νέο μεγαλύτερο μέγεθος δανείων (σημείο Β στο τεταρτη

μόριο QI). 

Σε διαγραμματικούς όρους το επιπρόσθετο διατραπεζικό χρέος που 

δημιουργείται, τόσο για μια μικρή όσο και για μια μεγάλη τράπεζα, μετά 

την ανάληψη του νέου υψηλότερου επιπέδου δανείων (σημείο Β) αλλά και 

μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας για μια «μη Συνεπικουρική» 

νομισματική πολιτική στη διατραπεζική αγορά, είναι ασύμμετρα διαφορε

τικό. Συγκεκριμένα, για μεν την πρώτη (τη μικρή τράπεζα) είναι το σκια

σμένο παραλληλόγραμμο 1 για δε τη δεύτερη (τη μεγάλη τράπεζα) είναι 

το σκιασμένο παραλληλόγραμμο 2. 
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Κατ' επέκταση ο επιτοκιακός κίνδυνος (interest rate risk) που μπορεί 

να προέλθει από μια «μη Συνεπικουρική» νομισματική κίνηση της κεντρι

κής τράπεζας πάνω στη διατραπεζική αγορά, είναι τελείως διαφορετικός 

για τα δύο είδη τραπεζών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι μια μικρή 

τράπεζα δεν θα προσπαθήσει καν να παραβιάσει τις όποιες οδηγίες 

συνδέουν τα ίδια κεφάλαια με τα αναλαμβανόμενα δάνεια της (δηλαδή 

τους κανόνες της Βασιλείας II), διότι οι συνέπειες από μια «μη Συνεπικου

ρική» πολιτική της κεντρικής τράπεζας μπορεί να της γίνουν δυσβάστα

κτες. Το ίδιο βεβαίως δεν ισχύει για τις μεγάλες τράπεζες. 
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