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Περίληψη 

Οη ζπλζήθεο «Βαζηιεία ΗΗ» θαη «Βαζηιεία ΗΗΗ», απνηεινχλ ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο 

πνιιψλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα ππνπνηήζνπλ νξηζκνχο, θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάιεςεο θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, βαζηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη 

λα παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο επηπηψζεηο ηεο ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη ΗΗΗ ζηελ 

νξγαλσζηαθή θαη ηε ρνξεγεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Σξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη 

ζηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, αξρηθά παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα εηζαγσγηθά ζηνηρεία. ηε 

ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη γεληθά ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα θαη ηα 

ξπζκηζηηθά πιαίζηα πνπ έρεη θαζηεξσζεί δηεζλψο ε αλαγθαηφηεηά ηνπο, ψζηε λα 

επνπηεχνπλ ηηο ηξάπεδεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία απηψλ, 

αιιά θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Σν ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Αθνχ αλαθέξεη θάπνηα 

γεληθά ζηνηρεία, ζηε ζπλέρεηα αλαιχεη ηνπο 3 ππιψλεο ηεο ζπλζήθεο, ελψ έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο σο πξνο ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά 

θαη δηάθνξεο θξηηηθέο πνπ έρεη δερηεί ε ελ ιφγσ ζπλζήθε. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεη νξηζκέλα πξνθαηαξθηηθά δεηήκαηα πνπ είραλ εγεξζεί 

θαη νδήγεζαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο «Βαζηιεία ΗΗΗ». Πεξηγξάθεη επίζεο θάπνηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ ζπλζήθεο, αιιά θαη νξηζκέλα ζηνηρεία θξηηηθήο πνπ ήδε 

έρνπλ μεθηλήζεη λα αλαθαίλνληαη ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Σν πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεη νξηζκέλεο επηπηψζεηο ησλ ζπλζεθψλ «Βαζηιεία ΗΗ» 

θαη «Βαζηιεία ΗΗΗ», θπξίσο σο πξνο ηελ πεηζαξρία ησλ ρξεκαηαγνξψλ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, αξρηθά αλαιχνληαη βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηελ πεηζαξρία ζηηο ρξεκαηαγνξέο 

θαη πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα ειεγρζεί. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη νξηζκέλα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηξφπσλ (νη νπνίνη νξίδνληαη ζηηο ελ ιφγσ 

ζπλζήθεο), νη νπνίνη απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πεηζαξρίαο ζηηο ρξεκαηαγνξέο. 
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Σέινο, ην έθην θεθάιαην απνζθνπεί ζε κηα άηππε ζχγθξηζε ησλ δχν ζπλζεθψλ, θπξίσο 

σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια, εμάγνληαη 

ρξήζηκα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα απφ φιε ηελ εξγαζία. 
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1 Εισαγωγή 

  

1.1 Γενικά στοιχεία 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Βαζηιείαο μεθίλεζε ην 1973, φηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ δηεζλνχο 

λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton 

πξνθάιεζε έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη κεηαβιεηφηεηεο ησλ ηζνηηκηψλ θαη ησλ επηηνθίσλ. 

Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ήηαλ νη ηξάπεδεο λα θαηαζηνχλ ηδηαίηεξα 

επάισηεο. Γξήγνξα εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα ζχκαηα. Σν 1974 ε Γεξκαληθή ηξάπεδα 

Bankhaus I. D. Herstatt ρξενθψπεζε θαη πξνθάιεζε αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζην 

ζχζηεκα. Σν πεξηζηαηηθφ απηφ καδί κε άιια κηθξφηεξεο εκβέιεηαο, θαηέδεημαλ ηελ 

αλάγθε δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο. 

Πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηε ζεζκνζέηεζε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο λνκηζκαηηθέο θαη 

ηξαπεδηθέο επνπηείεο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ζπζηεκηθψλ θξίζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νδήγεζε ζηε ζχζηαζε ηεο 

ιεγφκελεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. 

Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζπζηάζεθε ην 1974 κε κέιε ηεο ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο θαη 

άιιεο επνπηηθέο αξρέο απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ «group of ten», ηελ Διβεηία, ην 

Λνπμεκβνχξγν θαη ηελ Ηζπαλία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκκεηείραλ 10 θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν Καλαδάο, νη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία. Γελ είλαη δηεζλήο 

νξγαληζκφο, αιιά κηα νξγάλσζε ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί ζηα 

πιαίζηα ηεο γξακκαηείαο ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank of International 

Settlement). 

Οη θαλφλεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο εθζέζεηο ηεο δελ έρνπλ λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα, αιιά 

απνηειεί θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ αξρηθνχ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο πνπ νξηζηηθνπνηήζεθε ην 1988 

ήηαλ νη αθφινπζνη: 

Ζ ηζρπξνπνίεζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ε δηαζθάιηζε ίζσλ φξσλ 

ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνπνηεκέλσλ ηξαπεδψλ θαη 

κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ. Όκσο ήδε απφ ηα κέζα ηεο 
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δεθαεηίαο ηνπ 1990 είραλ θαηαζηεί θαλεξέο νξηζκέλεο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηνπ 

ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο.  

΄Δηζη, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο αιιά θαη ε 

πίεζε ηεο αγνξάο νδήγεζε ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε 

νπνία φθεηιε λα αλαζεσξήζεη ηηο νδεγίεο πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, νη νπνίεο ζε 

αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, είλαη ππνρξεσηηθέο. 

Κχξηνη ζηφρνη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο (ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο 

ΗΗ), είλαη: 

ε αληηζηνίρηζε θαηά ην δπλαηφλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ Σξαπεδψλ κε ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν πνπ πξάγκαηη εκπεξηέρεηαη ζε θάζε ρξεσζηηθφ άλνηγκα. 

ε δηεχξπλζε ησλ επνπηηθά αλαγλσξηδφκελσλ κέζσλ θαη ηερληθψλ αληηζηάζκηζεο θαη 

κεηαθνξάο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ. 

Ο θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ. 

Ζ ελζάξξπλζε ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε ρξήζε εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο βαζηθψλ αξρψλ θαη θξηηεξίσλ ζα δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ κεραληζκψλ ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο. 

Ζ ελίζρπζε ηεο αξρήο ηεο πεηζαξρίαο πνπ ε αγνξά επηβάιιεη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο δεκνζηνπνίεζεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα 

επηηξέπνπλ ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Ζ αμηνιφγεζε απηή απφ ηελ αγνξά ζηαδηαθά πξνζδηνξίδεη θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επηηνθηαθή πνιηηηθή έλαληη ησλ πειαηψλ. 

Σν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, φπσο ζα αλαθεξζεί, απαξηίδεηαη απφ 3 ππιψλεο. 

Ο πξψηνο αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ αηηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

πηζησηηθνχ θαη ηνπιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

Ο δεχηεξνο αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ ζηνλ νπνίν απνβιέπεη ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο επνπηηθέ αξρέο, θαζψο 

θαη ηε ζέζπηζε ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη θξηηεξίσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία απηή. 
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Ο ηξίηνο ππιψλαο αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο κέζσ ηεο 

δεκνζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ. 

ην λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη 

ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, πην επαίζζεηεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν, 

επηηπγράλνληαο ζχγθιηζε κεηαμχ ηνπ επνπηηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ. 

Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνηείλεη νπζηηαζηηθά 2 ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

ππνινγηζκνχ ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ. 

Σελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε (standardized approach) θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο (internal ratings based – IRB approach). 

Ζ ηειεπηαία παξέρεη ζηηο ηξάπεδεο 2 ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ αλάινγα κε 

ην βαζκφ εμέιημεο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο θηλδχλνπ. Σε 

ζεκειηψδε κέζνδν θαη ηελ πξνεγκέλε κέζνδν. 

 

1.2 Σκοπός διπλωματικής 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα παξνπζηάζεη ηηο 

βαζηθέο επηπηψζεηο ηεο ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη ΗΗΗ ζηελ νξγαλσζηαθή θαη ηε 

ρνξεγεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Σξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα θαη 

πνζφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ απνηεινχλ ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο πνιιψλ 

εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

λα πινπνηήζνπλ νξηζκνχο, θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάιεςεο θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

Ζ εξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ δηεζλνχο ξπζκηζηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ εζηηάδεη ζηηο επηπηψζεηο ηεο ζπλζήθεο ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ θαη ΗΗΗ θαη ηξία επίπεδα αλάιπζεο, ήηνη νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά, 

ρνξεγεηηή ζπκπεξηθνξά θαη δεκφζηα πιεξνθφξεζε ησλ Σξαπεδψλ. 

Σεο παξνπζίαζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζπλζήθεο πξνεγείηαη κηα θξηηηθή αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ ελλνηψ, ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη 

ιίγν ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ. 
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Ζ θαηαλφεζε βέβαηα ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο επίηεπμήο ηνπο 

θαηέζηεζε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

αδπλακηψλ ηεο ζπλζήθεεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη ΗΗΗ. 

 

1.3 Δομή εργασίας 

Ζ παξνχζα εξγαζία, αθνχ πεξηέγξαςε αξρηθά θάπνηα γεληθά εηζαγσγηθά ζηνηρεία, ζην 

δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθεη νξζηκέλα γεληθά ζηνηρεία γηα ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα 

θαη ηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα πνπ έρεη θαζηεξσζεί δηεζλψο ε αλαγθαηφηεηά ηνπο, ψζηε λα 

επνπηεχνπλ ηηο ηξάπεδεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία απηψλ, 

αιιά θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Σν ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Αθνχ αλαθέξεη θάπνηα 

γεληθά ζηνηρεία, ζηε ζπλέρεηα αλαιχεη ηνπο 3 ππιψλεο ηεο ζπλζήθεο, ελψ έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο σο πξνο ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά 

θαη δηάθνξεο θξηηηθέο πνπ έρεη δερηεί ε ελ ιφγσ ζπλζήθε. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεη νξηζκέλα πξνθαηαξθηηθά δεηήκαηα πνπ είραλ εγεξζεί 

θαη νδήγεζαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο «Βαζηιεία ΗΗΗ». Πεξηγξάθεη επίζεο θάπνηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ ζπλζήθεο, αιιά θαη νξηζκέλα ζηνηρεία θξηηηθήο πνπ ήδε 

έρνπλ μεθηλήζεη λα αλαθαίλνληαη ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Σν πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεη νξηζκέλεο επηπηψζεηο ησλ ζπλζεθψλ «Βαζηιεία ΗΗ» 

θαη «Βαζηιεία ΗΗΗ», θπξίσο σο πξνο ηελ πεηζαξρία ησλ ρξεκαηαγνξψλ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, αξρηθά αλαιχνληαη βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηελ πεηζαξρία ζηηο ρξεκαηαγνξέο 

θαη πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα ειεγρζεί. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη νξηζκέλα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηξφπσλ (νη νπνίνη νξίδνληαη ζηηο ελ ιφγσ 

ζπλζήθεο), νη νπνίνη απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πεηζαξρίαο ζηηο ρξεκαηαγνξέο. 

Σέινο, ην έθην θεθάιαην απνζθνπεί ζε κηα άηππε ζχγθξηζε ησλ δχν ζπλζεθψλ, θπξίσο 

σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια, εμάγνληαη 

ρξήζηκα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα απφ φιε ηελ εξγαζία. 
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2 Τραπεζικά συστήματα και ρυθμιστικά πλαίσια 

2.1 Η αναγκαιότητα ρυθμιστικών πλαισίων στο τραπεζικό 

σύστημα 

Οη εμειίμεηο ζην ζχγρξνλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία 

επέβαιαλ σο αλαγθαηφηεηα ηε δεκηνπξγία θαη θαζηέξσζε ελφο επαξθνχο θαη 

αμηφπηζηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ δεκηνχξγεζαλ απηήλ ηελ αλαγθαηφηεηα ήηαλ: 

� Οη κεγάιεο θαη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζηα δηεζλή 

Υξεκαηηζηήξηα 

� Ζ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο 

� Ζ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ησλ θεθαιαίσλ 

� Ζ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ κε ηελ εηζαγσγή 

ησλ παξαγψγσλ 

� Ζ δηαξθψο απμαλφκελε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζε επίπεδν ζπλαιιαγψλ αιιά θαη ζε 

επίπεδν δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ 

ε αξθεηέο επίζεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ εηθνζαεηία απηή 

ζνβαξά πξνβιήκαηα αδπλακίαο απνπιεξσκήο δαλείσλ, πξφθιεζεο δεκηψλ ιφγσ 

δφινπ θαη αλεπάξθεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θιπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο φπνπ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ρξεηάζηεθε λα επέκβνπλ δπλακηθά 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζψζνπλ ηνπο ππφ πηψρεπζε νξγαληζκνχο, 

αλαιακβάλνληαο ηεξάζηηα θφζηε. 

Ζ άκεζε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ αξξπζκηψλ έσο θαη θξίζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηεζλψο απαηηνχζε ηελ αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ 

αθελφο θαη αθεηέξνπ ηελ αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ησλ 

θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο. 

Έηζη παξαηεξνχκε φηη ε πξαθηηθή ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

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

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ πνπ ηέζεθε απφ ηηο 

Δπνπηηθέο Αξρέο είλαη ε Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα, πνπ ζηνρεχεη λα ζέζεη ειάρηζην 
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επίπεδν ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ζε ζρέζε κε ηνλ 

αλαιακβαλφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν. 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν παξαγφλησλ, δειαδή ηνπ χςνπο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ αλαιακβαλφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ, θαζηεξψζεθε απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο ν ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Ο πληειεζηήο Φεξεγγπφηεηαο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ 

Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ 

ζηνηρεία ζηαζκηζκέλα κε ηνλ θίλδπλν ηνπο. Ζ ειάρηζηε ηηκή ηνπ πληειεζηή 

θαζηεξψζεθε ζην 8% θαη είλαη ζρεδηαζκέλνο λα θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν κε εθπιήξσζεο 

ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ζε φιεο ηηο κνξθέο. 

Ζ πλζήθε ηεο Βαζηιείαο II επέβαιιε έλα ειάρηζην εληαίν δείθηε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, 8%, θαη ελαξκφληζε γηα πξψηε θνξά ην δηεζλέο επνπηηθφ ζχζηεκα. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ πξνθχπηεη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ν ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο 

κφλν πνπ ζε απηή ηελ αλαζεψξεζε πξνζηέζεθαλ ζην ηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθφ 

ζηνηρεία απφ ην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ, ψζηε λα αληηπξνζσπεχεηαη θαη ν θίλδπλνο 

αγνξάο επηπιένλ ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ. Σα ζηνηρεία απηά ζηαζκίδνληαη αλάινγα κε 

ηνλ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο, κεηνρψλ, 

επηηνθίσλ αη άιισλ παξακέηξσλ ηεο αγνξάο. 

Σνλ Απξίιην 2003 δεκνζηνπνηήζεθε ην δεχηεξν ζπκβνπιεπηηθφ θείκελν (Consultative 

Document) απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. ε απηφ ππάξρνπλ 3 άμνλεο ή Ππιψλεο 

(pillars) κέηξσλ. Δηδηθφηεξα : 

Ο Πξψηνο Ππιψλαο αζρνιείηαη κε ζέκαηα ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ, ν Γεχηεξνο Ππιψλαο κε ζέκαηα επίβιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ν Σξίηνο 

Ππιψλαο κε ζέκαηα δεκνζηνπνίεζεο (disclosure) δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ φπσο π.ρ. 

ησλ κεζφδσλ εθηίκεζεο θηλδχλσλ, κε ηξφπνλ ψζηε νη επελδπηέο λα έρνπλ θαιχηεξε θαη 

πην έγθπξε πιεξνθφξεζε γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κε ηε ζεηξά 

ηνπ ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο πεηζαξρίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ ηξαπεδψλ. 
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2.2 Οι αλλαγές στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα από την 

εφαρμογή της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ 

Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο ηεο Βαζηιείαο II, ζην Υξεκαηνπηζησηηθφ 

χζηεκα, έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξαθηηθή ησλ 

Σξαπεδψλ έλαληη ζην δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Μηθξψλ θπξίσο θαη Πνιχ 

Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ & ΠΜΔ) ζε δηεζλέο επίπεδν αιιά θαη ζηε ρψξα καο. 

Οη Σξάπεδεο δηακνξθψλνπλ ηα δαλεηαθά ηνπο ραξηνθπιάθηα πιένλ, εμεηάδνληαο κία 

ζεηξά απφ θξηηήξηα πνπ πξνβιέπεη ε λέα ζπλζήθε θαη απνζθνπνχλ ζηελ αθξηβέζηεξε 

κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλνδεχεη ηε ρνξήγεζε ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ 

ζηηο ΜΜΔ. 

Ο ζθνπφο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπλζήθεο είλαη αθελφο ε εμαζθάιηζε ηνπ Πηζησηηθνχ 

πζηήκαηνο έλαληη ησλ αδπλακηψλ απνπιεξσκήο ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ πξνο 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη αθεηέξνπ ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πεγέο 

ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οη Σξάπεδεο είλαη πιένλ ππνρξεσκέλεο λα ζρεκαηίδνπλ βαζκνινγίεο ησλ ΜΜΔ – 

πειαηψλ ηνπο κε βάζε αμηνινγηθή θιίκαθα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε κέηξεζε απηψλ ησλ 

θηλδχλσλ. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα θξηηήξηα είλαη πιένλ θνηλά γηα φια ηα Πηζησηηθά 

Ηδξχκαηα, ελψ απηά δηαηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

εμεηδηθεπκέλσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ, κε βάζε ηηο ηερλνινγηθέο 

ππνδνκέο θαη ηελ ηερλνγλσζία πνπ δηαζέηνπλ. 

Απφ ηελ θαηάηαμε ησλ ΜΜΔ ζε απηέο ηηο αμηνινγηθέο, βαζκνινγηθέο θιίκαθεο εμαξηάηαη 

θαη ε ηηκνιφγεζε ησλ νπνία ιακβάλνπλ απφ ηελ Σξάπεδα, κε ηελ νπνία 

ζπλεξγάδνληαη, δειαδή κε ηνλ ηξφπν απηφ δηακνξθψλεηαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ην 

νπνίν αλαιακβάλνπλ γηα ην δάλεην ην νπνίν ιακβάλνπλ. 

Οη ίδηεο νη Σξάπεδεο πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζνπλ κία ζεηξά απφ πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ λέσλ απηψλ πξαθηηθψλ. Σα ζηειέρε ησλ ίδησλ ησλ Σξαπεδψλ πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλα κε ηελ επζχλε θαη ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ΜΜΔ, εμαηηίαο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ ηεο πλζήθεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, δελ δηαζέηνπλ ζπρλά 

(ηνπιάρηζηνλ φρη αθφκε) ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ κε αθξίβεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηά ηα θξηηήξηα. 
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Απηφ νθείιεηαη ζηελ «θησρή» θαη ηππνπνηεκέλε κέρξη ζήκεξα ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο Σξάπεδεο, ε νπνία πεξηνξηδφηαλ ζηελ 

εμαγσγή βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ηνλ ζπλνπηηθφ ζρνιηαζκφ ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο πεγψλ αθξηβνχο θαη 

έγθπξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ΜΜΔ, θαζψο εηδηθά ζηε 

ρψξα καο νη δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ είδνπο γηα ηηο ΜΜΔ είλαη ειάρηζηεο. 

Έηζη δελ είλαη εθηθηφ ή πνιχ εχθνιν γηα κία Σξάπεδα, λα αμηνινγήζεη ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ησλ ΜΜΔ – πειαηψλ ηεο ζε ζρέζε κε θιαδηθνχο δείθηεο benchmarking, ψζηε 

λα εμάγεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα κία ζεηξά απφ δεηήκαηα φπσο : ε ζέζε ηεο ΜΜΔ 

πνπ εμεηάδνπλ ζηελ αγνξά ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ε αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ην επίπεδν ηθαλφηεηαο ηνπ management πνπ αζθείηαη, ν βαζκφο ιεηηνπξγηθήο 

κφριεπζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινπζνχληαη, νη επηπηψζεηο πνπ έρνπλ θαηλφκελα επνρηθφηεηαο ή άιια νηθνλνκηθά 

γεγνλφηα ζηε δήηεζε πνπ δηακνξθψλεηαη γηα ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο, θ.ι.π. 

Ζ αλεπάξθεηα επνκέλσο δεκνζηεπκέλσλ, νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ απηήο ηεο κνξθήο, 

επηβάιεη ζηηο Σξάπεδεο λα αλαδεηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηηο ίδηεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, ρσξίο λα έρνπλ ζπρλά ηελ δπλαηφηεηα λα ηηο δηαζηαπξψζνπλ απφ άιιε 

αληηθεηκεληθή πεγή. 

Οη λέεο ηερληθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ζπλνδεπκέλεο απφ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο (φπσο 

νη πςειφηεξεο πξνζδνθίεο ησλ κεηφρσλ, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα δεκίεο ιφγσ 

δαλείσλ), έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ησλ ηξαπεδψλ ζηε κέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ θαη ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηά ηνπο φζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο απηνχο. 

αλ ζπλέπεηα απηψλ ησλ εμειίμεσλ αλακέλεηαη λα κεηαβιεζεί ηφζν ε αμηνιφγεζε ησλ 

αηηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δαλεηζκφ, φζν θαη ε έγθξηζε θαη εθηακίεπζε ησλ 

πηζηψζεσλ. 

 

2.3 Οικονομικές κρίσεις και δραστηριότητα 

Ζ πξφιεςε ή ε αληηκεηψπηζή ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ κε ηνλ πιένλ αλψδπλν ηξφπν 

γηα ηελ νηθνλνκία, είλαη ην θπξηφηεξν αληηθείκελν ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο. 

Οηθνλνκηθέο θξίζεηο ζπκβαίλνπλ φηαλ ππάξρνπλ αλαηαξαρέο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

πνπ νδεγνχλ ζηελ απφηνκε αχμεζε ηεο αξλεηηθήο επηινγήο θαη ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ 

ζηηο αγνξέο. πλέπεηα ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη ε αδπλακία ησλ αγνξψλ λα 
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θαηεπζχλνπλ θεθάιαηα απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο ζε απνδνηηθέο επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί ηελ ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηέηνηεο θξίζεηο δηαθξίλνληαη ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (Μishkin, 2001): 

• Απμήζεηο ζηα επηηφθηα, πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ αξλεηηθήο επηινγήο. Ο 

ιφγνο είλαη φηη ηδηψηεο θαη εηαηξείεο κε πςεινχ θηλδχλνπ επελδπηηθά ζρέδηα επηζπκνχλ 

λα δαλεηζηνχλ αθφκε θαη κε πςειά επηηφθηα, ελψ νη δαλεηζηέο είλαη απξφζπκνη λα 

ζπλάςνπλ δάλεηα. Έηζη, ε κείσζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ κεηψλεη ηηο επελδχζεηο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

• Απμεκέλε αζηάζεηα ζηηο νηθνλνκηθέο αγνξέο, κε απνηέιεζκα νη δαλεηζηέο λα 

αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ δαλεηδφκελσλ θαη λα γίλνληαη απξφζπκνη λα 

δαλείζνπλ, κε ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο. 

• Δπηδξάζεηο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ 

εηαηξεηψλ. Οη κεηαβνιέο ζηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ζπλέπεηεο ζηελ 

θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ. Έηζη, κεηψζεηο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο ησλ εηαηξεηψλ, 

κεηψζεηο ζην ζπλνιηθφ επίπεδν ηηκψλ (φηαλ ν δαλεηζκφο είλαη κε ζηαζεξά επηηφθηα), 

ππνηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο (φηαλ ν δαλεηζκφο είλαη ζε μέλα λνκίζκαηα) θαη 

απμήζεηο επηηνθίσλ, έρνπλ φια αλεπηζχκεην απνηέιεζκα ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ 

δαλεηδφκελσλ, απμάλνληαο επίζεο ηα πξνβιήκαηα ηεο αληίζεηεο επηινγήο θαη ηνπ 

εζηθνχ θηλδχλνπ. 

• Πξνβιήκαηα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα πνπ ιφγσ ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε παληθφ, κε ηξνκαθηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκία. Δπεηδή νη 

ηξάπεδεο είλαη ζεκαληηθφο θξίθνο ζηε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, 

πξνβιήκαηα ζηα κεγέζε ησλ ηζνινγηζκψλ θαη πηζαλέο πησρεχζεηο, κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ηνπο θαηαζέηεο, ιφγσ αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, ζε καδηθέο αλαιήςεηο, 

πξνθαιψληαο ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζην πηζησηηθφ ζχζηεκα θαη γεληθφηεξα ζηελ 

«πίζηε» κηαο νηθνλνκίαο. 

2.4 Μέτρα εποπτείας 

Οη επνπηηθέο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηελ εκθάληζε θξίζεσλ, έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο φια ηα πξνιεπηηθά κέηξα επνπηείαο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ. Απηά ηα 

κέηξα είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, 

ε επηβνιή θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο, ν 

πεξηνξηζκφο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ (ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπγθέληξσζε 
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ησλ θηλδχλσλ), ε δηεμαγσγή ειέγρσλ, ε θαηαγξαθή δηαδηθαζηψλ θαη νξίσλ αλάιεςεο 

θηλδχλσλ θ.ν.θ. Μεξηθά αθφκε κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο επνπηηθέο 

αξρέο, γηα ηελ γεληθφηεξε βειηίσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηελ 

πξφιεςε εκθάληζεο θαη επέθηαζεο ησλ θξίζεσλ αλαθέξνπκε παξαθάησ. 

2.4.1 Ανάκληση Άδειας Πιστωτικού Ιδρύματος 

Έλαο βαζηθφο ξφινο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

ησλ ηξαπεδψλ κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο θαη ε παξέκβαζή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ 

απηφ δελ ζπκβαίλεη. Οη ηξφπνη παξέκβαζεο εμαξηψληαη απφ ηε λνκνζεζία θάζε ρψξαο. 

Άιιεο ρψξεο θαζνξίδνπλ ιεπηνκεξψο ηα γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ελψ άιιεο ηνπο δίλνπλ ηελ επρέξεηα λα ρεηξηζηνχλ ηηο 

πξνθχπηνπζεο θαηαζηάζεηο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο πξνυπνζέηεη ηε κε χπαξμε πνιηηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. Όηαλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ, ηφηε απηέο πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλνπλ θαη λα 

ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα κελ θηλδπλεχζεη ζπλνιηθά ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

2.4.2 Δημιουργία και Γνωστοποίηση Στοιχείων για την Κατάσταση των 

Τραπεζών 

Οη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαθάλεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, δεκνζηνπνηψληαο αθ' ελφο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ 

ηξαπεδψλ θαη αθ' εηέξνπ λα βειηηψζνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο 

ηξάπεδεο, ην ζχλνιν ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αγνξά γεληθφηεξα. Σα ζηνηρεία 

πνπ κπνξνχλ λα παξάζρνπλ νη επνπηηθέο αξρέο είλαη ρξήζηκα εθ' φζνλ είλαη αθξηβή 

θαη έγθπξα. Ζ δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ βέβαηα είλαη επθνιφηεξε φηαλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα είλαη γεληθά πγηή θαη φηαλ νη επελδπηέο είλαη έκπεηξνη. Όηαλ ππάξρεη 

πξφβιεκα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, νη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ κελ ηελ 

ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, αιιά ππάξρεη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο παληθνχ, 

επνκέλσο ν ρεηξηζκφο ηέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεσλ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο. 

2.4.3 Πληροφόρηση για την Κατάσταση των Αγορών 

Ζ χπαξμε ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αγνξψλ, κπνξεί λα πξνιάβεη πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ 

"θνχζθεο" (π.ρ. αγνξά αθηλήησλ, ρξεκαηηζηήξην). Αλ ππάξρεη πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηφηε νη επνπηηθέο αξρέο κπνξεί λα ιάβνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπλ ην πξφβιεκα. 
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2.4.4 Δίκτυα Προστασίας (Κρατική Εγγύηση/Ασφάλεια) 

Έλα αθφκε κέηξν πνπ ιακβάλεηαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ θξίζεσλ ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα είλαη ε εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ. Ζ χπαξμε εγγχεζεο θαηαζέζεσλ ζεκαίλεη 

φηη νη θαηαζέηεο παίξλνπλ πίζσ φιν ηνπο ην θεθάιαην κέρξη ην πνζφ πνπ είλαη 

εγγπεκέλν, φηη θαη αλ ζπκβεί ζηελ ηξάπεδα ηνπο. Έλα δεχηεξν κέηξν είλαη ε δπλαηφηεηα 

ησλ ηξαπεδψλ λα δαλείδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα (πνπ ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγεί σο «δαλεηζηήο ηεο ηειεπηαίαο πξνζθπγήο») φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ θαηαζεηψλ ηνπο. ε 

άιιεο πεξηπηψζεηο ηα θεθάιαηα πξνο ηα πξνβιεκαηηθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

παξέρνληαη απφ ην θξάηνο. Σέινο, ην ίδην ην θξάηνο κπνξεί λα αλαιάβεη κηα 

πξνβιεκαηηθή ηξάπεδα, εγγπψκελν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ρξήκαηα ησλ θαηαζεηψλ. 

Σαπηφρξνλα, ιφγσ απηήο ηεο παξνρήο εγγχεζεο παξνπζηάδνληαη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα. Τπάξρεη εζηθφο θίλδπλνο, ιφγσ ηνπ φηη νη θαηαζέηεο δελ πθίζηαληαη 

απψιεηεο ζηελ πεξίπησζε ρξενθνπίαο. Έηζη, δελ επηβάιινπλ πεηζαξρία ζηηο ηξάπεδεο 

φηαλ απηέο αλαιακβάλνπλ ππεξβνιηθνχο θηλδχλνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάιεςε 

κεγαιχηεξσλ θηλδχλσλ απφ ηηο ηξάπεδεο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ην πξφβιεκα ηεο 

αληίζεηεο επηινγήο, επεηδή νη θαηαζέηεο δελ έρνπλ ιφγν λα ειέγμνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδάο ηνπο. Δπνκέλσο, αλ απνπζίαδε ε θξαηηθή παξέκβαζε, ν 

ρψξνο ησλ ηξαπεδψλ ζα ήηαλ ηδαληθφ πεδίν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απαηεψλσλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ πνιχ εχθνια λα θαιχςνπλ απάηεο θαη θαηαρξήζεηο. 

2.5 Η τραπεζική εποπτεία σήμερα 

2.5.1 Οι νέες προκλήσεις 

Οη κεηαβνιέο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ιφγσ ηεο απνξξχζκηζεο “deregulation” ησλ 

αγνξψλ, ησλ λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, 

απνηεινχλ πξνθιήζεηο γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο. Σν δήηεκα ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο 

ζήκεξα είλαη πνιχ πην ζχλζεην, απ‟ φηη ζην πξφζθαην παξειζφλ. Ζ ηξαπεδηθή 

επνπηεία θαη ην γεληθφηεξν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, νθείιεη λα 

εθζπγρξνληζζεί θαη λα παξαθνινπζήζεη απηέο ηηο κεηαβνιέο. Τπάξρνπλ πνιιά 

δεηήκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη αξρέο εθηφο απφ ην πιαίζην επνπηείαο, 

φπσο ην δήηεκα ηνπ ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ, ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο ξπζκηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε ζηελή δηαζχλδεζε ησλ αγνξψλ ρξενγξάθσλ κε ηηο ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ αξρψλ επνπηείαο. Δπίζεο, ε νξγαλσηηθή 

δνκή ησλ θαλνληζηηθψλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ θαη εηδηθά ζηνλ ρψξν ηεο “ΟΝΔ”, φπνπ 



24 

 

δελ πθίζηαηαη κηα εληαία επνπηηθή πνιηηηθή ζηηο ρψξεο πνπ ηελ απνηεινχλ, αιιά θαη ε 

επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ, φπσο απηή 

πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηηο κέξεο καο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ν ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζε απηέο νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο. Πξηλ αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηε 

ζπλζήθε ηεο “Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο”, θξίλνπκε ζθφπηκν λα εμεηάζνπκε ελ ζπληνκία 

ηα δεηήκαηα απηά κεξηθά απφ ηα νπνία άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο λέαο ζπλζήθεο. 

2.5.2 Φιλική προς την αγορά εποπτεία 

Οη θξίζεηο ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα δεκηνχξγεζαλ 

ζθεπηηθηζκφ γηα ηελ δπλαηφηεηα ησλ επνπηηθψλ αξρψλ λα πξνιάβνπλ πηζαλέο 

πησρεχζεηο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ αξρηθή αληίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ήηαλ 

νη απζηεξφηεξνη έιεγρνη θαη ε επηβνιή λέσλ θαλφλσλ. ήκεξα, κε αθνξκή ηελ 

απνηπρία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ λα εκπνδίζνπλ ηηο πησρεχζεηο θάπνησλ ηξαπεδψλ, ε 

αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε επνπηεία ακθηζβεηείηαη θαη πνιινί ζπλεγνξνχλ ππέξ κίαο 

λέαο επνρήο, κε επνπηεπφκελεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ θχξηα φκσο απνζηνιή 

ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο δελ είλαη λα εκπνδίζεη νπνηαδήπνηε ρξενθνπία, αιιά λα 

δηνξζψζεη ηηο δχν βαζηθέο αηέιεηεο ηεο αγνξάο πνπ φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί είλαη: ε 

αδπλακία ησλ θαηαζεηψλ/επελδπηψλ λα παξαθνινπζήζνπλ πψο ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρξήκαηά ηνπο θαη ε αιπζηδσηή αληίδξαζε πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί αλ ε αθεξεγγπφηεηα ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο επεξεάζεη θαη πγηή 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη ην πςειφ θνηλσληθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα ηέηνηα 

εμέιημε. 

Έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε επνπηεία δελ έρεη επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο 

ηεο, αιιά απελαληίαο, δεκηνχξγεζε ζηξεβιψζεηο ζηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο θαη 

επέβαιιε ππεξβνιηθφ θφζηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ή θαη ζηελ νηθνλνκία 

γεληθφηεξα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ αληηιεθζεί απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο, κε απνηέιεζκα ηελ ηάζε ηεο επνπηείαο λα γίλεη «θηιηθφηεξε» πξνο ηελ 

αγνξά, ζθνπεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αγνξάο λα αλαπηχμεη ε ίδηα 

ηθαλνπνηεηηθέο ηζνξξνπίεο, αληί λα εκπνδίζεη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο κε ιήςε 

αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ (T. Padoa – Schioppa, 2004). 

Ζ πξφζεζε απηή ζα γίλεη θαλεξή θαηά ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λένπ επνπηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ 3νπ ππιψλα ηνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεηζαξρία ζηελ 

αγνξά. 
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2.5.3 Χορήγηση αδειών λειτουργίας στις τράπεζες 

Λφγσ ησλ θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηνκέα παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ν 

ραξαθηεξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο απνθιεηζηηθά ηξαπεδηθήο δελ είλαη πιένλ ηφζν 

μεθάζαξνο. Ζ είζνδνο επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν πνπ πξνζθέξνπλ πξντφληα 

φκνηα κε ηα ηξαπεδηθά θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ νδψλ γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο, έρεη 

πξνθαιέζεη ζπδήηεζε γηα ην αλ είλαη πιένλ απαξαίηεηνο ν απζηεξφο έιεγρνο γηα ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο (T. Padoa – Schioppa, 2004). ην 

δήηεκα απηφ νη απφςεηο δηίζηαληαη. Ζ απμαλφκελε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ ξεχκα κεηαμχ ησλ νηθνλνκνιφγσλ θπξίσο, πνπ ζεσξνχλ φηη ε 

επνπηεία ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ θαη ζπλεπψο απαηηείηαη κηα “laissez faire” πξνζέγγηζε ζην δήηεκα απηφ 

(Kaufman, 1996). Γηα ην ιφγν απηφ πηζηεχνπλ φηη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ 

ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί. 

Όκσο, ε εκπεηξία ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ ζε ρψξεο κε ραιαξή ηξαπεδηθή λνκνζεζία θαη 

επνπηεία, έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο απηνξχζκηζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη γη' απηφλ ην ιφγν πνπ έρεη αθφκα θαη ζήκεξα αξθεηνχο 

ππνζηεξηθηέο ε ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε, πνπ ζεσξεί φηη νη ξπζκηζηηθνί θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ πξνθπιάζζνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

παξακέλεη θηιηθή πξνο ηελ αγνξά. Ζ πξνζέγγηζε απηή αλαγλσξίδεη ηηο δπζθνιίεο θαη ην 

επηπιένλ θφζηνο πνπ δεκηνπξγεί ε ηξαπεδηθή επνπηεία ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη γη' απηφ επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο 

θηλδχλνπο ηεο παξεκβνιήο ησλ θαλνληζκψλ ζηελ πνξεία ησλ θαηλνηνκηψλ θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ απηνξχζκηζε, αλαγλσξίδνληαο ηνλ παξεκβαηηθφ ξφιν ησλ αξρψλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζπζηεκηθά πξνβιήκαηα (Meyer, 1999). 

Σα επηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηάξγεζε ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

απφ έλαλ θεληξηθφ «δεκφζην» θνξέα επνπηείαο, θαίλεηαη λα παξεξκελεχνπλ ην ξφιν 

ηνπ θνξέα απηνχ. Οη έιεγρνη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηε δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ κεηφρσλ θαη 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ ππφ ίδξπζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη δελ απνηεινχλ 

εκπφδην γηα θαλέλαλ απφ ηνπο πγηείο ππνςήθηνπο πνπ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ 

αγνξά. Αλ φκσο ίζρπε ε απηνξχζκηζε ζηελ αδεηνδφηεζε, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη νη 

δπλαηφηεηεο εηζφδνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζα γίλνληαλ πνιχ πην δχζθνιεο γηαηί ηα 

ήδε ππάξρνληα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα είραλ ηζρπξφ ζπκθέξνλ λα εκπνδίζνπλ ηελ 

είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά. 
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Έλαο άιινο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ αζθείηαη ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο θαη ζπλεπψο ρσξίο επνπηεία, είλαη ε αδπλακία ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα αληηκεησπίζεη ζπζηεκηθέο δηαηαξαρέο, αθνχ ε παξνρή 

ξεπζηφηεηαο θαη ην δίθηπν πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ δηεπξχλεηαη ππεξβνιηθά. Απηφ 

δεκηνπξγεί πξφβιεκα εζηθνχ θηλδχλνπ ζην θνηλφ θαη θπξίσο ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, 

πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ πξνζπαζεί λα ηα αληηκεησπίζεη κε επηπιένλ θαλνληζκνχο θαη 

επνπηεία. Αλ ε εμέιημε απηή αγλνεζεί, ηφηε ζα απμεζεί ν αλαιακβαλφκελνο θίλδπλνο 

ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζπλνιηθά. Σέινο, ε ραιάξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αδεηνδφηεζεο ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνηλνχ, εμέιημε πνπ ζα απνηεινχζε 

απεηιή γηα ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλεη ηε ζέζε ησλ ηξαπεδψλ ηφζν ηδηαίηεξε ζην νηθνλνκηθφ 

θχθισκα θαη γηα ηελ νπνία απαηηείηαη άδεηα, είλαη ε δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπκθσληψλ θαη αμηφγξαθσλ, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο 

δαλεηζηψλ-δαλεηδφκελσλ, κηα αζπκκεηξία δνκηθήο κνξθήο πνπ πθίζηαηαη ζπλερψο, 

παξά ηελ απμαλφκελε ηερλνινγηθή πξφνδν. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

άκεζε παξνρή ξεπζηφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη ζπζηεκηθφ θίλδπλν, αθνχ αζηάζεηα ζε 

κηα ηξάπεδα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλνιηθή θξίζε κέζσ «κφιπλζεο» ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο χπαξμεο ηνπ δηθηχνπ αζθαιείαο (κε ηε 

κνξθή ηνπ ηακείνπ εγγχεζεο θαηαζέζεσλ θαη ηεο αλάιεςεο ηνπ ξφινπ ηνπ δαλεηζηή 

ηειεπηαίαο πξνζθπγήο “lender of last resort” απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο), αιιά θαη ησλ 

θαλνληζκψλ ηεο επνπηείαο. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα ππάξμεη ζσζηή επνπηεία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, πξέπεη λα ππάξρεη κία δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ απηνχ πνπ ηελ αζθεί. Απηφο είλαη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο ρνξήγεζεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηηο ηξάπεδεο. 

2.5.4 Τραπεζικός ανταγωνισμός 

Ζ ζχγρξνλε ζηάζε ζην εξψηεκα, “θαηά πφζν ν ηξαπεδηθφο αληαγσληζκφο είλαη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επσθειήο;”, έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο 

επνρέο. Ζ κεηαβνιή απηή άξρηζε λα δηαθαίλεηαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, 

κε ηελ αλάδεημε, φιν θαη πην ζπρλά, ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ θέξλεη ν αληαγσληζκφο 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ (T. Padoa – Schioppa, 2004). Ζ 

κεηαηφπηζε ζηελ αληίιεςε απηή είλαη θαλεξή: 

• ηνλ ηνκέα ηεο επνπηείαο: Μεηά ηελ θξίζε ηνπ 1929, επηθξάηεζε ε άπνςε φηη είλαη 

πξνηηκφηεξε κηα νιηγνπσιηαθή δηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, γηαηί κηα ηέηνηα 
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κνξθή αγνξάο δηαηεξεί αθκαίν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη 

θαιχηεξα ελδερφκελεο δεκηέο ή αθφκα πεξηζζφηεξν, λα δηαζψδεη απφ ηε ρξενθνπία 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ παξνπζίαδαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. ήκεξα, ε επνπηεία 

βαζίδεηαη ζηελ άπνςε ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ηεο επηθξάηεζεο ησλ δπλαηφηεξσλ παηθηψλ, ελψ δε ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ 

απνδνηηθφηεξε, θαηά ηελ άπνςε ησλ ηξαπεδψλ, ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ, ειέγρεη 

φκσο ηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο. 

• ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή: Απφ έλα δηνηθεηηθφ κεραληζκφ κεηάδνζεο ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ πηζησηηθφ ηνκέα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, έρνπκε 

πεξάζεη, πιένλ ζε έλα απνθεληξσκέλν κεραληζκφ ιήςεο απνθάζεσλ απφ 

νηθνλνκηθνχο θαη ρξεκαηηζηηθνχο θνξείο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο (ηδηαίηεξα ηηο ηξάπεδεο), κε γλψκνλα ην 

θέξδνο. 

• ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ θαη ηελ επνπηεία ησλ αγνξψλ αμηφγξαθσλ: Καηά ην 

παξειζφλ, ζηηο ρψξεο πνπ ππήξρε λνκνζεζία γηα ηνλ αληαγσληζκφ, νη αληίζηνηρεο 

επηηξνπέο δελ είραλ αξκνδηφηεηα γηα ηηο ηξάπεδεο, ελψ νη ππνρξεψζεηο 

γλσζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ γηα ηηο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξηα ηξάπεδεο δελ ήηαλ ίδηεο 

κε ησλ άιισλ εηαηξεηψλ. ήκεξα, νη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνληαη φπσο φιεο νη άιιεο 

εηαηξείεο θαη κε ηηο ίδηεο απαηηήζεηο δηαθάλεηαο. 

Ο ζχγρξνλνο αληαγσληζκφο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζπλδπάδεη ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο 

παιαηάο ηξαπεδηθήο πξαθηηθήο (έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο) κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

λέαο (ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ). Πφζν φκσο ζα αλαπηπρζεί απηή ε λέα πξνζέγγηζε; 

Τπάξρνπλ αληίξξνπεο πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απειεπζέξσζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο δηεζλνχο ηξαπεδηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα φκσο, 

παξνπζηάδεη θαη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

θπξηφηεξε απφ απηέο είλαη ε ζπλεξγαζία πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ηξαπεδψλ γηα 

ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

νηθνλνκία, κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ νκαιά κφλν κέζσ ζηαζεξψλ θαη πγηψλ ηξαπεδψλ 

κε θαιή θήκε. 

2.5.5 Αγορές χρεογράφων και τραπεζικές εργασίες 

Ο απζηεξφο δηαρσξηζκφο πνπ ππήξρε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 θαη εληεχζελ, κεηαμχ 

ησλ αγνξψλ ρξενγξάθσλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, έπαςε λα είλαη ηφζν 

μεθάζαξνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη αγνξέο ρξενγξάθσλ απέθηεζαλ ζηαδηαθά 
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απμαλφκελν ξφιν θαη κέγεζνο θαη ζπλδέζεθαλ ζηελά κε ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. ε 

απηφ βνήζεζαλ εμειίμεηο, φπσο ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ, ε δεκηνπξγία εηαηξεηψλ 

επελδχζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ (φπσο ηα ακνηβαία 

θεθάιαηα), ηα λέα ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, νη 

ζχλζεηνη ρξεκαηνπηζησηηθνί φκηινη “financial conglomerates” θαη ηέινο νη εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ θαη ζχλζεησλ νκίισλ εηαηξεηψλ. 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαζχλδεζεο έρεη νπσζδήπνηε ζεηηθέο ζπλέπεηεο, αιιά 

παξνπζηάδεη θαη απμεκέλνπο θηλδχλνπο ηφζν γηα ηα επηκέξνπο ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, φζν 

θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (T. Padoa – Schioppa, 2004). 

Έηζη, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηε κεξηά ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, αιιά θαη ν ζσζηφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, είλαη έλα 

ζεκείν θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηηο αγνξέο ρξενγξάθσλ κπνξεί λα είλαη 

επηθίλδπλε γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν αληίζεην δελ θαίλεηαη 

λα ηζρχεη, εθφζνλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ. 

Οη θαλνληζκνί θαη ε επνπηεία ζηελ ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα απνβιέπνπλ θπξίσο ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηνλ ηνκέα ησλ 

αγνξψλ ρξενγξάθσλ ε λνκνζεζία ζηνρεχεη ζηελ επαξθή πιεξνθφξεζε ησλ 

επελδπηψλ θαη ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ δηαζχλδεζε φκσο ησλ δχν απηψλ 

εξγαζηψλ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ακνηβαία επσθειή πηνζέηεζε θαλφλσλ πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζε απηφλ ηεο αγνξάο ρξενγξάθσλ, αιιά θαη 

απαηηήζεσλ γηα δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο απφ ηελ αγνξά ρξενγξάθσλ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν. Παξφιν πνπ ην ζεκεξηλφ πιαίζην θαλφλσλ γηα ηηο εηαηξείεο 

επελδχζεσλ είλαη επαξθέο, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη 

ζηελά θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμειίμεηο, ψζηε λα παξακείλεη επαξθέο θαη ζην 

κέιινλ. Ζ έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο απηφ ζεκαίλεη ζηελή ζπλεξγαζία, ηφζν κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ ησλ αγνξψλ ρξενγξάθσλ, φζν θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

ζε εζληθφ θαη δηαζπλνξηαθφ επίπεδν (T. Padoa – Schioppa, 2004). 

2.5.6 Αυτοπειθαρχία ή δημόσιος έλεγχος 

ην δήηεκα ηεο ξχζκηζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επζχλε θαη ην αληηθείκελν ηεο ξχζκηζεο έρνπλ εγεξζεί πνιιέο θνξέο. Αληίζεηα, ν 

ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο ξπζκηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ έρεη ιάβεη αθφκα ην κεξίδην 
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ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ηνπ αλαινγεί. Ζ ηάζε, φπσο είλαη θαλεξφ θαη απφ ηνπο λένπο 

επνπηηθνχο θαλφλεο, είλαη πξνο ηελ ρξήζε κεζφδσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θξηηήξηα πνπ 

ζέηνπλ ηα ίδηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα βάζεη ησλ αθνινπζνχκελσλ εζσηεξηθψλ 

ηνπο δηαδηθαζηψλ, έλαληη ησλ ζρεηηθά μεθάζαξσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθψλ θαλφλσλ 

ηνπ παξειζφληνο. Ζ εμέιημε απηή έρεη σο ζπλέπεηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνξχζκηζεο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ή ζε θιαδηθέο ελψζεηο (T. Padoa – 

Schioppa, 2004). 

Με δεδνκέλε ηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο, απηή ε εμέιημε ζεσξείηαη θηιηθή πξνο ηελ 

ηξαπεδηθή αγνξά θαη πξνζαξκνζηηθή πξνο ηελ θαηλνηνκία, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

δελ ππάξρνπλ δεηήκαηα αξλεηηθψλ εμσηεξηθνηήησλ θαη ξπζκηζηηθψλ εμαξηήζεσλ 

“regulatory capture” ηα νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα, φηαλ ζπκβαίλεη 

κηα ηέηνηα εθρψξεζε ππεπζπλφηεηαο. πλεπψο, ην βαζηθφ πξφβιεκα είλαη θαηά πφζν 

κπνξνχκε λα εκπηζηεπζνχκε ζην ίδην ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηελ απηνξχζκηζε 

ηνπ. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε απηνξχζκηζε πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε κία ηζρπξή, αιιά 

φρη εμνπζηαζηηθή αξρή. Έηζη, απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηελ πιεπξά ησλ αξρψλ 

ζε ζρέζε κε ηηο εθρσξνχκελεο αξκνδηφηεηεο, ψζηε λα κελ αθνξνχλ αληηθείκελα πνπ 

είλαη απφ ηε θχζε ηνπο δεκφζηα. Πξέπεη επίζεο λα έρεη δηαζθαιηζηεί ε χπαξμε 

απνηειεζκαηηθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη λα ππάξρεη δηεζλήο ζπλεξγαζία ησλ 

αξρψλ, αιιά θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά. 

2.5.7 Εναλλακτικές λύσεις για την εποπτεία 

Όπσο είδακε θαη πξηλ, νη λέεο ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο θαη ε ζηελή ηνπο δηαζχλδεζε, 

πξνθαινχλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ αθφκε θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ 

θαλνληζηηθψλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν ηεο “ΟΝΔ” πνπ είλαη ζην πην 

πξνρσξεκέλν ζηάδην ελνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Σν πξψην εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο κίαο εληαίαο ή πνιιψλ 

μερσξηζηψλ επνπηηθψλ αξρψλ, γηα θάζε ηκήκα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

χπαξμε κίαο αξρήο είλαη απνηειεζκαηηθή απέλαληη ζηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθξηηψλ 

δηαθνξψλ ησλ ηνκέσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θάλεη ην αληηθείκελν 

επνπηείαο επξχ θαη πνιχπινθν. Αληίζεηα, ε χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ αξρψλ γηα θάζε 

ηνκέα απαηηεί θαιφ ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνπο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ εξψηεκα αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζν απηή 

πξέπεη λα αλαηίζεηαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. Ζ ζπιινγηζηηθή ηεο αλάζεζεο ηεο 

επνπηείαο ζε άιιν νξγαληζκφ, βαζίδεηαη ζηνλ εζηθφ θίλδπλν πνπ ππάξρεη φηαλ 
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ζπζρεηίδνληαη ε άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηξαπεδηθήο επνπηείαο. Σέινο, έλα 

αθφκε εξψηεκα είλαη αλ πξέπεη ε ηξαπεδηθή επνπηεία λα αζθείηαη ζε εζληθφ επίπεδν, 

φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα, ή ζε ππέξ-εζληθφ επίπεδν, φπσο ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηελ 

“ΟΝΔ”. ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, αιιά φρη γηα ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σν θαηλνθαλέο ζηνηρείν ζηελ πξαθηηθή απηή είλαη φηη ε πεξηνρή 

δηθαηνδνζίαο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζε φηη αθνξά ηε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή, δε ζπκπίπηεη κε απηήλ ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο. Γη' απηφλ ην ιφγν απαηηείηαη 

ζηελή θαη απξφζθνπηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη 

ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή εθηφο ησλ 

άιισλ, φηαλ ην πηζησηηθφ ζχζηεκα παξακέλεη πγηέο θαη δελ θινλίδεηαη ε εκπηζηνζχλε 

ηνπ θνηλνχ πξνο απηφ. Σν πξφβιεκα πνπ έρεη πξνθχςεη ζηελ “Δ.Δ.”, ζηηο ζχγρξνλεο 

ζπλζήθεο ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο, είλαη φηη δελ πθίζηαηαη κηα εληαία 

επνπηηθή πνιηηηθή ζηηο ρψξεο πνπ απνηεινχλ ηε δψλε ηνπ Δπξψ. 

Ζ αδπλακία άζθεζεο εληαίαο επνπηηθήο πνιηηηθήο θαη έιιεηςεο ελφο θεληξηθνχ θνξέα 

επνπηείαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ απηψλ, είλαη δπλαηφ λα 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο “ΟΝΔ” θαη ζηελ άζθεζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο 

θξίζεσλ φπσο ζηηο κέξεο καο θαη λα ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ αμηνπηζηία φινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηηο ζπλζήθεο απμαλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη απειεπζέξσζεο ησλ 

ρξεκαηαγνξψλ, ε χπαξμε απιψο εληαίσλ θαλφλσλ επνπηείαο ησλ εζληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ δελ απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ νκαιή θαη θεξέγγπα ιεηηνπξγία ηνπ 

πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απαηηείηαη επίζεο ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλαο νηνλεί «ζπιινγηθφο επφπηεο» ηνπ 

πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε δψλε ηνπ Δπξψ, πνπ λα εγγπάηαη ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ 

φινπ ζπζηήκαηνο θαη λα απνηειεί έθθξαζε ζπιινγηθήο πνιηηηθήο επηζπκίαο ελίζρπζεο 

ησλ κεραληζκψλ εθείλσλ πνπ ζσξαθίδνπλ ηελ, ελ πνιινίο, εληαία ρξεκαηνπηζησηηθή 

αγνξά ζηε δψλε ηνπ Δπξψ. 
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2.6 Το ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα 

2.6.1 Γενικά χαρακτηριστικά 

Ζ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηνκνξθίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε Δπξσπατθή. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο, αιιά θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηξαπεδηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηηο πξνθιήζεηο αιιά θαη ηηο απεηιέο πνπ δεκηνπξγεί 

απηή ε θαηάζηαζε ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. 

πγθεθξηκέλα, ε ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ 

ζπγθέληξσζεο, κε θχξηνπο πξσηαγσληζηέο ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ηελ Δκπνξηθή 

Σξάπεδα. Σν Γεκφζην κέζσ ησλ δχν απηψλ ηξαπεδψλ ειέγρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ησλ ζπλνιηθψλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

ηξαπεδηθήο αγνξάο πξνθχπηεη απφ ην χςνο θαη ηελ εμέιημε ησλ κεξηδίσλ ησλ ηξαπεδψλ 

ζηηο αγνξέο θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ. Ωζηφζν παξαηεξείηαη κία ηάζε κείσζεο ηνπ 

βαζκνχ ζπγθέληξσζεο (Μφζρνο, 2003). Μέζα ζηε δεθαεηία 1985-95 νη δείθηεο 

ζπγθέληξσζεο παξνπζίαζαλ αμηνζεκείσηε ππνρψξεζε. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζπγθξηηηθήο ζέζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνθχπηνπλ κία ζεηξά απφ ζπκπεξάζκαηα (Μφζρνο, 2003). Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δεζπφδνπζα ζέζε ησλ θαηαζέζεσλ ζην ζθέινο ηνπ 

παζεηηθνχ. Αληίζεηα, ηα δάλεηα σο πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ρακειά. 

Παξά ηε ζρεηηθά κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ επηηνθίσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη επηηνθίσλ 

θαηαζέζεσλ, ην θαζαξφ εηζφδεκα απφ ηφθνπο σο πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ, δελ είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ηα θξαηηθά ρξεφγξαθα σο 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ιφγσ ησλ πηκειψλ δεζκεχζεσλ επί ησλ θαηαζέζεσλ. Σα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα πςειά, θαη 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπο αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο εξγαζίαο. 

Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

παξνπζίαζε ηάζεηο βειηίσζεο. Δληνχηνηο ε θεξδνθνξία εκθάληζε ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ηξαπεδψλ. 

Σα κηθηά θέξδε αλά απαζρνινχκελν ζε ζηαζεξέο ηηκέο εκθάληζαλ θαη απηά αλνδηθή 

ηάζε. Ο δείθηεο απηφο, κε εμαίξεζε ην 1995, ήηαλ πςειφηεξνο ζηηο κεγάιεο ηξάπεδεο 

απ'φ,ηη ζηηο κηθξέο. Όκσο ιφγσ ηνπ φηη ε κέζε δαπάλε αλά απαζρνινχκελν ήηαλ 

κεγαιχηεξε ζηηο ηξάπεδεο πνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ, ε νκάδα ησλ 
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ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ παξνπζίαζε ρακειφηεξν δείθηε απνδνηηθφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. 

Με δεδνκέλν ην λέν δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ηηο πξσηφγλσξεο γηα ηα εγρψξηα δεδνκέλα 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη αλαγθαζκέλεο λα αληηκεησπίζνπλ 

ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ κέζσ ηεο πξνψζεζεο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηεο 

πηνζέηεζεο πην επέιηθησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

Ζ επηδησθφκελε νλνκαζηηθή ζχγθιηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο ηηο ινηπέο 

νηθνλνκίεο ηεο ΔΔ ζα δηακνξθψζεη έλα καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακεινχο ξπζκνχο πιεζσξηζκνχ θαη, επνκέλσο, κεησκέλα 

επηηφθηα. Μία ηέηνηα εμέιημε είλαη δπλαηφ λα επηδξάζεη αξλεηηθά (ζεηηθά) ζηελ 

θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ, ζηελ έθηαζε πνπ ην κέζν επηηφθην ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πξνζαξκφδεηαη πξνο ηα λέα ρακειφηεξα επίπεδα ηζνξξνπίαο βξαδχηεξα 

(ηαρχηεξα) απφ ην αληίζηνηρν κεζνζηαζκηθφ επηηφθην ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ 

(Μφζρνο, 2003). 

Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο παξνπζίαζε ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα ζεκαληηθή βειηίσζε 

ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάιεςε απφ ηελ 

Διιάδα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004. Ζ δεκηνπξγία ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε ην κεγάιν απηφ αζιεηηθφ-θνηλσληθφ γεγνλφο, θαζψο θαη 

ηα παθέηα ζηήξημεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε νδήγεζαλ ζε έληαζε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Σν επλντθφ νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε 

παξέζπξε φπσο αλακελφηαλ θαη ηηο ηξάπεδεο θαη έηζη, παξνπζηάζηεθε  αμηφινγε 

ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ. 

Δμάιινπ, ε ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά παξνπζηάδεη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηξαπεδηθψλ 

ζηειερψλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο 

θαηαλαισηηθήο θαη ζηεγαζηηθήο πίζηεο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηα ρξφληα πξηλ απφ ην 

μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε πιήξε θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ 

ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο.  Οη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη απηφο ν ρψξνο 

είλαη ζεκαληηθέο, θαη απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ πνιιέο 

ηξάπεδεο απμάλνπλ ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ ζε απηφ ηνλ ηνκέα. 

πλνιηθά πάλησο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ γξάθνληνο, νη πξννπηηθέο γηα ην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δηαγξάθνληαη επλντθέο εθφζνλ ε πηζησηηθή επέθηαζε, εηδηθφηεξα 

ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο, ζπλδπαζηεί κε επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ αλαδηάξζξσζεο νξηζκέλσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ θαη ηδίσο κε ηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο, ηελ πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή, ζε νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ 
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πεξηπηψζεηο, ηεο ηηκνινγηαθήο ηνπο πνιηηηθήο ζηνπο αλακελφκελνπο θηλδχλνπο, ηελ 

αλάπηπμε λέσλ εξγαζηψλ. 

 

2.6.2 Οι περιορισμοί της Τράπεζας της Ελλάδος 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα 

αλεμέιεγθηε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο πηζησηηθή επέθηαζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

έρεη επηβάιεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ην ζπληειεζηή θεξεγγπφηεηαο, ηα 

ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα θαη ηηο δεζκεχζεηο.  

Ζ ΠΓΣΔ 2246/16.9.93 ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα νξίδεη φηη ην 

ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο έλα πειάηε ή νκάδα 

ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ ζεσξείηαη Μεγάιν Υξεκαηνδνηηθφ Άλνηγκα αλ είλαη ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ 10% ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 25% ησλ 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπο. Σν φξην γηα ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζε θάζε κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο 

αλέξρεηαη ζε 30%. Σέινο ην άζξνηζκα ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 800% ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ.  

Δμαηξέζεηο απνηεινχλ νη απαηηήζεηο έλαληη θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ ή ηξαπεδψλ ηεο 

δψλεο Α θαη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλνίγκαηα πνπ είλαη εμαζθαιηζκέλα κε 

δεζκεπκέλε γηα ην ζθνπφ απηφ ηζφπνζε θαηάζεζε κεηξεηψλ ή είλαη εμαζθαιηζκέλα 

θαηά πνζνζηφ 120% ηνπιάρηζηνλ απφ ηε ηξέρνπζα αμία πηζηνπνηεηηθψλ θαηαζέζεσλ 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα, θαη αλνίγκαηα εμαζθαιηζκέλα κε ελέρπξν 

ηίηισλ πνπ ππεξβαίλεη ε αμία ηνπο ηελ αμία ηνπ αλνίγκαηνο θαηά 150% ζηελ 

πεξίπησζε κεηνρψλ, 50% ζηελ πεξίπησζε νκνιφγσλ θαη 100% ζε άιιε πεξίπησζε.  

χκθσλα κε ηελ ΠΓΠΔ 2389/4.6.1996 ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ θαηαζέζεσλ 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ ΣηΔ αλέξρεηαη ζε 12% ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηδησηηθέο θαηαζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαηαζέζεσλ, θαη νη θαηαζέζεηο ζε ζπλάιιαγκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ πξάμεσλ SWAP.  

Με ηηο ηξεηο απηέο πξάμεηο ε ΣηΔ επηβάιεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Πέξα φκσο απφ ηα φπνηα 

κέηξα ιακβάλεη ε ΣηΔ πξέπεη λα δνχκε θαη ηελ ζέζε ησλ ίδησλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ γηα ηελ ζσζηή αμηνιφγεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν. 
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3 Η Βασιλεία II 

Σν παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεη νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, κε 

έκθαζε ζηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. 

 

3.1 Γενικά στοιχεία 

Ζ ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

εθαξκνγή ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δηεζλψο δξαζηεξηνπνηνχκελσλ 

ηξαπεδψλ, απνηειεί πάγην ζηφρν ηεο “Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο”. ηα πιαίζηα 

δηαζθάιηζεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ αλαζεσξήζεθε ην ζχκθσλν γηα ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα. θνπφο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη ε ελαξκφληζε ηνπ ζπκθψλνπ κε ηηο λέεο 

πξαθηηθέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ, δηαηεξψληαο παξάιιεια ην πιενλέθηεκα ηεο, θαηά ην δπλαηφλ, 

νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηνπ θαη ζε εζληθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ε 

πξνζέγγηζε ηνπ λένπ ζπκθψλνπ, ζε φηη αθνξά ηελ επνπηεία ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, είλαη αξθεηά πξννδεπηηθή θαη κε δπλαηφηεηα λα εμειίζζεηαη παξάιιεια κε 

ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (Basel Committee on Banking Supervision, 2004). 

Σν ηζηνξηθφ ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπκθψλνπ είλαη, ελ ζπληνκία, ην εμήο:  

Σν πξψην θείκελν ησλ πξνηάζεσλ αλαζεψξεζεο θπθινθφξεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999. 

Αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη 

ε θνηλνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ζηηο επνπηηθέο αξρέο ζε παγθφζκην επίπεδν. Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2001 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2003 θνηλνπνηήζεθαλ επηπιένλ πξνηάζεηο γηα 

δηαβνχιεπζε. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο πνζνηηθέο κειέηεο γηα ηελ 

επίπησζε ησλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο. Σν ηειηθφ 

θείκελν εθδφζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 θαη ε εθαξκνγή ηνπ μεθίλεζε ζην ηέινο ηνπ 2006. 

εκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ λένπ ζπκθψλνπ είλαη ε απνδνρή ησλ εζσηεξηθψλ κεζφδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε είλαη ε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ησλ κεζφδσλ 

απηψλ απφ ηηο ηνπηθέο επνπηηθέο αξρέο. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

λένπ πιαηζίνπ, είλαη ε επειημία ζηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Ζ επειημία απηή δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ επηινγή ηεο 
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κεζφδνπ ππνινγηζκνχ, αιιά θαη ζην βαζκφ ειεπζεξίαο ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο αγνξάο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα ηεο εθαξκνγήο. 

Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ ζπκθψλνπ, αξθεί ε επηινγή απηή λα κελ 

αληίθεηηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο πνπ ην εθαξκφδεη ζε 

φηη αθνξά ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. Σνλίδεηαη επίζεο, 

φηη ην αλαζεσξεκέλν πιαίζην θαζηεξψλεη «ειάρηζηεο» θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ πςειφηεξα φξηα ή 

ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα, αλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο ηνπ, απαηηείηαη 

ζπλεξγαζία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

Οη ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ην λέν πιαίζην είλαη ηξεηο: 

ΠΤΛΩΝΑ Η Διάρηζηεο Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο (έλαληη πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θηλδχλνπ 

αγνξάο θαη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ) 

ΠΤΛΩΝΑ ΗΗ Δπνπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ 

ΠΤΛΩΝΑ III Δλίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο (κέζσ ησλ απαηηήζεσλ 

δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ) 

Ζ αιιειεμάξηεζε ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ηνλίδεηαη, ηδηαίηεξα, ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

θεηκέλνπ, πνπ εθδφζεθε ηνλ Ηνχλην 2004, κε ηελ παξαθάησ αλαθνξά: «Ζ Δπηηξνπή 

επηζπκεί λα ηνλίζεη ηελ πξνζνρή πνπ πξέπεη λα απνδψζνπλ νη ηξάπεδεο θαη νη 

επνπηηθέο αξρέο ζην δεχηεξν θαη ηξίην ππιψλα (επνπηηθφο έιεγρνο θαη πεηζαξρία κέζσ 

ηεο αγνξάο, αληίζηνηρα) ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πιαηζίνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη 

ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ πξψηνπ ππιψλα λα ζπλδπάδνληαη κε ηελ 

απξφζθνπηε εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ 

ηξαπεδψλ λα πξνζδηνξίζνπλ νη ίδηεο ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα, θαη ησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ λα επηζεσξήζνπλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ. Δπηπξνζζέησο, ε 

γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ηξίην ππιψλα απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο 

ζπκπιεξψλεη απνηειεζκαηηθά ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο ππιψλεο» (Basel Committee 

on Banking Supervision, 2004). 

ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ηνπ λένπ 

ζπκθψλνπ. 
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3.2 Πυλώνας Ι: Καθορισμός ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων 

ηνλ πξψην ππιψλα, νξίδνληαη ην επνπηηθφ θεθάιαην κηαο ηξάπεδαο θαη ην 

ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ηεο θαη αλαιχνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε, ε 

ηππνπνηεκέλε, είλαη ε απινχζηεξε απφ ηηο ηξεηο ηνπ λένπ πιαηζίνπ θαη πεξηιακβάλεη 

πξνθαζνξηζκέλνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο θηλδχλνπ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηελ κέζνδν πνπ εθαξκνδφηαλ κέρξη 

πξφηηλνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί βειηίσζε ηεο κεζφδνπ απηήο. Ο θαζνξηζκφο 

ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, γίλεηαη 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ εθηηκήζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απφ αλαγλσξηζκέλνπο εμσηεξηθνχο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ εθηηκήζεηο νίθσλ 

αμηνιφγεζεο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, νη νπνίνη φκσο, πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηε 

κεζνδνινγία ηνπ “ΟΟΑ” γηα ηε ζηάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θξαηψλ. Ο 

αλψηαηνο ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο θηλδχλνπ είλαη 150%, κεγαιχηεξνο απφ ην αλψηαην 

100%, πνπ ίζρπε κε ηε ζπλζήθε ηνπ 1988. Σα εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία 

κεηαηξέπνληαη κε θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο ζε ηζνδχλακα πηζησηηθά αλνίγκαηα, ζηα 

νπνία εθαξκφδνληαη ζηε ζπλέρεηα νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

ηηο παξαγξάθνπο 109-210 ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Ηνπλίνπ 2004, πεξηιακβάλνληαη νη 

πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο γηα ηηο ηερληθέο κείσζεο θηλδχλνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηππνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο. ε απηέο αλαγλσξίδνληαη ηερληθέο κείσζεο ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο, εθφζνλ 

πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε, πνπ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, απνηειεί 

θαη κηα απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ λένπ ζπκθψλνπ. Βαζίδεηαη ζηα εζσηεξηθά ππνδείγκαηα 

ησλ ηξαπεδψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη πεξηιακβάλεη δχν 

κεζφδνπο, ηε ζεκειηψδε θαη ηελ εμειηγκέλε. ηε ζεκειηψδε πξνζέγγηζε νη ηξάπεδεο 

ππνινγίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ “Probability of Default-PD” θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηηκέο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ γηα ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο 

θηλδχλνπ. ηελ εμειηγκέλε πξνζέγγηζε θαινχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην ζχλνιν ησλ 

παξακέηξσλ, νη νπνίεο είλαη, εθηφο απφ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο “PD”, ε δεκία θαηά 

ηελ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο “Loss Given Default-LGD”, ην άλνηγκα έλαληη ηνπ 
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αληηζπκβαιινκέλνπ “Exposure at Default-EAD” θαη ε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ηεο 

απαίηεζεο “Maturity-M (Basel Committee on Banking Supervision, 2004). 

Γηα λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ, πξέπεη λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ηα αλνίγκαηα ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ. 

Απηά δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

• Δπηρεηξήζεηο 

• Κξάηε 

• Σξάπεδεο 

• Ληαληθή Σξαπεδηθή 

• πκκεηνρέο 

Σα αλνίγκαηα δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε ππνθαηεγνξίεο. ηε ζπλέρεηα, θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ επηηξνπή νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ησλ αλνηγκάησλ ζε θαηεγνξίεο θαη 

δηεπθξηλίδεηαη φηη, αλ νη επνπηεπφκελεο ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ άιιε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλνηγκάησλ, πξέπεη λα απνδείμνπλ ζηηο επνπηηθέο αξρέο φηη ε 

κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλνηγκάησλ είλαη ζπλεπήο θαη ζηαζεξή δηαρξνληθά. 

Σέινο, γηα θάζε θαηεγνξία αλνίγκαηνο δίλεηαη ε ζπλάξηεζε ππνινγηζκνχ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ σο απνηειεζκαηηθά ηα εζσηεξηθά ππνδείγκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο, πξέπεη λα πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο κεζφδνπ απφ ηελ 

επνπηηθή αξρή, φζν θαη δηαρξνληθά. ην πιαίζην ηνπ πξψηνπ ππιψλα εμεηάδνληαη 

επίζεο, απφ ηελ άπνςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ θαη νη 

πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ην πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

θεθαιαηαθή ηνπ επάξθεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα, φηαλ ηηηινπνηεί απαηηήζεηο. Δπίζεο, ζηηο 

παξαγξάθνπο 644 σο 683, νξίδεηαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο θαη θαζνξίδνληαη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη απηνχ. Ζ θεθαιαηαθή απαίηεζε έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ απνηειεί κία αθφκε θαηλνηνκία ηνπ λένπ πιαηζίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο απσιεηψλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ αλεπαξθείο ή απνηπρεκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ή ζπζηήκαηα, απφ 

αλεπαξθείο αλζξψπηλνπο ρεηξηζκνχο ή απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Όπσο 

δηεπθξηλίδεη ε επηηξνπή ζην θείκελφ ηεο, ζηνλ νξηζκφ πεξηιακβάλεηαη ν λνκηθφο 

θίλδπλνο, φρη φκσο ν θίλδπλνο ζηξαηεγηθήο θαη θήκεο. Ζ Δπηηξνπή παξαζέηεη ηξεηο 
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ηξφπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ: ηε κέζνδν ηνπ βαζηθνχ δείθηε 

“basic indicator approach”, ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν “standardised approach” θαη ηελ 

εμειηγκέλε κέζνδν “advanced measurement approach”. Σέινο, ζηνλ “Ππιψλα Η” 

νξίδεηαη ην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη νη πξνυπνζέζεηο 

ζπκπεξίιεςεο επελδχζεσλ ζε απηφ, θαζψο θαη νη ηξφπνη απνηίκεζήο ηνπ. 

3.3 Πυλώνας ΙΙ: Εποπτικός έλεγχος 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ζέηεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αιιά θαη ε 

ελζάξξπλζε ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηερληθψλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ. Σα θεθάιαηα 

πξέπεη λα επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ, φρη κφλν ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, 

αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα, αλάινγα κε ηελ 

αθνινπζνχκελε απ' απηφ πνιηηηθή. Κχξηνο ξφινο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζην πιαίζην 

ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα, είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαζνξίδνπλ ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ησλ επνπηψλ θαη ησλ δηνηθήζεσλ, κέζσ απηνχ ηνπ κεραληζκνχ, 

αλακέλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα, 

φπνπ ππάξρνπλ. 

Ζ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο δηαζθάιηζεο έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα, ρσξίο φκσο λα κπνξεί απφ κφλε ηεο 

λα αλαπιεξψζεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί επίζεο απαξαίηεην ε θεθαιαηαθή επάξθεηα λα 

ζπκβαδίδεη κε ηελ ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ηελ εθαξκνγή εζσηεξηθψλ 

νξίσλ, ηελ χπαξμε ηθαλψλ απνζεκαηηθψλ θαη πξνβιέςεσλ, θαζψο θαη κε ηε βειηίσζε 

ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ (Basel Committee on Banking Supervision, 2004). Οη 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εζηηάδεη ν δεχηεξνο ππιψλαο είλαη: 

• Κίλδπλνη πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη πιήξσο ζηα πιαίζηα ηνπ “Ππιψλα Η” (π.ρ. 

ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ). 

• Κίλδπλνη πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη θαζφινπ ζηα πιαίζηα ηνπ “Ππιψλα Η” (επηηνθηαθφο 

θίλδπλνο ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, επηρεηξεκαηηθφο θαη ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο 

θ.ά.). 
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• Παξάγνληεο αλεμάξηεηνη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα (π.ρ. επηδξάζεηο δηαθπκάλζεσλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ). 

• Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο απαηηήζεηο δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ 

πηνζέηεζε ησλ εμειηγκέλσλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ “Ππιψλα Η”. 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο επίζεο θαζνξίδεη ηέζζεξηο βαζηθέο επνπηηθέο αξρέο: 

α) Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

θεθαιαηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ ζχκθσλεο κε ην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπο θαη ζηξαηεγηθή 

δηαηήξεζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα, ε αλάγθε ζπλεθηίκεζεο ηεο θάζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, 

κέζα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην πηζησηηθφ ίδξπκα. Πξνθεηκέλνπ νη δηαδηθαζίεο απηέο λα 

είλαη απνηειεζκαηηθέο, πξέπεη λα: 

• Δπηβιέπνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. 

• Δίλαη αθξηβείο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. 

• Δίλαη αθξηβείο ζηελ εμαθξίβσζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ. 

• Τπάξρεη παξαθνινχζεζε θαη ππνβνιή αλαθνξψλ. 

• Διέγρνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή επηζεψξεζε. 

β) Οη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα εμεηάδνπλ ζε ηαθηηθή βάζε θαη λα αμηνινγνχλ ηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα 

παξαθνινπζνχλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο επνπηηθνχο 

δείθηεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε θαηά ηνλ έιεγρν πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηνπ. Οη επφπηεο νθείινπλ λα 

ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα, φηαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά. Οη έιεγρνη κπνξεί λα είλαη επηηφπηνη ή εμ' απνζηάζεσο, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ζπδεηήζεηο κε ηε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο, ή εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ, ή πεξηνδηθέο αλαθνξέο. 

γ) Με ην παξφλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαζνξίδνληαη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. 

Δπνκέλσο, είλαη αλακελφκελν φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ κε θεθάιαηα 

πνπ ζα ππεξβαίλνπλ απηά ηα φξηα. Θα πξέπεη, επίζεο, νη επνπηηθέο αξρέο λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηβάιινπλ ηε δηαηήξεζε πςειφηεξσλ απφ ηα ειάρηζηα θαζνξηδφκελα 

φξηα. 
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δ) Οη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εκπνδίζνπλ ηε κείσζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θάησ απφ ην φξην 

πνπ ζεσξείηαη αζθαιέο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (αλάινγα κε ην πξνθίι 

θηλδχλσλ ησλ επηκέξνπο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ). Δπίζεο, ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν γηα ηε απνθαηάζηαζε ηνπ δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (Basel Committee on Banking Supervision, 2004). 

Ο “Ππιψλαο ΗΗ” ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ αλαθέξεηαη θαη ζε εηδηθά ζέκαηα ζηα νπνία 

ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη επνπηηθέο αξρέο, θαηά ηελ 

δηελέξγεηα ησλ επνπηηθψλ ειέγρσλ. Απηά αθνξνχλ θπξίσο, ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ “Ππιψλα Η”, θαζψο θαη έιεγρνη πνπ πξέπεη 

λα γίλνληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ ππιψλα: 

i) Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

Αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ ππιψλα, ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ κεζφδσλ 

δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Αλ ε επνπηηθή αξρή θξίλεη φηη ηα θεθάιαηα πνπ 

δηαθξαηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ είλαη αλεπαξθή, κπνξεί λα δεηήζεη ηε 

δηαθξάηεζε επηπιένλ θεθαιαίνπ ή ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ή ζπλδπαζκφ ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ. 

ii) Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

Οη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ πξνζνκνηψζεσλ 

θαηαζηάζεσλ θξίζεο “stress tests” ζηηο κεζφδνπο εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ “IRB”. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζα θξίλνπλ θαη ηε δξάζε ησλ επνπηψλ. Οη επνπηηθέο αξρέο 

θάζε ρψξαο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ ηη ζεκαίλεη αδπλακία εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ 

γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο. ρεηηθά κε ηνπο ινηπνχο θηλδχλνπο 

(π.ρ. λνκηθφο, ηεθκεξίσζεο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο), ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ γξαπηέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηερληθψλ άκβιπλζήο ηνπο “credit risk 

mitigation”. Απηέο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζπρλά θαη λα αλαζεσξνχληαη, φπνηε 

θξίλεηαη απαξαίηεην. Θα πξέπεη επίζεο, λα ππνβάιινληαη ζηηο επνπηηθέο αξρέο, 

εθφζνλ δεηεζνχλ. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πνιηηηθέο 

αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

αλνηγκάησλ ηνπο. Σν πιαίζην δηαρείξηζήο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν θαη γξαπηφ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο. Οη επνπηηθέο αξρέο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην ειέγμνπλ θαη λα ιάβνπλ κέηξα, εθφζνλ απαηηείηαη. 

iii) Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 
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Ζ επνπηηθή αξρή ζα πξέπεη λα εμεηάδεη αλ ε θεθαιαηαθή απαίηεζε πνπ ππνινγίδεηαη 

κε βάζε ηνλ 1ν ππιψλα γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν είλαη επαξθήο γηα θάζε έλα 

πηζησηηθφ ίδξπκα, ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

ηα ινηπά ζέκαηα ηνπ 2νπ ππιψλα εληάζζεηαη θαη ε αλάγθε γηα δηαθάλεηα, ζε φηη 

αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο. Δπίζεο, ε 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ηδηαίηεξα γηα 

ηελ επνπηεία ζχλζεησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ κε δηεζλή παξνπζία “Financial 

Conglomerates” (Basel Committee on Banking Supervision, 2004). 

3.4 Πυλώνας ΙΙΙ: Πειθαρχία μέσω της αγοράς και γενικές 

επισημάνσεις 

Ζ πεηζαξρία ζηελ αγνξά κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αζθαιέζηεξε θαη πγηέζηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

ηεο επηβξάβεπζεο ή ηηκσξίαο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά. Ο 

3νο ππιψλαο ηνπ λένπ πκθψλνπ εηζάγεη ηηο απαηηήζεηο δεκνζηνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ. θνπφο ηεο ελζσκάησζεο ηνπ ζην λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην είλαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

αγνξά ζα έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα θεθάιαηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηελ έθζεζε 

ηνπ ζε θηλδχλνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ 

αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ. Μέζσ απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ επάξθεηα θεθαιαίσλ ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. Καηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο, ε πιεξνθφξεζε ηεο αγνξάο είλαη 

απαξαίηεηε, αθνχ ην χκθσλν δίλεη ηελ επρέξεηα ζηηο ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

εζσηεξηθέο κεζφδνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Έηζη, κε ηε 

δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ νη επελδπηέο, αιιά θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο, ζα 

δηαζέηνπλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία, αλαθνξηθά κε ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. 

α) Δπίηεπμε ηνπ Καηάιιεινπ Δπηπέδνπ Γεκνζηνπνίεζεο “achieving appropriate 

disclosure” 

ην λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην δελ επηβάιινληαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο δεκνζηνπνίεζεο 

ζηνηρείσλ, αιιά αθήλεηαη λα νξηζζνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο θάζε 

ρψξαο. Αλαγλσξίδεηαη επίζεο, φηη νη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο λα 

επηβάιινπλ ηηο απαηηήζεηο δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ, αιιά θαη ηελ έθηαζε 

δεκνζηνπνίεζεο ηνπο. Μπνξεί ε δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ λα γίλεηαη 
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απεπζείαο απφ ηηο ηξάπεδεο ή λα παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηηο επνπηηθέο αλαθνξέο. 

ηε ζπλέρεηα, φιεο ή κέξνο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαθνξέο 

απηέο, κπνξεί λα δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. 

Ο ηξφπνο επηβνιήο ησλ απαηηήζεσλ γλσζηνπνίεζεο δηαθέξεη επίζεο απφ ρψξα ζε 

ρψξα θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηελ πεηζψ (κέζσ δηαιφγνπ κε ηε δηνίθεζε ηεο 

ηξάπεδαο), σο ηελ επίπιεμε ή ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ. Ζ θχζε ησλ κέηξσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εμαξηάηαη απφ ηε λνκηθή ηζρχ πνπ δηαζέηεη ε επνπηηθή 

αξρή θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο έιιεηςεο ησλ ζηνηρείσλ. Οπσζδήπνηε φκσο, ζηα κέηξα 

πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπκθψλνπ, δελ ππάξρεη πξφζεζε 

απεπζείαο επηβνιήο πξφζζεησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Δμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ 

θαλφλα απνηεινχλ νη απαηηήζεηο δεκνζηνπνίεζεο, πνπ νξίδνληαη σο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ρακειφηεξσλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο θαη ηελ εθαξκνγή 

εηδηθψλ κεζνδνινγηψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ 1νπ ππιψλα (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2004). 

β) Αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο Λνγηζηηθέο Τπνρξεψζεηο Γλσζηνπνίεζεο Ζ Δπηηξνπή έρεη 

θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα ψζηε νη απαηηήζεηο δεκνζηνπνίεζεο λα κε ζπγθξνχνληαη κε 

απηέο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Γεληθφηεξα, ε Δπηηξνπή ζθνπεχεη λα παξαθνινπζεί 

ηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ “Ππιψλα ΗΗΗ” θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ θαη λα 

πξνβαίλεη ζε αλαζεσξήζεηο, φηαλ πξνθχπηεη αλάγθε. Οη δηνηθήζεηο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα απνθαζίζνπλ ηα κέζα θαη ηνλ ηφπν 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, είηε απηέο ζρεηίδνληαη κε επνπηηθά, είηε κε 

ινγηζηηθά ή άιια ζηνηρεία. Όπνπ ε δεκνζηνπνίεζε γίλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ ινγηζηηθψλ 

απαηηήζεσλ, ζα πξέπεη λα δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο πνπ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, θαηά ην δπλαηφλ ζηνλ ίδην ηφπν. Δπίζεο, 

ζπληζηά λα ππνδεηθλχεηαη ν ηφπνο πνπ κπνξεί λα βξεζεί κηα πιεξνθνξία, φηαλ απηή 

δελ παξέρεηαη ζηα πιαίζηα ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

δεκνζηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ Ππιψλα δελ ππφθεηληαη ζε εμσηεξηθφ έιεγρν, 

εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη θάηη ηέηνην απφ άιιε αξρή. 

γ)εκαληηθφηεηα “Materiality” 

Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε απφθαζε γηα δεκνζηνπνίεζε ή φρη νπνηαζδήπνηε 

πιεξνθνξίαο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηα δηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 
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Υξεζηκνπνηψληαο απηφλ ηνλ νξηζκφ, κηα πιεξνθνξία ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ ε 

παξάιεηςή ηεο ή ε ιαλζαζκέλε δηαηχπσζή ηεο, κεηαβάιιεη ή επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

απνθάζεηο ηνπ ρξήζηε ηεο πιεξνθνξίαο. 

δ)πρλφηεηα “Frequency” 

Γεληθά πξνβιέπεηαη λα δεκνζηνπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ζε εμακεληαία 

βάζε, αιιά κε θάπνηεο εμαηξέζεηο, φπσο: 

• Σα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη ηηο πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ζηνηρείσλ θαη ησλ νξηζκψλ 

“definitions”, κπνξνχλ λα δεκνζηνπνηνχληαη εηεζίσο. 

• Οη κεγάιεο δηεζλείο ηξάπεδεο, φπσο θαη φιεο νη ζεκαληηθέο ηξάπεδεο (θαη νη 

ζεκαληηθέο ηξαπεδηθέο ζπγαηξηθέο απηψλ), πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ ζηνηρεία γηα ηα 

“Tier 1” θεθάιαηά ηνπο, αιιά θαη ην ζπλνιηθφ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε 

ηξηκεληαία βάζε. 

• Αλ νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή 

άιιεο πιεξνθνξίεο είλαη επκεηάβιεηεο, πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη αλά ηξίκελν. 

• ε θάζε πεξίπησζε, νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα δεκνζηνπνηνχλ ηηο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη ζε θακία πεξίπησζε αξγφηεξα απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο. 

ε)Πιεξνθνξίεο Ηδηνθηεζίαο θαη Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο 

Πιεξνθνξίεο ηδηνθηεζίαο είλαη φζεο ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα, ησλ νπνίσλ ε 

γλσζηνπνίεζε ζε αληαγσληζηέο κεηψλεη ηελ αμία επέλδπζεο ηεο ηξάπεδαο ζε απηά  

(π.ρ. πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πξντφληα ή ζπζηήκαηα) θαη ππνζθάπηνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε. Δκπηζηεπηηθέο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα 

δεκνζηνπνηεζνχλ κε βάζε ηνπο φξνπο λνκηθήο ζπκθσλίαο ή ζρέζεο 

αληηζπκβαιινκέλσλ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη πιεξνθνξίεο θαηά ηελ Δπηηξνπή, κπνξεί λα 

επηδξάζνπλ ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηνπνηήζεη έλα πηζησηηθφ 

ίδξπκα. Ζ Δπηηξνπή πηζηεχεη φηη ην πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην απαηηήζεσλ, ηζνξξνπεί 

κεηαμχ ηεο αλάγθεο γηα δεκνζηνπνίεζε νπζηαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο 

πιεξνθνξηψλ ηδηνθηεζηαθνχ ή εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα. Όπνπ ε ηζνξξνπία απηή δελ 

επηηπγράλεηαη θαη ε δεκνζηνπνίεζε θάπνηαο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα βιάςεη ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα, ηφηε ε πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα κε δεκνζηνπνηεζεί. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ην πηζησηηθφ ίδξπκα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 
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ζέκα θαη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ παξέρεη αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα γηα ηηο 

απαηηήζεηο δεκνζηνπνίεζεο έρνπκε λα παξαζέζνπκε ηα εμήο: 

i) Γεληθέο Αξρέο 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επίζεκε θαη εγθεθξηκέλε απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, πνιηηηθή γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ. ε απηήλ ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη ηα δεκνζηνπνηνχκελα ζηνηρεία θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηεο πνιηηηθήο γλσζηνπνίεζεο. 

ii) Πεδίν Δθαξκνγήο 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 3ν Ππιψλα εθαξκφδνληαη ζε ελνπνηεκέλε 

βάζε θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχληαη απφ ηα κεκνλσκέλα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηνπ νκίινπ. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζηνηρεία γηα ηνλ ζπλνιηθφ δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηα “Tier 1”θεθάιαηα, γηα ηα νπνία ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ ζεκαληηθψλ ζπγαηξηθψλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Σα πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη είλαη: ε νλνκαζία 

ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηελ νπνία βξίζθεη εθαξκνγή ην παξφλ πιαίζην, νη δηαθνξέο ηεο 

ινγηζηηθήο θαη ηεο επνπηηθήο ελνπνίεζεο, ε αλαθνξά ησλ εηαηξεηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

ελνπνίεζήο ηνπο θαη ηέινο, νη ελδερφκελνη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά 

επνπηηθψλ ή ινηπψλ θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ. Σα πνζνηηθά 

ζηνηρεία, απφ ηελ άιιε, πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα θεθάιαηα ησλ ζπγαηξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ, κε εηδηθέο αλαθνξέο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ πηζαλφλ 

πεξηιακβάλεη ν φκηινο. 

iii) Κεθάιαηα 

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη αθνξνχλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ νκίινπ. ηα πνηνηηθά 

πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ θαη νη φξνη 

έθδνζεο θαηλνηφκσλ ή πβξηδηθψλ θεθαιαίσλ. Σα πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ 

απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζε είλαη ηα πνζά ησλ βαζηθψλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη 

αθαηξεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

αλάιπζε ησλ παξαπάλσ φπνπ απηή απαηηείηαη. ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα, πεξηιακβάλνληαη πνηνηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνιηηηθή πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ αλάιπζε ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

εθηεζεηκέλν ην πηζησηηθφ ίδξπκα. Αλαιπηηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο 
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γλσζηνπνίεζεο ηνπ ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ γηα θάζε ραξηνθπιάθην επί ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνληαη νη ρξεζηκνπνηνχκελεο 

κέζνδνη. Δπίζεο, απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο γηα ηα 

ραξηνθπιάθηα κεηνρψλ, φπσο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ “IRB” κεζφδσλ, γηα ηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη θηλδχλσλ αγνξάο θαη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Σέινο, 

απαηηνχληαη ζηνηρεία γηα ην ζπλνιηθφ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηνλ “Tier 1” 

δείθηε ζε ελνπνηεκέλε βάζε αιιά θαη γηα θάζε ηξαπεδηθή εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ 

φκηιν. 

iv) Έθζεζε ζε Κίλδπλν θαη Δθηίκεζή ηεο 

Οη θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη ηξάπεδεο θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηελ ηαπηνπνίεζε, κέηξεζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν απηψλ ησλ θηλδχλσλ, είλαη νη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο αγνξέο λα 

απνηηκήζνπλ κηα επηρείξεζε. ε απηφ ην εδάθην ηνπ πιαηζίνπ πξνβιέπεηαη ε 

δεκνζηνπνίεζε ηδηαίηεξα αλαιπηηθψλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ηνλ 

θίλδπλν αγνξάο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη ηα 

ππνβαιιφκελα ζηνηρεία γηα ηηο ηερληθέο άκβιπλζεο θηλδχλνπ “credit risk mitigation” θαη 

ηηο ηηηινπνηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη νπνίεο κεηαβάιινπλ ηνλ πξνθίι θηλδχλνπ 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Όπνπ εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ επνπηηθνχ θεθαιαίνπ, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία. Γεληθά, γηα θάζε πεξηνρή θηλδχλνπ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

απηνχ. ε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 

• ηξαηεγηθή θαη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο. 

• Γνκή θαη νξγάλσζε ηεο ζρεηηθήο κνλάδαο δηαρείξηζεο. 

• Σν αληηθείκελν θαη ε θχζε ησλ αλαθνξψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ. 

• Οη πνιηηηθέο αληηζηάζκηζεο θαη άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη νη ζηξαηεγηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο επίδξαζεο απηψλ ησλ αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ. 

Δλδεηθηηθά, νη γεληθήο θχζεσο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

πεξηιακβάλνπλ πνηνηηθά ζηνηρεία φπσο δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ θαη απνκεησκέλσλ νθεηιψλ, πεξηγξαθή ησλ αθνινπζνχκελσλ 

κεζφδσλ γηα εηδηθέο θαη γεληθέο πξνβιέςεηο, αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο 



47 

 

θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδψλ, ελψ γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη 

κεξηθψο ηε ζεκειηψδε ή ηελ εμειηγκέλε κέζνδν πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα 

ραξηνθπιάθηα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε θάζε κέζνδνο θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

πιήξνπο εθαξκνγήο ζηελ επηιεγκέλε κέζνδν. Σα γεληθά πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη 

λα γλσζηνπνηνχληαη γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αθνξνχλ ελδεηθηηθά, ηε ζπλνιηθή 

έθζεζε ζε θίλδπλν πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ άκβιπλζεο θαζψο θαη ην κέζν 

άλνηγκα αλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, αλαιπκέλν ζε ηχπνπο 

θηλδχλνπ. Πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη επίζεο, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ αλνηγκάησλ, 

ε θαηαλνκή ηνπο αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, ε ζπλνιηθή ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα 

αλαιπκέλε ζε ηχπνπο αλνίγκαηνο θ.ν.θ. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθφηεξεο 

ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο, πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο, γηα ηα ραξηνθπιάθηα 

απαηηήζεσλ ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε ηππνπνηεκέλε κέζνδνο θαη νη κέζνδνη 

εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ. Δηδηθά γηα ηηο ηειεπηαίεο νη απαηηήζεηο είλαη ηδηαίηεξα 

αλαιπηηθέο, ψζηε λα δίλεηαη ε επρέξεηα ζηνπο παξάγνληεο ησλ αγνξψλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν, ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο “IRB” κεζφδνπ. 

 

3.5 Συμπεράσματα για τη Βασιλεία ΙΙ 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε θεξεγγπφηεηα ησλ 

ηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ είλαη ε θχξηα αξκνδηφηεηα ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Ζ Βαζηιεία ΗΗ”, 

παξνπζηάδεη λέεο πξαθηηθέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ 

Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηνλ βαζκφ έθζεζεο ζε θίλδπλν πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ζηα ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ θάζε 

Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο. Μεηξνχλ δειαδή κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ πηζαλφηεηα 

ρξενθνπίαο ησλ δαλεηνιεπηψλ. 

Ζ “Βαζηιεία ΗΗ”, δίλεη επίζεο έκθαζε ζηελ επνπηηθή δηαδηθαζία (Ππιψλαο ΗΗ) θαη ζηελ 

πεηζαξρία ησλ αγνξψλ (Ππιψλαο ΗΗΗ). Οη δχν λένη απηνί ππιψλεο εθαξκφδνληαη γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ χπαξμε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί κε ηελ νδεγία θαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο ζηελ αγνξά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα πξνθίι θηλδχλνπ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ηελ επάξθεηα ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο βάζεο. 

Ζ πηζησηηθή θξίζε έθεξε ζηελ επηθάλεηα ζεκαληηθά ειαηηψκαηα φζνλ αθνξά ηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ “Βαζηιεία 
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ΗΗ”. Μπνξνχλ νη λνκνζέηεο λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο θξίζεο ρσξίο λα επηβάιινπλ πξφζζεηα 

εκπφδηα ζηελ έμνδν απφ ηελ παξνχζα θξίζε; 

Οη λνκνζέηεο ηεο “Βαζηιείαο ΗΗ” ππέζεηαλ πσο κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ βαζηδφκελνη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηθιείνπλ νη επελδχζεηο 

ζα ελδπλάκσλαλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ “Βαζηιεία ΗΗ” ππνηίζεηαη πσο ήηαλ έλα 

κεγάιν άικα ζε ζρέζε κε ηε “Βαζηιεία Η”, γηαηί ηψξα νη ζηαζκίζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ειάκβαλαλ ππφςε ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλεπαγφηαλ θάζε ζηνηρείν μερσξηζηά. 

Ζ θξίζε φκσο δεκηνχξγεζε κεγάιε αίζζεζε αβεβαηφηεηαο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ππνδεηγκάησλ ηεο “Βαζηιείαο ΗΗ” γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο αθνχ 

δελ ζπλέβαιαλ ζηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ θαιπκκάησλ γηα ηνπο κεγάινπο θηλδχλνπο 

πνπ ππήξραλ. 

Ζ “Βαζηιεία ΗΗ” επίζεο δελ θαίλεηαη λα έδσζε ιχζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. 

Σέηνηνη θίλδπλνη πξνέθπςαλ ζηελ παξνχζα θξίζε φηαλ νη ηξάπεδεο ζηακάηεζαλ λα 

δαλείδνπλ ε κία ζηελ άιιε ζηε δηεζλή ρξεκαηαγνξά. Έλαο ηέηνηνο θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο είλαη εμ‟ νξηζκνχ, δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ή λα πνζνηηθνπνηεζεί. 

Μάιηζηα, νη ηξάπεδεο έρνπλ θέξεη ην ζέκα πνιιέο θνξέο πξνο εμέηαζε αιιά πνηέ δελ 

βξήθαλ κηα ιχζε. 

Οη λνκνζέηεο θαη νη πνιηηηθνί ζε θάζε ρψξα πξνηείλνπλ δηάθνξα κέηξα γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο δηαθαηλφκελεο ειιείςεηο ηεο “Βαζηιείαο ΗΗ”. Ζ “Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο” 

απφ ηελ πιεπξά ηεο εμεηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ εδαθίσλ ηεο 

λέαο νδεγίαο ψζηε λα κεγαιψζεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ 

ηηηινπνηεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν “πλέδξην Οηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο”, 

κηα νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ πηψζε ηνπ “Long-Term Management” ην 1988, 

αλακέλεηαη λα πξνηείλεη νη επνπηηθέο αξρέο λα αλεβάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα 

επίπεδα πξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ 

πηζησηηθή θξίζε. Μηα ηέηνηα θίλεζε ζεσξείηαη πσο ζπκβάιεη ζην λα αληηκεησπίδνληαη 

ηέηνηα κειινληηθά γεγνλφηα θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αβεβαηφηεηα ε νπνία 

εκπεξηέρεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ αμηψλ πνιιψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

Οη επνπηηθέο αξρέο ηεο Αγγιίαο έζεζαλ έλα ζέκα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007, ην νπνίν 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πην απζηεξά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξα ηεζη θαη θαιχηεξν ζρεδηαζκφ απφ ηηο 
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ηξάπεδεο θαζψο θαη λέεο απαηηήζεηο κεγαιχηεξνπ κέξνπο βξαρππξφζεζκσλ 

απαηηήζεσλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζε ηνπο ζε πεξηφδνπο 

πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ αγνξά είλαη δχζθνιε. Ζ “Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο” 

εμέδσζε κηα παξαπιήζηα αλαθνξά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008 θαζψο θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. 

Αλ θαη ππάξρεη ζρεηηθή θηλεηηθφηεηα γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ειαηηψκαηα ηεο νδεγίαο 

ηεο “Βαζηιείαο ΗΗ”, πνιινί λνκνζέηεο, φπσο ν “Donald Kohn”, αληηπξφεδξνο ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ακεξηθήο εμέθξαζε ηελ πίζηε πσο «ε λέα νδεγία ήηαλ έλα 

ηεξάζηην βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε», φπσο επίζεο πσο θάζε πξφβιεκα ζα 

κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κε ζρεηηθά κηθξέο αιιαγέο ζηελ νδεγία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, επέκεηλε ζηελ ζέζε ηνπ, πσο ε νδεγία ζα κπνξνχζε λα έρεη 

αληηζηξέςεη ηελ θξίζε ή λα ηελ είρε θιηκαθψζεη αλ είρε ηεζεί ζε ηζρχ λσξίηεξα, δηφηη 

δηθαηνινγεί θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα πξψηε θνξά γηα εμσινγηζηηθέο εθζέζεηο, φπσο 

ηα Ορήκαηα Δηδηθνχ θνπνχ “conduits” θαη ηα Ορήκαηα Γνκεκέλσλ Δπελδπηηθψλ 

Πξντφλησλ “structured investment vehicles ή SIVs”. Ζ “Βαζηιεία ΗΗ” αληηκεησπίδεη 

θάπνηα απφ ηα ζέκαηα ηα νπνία βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα. 

Ζ “Sheila Bar”, πξφεδξνο ηνπ “Federal Deposit Insurance Corp.”, δήισζε πσο ζεσξεί 

ηα ππνδείγκαηα ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο εθαξκφζηκα κφλν γηα 

πξντφληα ησλ νπνίσλ ππάξρεη ηζηνξηθφ θηλδχλνπ θαη φηαλ απηφο κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

βάζηκα. ηα λέα πξντφληα ηέηνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα θαζψο θαη 

αλαθνξέο πηψρεπζεο ή θαη επηζθάιεηαο δελ ππάξρνπλ. Μάιηζηα ηνλίδεη πσο παξφιν 

πνπ κε ηελ θξίζε νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αλακέλεηαη λα είλαη πην κεγάιεο, κε ηελ 

λέα νδεγία ην “Tier-1” θεθάιαην ζα πξέπεη λα κεησζεί θαηά 31% απφ ηα ησξηλά 

επίπεδα. 

Λφγσ ηεο κεγάιεο θξίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπζθνξία κεγάισλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε εθαξκνγή ηεο “Βαζηιείαο ΗΗ” ζα κπνξνχζε λα 

θαζπζηεξήζεη. Παξφια απηά, νη Δπξσπατθέο Σξάπεδεο εθαξκφδνπλ ηελ “Βαζηιεία ΗΗ” 

απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 θαη νη Ηαπσληθέο απφ ην 2006. Αλ θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα 

ελδπλάκσζεο ηεο “Βαζηιείαο ΗΗ”, νη θίλδπλνη έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ιφγσ ηεο 

πησηηθήο πνξείαο ησλ νηθνλνκηψλ. Όκσο, ε “Βαζηιεία ΗΗ” έρεη ηελ ηάζε λα επηδεηλψλεη 

ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ κηα κε ζηαζεξή νηθνλνκία. Ηδηαίηεξα φηαλ νη νηθνλνκίεο 

αλαπηχζζνληαη θαη νη δαλεηαθέο απψιεηεο είλαη ζρεηηθά ρακειέο, ηα ππνδείγκαηα 

αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ κηθξφηεξεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξνρήο δαλείσλ απφ ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα. Αληίζεηα, 

ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, φπνπ ν νηθνλνκηθφο θχθινο βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν 
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ηνπ, ππάξρεη θφβνο ε “Βαζηιεία ΗΗ” λα αλαγθάζεη ηηο ηξάπεδεο λα απμήζνπλ ηηο 

θεθαιαηαθέο ηνπο απαηηήζεηο θαη λα θαηαζηήζνπλ πην απζηεξά ηα θξηηήξηα παξνρήο 

δαλείσλ. Σελ παξαηήξεζε απηή έθαλε ν θαζεγεηήο “Goodlhart ηνπ LSE”, φηαλ δήισζε 

πσο ν ζπλδπαζκφο ηεο “Βαζηιείαο ΗΗ” κε ην “mark-to-market” ησλ δηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ “IFRS” ζα νδεγήζνπλ ηηο ηξάπεδεο ζε κεγάιεο απνκεηψζεηο ησλ αμηψλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πνπ ηαπηφρξνλα ζα βπζίδεη ηελ νηθνλνκία ζε κεγαιχηεξε 

θξίζε. 

3.6 H εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ  

3.6.1 Η συμβολή της Βασιλείας ΙΙ σην κρίση 

Όζνλ αθνξά ηηο νδεγίεο γηα ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη 

ηδηαίηεξα γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο “Βαζηιείαο ΗΗ”, ζεκεηψλνληαη ηα 

αθφινπζα : Λφγσ ηεο θχζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ ηξαπεδψλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο 

θάζε ρψξαο, νη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο 

επάξθεηα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ θαη 

απαηηήζεσλ ζε ίδηα θεθάιαηα πνπ δηέπνπλ θαη ηνπο ππφινηπνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θιάδνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη νη κφλεο επηρεηξήζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα δέρνληαη θαηαζέζεηο ιηαληθήο απφ ην επξχ θνηλφ. 

Υνξεγνχλ θαη‟ επάγγεικα δάλεηα θαη πάζεο θχζεσο πηζηψζεηο ζε λνηθνθπξηά θαη 

επηρεηξήζεηο, πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ θαη δηαρεηξίδνληαη 

καδί κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ην ζχζηεκα πιεξσκψλ ηεο θάζε ρψξαο. Σέινο, 

παξεκβάιινληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζην δηεζλέο εκπφξην αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ (Κνληφο, 2007). Σα ίδηα θεθάιαηά ηνπο είλαη ζρεηηθά ρακειά 

ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξνχλ νη εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. 

Με ηελ επηηξνπή ηεο “Βαζηιείαο” φκσο, φπσο αλαιχζεθε πξνεγνχκελα, 

πξνζδηνξίζηεθε φηη φιεο νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ έλα θαηψηαην χςνο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (ίζν κε ην 8% ηνπ ζηαζκηζκέλνπ σο πξνο ηνλ θίλδπλν ελεξγεηηθφ ηνπο), 

αθνχ απηά ηα θεθάιαηα απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ακπληηθφ κεραληζκφ ηνπο έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. ε κεγάιν βαζκφ νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

θεθάιαηα ησλ πειαηψλ ηνπο, δειαδή ησλ πάζεο θχζεσο θαηαζεηψλ ηνπο θαη ησλ 

νκνινγηνχρσλ ηνπο, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο απφ ηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά, γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο εθηεηακέλεο πηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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ηνπο θαη ηηο ελ γέλεη επελδχζεηο ηνπο. Απαηηείηαη φκσο, λα δηαηεξνχλ θαη έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ (πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα 

απνζεκαηηθά δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, ηα κε δηαλεκφκελα θέξδε, ηα νκνινγηαθά δάλεηα 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, θ.α.), ηα νπνία είλαη ηθαλά λα θαιχςνπλ ηηο δεκίεο πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ απφ κε αλακελφκελεο δπζκελείο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηηο δηαθπκάλζεηο 

ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. 

Πην αλαιπηηθά, νη ηξάπεδεο ζπγθεληξψλνπλ ηελ εζληθή απνηακίεπζε απφ ην πιήζνο 

ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεγάισλ θαηαζεηψλ πνπ ηηο εκπηζηεχνληαη, ηνπνζεηψληαο ζε 

απηέο ηα ρξήκαηά ηνπο θαη γεληθά ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο. Παξέρνπλ αζθάιεηα 

ξεπζηφηεηαο θαη βεβαηφηεηα ζηνπο θαηαζέηεο φηη νη απνηακηεχζεηο ηνπο είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο κε κεγάιε αζθάιεηα ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη άκεζα δηαζέζηκεο. 

Υξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο θαηαζέζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη γηα πξαγκαηνπνίεζε άιισλ κνξθψλ επελδχζεσλ θαη απνηεινχλ ηνλ 

θηλεηήξην κνριφ γηα ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν. Ο 

βαζκφο αμηνπηζηίαο θαη ην θχξνο ησλ ηξαπεδψλ ζπλεπψο, πξέπεη λα είλαη ζε πνιχ 

πςειά επίπεδα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηηο εγρψξηεο θαη ηηο μέλεο αγνξέο ζηηο νπνίεο ήδε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Γεληθά, νη ηξάπεδεο, φπσο θαη νη κεγάιεο (εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην) επηρεηξήζεηο, 

πηνζέηεζαλ ηα “IFRS” θαη ηε “Βαζηιεία ΗΗ” σο δείγκα ηεο πςειήο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο πνπ ζέινπλ λα πξνάγνπλ γηα λα πξνζειθχζνπλ επελδπηέο θαη θαηαζέηεο. 

Τηνζέηεζαλ ηα “IFRS” γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ππέξ ηεο πιήξνπο δηαθάλεηαο, 

ζπγθξηζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, 

πηνζέηεζαλ ηνπο θαλφλεο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηεο “Βαζηιείαο ΗΗ” γηα λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία θεθαιαηαθή 

επάξθεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπο, ηνπο ελ γέλεη δαλεηζηέο ηνπο θαη 

κεηφρνπο ηνπο. Όκσο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε 2007-2009 δεκηνχξγεζε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε ζεκαληηθέο ακθηβνιίεο γηα φια ηα αλσηέξσ. 

Έλα αμηνζεκείσην γεγνλφο είλαη φηη, ε εθαξκνγή ζε επξεία θιίκαθα παγθνζκίσο ησλ 

“IFRS” απφ ην 2005 δελ ζπλέβαιε φζν ζα αλακελφηαλ ζηελ απνηξνπή ηεο θξίζεο. 

Δπίζεο, ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο “Βαζηιείαο ΗΗ” απφ ην 2007 δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο, αιιά κεηά ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο 

απνδείρηεθε φηη, ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ δελ ήηαλ θαηά θαλφλα 

αξθεηά γηα λα θαιχςνπλ ηηο ηεξάζηηεο δεκηέο ζηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα πνπ πξνέθπςαλ 
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απφ ηελ θξίζε. Αληίζεηα, νη πξνζπάζεηεο θαιχςεσο ησλ απαηηήζεσλ γηα θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ (κεηά ηελ δηαγξαθή ηεξάζηησλ πνζψλ 

επηζθαιψλ απαηηήζεσλ) κπνξεί λα νδήγεζε ζε εζπεπζκέλεο πσιήζεηο ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ ζε ζεκαληηθά ππνηηκεκέλεο αγνξέο ή ζηελ Ζ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ε επνπηεία ησλ ρξεκαηαγνξψλ πξνζθπγή ζηελ αγνξά γηα 

άληιεζε ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε εμαηξεηηθά ππνηηκεκέλεο ηηκέο γηα 

ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο ησλ ηξαπεδψλ, εληείλνληαο πεξαηηέξσ ηελ θξίζε. 

3.6.2 Η επίπτωση της Βασιλείας ΙΙ στην αποτελεσματικότητα και τη 

σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος 

Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα λνείηαη ν επηκεξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο πην απνηειεζκαηηθέο επελδπηηθέο 

επθαηξίεο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Απηφ αθνξά φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο δειαδή ηηο επηρεηξήζεηο δηακεζνιάβεζεο (ηξάπεδεο ή 

κε ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζπγθεληξψλνπλ θεθάιαηα), ηηο αγνξέο 

(ρξεκαηαγνξέο θαη θεθαιαηαγνξέο) θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο αγνξάο 

(ζπζηήκαηα εθθαζάξηζεο, δηαθαλνληζκνχ θαη πιεξσκψλ). 

Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο είλαη 

ηξεηο. Πξψηνλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην ζχζηεκα νχησο ψζηε ν θαζέλαο λα αλαιακβάλεη ην κέξνο ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί. Ο επηκεξηζκφο δελ είλαη κφλν 

δηαζηξσκαηηθφο αιιά θαη δηαρξνληθφο. �εχηεξνλ, ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε 

απηέο λα είλαη δηαζέζηκεο θαη πξνζηηέο ζε φινπο θαη νη αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ νθεηιεηψλ 

θαη ησλ δαλεηζηψλ λα επηιχνληαη κέζσ ηεο αγνξάο. Σξίηνλ, ε ηζρπξή εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ε νπνία ζα επηιχεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα εμνπζηνδφηεζεο 

(agency problem) πνπ εκθαλίδνληαη, ζπκβάιινληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαηαλνκή ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ. Αλ νη επνπηηθνί θαλφλεο είλαη ζρεδηαζκέλνη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα εληζρχνληαη νη ηξεηο παξαπάλσ παξάγνληεο ηφηε αλακέλεηαη φηη ζα 

εληζρπζεί θαη ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. (Καιθάνγινπ, 2006) 

Όζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, απηή λνείηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληηζηέθεηαη ζε εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο 

δηαηαξαρέο θαη λα αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ πξνθαινχληαη, ε δε 

δπλαηφηεηα απηή πξέπεη λα θαιχπηεη ην παξφλ αιιά θαη λα επεθηείλεηαη ζην κέιινλ. 

Οξηζκέλεο θνξέο ε έλλνηα γίλεηαη θαιχηεξα θαηαλνεηή αλ νξηζζεί ε αληίζεηε έλλνηα ηεο 

«κε ζηαζεξφηεηαο». Ζ κε ζηαζεξφηεηα είλαη κηα αιιεινπρία γεγνλφησλ πνπ νδεγεί ζε 
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κηα θξίζε. Ζ θξίζε κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο φπσο ε αχμεζε ηεο δηαθχκαλζεο 

ζηελ αγνξά, ε αδπλακία έθδνζεο ή ξεπζηνπνίεζεο ρξενγξάθσλ θαζψο θαη 

πησρεχζεηο ηξαπεδψλ. Αλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη εμνπιηζκέλν κε ηνπο 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο απνξξφθεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε θξίζε, 

ηφηε κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη ην ζχζηεκα δηέπεηαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε απνκαθξχλεηαη ν θίλδπλνο δηαηαξαρψλ ζηε 

δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο θαη απνηξέπεηαη ε κε απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ 

απνηακηεχζεσλ ζηηο πην απνδνηηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηαζεξφηεηα 

είλαη ηξεηο. 

Πξψηνλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Απαηηείηαη ε 

θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο έθζεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζε δηάθνξεο κνξθέο θηλδχλσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο ηνπ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (επηρεηξήζεηο, λνηθνθπξηά), θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο 

κε καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αλάιπζε εζηηάδεηαη ζην ζχλνιν 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (καθξν-πξνιεπηηθή αλάιπζε) ζε αληίζεζε κε ηελ 

αλάιπζε πνπ εμεηάδεη ζε θάζε κνλάδα ρσξηζηά (κηθξν-πξνιεπηηθή αλάιπζε). 

Γεχηεξνλ, ε δπλαηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα λα απνξξνθά δηαηαξαρέο. Απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ πνιηηηθή 

πξνβιέςεσλ, ηελ επάξθεηα θεθαιαίσλ θαη ηε ξεπζηφηεηα. 

Σξίηνλ, ν θίλδπλνο κεηάδνζεο θξίζεο φπνπ εμεηάδνληαη νη πεγέο κεηάδνζεο θξίζεσλ 

δειαδή νη δηαηξαπεδηθέο ζρέζεηο θαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ ραξηνθπιαθίσλ, θαζψο θαη ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο κεηάδνζεο. 

Δλψ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

είλαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνθχπηεη φηη είλαη 

αιιειέλδεηεο. Πξνθαλψο, έλαο πςειφο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπκβάιιεη ζηε 

ζηαζεξφηεηα. Παξάιιεια, ε ζηαζεξφηεηα είλαη κηα πξνυπφζεζε γηα κηα νκαιή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. (Καιθάνγινπ, 2006) 

Δληνχηνηο, ελψ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ζπκπιεξσκαηηθέο, ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ππάξρνπλ επίζεο πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο νη πξνζπάζεηεο λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα 

ππνλνκεχζνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. Σν 

αληίζηξνθν κπνξεί επίζεο λα ηζρχεη. 
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3.6.3 Η επίδραση της Βασιλείας II 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα είλαη ε δπλαηφηεηα επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, ε δηάρπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ε δπλαηφηεηα 

απνξξφθεζεο δεκηψλ θαη ν θίλδπλνο κεηάδνζεο θξίζεσλ. Θα εμεηαζζεί πψο ε 

Βαζηιεία ΗΗ επεξεάδεη ηνπο παξάγνληεο απηνχο θαη επνκέλσο αλ ζπκβάιιεη ή κε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

1. Δπηκεξηζκφο ηνπ Κηλδχλνπ 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο 

αγνξάο πξφζζεζε λέεο δηαζηάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο είλαη ε 

ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ θαη ε ρξήζε πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. Σν λέν πιαίζην εηζάγεη 

γηα πξψηε θνξά ξπζκίζεηο γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηεο 

ηηηινπνίεζεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ εθηφο ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο 

θαη αλαγλσξίδεη ηα πηζησηηθά παξάγσγα σο ηερληθή κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ. Απηφ 

αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ζε νξζφηεξν επηκεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ κέζα ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. Ζ κεηαθνξά φκσο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έρεη δεκηνπξγήζεη λένπο θνξείο 

θηλδχλνπ πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη έμσ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη πέξα 

απφ ηα φξηα εθαξκνγήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

Οη εηαηξείεο επελδχζεσλ πςειήο κφριεπζεο (hedge funds) είλαη έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα, νη νπνίεο έρνπλ ζεκαληηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε πηζησηηθά παξάγσγα ρσξίο 

λα ππφθεηληαη ζε ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο. Ο επηκεξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνπο ηνκείο 

πνπ βξίζθνληαη εθηφο επνπηηθνχ πιαηζίνπ, θαη ζπλεπψο εθηφο Βαζηιείαο ΗΗ, παξακέλεη 

έλα ζεκείν πνπ είλαη δπλαηφ λα απνηειέζεη πεγή θηλδχλσλ κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ Βαζηιεία ΗΗ δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηε δηαθάλεηα θαη ηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

αθνχ αθηεξψλεη νιφθιεξν ηνλ ηξίην ππιψλα ζηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο. Ζ έλλνηα ηεο 

πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά δελ είλαη θαηλνχξγηα θαη κπνξεί λα αλαρζεί ζην αφξαην ρέξη 

(invisible hand) ηνπ Άληακ κηζ. ηε ζχγρξνλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία παίξλεη πην 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη λνείηαη σο ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα 

πηνζεηήζνπλ νκαδηθά νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο γηα λα «ηηκσξήζνπλ» κηα ηξάπεδα ζε 

πεξίπησζε ππεξβνιηθήο αλάιεςεο θηλδχλσλ. Ζ «ηηκσξία» κπνξεί λα εθδεισζεί σο 

απνηέιεζκα ηηκήο (price effect), φπνπ νη επελδπηέο απαηηνχλ κεγαιχηεξε απφδνζε γηα 

ηα νκφινγα ηεο ηξάπεδαο, σο απνηέιεζκα πνζφηεηαο (quantity effect), φπνπ νη 
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θαηαζέηεο απνζχξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο απφ ηελ ηξάπεδα ή σο απνηέιεζκα αμίαο 

(valuation effect), φπνπ νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο νδεγνχλ ζε κείσζε ηελ αμία ηεο 

κεηνρήο. Γηα ηελ επηβνιή πεηζαξρίαο νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο πξέπεη λα έρνπλ ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα, θαη ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν είλαη ε πηζαλφηεηα λα ππνζηνχλ δεκηά 

θαη λα απνιέζνπλ θάπνηα απφ ηα θεθάιαηά ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα λα 

επηβάιινπλ πεηζαξρία πξέπεη λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα 

αμηνινγήζνπλ κηα ηξάπεδα, ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχζνπλ θαηάιιεια ηηο πιεξνθνξίεο 

θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ Βαζηιεία ΗΗ 

εζηηάδεηαη θπξίσο ζην πξψην θαη αγλνεί ηα άιια δχν. Θεσξεί ηελ πιεξνθνξία σο 

νκνηνγελέο αγαζφ φπνπ ην πεξηζζφηεξν είλαη πάληα θαιχηεξν απφ ην ιηγφηεξν θαη 

επηβάιιεη ζηηο ηξάπεδεο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο ηελ ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο 

πνιιψλ πιεξνθνξηψλ. 

Όκσο ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο αγνξάο λα 

αμηνινγεί ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ησλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα επηβάιεη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ αληαλαθινχλ απηέο ηηο αμηνινγήζεηο. Σν λέν πιαίζην αγλνεί 

ηηο δχν απηέο παξακέηξνπο. 

Ωο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

έρνπλ ζεζκνζεηεζεί γηα ηελ επίιπζε αληηζέζεσλ εληφο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο έρεη δεκνζηνπνηήζεη νθηψ αξρέο πνπ νξηνζεηνχλ ηελ έλλνηα ηεο ηζρπξήο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ηξάπεδεο. Σν λέν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δίλεη κεγάιε 

βαξχηεηα ζηηο αξρέο απηέο θαη απαηηεί απφ ηηο ηξάπεδεο, ηδίσο απηέο πνπ ζα 

εθαξκφζνπλ ηηο εμειηγκέλεο κεζφδνπο κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, λα 

πηνζεηήζνπλ έλα ηζρπξφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Όινη νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε δηνίθεζε, ε εζσηεξηθή επηζεψξεζε 

θαη νη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ππεπζπλφηεηεο γηα δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ησλ ζπζηεκάησλ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα εγθξίλεη ηηο βαζηθέο πηπρέο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ε δηνίθεζε λα θαηαλνεί ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ, ελψ ε εζσηεξηθή επηζεψξεζε θαιείηαη λα ειέγμεη 

ηνπιάρηζην κηα θνξά ηνλ ρξφλν ηηο δηαδηθαζίεο. Παξάιιεια θάζε ηξάπεδα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ πνπ ζα εμεηάδνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ. 

Σέινο, ην λέν πιαίζην απαηηεί ηελ πινπνίεζε ζπζηήκαηνο αλαθνξψλ ψζηε ε 

πιεξνθφξεζε λα θζάλεη ζηα αλψηαηα δηνηθεηηθά θιηκάθηα. Όια ηα παξαπάλσ 

ζπλζέηνπλ έλα ζχζηεκα ηζρπξήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο απνηειεί θνηλή 
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πεπνίζεζε φηη θαιά ζπζηήκαηα κε θαθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πεγέο θηλδχλνπ πνπ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ζηαζεξφηεηα. 

Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ έρεη δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, παξέρεη θίλεηξα (incentive-

based) θαη επηθεληξψλεηαη ζηνλ θίλδπλν (risk-based). Γίλεη θίλεηξα γηα λα αλαπηπρζνχλ 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη έρεη εδξαησζεί ε πεπνίζεζε φηη ε Βαζηιεία ΗΗ 

δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο κηα ππνρξέσζε πξνο ηελ επνπηηθή αξρή, αιιά κηα 

επθαηξία γηα βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Αλ νη ηξάπεδεο 

εθκεηαιιεπζνχλ απηή ηελ επθαηξία ζα θαηαιήμνπλ ζε θαιχηεξε αλαγλψξηζε, 

πνζνηηθνπνίεζε θαη εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο δελ είλαη θαηλνχξγηεο 

αιιά ζα γίλνπλ πην ζπζηεκαηνπνηεκέλεο θαη απζηεξέο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε 

πηζαλφηεηα θαθψλ απνθάζεσλ αιιά θαη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο, ην νπνίν ζα ελεξγνπνηείηαη λσξίο θαη ζα ιακβάλνληαη δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο. Ηδηαίηεξα σθειεκέλεο αλακέλεηαη λα είλαη νη κηθξφηεξεο θαη νη ιηγφηεξν 

εμειηγκέλεο ηξάπεδεο. Καη' νπζία, ηνπο παξέρεηαη δσξεάλ έλα νιφθιεξν πιαίζην 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ην νπνίν αλ επηρεηξνχζαλ λα αλαπηχμνπλ κφλεο ηνπο ζα 

απαηηνχζε ζεκαληηθνχο επελδπηηθνχο πφξνπο. Σψξα ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν θαη 

θαινχληαη λα ζηξέςνπλ ηνπο πφξνπο ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Γεληθά, ε ζπκβνιή ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα κέζσ απηνχ 

ηνπ παξάγνληα είλαη αλακθηζβήηεηε. 

Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ πηνζεηεί ηελ αξρή φηη νη πξνβιέςεηο θαιχπηνπλ 

αλακελφκελεο δεκηέο, ελψ ηα θεθάιαηα κε αλακελφκελεο δεκηέο. Οη ηξάπεδεο πνπ ζα 

εθαξκφζνπλ ηηο εμειηγκέλεο κεζνδνινγίεο πξέπεη λα εθηηκήζνπλ ηηο παξακέηξνπο 

θηλδχλνπ (χςνο αλνίγκαηνο θαηά ηνλ ρξφλν αζέηεζεο - exposure at default - EAD, 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο - probability of default - PD θαη δεκία σο πνζνζηφ ηνπ αλνίγκαηνο 

θαηά ηνλ ρξφλν αζέηεζεο - loss given default - LGD) πνπ ηηο νδεγνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ αλαγθαίσλ πξνβιέςεσλ θαη θεθαιαίσλ. πλεπψο δεκηνπξγείηαη κηα αζπίδα 

πξνζηαζίαο ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνξξφθεζε δεκηψλ, ρσξίο λα 

θινληζζεί ε επξσζηία ηεο ηξάπεδαο. Βεβαίσο δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο 

φηη νη εθηηκήζεηο ζπλήζσο αληαλαθινχλ ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

ππνδεηγκάησλ είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηα νπνία ηξνθνδνηνχληαη θαη 

ζπλήζσο δελ κπνξνχλ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζην κέιινλ. Σν λέν πιαίζην απαηηεί 

ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ λα ιακβάλεη ππφςε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ, αιιά απηφ, πξνο ην παξφλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα πινπνηεζεί. πλεπψο νη 

δεκηέο πνπ εθηηκψληαη απεηθνλίδνπλ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη φρη κειινληηθά γεγνλφηα. 
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Σν πξφβιεκα ακβιχλεηαη, ελ κέξεη, κε ηελ ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα δηελεξγνχλ 

αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress testing). Οη αζθήζεηο απηέο 

είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη άζθεζε πνιηηηθήο αιιά δελ 

πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη είλαη επίζεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην παξειζφλ κε 

δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηεο αλακελφκελεο δεκηάο. Ζ κε αλακελφκελε δεκηά δελ κπνξεί 

λα εθηηκεζεί, αθξηβψο, γηαηί είλαη κε αλακελφκελε. Όηαλ ε αθξαία θαηάζηαζε εμειηρζεί 

ζε θξίζε, ηφηε ηα θεθάιαηα ζπρλά δελ είλαη επαξθή. πλεπψο νξηζκέλεο θνξέο ηίζεηαη 

ζε ακθηβνιία ε δπλαηφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ λα απνξξνθήζεη κε αλακελφκελεο δεκηέο, 

ζε αληίζεζε κε ηε ινγηθή ηνπ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

Πεξαηηέξσ, ην εξψηεκα πνπ ζπρλά αλαθχπηεη είλαη πνηνπο θηλδχλνπο θαιχπηνπλ ηα 

θεθάιαηα. Με βάζε ηε ινγηθή ηνπ λένπ πιαηζίνπ ηα θεθάιαηα πξννξίδνληαη λα 

θαιχςνπλ κηθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο (πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν αγνξάο θ.ιπ.), 

αιιά αγλννχλ ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο δειαδή ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

δεκηνπξγεί ην κάθξν-πεξηβάιινλ. Σν ζέκα είλαη πνηα κνξθή θηλδχλσλ επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα. Αλ ε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ επξσζηία ησλ κνλάδσλ πνπ ην 

απαξηίδνπλ θαη νη κηθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη έρνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα, ε επίπησζε 

ηεο Βαζηιείαο ΗΗ αλακέλεηαη λα είλαη ζεηηθή. Αλ ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εμαξηάηαη απφ καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαη ε επίδξαζε ηνπ κάθξν-πεξηβάιινληνο 

είλαη ζεκαληηθή, ηφηε ε Βαζηιεία ΗΗ έρεη κηθξή επίπησζε δηφηη δελ είλαη ζρεδηαζκέλε λα 

ιακβάλεη ππφςε απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. 

Ζ κεηάδνζε θξίζεσλ ζην ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα εμαξηάηαη απφ ηνλ 

βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη απφ ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ ζε κηα θξίζε. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ, σο απνηέιεζκα 

ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε θνηλνχο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ θαη ζπλεπψο ε ζπκβνιή ηεο 

αλακέλεηαη κηθξή. Αληίζεηα ε Βαζηιεία ΗΗ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηε δπλαηφηεηα 

παξέκβαζεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ κέζσ ηνπ Ππιψλα ΗΗ θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε 

ζπλεξγαζία ησλ επνπηψλ ζηα πιαίζηα ηεο επνπηείαο δηαζπλνξηαθψλ νκίισλ. Ζ 

ζπλεξγαζία απηή πθίζηαηαη θαη ηψξα, αιιά αλακέλεηαη φηη ζα ελδπλακσζεί ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ ηξαπεδψλ θαη δηαζπλνξηαθήο θξίζεο, ψζηε λα 

κεησζεί ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο θξίζεο. 
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3.6.4 Κριτικές για τη Βαιλεία ΙΙ 

Ζ Βαζηιεία ΗΗ είρε σο ζηφρν λα ελδπλακψζεη ηα θίλεηξα ησλ ηξαπεδψλ λα ειέγρνπλ ηνλ 

θίλδπλν ησλ αλνηγκάησλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ Βαζηιεία Η .Σν λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην έρεη 

σο ζηφρν λα κεηψζεη ην επνπηηθφ arbitrage.Δπηπιένλ ε Βαζηιεία ΗΗ εθκεηαιιεχεηαη 

απνηειεζκαηηθά πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηζησηηθή αμηνπηζηία ησλ δαλεηζηψλ ηεο ,ε νπνία 

είλαη γλσζηή εζσηεξηθά ζηηο ηξάπεδεο, επηηξέπνληαο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

εθπιεξνχλ θάπνηεο απαηηήζεηο λα εθαξκφδνπλ ηελ κέζνδν εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ 

(IRB).πλεπψο ,απφ πνιιέο απφςεηο ε Βαζηιεία ΗΗ ππεξηεξεί ηεο Βαζηιείαο Η.(Tanaka, 

2007) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά θάπνηνη νηθνλνκνιφγνη θαη policy makers εμέθξαζαλ αλεζπρίεο 

φηη παξφιν πνπ ε Βαζηιεία II δηνξζψλεη πνιιά ζνβαξά ειαηηψκαηα ηεο Βαζηιείαο I, 

κπνξεί λα δεκηνπξγεί λέα δηθά ηεο ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο νκάδεο: 

• χκθσλα κε ηελ πξψηε, πνιινί νηθνλνκνιφγνη αλαξσηηνχληαη αλ ε Βαζηιεία ΗΗ 

πξνσζεί πξάγκαηη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ πην επαίζζεηε ζηνλ θίλδπλν 

πξνζέγγηζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ πξνσζεί ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζην βαζκφ πνπ νη κεηξήζεηο θηλδχλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αθξηβείο. Οη κεηξήζεηο θηλδχλνπ σζηφζν έρνπλ πνιινχο 

ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο .Γηα παξάδεηγκα, νη Morris θαη Shin (1999) ππνζηήξημαλ φηη ηα 

VALUE-AT-RISK (VAR) κνληέια δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ελδνγελήο θχζε ηνπ 

θηλδχλνπ, έηζη παξάγνπλ αλαθξηβείο κέηξα κεηαβιεηφηεηαο (π.ρ. αλαθξηβείο ηππηθέο 

απνθιίζεηο).Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε ππφζεζε πνπ «θξχβεηαη» θάησ απφ ηα 

ππάξρνληα κνληέια δηαρείξηζεο θηλδχλνπ φπσο ην VAR είλαη φηη ε ηηκή ελφο 

αμηφγξαθνπ πέθηεη ζε έλα πνιχ ρακειφ επίπεδν κε ζπγθεθξηκέλε εμσγελψο 

πξνζδηνξηζκέλε πηζαλφηεηα ,ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, βξαρππξφζεζκεο κεηαβνιέο 

ησλ ηηκψλ εμαξηψληαη απφ ηηο πξάμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά. Απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ ηέηνηα κνληέια κέηξεζεο θηλδχλνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ζηξαηεγηθή θχζε 

ηνπ θηλδχλνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά 

αλεπαξθψο πξνεηνηκαζκέλνπο γηα κηα θαηάζηαζε θξίζεο φπνπ φινη νη 

ζπλαιιαζζφκελνη πξνζπαζνχλ λα «ραιαξψζνπλ » ηηο ζέζεηο ηνπο παξάιιεια. 

Σνηνπηνηξφπσο αλ νη κεηξήζεηο θηλδχλνπ είλαη αλαθξηβείο ηφηε θαη ν ππνινγηζκφο 

επνπηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ βαζίδεηαη ζε απηέο πηζαλψλ λα απνηχρεη λα πξνσζήζεη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. 

• Ζ δεχηεξε αλεζπρία είλαη φηη ε λέα ηππνπνηεκέλε κέζνδνο ίζσο αιινηψζεη ηα θίλεηξα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ρξήζε εμσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ πηζησηηθήο πνηφηεηαο. Οη 
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εμσηεξηθνί νξγαληζκνί πηζησηηθήο αμηνιφγεζεο (Δ.Ο.Π.Α.) εμέθξαζαλ αλεζπρίεο φηη ε 

ρξήζε πηζησηηθψλ δηαβαζκίζεσλ ζην πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κπνξεί λα 

παξαθηλήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα «ςσλίζνπλ» πςειφηεξεο δηαβαζκίζεηο έηζη ψζηε λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπο θάηη ηέηνην κπνξεί λα πηέζεη ηηο Δ.Ο.Π.Α. λα 

«θνπζθψζνπλ» ηηο αμηνινγήζεηο-δηαβαζκίζεηο ηνπο κε ζπλέπεηα ηελ ππνλφκεπζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπο. Δπηπιένλ ππάξρεη θφβνο φηη φιεο καδί νη επηθίλδπλεο επηρεηξήζεηο 

ίζσο παξαηηεζνχλ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ Δ.Ο.Π.Α. απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αλνίγκαηα ζε αδηαβάζκηζηεο επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ρακειφηεξε ζηάζκηζε 

θηλδχλνπ(100%) απφ απηέο πνπ έρνπλ ρακειή δηαβάζκηζε (150%) ζχκθσλα κε ηελ 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. Κάηη ηέηνην ζα κεηψζεη ηνλ βαζκφ δηαθάλεηαο. 

• Ζ ηξίηε αλεζπρία ζα ιέγακε είλαη αλ ε Βαζηιεία II ζα κπνξνχζε λα έρεη αλεπηζχκεηεο 

επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κέζσ ηεο επίδξαζή ηεο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ. �ειαδή ηηο καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο Βαζηιείαο II. πγθεθξηκέλα 

πσο ην πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο επεξεάδεη α) ηελ πξνζθνξά ηξαπεδηθψλ 

πηζηψζεσλ θαη β) ηελ επίδξαζε απηψλ ζηνλ λνκηζκαηηθφ κεραληζκφ κεηάδνζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα αλ ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γίλεη πνιχ ρακειφο ηφηε ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη :α) είηε λα απμήζεη ην θεθάιαην ηνπ ή β) λα πεξηθφςεη ηνλ 

δαλεηζκφ ηνπ ή γ) λα αιιάμεη ηα αμηφγξαθα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ψζηε λα ελέρνπλ 

ρακειφηεξν θίλδπλν. Δπεηδή ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θνζηίδεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαηαθεχγνπλ ζηελ πεξηθνπή ηνπ δαλεηζκνχ. Αλ πνιιέο ηξάπεδεο δξάζνπλ κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηελ ίδηα ζηηγκή απηφ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο 

δαλείσλ. 

Απηφ δελ ζα έρεη επίδξαζε ζην Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη επηρεηξήζεηο 

βξνχλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ ηνπο. Ζ χπαξμε 

αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζε φκσο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά κπνξεί λα 

θαηαζηήζεη αλέθηθην θάηη ηέηνην κε κφλε επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ ηελ κείσζε ησλ 

επελδχζεσλ ηνπο. Απηνλφεην είλαη φηη πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν νη κηθξέο θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κηθξή πξφζβαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Ζ 

κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζαθψο έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηελ κείσζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο κηαο ρψξαο. 

Ο θαλνληζκφο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κπνξεί λα επεξεάδεη ηνλ λνκηζκαηηθφ κεραληζκφ 

κεηάδνζεο. Ο βαζκφο αληαπφθξηζεο ηεο πξνζθνξάο δαλείσλ ζε αιιαγέο ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαζνξίδεη ηελ δχλακε ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεραληζκνχ κεηάδνζεο. 

Mηα ζθηθηή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κεηψλεη ηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ θαη πεξηνξίδεη ηελ 
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ηθαλφηεηά ηνπο λα δαλείδνπλ αλ ππφθεηληαη ζην πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (Chami 

& Cosimano,2001&Van den Heuvel ,2002). ε έλα απιφ ζηαηηθφ κνληέιν απνδείρηεθε 

φηη αλ ν θαλνληζκφο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο είλαη δεζκεπηηθφο, ηα ηξαπεδηθά δάλεηα 

κπνξεί λα κελ απμεζνχλ θαζφινπ ζε κηα λνκηζκαηηθή επέθηαζε (Kashyap 

&Stein,1994). Ο Van den Heuvel δείρλεη φηη νη επηπηψζεηο είλαη πην ακπδξέο. 

πγθεθξηκέλα κπνξεί αξρηθά κηα ηξάπεδα λα κελ απμήζεη ηελ πξνζθνξά δαλείσλ ηεο 

ζε κηα επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή αιιά ηείλεη λα ππεξαληηδξά κεηά ην πξψην 

ηξίκελν. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα ρακειφηεξα επηηφθηα απμάλνπλ ηα θέξδε ησλ 

ηξαπεδψλ θαη θαηά ζπλέπεηα κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ν θαλνληζκφο θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ λα ηηο εκπνδίζεη λα απμήζνπλ ηελ παξνρή δαλείσλ ζην κέιινλ .πλεπψο , 

αλ νη ηξάπεδεο έρνπλ ιίγα θεθάιαηα, ε πξνζθνξά δαλείσλ δελ ζα αληαπνθξηζεί αξρηθά 

ζηελ επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή αιιά καθξνρξφληα ε αληαπφθξηζή ηεο ζα είλαη 

πην δπλαηή. 

Γεδνκέλνπ φηη ε αληίδξαζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 

δαλείσλ ζηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη έξρεηαη κε κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κε επηζπκεηά απνηειέζκαηα(π.ρ αχμεζε δαλείσλ 

ζε νηθνλνκηθή άλζεζε θαη πεξηνξηζκφο ηνπο ζε νηθνλνκηθή χθεζε) ζηελ δηάξθεηα ελφο 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Σελ παξαπάλσ εηθφλα εληζρχεη ε άπνςε φηη ν κεηξήζηκνο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο ηείλεη λα πέθηεη ζε νηθνλνκηθή άλζεζε θαη λα απμάλεηαη ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο άξα ε ζηάζκηζε –θηλδχλνπ ζηα αμηφγξαθα θάησ απφ ηελ Βαζηιεία 2 

πηζαλψλ λα πθίζηαηαη αληηθπθιηθέο δηαθπκάλζεηο έηζη ψζηε νη ηξάπεδεο λα είλαη πην 

«capital-constrained» θαηά ηελ δηάξθεηα πθέζεσλ θαη ιηγφηεξν «capital-constrained» 

θαηά ηελ δηάξθεηα νηθνλνκηθψλ αλζήζεσλ. Σέηνηα δαλεηνδνηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί κε 

ηελ ζεηξά ηεο λα επηδεηλψζεη ηελ θπθιηθή κεηαβιεηφηεηα ηνπ Α.Δ.Π. 

χκθσλα κε ηνλ Andrew Crokett νη πέληε πην ζεκαληηθέο θξηηηθέο πνπ απνδίδνληαη 

ζηελ Βαζηιεία II είλαη: 

1. Δίλαη πνιχ πεξίπινθε 

2. Δληζρχεη ηελ πξνθπθιηθφηεηα (procyclicality) ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

3. Γίλεη πνιχ βαξχηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Δ.Ο.Π.Α. 

4. «Σηκσξεί» ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (θαη θάπνηεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ) 

5. Πην γεληθά δελ ιακβάλεη επαξθψο ππφςε ηελ εηδηθή θαηάζηαζε θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ 

αλαδπφκελσλ ρσξψλ. (Crockett A, 2002) 
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Ζ απάληεζε ζηελ πξψηε θξηηηθή είλαη φηη ε ίδηα ε ηξαπεδηθή έγηλε πην πεξίπινθε. Ζ 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη πνιχ πεξίπινθε θαη ε αληηκεηψπηζε φηη φια ηα δάλεηα έρνπλ 

ηνλ ίδην ζπληειεζηή θηλδχλνπ(πξάγκα πνπ πνηέ δελ ζήκαηλε φηη νη ηξάπεδεο ζα ηα 

αληηκεηψπηδαλ σο ίζνπ θηλδχλνπ) ,ζχκθσλα κε ηελ Βαζηιεία Η, έγηλε κε ξεαιηζηηθή. 

χκθσλα κε ηνλ ππιψλα 1 ηνπ λένπ πιαηζίνπ νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο 

ππνινγίδνληαη ζηελ βάζε πην δηαθνξνπνηεκέλσλ εθηηκήζεσλ ηνπ θηλδχλνπ ησλ 

αλνηγκάησλ. Καλείο δελ είπε φηη ε απιφηεηα θαη ε κεγαιχηεξε επαηζζεζία θηλδχλνπ 

είλαη ακνηβαίσο ζπκβαηέο έλλνηεο. 

Ζ δεχηεξε θξηηηθή είλαη φηη ε Βαζηιεία ΗΗ ίζσο εληζρχεη ηελ πξνθπθιηθφηεηα ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά .Αλ νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο είλαη πην επαίζζεηεο 

ζηελ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ν κεηξνχκελνο θίλδπλνο ηείλεη λα αλεβαίλεη ζηηο 

νηθνλνκηθέο πηψζεηο (downturns) νη ηξάπεδεο κπνξεί λα ελζαξξπλζνχλ λα 

ζηακαηήζνπλ ηνλ δαλεηζκφ αθξηβψο ηελ ζηηγκή πνπ ε νηθνλνκία είλαη πην επάισηε. Μηα 

πξψηε απάληεζε ζε απηήλ ηελ θξηηηθή είλαη φηη απηή ε πξνθπθιηθή ζπκπεξηθνξά είλαη 

ελδεκηθή (endemic) ζηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη φρη απιά ην απνηέιεζκα ησλ 

επνπηηθψλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Φπζηθά είλαη ζεκαληηθφ ην λέν πιαίζην λα κελ 

ακβιχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν. Πνιιέο πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ εδψ πνπ 

έρνπλ ελζσκαησζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο .Πξψην νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο είλαη κφλν απηφ –ΔΛΑΥΗΣΔ απαηηήζεηο .Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

επαξθή θεθάιαηα γηα θάζε πεξίζηαζε. Αλακέλεηαη ινηπφλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

απφζεκα θεθαιαίνπ ηηο θαιέο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο ην νπνίν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο 

απφζεκα αζθαιείαο ζηηο θαθέο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο. Γεχηεξν, δελ ζα πξέπεη νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θάησ απφ ηνλ ππιψλα 1 λα εθαξκφδνληαη ηπθιά ή κεραληθά. 

Ο ππιψλαο 2,ε Δπνπηηθή Δπίβιεςε θαη ν ππιψλαο 3 ,ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθά γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ θεθαιαηαθή ζέζε κηαο ηξάπεδαο εληζρχνληαο 

ην θίλεηξν λα δηαηεξνχλ έλα απφζεκα θεθαιαίνπ πάλσ απφ ην ειάρηζην. Σξίην ,είλαη 

επηζπκεηφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέηξα κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ δελ 

είλαη εμαηξεηηθά «επάισηα» ζε βξαρππξφζεζκεο αλαζεσξήζεηο . (Crockett A, 2002) 

Όζνλ αθνξά ηελ θξηηηθή γηα ηνλ ξφιν ησλ Δ.Ο.Π.Α. πνιιά αλαδπφκελα θξάηε 

εζηηάδνπλ ζηελ πεξηνξηζκέλε δηείζδπζε ηεο δηαβάζκηζεο ζηηο νηθνλνκίεο ηνπο θαη 

εθθξάδνπλ αλεζπρίεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπο. ηνλ βαζκφ πνπ ην 

θαηλνχξγην πιαίζην ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε πην εχξσζησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θάλεη θαιφ. Ο Andrew Crokett δελ δίλεη πνιχ έκθαζε ζην φηη ε 

Βαζηιεία ΗΗ ηηκσξεί δπζαλάινγα ηνπο δαλεηζηέο πνπ έρνπλ ρακειή ή θαη θαζφινπ 

δηαβάζκηζε θαζψο ζεσξεί φηη νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ πνιχ θαιά ηνλ 
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πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ε αιιαγή ζηελ ρξέσζε ηνπ επνπηηθνχ θεθαιαίνπ δελ ζα αιιάμεη 

πνιιά πξάγκαηα ζην θφζηνο ησλ δαλεηζηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ θξηηηθή φηη ηηκσξεί ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πάιη ππάξρεη κηα 

δφζε ππεξβνιήο .Καηαξρήλ ν ζηφρνο ηνπ λένπ πιαηζίνπ ήηαλ λα «επζπγξακκίζεη» ηα 

θεθαιαηαθά δηαζέζηκα κε ηνλ θίλδπλν θαη φρη λα πξνσζήζεη ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο αληαπνθξίζεθε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα λα ηξνπνπνηήζεη αξθεηά ηελ αξρηθή ηεο 

πξφηαζε πνπ αθνξνχζε ηνλ δαλεηζκφ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Σέινο φζνλ αθνξά ηελ πέκπηε θξηηηθή φηη ε Βαζηιεία ΗΗ επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο θαη δελ δίλεη αξθεηή ζεκαζία ζηηο ζπλζήθεο ησλ 

αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ ν Andrew Crokett αλαγλσξίδεη θάπνηα αιήζεηα ζε απηφ 

θαζψο ε Βαζηιεία Η δεκηνπξγήζεθε αξρηθά κε ζθνπφ λα εθαξκνζηεί ζηηο δηεζλψο 

δξαζηεξηνπνηεκέλεο ηξάπεδεο ηεο νκάδαο ησλ G10 θξαηψλ. Δίλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο 

ηξαπεδηθήο επνπηείαο πνπ αλαπηχρζεθε ην 1997 απφ κηα αληηπξνζσπεπηηθή νκάδα 

βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαη αλαδπφκελσλ αγνξψλ νηθνλνκηψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

βάζε ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο ηεο Βαζηιείαο πην γεληθά. Παξφια απηά είλαη γεγνλφο 

φηη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Βαζηιείαο έρνπλ αμηνζεκείσηε δχλακε θαη γηα απηφ ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλεζπρίεο φισλ ησλ θξαηψλ. 

Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ απνξξίθζεθε απφ κηα αθνινπζία Ακεξηθάληθσλ 

Ρπζκηζηηθψλ Σξαπεδψλ νη νπνίεο επηκέλνπλ ζηελ εθαξκνγή ελφο πην ζθιεξνχ κέηξνπ 

πνπ πξσηνεκθαλίζζεθε ζηελ Ακεξηθή γηα πξψηε θνξά ην 1991 κε ηελ θξίζε ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ , ην ιεγφκελν «leverage ratio».Σν κέηξν απηφ εγγπάηαη φηη ηα ίδηα 

θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 3% ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 

εθάζηνηε ηξάπεδαο αλεμάξηεηα ηεο πνηφηεηαο ησλ δαλείσλ ηεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηεη έλα ζεκείσκα πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο θαλφλσλ 

πνπ ζα ηζρχεη γηα ηηο Ακεξηθάληθεο ηξάπεδεο αιιά θαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο Δπξσπατθψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ακεξηθή. Σν ζεκείσκα απηφ πξνθάιεζε αληηδξάζεηο θαη 

δπζαξέζθεηεο ηφζν ζηηο Δπξσπατθέο φζν θαη ζηηο Ακεξηθάληθεο ηξάπεδεο 

3.6.5 Ορισμένες συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Ζ θξηηηθή πνπ δέρζεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ην ζχκθσλν ηνπ 1988 γηα ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

αγνξψλ, ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, νδήγεζαλ ζηελ αλαζεψξεζή ηνπ. Ζ “Βαζηιεία ΗΗ” έρεη 

ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηηο ηξάπεδεο θαη ηε ρξήζε 
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εξγαιείσλ επνπηείαο θηιηθφηεξσλ πξνο ηελ αγνξά. Κάζε έλαο απφ ηνπο ππιψλεο 

ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ην λέν πιαίζην, έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, ν 

απνηειεζκαηηθφο ζπλδπαζκφο φκσο θαη ησλ ηξηψλ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ην ζηφρν ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ο 1νο ππιψλαο, πνπ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, 

πεξηιακβάλεη αξθεηά μεθάζαξνπο θαλφλεο, νη πξαγκαηηθέο πξνθιήζεηο φκσο 

βξίζθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 2νπ ππιψλα γηα ηνλ επνπηηθφ έιεγρν θαη ηνπ 3νπ 

ππιψλα γηα ηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο (Mayes, 2004). Ο 2νο ππιψλαο βαζίδεηαη, 

θπξίσο, ζε αξρέο θαη αξθεηά δεηήκαηα εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηα 

πξνζεγγίζνπλ νη επνπηηθέο αξρέο θάζε ρψξαο. Απηφ απαηηεί ζπληνληζκφ θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη ίζνη φξνη 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δηεζλψο δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ηξαπεδψλ. Δπίζεο, απφ ην 

θείκελν ηεο ζπλζήθεο γίλεηαη ζαθέο φηη ν 3νο ππιψλαο ηεο λέαο ζπλζήθεο, ε πεηζαξρία 

ζηελ αγνξά, απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ κεραληζκφ επνπηείαο (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2004). Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά 

απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηα «ζήκαηα» ησλ αγνξψλ, αιιά θαη λα «κεηαθξάδνληαη» 

ζσζηά, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο. 

Δίλαη ζαθέο ινηπφλ, φηη ηα θαζήθνληα ησλ επνπηηθψλ αξρψλ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθά 

ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ θαη ηνπ 3νπ ππιψλα θαη ε εθαξκνγή ηνπο απαηηεί επαξθέο θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κε εκπεηξία θαη αληίιεςε γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγνξάο 

κέζα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε επνπηηθή αξρή (Resti, 2004). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

εθαξκνζηεί ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο ζηελ επνπηεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ίζσο λα κελ γίλεηαη μεθάζαξνο απφ ην θείκελν ηεο ζπλζήθεο, αιιά ε απφθαζε λα 

απνηειέζεη ζπκπιεξσκαηηθφ κεραληζκφ δε θαίλεηαη ιαλζαζκέλε, αθνχ νη σο ηψξα 

εκπεηξηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε πεηζαξρία ζηελ αγνξά κπνξεί λα παίμεη ξφιν σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ θαη εληζρπηηθφ ζηνηρείν ηεο 

επνπηείαο αιιά δελ κπνξεί λα ηελ ππνθαηαζηήζεη (Llewellyn, 2004). Γελ πξέπεη λα 

αγλνείηαη φηη νη αγνξέο θαη νη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ δηαθνξεηηθή πξννπηηθή. Οη 

επνπηηθέο αξρέο ζέινπλ λα πεξηνξίζνπλ ηνλ θίλδπλν θαη είλαη ππνρξεσκέλεο απφ ην 

ξφιν ηνπο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο αγνξάο, ελψ ε νπηηθή ησλ 

αλαιχζεψλ ηνπο είλαη ζαθέζηαηα πην καθξνπξφζεζκε απφ απηήλ ησλ άιισλ 

παξαγφλησλ ηεο αγνξάο. 
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Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ νη επνπηηθέο αξρέο ηηο βνεζνχλ λα έρνπλ εηθφλα γηα ηηο 

πξννπηηθέο θάζε εηαηξείαο, πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ έρνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά (126 Tsatsaronis, 2004). Πξνο ην παξφλ, ν ξφινο ηεο 

πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ε επέθηαζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ, νη νπνίεο είλαη: 

1. Καηάιιειε, έγθαηξε, αθξηβήο θαη ζπλεπήο πιεξνθφξεζε. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

χπαξμε αμηφπηζησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ “IFRS”, αιιά θαη κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο 

ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ απηψλ. 

2. Ζ χπαξμε παξαγφλησλ ζηελ αγνξά, κε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ζηελ αλάιπζε ησλ 

παξερνκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, νη αληηδξάζεηο ησλ νκάδσλ πνπ παξαθνινπζνχλ 

ηα «κελχκαηα» ησλ αγνξψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηξάπεδεο, πξέπεη λα είλαη νξζνινγηθέο. 

3. Ζ χπαξμε θηλήηξσλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ θφζηνπο παξαθνινχζεζεο απφ ηνπο 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Γεληθά, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα αλεθηηθήο ζηάζεο 

ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα, ε 

πξνζπάζεηα δηάζσζεο πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ ή ε εθηεηακέλε παξνρή αζθάιεηαο, 

ηφζν ιηγφηεξα είλαη ηα θίλεηξα. ε απηφ ην ζεκείν βεβαίσο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, ζε 

ζρέζε κε ηα δίθηπα πξνζηαζίαο (ηακείν εγγχεζεο θαηαζέζεσλ, δαλεηζηήο ηειεπηαίαο 

πξνζθπγήο θιπ.) θαη ηελ θξηηηθή γηα ηνλ αλαζηαιηηθφ ηνπο ξφιν ζηελ πεηζαξρία ηεο 

αγνξάο, φηη έρεη παξαηεξεζεί πσο φηαλ είλαη θαινζρεδηαζκέλα, κεηψλνπλ ηηο αξλεηηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, επηηξέπνληαο, παξάιιεια, 

ζηνπο επελδπηέο λα ηηκσξνχλ ηηο δηνηθήζεηο γηα ηηο ιαλζαζκέλεο δηθέο ηνπο απνθάζεηο, 

ρσξίο, φκσο, λα ηηκσξνχληαη θαη γηα παξάγνληεο πνπ είλαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ ηνπο. 

4. Ζ πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη. Αληίζηνηρε ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αξρψλ επνπηείαο. 

5. Ζ χπαξμε αγνξψλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί ε πεηζαξρία λα ιεηηνπξγήζεη. Γηα λα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη φκσο, δελ επαξθεί ε χπαξμε κφλν ηεο αγνξάο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, κε ηελ έλλνηα φηη νη ηηκέο πξέπεη λα 

αληαλαθινχλ ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν γηα θάζε ηξάπεδα, αιιά θαη γηα ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα. Απηφ ην ζεκείν καο επαλαθέξεη ζην δήηεκα ηνπ πφζν 

θαιά επεμεξγάδνληαη νη αγνξέο ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ζην ηη 

ζεκαίλνπλ νη ηηκέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα αμηφγξαθα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηηο ηηκέο ησλ ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, ην “premium” πνπ 

παξαηεξείηαη κπνξεί λα κελ νθείιεηαη ζηνλ θίλδπλν αιιά ζηε κεησκέλε ξεπζηφηεηα. 
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Ζ παξαγσγή αθξηβέζηεξσλ ζεκάησλ ζηε αγνξά είλαη θαη έλαο ιφγνο ππέξ ηεο 

ππνρξεσηηθήο έθδνζεο ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο. Τπάξρνπλ φκσο θη άιιεο 

ελδείμεηο γηα ηηο απφςεηο ησλ αγνξψλ πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζηελ ππεξεζία ηεο 

πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά, φπσο ε θίλεζε θεθαιαίσλ απφ κε εγγπεκέλεο ζε εγγπεκέλεο 

θαηαζέζεηο. 

6. Οη δηνηθήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ θίλεηξα γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα «κελχκαηα» ησλ αγνξψλ. Αλ δελ ππάξρεη αληαπφθξηζε ησλ 

δηνηθήζεσλ, ηφηε δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ε πεηζαξρία πνπ κπνξεί λα επηβάιεη ε 

αγνξά. Έσο ηψξα, δελ έρεη γίλεη ηδηαίηεξε έξεπλα γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ δηνηθήζεσλ 

θαη ηελ αλάιεςε δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ, σο αλαηξνθνδφηεζε “feedback” ζηα ζήκαηα 

ησλ αγνξψλ, αιιά θη απηή πνπ έρεη γίλεη δείρλεη κηθξή ή θαζφινπ αληαπφθξηζε ησλ 

δηνηθήζεσλ. Απηφ ην απνηέιεζκα δελ είλαη παξάμελν, αθνχ νη ακνηβέο ησλ “managers” 

βαζίδνληαη ζηελ αχμεζε ησλ εξγαζηψλ θαη φινη αθνινπζνχλ ηε γεληθφηεξε 

ζπκπεξηθνξά, αληηκεησπίδνληαο πνιιά δεηήκαηα κε βξαρππξφζεζκε πξννπηηθή 

(Llewellyn, 2004). 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ξφινο ηεο πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά, κάιινλ ζα πξέπεη λα 

αλαιεθζνχλ νη θαηάιιειεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο θάζε αγνξάο. ε απηφ 

ην ζεκείν, ε ζπκβνιή ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζα είλαη ζεκαληηθή, αθνχ ν ξφινο ηνπο 

είλαη ελεξγφο θαη ζεκαληηθφο ζηε δηαδηθαζία ηεο πεηζαξρίαο. Ζ επηηπρία ηεο επνπηείαο 

ζα εμαξηεζεί απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο λα ζπλδπάζεη ζε έλα αξκνληθφ ζχλνιν ηελ 

πεηζαξρία ζηελ αγνξά, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο παξέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο 

θξίζεσλ θαη ηε βειηίσζε ζηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ. Άιισζηε, 

ην λέν πιαίζην κπνξεί λα κεηαβιεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί ζε βάζνο ρξφλνπ, νπφηε θαη νη 

εκπεηξίεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζα είλαη πινπζηφηεξεο. 

Σν πξφβιεκα φκσο, πνπ φπσο θαίλεηαη δελ κπνξεί λα επηιπζεί απφ ηελ πεηζαξρία 

ζηελ αγνξά, είλαη ε αδπλακία ησλ αγνξψλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

έθζεζε ζε θίλδπλν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο 

ηνπ δηαρξνληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ζην ζχζηεκα θαη ησλ 

θηλήηξσλ αλάιεςεο θηλδχλσλ (Tsatsaronis, 2004). Έηζη, ζην πεδίν ηεο καθξν-

πξνιεπηηθήο επνπηείαο “macro-prudential regulation” ην βάξνο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θξίζεσλ πέθηεη ζηνπο ψκνπο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ησλ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ησλ εζληθψλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ (Rochet, 2004). 
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ηελ παξνχζα θάζε πάλησο, θαίλεηαη λα ππάξρεη νκνθσλία φηη ε ελίζρπζε ηεο 

πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά, κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ, κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Απαηηείηαη φκσο θαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ 

πνιηηηθήο απφ ηηο θπβεξλήζεηο πνπ λα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ θαη 

παξάιιεια λα ελδπλακψλεη ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ, λα 

εκπνδίδεη ηηο ζηξεβιψζεηο θαη λα παξέρεη ηα ζσζηά θίλεηξα. Σν αλ ζα πηνζεηεζνχλ 

ηειηθά νη πνιηηηθέο απηέο πνπ ζα ελδπλακψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λένπ 

πιαηζίνπ επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ην αλ ε ζπκβνιή ηεο πεηζαξρίαο ζηελ 

αγνξά ζα θαηαθέξεη λα εληζρχζεη ηνπο κεραληζκνχο πξνιεπηηθήο επνπηείαο, είλαη έλα 

εξψηεκα πνπ ζα βξεη ηελ απάληεζε ηνπ ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα. 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο “Βαζηιείαο ΗΗ”, απηή 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ πξνθεηκέλνπ ε εθαξκνγή ηνπ λα είλαη νκνηφκνξθε. 

Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη φια ηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη επηηπρεκέλα, εθ' φζνλ 

δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 
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4 Η Βασιλεία ΙΙΙ 

4.1 Βασικά στοιχεία 

Τπεξδηπιάζηα επνπηηθά θεθάιαηα θαινχληαη πιένλ λα δηαηεξνχλ νη ηξάπεδεο 

ζχκθσλα κε ηνπο λένπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο, έρνληαο, σζηφζν, δηνξία νθηψ ρξφληα 

λα ζπκκνξθσζνχλ. ε απηφ θαηέιεμαλ πξφζθαηα νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ζε κία 

πξνζπάζεηα λα κεηψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθάιεζε ε ρξεκανηννηθνλνκηθή θξίζε 

ζην ηξαπεδηθφ ζπζηεκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηηξνπή ηξαπεδηθήο επνπηείαο ηεο Βαζηιείαο απαηηεί πιένλ απφ 

ηηο ηξάπεδεο λα δηαζέηνπλ θεθάιαηα πνπ λα αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην 7% ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο «καμηιαξίνπ» (capital buffer) ηεο ηάμεο 

ηνπ 2,5%, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηπρφλ λέεο θξίζεηο. 

χκθσλα κε ηνπο λένπο απηνχο θαλφλεο, νη ηξάπεδεο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηα λεά 

θξηηήξηα δελ είλαη αλαγθαζκέλεο λα πξνρσξήζνπλ ζε απμήζεηο θεθαιαίσλ, φκσο δελ 

ζα κπνξνχλ λα δηαλέκνπλ κεξίζκαηα. 

Οη ηξάπεδεο έρνπλ ιηγφηεξν απφ κία πεληαεηία λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηα θαηψηεξα φξηα 

ηνπ 4,5% (απφ 2% πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα) γηα ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηνπ 6% γηα ην Tier 

1 (απφ 4% ζήκεξα), ελψ ερνπλ πεξίνδν ράξηηνο κέρξη θαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2019 

αληαπνθξηζνχλ ζηαδηαθά ζηνλ θαλφλα ηνπ «καμηιαξηνχ» ηνπ 2,5%. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ε «νκάδα» ηεο Βαζηιείαο επίζεο εξγάδεηαη γηα ηε ζέζπηζε 

επηπιένλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο κεγάιεο παγθφζκηεο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ κεγάιε 

ζπζηεκηθή ζεκαζία (Systemically Important Banks). 

Οη βαζηθνί θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ θαη νη δηαθνξέο κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο, κε κηα 

καηηά: 

Tier 1 

Βαζηιεία ΗΗ : 

Γείθηεο Tier 1 = 4% 

Γείθηεο Core Tier 1 = 2% 

Βαζηιεία ΗΗΗ: 

page 1 / 3 
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Γείθηεο Tier 1 = 6% 

Γείθηεο Core Tier 1 = 4,5% 

(πξηλ ην 2013 ην Core Tier 1 = 2%, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 = 3,5%, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2014 = 4% θαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 = 4,5%) 

Capital Conservation Buffer ( «καμηιάξη» ) 

Βαζηιεία ΗΗ : 

Γελ ππάξρεη καμηιάξη 

Βαζηιεία ΗΗΗ: 

Δλα πεξαηηέξσ 2,5% ζην Σier 1 

(πξηλ ην 2016 =0%, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 = 0,625%, ηελ 1ε Ηαλνπξίνπ 2017 = 

1,25%, ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 = 1,875%, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019=2,5% ) 

Countercyclical Capital Buffer ( αληηθπθιηθά θεθαιαηαθά απνζέκάηα ) 

Βαζηιεία ΗΗ : 

Γελ ππάξρεη CCB 

Βαζηιεία ΗΗΗ: 

Eλα πεξαηηέξσ καμηιάξη ηεο ηάμεο ηνπ 0%-2,5% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζα πξέπεη λα 

ηεξείηαη εάλ ην «δεηνχλ» νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Οηαλ γηα παξάδεηγκα, νη πηζησηηθέο 

αγνξέο βξίζθνληαη ζε άλζεζε, ηφηε νη ηξάπεδεο νθέείνπλ λα θηίζνπλ έλα μερσξηζηφ 

καμηιάξη, ην «countercyclical buffer ». 

Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο είλαη ππέπζπλεο λα απνθαζίζνπλ πφηε ε νηθνλνκία έρεη 

κπεη ζε ηέηνηα θάζε, θαη απηφ απνηειεί κία πξνζπάζεηα επηβξάδπλζεο ηνπ δαλεηζκνχ 

φηαλ νη πηζησηηθέο αγνξέο απεηινχληαη κε ππεξζέξκαλζε, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεη ε 

δεκηνπξγία θνχζθαο. 

(πξηλ ην 2016 = 0%, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016= 0,625%, ηελ 1ε Ηαλνπξίνπ 2017 = 

1,25%, ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018= 1,875%, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019=2,5% ). 

Οη αλαιπηέο εθηηκνπλ πσο νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο ακεξηθαληθέο θαη επξσπατθέο 

ηξάπεδεο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ λέν θαλφλα ηνπ 7%, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα 

πξνρσξήζνπλ ζε απμήζεηο θεθαιαίσλ. 
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Ωζηφζν, νξηζκέλεο δεκφζηεο γεξκαληθέο ηξάπεδεο, ίζσο αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα. 

χκθσλα κάιηζηα κε ππνινγηζκνχο ηεο Δλσζεο γεξκαληθψλ ηξαπεδψλ, νη 10 

κεγαιχηεξεο γεξκαληθέο ηξάπεδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ηφζν ε Deutsche Bank φζν 

θαη ε Commerzbank, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε αχμεζε θεθαιαίνπ χςνπο 105 

δηζ. επξψ. 

H Goldman Sachs, ζε ζεκεξηλφ report πνπ έζηειε ζηνπο πειάηεο ηεο, ηνλίδεη φηη έρεη 

ήδε εληνπίζεη ηέζζεξηο επξσπατθέο ηξάπεδεο νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ην 2012, ηνλ φξν 

γηα ηνπ Core Tier 1 ηνπ 7%. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη αλαιπηέο ηεο JP Morgan ζεκεηψλνπλ πσο ε Credit Suisse θαη ε 

HSBC είλαη ζε πνιχ θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ ηηο ππφινηπεο επξπσπατθέο ηξάπεδεο. 

Οη δεκηέο απφ ηελ πηζησηηθή θξίζε γηα ηελ Credit Suisse αλήιζαλ κφιηο ζην έλα ηξίην 

ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ πνπ έγξαςε ν βαζηθφο ηεο αληίπαινο, ε UBS, θη έηζη αλακέλεηαη 

λα αληαπνθξηζεί ζηνπο λένπο θαλφεο, ρψξηο θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Δπίζεο, ε 

HSBC, ε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο Δπξψπεο, αλακέλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ δηεζλή νίθν, 

λα πξνρσξεζεη ζε αχμεζεη ηνπ κεξίζκαηφο ηεο. 

4.2 Κριτική 

Ζ πην πξφζθαηε πξνηεηλφκελε αλαζεψξεζε ηεο ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο ζθνπφ έρεη ην 

ρηίζηκν ηζρπξφηεξσλ ζπιάθσλ πξνζηαζίαο εληφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Οη πξνηάζεηο απηέο, ζηηο νπνίεο απνδφζεθε ν ηίηινο Βαζηιεία ΗΗΗ, θαιχπηνπλ ηα 

θεθάιαηα, ηε ξεπζηφηεηα θαη ηηο πξνβιέςεηο θαη αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηηο άκπλεο θαη 

λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξν-θπθιηθή κφριεπζε εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Όια πηζαλφλ λα 

ηεζνχλ ζε ηζρχ έσο ην ηέινο ηνπ 2012.  

Οη βαζηθέο πξνβιέςεηο αθνξνχλ:  

• ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ. Με ηνπο λένπο θαλφλεο ηα θεθάιαηα Tier I ζα πεξηέρνπλ έλαλ 

απζηεξφηεξν νξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη θάπνηα απφ ηα ππάξρνληα Tier I 

θεθάιαηα ζα ζεσξεζνχλ αθαηάιιεια.  

• ηελ εηζαγσγή ελφο παγθφζκηνπ ειάρηζηνπ θνηλνχ επηπέδνπ ξεπζηφηεηαο γηα ηηο 

ηξάπεδεο κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, ην νπνίν ζα πεξηέρεη απαηηήζεηο γηα θεθαιαηαθή 

θάιπςε 30 εκεξψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα ζηεξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξν 

καθξνπξφζεζκε ξεπζηφηεηα.  
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• ηελ εηζαγσγή ζπλεπψο ελφο πνζνζηνχ κφριεπζεο, αιιά θαη κεραληζκψλ 

παξαθνινχζεζεο γηα φιεο ηηο δηεζλψο ελεξγέο ηξάπεδεο.  

• ηελ ελίζρπζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξάγσγα, ηα repos θαη ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

• ηελ εηζαγσγή κέηξσλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ην ρηίζηκν θεθαιαηαθψλ ππιψλσλ 

αζθαιείαο ζηηο θαιέο πεξηφδνπο, επί ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί ην ζχζηεκα λα ζηεξηρηεί 

ζε πεξηφδνπο έληαζεο. Δπίζεο, ηελ πξνψζεζε πεξηζζφηεξσλ πξνβιέςεσλ πνπ ζα 

ζηεξίδνληαη ζηηο πξνζδνθψκελεο δεκίεο, πνπ απνδίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δεκίεο κε 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν πξν-θπθιηθέο ζε ζρέζε κε ην κνληέιν 

θαηαζθεπήο πξνβιέςεσλ πνπ ηζρχεη ζήκεξα.  

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ επηπέδνπ κφριεπζεο, νη πξνηεηλφκελεο 

ξπζκίζεηο πξνβιέπνπλ φηη ν δηαθαλνληζκφο ηνπ repo θαη ηα ζπκβφιαηα ησλ 

παξαγψγσλ δελ ζα αλαγλσξίδνληαη. Αθφκε, ε Βαζηιεία ΗΗΗ ελδερνκέλσο ζα 

πεξηιακβάλεη sold ζέζεηο παξαγψγσλ θαη άιια ζηνηρεία ζηελ πιαζκαηηθή ηνπο αμία - 

θάηη πνπ ζα δηνγθψζεη ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ.  

Οη ηξαπεδίηεο γλσξίδνπλ φηη παηνχλ επί αζηαζνχο εδάθνπο φηαλ θξηηηθάξνπλ ηε 

Βαζηιεία, αιιά νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ δηεξσηψληαη κε κεγάιε αλεζπρία ζε ηη 

αληηζηνηρνχλ νη δηάθνξεο πξνβιέςεηο. «Σα ζέκαηα ζηα νπνία εζηηάδεη ε Βαζηιεία ΗΗΗ 

είλαη νπσζδήπνηε απηά πνπ πξέπεη, αιιά ην ζρέδην, ην πεξηερφκελν θαη θπξίσο ε 

κνξθνπνίεζε πξνθαινχλ αλεζπρίεο ζηνλ θιάδν», ιέεη ν θ. Andrew Cross, γεληθφο 

δηεπζπληήο ζηελ Credit Suisse ζην ηκήκα Shared Services, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε 

ηνπ ππνινγηζκνχ νιφθιεξνπ ηνπ πηζησηηθνχ, ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ αγνξαίνπ θηλδχλνπ, 

φπσο επίζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θεξδνζθνπηθά θεθάιαηα γηα 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

Σν πξφβιεκα είλαη φηη θάζε νκάδα εξγαζίαο έρεη πηνζεηήζεη γηα ην πεδίν επζχλεο ηεο 

κηα πξνζέγγηζε κεδεληθήο αλνρήο ηνπ θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θεθαιαίσλ Tier I, ε Βαζηιεία ΗΗΗ ζα απαηηήζεη ηφζν πςειφηεξεο πνηφηεηαο φζν θαη 

πεξηζζφηεξα θεθάιαηα. «Δλψ ε πξνζέγγηζε είλαη θαηαλνεηή, ν θίλδπλνο είλαη νη 

πξνηάζεηο απηέο λα κελ πξνζαξκνζηνχλ ή λα κελ επαλαθαζνξηζηνχλ», ιέεη ν θ. 

Cross.  

Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο είλαη απίζαλν λα ελδψζνπλ ζηα παξάπνλα ησλ ηξαπεδηηψλ. ε 

έλα ζηξνγγπιφ ηξαπέδη ζηηο Βξπμέιιεο ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, ν θ. Stefan Walter, 

γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο επί ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο, 

αλέθεξε: «Θα ππάξμεη αληίδξαζε απφ ηνλ θιάδν, ν νπνίνο ζα πεη φηη νη θεθαιαηαθέο 
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απαηηήζεηο είλαη πνιχ πςειέο. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο είλαη ε βνιή πνπ ζα ξίμνπκε λα 

κε θηάζεη φζν καθξηά ρξεηάδεηαη ψζηε λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν».  

Αλ νη θαλφλεο είλαη ηφζν απζηεξνί, νη ηξάπεδεο ζα έρνπλ αληηθίλεηξν λα αλαιάβνπλ 

θίλδπλν θαη δελ ζα δηνρεηεχνπλ πίζησζε ζηηο εηαηξίεο ή ζε ηδηψηεο. Αλ νη πξνηάζεηο γηα 

ηε κφριεπζε εθαξκφδνληαλ φπσο έρνπλ, νη ηξάπεδεο ζα βξίζθνληαλ ππφ πίεζε λα 

κεηψζνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο θαη ζα έςαρλαλ γηα ηνλ επθνιφηεξν ηξφπν λα ην θάλνπλ. 

Έλαο πξψηνο ζηφρνο ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε - κε δξαζηηθή 

πεξηθνπή ηνπ δαλεηζκνχ repo θαη κεηνρψλ. Απηέο κπνξεί λα κελ είλαη ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ζρεηίδνληαη κε δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Μηα θάκςε 

ηνπο ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 
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5 Επιπτώσεις Βασιλείας ΙΙ και Βασιλείας ΙΙΙ στην 

πειθαρχία της χρηματαγοράς 

 

5.1 Βασικά στοιχεία θεωρίας πειθαρχίας στις 

χρηματαγορές 

Ζ έλλνηα ηεο πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά δελ είλαη θαηλνχξγηα θαη κπνξεί λα αλαρζεί ζην 

αφξαην ρέξη ηνπ “Adam Smith”. Ζ πεηζαξρία ζηελ αγνξά, φηαλ αθνινπζεί νξηζκέλνπο 

θαλφλεο, πξνάγεη ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ, ζε ζρέζε κε ηνλ 

αλαιακβαλφκελν θίλδπλν. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο είηε απμάλνπλ 

ην θφζηνο, είηε πεξηνξίδνπλ ηνλ φγθν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ 

έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή αλακελφκελε απφδνζε, ζε ζρέζε κε ηνλ αλαιακβαλφκελν 

θίλδπλν. Θεσξείηαη φηη νη αγνξέο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επηβξαβεχνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

ζηηο νπνίεο ε ζρέζε απφδνζεο/θηλδχλνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, βνεζψληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ αληίζηξνθε 

δηαδηθαζία ηζρχεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ε ζρέζε απηή είλαη «πξνβιεκαηηθή» θαη ηηο 

νπνίεο νη αγνξέο «ηηκσξνχλ», είηε κε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ηίηισλ ηνπο, είηε κε κείσζε 

ηεο πειαηείαο ηνπο. 

ηε ζχγρξνλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία, ε έλλνηα ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο παίξλεη 

πην ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη λνείηαη σο ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα 

πηνζεηήζνπλ νκαδηθά νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο γηα λα «ηηκσξήζνπλ» κηα ηξάπεδα ζε 

πεξίπησζε ππεξβνιηθήο αλάιεςεο θηλδχλσλ. Ζ «ηηκσξία» κπνξεί λα εθδεισζεί σο 

απνηέιεζκα ηηκήο “price effect”, φπνπ νη επελδπηέο απαηηνχλ κεγαιχηεξε απφδνζε γηα 

ηα νκφινγά ηεο ηξάπεδαο, σο απνηέιεζκα πνζφηεηαο “quantity effect”, φπνπ νη 

επελδπηέο απνζχξνπλ ηα κε αζθαιηζκέλα θεθάιαηά ηνπο απφ ηελ ηξάπεδα, 

επεξεάδνληαο ηε ζέζε ηεο θαη αλαγθάδνληαο ηε λα ζπξξηθλσζεί ή ηέινο, σο 

απνηέιεζκα αμίαο “valuation effect”, φπνπ νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο νδεγνχλ ηελ αμία 

ηεο κεηνρήο ζε ρακειφηεξα επίπεδα. 

Σν κνληέιν ηεο πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά ππφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη: 
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• Σα νθέιε απφ ηελ πιεξνθφξεζε λα ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο ζπιινγήο ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη, παξάιιεια, ε πιεξνθφξεζε απηή λα είλαη πξνζβάζηκε 

απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. 

• Οη επελδπηέο πξέπεη λα απνθαζίδνπλ θαη λα δξνπλ νξζνινγηθά, λα έρνπλ δειαδή, ηηο 

ζσζηέο θαη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο αγνξέο εληφο 

ησλ νπνίσλ απηέο ιεηηνπξγνχλ θαη παξάιιεια, ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα ηηο 

αμηνινγνχλ κε θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ ηνπο. 

• Οη εθηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ νκνιφγσλ ηνπο. Ωο 

θαηεμνρήλ αμηφπηζηνο δείθηεο αμηνιφγεζεο κηαο επηρείξεζεο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη 

γεληθφηεξα απφ ηελ αγνξά, ζεσξείηαη φηη είλαη ε αμία ησλ δηαπξαγκαηεχζηκσλ 

αμηφγξαθσλ ηεο ζηηο αγνξέο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, παξάγνληαη ηα κελχκαηα 

ζηα νπνία ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα αληηδξά. 

• Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα ησλ 

επελδπηψλ. Γελ πξέπεη, δειαδή, λα πθίζηαηαη ην πξφβιεκα αληηπξνζψπεπζεο 

“principle-agent problem”. 

ηε δηαδηθαζία πεηζάξρεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθείηαη κέζσ ηεο αγνξάο, 

εκπιέθνληαη ηξεηο παξάγνληεο: 

α) Oη κέηνρνη, νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απμεκέλσλ ή κεησκέλσλ απνδφζεσλ 

αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηεο εηαηξείαο. Οη κέηνρνη έρνπλ έλα δηαξθέο δηθαίσκα ζηηο 

ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο. Όζν ε εηαηξεία πιεζηάδεη ηελ ρξενθνπία νη κέηνρνη δελ 

επηζπκνχλ ηελ αλάιεςε πςεινχ θηλδχλνπ, γηαηί απηφ ζέηεη ζε θίλδπλν ηα κειινληηθά 

ηνπο εηζνδήκαηα. Όηαλ φκσο, ε εηαηξεία είλαη νπζηαζηηθά άιια άηππα αθφκε 

ρξενθνπεκέλε, νη κέηνρνη δελ έρνπλ ηίπνηα λα ράζνπλ θαη επηζπκνχλ ηελ αλάιεςε 

θηλδχλσλ απφ ηε δηνίθεζε, ειπίδνληαο ζε πηζαλή αληηζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο. 

β) Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ζεσξείηαη σο ε θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο 

αληηπξνζψπεπζεο. Δίλαη νη αληηπξφζσπνη ησλ κεηφρσλ θαη δξνπλ γηα ηα ζπκθέξνληά 

ηνπο, κπνξεί φκσο λα δξνπλ θαη γηα δηθφ ηνπο φθεινο, αθνχ ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ 

εηαηξεία ηνπο ην επηηξέπεη. 

γ) Οη δαλεηζηέο. ηνπο ηειεπηαίνπο πεξηιακβάλνληαη νη πηζησηέο, ησλ νπνίσλ νη 

απαηηήζεηο δελ είλαη εμαζθαιηζκέλεο θαη νη θαηαζέηεο, ησλ νπνίσλ νη θαηαζέζεηο δελ 

είλαη εγγπεκέλεο. Απηή ε θαηεγνξία αλαιακβάλεη θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν αλάιεςεο θηλδχλνπ ηεο εηαηξείαο πνπ δαλείδνπλ. Όζν γηα ηνπο 
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πηζησηέο, απηνί είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν ψζηε λα 

ηνλ ηηκνινγήζνπλ ζσζηά. ε πεξίπησζε πνπ αιιάμεη ην επίπεδν ηνπ 

αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ απαηηνχκελε απφδνζε ή 

αξλνχληαη επηπιένλ δαλεηζκφ. 

 

5.2 Η χρήση της θεωρίας της πειθαρχίας στην αγορά στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις χρηματαγορές 

 

Ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα πξνζηεζνχλ δχν αθφκε 

παξάγνληεο, εθηφο ησλ κεηφρσλ, ησλ δαλεηζηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, νη 

νπνίνη εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία πεηζάξρεζεο κέζσ ηεο αγνξάο: 

α) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο αγνξέο παξαγψγσλ, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ηνπο, ρσξίο απηφ λα απνηειεί κέξνο ηνπ ξφινπ ηνπο. 

Ζ δνκή ηεο αγνξάο παξαγψγσλ είλαη ηέηνηα ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο. Παξφιν πνπ ζπκβαίλεη απηφ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά παξαγψγσλ 

ζεσξνχληαη απφ ηνπο πιένλ έκπεηξνπο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

β) Οη επνπηηθέο αξρέο, νη νπνίεο είλαη νη πην πνιχπινθνη παξάγνληεο απφ άπνςε 

θηλήηξσλ. ηφρνη ηνπο είλαη: 

• Ζ πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο απφ 

πησρεχζεηο ηξαπεδψλ “microprudential regulation”. 

• Ζ πξνζηαζία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ζπρλφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ζπζηεκηθψλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ “macroprudential 

regulation”. 

Ζ έλλνηα ηεο πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά, ελζσκαηψλεη δχν ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία 

ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά. Απηά είλαη: 

i) Ζ παξαθνινχζεζε “monitoring”, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ επελδπηψλ 

λα αμηνινγνχλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα εξκελεχνπλ νξζά ηηο 

κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, ελζσκαηψλνληαο ηηο ζηηο ηηκέο ησλ 

αμηφγξαθψλ ηεο. Με απηή ηελ έλλνηα απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία ζηελ 

επνπηεία, θαζψο ζεσξείηαη φηη νη επελδπηέο παξέρνπλ κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη επνπηηθέο αξρέο. 
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πρλά αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη σο έκκεζε πεηζαξρία “indirect discipline”. 

Φαίλεηαη φηη ε έκκεζε πεηζαξρία, είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ άκεζε, ηδηαίηεξα αλ 

απηή εληζρχεηαη κε πεξαηηέξσ δξάζεηο, φπσο: 

• Με ηελ επηβνιή πεξηζζφηεξεο δηαθάλεηαο, κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο δηαθφξσλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο βέβαηα πνπ δηαζέηνπλ νη επνπηηθέο αξρέο είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ δηαζέηεη ε αγνξά. Οη αξρέο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο πιεξνθφξεζεο πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη γεληθά 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, δεκνζηνπνηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα. Ωζηφζν, απαηηείηαη πξνζνρή ζηε δηαρείξηζε θαη δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ψζηε λα κελ πξνθαινχλ παληθνχο ή ηξαπεδηθέο θξίζεηο. 

• Με ηελ αιιαγή ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ησλ ηξαπεδψλ (έθδνζε δαλείσλ 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο). Παξφηη δελ ππάξρεη ηζρπξή απφδεημε φηη νη θάηνρνη κεηνρψλ 

ή ηίηισλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ, νη ηηκέο απηψλ ησλ 

ηίηισλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκε έλδεημε γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο. Γηα λα 

ζπκβεί φκσο απηφ, πξέπεη νη ηίηινη απηνί λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα απνηηκψληαη 

απφ ηηο αγνξέο. Ζ άπνςε απηή είλαη σζηφζν ακθηζβεηνχκελε, θαζψο ε πιεξνθνξία 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ησλ ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο δε κπνξεί λα ιεθζεί 

ππ' φςηλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελζσκαηψλεη θαη ηελ 

πηζαλφηεηα παξέκβαζεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

• Με ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο αγνξάο, κε ηξφπν ψζηε λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα 

ηεο επνπηείαο. Δκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε αγνξά δηαζέηεη πιεξνθνξίεο πνπ 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο ζηηο επνπηηθέο αξρέο, εθφζνλ ζπλδπαζηνχλ κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ νη ίδηεο απφ ηηο επνπηηθέο αλαθνξέο (π.ρ. δηαθνξέο ηηκψλ 

αγνξάο/πψιεζεο νκνιφγσλ θαζψο θαη νη απνδφζεηο ηνπο). 

ii) Ζ επίδξαζε “influence”, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ηθαλφηεηα ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα αληηιακβάλνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα κελχκαηα πνπ «ζηέιλεη» 

ε αγνξά, φπσο απηά εθθξάδνληαη ζηηο ηηκέο ησλ αμηφγξαθσλ. Με άιια ιφγηα, ζεσξείηαη 

φηη ε αγνξά κπνξεί λα επηδξά ζηηο απνθάζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, 

εθφζνλ νη ηειεπηαίεο δείρλνπλ ηελ θαηάιιειε επαηζζεζία ζηα κελχκαηα θαη ηελ 

απαξαίηεηε επειημία ζηελ πνιηηηθή ηνπο. Αλ θαη ε αληίιεςε, φηη ε αγνξά έρεη θαλφλεο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαβιέπνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ αηηκψξεηα, επέρεη 

ελ πνιινίο, ζέζε «άξζξνπ πίζηεο» ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

φηη είλαη εκπεηξηθά ζεκειησκέλε επαξθψο, ελψ είλαη ζπδεηήζηκν θαηά πφζν νη αγνξέο 

θαηαθέξλνπλ πάληνηε λα «πεηζαξρήζνπλ» ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Τπάξρνπλ 
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ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη νη αγνξέο ζπλήζσο έρνπλ ζαθή εηθφλα γηα ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο, αιιά ελδερνκέλσο ζηεξνχληαη ηεο 

δπλαηφηεηαο επεξεαζκνχ ηεο ηξέρνπζαο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο. Οξηζκέλεο απφ ηηο 

αηηίεο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε, ην 

θφζηνο παξαθνινχζεζεο, ηα πξνβιήκαηα αληηπξνζψπεπζεο, ε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ νκάδσλ κεηφρσλ θαη ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

κεηαμχ νκνινγηνχρσλ θαη κεηφρσλ. 

Θεσξείηαη φηη νη κέηνρνη θαη νη νκνινγηνχρνη ζπαλίσο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άκεζα 

ηελ πνιηηηθή πνπ αζθνχλ νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ (Scott, 2004; Benston, 2004). 

Γεληθφηεξα, νη ελδείμεηο γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ θαηφρσλ ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 

ή ησλ κεηφρσλ λα επεξεάζνπλ ηηο πνιηηηθέο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ δελ είλαη 

ζαθείο. 

5.3 Ζητήματα σχετικά με τη χρήση της θεωρίας της 

πειθαρχίας στην αγορά στην προληπτική εποπτεία 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ηζρχεη πάληα, ή ηζρχεη κεξηθψο, ε ζεσξία ηεο πεηζαξρίαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, πνηθίιινπλ απφ αγνξά ζε αγνξά θαη 

ζρεηίδνληαη κε θάπνηεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνθεηκέλνπ 

λα ηζρχεη ε πεηζάξρεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ αγνξά. Θα πξνζπαζήζνπκε ζηε 

ζπλέρεηα λα αλαιχζνπκε θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε γηα ηελ δηαηχπσζε απφςεσλ ζε φηη αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ 3νπ ππιψλα ηνπ λένπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ. 

5.3.1 Οι πληροφορίες 

Ζ πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ δεκνζηεπφκελσλ ζηνηρείσλ είλαη θξίζηκε γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Όηαλ ηα δεκνζηεπφκελα ζηνηρεία 

είλαη πνιιά αιιά φρη νπζηαζηηθά, φηαλ ηα ινγηζηηθά πξφηππα είλαη αλεπαξθή θαη ε 

πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο δελ είλαη ε ελδεδεηγκέλε, δελ 

κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα ζσζηή παξαθνινχζεζε ηεο επηρείξεζεο, αθφκε θη αλ 

δερζνχκε φηη νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο είλαη έκπεηξνη θαη δξνπλ νξζνινγηθά. Σα 



78 

 

εθαξκνδφκελα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ε γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ είλαη πνιχπινθα 

δεηήκαηα. Γεληθφηεξα, ν φξνο γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε 

κεγαιχηεξν φγθν πιεξνθνξηψλ, αιιά θπξίσο ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνσζνχλ ηε δηαθάλεηα. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο επλννχλ 

καθξνπξφζεζκα, ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηθαλή δηνίθεζε, επηηξέπνληαο ηνπο λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη κε φξνπο πνπ αληαλαθινχλ απηή αθξηβψο ηελ ηθαλφηεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα (Schmidt Bies, 2004). 

Ζ απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηνλ αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζήο ηνπο απφ 

ηελ επηρείξεζε. Οη θαηλνηνκίεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ λέσλ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, φπσο είλαη ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ θαη ηα 

παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα, έθαλαλ δπζθνιφηεξε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θηλδχλσλ ησλ κεγάισλ θαη πνιχπινθσλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, ε απιή παξάζεζε 

ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη πιένλ αξθεηή 

θαη απαηηείηαη δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ αιιά 

θαη γηα ηηο ππνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ γίλνληαη εθηηκήζεηο γηα ηηο αμίεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπνκέλσο, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ 

ζηνηρείσλ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ηππνπνηεκέλνο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αιιά 

θπξίσο λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην είδνο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδεη θάζε επηρείξεζε θαη απηά πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ν 

κέηνρνο/επελδπηήο/αλαιπηήο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αμηνινγήζεη (Schmidt Bies, 2004). 

Γηα λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε δελ αξθνχλ κφλν ηα ινγηζηηθά πξφηππα, 

φζν θαιά θη αλ είλαη, αλ δελ ζπλππάξρνπλ κε πςειήο πνηφηεηαο ειέγρνπο απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Οη ειεγθηηθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ειεγρφκελνπο 

γηα λα κεησζεί ν εζηθφο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη ζηε ζρέζε κεηαμχ δαλεηζηψλ θαη 

δηνηθνχλησλ ζηελ εηαηξεία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο, είλαη νη εηαηξείεο ή ηα 

πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο λα εκπλένπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ (Benston, 2004). Πξφζθαηα ζηηο ΖΠΑ νη επνπηηθέο 

αξρέο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πηνζέηεζαλ νδεγία πνπ ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα λα 

απνθιείζνπλ φπνηνλ ειεγθηή ζεσξνχλ αλεπαξθή γηα ηνλ έιεγρν θάπνηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. 

Ζ απψιεηα εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ, πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη είηε απφ αλεπάξθεηα 

ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, είηε απφ ειιηπείο ειέγρνπο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη 

ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ην πηζησηηθφ ζχζηεκα, θαη ζπλεπψο φιε 

ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο, ζε βαζηά θξίζε κε καθξνρξφληα πξνβιήκαηα. Ζ πεξίπησζε 
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ηεο θξίζεο ηνπ Ηαπσληθνχ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη θπξίσο ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηηο κέξεο καο, απνηειεί ίζσο ην 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα φπνπ ε αλεθηηθφηεηα ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, αιιά θαη 

ε θαθή ρξήζε ησλ «εξγαιείσλ» επνπηείαο, φπσο νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη ε 

εθηεηακέλε πξνζηαζία, φρη κφλν ησλ θαηαζεηψλ αιιά θαη ησλ θαηφρσλ ηίηισλ 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη κεηφρσλ, αθαίξεζε θάζε δπλαηφηεηα ζχληνκεο εμφδνπ απφ 

ηελ θξίζε. 

Μέξνο ηεο επζχλεο γηα ηελ χπαξμε δηαθάλεηαο θαη αθξίβεηαο ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ 

επελδπηψλ έρνπλ θαη νη αλαιπηέο. Σα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα ησλ αλαιπηψλ, αλάινγα 

κε ηε ζέζε πνπ έρεη ή επηζπκεί λα πάξεη ε εηαηξεία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο, 

αιιά θαη δεηήκαηα φπσο ε πηζαλή έιιεηςε ζε πξνζσπηθφ ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ 

ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, πξνθαινχλ πξφβιεκα γηαηί νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηνλ κέζν επελδπηή, είηε δελ είλαη αληηθεηκεληθέο, είηε είλαη αλχπαξθηεο. 

Δπνκέλσο, φζν θαη λα βειηησζνχλ ηα δεκνζηεπφκελα ζηνηρεία, δελ αζθνχλ θακηά 

επίδξαζε φηαλ ε πιεξνθνξία δελ θζάλεη ζηνλ επελδπηή θαη δελ είλαη ακεξφιεπηε. 

Απηφ απνδεηθλχεη φηη θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο αγνξέο πξέπεη λα απαηηνχλ 

πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε απφ ηηο εηαηξείεο, αλ απηή πνπ παξέρεηαη δελ 

είλαη αξθεηή. Σν γεγνλφο φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη απηή ε απαίηεζε απφ 

ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη απηνί αηζζάλνληαη πξνζηαηεπκέλνη 

απφ ηα δίθηπα αζθαιείαο. Δπνκέλσο, αθνχ απνπζηάδεη ν θφβνο απψιεηαο ησλ 

επελδχζεσλ ηνπο, δελ ππάξρεη ην θίλεηξν γηα ηελ απαίηεζε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθφξεζεο. Σέινο, ζεκαληηθφ ζεκείν ζε ζρέζε κε ηελ πιεξνθνξία απνηειεί ν 

ρξφλνο δεκνζηνπνίεζεο θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ζηνηρείσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, 

ιφγσ ηεο εληεηλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ. 

 

5.3.2 Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της πειθαρχίας από τις ομάδες που την 

ασκούν 

Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πεηζάξρεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη: 

νη κέηνρνη, νη δαλεηζηέο (θάηνρνη νκνιφγσλ θαη θαηαζέηεο), νη δηνηθήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη επνπηηθέο αξρέο θαη νη αληηζπκβαιιφκελνη ησλ ηξαπεδψλ ζηηο αγνξέο 

παξαγψγσλ. Σα ζπκθέξνληα ησλ νκάδσλ απηψλ είλαη νξηζκέλεο θνξέο 

αληηθξνπφκελα. Σαπηφρξνλα, ηα απνηειέζκαηα απφ θάπνηεο εκπεηξηθέο κειέηεο 

δείρλνπλ φηη ε θίλεζε ησλ ηηκψλ δελ ζπκβαδίδεη πάληα κε ηελ χπαξμε ησλ 

αληηθξνπφκελσλ απηψλ ζπκθεξφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη κέηνρνη θαη νη νκνινγηνχρνη 
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έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο 

(θαη νη δχν επηζπκνχλ λα ππάξρεη θεξδνθνξία), αιιά αληηθξνπφκελα ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάιεςε θηλδχλνπ. Οη νκνινγηνχρνη επηζπκνχλ κηθξφ θαη αλακελφκελν θίλδπλν, ελψ ε 

ζηάζε ησλ κεηφρσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θεξεγγπφηεηα “solvency” ηεο εηαηξείαο 

(Bliss, 2004). 

Έξεπλα πνπ έγηλε ζε ηξαπεδηθέο εηαηξείεο ησλ Ζ.Π.Α. “U.S. bank holding companies”, 

κε βάζε ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1986-1997, δείρλεη φηη, παξά ηελ ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ κεηφρσλ θαη νκνινγηνχρσλ, νη ηηκέο κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ 

θηλνχληαη, γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα, πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Ζ ίδηα έξεπλα δείρλεη 

επίζεο, φηη δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη αληαπφθξηζε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ νκνιφγσλ θαη ζπλεπψο νη 

κέηνρνη θαη νη νκνινγηνχρνη ειάρηζηα επεξεάδνπλ απηέο ηηο απνθάζεηο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, δελ ζα ήηαλ ίζσο θξφληκν λα βαζηζηεί ε επνπηεία ζηελ 

ππφζεζε φηη νη επελδπηέο θαηαθέξλνπλ λα απνηξέςνπλ ηηο δηνηθήζεηο απφ ηελ 

αλάιεςε ππεξβνιηθψλ επηπέδσλ θηλδχλνπ. Δπί ηνπ παξφληνο ηνπιάρηζηνλ, νη 

επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ επζχλε επεξεαζκνχ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Δπνκέλσο, είλαη κάιινλ ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε νη πξνηάζεηο 

ηεο “Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο” γηα έκκεζε ρξήζε ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο ζηελ 

επνπηηθή δηαδηθαζία. Οη θαηαζέηεο έρνπλ επίζεο ηζρπξφ ζπκθέξνλ λα επηβάιινπλ 

πεηζαξρία ζηηο ηξάπεδεο. Σν ζπκθέξνλ απηφ αηνλεί φηαλ θαιχπηνληαη απφ αζθάιεηα 

γηα ηηο θαηαζέζεηο ηνπο. Αθφκα φκσο θη αλ δελ θαιχπηνληαη, κπνξεί λα κελ έρνπλ ηελ 

εκπεηξία, ηε γλψζε θαη θπξίσο, ηε δχλακε λα επηβάιινπλ ηελ απαηηνχκελε πεηζαξρία. 

ηα πιαίζηα ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη ηα 

πξνζσπηθά θίλεηξα ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. ηηο ΖΠΑ, φπνπ ππάξρνπλ πνιιέο 

επνπηηθέο αξρέο, ππάξρεη θαη αληαγσληζκφο γηα ηελ επηθξάηεζή ηνπο. Όζν 

πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο ειέγρνπλ, ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ ρξεηάδνληαη γηα ηνπο 

επνπηηθνχο ειέγρνπο. Δπνκέλσο, ππάξρεη ην θίλεηξν ηεο επηβίσζεο ην νπνίν 

αληηκάρεηαη ηελ πεηζαξρία ζηελ αγνξά. Οη επνπηηθέο αξρέο αληηκεησπίδνπλ επίζεο, 

πνιηηηθέο πηέζεηο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ δελ βνεζά ηελ νξζή 

εθαξκνγή ηεο πεηζαξρίαο. Σέινο, ην γεγνλφο φηη ε ζπλεξγαζία επνπηεπφκελσλ θαη 

επνπηψλ είλαη πνιχ ζηελή, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εμαξηήζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηηο 

αξρέο λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο. Ζ κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ απφ ηε κία 

νκάδα ζηελ άιιε κπνξεί λα εληείλεη ην πξφβιεκα. Σέινο, πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη 

ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο επηδηψμεηο, αθφκε θαη κέζα ζηελ ίδηα νκάδα ζπκθεξφλησλ. 

Έλα παξάδεηγκα είλαη νη κέηνρνη πνπ είλαη επαγγεικαηίεο δηαρεηξηζηέο, ησλ νπνίσλ νη 
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επηδφζεηο ειέγρνληαη αλά ηξίκελν, ζε ζρέζε κε ηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο πνπ 

ηνπνζεηνχλ ίδηα δηαζέζηκα ζηελ εηαηξεία ή αθφκα θαη κε ηνπο κηθξνκεηφρνπο πνπ 

κπνξεί λα θαηέρνπλ κηθξφ κεξίδην ζηελ εηαηξεία, ην νπνίν, ελδερνκέλσο, 

αληηπξνζσπεχεη κεγάιν ηκήκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πεξηνπζίαο. ε βάζνο ρξφλνπ ηα 

δηαθνξεηηθά απηά ζπκθέξνληα ηζνξξνπνχλ, αιιά βξαρππξφζεζκα κπνξεί λα δξνπλ 

ελάληηα ζηελ δεκηνπξγία αμίαο “value” γηα ηελ εηαηξεία. 

Γελ πξέπεη λα αγλνείηαη επίζεο φηη ζηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο πεηζαξρίαο ηεο 

αγνξάο πεξηιακβάλεηαη ε ππφζεζε ησλ νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ ησλ 

επελδπηψλ, θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπο ζηε αμηνιφγεζε ησλ κελπκάησλ ηε αγνξάο. 

Όπσο ήδε αλαθέξακε αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ νη ζσζηέο θαη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο 

ε ππφζεζε ηεο νξζνινγηθήο αληίδξαζεο δελ ηζρχεη πάληνηε, αιιά εμαξηάηαη απφ ηηο 

γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη απφ ηελ αγνξά ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε. 

 

5.3.3 Το πρόβλημα αντιπροσώπευσης 

Μία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθε ζηε αξρή ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζεσξίαο γηα ηελ πεηζαξρία ζηελ αγνξά ήηαλ ε απνπζία ηνπ 

πξνβιήκαηνο αληηπξνζψπεπζεο “principal-agent problem”. Σν πξφβιεκα είρε ήδε 

επηζεκαλζεί απφ ηνλ “Adam Smith”, ν νπνίνο έιεγε φηη νη δηεπζπληέο ζπκκεηνρηθψλ 

εηαηξεηψλ “joint stock companies”, δελ δηαρεηξίδνληαη ηα δηθά ηνπο ρξήκαηα, αιιά 

ρξήκαηα ηξίησλ. Έηζη, είλαη αλακελφκελν φηη δελ ζα θξνληίδνπλ γηα απηά: «Οη 

δηεπζπληέο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, φκσο, φληαο νη δηαρεηξηζηέο ησλ ρξεκάησλ άιισλ 

θαη φρη δηθψλ ηνπο, δελ αλακέλεηαη λα ηα πξνζέρνπλ κε ηελ ίδηα αγσληψδε 

επαγξχπλεζε κε ηελ νπνία ηα πξνζέρνπλ νη ζπλέηαηξνη ζε κηα ζπκκεηνρηθή εηαηξεία». 

Αδηαθνξία θαη ζπαηάιε ελδερνκέλσο λα ππεξηζρχνπλ ζηε δηνίθεζε ησλ εηαηξεηψλ 

απηψλ. 

H πεηζαξρία ζηελ αγνξά έρεη θαηαθέξεη σο ζήκεξα λα πεξηνξίζεη, αιιά φρη λα 

εμνπδεηεξψζεη πιήξσο, ην θφζηνο αληηπξνζψπεπζεο. Ζ επίηεπμε κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο αληηπξνζψπεπζεο αληηζηαζκίδεη, ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ην κεηνλέθηεκα ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηδηνθηεζίαο-δηνίθεζεο. Δπηπιένλ κείσζε ηνπ θφζηνπο αληηπξνζψπεπζεο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ νη επνπηηθέο αξρέο. 

Τπάξρνπλ εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη απηνί νη έιεγρνη απνθαιχπηνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη γλσζηέο ζηελ αγνξά. 
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5.3.4 Η υποχρεωτική έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης 

Ζ ππνρξεσηηθή έθδνζε ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο είλαη ν κεραληζκφο πάλσ ζηνλ 

νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε πεηζαξρία ησλ ηξαπεδψλ ζηελ αγνξά. Ο ιφγνο 

είλαη φηη νη θάηνρνη ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, ιφγσ ηεο θαηάηαμεο πνπ έρνπλ 

ζηελ εμφθιεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, κεηά απφ ηνπο θαηαζέηεο θαη ηνπο θαηφρνπο 

“senior” νκνιφγσλ, έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν λα παξαθνινπζνχλ ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ 

απφ ηελ ηξάπεδα ηεο νπνίαο ηνπο ηίηινπο θαηέρνπλ. Με δεδνκέλν φηη δελ 

επσθεινχληαη απφ ηελ άλνδν ησλ θεξδψλ, είλαη αλακελφκελν φηη επηζπκνχλ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ζηελ αλάιεςε θηλδχλσλ. Δίλαη βέβαηα αληηιεπηφ, φηη ε εμνπζία ησλ 

θαηφρσλ ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο επί ηεο δηνίθεζεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Έηζη, 

έρεη πξνηαζεί νη ηίηινη απηνί λα θέξνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

δπλακψζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ επελδπηψλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πεηζαξρίαο. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα είλαη δηθαηψκαηα πψιεζεο “put options”, 

κε βάζε ηα νπνία νη θάηνρνη ησλ ηίηισλ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ πξφσξε 

απνπιεξσκή ηνπο, φπσο θαη ε κεηαηξεςηκφηεηα ησλ ηίηισλ ζε κεηνρέο. 

Πξφζθαηα πξνηάζεθαλ θαη άλσ φξηα “caps” ζην πεξηζψξην “spread” πάλσ απφ ηα 

θξαηηθά νκφινγα κε ην νπνίν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δαλείδνληαη νη ηξάπεδεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ πεξηνξηζκνί ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

ζεσξνχληαη πςεινχ θηλδχλνπ. 

Ζ απνζηξνθή θηλδχλνπ “risk aversion” ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ε νπνία πξνθαιείηαη 

απφ ηελ πηζαλφηεηα δηαηάξαμεο ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, πηζηεχεηαη φηη έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ηαχηηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο κε απηά ησλ επελδπηψλ- θαηφρσλ 

ηίηισλ (Gropp, 2004). ηελ πξάμε σζηφζν, ηα ζπκθέξνληα ησλ νκάδσλ απηψλ δελ 

είλαη πάληα ελαξκνληζκέλα θαη πάλησο νη δχν απηνί παξάγνληεο δελ αληηκεησπίδνπλ 

ηνλ ίδην βαζκφ θηλδχλνπ, θαζψο ζηνπο εθδηδφκελνπο ηίηινπο ν αλαιακβαλφκελνο απφ 

ηελ ηξάπεδα θίλδπλνο ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ ηηκή πνπ πιεξψλνπλ νη νκνινγηνχρνη 

θαη ζπλεπψο νη ηειεπηαίνη «απνδεκηψλνληαη» γηα απηφλ. Δπηπξνζζέησο, ε πηζαλφηεηα 

επνπηηθήο παξέκβαζεο γηα ηπρφλ πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο έρεη ελζσκαησζεί ζηηο ηηκέο 

ησλ ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο. 

ηα ζπζηήκαηα εγγχεζεο θαηαζέζεσλ αληίζεηα, νη ηξάπεδεο δελ πιεξψλνπλ πνζά 

πξνζαξκνζκέλα ζηνπο αλαιακβαλφκελνπο απφ απηέο θηλδχλνπο, κε απνηέιεζκα ηε 

δηάρπζε θηλδχλνπ (externalities) ζην πηζησηηθφ ζχζηεκα. Δπηπιένλ, αλ κία ηξάπεδα 

νδεχεη πξνο ηε ρξενθνπία, νη θάηνρνη ησλ ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο αληηδξνχλ 
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φπσο νη κέηνρνη, δειαδή αδηαθνξνχλ αλ ε δηνίθεζε εκπιαθεί ζε απμεκέλνπ θηλδχλνπ 

επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

Γεληθφηεξα, πάλησο αλαγλσξίδεηαη φηη πξνυπφζεζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ 

ηίηισλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο έκκεζεο πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά, είλαη λα ππάξρεη δήηεζε γηα 

απηνχο θαη νη αγνξαζηέο ηνπο λα είλαη έκπεηξνη επελδπηέο. Δπίζεο, ε επίηεπμε ηεο 

έκκεζεο πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά ζπλαξηάηαη θαη απφ νξηζκέλεο άιιεο πξνυπνζέζεηο, 

φπσο ε δηάζεζε ηίηισλ ζην επξχ θνηλφ, ε ξεπζηφηεηα ησλ αγνξψλ, ε ζπρλφηεηα θαη ε 

δηάξθεηα ησλ εθδφζεσλ ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη ηέινο, ε δπλαηφηεηα 

απνξξφθεζεο ηνπο απφ ηηο αγνξέο. Όζν γηα ηηο ηηκέο ησλ νκνιφγσλ απηψλ, κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πεηζάξρεζε ηεο αγνξάο, εθφζνλ νη επνπηηθέο αξρέο δελ 

αθνινπζνχλ αλεθηηθή πνιηηηθή ή πνιηηηθή πξνζηαζίαο “regulatory forbearance” 

απέλαληη ζηηο πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο. Πάλησο απαηηείηαη πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπο 

γηαηί νη απνδφζεηο ηνπο δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν πξηκ θηλδχλνπ αιιά πνιιέο θνξέο θαη 

πξηκ ξεπζηφηεηαο. 

Μηα ζρεηηθά πξφζθαηε έθζεζε ηεο “Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο”, πνπ ζηεξίρζεθε ζε 

εκπεηξηθά ζηνηρεία απφ ηηο εθδφζεηο ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζηηο θεθαιαηαγνξέο 

ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο “Δ.Δ.”, απνδεηθλχεη φηη νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο δελ ηεξνχληαη πάληνηε ζηελ πξάμε. Έηζη, αλ θαη ε έθδνζε ηίηισλ 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο είλαη κηα δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζηελ “Δ.Δ.”, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ δελ εθπιεξψλεηαη ην θξηηήξην ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ ηίηισλ 

απηψλ ζην επξχ θνηλφ. Δλδεηθηηθφ ηεο ηάζεο απηήο είλαη ελψ ην δηάζηεκα 1990-2001, 

έγηλαλ 4.000 ηέηνηεο εθδφζεηο, ην 50% απηψλ εθδφζεθαλ απφ κηθξέο, δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα, απνηακηεπηηθέο ηξάπεδεο ζηε Γεξκαλία, νη νπνίεο δηέζεζαλ ηνπο ηίηινπο 

απηνχο κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε. Δπίζεο, ε ζπρλφηεηα θαη ε δηάξθεηα ησλ εθδφζεσλ 

απηψλ δελ θπκάλζεθε ζηα επηζπκεηά ρξνληθά επίπεδα, παξφιν πνπ ε εηζαγσγή ηνπ 

επξψ βνήζεζε ηηο αγνξέο ησλ κηθξφηεξσλ ρσξψλ ηεο “Δ.Δ.” λα απνθηήζνπλ 

κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα, κεηψλνληαο ην θφζηνο έθδνζεο θαη δηεπξχλνληαο ηελ 

επελδπηηθή βάζε. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε αλαθέξεη φηη ε ζπρλφηεηα ησλ εθδφζεσλ 

είλαη ιηγφηεξεο ησλ δχν αλά έηνο, αληί γηα ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ, ελψ θαη ε αξρηθή ηνπο 

δηάξθεηα μεπεξλάεη, θαηά πνιχ ηελ ελδεδεηγκέλε δηάξθεηα ησλ δχν ρξφλσλ. Σν 

γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο είλαη φηη ε πεηζαξρία ζηελ αγνξά κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί αξρηθά κφλν γηα κεγάινπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ πηζησηηθνχ ηνκέα ηεο “Δ.Δ.”. 
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5.3.5 Ο προσδιορισμός του συστημικού κινδύνου 

Ζ πεηζαξρία ζηελ αγνξά δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

ζπλνιηθά αλαιακβάλεηαη απφ ην ζχζηεκα, αιιά κφλν ζην λα πεξηνξίζεη ηνλ 

ππεξβνιηθφ θίλδπλν αλά επηρείξεζε. Οη αγνξέο αδπλαηνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ ππεξβνιηθή έθζεζε ζε θίλδπλν ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο σο 

ζχλνιν. Απνδείμεηο γηα απηφ ππάξρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία, ζε πνιιέο απφ ηηο 

θξίζεηο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζφλ, αιιά θπξίσο ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα, απφξξνηα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνιιψλ ρσξψλ. 

Ο βαζηθφο ιφγνο γηα απηέο ηηο θξίζεηο δελ ήηαλ ε αδπλακία κεξηθψλ ηξαπεδψλ πνπ 

επεξέαζε φιν ην ζχζηεκα, αιιά ε δεκηνπξγία αλνηγκάησλ πνπ ιίγν-πνιχ κνηξαδφηαλ 

φιν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, αλνίγκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε καθξννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζρεηίδνληαλ κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη αγνξέο αδπλαηνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ην ζπλνιηθφ θίλδπλν ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη ε δπζθνιία 

αληίιεςεο ηεο «ρξνληθήο δηάζηαζεο» ηνπ θηλδχλνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν 

αλαιακβαλφκελν θίλδπλν απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ (Knight, 2004).  

Με άιια ιφγηα είλαη δπζθνιφηεξν λα πξνζδηνξηζηεί ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη κία 

επηρείξεζε φηαλ φιεο νη επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ πςειφηεξα επίπεδα θηλδχλνπ, 

νπφηε φιν ην ζχζηεκα παξνπζηάδεηαη σο θπζηνινγηθφ απφ απηή ηελ άπνςε, αιιά σο 

ζχλνιν γίλεηαη πνιχ πην επηθίλδπλν. Ζ αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζπζηεκηθνχ 

θηλδχλνπ ζπλαξηάηαη επίζεο, κε ηα θίλεηξα αλάιεςεο θηλδχλνπ απφ ηνπο επηκέξνπο 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Πξάμεηο πνπ γηα θάζε επηκέξνπο επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη 

απφιπηα δηθαηνινγεκέλεο, φηαλ απνηεινχλ πξαθηηθή γηα ην ζχλνιν ελφο θιάδνπ ή κίαο 

νηθνλνκίαο κπνξεί λα παξάγνπλ αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

αλνδηθέο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ν θφβνο απψιεηαο θεξδψλ κπνξεί λα θάλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα μεράζνπλ πξφζθαηξα ηελ απνζηξνθή ηνπο πξνο ηνλ θίλδπλν θαη λα 

πξνθαιέζεη ππεξέθζεζε ηνπο ζε παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο ε αχμεζε ηεο πηζησηηθήο 

επέθηαζεο, ε άλνδνο ζηηο ηηκέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε αχμεζε δαπαλψλ ζε κε 

δηαηεξήζηκα επίπεδα. Ζ δεκηνπξγία πξνζδνθηψλ «γηα ζηαζεξή αχμεζε ηεο επεκεξίαο 

θαη ησλ αθαζάξηζησλ θεξδψλ, θάλεη ηελ θεξδνζθνπία ζηα ραξηνθπιάθηα 

ειθπζηηθφηεξε. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα απνδέρνληαη κηα δηάξζξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ 

κεηψλνπλ ηε ξεπζηφηεηα ηνπο, ε νπνία ζα είρε απνξξηθζεί ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο». 
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Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ζε θαζνδηθέο θάζεηο ηνπ θχθινπ, νη ινγηθέο ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, πεξηθνπέο δαπαλψλ γεληθεχνληαη δεκηνπξγψληαο γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

δπζπξαγία. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θη απφ ηηο θπθιηθέο θηλήζεηο “patterns” ησλ 

δηαβαζκίζεσλ “credit ratings” ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ηηο ηηκέο ησλ νκνιφγσλ, αιιά θη 

απφ άιια ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα δηάθνξα είδε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Απηά 

ηα κέηξα απεηθνλίδνπλ ην ζρεηηθφ θίλδπλν ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. δηαρξνληθά 

φκσο ηείλνπλ λα θηλνχληαη ηαπηφρξνλα πξνο ηελ ίδηα αλνδηθή ή θαηεχζπλζε θαη ζπρλά 

ζπγρξφλσο κε ηε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Απηή ε ζπζηεκαηηθή θίλεζε πξνο κία 

θαηεχζπλζε δείρλεη άιινηε ππνεθηίκεζε θαη άιινηε ππεξεθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, ιφγσ γεληθεπκέλεο επθνξίαο ή απαηζηνδνμίαο, αληίζηνηρα, γηα ηηο κειινληηθέο 

πξννπηηθέο (Tsatsaronis, 2004). 

5.3.6 Η πειθαρχία της αγοράς στις αναδυόμενες οικονομίες 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε εμέηαζε ην ξφιν ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο ζηε δηαθχιαμε ηεο 

ηζνξξνπίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, εζηηάδνληαο ζηηο αλεπηπγκέλεο αγνξέο ησλ 

ΖΠΑ θαη ηεο Δ.Δ. Όκσο, ε ιεηηνπξγία ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο δελ κπνξεί λα είλαη ην 

ίδην απηνλφεηε ζε νηθνλνκίεο κε δηαθνξεηηθφ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, κηθξφηεξε αλάπηπμε 

ησλ αγνξψλ θαη ιηγφηεξν εθιεπηπζκέλε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Όπσο νξζά 

ηνλίδεη ν “Coase”, «ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη, ζε 

κεγάιν βαζκφ, ζην πσο ζπκπεξηθέξνληαη νη δηάθνξνη νξγαληζκνί, ηδηαίηεξα νη 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο». 

Ζ πεηζαξρία ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο παξνπζηάδεη επηπιένλ πξνβιήκαηα, ζε 

ζρέζε κε ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, γηα ην ιφγν φηη ε ηθαλφηεηα ησλ παξαγφλησλ ηεο 

αγνξάο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα επηβάιινπλ πεηζαξρία ζηηο ηξάπεδεο πξνυπνζέηεη 

ηελ χπαξμε ψξηκσλ, κε πςειή ξεπζηφηεηα αγνξψλ, ζηηο νπνίεο νη ηηκέο θαη νη 

δηαθηλνχκελεο πνζφηεηεο αμηφγξαθσλ πξνζθέξνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηα δηαπξαγκαηεχζηκα 

αμηφγξαθα είλαη πην ζπάληα, ζε ζρέζε κε ηηο «ψξηκεο» αγνξέο, ελ κέξεη ιφγσ ηνπ 

κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ πςειφηεξνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ. 

Δπηπιένλ, ζε ηέηνηεο νηθνλνκίεο ε δεπηεξνγελήο αγνξά αμηφγξαθσλ δελ είλαη ζπλήζσο 

αλεπηπγκέλε κε απνηέιεζκα νη ηηκέο θαη νη πνζφηεηεο πνπ δηαθηλνχληαη λα κελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιείν γηα ηελ επηβνιή πεηζαξρίαο. 

Έλα άιιν πξφζθνκκα ζηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο είλαη θαη ε θπζηνγλσκία ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο νηθνλνκίεο απηέο. Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο αλήθεη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπ ζην θξάηνο, κε ζπλέπεηα νη κέηνρνη λα κελ κπνξνχλ λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πεηζαξρία ησλ ηξαπεδψλ. Δπηπιένλ, ν θξαηηθφο ραξαθηήξαο 

ησλ ηξαπεδψλ εθιακβάλεηαη σο έκκεζε θξαηηθή εγγχεζε πνπ νθείιεηαη ζην κέγεζνο 

ηνπο, ζηε ζπζηεκηθή ηνπο επίδξαζε αιιά θαη ζην ξφιν πνπ παίδνπλ ζηνλ δαλεηζκφ ηνπ 

θξάηνπο. Ζ πξνζηαζία ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πξνο ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο ζε 

πεξηφδνπο θξίζεσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γεληθφηεξε ραιάξσζε ησλ θαλφλσλ 

επνπηείαο, κε θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

πεηζαξρία ζηελ αγνξά ππνζθάπηεηαη θαη απφ πνιηηηθέο πξνζηαζίαο απφ ηελ πηψρεπζε 

ππέξ ησλ κεγάισλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πνιηηηθέο πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κε ζπλέπεηα ην θίλεηξν ησλ κεηφρσλ γηα παξαθνινχζεζε ησλ 

ηξαπεδψλ λα αηνλεί. Σηο ίδηεο ζπλέπεηεο, σο πξνο ηνπο θαηαζέηεο, απηή ηε θνξά έρνπλ 

θαη ηα ζπζηήκαηα εγγχεζεο θαηαζέζεσλ. Σέινο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

πεηζαξρία ζηελ αγνξά νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθαηξε θαη έγθπξε 

πιεξνθφξεζε, ζεκείν ζην νπνίν νη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο έρνπλ αδπλακία. 

Υσξίο λα αγλνείηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην, ν θχξηνο ίζσο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

πεηζαξρία ζηελ αγνξά ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, είλαη ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο καδί 

κε απηφλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. ρεηηθά κεγάια 

ζνθ ζηελ νηθνλνκία, ζπλδπαδφκελα κε ηελ εμάξηεζε απφ ηηο δηεζλείο ξνέο θεθαιαίσλ, 

πξνθαινχλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ παξαγσγή θαη έληνλε ηάζε γηα πθέζεηο. Απηέο 

κε ηε ζεηξά ηνπο ρεηξνηεξεχνπλ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ δαλεηδφκελσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηε θεξεγγπφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. Παξάιιεια, ζηηο ρψξεο απηέο κε 

αζηαζή λνκηζκαηηθή θαηάζηαζε, νη επελδπηέο κεηαηξέπνπλ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο ζε 

ζθιεξφ λφκηζκα (δνιάξηα ή Δπξψ) ή αλ απηφ δελ επηηξέπεηαη, ηηο κεηαθέξνπλ ζην 

εμσηεξηθφ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αζηάζεηαο ζην ζχζηεκα. Οη παξάγνληεο 

απηνί επηζθηάδνπλ ηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ ηξαπεδψλ φζν θαιά θαη αλ είλαη αθνχ νη 

θαηαζέηεο θαη επελδπηέο αληηδξνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ν νπνίνο 

επηδξά θαη ζηηο αλακελφκελεο κεηαβνιέο ησλ κειινληηθψλ ζεκειησδψλ κεγεζψλ. Σα 

παξαπάλσ δελ δείρλνπλ έιιεηςε ηεο πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά ζηηο αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο, αιιά θπξίσο, αληαπφθξηζε ζε πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

ζηηο αγνξέο απηέο εμαξηψληαη απφ ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. ε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ ε κφλε ιχζε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ είλαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ – 

φζν είλαη δπλαηφ – ηελ έθζεζε ηεο ηξάπεδαο ζε ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο. 
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6 Σύνοψη και συμπεράσματα 

6.1 Σύνοψη 

Οη ζπλζήθεο «Βαζηιεία ΗΗ» θαη «Βαζηιεία ΗΗΗ», απνηεινχλ ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο 

πνιιψλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα ππνπνηήζνπλ νξηζκνχο, θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάιεςεο θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε δηεξεχλεζε θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ επηπηψζσλ ησλ ζπλζεθψλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη ΗΗΗ ζηελ 

νξγαλσζηαθή θαη ηε ρνξεγεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Σξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη 

ζηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλα εηζαγσγηθά ζηνηρεία. ηε 

ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθεθαλ γεληθά ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα θαη ηα 

ξπζκηζηηθά πιαίζηα πνπ έρεη θαζηεξσζεί δηεζλψο ε αλαγθαηφηεηά ηνπο, ψζηε λα 

επνπηεχνπλ ηηο ηξάπεδεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία απηψλ, 

αιιά θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Σν ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεθε ηε ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Αθνχ αλαθέξζεθαλ 

θάπνηα γεληθά ζηνηρεία, ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ νη 3 ππιψλεο ηεο ζπλζήθεο, ελψ 

έκθαζε δφζεθε ζηελ εθαξκνγή ηεο σο πξνο ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αιιά θαη δηάθνξεο θξηηηθέο πνπ έρεη δερηεί ε ελ ιφγσ ζπλζήθε. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην παξνπζίαζε νξηζκέλα πξνθαηαξθηηθά δεηήκαηα πνπ είραλ εγεξζεί 

θαη νδήγεζαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο «Βαζηιεία ΗΗΗ». Πεξηέγξαςε επίζεο θάπνηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ ζπλζήθεο, αιιά θαη νξηζκέλα ζηνηρεία θξηηηθήο πνπ ήδε 

έρνπλ μεθηλήζεη λα αλαθαίλνληαη ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Σν πέκπην θεθάιαην παξνπζίαζε νξηζκέλεο επηπηψζεηο ησλ ζπλζεθψλ «Βαζηιεία ΗΗ» 

θαη «Βαζηιεία ΗΗΗ», θπξίσο σο πξνο ηελ πεηζαξρία ησλ ρξεκαηαγνξψλ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, αξρηθά αλέιπζε βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηελ πεηζαξρία ζηηο ρξεκαηαγνξέο θαη 

πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα ειεγρζεί. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη νξηζκέλα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηξφπσλ (νη νπνίνη νξίδνληαη ζηηο ελ ιφγσ 

ζπλζήθεο), νη νπνίνη απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πεηζαξρίαο ζηηο ρξεκαηαγνξέο. 
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6.2 Βασιλεία ΙΙ 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην λέν χκθσλν ζα επηθέξεη νπζηαζηηθέο 

αιιαγέο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζα απαηηήζεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη δηάζεζε πφξσλ 

ηφζν απφ ηηο ηξάπεδεο, φζν θαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. Δπηπιένλ, γηα ηε δηαζθάιηζε 

ίζσλ φξσλ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ λένπ 

πκθψλνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο, είλαη απνιχησο αλαγθαίν λα ππάξμεη νκνηνκνξθία θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ, κέζσ ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο ζχγθιηζεο ησλ επνπηηθψλ ηερληθψλ θαη 

πξαθηηθψλ δηεζλψο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο έρεη ζπζηήζεη 

Οκάδα Δθαξκνγήο ηνπ πκθψλνπ, ελψ ε λέα δηάζξσζε ησλ Δπηηξνπψλ, πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθηηκάηαη φηη ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Ζ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ λα γίλεη ν ηξαπεδηθφο θιάδνο αθφκα αζθαιέζηεξνο. Αλ 

θαη νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο θαη εζληθέο ελψζεηο ηξαπεδψλ ζπκθσλνχλ, δελ είλαη θαη 

ιίγνη απηνί πνπ εθθξάδνπλ δεκνζίσο ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

πκθσλίαο θαη ζεσξνχλ δχζθνιε ηελ έγθαηξε εθαξκνγή ηεο. ηελ Ηηαιία, γηα 

παξάδεηγκα, ε Βαζηιεία ΗΗ ζεσξείηαη ππεξβνιηθά ζχλζεηε. ηηο Ζ.Π.Α., πνιινί ηε 

ζεσξνχλ αλεθάξκνζηε. 

ηε Νφηηα Αθξηθή, αληίζεηα, νη ηξάπεδεο βιέπνπλ ηε Βαζηιεία ΗΗ κε ζεηηθφ ηξφπν φζνλ 

αθνξά ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα γίλεη πην 

ειθπζηηθή γηα επελδχζεηο. Ζ ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο 

επηηαγέο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην γεσγξαθηθφ ρψξν φπνπ απηέο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Όινη νη δηεζλείο φκηινη, αλεμαξηήησο έδξαο, ππνρξενχληαη λα 

ζπκκνξθσζνχλ. Δπηπξνζζέησο, ζηελ Ακεξηθή, ηε Νφηηα Αθξηθή, ηελ Ωθεαλία θαη ηε 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία νη «κεγάιεο» ηξάπεδεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο πνπ ζα 

πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηε Βαζηιεία ΗΗ. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηέινο, φιεο 

αλεμαηξέησο νη ηξάπεδεο θαη θάζε άιιεο κνξθήο πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα 

εθαξκφζνπλ ηε πκθσλία. 

Ζ ξαγδαία θαη απφηνκε πηζησηηθή επέθηαζε δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ρσξίο ηηο 

απαξαίηεηεο ππνδνκέο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ, φπσο δηαπίζησζαλ ρψξεο φπσο ε 

Νφηηα Κνξέα θαη ρψξεο ηεο πξψελ αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Αλ θαη ζε πνιιέο απφ απηέο 

ηηο ρψξεο, νη ηξάπεδεο δελ είλαη άκεζα ππνρξεσκέλεο λα εθαξκφζνπλ ηε Βαζηιεία ΗΗ, 
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εληνχηνηο, πνιινί νξγαληζκνί ήδε βαδίδνπλ ζην κνλνπάηη ηεο πινπνίεζεο. Έιιεηςε 

ππνδνκήο ζηνπο ίδηνπο ηνπο νξγαληζκνχο, φζν θαη ζηηο αγνξέο πνπ απηνί 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, πςειφ θφζηνο, νιηγφρξνλε εκπεηξία ζε ζέκαηα ηεο εθάζηνηε 

ξπζκηζηηθήο αξρήο (θεληξηθήο ηξάπεδαο) είλαη κεξηθέο απφ ηηο δπζθνιίεο. 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ είλαη λα δηεπθξηληζζνχλ 

πεξαηηέξσ νη επηπηψζεηο απφ ηελ ακνηβαία εγθαηάζηαζε ηξαπεδψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη Ζ.Π.Α., θαζψο νη αξρέο ησλ Ζ.Π.Α. πξνηίζεληαη λα εθαξκφζνπλ κφλν ηηο 

εμειηγκέλεο κεζνδνινγίεο γηα ηηο ηξάπεδεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο, ελψ γηα 

ηηο ινηπέο δελ ζα εθαξκνζζνχλ νη ινηπέο κέζνδνη. Αληίζηνηρα θαη νη επνπηηθέο αξρέο 

ήδε πξνζαξκφδνπλ, φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ επνπηηθή 

κεζνδνινγία ηνπο, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ αξρηθά νη 

απινχζηεξεο κέζνδνη ηφζν γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ ππιψλα ηνπ πκθψλνπ, φζν θαη γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο 

πην εμειηγκέλεο κεζφδνπο ζηελ πηνζέηεζε ησλ νπνίσλ ε πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

αλακέλεηαη λα νδεγήζεη. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαπηζηψλεη φηη 

ππάξρεη αξθεηή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην βαζκφ πξνεηνηκαζίαο ησλ δηαθφξσλ 

ηξαπεδψλ. Οξηζκέλεο απφ απηέο έρνπλ έγθαηξα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο θαη έρνπλ πξνρσξήζεη, άιιεο 

πεξηζζφηεξν θαη άιιεο ιηγφηεξν, ζηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα αμηνιφγεζεο, ή ε πεξαηηέξσ 

αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ θνξέσλ πνπ ζα πξνρσξνχζε ζηελ πηζηνιεπηηθή θαηάηαμε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, ζα ζπλέδξακε νπζηαζηηθά ηηο ηξάπεδεο ζηελ εθαξκνγή 

ηφζν ηεο ηππνπνηεκέλεο, φζν θαη ηεο ζεκειηψδνπο πξνζέγγηζεο εζσηεξηθψλ 

δηαβαζκίζεσλ κε επλντθέο επηπηψζεηο θαη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο σο πξνο ην 

θφζηνο ησλ δαλείσλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αθελφο 

παξαθνινπζεί θαη ελζαξξχλεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ηξαπεδψλ γηα επηηάρπλζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ αμηνιφγεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ νη 

πξνεγκέλεο κέζνδνη φρη κφλν γηα ιφγνπο θήκεο, αιιά θπξίσο γηα ιφγνπο 

αληαγσληζκνχ θαη αθξηβέζηεξεο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ ε ίδηα 

πξνζαξκφδεη ζηαδηαθά θαη ηηο δηθέο ηεο κεζφδνπο γηα ηελ άζθεζε ηεο ηξαπεδηθήο 

επνπηείαο. Ήδε έρεη πηνζεηεζεί λέν νξγαλφγξακκα ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επνπηεία 

δηεχζπλζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην νπνίν είλαη θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

ζεκεξηλέο απαηηήζεηο γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο επί ησλ ηξαπεδψλ 
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θαη ησλ ινηπψλ επνπηεπφκελσλ απφ απηή επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ε ηξάπεδα δίλεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο, πνπ απφ θνηλνχ κε εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, πνπ 

πξνζιακβάλνληαη απφ ηελ αγνξά, ζα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε 

εθαξκνγή ηνπ θαηλνχξγηνπ πιαηζίνπ θαη γεληθφηεξα ε άζθεζε επνπηείαο κε βάζε ηηο 

βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο. 

Απνηέιεζκα ησλ νδεγηψλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζα είλαη ε πινπνίεζε πξνρσξεκέλσλ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ 

«νκπξέια» ηεο λέαο πκθσλίαο, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηε βέιηηζηε δηεζλή 

πξαθηηθή θαη ηνλ νδεγφ θαη γηα ηηο ηξάπεδεο, πνπ δελ ππνρξενχληαη άκεζα λα ηηο 

εθαξκφζνπλ. Οη επηηαγέο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζα επηθέξνπλ, επίζεο, ζχγθιηζε ησλ 

πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηφζν ζην ρψξν ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, φζν θαη ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα πηζηψζεσλ ηφζν ζηηο 

αλαπηπγκέλεο, φζν θαη ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. Σέινο, ζα δηεπθνιχλνπλ έλα λέν 

θχκα ζπγρσλεχζεσλ ζε φια ηα επίπεδα κεηαμχ δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, ζε εζληθφ 

επίπεδν, αιιά θαη κεηαμχ εμεηδηθεπκέλσλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ. Αθφκε, ηα 

πξνζδνθψκελα νθέιε είλαη εμίζνπ κεγάια, φπσο απμεκέλεο απνηηκήζεηο θαη 

πξφζβαζε ζε δηεζλή θεθάιαηα θαη αγνξέο. Γελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη ην γεγνλφο φηη 

πνιιέο απφ ηηο «κεγάιεο» ηξάπεδεο ζε αλαδπφκελεο αγνξέο αλήθνπλ ζε κεγάινπο 

δηεζλείο ηξαπεδηθνχο νκίινπο πνπ έρνπλ νχησο ή άιισο ηελ ππνρξέσζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Οη φκηινη απηνί, ελψ έρνπλ εθηελή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ηξαπεδψλ θαη δπζθνιεχνληαη λα εθαξκφζνπλ κία ζηξαηεγηθή γηα φια ηα κέιε ηνπο. Σν 

ζέκα απηφ αληηκεησπίδεηαη ήδε κε δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο. 

ην ζεκεξηλφ επκεηάβιεην παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ε δηαζθάιηζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα απνθηά αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία 

σο κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο απφ 

θιπδσληζκνχο. Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ λένπ πκθψλνπ ζα απμήζεη ηελ Βαζηιεία ΗΗ & 

Σξαπεδηθφ ζχζηεκα (Μειέηε Πεξίπησζεο) απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο 

επνπηείαο θαη έηζη ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Σφζν νη ηξάπεδεο, φζν θαη νη επνπηηθέο αξρέο, αιιά θαη νη 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη έγθαηξα θαη ζπζηεκαηηθά λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ 

πκθψλνπ θαη έηζη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 
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ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ99. ε γεληθέο γξακκέο νη 

ελ ιφγσ νδεγίεο ζηφρν έρνπλ λα απαιχλνπλ νπνηαδήπνηε απνζηαζεξνπνηεηηθή 

δηάζηαζε κπνξεί λα εηζάγεη ζηελ απνηίκεζε ηνπ «δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ» θαη ηνπ 

«ραξηνθπιαθίνπ αγνξαπσιεζηψλ» ησλ ηξαπεδψλ κηα εγρψξηα ή κηα δηεζλήο θξίζε. 

πλήζσο θάηη ηέηνην εθθξάδεηαη κέζσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Γη‟ απηφ νη θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ πξνβιέπνπλ κηα 

πην ζηελή παξαθνινχζεζε, απφ κέξνπο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, ηεο πηζησηηθήο 

επέθηαζεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. 

Σειηθά, εθείλν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε είλαη φηη ε επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ησλ 

θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ είηε ζηελ Διιάδα, είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε νηθνλνκία ζα 

θξηζεί εθ ηνπ απνηειέζκαηνο. 

6.3 Βασιλεία ΙΙΙ 

Οη λένη θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα δακάζνπλ ηηο ηξαπεδηθέο 

επελδχζεηο, λα πξνζδψζνπλ ζηηβαξφηεηα θαη δηαθάλεηα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Σν 

λνκνζεηηθφ πλεχκα ζπκππθλψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο κηα λέαο ηξαπεδηθήο 

θξίζεο κέζσ έιιεηςεο δηαρείξηζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ. 

Οη λένη θαλφλεο εμαλαγθάδνπλ ηηο ηξάπεδεο λα πξνβνχλ ζε λέεο ελέξγεηεο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο ελίζρπζε. Ζ δηάζεζή ηνπο φκσο γηα λέα δάλεηα 

είλαη κεησκέλε θαζψο ε ξεπζηφηεηα πάεη πεξίπαην. Οη λνκνζεηηθέο πξνζέζεηο δελ 

επαιεζεχνληαη θαη θαηαθέξνπλ ηειηθά έκκεζν ρηχπεκα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν. 

Πιήηηνληαη ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αλαδεηνχλ αγσλησδψο 

θεθάιαηα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο. 

Ζ ζηξεβισκέλε εμίζσζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί έρεη ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ 

αλαιπηψλ πνπ εζηηάδνπλ πιένλ ζηα δπζκελή απνηειέζκαηα θαη ηελ ηζρλή αλάπηπμε 

ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Αλ νη θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο επαγγειίδνληαλ ηελ εμάιεηςε ηνπ ζπζηεκηθνχ ξίζθνπ απφ 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη επηρεηξήζεηο κνηάδνπλ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε αλαιπηψλ θαη 

επελδπηψλ, σο ν λένο πιένλ επηθίλδπλνο θιάδνο λα ππνθέξεη απφ κηα ζπζηεκηθή 

θξίζε. 

Οη ξπζκίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ αγνξά ησλ παξαγψγσλ θαη ησλ 

εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζηελ Δπξψπε αλεζπρνχλ 

ηηο αγνξέο. Μπνξεί λα μεθαζαξίδνπλ σο έλα ζεκείν ηελ αγνξά αιιά νη ινκπίζηεο 



92 

 

ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ηηο θαηεμνρήλ αγνξέο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηνξηζκνί ζα θέξνπλ αληίζηνηρεο κεηψζεηο ζπλαιιαγψλ θαη 

ηδίξνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη ν πξψηνο πνπ ζα ηελ πιεξψζεη ζα είλαη... ε 

ξεπζηφηεηα. 

Ο πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Δηαηξηθψλ Οκνιφγσλ, Richard Raeburn 

παξαδέρεηαη ηελ χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο. “Οη επηρεηξήζεηο ζα ππνθέξνπλ απφ 

ξεπζηφηεηα, ζα πηεζηνχλ, είλαη παζηθαλέο, έπξεπε φκσο θάπνηα ζηηγκή λα κπεη κηα 

ηάμε ζ' απηή ηελ αδηαθαλή αγνξά ησλ εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ”. 

Ο Raeburn αλαθέξζεθε θαη ζην ζέκα θεθαιαηαθήο αμηνιφγεζεο. Οη εηαηξείεο ζα δνπλ 

γηα θαηξφ κε ην ξίζθν ηνπ... θιεηζίκαηνο ηεο θάλνπιαο ηεο ξεπζηφηεηαο. Πιήηηνληαη θαη 

απφ ηα λέα δεδνκέλα ζηνπο ηξαπεδηθνχο θιάδνπο αιιά θαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηελ αγνξά ησλ παξαγψγσλ. Απηφ δελ ηηο βνιεχεη, φζν θαη αλ θάπνηνη επινγνχλ ηα 

γέληα ηνπο γηα ζέζπηζε θαλφλσλ δηαθάλεηαο ζηελ αγνξά απηή. ίγνπξα ηα θεθάιαηα 

πνπ αλαδεηνχλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ πςειφηεξε αμηνιφγεζε, 

φκσο ηνχην δελ απνηειεί ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε, ζχκθσλα κε ηνλ Raeburn. Αλ 

γηα ηηο ηξάπεδεο ιχζεθε ην ζέκα κε ηε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, νη 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ πεξηνξηζκνχο γηα ηηο επελδπηηθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ είηε γηα ηελ 

αλάπηπμε είηε απιψο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 



93 

 

 

7 Βιβλιογραφία 

7.1 Ελληνική 

Γθαξγθάλαο, Ν. (2003). Οκηιία ηνπ δηνηθεηή ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδαο θ. Νηθνιάνπ Υ. 

Γθαξγθάλα ζην γεχκα πνπ παξέζεζε πξνο ηηκήλ ηνπ ε ιέζρε Propeller club. 

http://www.bankofgreece.gr  

Γθφξηζνο, Υ. (2005). Βαζηιεία II θαη θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ. 

http://www.economia.gr  

Γθφξηζνο, Υ. (2006). Σν λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. http://www.economia.gr  

Γειηίν Σχπνπ ηεο ΣηΔ, „Ζ έθζεζε ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο γηα ηε Ννκηζκαηηθή 

Πνιηηηθή 2008-2009, Αζήλα, 16 Φεβξνπαξίνπ 2009 

http://insight.gr/economy.php?artid=15  

Καδαληδήο Υ, Αξρέο θαη Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο 

Καδαληδήο Υ, Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

Καζεκεξηλή. (2007) Ση θαζηεξψλεηαη κε ην λέν πιαίζην Βαζηιεία II. 

http://portal.kathimerini.gr  

Καιθάνγινπ, Φ. (2006). Ζ επίπησζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ ππνινγηζκνχ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ (Βαζηιεία ΗΗ) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. http://www.morax.gr  

ΠΓ/ΣΔ 2635 29.10.2010 Δπνπηεία θαη έιεγρνο ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

αλνηγκάησλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ΠΓ/ΣΔ 2634 29.10.2010 Σξνπνπνίεζε ησλ ΠΓ/ΣΔ 2591/20.08.2007 «Τπνινγηζκφο 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο» θαη 

ΠΓ/ΣΔ 2632 29.10.2010 Σξνπνπνίεζε ηεο ΠΓ/ΣΔ 2592/20.08.2007 «Γεκνζηνπνίεζε 

απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα επνπηηθήο θχζεσο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα, ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαζψο θαη ηε δηαρείξηζή 

ηνπο» 

ΠΓ/ΣΔ 2626 29.07.2010 Σξνπνπνίεζε ηεο ΠΓ/ΣΔ 2614/7.4.2009 "Πιαίζην ειέγρνπ 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηεο επάξθεηαο ξεπζηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ" 

http://www.bankofgreece.gr/
http://www.economia.gr/
http://www.economia.gr/
http://insight.gr/economy.php?artid=15
http://portal.kathimerini.gr/
http://www.morax.gr/


94 

 

ΠΓ/ΣΔ 2622 21.12.2009 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
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ΠΓ/ΣΔ 2523 12.6.2003 Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΠΓ.ΣΔ 1955/2.7.91, ζρεηηθά 

κε ηε θαηαλαισηηθή πίζηε θαη δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ζε θπζηθά πξφζσπα γηα ηελ 

θάιπςε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ 
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