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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Θ πρόςφατθ χρθματοοικονομικι κρίςθ κατζδειξε τθν ανεπάρκεια ςτθν 

χρθματοδότθςθ και ρευςτότθτα των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων και οδιγθςε 

ςτθ δθμιουργία νζων κανόνων κάτω από το ρυκμιςτικό πλαίςιο τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ. 

Οι κανόνεσ αυτοί αφοροφν κυρίωσ το κεφάλαιο, τθν κάλυψθ των κινδφνων, τθν 

μείωςθ τθσ μόχλευςθσ και τθ διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ. 

Θ εργαςία κα αναλφςει λεπτομερϊσ τισ αλλαγζσ που κα επιφζρει το ςφμφωνο 

Βαςιλείασ ΛΛΛ ςτα Ελλθνικά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

Στο κεωρθτικό μζροσ τθσ εργαςίασ γίνεται αναφορά ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ 

Διεκνοφσ Τράπεηασ Διακανονιςμϊν ( Bank of International Settlements, BIS ) κακϊσ 

και ςτθν Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ. Επίςθσ γίνεται αναφορά ςτισ διατάξεισ των 

Συμφϊνων τθσ Βαςιλείασ που ζχουν ωσ ςτόχο τθν κωράκιςθ των Τραπεηϊν ζναντι 

φαινομζνων ζλλειψθσ ρευςτότθτασ, ενϊ παράλλθλα προάγουν τθν διαφάνεια των 

ςτοιχείων που κατζχουν. 

Στο πρακτικό μζροσ που ακολουκεί, ερευνόνται οι πρακτικζσ που ακολουκοφν 

οι Ελλθνικζσ Τράπεηεσ και αναλφεται θ κεφαλαιακι επάρκεια και θ διαχείριςθ 

κινδφνων. Θ ςυλλογι των δεδομζνων ζγινε από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ όπωσ 

αυτζσ δθμοςιεφτθκαν. 
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ABSTRACT 

 

The recent financial crisis has demonstrated the inadequacy in the funding and 

liquidity of financial institutions and led to the creation of new rules under the 

regulatory framework of Basel III 

These rules relate mainly to the capital to cover the risk, reducing leverage and 

liquidity management. This paper will analyze in detail the changes that will produce 

the Basel III in Greek financial institutions. 

In the theoretical part of this work we study the historical evolution of the Bank 

of International Settlements (BIS) and the Basel Committee. References to the 

provisions of the Basle are designed to shield the banks against illiquidity 

phenomena, while promoting transparency of information held. 

In the practical part that follows Investigations practices of Greek Banks and 

analyzes the capital adequacy and risk management. The gathered data from the 

financial statements as published. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

 

 

1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το τραπεηικό ςφςτθμα ανικει ςτουσ τομείσ τθσ οικονομίασ που υπόκεινται ςε 

ςθμαντικζσ ρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ ςε όλα ςχεδόν τα κράτθ του κόςμου. Θ 

κατάρρευςθ μιασ τράπεηασ που μπορεί να οφείλεται ακόμα και ςε υποψίεσ των 

κατακετϊν για αφερεγγυότθτά τθσ είναι δυνατόν να προκαλζςει γενικευμζνο χάοσ 

και να παραςφρει ςτον όλεκρο ακόμα και υγιείσ τράπεηεσ. 

Γενικά το τραπεηικό ςφςτθμα είναι εφκραςτο λόγο κυρίωσ του 

διαμεςολαβθτικοφ ρόλου των ιδρυμάτων και των κινδφνων που απορρζουν από 

αυτόν. 

Εξ’αρχισ ςτθν κεωρία τθσ τραπεηικισ εποπτείασ υπιρξαν δφο τάςεισ. Θ μία 

υποςτθρίηει τθν κρατικι παρζμβαςθ ςτθν λειτουργία των τραπεηϊν ενϊ θ άλλθ 

υποςτθρίηει τθν αυτορρφκμιςθ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που μπορεί να 

προκφπτει από τουσ κανόνεσ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ. 

Αυτοί που υποςτθρίηουν τθν κρατικι παρζμβαςθ, μεταξφ των οποίων οι 

Llewellyn (1999) και Dow (1996), κεωροφν ότι ςε περιόδουσ αςτάκειασ το 

χρθματοπιςτοτικό ςφςτθμα είναι επιρρεπζσ και το όποιο κόςτοσ παρζμβαςθσ 

δίναται να κεωρθκεί ωσ αςφάλιςτρο για τθν αποφυγι ςυςτθμικισ κρίςθσ και τα 

κοινωνικά κόςτθ που προζρχονται από ενδεχόμενθ κατάρρευςθ μιασ τράπεηασ είναι 

μεγαλφτερα από τα ιδιωτικά κόςτθ. Ο ςυςτθμικόσ κίνδυνοσ ενϊ ζχει μικρι 

πικανότθτα εμφάνιςθσ, οι ςυνζπειζσ του, όταν ςυμβεί, είναι πολφ ςθμαντικζσ. 

Θ άλλθ άποψθ πιςτεφει ότι θ αγορά μπορεί να υποχρεϊςει τισ τράπεηεσ ϊςτε 

να εξαςφαλίηουν ρευςτότθτα και να κάνουν ότι απαιτείται για τθν φερεγγυότθτά 

τουσ. Πςοι υποςτθρίηουν αυτι τθν άποψθ, μεταξφ των οποίων Benston 1998, Dowd 
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1997, Kaufman 1996, Kane 1981 πιςτεφουν ότι δεν υπάρχουν ατζλειεσ ςτθν αγορά 

και αν τελικά υπάρχουν δεν είναι τόςο ςοβαρζσ που να δικαιολογείται θ ρφκμιςι 

τθσ.  

Στθν παροφςα εργαςία γίνεται αναςκόπθςθ και ανάλυςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου που εφαρμόηεται ωσ ςιμερα ςτο διεκνζσ χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, 

όπωσ ορίηεται από τισ διατάξεισ των ςυμφϊνων τθσ Επιτροπισ τθσ Βαςιλείασ. 

Αρχικά γίνεται ανάλυςθ των κεφαλαίων που διακζτουν τα χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα κακϊσ και των κινδφνων που διατρζχουν και χρθςιμοποιοφνται για τον 

υπολογιςμό τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ.  

Ζπειτα γίνεται αναφορά ςτισ αρχικζσ διατάξεισ που ςυμφωνικθκαν και 

εφαρμόςτθκαν ςτο ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ Λ, όπου γίνεται για πρϊτθ φορά 

αναφορά ςτον δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ. Εν ςυνεχεία θ ανακεϊρθςθ του 

ςυμφϊνου αυτοφ, το ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛ, που βαςίηεται ςτθν λειτουργία 

τριϊν πυλϊνων. Σφμφωνα με τον πρϊτο πυλϊνα υπολογίηονται οι ελάχιςτεσ 

κεφαλαιακζσ υποχρεϊςεισ τθσ τράπεηασ ζναντι των κινδφνων που διατρζχουν. Στον 

δεφτερο πυλϊνα γίνεται λόγοσ για τθν υιοκζτθςθ εποπτικισ αξιολόγθςθσ για τθν 

επάρκεια των εςωτερικϊν ςυςτθμάτων μζτρθςθσ και τον ζλεγχο των κινδφνων. Ο 

τρίτοσ πυλϊνασ είναι αρμόδιοσ για τθν ενίςχυςθ τθσ πεικαρχίασ των τραπεηϊν, 

μζςα από τθν κακιζρωςθ κανόνων γνωςτοποίθςθσ οικονομικϊν και λοιπϊν 

ςτοιχείων. Θ εξζλιξθ των ςυμφϊνων είναι το ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ, που 

πρόκειται να εφαρμοςτεί ςτο άμεςο μζλλον ςτισ διεκνείσ χρθματοοικονομικζσ 

ςυναλλαγζσ και ςτα πιςτωτικά ιδρφματα ςε όλο τον κόςμο. Τμθματικι εφαρμογι 

του αποτελεί θ Βαςιλεία 2,5. Θ πρόςφατθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ που ξζςπαςε το 

2007 ιταν το ζναυςμα για τθν δθμιουργία του ςυμφϊνου τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ. Σκοπόσ 

του είναι να κωρακιςτοφν οι τράπεηεσ κάτω από ςυνκικεσ ζλειψθσ ρευςτότθτασ, 

κακϊσ επίςθσ να προάγουν τθν διαφάνεια ςτα ςτοιχεία που ζχουν και δθμοςιεφουν 

τα πιςτωτικά ιδρφματα. Αναλφονται όλεσ οι διατάξεισ και οι καινοτομίεσ που 

ειςάγονται με ςκοπό τθν προςταςία και τθν ομαλι λειτουργία των 

τραπεηϊν.Ραράλλθλα εξετάηονται οι πικανζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να επιφζρει το 
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νζο ςφμφωνο τόςο ςτθν λειτουργία των τραπεηϊν αλλά και ςτθν οικονομία 

γενικότερα. 

Στο τελευταίο μζροσ τθσ εργαςίασ γίνεται ανάλυςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

και των αναλαμβανόμενων κινδφνων δφο τραπεηϊν που δζχτθκαν 

ανακεφαλαιοποίθςθ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ ( ςυςτθμικζσ 

τράπεηεσ ) και μιασ μθ ςυςτθμικισ τράπεηασ. Εν ςυνεχεία γίνεται μια ανάλυςθ των 

ςθμαντικότερων αρικμοδεικτϊν που διαγράφουν τθν κατάςταςθ των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

 

 

2.1  Η επιτροπή τησ Βαςιλείασ 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ μεγάλθσ παγκόςμιασ φφεςθσ τθσ δεκαετίασ του 1920, 

όπου υπιρξε μεγάλοσ αρικμόσ πτωχεφςεων τραπεηικϊν ιδρυμάτων, οι οικονομικζσ 

αρχζσ τθσ εποχισ εκείνθσ, επεδίωξαν τθν κεςμοκζτθςθ μιασ εποπτικισ αρχισ. Ο 

κυριότεροσ λόγοσ εφαρμογισ αυτισ τθσ τραπεηικισ εποπτείασ ιταν θ 

αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ του αποταμιευτικοφ κοινοφ ζναντι των 

τραπεηικϊν ιδρυμάτων. 

Μετά τθν δεκαετία του 1930 υπάρχει μείωςθ του προβλιματοσ πτωχεφςεων 

τραπεηικϊν ιδρυμάτων και παρατθρικθκε παράλλθλθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ του 

εποπτικοφ ελζγχου. Πμωσ τθν δεκαετία του 1970 οι τραπεηικζσ κρίςεισ γίνονται και 

πάλι ζντονεσ και ςυχνζσ, ςε ζνα διεκνοποιθμζνο τραπεηικό περιβάλλον. Θ 

κατάρρευςθ του Γερμανικοφ τραπεηικοφ ιδρφματοσ Bankhaus Herstatt, το 1974, 

αλλά και τθσ εκνικισ τράπεηασ των Θ.Ρ.Α. Franklin National ενδυνάμωςε το 

ενδιαφζρον των οικονομικϊν αρχϊν και ςυγκεκριμζνα των διοικθτϊν των κεντρικϊν 

τραπεηϊν του Group of Ten ( G10 ), να ςτραφοφν ςτθν διαμόρφωςθ κοινϊν 

κανόνων για τον ζλεγχο των επιμζρουσ τραπεηικϊν ςυςτθμάτων. Αυτζσ οι εξελίξεισ 

είχαν ωσ ςυνζπεια τθν δθμιουργία μιασ επιτροπισ υπό τθν αιγίδα τθσ Διεκνοφσ 

Τράπεηασ Διακανονιςμϊν ( Bank of International Settlements, BIS ). Αυτι θ επιτροπι 

ιταν ουςιαςτικά ο πρόδρομοσ τθσ επιτροπισ τθσ Βαςιλείασ για τθν τραπεηικι 

εποπτεία. 

Στο παρακάτω διάγραμμα μποροφμε να δοφμε τθν πορεία των κεφαλαιακϊν 

αποκεμάτων των αμερικανικϊν και καναδικϊν τραπεηϊν κατά τθν περίοδο 1900 

ζωσ 1990. 
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Διάγραμμα 2.1 

Ανάλυςθ οικονομικισ ιςτορίασ – Μζςθ κακαρι κζςθ προσ το Ενεργθτικό 

Explorations in Economic History - Mean equity issues/assets. 

 

Πθγι :  www.sciencedirect.com 

 

Θ επιτροπι τθσ Βαςιλείασ για τθν τραπεηικι εποπτεία ( Basel Committee on 

Banking Supervision ), ονομάηεται και «Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ», ιδρφκθκε το 1974 

με τθν ςυμμετοχι τθσ Γαλλίασ, τθσ Γερμανίασ, τθσ Λταλίασ, των Θ.Ρ.Α., του Βελγίου, 

του Καναδά, τθσ Λαπωνίασ, του Λουξεμβοφργου, τθσ Ολλανδίασ, τθσ Λςπανίασ, τθσ 

Σουθδίασ, τθσ Ελβετίασ και του Θνωμζνου Βαςιλείου και αποτελείται από 

εκπροςϊπουσ κεντρικϊν τραπεηϊν και άλλων εποπτικϊν αρχϊν. Θ επιτροπι αυτι 

εδρεφει ςτθν Βαςιλεία τθσ Ελβετίασ – από όπου πιρε και το όνομά τθσ – και 

ςυνεδριάηει κάκε 3 μινεσ ςτθν Τράπεηα Διεκνϊν Διακανονιςμϊν ( Bank of 

International Settlements ) θ οποία παρζχει και γραμματειακι υποςτιριξθ. Σιμερα 

πρόεδροσ τθσ επιτροπισ τθσ Βαςιλείασ είναι ο Stefan Ingves και γενικόσ γραμματζασ 

είναι ο κ. Wayne Byres. Θ επιτροπι τθσ Βαςιλείασ δεν αποτελεί κάποιο είδοσ 

διακυβερνθτικοφ οργανιςμοφ, αλλά μια οργάνωςθ – forum – χωρίσ νομικι 

προςωπικότθτα και εξουςία.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00144983
http://www.sciencedirect.com/
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Το ζργο τθσ επιτροπισ αποβλζπει κυρίωσ ςτθν διαςφάλιςθ του διεκνοφσ 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ προλαμβάνοντασ ι αντιμετωοίηοντασ τισ 

οικονομικζσ κρίςεισ με ανϊδυνο τρόπο. Θ επιτροπι ( the Committee ) διατυπϊνει 

ευρζα εποπτικά πρότυπα και κατευκφνςεισ, προτείνει βζλτιςτεσ πρακτικζσ με τθν 

προςδοκία ότι οι εποπτικζσ αρχζσ κάκε χϊρασ κα λάβουν μζτρα για τθν εφαρμογι 

τουσ μζςω κεςμικϊν ι άλλων προςαρμογϊν, οι οποίεσ κρίνονται ενδεδειγμζνεσ για 

τα κεςμικά τουσ ςυςτιματα. 

Σιμερα ςυμετζχουν ςτθν επιτροπι 30 χϊρεσ και παρότι οι κανόνεσ που κεςπίηει 

δεν ζχουν νομικό εξαναγκαςτικό χαρακτιρα, θ επιρροι τουσ είναι ςθμαντικότατθ 

και εκτόσ του κφκλου των νομιςματικϊν και εποπτικϊν αρχϊν που ςυμμετζχουν 

ςτθν ςφνκεςι τθσ. Το ζργο τθσ επίςθσ αςκεί κακοριςτικι επίδραςθ ςτθν 

διαμόρφωςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου ωσ προσ τθν προλθπτικι εποπτεία των 

τραπεηϊν ςτθν ενιαία ευρωπαϊκι αγορά και κατ’ εξοχιν ςτθν κεματικι τθσ 

κεφαλαιακισ τουσ επάρκειασ. 

Ζτςι τόςο το αρχικό πλαίςιο όςο και το πλαίςιο που κακιερϊκθκε με το νζο 

ςφμφωνο, ζχει ενςωματωκεί κατά μεγάλο ποςοςτό ςτθν κοινοτικι νομοκεςία. Δφο 

κοινοτικζσ πράξεισ, οι πιο βαςικζσ, με τισ οποίεσ ενςωματϊκθκε το νζο πλαίςιο 

είναι πρϊτον θ οδθγία 2006/48/ΕΚ για τθν ανάλθψθ δραςτθριότθτασ των 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (το κφριο μζςο για τθν εγκακίδρυςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ 

ςτον τομζα των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων) και δεφτερον θ οδθγία 2006/49/ΕΚ για τθν 

επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειριςεων και των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ( 

οι απαιτιςεισ κεφαλαιακισ επάρκειασ που ιςχφουν για τισ επιχειριςεισ επενδφςεων 

και τα πιςτωτικά ιδρφματα, οι κανόνεσ υπολογιςμοφ αυτϊν και οι κανόνεσ που 

ιςχφουν για τθν άςκθςθ προλθπτικισ εποπτείασ ). 

Θ χρθματοοικονομικι κρίςθ που ξζςπαςε ςτθν Αμερικι το 2008, μετατράπθκε 

ςε οικονομικι επθρεάηοντασ ολόκλθρο τον πλανιτθ. Θ κατάρρευςθ του 

επενδυτικοφ οίκου Lehman Brothers προκάλεςε αναταραχζσ ςτον διεκνζσ 

χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα και χάκθκε θ εμπιςτοςφνθ ςε αυτό. Για τθν 

αντιμετϊπιςθ αυτοφ του γεγονότοσ και για τθν αναηιτθςθ «θρεμίασ», οι 
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κυβερνιςεισ πιραν πρωτοφανι μζτρα για τθν παροχι ρευςτότθτασ αλλά και για 

τθν δίαςωςθ των τραπεηϊν που κατζρρεαν. 

 

 

2.2  Ανάλυςη κεφαλαίων και κινδύνων για τον υπολογιςμό τησ 

κεφαλαιακήσ επάρκειασ 

 

2.2.1  Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ 

 

Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ κεωρείται ότι είναι ο πρϊτοσ ςε ςθμαςία από όλουσ 

τουσ κινδφνουσ. Ρρόκειται για τον κίνδυνο αδυναμίασ εκπλιρωςθσ των 

υποχρεϊςεων του αντιςυμβαλλόμενου όπωσ για παράδειγμα ζνασ καταναλωτισ 

δεν αποπλθρϊνει ζνα ςτεγαςτικό δάνειο ι τθν πιςτωτικι του κάρτα και αυτό ζχει 

ωσ αποτζλεςμα θ τράπεηα να καταγράφει ηθμιζσ. 

 

  

Διάγραμμα 2.2 

 

 

 

Για να εκτιμθκεί ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, πρζπει να λάβουμε υπ’ όψθν τισ 

παρακάτω παραμζτρουσ: 
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 PD – Probability of Default : είναι θ πικανότθτα ακζτθςθσ τθσ υποχρζωςθσ 

του αντιςυμβαλλόμενου και προςδιορίηει τθν πιςτολιπτικι του ικανότθτα. 

 LGD – Loss Given Default : εκτιμά το ποςοςτό τθσ ηθμιάσ ςτθν περίπτωςθ 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων του πελάτθ. Το μζγεκοσ του LGD είναι ανάλογο από το 

είδοσ τθσ εξαςφάλιςθσ, κακϊσ και τθσ εγγφθςθσ που ζχει χρθςιμοποιθκεί. 

 EAD – Exposure At Default : προςδιορίηει το υπόλοιπο του χρθματοδοτικοφ 

ανοίγματοσ κατά τθν ςτιγμι τθσ ακζτθςθσ. 

 M – Maturity : διάρκεια που απομζνει μζχρι τθν λιξθ.  

Ο κφριοσ παράγοντασ εςόδων των τραπεηϊν είναι θ δανειοδοςία, γεγονόσ που 

τθσ κάνει να εκτίκενται ςε πιςτωτικό κίνδυνο. Πμωσ οι παρακάτω ενζργειεσ 

μποροφν να ελζγξουν τον κίνδυνο αυτό αλλά και να τον ελαχιςτοποιιςουν: 

 Δθμιουργία ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του 

δανειολιπτθ. 

 Να κεςπιςτοφν όρια για τθν ανάλθψθ του κινδφνου από το 

χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα αλλά και από τθν εποπτικι αρχι. 

 Συνεχισ παρακολοφκθςθ του κινδφνου και όπου απαιτοφνται να γίνονται 

διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

 Επιπλζον εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που κα είναι αρμόδιο να ελζγχει τισ 

χορθγιςεισ δανείων προσ τουσ πελάτεσ. 

 Θ διαφοροποίθςθ των ςτοιχείων του χαρτοφυλακίου. 

 

2.2.2  Κίνδυνοσ Αγοράσ 

 

Ο Κίνδυνοσ Αγοράσ ςχετίηεται με τισ απϊλειεσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ που προκαλοφνται από δυςμενείσ μεταβολζσ ςτθν αξία του εμπορικοφ 

χαρτοφυλακίου τθσ τράπεηασ κακϊσ και τθσ ρευςτότθτάσ τθσ. Αυτόσ ο κίνδυνοσ 
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ςχετίηεται με τισ μεταβολζσ των τιμϊν του trading book (μετοχζσ, ομόλογα, 

παράγωγα) τθσ τράπεηασ. Ζτςι ανάλογα με το είδοσ τθσ επζνδυςθσ μπορεί να 

χωριςτεί ςτουσ παρακάτω κινδφνουσ: 

 Κίνδυνοσ επιτοκίων :  

Είναι ο κίνδυνοσ όταν αλλάηει θ αξία μιασ επζνδυςθσ εξαιτίασ 

μεταβολϊν ςτο επίπεδο των επιτοκίων και κεωρείται ο πιο ζντονοσ και 

δφςκολα διαχειρίςμοσ κίνδυνοσ. 

 Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ :  

Οι επενδφςεισ ςε ξζνεσ κεφαλαιαγορζσ μπορεί να ςυνοδεφονται από 

τον κίνδυνο απϊλειασ των αποδόςεων των κεφαλαίων από μια μείωςθ 

τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ ι μιασ υποτίμθςθσ του νομίςματοσ. 

 Κίνδυνοσ τιμϊν εμπορευμάτων :  

Είναι ο κίνδυνοσ τθσ αλλαγισ τιμϊν των εμπορευμάτων ( όπωσ το 

πετρζλαιο, τα μζταλλα κλπ.) 

 Διατραπεηικόσ κίνδυνοσ :  

Αυτόσ ο κίνδυνοσ ςχετίηεται με τθν ςχζςθ που ζχει θ τράπεηα με τα 

άλλα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα δθλαδι με τα επιτόκια που ιςχφουν 

για τθν διατραπεηικι αγορά. 

 Κίνδυνοσ χϊρασ :  

Αυτόσ ο κίνδυνοσ ςχετίηεται με το κανονιςτικό – κεςμικό πλαίςο τθσ 

χϊρασ ςτθν οποία επενδφονται τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ 

επζνδυςθσ ςε αυτζσ τισ αγορζσ. Θ εκτίμθςθ του είναι ζνα πολφ 

ςθμαντικό και επίκαιρο κζμα που ενδιαφζρει τισ τράπεηεσ, τουσ διεκνείσ 

χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ και τισ γνωςτζσ διεκνείσ εταιρίεσ 

αξιολόγθςθσ τθσ δανειολθπτικισ ικανότθτασ χωρϊν 
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 Κίνδυνοσ τιμϊν μετοχϊν ι χρθματιςτθριακόσ κίνδυνοσ :  

Θ επζνδυςθ ςε μετοχζσ περιλαμβάνει τον κίνδυνο μεταβλθτότθτασ 

τθσ τιμισ τουσ, άρα και τθσ αξίασ του χαρτοφυλακίου, αλλά και τον 

κίνδυνο τθσ εκδότριασ εταιρίασ όπου ςτθν περίπτωςθ πτϊχευςθσ 

χάνεται το ςφνολο τθσ επζνδυςθσ. 

 

Θ διαχείρθςθ του Κινδφνου Αγοράσ μπορεί να γίνει: 

a) Με τθν τυποποιθμζνθ μζκοδο που είναι το άκροιςμα όλων των κινδφνων 

b) Με το Υπόδειγμα Μζγιςτθσ Ρικανισ Ηθμιάσ (Value-at-Risk) , που κεωρείται 

το κυριότερο μοντζλο. 

 

Ο κίνδυνοσ αγοράσ είναι δυνατό να προκαλζςει ςθμαντικά προβλιματα ςτθν 

κερδοφορία και τθν βιωςιμότθτα ενόσ τραπεηικοφ ιδρφματοσ, εξαιτίασ τθσ 

πολυπλοκότθτάσ του. Οι κίνδυνοι αγοράσ, ςε όλεσ τισ μορφζσ τουσ, αφοροφν 

παράγοντεσ εξωτερικοφσ μιασ τράπεηασ, που δεν μπορεί θ ίδια να ελζγξει και να 

επθρεάςει τθν εμφάνιςθ τουσ, μπορεί ωςτόςο, να τουσ διαχειριςτεί και να τουσ 

αντιμετωπίςει, ϊςτε να ζχει τθ μικρότερθ δυνατι ηθμιά. 

 

2.2.3  Κίνδυνοσ ρευςτότητασ 

 

Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν διαμόρφωςθ του κινδφνου 

αγοράσ. Ρρόκειται για τον κίνδυνο αδυναμίασ ρευςτοποίθςθσ ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ τθσ επζνδυςθσ ζγκαιρα και ςε εφλογθ τιμι με αποτζλεςμα να 

επζρχονται απϊλειεσ για τον επενδυτι λόγω των διακυμάνςεων των τιμϊν κατά το 

χρόνο που μεςολαβεί από τθ λιψθ τθσ εντολισ του ζωσ τθν εκτζλεςι τθσ.  
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Για παράδειγμα ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ μπορεί να αναφζρεται ςε πικανι 

αδυναμία τθσ τράπεηασ να ανταποκρικεί ςτισ ταμειακζσ τισ υποχρεϊςεισ. Ι μπορεί 

να προκφψει από απόςυρςθ ποςοφ κατακζςεων μεγαλφτερου του αναμενόμενου ι 

λόγω αδυναμίασ των ρευςτοποιιςιμων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ να καλφψουν τισ 

άμεςεσ υποχρεϊςεισ του τραπεηικοφ ιδρφματοσ. Θ ακόμα μία επζνδυςθ μπορεί να 

είναι ανάγκθ άμεςα να πωλθκεί, μία αναποτελεςματικι δευτερογενισ αγορά 

μπορεί να αποτρζψει τθν ρευςτοποίθςθ ι να περιορίςει τα κεφάλαια που 

παράγονται από αυτι. Ενϊ δθλαδι μερικά περιουςιακά ςτοιχεία είναι πολφ εφκολο 

να ρευςτοποιθκοφν με μικρό κίνδυνο (πχ μετοχζσ ανϊνυμων εταιριϊν), ενϊ άλλα 

εμπεριζχουν μεγάλο κίνδυνο ( ακίνθτα ). Θ επικινδυνότθτα κάποιου ςτο κζμα τθσ 

άντλθςθσ κεφαλαίων ζχει να κάνει, ςε πολλζσ των περιπτϊςεων με τθν 

πιςτολθπτικι του ικανότθτα. Οποιοςδιποτε που χρειάηεται κεφάλαια, αλλά δεν 

ζχει καλι πιςτολθπτικι ικανότθτα αντιμετωπίηει περιςςότερεσ δυςκολίεσ να βρει 

αυτά τα κεφάλαια που χρειάηεται. Ζτςι, ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ ςε τζτοιο επίπεδο 

αυξάνει το κόςτοσ άντλθςθσ κεφαλαίων και ζτςι μειϊνει κάποια επικείμενθ 

κερδοφορία και επιπλζον μελλοντικι εφκολθ άντλθςθ επιπλζον κεφαλαίων. 

O κίνδυνοσ ρευςτότθτασ μπορεί να διαχειριςτεί αποτελεςματικά με stress tests 

ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ διαχείριςθσ ενεργθτικοφ-πακθτικοφ ( Asset –

Liability Management, ALM ) όπου δεδομζνων των υποχρεϊςεων που υπάρχουν για 

κάποια οικονομικι μονάδα ωσ προσ τθ χρονικι τουσ διάρκρωςθ και τθν ρευςτότθτα 

επιλζγονται τα κατάλλθλα περιουςιακά ςτοιχεία ωσ προσ τθν δικιά τουσ χρονικι 

διάρκρωςθ και τθν ρευςτότθτα. Σκοπόσ είναι να υπάρχουν ρευςτά και ποιοτικά 

περιουςιακά ςτοιχεία, ζτςι ϊςτε να καλφπτονται τα «κενά ρευςτότθτασ» (Liquidity 

Gaps), είτε με ρευςτοποίθςθ των υπαρχόντων περιουςιακϊν ςτοιχείων, είτε μζςω 

τθσ άντλθςθσ ρευςτϊν κεφαλαίων ςε λογικό πάντα κόςτοσ, λόγω τθσ καλισ 

ποιότθτασ των υπαρχόντων περιουςιακϊν ςτοιχείων που προςδίδουν καλι 

πιςτολθπτικι ικανότθτα. 
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2.2.4  Λειτουργικόσ Κίνδυνοσ 

 

Θ ζννοια του λειτουργικοφ κινδφνου ενυπάρχει ςε κάκε χρθματοπιςτωτικι 

δραςτθριότθτα. Σφμφωνα με τθ Βαςιλεία ΛΛ, ο λειτουργικόσ κίνδυνοσ απορρζει από: 

 τθν ανεπάρκεια ι αποτυχία εςωτερικϊν λειτουργιϊν 

 ανκρϊπινο ςφάλμα 

 πρόβλθμα κατά τθ διαδικαςία ελζγχου 

 από δόλο ι απάτθ 

 από απρόβλεπτα εξωτερικά γεγονότα. 

Οι παραπάνω απϊλειεσ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε: 

1. γεγονότα υψθλισ ςυχνότθτασ και χαμθλισ ςφοδρότθτασ 

2. γεγονότα χαμθλισ ςυχνότθτασ και υψθλισ ςφοδρότθτασ. 

Διάγραμμα 2.3 
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Ζτςι μποφμε να διαπιςτϊςουμε ότι ο Λειτουργικόσ Κίνδυνοσ δεν ζχει κάποιο 

ςυμφωνθμζνο οριςμό και θ ποςοτικοποίθςι του με τθν μορφι μοντζλων είναι 

δφςκολθ ζωσ αδφνατθ. 

Θ διαχείρθςθ του Λειτουργικοφ Κινδφνου μπορεί να γίνει με πλθρζςτερο 

εςωτερικό ζλεγχο, δθμιουργία διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ,  

καλφτερθ οργανωτικι δομι ςτισ διαδικαςίεσ εντόσ του ιδρφματοσ και εναρμόνιςθ 

με τισ επιταγζσ τθσ Βαςιλείασ. 

 

Για να υπολογίςουμε τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για τον λειτουργικό 

κακορίηονται τρείσ προςεγγυςτικζσ μζκοδοι: 

a) Θ μζκοδοσ του Βαςικοφ Δείκτθ - Basic Indicator Approach : 

προτείνεται για μικρά τραπεηικά ιδρφματα και προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ 

βάςει ενόσ προκακοριςμζνου ποςοςτοφ, του μζςου όρου των ακακάριςτων 

λειτουργικϊν εςόδων για τα τρία τελευταία ζτθ.  

b) Θ Τυποποιθμζνθ Μζκοδο - Standardized Approach : χρθςιμοποιείται 

ςαν προςτάδιο για τθν μετάβαςθ ςτθν εξελιγμζνθ μζκοδο. Εδϊ υπάρχει 

διαχωριςμόσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςε οκτϊ κατθγορίεσ που θ 

κάκε μία ζχει τον δικό τθσ ςυντελεςτι. 

 

Λιανικι τραπεηικι 12% 

Διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων 12% 

Υπθρεςίεσ χρθματιςτθριακισ διαμεςολάβθςθσ ςε πελάτεσ 

λιανικισ 

12% 

Εμπορικι τραπεηικι 15% 

Υπθρεςίεσ φφλαξθσ και διαχείριςθσ 15% 
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Χρθματοδότθςθ επιχειριςεων 18% 

Διαπραγμάτευςθ και πϊλθςθ 18% 

Ρλθρωμζσ και διακανονιςμόσ 18% 

 

 

c) Θ Εξελιγμζνθ Μζκοδοσ - Advanced Measurement Approach : όπου 

υπολογίηεται θ κεφαλαιακι απαίτθςθ βάςει ποιοτικϊν και ποςοτικϊν 

ςτοιχείων από ιςτορικά ςτοιχεία ηθμιϊν που προζρχονται από τον 

λειτουργικό κίνδυνο. 

 

 

 

2.3  Κεφαλαιακή Βάςη Τραπεζών 

 

Τα κεφάλαια μιασ τράπεηασ χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

 Τα λογιςτικά κεφάλαια που υπολογίηονται ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά 

πρότυπα και κακορίηουν τθν οικονομικι ευρωςτία τθσ τράπεηασ και 

γενικότερα το επίπεδο προςταςίασ των κατακετϊν.Σε αυτά περιλαμβάνουν 

το μετοχικό κεφάλαιο, τα διάφορα αποκεματικά για τθν κάλυψθ 

ενδεχόμενων απομειϊςεων και από τα κζρδθ εισ νζον. 

 Στα εποπτικά κεφάλαια, περιλαμβάνονται τα διακζςιμα κεφάλαια τθσ 

τράπεηασ λαμβάνοντασ υπ’όψθν τουσ κανόνεσ των Διεκνϊν Ρροτφπων 

Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ και γι’ αυτό διαφοροποιοφνται 

ςθμαντικά από τα λογιςτικά κεφάλαια. Αυτά χωρίηονται ςε Βαςικά Μδια 

Κεφάλαια(Tier I), ςε Συμπλθρωματικά Μδια Κεφάλαια (Tier II) και ςτα 

Κεφάλαια για τον Κίνδυνο Αγοράσ (Tier III). Τα Tier III κεφάλαια υπάρχουν 
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μόνο ςτθν Βαςιλεία ΛΛ κακϊσ ςτθν Βαςιλεία ΛΛΛ καταργοφνται. Απαιτοφμενα 

Κεφάλαια λογίηονται αυτά που διακζτει θ τράπεηα για τθν κάλυψθ των 

αναλαμβανόμενων κινδφνων. Πταν τα κεφαλαιακά διακζςιμα τθσ τράπεηασ 

είναι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα, τότε το ίδρυμα κεωρείται επαρκϊσ 

κεφαλοποιθμζνο. 

 Τα οικονομικά κεφάλαια που  είναι υπεφκυνα για τθν διατιρθςθ τθσ 

αξιολογικισ διαβάκμιςθσ ςε περίπτωςθ αναπάντεχων μεταβολϊν του 

γενικότερου περιβάλλοντοσ.Σε ευρφτερο πλαίςιο, οι απρόςμενεσ μεταβολζσ 

αυτζσ χωρίηονται ςε αναμενόμενεσ, μθ αναμενόμενεσ και ακραία ηθμιά. Θ 

διαδικαςία των προβλζψεων καλφπτει τισ αναμενόμενεσ ηθμίεσ, ενϊ οι 

υπόλοιπεσ καλφπτονται από τα οικονομικά κεφάλαια. 

 

2.4  Συςτημικέσ και μη τράπεζεσ 

 

Θ τρόικα ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ βιωςιμότθτασ που εξζδωςε για το ελλθνικό 

τραπεηικό ςφςτθμα, κρίνει ποιεσ τράπεηεσ κα ανακεφαλαιοποιθκοφν, ποιεσ 

τράπεηεσ κα ςυγχωνευκουν με άλλεσ, ενϊ ςε κάποιεσ κα υιοκετθκεί θ λφςθ να 

διαχωριςτοφν ςε good και bad bank. 

Βζβαια ςτο ςθμείο αυτό, θ τρόικα κζλει να ξεκακαρίςει ότι όςεσ τράπεηεσ δεν 

ενταχκοφν ςτισ ςυςτθμικζσ, δεν ςυνεπαγεται ότι δεν είναι και βιϊςιμεσ 

Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ αυτι το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα  χωρίηεται ςε 

ςυςτθμικό και μθ ςυςτθμικό. Στθν κατθγορία των ςυςτθμικϊν τραπεηϊν 

εντάςςονται θ Εκνικι, θ Alpha, θ Eurobank και μετά από διαβουλεφςεισ και θ 

Ρειραιϊσ. Πλεσ οι υπόλοιπεσ (χωρίσ να περιλαμβάνονται οι ξζνεσ τράπεηεσ 

Emporiki, Geniki, HSBC, Citibank και οι κυπριακζσ Κυπρου, Marfin και Ελλθνικι) 

εντάςςονται ςτισ μθ ςυςτθμικζσ. Συγκεκριμζνα οι μθ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ είναι θ 

ΑΤΕ, το Ταχυδρομικό Ταμειευτιριο, θ Attica Bank, θ Proton Bank και θ FBBank. 
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Κατά τθν ανακεφαλαιοποίθςθ το ΤΧΣ κα ενιςχφςει τισ 4 ςυςτθμικζσ τράπεηεσ, 

διαςφαλίηοντάσ τουσ τθν κεφαλαιακι τουσ επάρκεια, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν 

κα υπάρχει διαςφάλιςθ χρθματιςτθριακά. Για τισ μθ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ ζχει 

αναφερκεί ότι κα ανακεφαλαιοποιθκοφν τελευταίεσ. 

Πςον αφορά τθν ρευςτότθτα, οι ςυςτθμικζσ τράπεηεσ κα μποροφν να 

δανείηονται από τθν ΕΚΤ, ενϊ οι μθ ςυςτθματικζσ κα λαμβάνουν ρευςτότθτα μόνο 

μζςω του ζκτακτου μθχανιςμοφ ρευςτότθτασ (ELA) τθσ ΤτΕ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 

 

3.1  Το ςύμφωνο τησ Βαςιλείασ Ι ( Basel I ) 

 

Το πρϊτο ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ διαμορφϊκθκε ςταδιακά, μετά από ςειρά 

διαβουλεφςεων, τον Λοφλιο του 1988 και είναι γνωςτό ωσ «Σφμφωνo τθσ Βαςιλείασ 

για τθν κεφαλαιακι επάρκεια» ( Basel Capital Accord ). Τζκθκε ςε ιςχφ 4 χρόνια 

αργότερα, ιτοι το 1992, ενϊ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε το 1996 και 

υποχρζωνε τισ τράπεηεσ να διατθρροφν ελάχιςτα κεφαλαιακά αποκζματα για να 

απορροφοφν τισ ηθμιζσ χωρισ να προκαλείται ςυςτθμικόσ κίνδυνοσ. Ραράλλθλα 

ςυςτθματοποιεί πρακτικζσ για τθν αποφυγι ςυγκροφςεων ςε κζματα 

ανταγωνιςμοφ διεκνϊσ. Με το ςφμφωνο αυτό προςδιορίηονται τα ςτοιχεία και θ 

ποιότθτα των ιδίων κεφαλαίων των τραπεηϊν και ομαδοποιοφνται ςε βαςικζσ 

κατθγορίεσ τα εντόσ και εκτόσ ιςολογιςμοφ ςτοιχεία τουσ, ανάλογα με τον πιςτωτικό 

κίνδυνο που εμπεριζχουν.  

Οι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ είναι τυποποιθμζνοι και χωρίηονται ςε 4 κατθγορίεσ ( 

0%, 20%, 50%, 100% ) και εφαρμόηονται ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ. Για τον υπολογιςμό των ςυντελεςτϊν για τα εκτόσ ιςολογιςμοφ 

ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, υπάρχει ιδιαίτερθ πρόβλεψθ. Με αυτό τον τρόπο 

επιβάλλεται από το Σφμφωνο τθσ Βαςιλείασ μια μζκοδοσ μζτρθςθσ του πιςτωτικοφ 

κινδφνου, θ οποία είναι και θ βάςθ του πρϊτου ςυμφϊνου. Ζτςι οι τράπεηεσ 

οφείλουν να καλφπτουν ζναν ενιαίο ελάχιςτο δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ 8%. 

Θ κεφαλαιακι επάρκεια υπολογίηεται με ζνα ςυντελεςτι που αποκαλείται 

Δείκτθσ Φερεγγυότθτασ (Solvency Ratio) και με αυτόν υπολογίηεται θ προςταςία 

που μπορεί να ζχουν τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα από τον πιςτωτικό κίνδυνο, 

εξ’αιτίασ των επενδφςεων που πραγματοποιοφν.  Σφμφωνα με τθν Βαςιεία Λ και με 

δεδομζνουσ τουσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ των κινδφνων πρζπει τα: 
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%8
Αγοράς Κίνδσνος + Κίνδσνος Πιζηωηικός

Κεθάλαια Δποπηικά
  

 

Θ αποδοχι του ςυμφϊνου υπιρξε εντυπωςιακι και διεκνισ, ειδικότερα ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπου οι ςχετικζσ διατάξεισ ενςωματϊκθκαν ςτο κοινωνικό 

κεςμικό πλαίςιο τθσ τραπεηικισ εποπτείασ και ενίςχθςαν αναμφιςβιτθτα τθν 

φερεγγυότθτα των τραπεηϊν. Βεβαίωσ οι υψθλοί δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

είναι αναγκαίοι αλλά όχι και απόλυτα ικανοί για να εξαςφαλίςουν τθν ςτακερότθτα 

του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ.  

Απαιτοφνται όμωσ και άλλα ποιοτικά χαρακτθριςτικά, όπωσ θ υγιισ δομι τθσ 

τράπεηασ και το καλό management, θ φπαρξθ επαρκϊν ςυςτθμάτων εςωτερικοφ 

ελζγχου, θ ανάπτυξθ διαδικαςιϊν χοριγθςθσ δανείου και θ διαχείριςθ 

χαρτοφυλακίου με ςφνεςθ είναι επίςθσ απαραίτθτα για τθν εφρυκμθ λειτουργία 

του πιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. 

Το ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ για τθν κεφαλαιακι επάρκεια ξεπεράςτθκε κακϊσ 

ςθμαντικζσ χρθματοοικονομικζσ εξελίξεισ περιόριςαν τθν αποτελεςματικότθτά του 

και ζπαψε να ανταποκρίνεται αποτελεςματικά ςτουσ κινδφνουσ που εκτίκονταν οι 

τράπεηεσ. Ζτςι προζκυψε θ ανάγκθ ανακεϊρθςισ του παρότι αναγνωρίηεται ότι 

υπιρξε ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ ςτθν προςπάκεια για τθν επιβολι διεκνϊν 

κανονιςμϊν. Οι ατζλειεσ ςτο πρϊτο Σφμφωνο γίνονται με τθν πάροδο του χρόνου 

πιο εμφανείσ. Ο διαχωριςμόσ του ενεργθτικοφ ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τον 

κίνδυνο πτϊχευςθσ που παρουςιάηεται είναι αρκετά γενικόσ και δεν εμπεριζχει τθν 

ποικιλία των κινδφνων που αντιμετωπίηουν τα μεγάλα χρ θματοπιςτωτικά 

ιδρφματα. Ζτςι θ κζςπιςθ νζων κανόνων που να αντιμετωπίηουν τισ 

προαναφερκείςεσ  αδυναμιζσ κακίςταται επιτακτικι. 
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3.2  Το Σύμφωνο τησ Βαςιλείασ ΙΙ (Basel II) 

 

Θ πίεςθ τθσ αγοράσ και θ ςυνειδθτοποίθςθ των αδυναμιϊν οδιγθςε ςτθν 

ζναρξθ εργαςιϊν για τθν ανακεϊρθςθ του ςυμφϊνου τθσ Βαςιλείασ Λ, από τθν 

Επιτροπι Τραπεηικισ Εποπτείασ τθσ Βαςιλείασ και τθν Ευρωπαϊκι επιτροπι. Το 

2001 θ Επιτροπι Βαςιλείασ εξζδωςε ζνα ζγγραφο με λεπτομερι αναφορά ςτισ 

ανακεωρθμζνεσ προτάςεισ, προβλζποντασ χρόνο εφαρμογισ το 2004. Θ Ευρωπαϊκι 

ζνωςθ εξζδωςε ζνα κείμενο που ςτιριηε βαςικά το ζγγραφο τθσ Βαςιλείασ αλλά 

εςτιαηόταν ςε κζματα τθσ Νομιςματικισ Ζνωςθσ που αποτζλεςε εναρμόνιςθ τθσ 

Βαςιλείασ ςτα πλαίςια τθσ ευρωηϊνθσ. Ζτςι το ανακεωρθμζνο πλαίςιο 

ανακοινϊκθκε τον Λοφνιο 2004 και βαςίηεται ςε 3 πυλϊνεσ (Pillar I, II, III). Σκοπόσ 

του ιταν θ αντιμετϊπιςθ του ρυκμιςτικοφ (regulatory) arbitrage, ςτο οποίο είχαν 

επιδοκεί οι τράπεηεσ για να μειϊςουν τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ που ιταν 

υποχρεωμζνεσ να διατθροφν, κυρίωσ μζςω τιτλοποιιςεων (securitization). 

 

 

Διάγραμμα 3.1 

 

 

 

Βαςιλεία ΙΙ

Πυλώνασ Ι

Ελάχιςτα Μδια Κεφάλαια

Πυλώνασ ΙΙ

Επίβλεψθ από αρμόδια 
εποπτικι αρχι

Πυλώνασ ΙΙΙ

Δθμοςιοποίθςθ 
ςτοιχείων Τράπεηασ
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Οι τρεισ άξονεσ εποπτείασ (Ρυλϊνεσ) που κακιερϊκθκαν υπό τθν Βαςιλεία ΛΛ 

είναι οι ακόλουκοι: 

1. Ο πρϊτοσ πυλϊνασ αφορά τουσ μεκόδουσ προςδιοριςμοφ των 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων για τθν κάλυψθ των κινδφνων που τα πιςτωτικά 

ιδρφματα αντιμετωπίηουν ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ 

και κακιερϊνει κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για το λειτουργικό κίνδυνο και τθν 

προςταςία των κατακετϊν. 

2. Ο δεφτεροσ πυλϊνασ κακορίηει μια διαδικαςία εποπτικισ 

αξιολόγθςθσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ και των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 

κινδφνου κάκε ιδρφματοσ ξεχωριςτά, ςε ςχζςθ με όλουσ τουσ κινδφνουσ που 

εκτίκεται ι ενδζχεται να εκτεκεί, εκτόσ από εκείνουσ που ιδθ 

αντιμετωπίηονται ςτον Ρυλϊνα Λ. 

3. Στον τρίτο πυλϊνα κακιερϊνεται – ενιςχφεται θ πεικαρχία και θ 

διαφάνεια που επιβάλει θ αγορά ςτα πιςτωτικά ιδρφματα ςχετικά με το 

φψοσ των κεφαλαιακϊν αποκεμάτων κακϊσ και με τισ διαδικαςίεσ 

υπολογιςμοφ του κινδφνου. Με τον Ρυλϊνα ΛΛΛ παρζχεται κίνθτρο για τθν 

βελτίωςι τουσ δια τθσ διαφάνειασ των ιςολογιςμϊν και τθσ αξιολόγθςθσ του 

management από τθν αγορά και κακορίηονται οι μζκοδοι και οι πρακτικζσ 

που εφαρμόηουν οι εποπτικζσ αρχζσ. 

Οι τρεισ πυλϊνεσ του νζου αυτοφ Συμφϊνου είναι αμοιβαίωσ 

αλλθλοενιςχυόμενοι. Θ αποτελεςματικότθτα του πρϊτου πυλϊνα εξαρτάται κυρίωσ 

από τθν  ικανότθτα των εποπτικϊν αρχϊν να ελζγχουν τθν ορκι εφαρμογι τουσ, 

μζςα από τισ εξουςίεσ που τουσ παρζχει ο δεφτεροσ πυλϊνασ. Ακόμα οι αυξθμζνεσ 

υποχρεϊςεισ γνωςτοποίθςθσ ςτοιχείων του τρίτου πυλϊνα, επιφζρουν βελτίωςθ 

των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ κινδφνων που αναπτφςονται από τισ τράπεηεσ. 
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Ο νζοσ Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ υπολογίηεται ωσ:  

%8
Κίνδσνος όςΛειηοσργικ + Αγοράς Κίνδσνος + Κίνδσνος Πιζηωηικός

Κεθάλαια Ίδια Δποπηικά


 

 

3.2.1  Πυλώνασ Ι : Ελάχιςτεσ κεφαλαιακέσ απαιτήςεισ (minimum 

capital requirements) 

 

Για τον υπολογιςμό των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων, ο πρϊτοσ πυλϊνασ  

υιοκετεί πολλαπλζσ προςεγγίςεισ, με αυξανόμενο βακμό πολυπλοκότθτασ και 

ευαιςκθςίασ ςτον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Το 8%, δθλαδι, οι ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ των ιδίων κεφαλαίων ωσ προσ το ςτακμιςμζνο ενεργθτικό, κακϊσ και οι 

διατάξεισ όςον αφορά τθν εποπτικι μεταχείριςθ του κινδφνου αγοράσ παραμζνουν 

αμετάβλθτεσ. Διαφοροποίθςθ υπάρχει ςτθν μζτρθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εποπτικισ αντιμετϊπιςθσ των μζςων και τεχνικϊν 

μείωςθσ του κινδφνου, όπωσ επίςθσ ότι κακιερϊνει επιπρόςκετεσ κεφαλαιακζσ 

απαιτιςεισ για τον λειτουργικό κίνδυνο.  

Ριςτωτικόσ Κίνδυνοσ 

Σφμφωνα με τθν Βαςιλεία ΛΛ θ μζτρθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου μπορεί να γίνει 

με τθν:  

 Τυποποιθμζνθ Μζκοδο - Standardized Approach 

 Μζκοδο των Εςωτερικϊν Διαβακμίςεων - Internal ratings 

based Approach 

Θ ιςχφουςα Τυποποιθμζνθ Μζκοδοσ ( Standardized Approach ) τροποοιείται, 

διατθρϊντασ τθ λογικι τθσ απόδοςθσ προκακοριςμζνων ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ 

για τουσ κινδφνουσ. Οι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ αυτοί ζχουν προςδιοριςτεί βάςει 

των διαβακμίςεων των οργανιςμϊν πιςτολθπτικισ ικανότθτασ (Standars & Poors, 

Moody’s). Σφμφωνα με αυτι τθν προςζγγιςθ, το χαρτοφυλάκιο τθσ τράπεηασ 
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κατθγοριοποιείται ανάλογα με τον ςυντελεςτι του κινδφνου που ανικει. Ο 

ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ (RW) ζχει προκακοριςτεί από το Σφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛ. 

Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςτον κίνδυνο, ςτο μζτρο 

που οι ςυντελεςτζσ κινδφνου είναι ανάλογοι με τθν πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ του 

αντιςυμβαλλόμενου. 

Στουσ πίνακεσ παρακάτω παρουςιάηονται οι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ για κάκε 

κατθγορία ανοίγματοσ. 

 Τα δάνεια προσ κυβερνιςεισ (π.χ Κυβερνθτικά Ομόλογα) 

ςτακμίηονται με βάςθ τθν βακμίδα πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ τθσ χϊρασ, 

ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Βακμίδα Πιςτολθπτικισ 

Αξιολόγθςθσ για 

Κυβερνιςεισ 

υντελεςτισ 

τάκμιςθσ 

Κινδφνου 

AAA ζωσ AA- 0% 

A+ ζωσ A- 20% 

BBB+ ζωσ BB- 50% 

BB+ ζωσ BB- 100% 

B+ ζωσ B- 100% 

CCC+ και παρακάτω 150% 

Αδιαβάκμθτο 100% 
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 Τα δάνεια προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα ςτακμίηονται με βάςθ 

τθν βακμίδα πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ τθσ χϊρασ ςτθν οποία εδρεφουν, 

ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Βακμίδα Πιςτολθπτικισ 

Αξιολόγθςθσ Χώρασ 

υντελεςτισ 

τάκμιςθσ 

Κινδφνου 

AAA ζωσ AA- 20% 

A+ ζωσ A- 50% 

BBB+ ζωσ BB- 100% 

BB+ ζωσ BB- 100% 

B+ ζωσ B- 100% 

CCC+ και παρακάτω 150% 

Αδιαβάκμθτο 100% 
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Ι εναλλακτικά μποροφν να ςτακμιςτοφν και με τουσ ςυντελεςτζσ του παρακάτω 

πίνακα: 

 

Βακμίδα 

Πιςτολθπτικισ 

Αξιολόγθςθσ 

Σράπεηασ 

υντελεςτισ 

τάκμιςθσ 

Κινδφνου για 

δάνεια με 

εναπομζνουςα 

λθκτότθτα <=3 

μθνών 

υντελεςτισ 

τάκμιςθσ 

Κινδφνου για 

δάνεια με 

εναπομζνουςα 

λθκτότθτα >3 

μθνών 

AAA ζωσ AA- 20% 20% 

A+ ζωσ A- 20% 50% 

BBB+ ζωσ BB- 20% 50% 

BB+ ζωσ BB- 50% 100% 

B+ ζωσ B- 50% 100% 

CCC+ και 

παρακάτω 
150% 150% 

 

 

Θ Μζκοδοσ των Εςωτερικϊν Διαβακμίςεων (Internal Ratings Based Approach – 

IRB) επιτρζπει ςτισ τράπεηεσ, με βάςθ τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα των πιςτοφχων 

να εκτιμιςει τον πιςτωτικό κίνδυνο. Για κάποιεσ κατθγορίεσ ανοίγματοσ, υπάρχουν 

δφο τρόποι εκτίμθςθσ: 
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 Θ Βαςικι Ρροςζγγιςθ - Foundation Approach 

 Θ Εξελιγμζνθ Ρροςζγγιςθ - Advanced Approach: Οι τράπεηεσ για το 

χαρτοφυλάκιο λιανικισ (καταναλωτικά – ςτεγαςτικά δάνεια) χρθςιμοποιοφν αυτι 

τθν μζκοδο. 

Θ Μζκοδοσ των Εςωτερικϊν Διαβακμίςεων μπορεί να διαχωριςτεί ςε τρία 

βαςικά ςτοιχεία: τθν εςωτερικι αξιολόγθςθ των παραμζτρων του πιςτωτικοφ 

κινδφνου, τθ λειτουργία ςτάκμιςθσ κινδφνου και ςτισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ. 

 

Διάγραμμα 3.2 

 

 

Στοιχεία για τουσ πελάτεσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, που δεν είναι γνωςτά 

ςτουσ φορείσ εξωτερικϊν διαβακμίςεων, ενςωματϊνονται ςτα εςωτερικά 

ςυςτιματα διαβάκμιςθσ κινδφνου και εφαρμόηονται και ςε εταιρίεσ μικρότερθσ 

εμβζλειασ και κινθτοποιοφν τα πιςτωτικά ιδρφματα για να εφαρμόςουν μία πιο 

αποδοτικι ελεγκτικι διαδικαςία ςτθν χοριγθςθ δανείων. 

Στθν περίπτωςθ τθσ Βαςικισ Ρροςζγγιςθσ, που εφαρμόηεται ςε μεςαίεσ 

επιχειριςεισ, οι τράπεηεσ προςδιορίηουν το PD ενϊ ςτθν Εξελιγμζνθ Ρροςζγγιςθ, 

Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ

Τυποποιθμζνθ 
Μζδοδοσ 

(Standardized 
Approach)

Μζκοδοσ των 
Εςωτερικϊν 

διαβακμίςεων ( IRB )

Βαςικι Ρροςζγγιςθ 

(Foundation 
Approach)

Εξελιγμζνθ 
Ρροςζγγιςθ 

(Advanced Approach)
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που αφορά μικρζσ επιχειριςεισ, οι τράπεηεσ λαμβάνουν υπ’όψιν το ςφνολο των 

παραμζτρων. Θ ποςοτικοποίθςθ ςτισ παραμζτρουσ που αναφζραμε πρζπει να 

γίνεται απόλυτα τεκμθριωμζνα και τουλάχιςτον μία φορά τον χρόνο. Θ προςαρμογι 

δε των αποτελεςμάτων (calibration) πρζπει να είναι ςυνεχισ ϊςτε να 

ανταποκρίνονται ςτθν αναμενόμενθ ςυμπεριφορά τουσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ 

οι διαφορζσ που τυχόν παρατθρθκοφν να αποδεικνφεται ότι δεν οφείλονται ςε 

ςυςτθμικοφσ παράγοντεσ. Σφμφωνα με τθν Εξελιγμζνθ Ρροςζγγιςθ οι εκτιμόμενοι 

παράμετροι των PD, LDG, EAD και M προζρχονται από το πιςτωτικό ίδρυμα βάςει 

των εκτιμιςεϊν του και των ιςτορικϊν δεδομζνων, ενϊ μόνο για τον Μ υπάρχει θ 

δυνατότθτα να εξαιρεκοφν μερικά χρθματοδοτικά ανοίγματα. Στθν Βαςικι 

προςζγγιςθ μόνο το PD παρζχεται από το χαρτοφυλάκιο χορθγιςεων, ενϊ οι 

ςτακμίςεισ των LDG, EAD και Μ κακορίηονται από τθν επιτροπι. 

Επιπλζον ο Ρυλϊνασ Λ διαμορφϊνει αναλυτικό πλαίςιο για τθν εποπτικι 

διαχείριςθ των τιτλοποιθμζνων απαιτιςεων Οι τράπεηεσ εκείνεσ που πλθροφν 

ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, ζχουν τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν 

μεκόδουσ μείωςθσ του κινδφνου ϊςτε να μειϊςουν τισ κεφαλαιακζσ τουσ 

επιβαρφνςεισ όπωσ τισ εξαςφαλίςεισ, τα πιςτωτικά παράγωγα και τισ εγγυιςεισ και 

τζλοσ τον ςυμψθφιςμό ςτοιχείων που βρίςκονται ςτον ιςολογιςμό. 

Κίνδυνοσ Αγοράσ 

Οι τράπεηεσ για τθν μζτρθςθ του κινδφνου Αγοράσ χρθςιμοποιοφν εποπτικζσ 

μεκόδουσ ϊςτε να υπολογίςουν τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ. Πταν υπάρχουν ςτθν 

κατοχι τουσ παράγωγα προϊόντα ι χαρτοφυλάκια μεγάλου φψουσ ςυναλλαγϊν, 

τότε χρθςιμοποιοφν εξελιγμζνεσ μεκόδουσ όπωσ τα VaR μοντζλα. 

Λειτουργικόσ Κίνδυνοσ 

Στθν Βαςιλεία ΛΛ για πρϊτθ φορά ειςάγονται κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για τον 

λειτουργικό κίνδυνο. Στον παραπάνω κίνδυνο, άμεςθσ απϊλειασ, εμπίπτουν οι 

ηθμιζσ από ανκρϊπινο λάκοσ ι δόλο, από τθν αποτυχία ι ανεπάρκεια εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων κακϊσ και από εξωτερικά αίτια. 
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Διάγραμμα 3.3 

 

 

Για τον υπολογιςμό των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων ςτον Ρυλϊνα Λ του 

Συμφϊνου τθσ Βαςιλείασ ΛΛ κακορίηονται τρεισ προςεγγιςτικζσ μζκοδοι που 

αφοροφν: 

a) Τθν μζκοδο του Βαςικοφ Δείκτθ (Basic Indicator Approach) 

b) Τθν Εναλλακτικι Τυποποιθμζνθ Μζκοδο (Standardised Approach) 

c) Τθν Εξελιγμζνθ Μζκοδο (Advanced Measurement Approach) 

Για τισ δφο πρϊτεσ προςεγγίςεισ οι κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ βαςίηονται ςε 

ςυντελεςτζσ που προςδιορίςτθκαν από τθν  Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ φςτερα από 

διερευνθτικζσ ποςοτικζσ μελζτεσ. Οι μζκοδοι αυτοί αποτελοφν τθν γενικι εικόνα 

τθσ τραπεηικισ πραγματικότθτασ και δεν μποροφν να απεικονίηουν τουσ 

πραγματικοφσ λειτουργικοφσ κινδφνουσ κάποιασ ςυγκεκριμζνθσ τράπεηασ. Θ 

ζλλειψθ επαρκϊν ςτοιχείων (ιςτορικϊν ι πρόςφατων) για τισ ηθμιζσ που ζχουν 

υποςτεί οι τράπεηεσ εξ’αιτίασ των λειτουργικϊν κινδφνων, κακιςτοφν αναγκαία τθν 

χρθςιμοποίθςι των μεκόδων αυτϊν. Ο υπολογιςμόσ των εποπτικϊν κεφαλαίων 

ςφμφωνα με τθν Μζκοδο Βαςικοφ Δείκτθ υπολογίηεται ωσ το 15% του μζςου όρου 

Λειτουργικόσ

κίνδυνοσ

Μζκοδοσ 
Βαςικοφ Δείκτθ

Εναλλακτικι 
Τυποποιθμζνθ 

Μζκοδοσ

Εξελιγμζνθ 
Μζκοδοσ
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του κφκλου εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων ετϊν. Θ τυποποιθμζνθ μζκοδοσ 

διαχωρίηει τισ τράπεηεσ ςε 8 είδθ δραςτθριοτιτων για τον υπολογιςμό των 

κεφαλαιακϊν αναγκϊν ζναντι του λειτουργικοφ κινδφνου. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τθν ςτάκμιςθ του κάκε είδουσ εργαςιϊν με ποςοςτά που κυμαίνονται μεταξφ 12% - 

18%. Θ τρίτθ μζκοδοσ, θ εξελιγμζνθ μζκοδοσ, επικεντρϊνεται περιςςότερο ςτισ 

ανάγκεσ και τον χαρακτιρα τθσ τράπεηασ, αφοφ βαςίηεται περιςςότερο ςτθν χριςθ 

εςωτερικισ και εξωτερικισ βάςθσ δεδομζνων ηθμιϊν του παρελκόντοσ. 

 

3.2.2  Πυλώνασ ΙΙ – Διαδικαςία εποπτικήσ αξιολόγηςησ (Supervisory 

Review Process)  

 

Στόχοσ του Ρυλϊνα ΛΛ είναι θ ενκάρρυνςθ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων να 

εξαςφαλίηουν απόλυτθ διαφάνεια και να παρουςιάηουν με ακρίβεια τουσ 

κινδφνουσ που αναλαμβάνουν, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κεφαλαιακι τουσ 

επάρκεια. Στισ υψθλοφ κινδφνου τράπεηεσ ι ςε όςεσ εντοπίηεται ανεπαρκζσ 

ςφςτθμα κινδφνου, κα τουσ επιβάλλονται κυρϊςεισ είτε με υψθλότερο επιτόκιο 

ςτον διατραπεηικό δανειςμό, είτε ςτο χρζοσ που αναλαμβάνουν. Θ διαφάνεια των 

ςτοιχείων είναι υποχρεωτικι και αφορά κυρίωσ ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 

κεφαλαιακι επάρκεια, τθν ςφνκεςθ των εποπτικϊν ιδίων κεφαλαίων, τθν αναλυτικι 

παρουςίαςθ τθσ ζκκεςθσ ςε κίνδυνο ανά προιόν και τζλοσ τθ διαφάνεια των 

διαδικαςιϊν διαχείριςθσ κινδφνων. 

Θ διαδικαςία τθσ εποπτικισ αξιολόγθςθσ (supervisory review process) 

κακορίηεται ακριβζςτερα ςτον Ρυλϊνα ΛΛ και μετατοπίηεται το ενδιαφζρον των 

εποπτικϊν αρχϊν από το επίπεδο τθσ μακροπρολθπτικισ εποπτείασ ςε επίπεδο τθσ 

μικροπρολθπτικισ, ζτςι ϊςτε να αςκείται προςωποποιθμζνθ εποπτεία ςε ίδρυμα 

που ενζχει μεγαλφτερο ςυςτθμικό κίνδυνο. Στον Ρυλϊνα ΛΛ ειςάγονται γενικζσ αρχζσ 

ϊςτε να διαςφαλίηεται θ επάρκεια των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, εκτόσ αυτϊν του 

Ρυλϊνα Λ, και ςυγκεκριμζνα οι παρακάτω: 
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 Διαδικαςίεσ πρόβλεψθσ από τα πιςτωτικά ιδρφματα εςωτερικισ 

αξιολόγθςθσ τθσ κεφαλαιακισ τουσ επάρκειασ και τθν διαμόρφωςθ ανάλογθσ 

ςτρατθγικισ. 

 Οι εποπτικζσ αρχζσ κακιερϊνουν τθν αρτιότθτα τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ 

του κινδφνου. 

 Ραρζχεται ςτθν αρμόδια εποπτικι αρχι, θ δυνατότθτα επιβολισ  

κεφαλαιακισ απαίτθςθσ μεγαλφτερθσ από το ελάχιςτο όριο ςε ςυγκεκριμζνο 

πιςτωτικό ίδρυμα, για τθν κάλυψθ πιςτωτικοφ κινδφνου κακϊσ και να λαμβάνει 

εγκαίρωσ τα απαραίτθτα μζτρα ςε περίπτωςθ επιδείνωςθσ του Δείκτθ Κεφαλαιακισ 

Επάρκειασ. 

 

3.2.3  Πυλώνασ ΙΙΙ – Πειθαρχία τησ αγοράσ (Disclosure 

Requirements) 

 

Ο Ρυλϊνασ ΛΛΛ αςχολείται με τθν πεικαρχία τθσ αγοράσ (market discipline). 

Ειςάγει διατάξεισ ςχετικά με τθν εξωτερικι πλθροφόρθςθ που παρζχουν τα 

πιςτωτικά ιδρφματα για το φψοσ των κινδφνων που αναλαμβάνουν, τισ κεφαλαιακζσ 

απαιτιςεισ ζναντι των κινδφνων αυτϊν και τθν ςτρατθγικι που ακολουκοφν 

προκειμζνου να ενιςχυκεί θ πεικαρχία τθσ αγοράσ μζςω τθσ διαφάνειασ. Θ 

πεικαρχία τθσ αγοράσ παρουςιάηεται με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο. Στθν άμεςθ 

πεικαρχία υπάγεται θ διαδικαςία ενςωμάτωςθσ των πάςθσ φφςεωσ πλθροφοριϊν 

που δθμοςιοποιοφνται ςτθν τιμι τθσ μετοχισ ι ςτουσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ τουσ 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. Στθν ζμμεςθ πεικαρχία, οι εποπτικζσ αρχζσ χρθςιμοποιοφν 

τθν διακφμανςθ τθσ τιμισ των μετοχϊν ι των χρεωςτικϊν τίτλων τθσ τράπεηασ, ςαν 

ζνδειξθ επικινδυνότθτασ του χαρτοφυλακίου τθσ. Ζτςι με τον τρόπο αυτό ενιςχφεται 

θ διαφάνεια των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, αλλά παράλλθλα οι επενδυτζσ ζχουν 

πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που τουσ βοθκοφν να αξιολογοφν καλφτερα τισ 

επενδφςεισ τουσ αλλά και τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ. 
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Οι πρακτικζσ μετριςεων και οι τεχνικζσ μεταβιβάςεων που προζρχονται από 

ςφνκετα χρθματοοικονομικά εργαλεία, πχ. τα credit derivatives, τα swap options 

κακϊσ και από τιτλοποιιςεισ ενεργθτικοφ απεικονίηονται ευκρινζςτερα και με 

προςοχι. Επιπλζον αυξάνεται το φάςμα των εξαςφαλίςεων ωσ προσ τουσ κινδφνουσ 

και των εγγυιςεων για τισ απαιτιςεισ. Οι εποπτικζσ αρχζσ παρακολουκοφν με 

προςοχι τθν οικονομικι κατάςταςθ κάκε τράπεηασ χωρίσ να απαιτείται κατ’ ανάγκθ 

να επιβάλλουν ειδικι κεφαλαιακι απαίτθςθ για τον επιτοκιακό κίνδυνο του 

επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου, ςε όςεσ τράπεηεσ παρουςιάηουν ιδιαίτερο κίνδυνο 

λόγω ανοίγματοσ τθσ ρευςτότθτασ μεταξφ ενεργθτικοφ / πακθτικοφ. 

Επιβάλλεται θ ςυχνότθτα δθμοςιοποίθςθσ των ςτοιχείων να είναι εξαμθνιαία, 

παρότι προβλζπονται και εξαιρζςεισ. Στοιχεία ποιοτικοφ χαρακτιρα μποροφν να 

δίδονται ςε ετιςια βάςθ. Οι διεκνείσ μεγάλεσ τράπεηεσ ωσ και οι κυγατρικζσ τουσ 

επιχειριςεισ πρζπει να δθμοςιοποιοφν τα ςτοιχεία για τθν ςυνολικι κεφαλαιακι 

τουσ επάρκεια και το φψοσ των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων ανά τρίμθνο. Πταν όμωσ 

οι πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν ζκκεςθ των τραπεηϊν ςε κινδφνουσ 

διαφοροποιοφνται, κα πρζπει τότε να δθμοςιοποιοφνται ςε τριμθνιαία βάςθ. Πςεσ 

πλθροφορίεσ κρίνονται ωσ ςθμαντικζσ, επιβάλλεται να δθμοςιοποιοφνται το 

ταχφτερο δυνατόν. Εάν οι πλθροφορίεσ είναι εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, όςων 

δθλαδι θ δθμοςιοποίθςθ και ςυνεπϊσ θ χριςθ τουσ από ανταγωνιςτζσ υποςκάπτει 

τθν κζςθ τθσ τράπεηασ, μπορεί να μθν δθμοςιοποιοφνται. Στθν περίπτωςθ αυτι 

όμωσ οφείλει, θ τράπεηα, να δίνει ςτθν δθμοςιότθτα γενικζσ πλθροφορίεσ αλλά και 

να εξθγεί τον λόγο που τθν αποτρζπει να υποβάλει αναλυτικά ςτοιχεία. 

Αυτό που προτείνει θ επιτροπι και κεωρείται το ςθμαντικότερο γεγονόσ ςτο 

νζο πλαίςιο υπολογιςμοφ κεφαλαιακϊν απαιτιςεων, ςχετίηεται με τθν ειδικι 

κεφαλαιακι απαίτθςθ ζναντι του λειτουργικοφ κινδφνου, που κζτει νζουσ κανόνεσ 

ςε ςυνεργαςία με τισ κεντρικζσ τράπεηεσ και άλλουσ εκνικοφσ φορείσ. Το νζο 

πλαίςιο προβλζπει ξεχωριςτζσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για αντίςτοιχων 

μεκοδολογιϊν μετριςεισ. Το πρόβλθμα εντοπίηεται ωσ προσ τον λειτουργικό 

κίνδυνο που δεν είναι εφκολα μετριςιμοσ και αναφζρεται ςε όλα τα είδθ κινδφνου, 

που δεν μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ κίνδυνοι αγοράσ ι πιςτωτικοί κίνδυνοι. 
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Με τθν προθγοφμενθ ρφκμιςθ τα ποςοςτά ςτάκμιςθσ των κεφαλαιακϊν 

απαιτιςεων είχαν κακοριςτεί και αφοροφςαν τον πιςτωτικό κίνδυνο και ιταν πιο 

υψθλά για να καλφπτουν και άλλεσ μορφζσ κινδφνων εκτόσ του πιςτωτικοφ. Με το 

νζο εποπτικό πλαίςιο όμωσ προτείνονται ςυγκεκριμζνεσ μεκοδολογίεσ 

αποκλειςτικά γι’ αυτόν (πιςτωτικό) και ζτςι μζνουν ακάλυπτοι κίνδυνοι άλλων 

μορφϊν. Για τον λόγο αυτό θ επιτροπι ειςάγει επιπρόςκετουσ κανόνεσ για τον 

λειτουργικό κίνδυνο που αναφζρονται ςτθν αυξθμζνθ πολυπλοκότθτα, το μεγάλο 

εφροσ των τραπεηικϊν εργαςιϊν και τθν χριςθ των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων.  

 

3.3  Βαςιλεία 2,5 

 

Αυξάνει τθν πίεςθ ςτθν Επενδυτικι τραπεηικι. 

 

Θ Standard & Poor’s (S&P) υποςτιρίηει ότι θ επιτροπι τθσ Βαςιλείασ για τθν 

τραπεηικι εποπτεία απαιτεί από τισ τράπεηεσ να κρατοφν περιςςότερα κεφάλαια 

για τον κίνδυνο αγοράσ που διατρζχουν κατά τισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τουσ. Αυτοί 

οι νζοι κανονικςμοφ, οι οποίοι τϊρα υπάρχουν ςτα πιο μεγάλα διαπραγματευτικά 

κζντρα ςε παγκόςμιο επίπεδο, εκτϊσ των Θ.Ρ.Α., ιταν υπεφκυνοι για τθν τριπλάςια 

αφξθςθ, ςτο τζλοσ του 2011, τθσ κεφαλαιακισ απαίτθςθσ για τον κίνδυνο τθσ 

αγοράσ και αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ μεταξφ των 11 ευρωπαικϊν 

τραπεηϊν που ζχουν αξιολογθκεί. Εκτιμά ότι αυτό πιζηει τισ αποδόςεισ τθσ 

επενδυτικισ τραπεηικισ και ενκαρφνει το arbitrage  και τθν απομόχλευςθ του 

χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν. 

Δεν αναμζνεται οι νζοι κανονιςμοί να ζχουν μια ςυςτθματικι επίδραςθ ςτισ 

αξιολογιςεισ για τισ τράπεηεσ γιατί το πλαίςιο των ςτακμιςμζνων ζναντι κινδφνου 

κεφαλαίων (risk-adjusted capital RAC) – κφριο εργαλείο ανάλυςθσ κεφαλαίων – που 

εφαρμόηεται ιδθ ζχει υψθλότερεσ επιβαρφνςεισ για τισ κζςεισ των εμπορικϊν 

τραπεηϊν από αυτζσ υπό τθν Βαςιλεία ΛΛ. Ραρ’όλα αυτά θ δθμοςίευςθ των νεϊν 
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ςτοιχείων που απαιτεί θ Βαςιλεία 2,5, κα μποροφςε να οδθγιςει ςε μείωςθ των 

κεφαλαίων και των εκτιμϊμενων κερδϊν, θ οποία πικανότατα κα οδθγιςει ςε 

υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ ςε οριςμζνεσ μεμονομζνεσ 

περιπτϊςεισ. 

Θ S&P ζχει δθμοςιεφςει αναφορζσ για τον τρόπο που μπορεί να γίνει θ 

προςαρμογι των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων (RAC) υπό τθν Βαςιλεία 2,5 ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Θ Βαςιλεία 2,5 προβλζπει ρυκμιςτικζσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για τον 

κίνδυνο αγοράσ που αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε ζνα πιο 

κατάλλθλο επίπεδο. 

 Είναι υπζρ των αυςτθρότερων κανόνων, διότι ςυνάδουν με τθν κατεφκυνςθ 

τθσ προςζγγυςθσ ςτο πλαίςιο των ςτακμιςμζνων ςτον κίνδυνο κεφαλαίων (RAC) 

 Θ Βαςιλζια 2,5 ζχει μζτρα πολφπλοκα και κα μποροφςαν να ζχουν 

επικαλφψεισ (διπλόσ υπολογιςμόσ των κινδφνων) και κενά (ανεπάρκεια εκτίμθςθσ 

οριςμζνων κινδφνων) μεταξφ τουσ, κακϊσ και αςυνζπειεσ ςτθν εφαρμογι μεταξφ 

των επιμζρουσ τραπεηϊν. 

 Σε μια ανάλυςθ 11 τραπεηϊν, διαπιςτϊνεται ότι οι κανονιςμοί τθσ Βαςιλείασ 

2,5  είναι υπεφκυνοι για τθν  κατά μζςο όρο τριπλάςια αφξθςθ τθσ κεφαλαιακισ 

επιβάρυνςθσ που αφορά τον κίνδυνο αγοράσ. 

 Θ Βαςιλεία 2,5 είναι ζνασ από τουσ πολλοφσ παράγοντεσ που ςυμπιζηει τισ 

κεφαλαιακζσ αποδόςεισ των επενδυτικϊν τραπεηϊν και θ υλοποίθςθ τθσ 

εφαρμογισ τθσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο κάνει πιο άνιςο το πεδίο ανταγωνιςμοφ. 

Κεωρείται ότι οι βελτιωμζνεσ ρυκμίςεισ αυτζσ, είναι ςυνεπείσ με τθν 

προςζγγιςθ του πλαιςίου RAC και είναι ζνα ςθμαντικό βιμα όςον αφορά τθν 

αντιμετϊπιςθ των ελλείψεων του αρχικοφ πλαιςίου τθσ Βαςιλείασ ΛΛ, ςφμφωνα με 

τα διδάγματα που προζκυψαν από τθν οικονομικι κρίςθ. Βαςιηόμενο ςτθσ 

Βαςιλείασ ΛΛ αξία ςε κινδυνο κεφαλαιακισ απαίτθςθσ (VaR), θ Βαςιλζια 2,5 ειςάγει 

επιπλζον υποχρεϊςεισ για τθν ρφκμιςθ των υποκεφαλαιοποιθμζνων 
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χαρτοφυλακίων. Θ νζα stressed αξία ςε κίνδυνο (stressed value-at-risk) 

χρθςιμοποιεί δεδομζνα από 12-μινεσ πριν για να εκτιμιςει πικανζσ απϊλειεσ με 

επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 99%. Θ Βαςιλεία 2,5 επιβάλλει προςαυξιςεισ για να καλφψει 

τον κίνδυνο ακζτθςθσ και τον κίνδυνο μετανάςτευςθσ κεφαλαίων κακϊσ και ζνα 

ολοκλθρωμζνο μζτρο για τον κίνδυνο ςυςχζτιςθσ των ςυναλλαγϊν. 

Θ υψθλότερθ κεφαλαιακι απαίτθςθ που επιβάλεται ςτο πλαίςιο τθσ Βαςιλείασ 

2,5 , κακϊσ και περεταίρω κανονιςμοί τθσ μελλοντικισ Βαςιλείασ ΛΛΛ, κατά τθσ 

άποψθ τθσ S&P, αποτελοφν τισ κφριεσ προκλιςεισ των επενδυτικϊν τραπεηϊν για 

τθν ικανότθτά τουσ να δθμιουργιςουν βιϊςιμεσ αποδόςεισ που υπερβαίνουν το 

κόςτοσ κεφαλαίου. Ζτςι αναμζνεται περαιτζρω αναδιάρκρωςθ και απομόχλευςθ. 

Κακϊσ οι τράπεηεσ επιδιϊκουν να βελτιςτοποιιςουν τισ κζςεισ των αποκεμάτων 

τουσ, να αυξιςουν τον τηίρο του ιςολογιςμοφ τουσ και να επικεντρϊςουν το 

κατανεμθμζνο κεφάλαιό τουσ ςτα ανταγωνιςτικά τουσ πλεονεκτιματα. 

Θ κλιμακωτι εφαρμογι τθσ Βαςιλείασ 2,5 ςε όλο τον κόςμο, βελτιϊνει το άνιςο 

πεδίο ανταγωνιςμοφ ςτισ παγκόμιεσ επενδυτικζσ τράπεηεσ. Αν και θ Τράπεηα 

Διεκνϊν Διακανονιςμϊν (BIS) δθμοςίευςε τθν 1 Λανουαρίου 2011 ςτθν Ελβετία τουσ 

δείκτεσ τθσ κεφαλιακισ επάρκειασ, κατά τθν διάρκει του 2011 οι ελβετικζσ τράπεηεσ 

εξακολουκοφςαν να τισ υπολογίηουν με τουσ κανόνεσ τθσ Βαςιλείασ ΛΛ. Στθν 

Ευρωπαικι Ζνωςθ και ςτα άλλα μεγάλα διαπραγματευτικά κζντρα εκτόσ των Θ.Ρ.Α., 

τζκθκε ςε ιςχφ τθν 31 Δεκεμβρίου του 2011. Αντιλαμβανόμαςτε ότι θ εφαρμογι τθσ 

Βαςιλείασ 2,5 ςτισ Θ.Ρ.Α. ζχει κακυςτεριςει. Γι’ αυτό τον λόγο θ S&P πιςτεφει ότι θ 

Βαςιλεία 2,5 ςυμβάλει ςτο arbitrage και ςτθν απομόχλευςθ των χαρτοφυλακίων 

των ευρωπαικϊν τραπεηϊν κατά το δεφτερο εξάμθνο του 2011 και ίςωσ τουσ βάλει 

ςε ανταγωνιςτικό μειονζκτθμα ςε ςχζςθ με τισ τράπεηεσ των Θ.Ρ.Α.. Θ κακυςτζριςθ 

τθσ εφαρμογισ τθσ Βαςιλείασ ςε αυτζσ (αμερικάνικεσ) κα μποροφςε να ςυμβάλει ςε 

ςυγκεκριμζνεσ ςυναλλαγζσ, όπωσ θ πϊλθςθ των χαρτοφυλακίων ςυναλλαγϊν από 

οριςμζνεσ ευρωπαικζσ τράπεηεσ ςε ανταγωνιςτζσ των Θ.Ρ.Α.. Από τθν άλλθ πλευρά, 

υπάρχουν άλλεσ διαφοροποιιςεισ ςτισ εκνικζσ νομοκεςίεσ που κα μποροφςαν να 

ζχουν βλαπτικζσ επιπτϊςεισ ςτισ τράπεηεσ των Θ.Ρ.Α. από ότι ςε διεκνείσ ομοτίμουσ 

των. 
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3.3.1  Οριςμόσ Βαςιλείασ 2,5. 

 

Θ Βαςιλεία 2,5 είναι ζνα ςφνκετο πακζτο διεκνϊν κανόνων, μια ενίςχυςθ του 

πλαιςίου τθσ Βαςιλείασ ΛΛ, που επιβάλλει υψθλότερεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ ςτισ 

τράπεηεσ για τον κίνδυνο αγοράσ. Θ Επιτροπι τθσ Βαςιλζιασ για τθν τραπεηικι 

εποπτεία ξεκίνθςε τθν διαδικαςία το 2005 και διεφρυνε ςθμαντικά το πεδίο 

εφαρμογισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ μετζπειτα οικονομικισ κρίςθσ.  

Τα τζςςερα βαςικά ςτοιχεία τθσ Βαςιλείασ 2,5 είναι: 

 Θ ενιςχυμζνθ αξία ςε κίνδυνο (stressed value-at-risk SVAR), μοντζλο που 

προςτίκεται ςτο VaR τθσ Βαςιλείασ ΛΛ, ζχει ςκοπό να ςυνυπολογίςει επαρκϊσ τισ 

ακραίεσ τιμζσ, κάτω από πιο ευμετάβλθτεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, απ’ότι εκείνεσ που 

βαςίηεται το VaR. 

 Incremental risk charge (IRC) το οποίο ςτοχεφει να ςυνυπολογίςει τθν 

ακζτθςθ πιςτωτικοφ κινδφνου και τθν μετανάςτευςθ κεφαλαίων. 

 Νζα τυποποιθμζνθ μζκοδο για τισ απαιτιςεισ για τθν τιτλοποίθςθ και για τισ 

εξαςφαλίςεισ. 

 Το ςυνολικό μζτρο κινδφνου (comprehensive risk measure CRM) το οποίο 

αξιολογεί τον κίνδυνο ακζτθςθσ και μετανάςτευςθσ των εκτικζμενων κεφαλαίων. 

Οι κεφαλαιακζσ αυτζσ απαιτιςεισ προςτίκενται ςτα μζτρα τθσ Βαςιλείασ ΛΛ, 

χωρίσ όμωσ τθν δυνατότθτα μείωςθσ του κινδφνου για αντιςτακμιςτικά οφζλθ ι για 

πικανι διπλι καταμζτρθςθ. 

 

3.3.2  Ενιςχυμένη αξία ςε κίνδυνο (stressed value-at-risk SVAR) 
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Το αρχικό πλαίςιο τθσ Βαςιλείασ ΛΛ, υπολογίηει τθν κεφαλαιακι επάρκεια των 

τραπεηϊν για τον κίνδυνο αγοράσ, ςφμφωνα με το VaR μοντζλο. Αφτό το μοντζλο 

επικυρϊνεται από τισ εκνικζσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ είτε μόνο για γενικό κίνδυνο, είτε 

τόςο για γενικό όςο και για ειδικοφσ κινδφνουσ. Εκτιμά βάςει των ιςτορικϊν τάςεων 

των τιμϊν τθσ αγοράσ, τθν πικανότθτα ηθμιϊν του χαρτοφυλακίου και τθν 

διακφμανςθ κατά τθν διάρκεια του τελευταίου ζτουσ. VaR μοντζλα δίνουν 

αποτελζςματα για 99% διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ και χρθςιμοποιοφν 10-ιμερθ 

περίοδο διακράτθςθσ. 

Θ Βαςιλεία 2,5 για να «ςυλλάβει» τισ δυνθτικζσ ςυνζπειεσ των πιο 

ευμετάβλθτων ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, απαιτεί από τισ τράπεηεσ να υπολογίςουν 

SVAR μοντζλα για τα χαρτοφυλάκιά τουσ. Αυτά τα μοντζλα ζχουν το ίδιο διάςτθμα 

εμπιςτοςφνθσ και περίοδο διακράτθςθσ, αλλά κα πρζπει να βαςίηονται ςε ιςτορικά 

δεδομζνα ολόκλθρου του προθγοφμενου ζτουσ, ϊςτε να μποροφν να παράγουν 

ςθμαντικζσ απϊλειεσ για το ςφνολο του χαρτοφυλακίου. Οι αςτακείσ ςυνκικεσ τθσ 

αγοράσ του 2007-2009 είναι ζνα προφανζσ ςθμείο εκκίνθςθσ για τισ τράπεηεσ που 

ψάχνουν να βροφν stress δεδομζνα τθσ αγοράσ, αν και οι επιλογζσ τουσ κα 

εξαρτθκοφν από τθν ςφνκεςθ και τισ τοποκετιςεισ του χαρτοφυλακίου τουσ. 

 

3.3.3  Incremental Risk Charge (IRC) 

 

Το νεό αυτό μοντζλο ζχει ςτόχο να υπολογίςει τον κίνδυνο ακζτθςθσ και 

μετανάςτευςθσ κεφαλαίων που είχαν ςυμπεριλλθφκεί ςε ςυγκεκριμζνα μοντζλα 

VaR κινδφνου. Τα VaR μοντζλα ςυνυπολογίηουν καλφτερα δυνθτικζσ απϊλειεσ που 

οφείλονται ςτισ διακυμάνςεισ πιςτωτικϊν spreads, όταν βρίςκονται ςτθν ίδια 

κλίμακα πιςτολθπτικισ ικανότθτασ. Τυπικζσ κζςεισ που περιλαμβάνονται ςτο IRC 

μοντζλο είναι τα ομόλογα, τα credit default swaps και τα υπο διαπραγμάτευςθ 

δάνεια. Το πεδίο εφαρμογισ, δεν περιλαμβάνει κζςεισ τιτλοποίθςθσ. Το IRC 

μετριζται με περίοδο εκμετάλευςθσ ενόσ ζτουσ και διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 99,9%. 

Οι παράμετροι αυτοί παρουςιάηουν ςαφι βελτίωςθ ςε ςχζςθ με τθν 10-ιμερθ 
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περίοδο εκμετάλλευςθσ και διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 99%, των ρυκμιςτικϊν 

μοντζλων VaR. 

 

 

3.3.4  Νέεσ τυποποιημένεσ επιβαρύνςεισ για θέςεισ τιτλοποίηςησ 

 

Τιτλοποίθςθ, επανατιτλοποίθςθ, και κάλυψθ κινδφνου άπειρθσ ακζτθςθσ 

πιςτωτικϊν παραγϊγων ςτο χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγϊν, εξαιροφνται από το IRC, 

και αντ’ αυτοφ υπόκεινται ςε διαφορετικζσ προςεγγίςεισ. Εκτόσ των κζςεων που 

κατζχονται ςε χαρτοφυλάκια ςυςχζτιςθσ, οι οποίεσ αποτελοφν αντικείμενο του 

comprehensive risk measure CRM, τμιματα τιτλοποίθςθσ δζχονται χρεϊςεισ 

τραπεηικοφ κεφαλαίου και υπόκυνται ςε υψθλότερουσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ για 

τισ εξαςφαλίςεισ. Χαμθλισ αξιολόγθςθσ κζςεισ πρζπει να αφαιρεκοφν από τα 

εποπτικά ίδια κεφάλαια κατά 50% από τον Core tier 1 capital και κατά 50% από το 

Tier 2. Ραρατθροφμε ότι για αυτζσ τισ κζςεισ υπό τθ Βαςιλεία ΛΛ, το VaR είναι 

χαμθλό και θ επίδραςθ των αλλαγϊν αυτϊν είναι ουςιαςτικά θ αφξθςθ τθσ 

κεφαλαιακισ απαίτθςθσ για τιτλοποιιςεισ και επανατιτλοποιιςεισ. 

 

3.3.5  Comprehensive risk measure CRM 

 

Για τισ κζςεισ των ςυναλλαγϊν ςυςχζτιςθσ, όπωσ τα CDO που πωλοφνται ςτουσ 

πελάτεσ και τα hedging αυτϊν, το CRM αξιολογεί τον κίνδυνο ακζτθςθσ και 

μετανάςτευςθσ κεφαλαίων. Ενςωματϊνει κίνδυνο βάςθσ, δθλαδι τον κίνδυνο που 

προκφπτει όταν θ αντιςτάκμιςθ γίνεται λιγότερο αποτελεςματικι ςχετικά με το 

πικανό κόςτοσ τθσ επαναφοράσ. Το CRM υπόκειται ςε ελάχιςτο όριο τουλάχιςτον 

8% τθσ κεφαλαιακισ επιβάρυνςθσ για ειδικό κίνδυνο, ςυμφωνα με τθν 

τυποποιθμζνθ προςζγγιςθ. 
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Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι προβλζψεισ τθσ Βαςιλείασ 2,5 περιλαμβάνουν 

υψθλότερα κόςτθ για επανατιτλοποιιςεισ ςτο τραπεηικό χαρτοφυλάκιο, κακϊσ και 

υψθλότερεσ δαπάνεσ για τον ειδικό κίνδυνο για ςυμμετοχζσ ςτο χαρτοφυλάκιο 

ςυναλλαγϊν με τθν τυποποιθμζνθ προςζγγιςθ για τον κίνδυνο αγοράσ. 

 

3.4  Το ςύμφωνο τησ Βαςιλείασ ΙΙΙ 

 

Θ κρίςθ φανζρωςε πολλζσ από τισ ανεπάρκειεσ του κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ 

Βαςιλείασ ΛΛ. Ρροσ κάλυψθ των ανεπαρκειϊν αυτϊν, θ επιτροπι τθσ Βαςιλείασ από 

το 2009 ζχει εκδϊςει ςυμβουλευτικά ζγγραφα με ςκοπό τθν ανακεϊρθςθ των 

υπαρχόντων κατευκυντιριων γραμμϊν όςον αφορά τον τραπεηικό τομζα. Αυτά 

αφοροφν τθν κεφαλαιακι επάρκεια και ρευςτότθτα των τραπεηϊν αλλά και 

ειςαγάγει νζουσ κανόνεσ, που αναφζρονται ςτθν μακροπρολθπτικι εποπτεία, 

ςθμαντικό πυλϊνα που δεν είχε τφχει ιδιαίτερθσ προςοχισ ςτο προθγοφμενο 

πλαίςιο. Τοιουτοτρόπωσ, διαμορφϊνεται μια δεφτερθ ςθμαντικι ανακεϊρθςθ των 

κανόνων τραπεηικισ εποπτείασ που περιγράφονται ςτθν ςυνκικθ τθσ Βαςιλείασ Λ. Θ 

προςπάκεια τθσ μεταρρφκμιςθσ αυτισ αποτελεί τθν απάντθςθ τθσ διεκνοφσ 

κοινότθτασ προσ αντιμετϊπιςθ τθσ παγκόςμιασ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ 2007-08 

και θ επικφρωςι τθσ από το εποπτικό ςϊμα τθσ Βαςιλείασ, ζκανε εφικτι τθν 

ζγκριςθ τθσ τελικισ μορφισ τθσ από τουσ G-20 τον Νοζμβριο 2010 ςτθν Σεοφλ.  

 Σφμφωνα με τθν Βαςιλεία ΛΛΛ αναβακμίηεται θ εποπτεία τόςο ςε 

μικροπρολθπτικό όςο και ςε μακροπρολθπτικό επίπεδο. Κατά τθν μικροπρολθπτικι 

εποπτεία, επιδιϊκεται ο περιοριςμόσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτθν ζκκεςθ ςε 

κινδφνουσ που προζρχονται από : 

a) το διαμεςολαβθτικό τουσ ρόλο, δθλαδι τθν αποδοχι κατακζςεων και τθν 

χοριγθςθ δανείων. Οι κίνδυνοι που εντάςςονται ςε αυτι τθν κατθγορία είναι ο 

πιςτωτικόσ – ακζτθςθ πλθρωμϊν, ρευςτότθτασ – απόςυρςθ κατακζςεων και 

επιτοκιακόσ. 
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b) τον κίνδυνο αγοράσ δθλαδι τθσ μείωςθσ τθσ αξίασ τθσ επζνδυςθσ και ο 

ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ  

c) τον λειτουργικό κίνδυνο που απορρζει από τθν αποτυχία των εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν, του ανκρϊπινου παράγοντα, τθν ανεπάρκεια των ςυςτθμάτων κακϊσ 

και από εξωτερικοφσ παράγοντεσ. 

 Κατά τθν μακροπρολθπτικι εποπτεία ςκοπόσ τθσ είναι θ μείωςθ του 

ςυςτθμικοφ κινδφνου που προζρχεται από τθν λειτουργία μεμονωμζνων 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων.  

 

3.4.1  Διατάξεισ του υμφώνου τησ Βαςιλείασ ΙΙΙ 

 

Το νζο κανονιςτικό πλαίςιο προτείνει τθν αφξθςθ του επιπζδου κακϊσ και τθν 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων. Ειςάγει νζεσ κεφαλαιακζσ 

απαιτιςεισ ϊςτε να αντιμετωπιςτεί θ προκυκλικότθτα όπωσ επίςθσ και 2 

ςυντελεςτζσ, αυτόν τθσ μόχλευςθσ (leverage ratio) και τθσ ρευςτότθτασ (liquidity 

ratio). 

 

3.4.1.1  Αλλαγέσ ςτην κεφαλαιακή επάρκεια. 

 

Θ κρίςθ του 2007-08 ζκανε φανερό ότι τα κεφαλαιακά αποκζματα των 

τραπεηϊν δεν ιταν ικανά να απορροφιςουν τισ ηθμιζσ που προκλικθκαν. Ζτςι 

αποφαςίςτθκε τα ίδια κεφάλαια να αποτελοφνται από: 

 Τα βαςικά ίδια κεφάλαια (Tier I capital) 

 Τα ςυμπλθρωματικά ίδια κεφάλαια (Tier II capital) 

Αντίκετα ο οριςμόσ Tier III capital των ιδίων κεφαλαίων που αποτελείται κυρίωσ 

από τα μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ βραχυχρόνια δάνεια και είχαν τθν δυνατότθτα οι 
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τράπεηεσ να εκπλθρϊνουν τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ τουσ για να καλφψουν τον 

κίνδυνο αγοράσ, καταργείται. 

 

 

 

Βαςικά Κδια Κεφάλαια (Tier I capital) 

Τα βαςικά ίδια κεφάλαια, ιτοι τα κεφάλαια με τθν μεγαλφτερθ δυνατότθτα 

απορρόφθςθσ ηθμιϊν, αυξάνονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τουσ από το 2% ςε 4,5% 

του ςτακμιςμζνου ενεργθτικοφ. 

Θ βαςιλζια ΛΛΛ κακόριςε ότι ςτα βαςικά ίδια κεφάλαια εντάςςονται τα κφρια και 

τα πρόςκετα ςτοιχεία.  

Τα κφρια ςτοιχεία (common equity Tier I) αποτελοφνται από τθν αξία του 

υπάρχοντοσ μετοχικοφ κεφαλαίου αποτελοφμενο από κοινζσ μετοχζσ, τα εμφανι 

αποκεματικά και τα παρακρατθκζντα κζρδθ.  

Στα πρόςκετα ςτοιχεία (Additional Tier I) ςυμπεριλαμβάνονται οι προνομιοφχεσ 

μετοχζσ και οι ομολογιακοί τίτλοι που δεν είναι κακοριςμζνθσ διάρκειασ, που ζχει 

καταβλθκεί πλιρωσ το ποςό τθσ ζκδοςισ τουσ, είναι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ ζναντι 

των κατακετϊν αλλά και των άλλων πιςτωτϊν και δεν περιλαμβάνουν ριτρα 

προςαφξθςθσ τθσ προκακοριςμζνθσ απόδοςισ τουσ αν αςκθκεί το δικαίωμα 

ανάκλθςθσ., κακϊσ επίςθσ και τίτλοι που ζχουν εκδοκεί από κυγατρικζσ 

επιχειριςεισ που τελοφν υπό τθν εποπτεία των τραπεηϊν, κατζχονται από τρίτουσ 

και δεν περιλαμβάνονται ςτα βαςικά ίδια κεφάλαια, υπό προυποκζςεισ.Τζλοσ 

ςυμπεριλαμβάνονται και κεφάλαια γενικϊν τραπεηικϊν κινδφνων, βάςει 

τυποποιθμζνθσ προςζγγιςθσ και υπό ςυγγεκριμζνεσ προυποκζςεισ. 

 



47 

 

Τα υβριδικά ίδια κεφάλαια (hybrid instruments) που ςυνυπολογίηονταν ςτα 

βαςικά ίδια κεφάλαια ςε ποςοςτό μζχρι 15%, ζπαψαν πλζον να υπολογίηονται.  

 

υμπλθρωματικά Κδια Κεφάλαια (Tier II capital) 

 

Τα ςυμπλθρωματικά ίδια κεφάλαια ςφμφωνα με τθν Βαςιλεία ΛΛΛ και τουσ νζουσ 

κανονιςμοφσ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων, αποτελοφνται από προνομιοφχεσ 

μετοχζσ, ίδιεσ με αυτζσ των πρόςκετων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων, με 

τθν διαφορά ότι αυτζσ είναι οριςμζνθσ διάρκειασ, τουλάχιςτον 5 χρόνια κακϊσ 

επίςθσ και από τίτλουσ κυγατρικϊν επιχειριςεων που τελοφν υπό τθν εποπτεία των 

τραπεηϊν και κατζχονται από τρίτουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτα πρόςκετα βαςικά ίδια κεφάλαια υπό προχποκζςεισ. 

Συνεπϊσ, τα αφανι αποκεματικά ςφμφωνα με το νζο κανονιςτικό πλαίςιο κα 

παφςουν να υπολογίηονται ςτα ςυμπλθρωματικά κεφάλια των τραπεηϊν. 

Σφμφωνα με το ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ, ςτο τζλοσ των κακοριςμζνων 

μεταβατικϊν περιόδων, τα ελάχιςτα ίδια κεφάλαια διαμορφϊνονται για τα κφρια 

ςτοιχεία βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων ςε 4,5%, ενϊ πριν ιταν 2%, το ποςοςτό για τα 

βαςικά ίδια κεφάλαια από 4% ςε 6% ενϊ το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων 

παραμζνει αμετάβλθτο ςτο 8% του ςυνόλου των ςτακμιςμζνων ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ και των εκτόσ ιςολογιςμοφ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω ςυμπεραίνεται ότι τα πρόςκετα ςτοιχεία των 

βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων δεν γίνεται να υπερβοφν το 1,5%, όπωσ επίςθσ τα 

ςυμπλθρωματικά ίδια κεφάλαια το 2%. 

Θ προςαρμογι των τραπεηϊν κα γίνει κλιμακωτά όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω 

χρονοδιάγραμμα. 
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 Φάςη 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Συντελεςτήσ 

Μόχλευςησ 
       

2 
Ελάχιςτα Ίδια 

κεφάλαια 
3,50% 4,00% 4.5% 4,50% 

3 

Κεφαλαιακό 

απόθεμα για 

λόγουσ 

ςυντήρηςησ 

   0,625% 1,25% 1,875% 2,50% 

4 Άθροιςμα 2 και 3 3,50% 4,00% 4,50% 5,125% 5,75% 6,375% 7,00% 

5 

Σταδιακή 

ζκπτωςη από 

CET1 

 20% 40% 60% 80% 100% 100% 

6 
Ελάχιςτο Tier 1 

Κεφάλαιο 
4,50% 5,50% 6,00% 6,00% 

7 

Ελάχιςτο 

ςυνολικό 

κεφάλαιο 

 8,00% 8,00% 

8 Άθροιςμα 3 και 7  8,00%  8,63% 9,25% 9,88% 10,50% 

         

 
Δείκτησ κάλυψησ 

ρευςτότητασ 
  60% 70% 80% 90% 100% 
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3.4.1.2  Μικροπροληπτική εποπτεία (Microprudential Policies) 

 

υντελεςτισ μόχλευςθσ (Leverage Ratio) 

 

Θ Βαςιλεία ΛΛΛ ειςάγει ζνα πιο απλό ςυντελεςτι μόχλευςθσ που είναι ζνα 

κλάςμα, με αρικμθτι τα βαςικά ίδια κεφάλαια και παρονομαςτι το ςφνολο του 

ενεργθτικοφ (εντόσ και εκτόσ ιςολογιςμοφ) χωρίσ ςτακμίςεισ για τον κίνδυνο. 

Ενδεικτικά ορίηεται ςε ελάχιςτο 3% που όμωσ κα αξιολογθκεί κατά τθ διάρκεια 

μεταβατικισ περιόδου, πριν εφαρμοςτεί. 

 

ύνεργηηικοΔ νολού

λαιαάεθΚ Ίδια Βαζικά
%3≥  
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Με τθν υποχρζωςθ αυτι εξαςφαλίηεται ότι οι τράπεηεσ δεν κα αυξάνουν 

υπζρμετρα τον δανειςμό τουσ και ςυγχρόνωσ κα αποκαρρφνονται να κάνουν 

επιλεκτικι χριςθ κανονιςτικϊν ρυκμίςεων που κα επθρζαηαν τον κεφαλαιακό τουσ 

δείκτθ. 

Τθν υψθλι μόχλευςθ, ζνα από τουσ ςθμαντικότερουσ λόγουσ τθσ ζνταςθσ αυτισ 

τθσ κρίςθσ, οριςμζνοι οργανιςμοί, που ενϊ φαινόταν ότι διατθροφςαν υψθλοφσ 

δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ υπό τθν Βαςιλεία ΛΛ, τθν πετφχαιναν κυρίωσ μζςω 

των τιτλοποιιςεων και του ρυκμιςτικοφ arbitrage.  

Στισ αναφορζσ τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ αναφζρεται ωσ μζτρο που κα αποτρζψει να 

ξεφφγει μία κατάςταςθ και αντίςτοιχα κα χρθςιμοποιθκεί για να περιορίςει 

ανεπικφμθτεσ καταςτάςεισ. (backstop measure) 

 

Θ διαδικαςία τθσ τιτλοποίθςθσ είναι ζνα ςπουδαίο εργαλείο για τισ τράπεηεσ με 

το οποίο μετριάηουν τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τον πιςτωτικό και 

επιτοκιακό κίνδυνο. Πμωσ θ άκρατθ τιτλοποίθςθ που χρθςιμοποιικθκε από τισ 

τράπεηεσ για τθν αποφυγι κεφαλαιακϊν απαιτιςεων, αφξθςε τθν μόχλευςθ ζτςι 

ϊςτε με τα υπάρχοντα ίδια κεφάλαια να μεγαλϊςουν το ενεργθτικό τουσ και 

ειδικότερα τθν δανειακι τουσ δραςτθριότθτα. Συγχρόνωσ εμφανίςτθκαν και τα 

αςφάλιςτα πιςτωτικοφ κινδφνου CDS (credit default swaps), μια καινοτομία που 

παρείχε αςφάλεια ςτθν περίπτωςθ πτϊχευςθσ ι αδυναμία πλθρωμισ ενόσ πιςτωτι. 

Με αυτά όμωσ θ αγορά πιςτϊςεων εκεωρείτο πλιρθσ και άρχιςε να 

χρθςιμοποιείται το ρυκμιςτικό arbitrage. Με τα CDS μεταφζρκθκε ο πιςτωτικόσ 

κίνδυνοσ από τισ τράπεηεσ ςτισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ για δάνεια που είχαν 

χορθγιςει οι πρϊτεσ. Πμωσ βάςει των ςτακμιςμζνων ςυντελεςτϊν κινδφνου, 

μίκραιναν οι κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ των τραπεηϊν και αυτό οδιγθςε ςτθν μαηικι 

χριςθ των τεχνικϊν ρυκμιςτικοφ arbitrage. 

Ο δείκτθσ αυτόσ που ζχει απλότθτα και μικρό κόςτοσ παρακολοφκθςθσ, 

αποκαρρφνει το ρυκμιςτικό arbitrage και αποτελεί μζτρο αντικυκλικισ πολιτικισ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, θ απουςία εμπειρικϊν μελετϊν και θ δυςκολία 
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εναρμονιςμοφ του υπολογιςμοφ ςε διεκνζσ επίπεδο είναι οριςμζνα από τα 

αρνθτικά του. 

 

Δείκτεσ Ρευςτότθτασ (liquidity ratios) 

 

Ρρόβλθμα ρευςτότθτασ δθμιουργείται όταν παρουςιάηονται διαφορζσ ανάμεςα 

ςτα περιουςιακά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και τισ υποχρεϊςεισ του πακθτικοφ. Στθν 

περίπτωςθ που οι υποχρεϊςεισ του πακθτικοφ είναι μεγαλφτερεσ των ςτοιχείων 

του ενεργθτικοφ, θ τράπεηα πρζπει να επενδφςει τθν πλεονάηουςα ρευςτότθτα, ενϊ 

αντίςτοιχα όταν το ενεργθτικό είναι μεγαλφτερο του πακθτικοφ, θ τράπεηα οφείλει 

να καλφψει τθν διαφορά με άντλθςθ ρευςτότθτασ. 

Δείκτθσ κάλυψθσ ρευςτότθτασ (liquidity coverage ratio LCR) : είναι ζνασ 

βραχυχρόνιοσ δείκτθσ και ςκοπόσ του είναι να διατθρεί επαρκεί περιουςιακά 

ςτοιχεία, άμεςα ρευςτοποιιςιμα ϊςτε να αντιμετωπιςτεί πάγωμα ςτθν αγορά 

χριματοσ. Ο οριςμόσ του είναι :  

LCR=
νώημερ 30 Δκροών νώαμειακΣ νώαθαρΚ ύνολο

ύΔνεργηηικο ηοιτεία ζιμαΡεσζηοποιή Άμεζα
%100≥  

 

Δείκτθσ κακαρισ ςτακερισ χρθματοδότθςθσ (net stable funding ratio NSFR) : 

είναι ζνα μακροχρόνιοσ δείκτθσ και αποβλζπει ςτθν χρθςιμοποίθςθ από τισ 

τράπεηεσ πιο ςτακερϊν πθγϊν χρθματοδότθςθσ. Ο οριςμόσ του είναι :  

NSFR=
ηηζηςόρημαηοδΧ ςήηαθερ ηηηαόοζΠ μενηύπαιηοΑ

ηζηςΧρημαηοδόη ηαθερής ηηηαόοζΠ Γιαθέζιμη
%100≥  

Ο ςυντελεςτισ αυτόσ προτάκθκε από τθν επιτροπι τθσ Βαςιλείασ για να 

αντιμετωπιςτεί θ αναντιςτοιχεία λθκτότθτασ μεταξφ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και 

του πακθτικοφ. 
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3.4.1.3  Μακροληπτική εποπτεία (Macroprudential Policies) 

 

Στθν μακρολθπτικι εποπτεία κατατάςονται ενζργειεσ που ζχουν ωσ ςτόχο τθν 

προφφλαξθ των τραπεηϊν από τον ςυςτθμικό κίνδυνο. Ο κίνδυνοσ αυτόσ είναι 

γενικόσ και δεν απορρζει από κάποια ςυγκεκριμζνθ χρθματοπιςτωτικι αγορά ι 

κάποιο προϊόν. 

 

Ο ςυςτθμικόσ κίνδυνοσ χωρίηεται ςε δφο ςυνιςτϊςεσ: 

 Τθ χρονικι (the time dimension) όπου ζχουμε τθν εξζλιξθ του 

κινδφνου ςε βάκοσ χρόνου εξ’αιτίασ τθσ προκυκλικότθτασ 

 Τθ διατομεακι (cross-sectional dimension) όπου ςε δεδομζνο χρονικό 

ςθμείο ο κίνδυνοσ κατανζμεται λόγω τθσ παράλλθλθσ ζκκεςθσ ςε κινδφνουσ 

που προκφπτουν από ομοειδι ανοίγματα ι λόγω τθσ αλλθλεξάρτθςισ τουσ. 

Πςον αφορά ςτθν χρονικι ςυνιςτϊςα, θ προκυκλικότθτα για τα κεφαλαιακά 

διακζςιμα των τραπεηϊν, είναι θ τάςθ να μειϊνονται κατά τισ ανοδικζσ φάςεισ του 

οικονομικοφ κφκλου και να αυξάνονται κατά τισ κακοδικζσ περιόδουσ. Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ ο κίνδυνοσ υποεκτιμάται ενϊ ςτθν δεφτερθ υπερεκτιμάται. Μια 

προλθπτικι εποπτεία για να κεωρείται αξιόπιςτθ κα πρζπει να εξομαλφνει τισ 

επιδράςεισ τθσ κυκλικότθτασ αυτισ. 

 

Θ αντιμετϊπιςθ τθσ προκυκλικότθτασ μπορεί να επιτευχκεί με τθν δθμιουργία : 

a) Κεφαλαιακοφ αποκζματοσ ςυντιρθςθσ (capital conservation buffer) 

που δθμιουργείται κατά τθν διάρκεια ομαλϊν περιόδων ανάπτυξθσ. Σκοπόσ του 

είναι θ απορρόφθςθ μελλοντικϊν ηθμιϊν ςε περιόδουσ οικονομικισ 

δυςπραγίασ. Αποτελείται από κφρια ςτοιχεία των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων και 
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ανζρχεται ςε 2,5% του ςτακμιςμζνου ενεργθτικοφ. Αν οι τράπεηεσ 

καταναλϊςουν το απόκεμα αυτό ςε περίοδο οικονομικισ πίεςθσ, οφείλουν να 

το επανακτιςουν άμεςα με μθ καταβολι μπόνουσ και μεριςμάτων. 

b) Αντικυκλικοφ κεφαλαιακοφ αποκζματοσ (countercyclical buffer) 

κυμαίνεται 0% - 2,5% και αποτελεί επζκταςθ του αποκζματοσ ςυντιρθςθσ. Το 

φψοσ και θ ενεργοποίθςι τουσ γίνεται φςτερα από απόφαςθ των εποπτικϊν 

αρχϊν, όταν αυτζσ το κρίνουν αναγκαίο, για τθν κάλυψθ ςυςτθμικοφ κινδφνου. 

Ππωσ και το απόκεμα ςυντιρθςθσ, αποτελεί κφριο ςτοιχείο των βαςικϊν ιδίων 

κεφαλαίων. 

c) Δυναμικϊν προβλζψεων (forward looking provisions) βάςει των 

ηθμιϊν που αναμζνουν από τα ςτοιχεία των χαρτοφυλακίων τουσ. 

d) Κάλυψθσ για τθν υπερβολικι κυκλικότθτα των ελαχίςτων 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεϊν τουσ. 

 

Θ επιβολι δθμιουργίασ κεφαλαιακϊν αποκεμάτων ζλαβε μεγάλεσ διαςτάςεισ 

αφοφ πολλζσ τράπεηεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ, επζλεξαν να παρζχουν 

μερίςματα και υψθλζσ αποδοχζσ ςτον προςωπικό τουσ, ενϊ παρουςίαηαν ηθμιζσ 

ςτισ πιςτοδοτιςεισ τουσ, γεγονόσ που παραβίαηε τθν προτεραιότθτα των πιςτωτϊν 

ζναντι των μετόχων. Γι’ αυτόν τον λόγο θ Βαςιλεία ΛΛΛ ορίηει αυςτθροφσ κανόνεσ για 

τθν διανομι των κερδϊν, για όςεσ τράπεηεσ ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ είναι 

εντόσ των ορίων του αποδεκτοφ αποκζματοσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

 

 

4.1  Alpha Bank Α.Ε. 

 

Ο όμιλοσ Alpha Bank είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ ομίλουσ 

χρθματοοικονομικοφ τομζα και προςφζρει ζνα ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν, ςτισ οποίεσ 

ςυμπεριλαμβάνονται και θ λιανικι τραπεηικι, θ τραπεηικι μικρομεςαίων και 

μεγάλων επιχειριςεων, πιςτωτικζσ κάρτεσ, θ διαχείριςθ κεφαλαίων, θ επενδυτικι 

τραπεηικι, το private banking και οι χρθματιςτθριακζσ εργαςίεσ του leasing και του 

factoring. Στόχοσ του είναι να εξαςφαλίςει τθν απαιτοφμενθ χρθματοδότθςθ των 

εργαςιϊν, ςτθν επάρκεια των εποπτικϊν κεφαλαίων και ςτθν δθμιουργία μιασ 

ιςχυρισ κεφαλαιακισ βάςθσ ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ εμπιςτοςφνθ. 

Επίςθσ ο όμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτθν διεκνι αγορά με παρουςία ςε Κφπρο, 

ουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ουκρανία, Αλβανία, Ρ.Γ.Δ.Μ. και ςτθν Μεγάλθ 

Βρετανία. 

Στθν παρακάτω ανάλυςθ κα χρθςιμοποιιςουμε τισ ετιςιεσ οικονομικζσ 

εκκζςεισ για τισ χρονιζσ 2011 και 2012 όπωσ αυτζσ δθμοςιεφτθκαν ςτο site τθσ 

τράπεηασ. 

Μετά τθν ανακεφαλαιοποίθςθ και τθν ςυγχϊνευςθ με τθν Εμπορικι Τράπεηα, 

το φψοσ τθσ κακαρισ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ είναι 17,5% (κάτω από το όριο 

20%), ςυνεπϊσ δεν κα επθρεάςει τα εποπτικά κεφάλαια του ομίλου. 
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φνκεςθ Ιδίων Κεφαλαίων ςε χιλιάδεσ € (000€) 

Κατθγορία Λδίων Κεφαλαίων 
31.12.2012 

PF1 
31.12.2012 31.12.2011 

Μετοχικό Κεφάλαιο 160.281 160.281 160.281 

Κεφαλαιακι ενίςχυςθ από ΕΤΧΣ 4.571.000 2.942.000 1.900.000 

Δικαίωμα Μειοψθφίασ 8.863 8.863 8.454 

Υπεραξία / Λοιπά άχλα ςτοιχεία (-) -102.482 -102.482 -141.352 

Υβριδικά Κεφάλαια 147.554 147.554 537.295 

Βαςικά Μδια Κεφάλαια (Tier I) 5.317.752 3.688.753 3.774.724 

Συμπλθρωματικά Μδια Κεφάλαια 249.002 249.002 589.282 

Σφνολο Λδίων Κεφαλαίων για τον 

υπολογιςμό του Δ.Κ.Ε. ( Total ) 
5.559.355 3.930.356 4.357.006 

Στακμιςμζνο προσ κίνδυνο Ενεργθτικό 41.578.596 41.578.596 45.135.415 

EBA Core Tier I 12,4% 8,5% 7,2% 

Δείκτθσ Βαςικών Κεφαλαίων ( Tier I ) 12,8% 8,9% 8,4% 

Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ  

( Tier I + Tier II ) 
13,4% 9,5% 9,7% 

 

 

Σο πλαίςιο ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Σράπεηασ. 

Το 2011, όταν θ τράπεηα ςυμμετείχε ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ Ελλθνικϊν 

ομολόγων, ο Δείκτθσ Κεφαλαιακισ τθσ Επάρκειασ είχε διαμορφωκεί γφρω ςτο 5%, 

δθλαδι κάτω του ελάχιςτου ορίου 8% όπωσ επιβάλει θ Βαςιλεία. 

Σφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.3864/2010 το Ελλθνικό Ταμζιο 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) ζχει δεςμευτεί να καλφψει τισ κεφαλαιακζσ 

απαιτιςεισ όπωσ αυτζσ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και 

ανζρχονται ςε €4,571 δισ. Σε υλοποίθςθ τθσ παραπάνω δζςμευςθσ, το ΤΧΣ 



56 

 

υπζγραψε ςφμβαςθ προεγγραφισ με τθν Τράπεηα, τον Μάιο του 2012. 

μεταβιβάηοντασ τίτλουσ του Ευρωπαικοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ αξίασ €1,9 δισ ωσ προκαταβολι. Τον Δεκζμβριο του 2012, το ΤΧΣ 

μεταβίβαςε επιπλζον τίτλουσ και κατά ςυνζπεια θ ςυνολικι προκαταβολι του ΤΧΣ 

ανιλκε ςε €2,942 δισ. 

Μετά τθν ενίςχυςθ από το ΤΧΣ, ο Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ τθσ 

Τράπεηασ, διαμορφϊνεται ςτο 13,4%, ενϊ ο Δείκτθσ Βαςικϊν Κεφαλαίων ( Tier I ) 

ςτο 12,8%. Με αυτό τον τρόπο οι δείκτεσ ξεπερνοφν το ελάχιςτο όριο και ςφμφωνα 

με τθν Βαςιλεία ΛΛ πλθρείται θ ελάχιςτθ κεφαλαιακι απαίτθςθ. 

Επίςθσ υπάρχει εναρμόνιςθ τθσ τράπεηασ και με το πλαίςιο τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ 

αφοφ υπάρχει μικρι επιβάρυνςθ ςτον Δείκτθ Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων. Το γεγονόσ 

αυτό οφείλεται ςτο ότι τα ποςά των δικαιωμάτων μειοψθφίασ και υπεραξίασ / 

λοιπϊν άχλων ςτοιχείων είναι ελάχιςτα. 
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Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ Tραπζηθσ 31.12.2012 31.12.2011 

Τόκοι και εξομοιοφμενα ζςοδα 2.806.242 3.156.266 

Τόκοι και εξομοιοφμενα ζξοδα (1.780.274) (1.802.712) 

Κακαρό ζςοδο από τόκουσ 1.025.968 1.353.554 

Ζςοδα από αμοιβζσ και προμικειεσ 253.843 262.488 

Ρρομικειεσ ζξοδα (41.633) (42.926) 

Κακαρό ζςοδο από αμοιβζσ και προμικειεσ 212.210 219.562 

Ζςοδα από μερίςματα 494 10.586 

Αποτελζςματα χρθματοοικονομικϊν πράξεων (444.990) 117.302 

Λοιπά ζςοδα 12.372 14.491 

 (432.124) 142.379 

φνολο εςόδων 806.054 1.715.495 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (408.144) (390.992) 

Γενικά διοικθτικά ζξοδα (352.522) (359.340) 

Αποςβζςεισ (60.270) (60.317) 

Λοιπά ζξοδα (26.680) (1.205) 

φνολο εξόδων (847.616) (811.854) 

Ηθμίεσ απομείωςθσ και προβλζψεισ για τθν κάλυψθ του 

πιςτωτικοφ κινδφνου 
(1.374.711) (897.803) 

Ηθμίεσ απομειϊςεωσ ομολόγων του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου και δανείων προσ ΔΕΚΟ που ςυμμετείχαν ςτο 

PSI 

 (4.787.657) 

Κζρδθ/(ηθμίεσ) πριν το φόρο ειςοδιματοσ (1.416.273) (4.781.819) 

Φόροσ ειςοδιματοσ 279.133 939.153 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά το φόρο ειςοδιματοσ (1.137.140) (3.842.666) 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι: 

Βαςικά και προςαρμοςμζνα (€ ανά μετοχι) 
(2,13) (7,33) 
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Ιςολογιςμόσ 31/12/2012 31/12/2011 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ   

Ταμείο και Διακζςιμα ςε Κεντρικζσ Τράπεηεσ 770.193 1.149.500 

Απαιτιςεισ κατά πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 6.623.503 6.721.846 

Αξιόγραφα εμπορικοφ χαρτοφυλακίου 14.119 13.760 

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 740.614 639.968 

Δάνεια και απαιτιςεισ κατά πελατϊν 32.796.574 36.152.015 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 31.683 40.387 

Σφνολο Ενεργθτικοφ 53.798.659 55.196.949 

   

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ   

Υποχρεϊςεισ προσ πιςτωτικά ιδρφματα 25.825.551 22.774.803 

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 23.191.009 23.749.193 

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.529.730 1.584.153 

Ομολογίεσ εκδόςεϊσ μασ και λοιπζσ δανειακζσ 

υποχρεϊςεισ 

2.317.252 5.288.584 

Ρροβλζψεισ 30.173 10.460 

Σφνολο Υποχρεϊςεων 54.203.678 54.604.005 

 

 

Για να γίνει πιο αναλυτικι και εμπεριςτατωμζνθ θ εξζταςθ τθσ παραπάνω 

χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ τθ τράπεηασ, κα χρθςιμοποιιςουμε τα 

αποτελζςματα κάποιων αρικμοδεικτϊν. Αυτοί βοθκοφν ςτθν ςφγκριςθ και ςτθν 

ανάλυςθ των ςτοιχείων που παρουςιάηουν οι παραπάνω οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Ππωσ είναι φυςικό, οι αρικμοδείκτεσ αυτοί είναι αλλθλοεξαρτϊμενοι και κα 

πρζπει να εξετάηονται μόνο ωσ ςφνολο. Επίςθσ μποροφν να χωριςτοφν ςε 

κατθγορίεσ ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςχζςθσ. 
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Αρικμοδείκτεσ 

 

 Δείκτεσ Αποδοτικότθτασ 

o R.O.A – Return On Assets = 
ύνεργηηικοΔ νολού

ρωνόΦ προ εςίημΕ / Κέρδη
 

2012 2011 

-0,026 -0,087 

 

Με τον δείκτθ αυτό παρατθροφμε τθν αποδοτικότθτα του ενεργθτικοφ τθσ 

τράπεηασ, ςε ςχζςθ με τθν αποδοτικότθτα των πωλιςεων (κακαρό περικϊριο ι 

κακαρό κζρδοσ) αλλά και με τθν αποτελεςματικότθτα χριςθσ των διακζςιμων 

πόρων του ενεργθτικοφ, με απότερο ςκοπό τα κζρδθ. 

 

o R.O.E. – Return on Equity = 
λαιαάεθΚ διαΊ

ρωνόΦ άμεη εςίημΕ / ρδηέΚ
 

2012 2011 

-0,214 -1,018 

 

Με τον δείκτθ R.O.E. μποροφμε να δοφμε τθν κερδοφορία τθσ τράπεηασ, 

δθλαδι αν επιτεφχκθκε ο ςτόχοσ τθσ πραγματοποίθςθσ ενόσ κετικοφ 

αποτελζςματοσ. 

 

 Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ 
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o Συνολικά Ζξοδα / Συνολικά Ζςοδα  

2012 2011 

105% 47,32% 

 

Με αυτό τον δείκτθ μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι θ τράπεηα για το ζτοσ 2012 

δεν ιταν κερδοφόρα αφοφ τα ςυνολικά ζξοδα ιταν περιςςότερα από τα ςυνολικά 

ζςοδα. Θ μείωςθ των κατακζςεων επιφζρει μείωςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ τράπεηασ 

να δανειοδοτιςει τουσ επενδυτζσ και ζτςι μειϊνονται τα ζςοδα τθσ τράπεηασ. 

Ραράλλθλα θ αδυναμεία να μειϊςουν τα ζξοδα τουσ επιφζρει τθν αφξθςθ αυτοφ 

του δείκτθ. 

 

o Κακαρά ζςοδα από τόκουσ / Συνολικά ζςοδα  

2012 2011 

127% 78% 

 

Ο δείκτθσ του Κακαροφ Ρερικωρίου Επιτοκίου είναι τα κακαρά ειςοδιματα από 

τόκουσ προσ το κερδοφόρο ενεργθτικό. Ραρατθροφμε ότι πλζον τα ζςοδα τθσ 

τράπεηασ επικεντρϊνονται ςτθν είςπραξθ των δανείων που είχε χορθγιςει κατά το 

παρελκόν. Επιπλζον βλζπουμε πόςο μειϊνονται τα ςυνολικά ζςοδα από τα 

αποτελζςματα χρθματοοικονομικϊν πράξεων. 

 

o Κζρδθ/ (ηθμίεσ) μετά το φόρο ειςοδιματοσ 

2012 2011 

(1.137.140) (3.842.666) 
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Ραρατθροφμε ότι ο δείκτθσ τθσ γενικότερθσ πορείασ τθσ τράπεηασ είναι 

αρνθτικόσ πράγμα που ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν κζρδθ από το κεφάλαιο που 

επενδφκθκε. Οι ηθμιζσ που καταγράφει θ τράπεηα για το ζτοσ 2012 είναι πολφ 

ςθμαντικζσ και μεγάλεσ, μειωμζνεσ όμωσ ςχετικά με το 2011. 

 

o Κακαρά κζρδθ / (ηθμίεσ) ανα μετοχι  

2012 2011 

(2,13) (7.33) 

 

Στο χρθματιςτθριακό κλάδο παρατθροφμε ότι θ τιμι τθσ μετοχισ ακολουκεί τθν 

γενικότερθ εικόνα τθσ τράπεηασ ςθμειϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ηθμίεσ. 

 

 Δείκτεσ ρευςτότθτασ 

 

o Ταμείο και Διακζςιμα ςε Κεντρικζσ Τράπεηεσ / Σφνολο Ενεργθτικοφ  

2012 2011 

1,43% 2,08% 

 

Είναι το ποςοςτό των κεφαλαίων που ζχει θ τράπεηα διακζςιμα και δεν τα ζχει 

χορθγιςει ςε δάνεια, επενδφςεισ κλπ ϊςτε να τα χρθςιμοποιιςει όταν και εφόςων 

απαιτθκοφν. 
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o Δάνεια και απαιτιςεισ κατά πελατϊν / Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 

2012 2011 

141,4% 152,2% 

 

Ο δείκτθσ χορθγιςεων είναι θ αναλογία των δανείων προσ τισ κατακζςεισ. Το 

αποτζλεςμα του 141% υποδθλϊνει ότι οι χορθγιςεισ δανείων είναι πολφ 

περιςςότερεσ από τισ κατακζςεισ που ζχει θ τράπεηα. Σε φυςιολογικά επίπεδα τα 

δάνεια πρζπει να είναι λιγότερα από τισ κατακζςεισ. Το αποτζλεςμα αυτό για το 

ζτοσ 2012 οφείλεται ςτθν μείωςθ του παρονομαςτι κακϊσ θ χοριγθςθ δανείων 

ζχει παγϊςει. 

 

o Ταμείο και Διακζςιμα ςε Κεντρικζσ Τράπεηεσ / Υποχρεϊςεισ προσ 

πελάτεσ  

2012 2011 

3,32% 4,84% 

 

Αυτόσ ο δείκτθσ μασ παρουςιάηει τθν δυνατότθτα τθσ τράπεηασ να καλφψει 

άμεςα τισ υποχρεϊςεισ τισ προσ τουσ πελάτεσ. Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ ςε 

μεγαλφτερο βακμό είναι θ ρευςτοποίθςθ των κατακζςεων. 

 

 Δείκτεσ Πιςτωτικοφ Κινδφνου 

 

o Δάνεια και απαιτιςεισ κατά πελατϊν / Σφνολο Ενεργθτικοφ  



63 

 

2012 2011 

60,96% 65,50% 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ μασ δείχνει τι μζροσ των επενδφςεων τθσ τράπεηασ ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί για χορθγιςεισ δανείων. Αυτόσ ςχετίηεται με τον κίνδυνο ακζτθςθσ 

αποπλθρωμισ ο οποίοσ διαφοροποιείται ανάλογα με το είδοσ του 

αντιςυμβαλόμενου. 

 

 

 Διατραπεηικόσ Δανειςμόσ 

 

o Απαιτιςεισ κατά πιςτωτικϊν ιδρυμάτων / Σφνολο Ενεργθτικοφ  

2012 2011 

12,31% 12,18% 

 

 

o Υποχρεϊςεισ κατά πιςτωτικά ιδρφματα / Σφνολο Υποχρεϊςεων  

2012 2011 

47,65% 41,71% 

 

Σε περιόδουσ μειωμζνθσ ρευςτότθτασ οι τράπεηεσ για να καλφψουν το ζλειμμα 

τουσ καταφεφγουν και ςτον διατραπεηικό δανειςμό. Μποροφμε να παρατθριςουμε 

τθν διαφορά που υπάρχει ςτα κεφάλαια που ζχει δανείςει και δανειςτεί θ τράπεηα. 
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o Αξιόγραφα εμπορικοφ χαρτοφυλακίου / Σφνολο Ενεργθτικοφ  

2012 2011 

0,03% 0,02% 

 

Ραρατθροφμε ότι μόλισ το 0,03% των κεφαλαίων τθσ τράπεηασ επενδφονται ςε 

εμπορικά χαρτοφυλάκια. Ρλζον οι τράπεηεσ δεν προβαίνουν ςε επενδφςεισ κακϊσ 

αυτόσ ο κλάδοσ είναι ςε κρίςθ αυτι τθν  περίοδο. 

 

Κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για τον πιςτωτικό κίνδυνο, τον λειτουργικό κίνδυνο 

και τον κίνδυνο αγοράσ. 

 

 31.12.2012 31.12.2011 

Σφνολο κεφαλαιακϊν απαιτιςεων 

για πιςτωτικό κίνδυνο 
3.020.088 3.231.014 

Σφνολο κεφαλαιακϊν απιτιςεων για 

κίνδυνο αγοράσ 
51.958 66.143 

Σφνολο κεφαλαιακϊν απαιτιςεων 

για λειτουργικό κίνδυνο 
254.242 313.676 

Σφνολο κεφαλαιακϊν απαιτιςεων 3.326.288 3.610.833 
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Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Οι απαιτιςεισ για κεφαλαιακι επάρκεια για τθν τράπεηα οφείλονται ςε δάνεια 

που παρουςιάηουν κακυςτερθμζνεσ πλθρωμζσ άνω των 90 θμερϊν. Για τον 

υπολογιςμό του κινδφνου θ τράπεηα χρθςιμοποιεί τθν Τυποποιθμζνθ Μζκοδο εϋνω 

για τθν αντιςτάκμιςι του, λαμβάνει τισ ανάλογεσ εξαςφαλίςεισ. 

 

Κίνδυνοσ Αγοράσ 

Οι απαιτιςεισ για κεφαλαιακι επάρκεια για τον κίνδυνο αγοράσ υπολογίηονται 

με τθν Αξία ςε Κίνδυνο ( Value-at-Risk ) χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο τθσ ιςτορικισ 

προςομοίωςθσ. Ακόμα ελζγχεται θ ςυμπεριφορά του κινδφνου κάτω από κάποια 

ςενάρια κακϊσ επίςθσ και ςε ακραίεσ τιμζσ ( Stress – test ). 

 

Λειτουργικόσ Κίνδυνοσ 

Για τον υπολογιςμό του λειτουργικοφ κινδφνου, χρθςιμοποιείται θ 

Τυποποιθμζνθ Ρροςζγγιςθ.Για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του κινδφνου θ 

τράπεηα ζχει αναπτφξει κατάλλθλθ οργανωτικι δομι. 
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4.2  Εθνική Τράπεζα τησ Ελλάδοσ Α.Ε. 

 

Θ Εκνικι Τράπεηα ιδρφκθκε το 1841 και αποτζλεςε τθν πρϊτθ τράπεηα του 

νεοελλθνικοφ κράτουσ. Θ ςυνειςφορά τθσ ςτθν οικονομικι ηωι του τόπου ςε αυτά 

τα 170 χρόνια ιςτορίασ τθσ είναι κακοριςτικι. Αυτι τθν ςτιγμι, θ Εκνικι θγείται του 

μεγαλφτερου και ιςχυρότερου Ομίλου χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ςτθν 

Ελλάδα, ενϊ παράλλθλα δραςτθριοποιείται και ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και 

τθν Ανατολικι Μεςόγειο. 

Θ Εκνικι τράπεηα προςφζρει ζνα ευρφ φάςμα χρθματοοικονομικϊν προϊόντων 

και υπθρεςιϊν που ανταποκρίνονται ςτισ ολοζνα μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ των 

επιχειριςεων αλλά και ιδιωτϊν. 

Δίκαια χαρακτθρίηεται ωσ θ Τράπεηα τθσ Ελλθνικισ Οικογζνειασ, κακϊσ ελζγχει 

το ¼ τθσ λιανικισ τραπεηικισ και διακζτει τθ μεγαλφτερθ κατακετικι βάςθ ςτθν 

Ελλάδα (21% μερίδιο αγοράσ ςτισ κατακζςεισ). Αυτά τα μερίδια κατακζςεων είναι θ 

αντανάκλαςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ του αποταμιευτικοφ κοινοφ που αποτελεί και τθν 

κινθτιρια δφναμι τθσ. 

Στθν παρακάτω ανάλυςθ κα χρθςιμοποιιςουμε τισ ετιςιεσ οικονομικζσ 

εκκζςεισ για τισ χρονιζσ 2011 και 2012 όπωσ αυτζσ δθμοςιεφτθκαν ςτο site τθσ 

τράπεηασ. 
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Κεφαλαιακι επάρκεια (ςε εκατ. €) 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 

Κεφάλαιο: Αναμορφωμζνο   

Κφρια βαςικά κεφάλαια (Upper Tier I) 3.980 (5.776) (3.015) 

Ρρόςκετα βαςικά κεφάλαια (Lower 

Tier I) 
1.740 1.740 1.740 

Μειϊςεισ (136) (136) (131) 

Βαςικά κεφάλαια (Tier I) 5.584 (4.172) (1.406) 

Κφρια ςυμπλθρωματικά κεφάλαια 

(Upper Tier II) 
490 490 709 

Ρρόςκετα ςυμπλθρωματικά 

κεφάλαια (Lower Tier II) 
18 18 430 

Μειϊςεισ (338) (338) (311) 

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 5.754 (4.002) (578) 

Σφνολο ςτακμιςμζνου ζναντι 

κινδφνων ενεργθτικoφ 
47.543 47.543 50.539 

Δείκτεσ:    

Βαςικόσ δείκτθσ κεφαλαιακισ 

επάρκειασ 
11,7% (8,8)% (2,8)% 

υνολικόσ δείκτθσ κεφαλαιακισ 

επάρκειασ 
12,1% (8,4)% (1,1)% 

Στα κεφάλαια και δείκτεσ κεφαλαιακήσ επάρκειασ ζχουν ενςωματωθεί τα 

κεφάλαια φψουσ €9.756,0 εκατ. ςφμφωνα με την επιςτολή επιβεβαίωςησ του Τ.Χ.Σ. 

 

Σο πλαίςιο ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Σράπεηασ. 

Κατά τθν πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ, ςε ςυνδιαςμό με τθν ςυμμετοχι τθσ 

τράπεηασ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ των Ελλθνικϊν ομολόγων, ο Δείκτθσ 

Κεφαλαιακισ Επάρκειασ διαμορφϊνεται ςτο -8,4% 
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Τον Δεκζμβριο του 2012 θ ΤτΕ με επιςτολι προσ τθν Τράπεηα, ζκανε γνωςτι τθν 

υπ’αρικμόν 52/23/26.10.2012 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ριςτωτικϊν και 

Αςφαλιςτικϊν κεμάτων τθσ ΤτΕ, όπου γνωςτοποιοφςε ότι οι κεφαλαιακζσ ανάγκεσ 

τθσ τράπεηασ ανζρχονται ςε 9.756 εκατ. €. 

Φςτερα από τθν ανακεφαλαιοποίθςθ ο Συνολικόσ Δείκτθσ Κεφαλαιακισ 

Επάρκειασ διαμορφϊκθκε ςτο 12,1%, ενϊ αντίςτοιχα ο Βαςικόσ Δείκτθσ 

Κεφαλαιακισ Επάρκειασ ςτο 11,7% 
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Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Tραπζηθσ 31.12.2012 31.12.2011 

Τόκοι και εξομοιοφμενα ζςοδα 3.079.607 3.765.458 

Τόκοι και εξομοιοφμενα ζξοδα (1.411.607) (1.435.677) 

Κακαρό ζςοδο από τόκουσ 1.668.000 2.329.781 

Ζςοδα από αμοιβζσ και προμικειεσ 231.457 235.781 

Ρρομικειεσ ζξοδα (264.683) (191.654) 

Κακαρό ζςοδο από αμοιβζσ και προμικειεσ (33.226) 44.127 

Ζςοδα από μερίςματα   

Αποτελζςματα χρθματοοικονομικϊν πράξεων (687.243) (33.073) 

Λοιπά ζςοδα   

φνολο εςόδων 839.527 2.306.903 

   

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (802.341) (1.036.593) 

Γενικά διοικθτικά ζξοδα (319.213) (345.573) 

Αποςβζςεισ (91.826) (90.427) 

Λοιπά ζξοδα (108.004) (33.932) 

φνολο εξόδων (1.321.384) (1.506.525) 

Ηθμίεσ απομείωςθσ και προβλζψεισ για τθν κάλυψθ 

του πιςτωτικοφ κινδφνου 
(2.482.779) (3.407.844) 

Ηθμίεσ απομειϊςεωσ ομολόγων του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου και δανείων προσ ΔΕΚΟ που ςυμμετείχαν 

ςτο PSI 

(162.691) (10.555.139) 

Κζρδθ/(ηθμίεσ) πριν το φόρο ειςοδιματοσ (3.024.664) (13.135.565) 

Φόροσ ειςοδιματοσ 89.039 990.817 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά το φόρο ειςοδιματοσ (2.935.625) (12.144.748) 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι: 

Βαςικά και προςαρμοςμζνα (€ ανά μετοχι) 
€(3,07) €(12,70) 
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Ιςολογιςμόσ 31/12/2012 31/12/2011 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ   

Ταμείο και Διακζςιμα ςε Κεντρικζσ Τράπεηεσ 1.212.519 1.566.583 

Απαιτιςεισ κατά πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 4.195.414 8.026.009 

Αξιόγραφα εμπορικοφ χαρτοφυλακίου 207.513 1.309.647 

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 3.380.454 2.785.262 

Δάνεια και απαιτιςεισ κατά πελατϊν 46.999.623 52.891.237 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα - - 

Σφνολο Ενεργθτικοφ 77.939.482 87.169.494 

   

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ   

Υποχρεϊςεισ προσ πιςτωτικά ιδρφματα 33.287.156 33.870.863 

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 40.908.040 44.025.167 

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 4.373.082 3.802.429 

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 600.066 1.059.297 

Λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 205.152 984.671 

Σφνολο Υποχρεϊςεων 81.734.076 88.235.010 

 

 

Για να γίνει πιο αναλυτικι και εμπεριςτατωμζνθ θ εξζταςθ τθσ παραπάνω 

χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ τθ τράπεηασ, κα χρθςιμοποιιςουμε τα 

αποτελζςματα κάποιων αρικμοδεικτϊν. Αυτοί βοθκοφν ςτθν ςφγκριςθ και ςτθν 

ανάλυςθ των ςτοιχείων που παρουςιάηουν οι παραπάνω οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Ππωσ είναι φυςικό, οι αρικμοδείκτεσ αυτοί είναι αλλθλοεξαρτϊμενοι και κα 

πρζπει να εξετάηονται μόνο ωσ ςφνολο. Επίςθσ μποροφν να χωριςτοφν ςε 

κατθγορίεσ ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςχζςθσ. 
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Αρικμοδείκτεσ 

 

 Δείκτεσ Αποδοτικότθτασ 

o R.O.A – Return On Assets = 
ύνεργηηικοΔ νολού

ρωνόΦ προ εςίημΕ / Κέρδη
 

2012 2011 

-0,039 -0,151 

 

Με τον δείκτθ αυτό παρατθροφμε τθν αποδοτικότθτα του ενεργθτικοφ τθσ 

τράπεηασ, ςε ςχζςθ με τθν αποδοτικότθτα των πωλιςεων (κακαρό περικϊριο ι 

κακαρό κζρδοσ) αλλά και με τθν αποτελεςματικότθτα χριςθσ των διακζςιμων 

πόρων του ενεργθτικοφ, με απότερο ςκοπό τα κζρδθ. 

 

o R.O.E. – Return on Equity = 
λαιαάεθΚ διαΊ

ρωνόΦ άμεη εςίημΕ / ρδηέΚ
 

2012 2011 

-0,526 8,638 

 

Με τον δείκτθ R.O.E. μποροφμε να δοφμε τθν κερδοφορία τθσ τράπεηασ, 

δθλαδι αν επιτεφχκθκε ο ςτόχοσ τθσ πραγματοποίθςθσ ενόσ κετικοφ 

αποτελζςματοσ. 
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 Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ 

 

o Συνολικά Ζξοδα / Συνολικά Ζςοδα  

2012 2011 

157% 65% 

 

Με αυτό τον δείκτθ μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι θ τράπεηα για το ζτοσ 2012 

δεν ιταν κερδοφόρα αφοφ τα ςυνολικά ζξοδα ιταν περιςςότερα από τα ςυνολικά 

ζςοδα. Θ μείωςθ των κατακζςεων επιφζρει μείωςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ τράπεηασ 

να δανειοδοτιςει τουσ επενδυτζσ και ζτςι μειϊνονται τα ζςοδα τθσ τράπεηασ. 

Ραράλλθλα θ αδυναμεία να μειϊςουν τα ζξοδα τουσ επιφζρει τθν αφξθςθ αυτοφ 

του δείκτθ. 

 

o Κακαρά ζςοδα από τόκουσ / Συνολικά ζςοδα  

2012 2011 

198% 100,9% 

 

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ είναι τα κακαρά επιτοκιακά ζςοδα που ζχει θ 

τράπεηα από τθν ζκδοςθ δανείων. Ραρατθροφμε ότι πλζον τα ζςοδα τθσ τράπεηασ 

επικεντρϊνονται ςτθν είςπραξθ των δανείων που είχε χορθγιςει κατά το παρελκόν. 

Επιπλζον βλζπουμε πόςο μειϊνονται τα ςυνολικά ζςοδα από τα αποτελζςματα 

χρθματοοικονομικϊν πράξεων. 
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o Κζρδθ/ (ηθμίεσ) μετά το φόρο ειςοδιματοσ 

2012 2011 

(2.935.625) (12.144.748) 

 

Ραρατθροφμε ότι ο δείκτθσ τθσ γενικότερθσ πορείασ τθσ τράπεηασ είναι 

αρνθτικόσ πράγμα που ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν κζρδθ από το κεφάλαιο που 

επενδφκθκε. Οι ηθμιζσ που καταγράφει θ τράπεηα για το ζτοσ 2012 είναι πολφ 

ςθμαντικζσ και μεγάλεσ, μειωμζνεσ όμωσ ςχετικά με το 2011. 

 

o Κακαρά κζρδθ / (ηθμίεσ) ανα μετοχι  

2012 2011 

(3,07) (12,70) 

 

Στο χρθματιςτθριακό κλάδο παρατθροφμε ότι θ τιμι τθσ μετοχισ ακολουκεί τθν 

γενικότερθ εικόνα τθσ τράπεηασ ςθμειϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ηθμίεσ. 

 

 Δείκτεσ ρευςτότθτασ 

 

o Ταμείο και Διακζςιμα ςε Κεντρικζσ Τράπεηεσ / Σφνολο Ενεργθτικοφ  

2012 2011 

1,56% 1,80% 
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Είναι το ποςοςτό των κεφαλαίων που ζχει θ τράπεηα διακζςιμα και δεν τα ζχει 

χορθγιςει ςε δάνεια, επενδφςεισ κλπ ϊςτε να τα χρθςιμοποιιςει όταν και εφόςων 

απαιτθκοφν. 

 

o Δάνεια και απαιτιςεισ κατά πελατϊν / Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 

2012 2011 

114,9% 120,1% 

 

Σε μια γενίκευςθ του δείκτθ αυτοφ μποροφμε να ποφμε ότι είναι θ αναλογία 

των δανείων προσ τισ κατακζςεισ. Το αποτζλεςμα του 114.9% υποδθλϊνει ότι οι 

χορθγιςεισ δανείων είναι πολφ περιςςότερεσ από τισ κατακζςεισ που ζχει θ 

τράπεηα. Σε φυςιολογικά επίπεδα τα δάνεια πρζπει να είναι λιγότερα από τισ 

κατακζςεισ. Το αποτζλεςμα αυτό για το ζτοσ 2012 οφείλεται ςτθν μείωςθ του 

παρονομαςτι κακϊσ θ χοριγθςθ δανείων ζχει παγϊςει. 

 

o Ταμείο και Διακζςιμα ςε Κεντρικζσ Τράπεηεσ / Υποχρεϊςεισ 

προσ πελάτεσ  

2012 2011 

2,96% 3,56% 

 

Αυτόσ ο δείκτθσ μασ παρουςιάηει τθν δυνατότθτα τθσ τράπεηασ να καλφψει 

άμεςα τισ υποχρεϊςεισ τισ προσ τουσ πελάτεσ. Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ ςε 

μεγαλφτερο βακμό είναι θ ρευςτοποίθςθ των κατακζςεων. 
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 Δείκτεσ Πιςτωτικοφ Κινδφνου 

 

o Δάνεια και απαιτιςεισ κατά πελατϊν / Σφνολο Ενεργθτικοφ  

2012 2011 

60,30% 60,68% 

 

Ο δείκτθσ αυτόσ μασ δείχνει τι μζροσ των επενδφςεων τθσ τράπεηασ ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί για χορθγιςεισ δανείων. Αυτόσ ςχετίηεται με τον κίνδυνο ακζτθςθσ 

αποπλθρωμισ ο οποίοσ διαφοροποιείται ανάλογα με το είδοσ του 

αντιςυμβαλόμενου. 

 

 Διατραπεηικόσ Δανειςμόσ 

 

o Απαιτιςεισ κατά πιςτωτικϊν ιδρυμάτων / Σφνολο Ενεργθτικοφ  

2012 2011 

42,71% 38,86% 

 

 

o Υποχρεϊςεισ κατά πιςτωτικά ιδρφματα / Σφνολο Υποχρεϊςεων  

2012 2011 

40,73% 38,39% 
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Σε περιόδουσ μειωμζνθσ ρευςτότθτασ οι τράπεηεσ για να καλφψουν το ζλειμμα 

τουσ καταφεφγουν και ςτον διατραπεηικό δανειςμό. Μποροφμε να παρατθριςουμε 

τθν διαφορά που υπάρχει ςτα κεφάλαια που ζχει δανείςει και δανειςτεί θ τράπεηα. 

 

o Αξιόγραφα εμπορικοφ χαρτοφυλακίου / Σφνολο Ενεργθτικοφ  

2012 2011 

0,27% 1,50% 

 

Ραρατθροφμε ότι μόλισ το 0,27% των κεφαλαίων τθσ τράπεηασ επενδφονται ςε 

εμπορικά χαρτοφυλάκια. Ρλζον οι τράπεηεσ δεν προβαίνουν ςε επενδφςεισ κακϊσ 

αυτόσ ο κλάδοσ είναι ςε κρίςθ αυτι τθν  περίοδο. 

 

Κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για τον πιςτωτικό κίνδυνο, τον λειτουργικό κίνδυνο 

και τον κίνδυνο αγοράσ. 

 31.12.2012 

Σφνολο κεφαλαιακϊν απαιτιςεων για πιςτωτικό 

κίνδυνο 
 

1,770,061 

Σφνολο κεφαλαιακϊν απαιτιςεων για πιςτωτικό 

κίνδυνο και αντιςυμβαλλόμενου 
 

4,402,028 

Σφνολο κεφαλαιακϊν απιτιςεων για κίνδυνο 

αγοράσ 
226,776 

Σφνολο κεφαλαιακϊν απαιτιςεων για λειτουργικό 

κίνδυνο 
511,244 

Σφνολο κεφαλαιακϊν απαιτιςεων 5,140,048 
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Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Οι απαιτιςεισ για κεφαλαιακι επάρκεια για τθν τράπεηα οφείλονται ςτθν 

αδυναμία των αντιςυμβαλλόμενων να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ. Για τον 

υπολογιςμό του πιςτωτικοφ κινδφνου θ τράπεηα χρθςιμοποιεί υποδείγματα 

μζτρθςθσ με ςτόχο τθν ςτατιςτικι εκτίμθςθ τθσ αναμενόμενθσ ηθμιάσ ( expected 

loss ) βάςθ τθσ πικανότθτασ ακζτθςθσ ( probability of default ), του ποςοςτοφ τθσ 

ηθμιάσ ςτθν περίπτωςθ ακζτθςθσ ( loss given default ) και τθσ ζκκεςθσ ςτον κίνδινο ( 

exposure at default ). Θ τράπεηα για τθν μζτρθςθ του κινδφνου χρθςιμοποιεί τθν 

μζκοδο των εςωτερικϊν διαβακμίςεων. 

Για να μειϊςει τθν ζκκεςι τθσ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο, θ τράπεηα, ζχει λάβει 

εξαςφαλίςεισ και εγγυιςεισ. Σφμφωνα με το ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ, δίνεται 

ζμφαςθ ςτισ απαιτιςεισ ιδίων κεφαλαίων όςον αφορά τα εξωχρθματιςτθριακά 

παράγωγα και δθμιουργοφνται κίνθτρα για να χρθςιμοποιοφν οι τράπεηεσ, 

κεντρικοφσ αντιςυμβαλλόμενουσ. Εκτόσ από τθν μζκοδο του αρχικοφ ανοίγματοσ 

και τθσ Mark to Market μεκόδου ( με χριςθ τρεχουςϊν τιμϊν από τθν αγορά ), 

βαςικι καινοτομία είναι και ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ αντιςυμβαλλόμενου. 

 

Κίνδυνοσ Αγοράσ 

Οι απαιτιςεισ για κεφαλαιακι επάρκεια για τον κίνδυνο αγοράσ υπολογίηονται 

με υποδείγματα εκτίμθςθσ τθσ μζγιςτθσ δυνθτικισ ηθμιάσ. Ακόμα ελζγχεται θ 

ςυμπεριφορά του κινδφνου κάτω από πρόγραμμα ελζγχου ( back testing ) κακϊσ 

επίςθσ και ςε ακραίεσ τιμζσ ( Stress – test ). 

 

Λειτουργικόσ Κίνδυνοσ 

Για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του κινδφνου θ τράπεηα ζχει κεςπίςει και 

τθρεί ζνα πλαίςιο διαχείριςθσ υψθλισ ποιότθτασ ςε όλο το ςφνολο των 

δραςτθριοτιτων τθσ. Για τον υπολογιςμό του λειτουργικοφ κινδφνου, 
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χρθςιμοποιείται θ Τυποποιθμζνθ Ρροςζγγιςθ. Βζβαια ζχει αναπτφξει και ζνα 

εςωτερικό μοντζλο ϊςτε ςτο μζλλον να χρθςιμοποιιςει τθν εξελιγμζνθ μζκοδο. 

 

4.3  Marfin Popular Bank 

 

Κατά το 2011, ο όμιλοσ Λαϊκισ Τραπζηθσ ακολοφκθςε τθν πορεία του 

ευρφτερου τραπεηικοφ τομζα και αντιμετϊπιςε τθ ςυνζχιςθ τθσ πιςτωτικισ και 

οικονομικισ κρίςθσ, ιδιαίτερα τθσ ευρωπαικισ κρίςθσ δθμόςιου χρζουσ. Σε αυτι τθν 

περίοδο το οικονομικό περιβάλλον παραμζνει ιδιαίτερα αςτακζσ με διαρκείσ 

προκλιςεισ ςε ηθτιματα ρευςτότθτασ και κεφαλαιακισ επάρκειασ. 

Θ τράπεηα ςυμμετείχε  ςτο πρόγραμμα κεφαλαιακισ άςκθςθσ του ιδιωτικοφ 

τομζα (PSI) και ςθμείωςε ηθμιζσ που τείνουν να κυμαίνονται ςτο 75% περίπου τθσ 

ονομαςτικισ αξίασ. Ζτςι ςτα πλαίςια τθσ αποτφπωςθσ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ 

των Ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτα τελικά αποτελζςματα του 2011, ωσ 

ςυνζπεια τθσ ςυμμετοχισ του ιδιωτικοφ τομζα (PSI+), θ ηθμιά υπολογίηεται ςε 

€2.331 εκ. 

 

Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ Tραπζηθσ 31.12.11 31.12.10 

Τόκοι και εξομοιοφμενα ζςοδα 1.704.553 1.553.320 

Τόκοι και εξομοιοφμενα ζξοδα (905.867) (843.777) 

Κακαρό ζςοδο από τόκουσ 798.686 709.543 

Ζςοδα από αμοιβζσ και προμικειεσ 218.660 243.091 

Ρρομικειεσ ζξοδα (38.959) (42.610) 

Κακαρό ζςοδο από αμοιβζσ και προμικειεσ 179.701 200.481 

φνολο εςόδων 1.037.298 1.021.754 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (390.714) (386.202) 

Γενικά διοικθτικά ζξοδα (202.266) (203.403) 
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Αποςβζςεισ (56.225) (56.162) 

   

φνολο εξόδων (847.616) (811.854) 

Ηθμίεσ απομειϊςεωσ και προβλζψεισ για τθν κάλυψθ 

του πιςτωτικοφ κινδφνου 
(2.527.082) (9.344) 

   

Κζρδθ/(ηθμίεσ) πριν το φόρο ειςοδιματοσ (4.100.784) 114.674 

Φόροσ ειςοδιματοσ 454.482 (25.446) 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) μετά το φόρο ειςοδιματοσ (3.650.380) 89.228 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι: 

Βαςικά και προςαρμοςμζνα (€ ανά μετοχι) 
(2,46) 0,10 

Οικονομικά μεγζκθ 31.12.11 31.12.10 

Βαςικά μεγζκθ ιςολογιςμοφ (x εκ.)   

Σφνολο περιουςιακϊν ςτοιχείων 33.762 42.580 

Χορθγιςεισ 24.779 26.417 

Κατακζςεισ 20.161 25.508 

   

Βαςικοί δείκτεσ   

Κόςτοσ/ζςοδα 62,6% 63,2% 

Κακαρό περικϊριο επιτοκίου (NIM) 76,9% 87,4% 

Χορθγιςεισ/κατακζςεισ 123% 104% 

Δείκτθσ μθ εξυπθρετοφμενων χορθγιςεων (NPLs) 13,9% 7,3% 

 

Ο δείκτθσ κόςτοσ/ζςοδα παρατθροφμε ότι αντιπροςωπεφει μια κερδοφόρα 

τράπεηα αφοφ τα ςυνολικά ζξοδα είναι λιγότερα από τα ςυνολικά ζςοδα. Αλλά ςτθν 

περίπτωςι μασ, λόγω των ηθμιϊν απομειϊςεωσ και οι προβλζψεισ για τθν κάλυψθ 

του πιςτωτικοφ κινδφνου, αυξάνουν τα ζξοδα τθσ τράπεηασ και τελικά ςθμειϊνει 

απϊλειεσ. 
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Το κακαρό περικϊριο επιτοκίου είναι τα κακαρά ζςοδα από τόκουσ/ςφνολο 

εςόδων 

Ο δείκτθσ χορθγιςεισ προσ κατακζςεισ για το 2011 είναι 123% που υποδθλϊνει 

πόςο περιςςότερα είναι τα δάνεια από τισ κατακζςεισ που ζχει θ τράπεηα. 

Ο δείκτθσ μθ εξυπθρετοφμενων χορθγιςεων ςτο ςφνολο των  χορθγιςεων 

παρουςιάηει αφξθςθ από το 2010 ςτο 2011. 

MPB Ρρϊτο τρίμθνο του 2011 

Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ 13,8% 

Δείκτθσ Ρρωτοβάκμιων κεφαλαίων Tier I 12,1% 

 

Κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για τον πιςτωτικό κίνδυνο, τον λειτουργικό κίνδυνο 

και τον κίνδυνο αγοράσ. 

Κεφαλαιακι επάρκεια 31/12/2010 

Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ :  

Τυποποιθμζνθ Ρροςζγγιςθ (Standardised Approach) 2.028.485 
Κεντρικϊν κυβερνιςεων και κεντρικϊν τραπεηϊν 23.567 
Ρεριφερειακζσ κυβερνιςεισ ι τοπικζσ αρχζσ 2.340 
Λδρφματα 143.243 
Επιχειριςεισ 1.027.868 
Λιανικι πϊλθςθ 225.753 
Εξαςφαλιςμζνα με ακίνθτθ περιουςία 211.035 
Στοιχεία ςε Κακυςτζρθςθ 148.404 
Είδθ που ανικουν ςε κανονιςτικζσ κατθγορίεσ 

υψθλοφ κινδφνου 

134.063 
Καλυμμζνεσ Ομολογίεσ 2.583 
Άλλα αντικείμενα 73.385 
Ανοίγματα τιτλοποίθςθσ 36.244 

Κίνδυνοσ Αγοράσ ςτο χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγών :  

Τυποποιθμζνθ Ρροςζγγιςθ (Standardised Approach) 28.595 
Διαπραγματεφςιμουσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ 21.228 
Μετοχζσ 7.367 

Λειτουργικόσ Κίνδυνοσ :  

Μζκοδοσ του βαςικοφ δείκτθ (Basic Indicator 

Approach) 

153.111 
φνολο 2.210.191 
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Για το ςφνολο των 2.210.191€ που χρθςιμοποιοφνται για να καλφψουν τθν 

κεφαλαιακι επάρκεια των κινδφνων τθσ τράπεηασ, χρθςιμοποιζιται το 91,8% για τθν 

κάλυψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου, το 1,3% για τθν κάλυψθ του κινδφνου αγοράσ 

καιτο 6,9% για αυτόν που οφείλεται ςε λειτουργικό κίνδυνο. 

Πςον αφορά τον πιςτωτικό κίνδυνο το μεγαλφτερο κεφάλαιο οφείλεται ςτα 

επειχθρθματικά δάνεια, ςτθν λιανικι τραπεηικι και ςτα δάνεια με εξαςφαλίςεισ με 

ακίνθτθ περιουςία. 

 

Ζκκεςθ ςτθν πιςτωτικό κίνδυνο γεωγραφικά 

 

Κεντρικζσ 

Κυβερνι-

ςεισ ι 

Κεντρικζσ 

Τράπεηεσ 

Χρθματο-

πιςτωτικά 

Λδρφματα 

Επιχειρι-

ςεισ 

Λιανικι 

τραπεηικι 

Εξαςφαλι-

ςμζνα με 

ακίνθτθ 

περιουςία 

Άλλα 

Σφνολο των 

ανοιγμάτων 

του 

πιςτωτικοφ 

κινδφνου 

Κφπροσ 1.616.062 5.068.537 5.384.948 2.005.594 2.384.741 2.066.483 18.526.365 

Ελλάδα 2.920.067 2.363.369 7.839.498 1.802.324 3.531.195 2.567.223 21.023.676 

Χϊρεσ 

ςτθν ΕΕ 
390.716 165.200 1.172.538 191.204 367.989 201.184 2.488.831 

Χϊρεσ 

εκτόσ ΕΕ 
136.476 74.200 506.337 0 0 132.657 849.670 

Αυςτραλί

α & Νζα 

Ηθλανδία 

33.840 102.920 77.220 56.401 473.087 15.245 758.713 

φνολο 5.097.161 7.774.226 14.980.541 4.055.523 6.757.012 4.982.792 43.647.255 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατθροφμε ότι ςχεδόν το ςφνολο τθσ ζκκεςθσ 

ςτον πιςτωτικό κίνδυνο για όλο τον όμιλο τθσ MPB τον ζχουν οι επιχειριςεισ που 

βρίςκοντα ςτθν Ελλάδα και ςτθν Κφπρο. 
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Κεφάλαιο ΠΕΜΠΣΟ 

 

5.1  Βαςιλείασ ΙΙΙ – Κριτική 

 

 

Το μζχρι τϊρα ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ 

χαλαρό, αλλά πλζον ο χρθματοοικονομικόσ κλάδοσ μπαίνει ςε μια περίοδο 

αυςτθρισ ρφκμιςθσ ( overregulation ). Αυτό δικαιολογείται από το μζγεκοσ τθσ 

κρίςθσ και τθν ταχφτθτα που μεταφζρκθκε και επθρζαςε τθν πραγματικι 

οικονομία. Εκτόσ από τα νοφμερα τθσ κρίςθσ υπάρχει και ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ 

που τθν περίοδο αυτι άλλαξε κοινωνικό και βιοτικό επίπεδο. Στθν ςυνζχεια κα 

κάνουμε κριτικι ςτα μζτρα που διατυπϊκθκαν ςτισ τελευταίεσ εκκζςεισ τθσ 

Επιτροπισ κακϊσ επίςθσ και ςε εκείνα που αποτελοφν αντικείμενο διαβοφλευςθσ 

και δεν ζχουν ακόμα διατυπωκεί ςε προτάςεισ. Θ κριτικι μπορεί να χωριςτεί ςε 

δζκα κεματικοφσ τομείσ: 

1. Ρροςζγγιςθ ςτακμιςμζνου κινδφνου 

2. Δείκτεσ ευςτότθτασ 

3. Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόκεμα 

4. Ρρόςκετα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ προκυκλικότθτασ 

5. Ενίςχυςθ απαιτιςεων ωσ προσ τθν κάλυψθ κινδφνου αντιςυμβαλλόμενου 

6. Σκιϊδεσ τραπεηικό ςφςτθμα & υπερβολικι ρφκμιςθ 

7. Μακροχρόνια περίοδο προςαρμογισ 

8. Ρυλϊνασ ΛΛ 

9. Ρλαίςιο διαχείριςθσ κρίςεων 

10. Μθ δεςμευτικό χαρακτιρα των διατάξεων 



83 

 

 

1. Ρροςζγγιςθ ςτακμιςμζνου κινδφνου 

Ρολφ ςθμαντικό μζροσ τθσ κριτικισ είναι ο τρόποσ υπολογιςμοφ των 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων των ιδρυμάτων, τθν «καρδία» δθλαδι τθσ επιτροπισ τθν 

Βαςιλείασ. Ο Hellwig ( 2010 ) αςκεί κριτικι για τθν χριςθ τθσ μεκόδου του 

ςτακμιςμζνου κινδφνου ( risk weighted approach, RWA ) και αντ’αυτοφ προτείνει 

τον κακοριςμό των κεφαλαιακϊν αποκεμάτων ςε 20-30% επί των μθ ςτακμιςμζνων 

ςτον κίνδυνο ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. Σφμφωνοσ ςε αυτά τα ποςοςτά είναι και ο 

Martin Wolf ( 2010 ) που πιςτεφει ότι ςκοπόσ του κεφαλαίου είναι να αφομοιϊνει 

ηθμίεσ που προζρχονται από άγνωςτουσ και απροςδιόριςτουσ εξ’αρχισ κινδφνουσ 

αφοφ για τουσ υπόλοιπουσ γνωςτοφσ και μετριςιμουσ κινδφνουσ, υπάρχουν οι 

προβλζψεισ. 

Το κόςτοσ αυτισ τθσ πρόταςθσ, δθλαδι το κατά μζςο όρο 25% τθσ απόδοςθσ 

των ιδίων κεφαλαίων ( R.O.E. ), κεωρείται υπερβολικά υψθλό και ςφμφωνα με τουσ 

Modigliani – Miller, δεν ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα. 

Υποςτθρίηει ότι θ αφξθςθ του επιπζδου των κεφαλαιακϊν αποκεμάτων κα ζχει 

ςαν αποτζλεςμα τθν μείωςθ του κόςτου δανειςμοφ για τα τραπεηικά ιδρφματα, 

εξ’αιτίασ τθσ αυξθμζνθσ φερεγγυότθτασ που κα ζχουν πλεόν και κα μειωκεί ςτο 

ελάχιςτο ο κίνδυνοσ κατάρρευςθσ, και θ μείωςθ αυτι κα φζρει ςε ίςα επίπεδα το 

κόςτοσ από τθν πτϊςθ του ROE. Για να γίνει αυτό, προυπόκεςθ είναι θ κατάργθςθ 

των φορολογικϊν κινιτρων που ιςχφουν ςτισ τράπεηεσ και ςυγκεκριμζνα θ 

αφαίρεςθ των τόκων που πθγάηουν από τον δανειςμό τουσ ωσ πθγι 

χρθματοδότθςθσ πριν τθν φορολόγθςθ των κερδϊν τουσ. Αν ςυνυπολογίςουμε το 

κοινωνικό όφελοσ που προκφπτει από τθν ςτακεροποίθςθ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ από τθν αποφυςι παρόμοιων κρίςεων, τότε το όφελοσ υπερβαίνει το 

κόςτοσ. 

Εκτιμά επίςθσ ο Hellwig ( 2010 ) ότι θ μείωςθ των κερδϊν των τραπεηϊν, αφοφ 

κα εφαρμόηουν υψθλότερουσ κεφαλαικοφσ ςυντελεςτζσ, επιφζρει προςχϊρθςθ 
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ταλαντοφχων νζων από τθν χρθματοοικονομικι ςτθν παραδοςιακι μθχανικι, 

γεγονόσ που κα οδθγιςει ςε ζνα καλφτερο και αςφαλζςτερο κόςμο. 

Οι Blundell & Atkinson ( 2010 ) αντιτίκενται ςτθν μζκοδο του ςτακμιςμζνου 

κινδφνου ( RWA ). Ριςτεφουν ότι βοθκάει ςτθν ςυγκζντρωςθ ομοειδϊν αξιϊν ςτα 

χαρτοφυλάκια τθσ τράπεηασ, όπωσ κυβερνθτικά ομόλογα, ςτεγαςτικά δάνεια και 

διατραπεηικζσ πράξεισ, αφοφ δεν υπάρχει οποιαδιποτε «τιμωρία», γεγονόσ που 

ευκφνεται το ρυκμιςτικό arbitrage όπου επιδίδονταν οι περιςςότεροι οργανιςμοί. 

Επίςθσ κεωροφν τον κλάδο, «υποςχζςεων πλθρωμϊν», οι οποίεσ πρζπει να αν 

αντιμετωπιςτοφν ιςότιμα όπου και αν εμφανίηονται. Αν οι ρυκμιςτικζσ αρχζσ 

ςυμπεριφζρονται διαφορετικά ςτισ υποςχζςεισ ςτα διάφορα τμιματα του 

χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, τότε ςίγουρα κα μεταςχθματιςτοφν και κα 

προςανατολιςτοφν ςτα τμιματα που απαιτοφν τισ ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ 

απαιτιςεισ, δθμιουργϊντασ ρυκμιςτικι αςυμμετρία. 

 

2. Δείκτεσ ευςτότθτασ 

Πςον αφορά τουσ δείκτεσ ρευςτότθτασ, θ επικρατοφςα άποψθ τουσ κεωρεί 

περιττοφσ και ςε ςυνδιαςμό με το κόςτοσ που κα επιφζρουν, εκτιμά το 

προςδοκόμενο όφελοσ δυςανάλογο. Αν μια τράπεηα κεωρείται φερζγγυα και τα 

κεφαλαιακά τθσ αποκζματα κρίνονται επαρκι, τότε θ διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ 

και τα κζματα χρθματοδότθςθσ που τυχόν κα προκφπτουν, κα πρζπει να αφινονται 

ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ τράπεηασ. 

Βαςικόσ ρόλοσ τθσ τραπεηικισ είναι ο μεταςχθματιςμόσ λιξεων και τα 

τραπεηικά ιδρφματα δεν κα πρζπει να κεωροφνται τόςο αφελι από τισ ρυκμιςτικζσ 

αρχζσ ϊςτε να μθν γνωρίηουν να κάνουν ςωςτά τθν δουλεία τουσ. 

Επιπλζον οι Blundell & Atkinson ( 2010 ) παρατθροφν ότι ςτον LCR δείκτθ, 

υπάρχει εςωτερικι παρότρυνςθ, οι τράπεηεσ να επενδφουν ςε κυβερνθτικά 

ομόλογα, που είναι άμεςα ρευςτοποιιςιμα, και αναρωτιοφνται ςχετικά με τθν 

περίοδο που διανφουμε αν είναι κατάλλθλθ για κάτι τζτοιο, ενϊ είναι πλζον ορατόσ 
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ο κίνδυνοσ πτϊχευςθσ και ανεπτυγμζνων κρατϊν. Άλλωςτε, υποςτθρίηουν ότι ςε 

περίπτωςθ που υπάρξουν προβλιματα, τον ρόλο του δανειςτι κα αναλάβει θ 

Κεντρικι Τράπεηα κάκε χϊρασ, θ οποία κα δανείηει φερζγγυεσ τράπεηεσ, ζναντι 

πάντα ενεχφρου. 

Θ Κεντρικι Τράπεηα κα πρζπει να δθλϊνει με ξεκάκαρο τρόπο και χωρίσ 

διφοροφμενα τθ κζςθ αυτι, ενϊ το επιτόκιο δανειςμοφ πρζπει να είναι μεν 

υψθλότερο αυτοφ τθσ αγοράσ, με ςκοπό να μθν χρθςιμοποιείται θ δίοδοσ 

χρθματοδότθςθσ για τισ κανονικζσ λειτουργίεσ τθσ τράπεηασ, αλλά οφτε και 

αντίκετα υπερβολικά υψθλό, που να δθμιουργεί προβλιματα αποπλθρωμισ. ( 

Σπαρτιϊτθσ – Στουρνάρασ 2010 ). 

Θ ενεργοποίθςθ του μθχανιςμοφ από τισ Κεντρικζσ Τράπεηεσ υπιρξε άμεςθ 

κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ. Ραρατθρικθκε όμωσ το φαινόμενο του ςτίγματοσ ( 

stigma effect ) όςων ιδρυμάτων ζκαναν χριςθ τθσ ζκτατθσ αυτισ χρθματοδότθςθσ 

και για τον λόγο αυτό πολλά ιδρφματα εμφανίηονται απρόκυμα πλζον να 

καταφφγουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ βοικεια, μιασ και κα κινδφνευαν να χαρακτθριςτοφν 

ωσ αφερζγγυα. 

Και ο Goodhart ( 2008 ) κεωρεί ςθμαντικό το ηιτθμα που ςχετίηεται με τθ 

ρευςτότθτα των ιδρυμάτων και προτείνει ότι θ Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ κα πρζπει 

να δϊςει τθν λφςθ, λόγω του αναμφιςβιτιτου διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ. 

 

3. Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόκεμα 

Κριτικι επίςθσ αςκείται για το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόκεμα, που θ 

χρθςιμοποίθςι του κα κακορίηεται από τισ εκνικζσ εποπτικζσ αρχζσ όταν κρικεί ότι 

ο πολφ υψθλόσ ρυκμόσ πιςτωτικισ επζκταςθσ, μπορεί να δθμιουργιςει ςυςτθμικό 

κίνδυνο. 

Αν και θ ειςαγωγι του εν λόγω μζτρου ζχει κρικεί κετικά από το ςφνολο των 

αναλυτϊν και μελετθτϊν, θ ανυπαρξία ςυγκεκριμζνων κριτθρίων κατά τθν 

εφαρμογι του κα το κακιςτιςει ανενεργό. Χρειάηεται επομζνωσ αποφαςιςτικότθτα 
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εκ μζρουσ των εκνικϊν αρχϊν να «ςταματιςουν το πάρτυ όταν αυτό κα ζχει 

ξεκινιςει». Επίςθσ εγείρονται ηθτιματα διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ μεταξφ τραπεηϊν 

που υπόκεινται ςε διαφορετικζσ εποπτικζσ αρχζσ και ηθτιματα κατάχρθςθσ του 

ςυγκυριακοφ χαρακτιρα του μζτρου για να ευνοιςουν τισ εγχϊριεσ τράπεηεσ ςε 

περιόδουσ ανόδου. 

Ακόμα, το μζτρο που αναφζρκθκε παραπάνω, κρίνεται ότι βρίςκεται ςε 

αντιπαράκεςθ με τθ φιλοςοφία του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου ςτισ παρακάτω δφο 

περιπτϊςεισ: 

Ο Goodhart (House of Lords, 2009) υποςτθρίηει ότι θ αρχι τθσ Επιτροπισ τθσ 

Βαςιλείασ για τθ διεκνι ςφγκλιςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου και το αντικυκλικό 

κεφαλαιακό απόκεμα βρίςκεται ςε αντίκεςθ με τθν ιδζα αυτι επειδι δίνει εξουςία 

ςτισ εκνικζσ εποπτικζσ αρχζσ. 

Οι Κωμαδάκθσ & Λοϊηοσ (2010) κεωροφν ότι το κακεςτϊσ ρφκμιςθσ που 

ςτθρίηεται ςτθν κεφαλαιακι επάρκεια αντιπαρατικεται με τον ίδιο του τον εαυτό, 

αφοφ οι κανόνεσ του που αυςτθροποιοφνται ςε περιόδο ευφορίασ, μειϊνουν τθν 

ευκαιρία των τραπεηϊν να αντλοφν «φκθνό μετοχικό κεφάλαιο», γιατί ζχει 

αποδειχκεί ότι οι τράπεηεσ αντλοφν περιςςότερα κεφάλαια κατά τθν περίοδο 

ευφορίασ. 

 

4. Ρρόςκετα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ προκυκλικότθτασ 

Σφμφωνα με το ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ υπάρχουν διατάξεισ που αφοροφν τον 

ςχθματιςμό αναμενόμενων μελλοντικϊν ηθμιϊν (forward-looking provisions), 

πράγμα που όμωσ δεν το επιτρζπει το ςθμερινό λογιςτικό πλαίςιο και απαιτείται 

αγαςτι ςυνεργαςία για τθν επίλυςθ του κζματοσ αυτοφ. 

Οι τράπεηεσ ςιμερα χρθςιμοποιοφν προβλζψεισ που κακορίηονται από 

λογιςτικοφσ κανόνεσ οι οποίοι οριοκετοφν το μζγεκοσ των χαρτοφυλακίων 

χορθγιςεων, ωσ και το ιςτορικό των επιςφαλϊν δανείων ςυν τα μθ 

εξυπθρετοφμενα δάνεια. Πμωσ, ο ςχθματιςμόσ προβλζψεων μπορεί να κακορίςτεί 
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όχι μόνο από τα ςυνολικά επιςφαλι δανείων, αλλά και ςυμπλθρωματικά βάςει των 

αναμενόμενων μελλοντικϊν ηθμιϊν τθ ςτιγμι χοριγθςθσ του δανείου. 

(Χαρδοφβελθσ, 2011) 

Ειδικότερα θ κεντρικι τράπεηα τθσ Λςπανίασ υποχρζωνε τα ιδρφματα να 

ςχθματίηουν δυναμικζσ προβλζψεισ (dynamic provisioning) από το ζτοσ 2000 και 

ζπειτα, δθλαδι ςτθν τιρθςθ προβλζψεων ςε περιόδουσ ζντονθσ πιςτωτικισ 

επζκταςθσ με ςυγκεκριμζνο τφπο, ζτςι ϊςτε να μποροφν να απορροφιςουν τισ 

ηθμιζσ ανϊδυνα κατά τθ διάρκεια τυχόν φφεςθσ. 

Από το ςφνολο τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ αναγνωρίηεται ότι οι δυναμικζσ 

προβλζψεισ ςτθν Λςπανία ιταν το μοναδικό μζςο μακροπρολθπτικισ εποπτείασ 

ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν Αμερικι ςε ιςχφ κατά τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ και μετρίαςε 

εμφανϊσ τα δθμιουργθκζντα προβλιματα ςτθ αγορά ςτεγαςτικισ πίςτθσ τθσ 

χϊρασ. 

Άλλα αντικυκλικά μζτρα που ζχουν χρθςιμοποιθκεί από εποπτικζσ αρχζσ είναι 

τα ακόλουκα: 

 Ο κακοριςμόσ και θ επιβολι ανϊτατου ορίου ςτο λόγο 

δανείου/αξίασ ενεχφρου (LTV-loan to value) ςτα ςτεγαςτικά δάνεια ςε 

Χονγκ Κονγκ, Σιγκαποφρθ και Μαλαιςία. 

 Θ επιβολι ανϊτατου ορίου ςτο λόγο εξυπθρζτθςθσ 

δανείου/ειςοδιματοσ (δείκτθσ δανειακισ επιβάρυνςθσ) ςτα 

καταναλωτικά δάνεια ςε Χονγκ Κονγκ και Νότια Κορζα 

 Ο κακοριςμόσ και θ επιβολι ανϊτατου ορίου ςτο λόγο 

δανείων/κατακζςεων ςτθν Αργεντινι, Χονγκ Κονγκ, Ν.Κορζασ και 

Ν.Ηθλανδίασ 

 

Ο Χαρδοφβελθσ (2011), με τον όρο υπερκυκλικότθτα που χρθςιμοποιεί, κεωρεί 

«ατυχζσ» το γεγονόσ ότι ςτθ Βαςιλεία ΛΛΛ δεν ςυμπεριλιφκθκαν διατάξεισ με τζτοια 
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μζςα που να επιτρζπουν ευκολότερα να ςυμπλθρϊνονται οι κεφαλαιακζσ 

απαιτιςεισ και ιδιαίτερα τα βζλτιςτα ποςοςτά ενεχφρου και οι υποχρεωτικζσ 

καταβολζσ αςφάλειασ ςτθ διαδικαςία του δανειςμοφ. 

 

5. Ενίςχυςθ απαιτιςεων ωσ προσ τθν κάλυψθ κινδφνου αντιςυμβαλλομζνου 

Ενϊ θ πρόκεςθ τθσ Επιτροπισ κρίνεται κετικά και πάλι από τθν πλειονότθτα 

των αναλυτϊν και κεωρείται ότι κινείται ςτθν ςωςτι κατεφκυνςθ, αυτι τθσ 

διευρθμζνθσ διαφάνειασ, υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ εξω-χρθματιςτθριακι αγορά κα 

ςυνεχίςει να είναι μεγάλθ και ςτο μζλλον. 

Ρροσ τοφτο ςυνθγορεί το γεγονόσ ότι οι εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ των εταιρειϊν 

που δεν ανικουν ςτον χρθματοπιςτωτικό κλάδο αλλά και των ίδιων των τραπεηϊν 

είναι τζτοιεσ που τα παράγωγα που χρθςιμοποιοφν αλλά και οι ςυμφωνίεσ 

ανταλλαγισ (swaps) δεν είναι ευνοϊκά για ςυναλλαγζσ μζςω exchanges. Εδϊ οι 

ςυναλλαγζσ είναι τυποποιθμζνεσ για πετφχουν τθν μεγαλφτερθ δυνατι ςυμμετοχι. 

Επίςθσ άλλθ περίπτωςθ είναι, το proprietary trading, δθλαδι θ ςυμμετοχι των 

επενδυτικϊν τραπεηϊν ςτισ δευτερογενείσ αγορζσ όπου κάνουν διαπραγματεφςεισ 

αξιϊν για δικό τουσ λογαριαςμό και όχι προσ χάρθν των πελατϊν τουσ ( Σπαρτιϊτθσ 

- Στουρνάρασ,2010 ). Θ δραςτθριότθτα αυτι δε κα μποροφςε να αποκαλφπτεται 

από τουσ μεγάλουσ επενδυτικοφσ οργανιςμοφσ. Το ίδιο υποςτθρίηει και ο Caruana 

(2009), που αναφζρει ότι οι πλθροφορίεσ για τισ κζςεισ ςε proprietary trading δεν 

κα ζπρεπε να δθμοςιεφονται, αλλά οπωςδιποτε να βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των 

εποπτικϊν αρχϊν. 

 

6. Σκιϊδεσ τραπεηικό ςφςτθμα & υπερβολικι ρφκμιςθ 

Ζχει ξεκινιςει μεγάλθ ςυηιτθςθ για τθν περίπτωςθ οι καινοφριεσ διατάξεισ τθσ 

Βαςιλείασ να οδθγιςουν ςε καινοτομίεσ από τθν επιςτιμθ τθσ χρθματοοικονομικισ 

μθχανικισ με ςκοπό να αποφφγουν τισ νζεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ που ενδζχεται 
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να προκφψουν, ςε ακόμα πιο ςφνκετα προϊόντα από τα προθγοφμενα εκκζτοντασ 

τουσ οργανιςμοφσ ςε μθ εντοπιςμζνουσ ωσ ςιμερα κινδφνουσ. 

Θ ανάγκθ για περιοριςμό του κόςτουσ ενζχει τον κίνδυνο να οδθγιςει ςε 

μετατόπιςθ των δραςτθριοτιτων ςτα τμιματα του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

που δεν υπόκεινται ςε ρυκμιςτικό πλαίςιο, που αποκαλείται ςκιϊδεσ τραπεηικό 

ςφςτθμα (shadow banking), που γιγαντόκθκε τθ τελευταία δεκαετία. (Economist, 

14th May 2011) 

Αποτελεί κοινι πείρα ότι οι «κλζφτεσ βρίςκονται πάντα μπροςτά από τουσ 

αςτυνόμουσ» και ότι οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί πάντα κα κζλουν να ζχουν 

περιςςότερα κεφάλαια, ςτοχεφοντασ ςε μεγαλφτερα κζρδθ. 

Ραράδειγμα είναι θ αμερικανικι επενδυτικι τράπεηα Goldman Sachs, θ οποία 

για να υπακοφςει ςτον κανόνα Volcker (Θ.Ρ.Α), ο οποίοσ απαγορεφει το proprietary 

trading, ενζταξε τθν αρμόδια ομάδα ςτο τμιμα διαχείριςθσ ενεργθτικοφ (asset 

management), μετονομάηοντασ τουσ traders ςε asset managers, δίνοντάσ τουσ 

παράλλθλα πρόςβαςθ ςτο πελατολόγιο τθσ τράπεηασ. Με τον τρόπο αυτό, θ 

Goldman Sachs «μεταμφίεςε» τισ ςυναλλαγζσ τθσ ςε ςυναλλαγζσ πελατϊν (broking) 

ϊςτε να μθν ζχει πρόβλθμα με τον νζο κανονιςμό. (Economist, 29th July 2010) 

Υπάρχει βζβαια και ο αντίλογοσ ότι θ υπερβολικι ρυκμιςτικι παρζμβαςθ 

(overregulation) διςχαιρζνει τθ καινοτομία και το ρίςκο που αναλαμβάνουν οι 

οργανιςμοί. 

Ο Keynes πιςτεφει ςτο «animal spirits» δθλαδι τθν αιςιοδοξία που υπάρχει 

ζμφυτθ ςτισ επιχειριςεισ για οικονομικι ευθμερία, βαςικό ςτοιχείο του 

χρθματοπιςτωτικοφ κλάδου, που χωρίσ αυτό δεν μπορεί να ευδοκιμιςει. 

(Economist, Special Report 14th May) 

7. Μακροχρόνια περίοδο προςαρμογισ 

Ππωσ είναι γνωςτό θ εφαρμογι του νζου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου τθσ Βαςιλείασ 

ΛΛΛ κα εφαρμοςτεί ςταδιακά ζωσ το 2019. Θ μακρόχρονθ ςταδιακι ενςωμάτωςθ, 
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όπωσ επίςθσ θ αξιολόγθςθ τθσ πορείασ των αλλαγϊν από τθν επιτροπι ζχει μια 

κετικι και μία αρνθτικι επίπτωςθ κατά τον Γκόρτςο (2010). 

Κετικό είναι το γεγονόσ ότι δεν εφαρμόηονται αμζςωσ, κακϊσ θ άμεςθ και 

πλιρθσ υλοποίθςι του κα αφξανε το κόςτοσ εφαρμογισ και αυτό κα είχε αντίκτυπο 

ςτθν ομαλι λειτουργία των τραπεηϊν. Αντικζτωσ, το γεγονόσ ότι κάποιεσ διατάξεισ 

του ςυμφϊνου τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ κα τροποποιθκοφν ςε βάκοσ χρόνου, δθμιουργεί 

ζνα περιβάλλον αςάφειασ, το οποίο ίςωσ οδθγιςει ςε κακυςτζρθςθ ςτθν 

υλοποίθςθ των κανόνων τθσ . 

 

8. Ρυλϊνασ ΛΛ 

Θ κριτικι επικεντρϊνεται ςτο γεγονόσ ότι πολλά κζματα που ςχετίηονται με τθν 

εποπτικι διαδικαςία παραμζνουν υπό μορφι ςυςτάςεων και δεν ζχουν 

ςυγκεκριμενοποιθκεί και γίνει υποχρεωτικά εφαρμοςτζα. Αποδείχτθκε περίτρανα 

ότι ο Ρυλϊνασ ΛΛ που είναι αρμόδιοσ για τουσ μθχανιςμοφσ εποπτείασ και ελζγχου 

των ιδρυμάτων από τισ εποπτικζσ αρχζσ, απζτυχε ςτο ζργο του. Τα stress tests,με τα 

οποία εξετάςτθκε θ βιωςιμότθτα των τραπεηϊν ςε ακραία φαινόμενα, τα 

περιςςότερα αντιμετωπίςτθκαν με ειρωνεία, κακϊσ παρουςιάςτθκαν ςοβαρά 

προβλιματα ακόμα και ςε τράπεηεσ, που υποτίκεται ότι ανταποκρίνονταν κετικά 

και ςτα πιο ακραία ςενάρια. 

Σωςτά επιςθμαίνεται από τον Caruana (2010), ότι «αυτό που μετράει είναι θ 

δφναμθ τθσ εποπτικισ διαδικαςίασ και του ελζγχου και όχι απλϊσ ο κακοριςμόσ των 

κανόνων» και φζρνει ωσ παράδειγμα τθν Αυςτραλία και τον Καναδά, οι κεντρικζσ 

τράπεηεσ των οποίων αςκοφν αυςτθρό εποπτικό ζλεγχο και ζτςι οι χϊρεσ τουσ 

κατζγραψαν ελάχιςτεσ απϊλειεσ κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ. 

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτυχίασ του Ρυλϊνα ΛΛ είναι οι περιπτϊςεισ 

των τραπεηϊν Northern Rock & Lehman Brothers. 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, οι Αγγλικζσ εποπτικζσ αρχζσ επζτρεψαν ςτθν τράπεηα 

να χρθςιμοποιεί τα εςωτερικά ςυςτιματα μζτρθςθσ κινδφνου (IRB approach), 
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γνωρίηοντασ με βεβαιότθτα εξ’αρχισ ότι αυτό κα οδθγοφςε ςτθν μεγιςτοποίθςθ των 

κεφαλαιακϊν αποκεμάτων. 

Στθ περίπτωςθ τθσ Lehman Brothers, θ υπερβολικι χριςθ πράξεων ςτθν αγορά 

repo, που ςτόχευε ςτθν απόκρυψθ του βακμοφ μόχλευςθσ αλλά και ςτθ βελτίωςθ 

των τριμθνιαίων αποτελεςμάτων τθσ, δεν αποκρφφτθκαν από τουσ ελεγκτζσ. Το ότι 

όμωσ οι ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ ποτζ δεν αναφζρκθκαν ωσ μθ αποδεκτζσ πρακτικζσ, 

αποδεικνφει ότι οι ελεγκτζσ δεν κατανόθςαν επ’ακριβϊσ τι ιταν αυτό που 

ελζγχανε.(Sorkin, 2010) 

Ο Hellwig (2010) εκτιμά ότι οι εποπτικζσ αρχζσ ζκαναν πωσ δεν ζβλεπαν τισ 

παρατυπίεσ που ςυναντοφςαν, μθ κζλοντασ να δθμιουργιςουν εμπόδια ςε ζναν 

κλάδο με υπζρογκα κζρδθ, ο οποίοσ πρωταγονιςτοφςε ςτθν άνοδο τθσ παγκόςμιασ 

οικονομίασ. 

 

9. Ρλαίςιο διαχείριςθσ κρίςεων 

Θ πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ φανζρωςε τθν αδυναμία των κρατϊν να 

χειριςτοφν αποτελεςματικά τισ προβλθματικζσ τράπεηεσ, ιδιαίτερα όςεσ 

δραςτθριοποιοφνται και εκτόσ των ςυνόρων τθσ χϊρασ τουσ. Επιπρόςκετα το 

ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ δεν πρότεινε μια ςυγκροτιμζνθ λφςθ ςτο κζμα αυτό, ζτςι 

ϊςτε να υπάρξει επιτυχείσ αντιμετϊπιςθ διεκνϊσ. 

Εάν μια τράπεηα είναι ςχετικά μικρι και δεν ζχει παρουςία ςε άλλθ χϊρα, θ 

λφςθ του προβλιματοσ είναι ςχετικά εφκολθ, όπωσ άλλωςτε ςυνζβει ςτθ χϊρα μασ, 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Proton Bank, που εξυγιάνκθκε μζςα ςε ζνα ςαββατοκφριακο με 

το διαχωριςμό τθσ ςε «καλι» και «κακι» τράπεηα. 

Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το φαινόμενο τθσ διαςυνοριακισ παρουςίασ είναι πιο 

ζντονο, κακ’όςον λόγω των κανόνων τθσ κοινισ αγοράσ και τθσ ελεφκερθσ 

μετακίνθςθσ του κεφαλαίου, καταργοφνται όλοι οι περιοριςμοί που ιςχφουν ςτο 

διεκνζσ εμπόριο για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία τραπεηϊν ςε άλλθ χϊρα. 
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Κετικό ςτοιχείο αποτελεί θ πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ να 

εναρμονίςει τα εκνικά δίκαια, ζτςι ϊςτε να μθν ςυγκροφονται μεταξφ τουσ. Οι 

όποιεσ λφςεισ ςτα ηθτιματα αυτά είναι και δφςκολεσ και πολιτικά ευαίςκθτεσ, γιατί 

ζχουν ωσ προχπόκεςθ τθν χριςθ δθμόςιων πόρων. (Ορφανίδθσ, 2011) 

Στουσ κόλπουσ τθσ Ε.Ε, ζχουν ξεκινιςει διαβουλεφςιεσ κυρίωσ με τθν πίεςθ τθσ 

Γερμανίασ, για τθ φορολόγθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν (Tobin Tax) 

ζτςι ϊςτε οι τράπεηεσ να μθν χρειαςτεί να διαςωκοφν ξανά από τα λεφτά των 

φορολογουμζνων. Θ Αγγλία όμωσ αντιςτζκεται ςκεναρά ςε αυτό, γιατί εκτιμά ότι 

κα επθρεαςκοφν αρνθτικά οι εργαςίεσ του χρθματοπιςτωτικοφ τθσ κζντρου ςτο City 

του Λονδίνου. 

 

10. Μθ δεςμευτικόσ χαρακτιρασ των διατάξεων 

Ο Γκόρτςοσ (2010) υποςτθρίηει ότι οι διατάξεισ τθσ Βαςιλείασ είναι τθσ μορφισ 

προτφπων (standards) και κεωροφνται διεκνζσ ιπιο δίκαιο. Επιςθμαίνει ότι δεν 

ζχουν νομικι δεςμευτικότθτα και νομικό καταναγκαςμό και αφινεται ςτθν 

ευχαίρια των εκνικϊν νομοκεςιϊν για ενςωμάτωςθ των διατάξεϊν τθσ ςτο εκνικό ι 

ενωςιακό δίκαιο. Σαν χαρακτθριςτικό παράδειγμα αναφζρνει τισ Θ.Ρ.Α που παρά το 

γεγονόσ ότι πρωταγονίςτθςαν ςτθν επιτροπι τθσ Βαςιλείασ για τισ ςυγκεκτιμζνεσ 

πολιτικζσ, τελικά αρνικθκαν να τισ υιοκετιςουν. 

Ραρ’όλα αυτά οι αλλαγζσ που εφαρμόηοντα ςτθν Αμερικι και τθν Ευρϊπθ είναι 

μεγάλεσ. Νζοι νόμοι ψθφίηονται και κεςπίηονται καινοφργιεσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ. 

Στθν Αμερικι, όπωσ αναφζρει ςχετικά θ Moody’s Analytics (2011), ο νόμοσ Dodd-

Frank περιλαμβάνει πολλζσ από τισ διατάξεισ τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ και παράλλθλα 

αναβιϊνει διατάξεισ του νόμου Glass-Steagall και διαχωρίηει τισ δραςτθριοτιτεσ 

εμπορικϊν και επενδυτικϊν τραπεηϊν, και εντάςει ςτο ρυκμιςτικό πλαίςιο πολλοφσ 

οργανιςμοφσ του λεγόμενου ςκιϊδουσ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Θ τελικι του 

διαμόρφωςθ βρίςκεται ςε ακόμα εξζλιξθ και για να ολοκλθρωκεί κα πρζπει να 

ξεπεράςει πολλζσ και ζντονεσ αντιδράςεισ. 



93 

 

 Στθν Ευρωπαικι Ζνωςθ άρχιςε να εφαρμόηεται το νζο εποπτικό και ρυκμιςτικό 

πλαίςιο, ιδρφοντασ το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο Συςτθμικοφ Κινδφνου (ESRB),που 

αςκεί τθ μακροπρολθπτικι εποπτεία και το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα 

Χρθματοπιςτωτικισ Εποπτείασ (ESFS) που αναλαμβάνει τθν μικροπρολθπτικι 

εποπτεία και βαςίηεται ςε ζνα ενοποιθμζνο δίκτυο εκνικϊν εποπτικϊν αρχϊν που 

κα ςυνεργάηονται με τρεισ νζεσ αρχζσ τθσ Ευρωπαικισ Ζνωςθσ : 

1. European Banking Authority (EBA), τθν εποπτεία των τραπεηϊν 

2. European Insurance and Occupations Pensions Authority (EIOPA),τθν 

εποπτεία των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν και των ςυνταξιοδοτικϊν ταμείων 

3. European Securities and Markets Authoriry (ESMA), τθν εποπτεία 

χρθματιςτθριακϊν και επενδυτικϊν εταιρειϊν 

Θ ενςωμάτωςθ των διατάξεων τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ ςτθν Ευρωπαικι Ζνωςθ 

πραγματοποιικθκε μζςω τθσοδθγίασ CRD IV (Capital Requirements Directive) 
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υμπεράςματα – Επίλογοσ  

 

Θ χρθματοοικονομικι εποπτεία, είναι ζνα ηιτθμα που βρίςκεται ςτο επίκεντρο 

των ςυηθτιςεων τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ των κρατϊν και των διεκνϊν 

οργανιςμϊν τον τελευταίο αιϊνα. Σκοπόσ τθσ εποπτείασ αυτισ είναι θ εξαςφάλιςθ 

τθσ ςτακερότθτασ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Θ ςυνεχισ εξζλιξι του 

ςυςτιματοσ απαιτεί από τισ διατάξεισ που το ςτελεχϊνουν να μεταβάλλονται 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε εποχισ και με τισ δυςχζριεσ που 

εμφανίηονται. 

Θ πρϊτθ επιβολι κοινϊν κανόνων ςτα πιςτωτικά ιδρφματα ιταν το 1988 με το 

ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ Λ. Θ επιρροι του ςτο διεκνζσ χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα 

ιταν κετικι, όςον αφορά τθν κεφαλαιακι επάρκεια και τθν κζςπιςθ ίςων όρων ςτισ 

ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ. Ιταν πολλοί, από τθν άλλθ, που πίςτευαν το αντίκετο, 

δθλαδι ότι δεν κατάφερε να διαχειριςτεί αποτελεςματικά τουσ κινδφνουσ όπου 

εκτίκονταν οι τράπεηεσ. 

Το ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛ, ιρκε να ανακεωριςει το ιςχφον πλαίςιο. Το 

καινοφριο πλαίςιο περιλαμβάνει τρεισ πυλϊνεσ, βάςει των οποίων κακορίηεται το 

ελάχιςτο όριο ςτισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ και πλζον αποτυπϊνεται ξεκάκαρα θ 

μζκοδοσ μζτρθςθσ των κινδφνων.Επιπλζον ορίηει τισ διαδικαςίεσ εποπτικισ 

αξιολόγθςθσ, απαιτϊντασ ςυνεργαςία από τισ εκνικζσ και εποπτικζσ αρχζσ κακϊσ 

και αςχολείται με τθν πεικαρχία τθσ αγοράσ. Βζβαια οφτε αυτό το ςφμφωνο 

προςφζρει τθν ηθτοφμενθ ςτακερότθτα. 

Θ πρωτοφανισ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ που ξεκίνθςε το 2007 από τισ Θ.Ρ.Α., 

βρζκθκε ςτο μζγιςτο βακμό τθσ το 2008 και μεταδόκθκε ςτον υπόλοιπο κόςμο 

μζςω των παγκοςμιοποιθμζνων αγορϊν. Τα αίτια τθσ κρίςθσ ιταν πολλά, αλλά το 

κυριότερο ιταν θ αλόγιςτθ χοριγθςθ δανείων από τα πιςτωτικά ιδρφματα, ςε 

ςυνδιαςμό με τθν απόκρυψθ των κινδφνων που ςχετίηονταν με το γεγονόσ αυτό. 
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Θ κρίςθ αυτι, που ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα, οδιγθςε ςτθν ανάγκθ για αλλαγι 

του κανονιςτικοφ πλαιςίου και τθν εφαρμογι του ςυμφϊνου τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ. 

Σφμφωνα με το μεταρυκμιςτικό αυτό πλαίςιο, γίνεται προςπάκεια να 

τροποποιθκοφν οι κανόνεσ που ιςχφουν ζωσ τϊρα και να ενιςχυκεί θ προλθπτικι 

εποπτεία των τραπεηϊν. Οι νζοι αυτοί κανόνεσ ζχουν ωσ ςτόχο να προςφζρουν 

ςτακερότθτα ςτο ςφςτθμα και να αποφφγουν παρόμοιουσ κινδφνουσ. 

Το ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ που κα εφαρμοςτεί ςταδιακά βάςθ 

χρονοδιγράμματοσ, κα επιφζρει αφξθςθ ςτου δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

ςχετικά με τα βαςικά ίδια κεφάλαια. Ρλζον το κεφάλαιο κα ζχει ακριβζςτερο 

οριςμό και κα είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ θ ποιότθτά του. Επιπλζον γίνεται ειςαγωγι 

νζων δεικτϊν, όπωσ τον δείκτθ μόχλευςθσ, που βαςίηεται ςε ολόκλθρο το 

ενεργθτικό χωρίσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ ςτουσ κινδφνουσ και τουσ δείκτεσ 

ρευςτότθτασ, τον βραχυπρόκεςμο και τον μακροπρόκεςμο. Άλλεσ καινοτομίεσ ςτο 

ςφμφωνο αυτό είναι θ αντιμετϊπιςθ των προκυκλικϊν φαινομζνων και θ 

αντιμετϊπιςθ του κινδφνου του αντιςυμβαλλόμενου με τθν δθμιουργία πρόςκετων 

κεφαλαιακϊν αποκεμάτων. Τζλοσ, γίνονται προτάςεισ και ςυηθτιςεισ, ϊςτε να 

δθμιουργθκεί ζνα κοινό πλαίςιο για τθν διαχείριςθ κρίςεων και να αντιμετωπιςτεί ο 

θκικόσ κίνδυνοσ από τουσ οργανιςμοφσ που είναι δφςκολο να «αποτφχουν». 

Το ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ ζχει ιδθ δεχτεί κριτικι από τουσ αναλυτζσ. 

Συγκεκριμζνα αναλυτζσ που πιςτεφουν ότι το ρυκμιςτικό πλαίςιο που ιςχφει 

ςιμερα είναι χαλαρό, κζλουν πιο αυςτθρι εποπτεία και εςτιάηουν ςτθν μζκοδο 

υπολογιςμοφ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ, κεωρϊντασ χαμθλοφσ τουσ ςυντελεςτζσ 

ςτάκμιςθσ των κινδφνων. Από τθν άλλθ, αναλυτζσ με κζλθςθ για εποικοδομθτικι 

κριτικι, επικεντρϊνονται ςτουσ κανόνεσ μακροπρολθπτικισ εποπτείασ κακϊσ και 

ςτουσ νζουσ δείκτεσ ρευςτότθτασ. Εκτόσ από τισ καινοτομίεσ και τισ αλλαγζσ που 

επιφζρει το νζο πλαίςιο, υπάρχουν κριτικοί που αςχολοφνται με τθν ςταδιακι και 

μακροχρόνια περίοδο προςαρμογισ, πράγμα που επιφζρει αςάφεια ςτα 

ενδιαφερόμενα μζρθ, όπωσ επίςθσ και ςτθν απουςία δεςμευτικοφ χαρακτιρα ςτισ 

διατάξεισ. Άλλο ςθμείο κριτικισ είναι θ ενίςχυςθ του πυλϊνα ΛΛ και το κοινό πλαίςιο 

διαχείριςθσ κρίςεων. 
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Το δθμοςιονομικό πρόβλθμα τθσ Ελλάδασ, ςε ςυνδιαςμό με τθν εφαρμογι το 

2010 του μνθμονίου, ζχει οδθγιςει τθν χϊρα ςε φφεςθ, ζχουν ηθμιωκεί οι τράπεηεσ 

και ζχουν καταρρζυςει οι αγορζσ. 

Μζχρι να εμφανιςτεί το πρόβλθμα με το δθμόςιο χρζοσ τθσ χϊρασ μασ, το 

ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα κρατοφςε τουσ δείκτεσ κερδοφορίασ, αποδοτικότθτασ 

και καιφαλαιακϊν απαιτιςεων ςε ικανοποιθτικά επίπεδα. Αυτι τθν ςτιγμι το 

χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα είναι «κλειςτό» και βρίςκεται ςε κζςθ άμυνασ. 

Ενϊ ζχουν γίνει ενζργειεσ και ζχουν παρκεί πρωτοβουλίεσ για να ενιςχυκεί θ 

κεφαλαιακι επάρκεια των τραπεηϊν, μεγάλο πρόβλθμα είναι θ εξαςφάλιςθ 

ρευςτότθτασ, γεγονόσ που δεν μποροφν να λφςουν μόνα τουσ τα ιδρφματα. 

Συνζχεια ςτον πρόβλθμα αυτό, δίνει θ αδυναμία πρόςβαςθσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ 

φςτερα από τισ ςυνεχόμενεσ υποβακμίςεισ από τουσ οίκουσ αξιολόγθςθσ κακϊσ και 

θ μεγάλθ μείωςθ του ενεργθτικοφ των τραπεηϊν από τθν πτϊςθ τθσ αξίασ των 

χρεογράφων. Βακφ πλιγμα είναι θ εκρροι κατακζςεων που αναηογωνείται από τα 

ςενάρια εξόδου τθσ χϊρασ από τθ ηϊνθ του ευρϊ. Ζτςι θ εξάρτθςθ με τθν ΕΚΤ 

ςυνεχίηει να υπάρχει και θ μοναδικι λφςθ τθσ απομόχλευςθσ φαίνεται να είναι θ 

πϊλθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, ϊςτε να αυξθκεί θ ρευςτότθτα. 

Σφμφωνα με τον ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ, κα αλλάξει ο τρόποσ λειτουργίασ 

των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, κα βελτιωκεί θ λειτουργία των τραπεηϊν, ενϊ 

ο ρόλοσ τουσ ςτθν οικονομία κα ζχει ποιοτικι αναβάκμιςθ. Τόςο ςτο 

μεςοπρόκεςμο αλλά και ςτο μακροπρόκεςμο διάςτθμα, το γενικό ςυμπζραςμα 

είναι ότι οι επιπτϊςεισ τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ ςτο ελλθνικό ςφςτθμα, δεν κα είναι 

διαφορετικζσ από αυτζσ που κα επζλκουν ςτο παγκόςμιο. Το «κετικό» τθσ χαλαρισ 

μζχρι τϊρα εποπτείασ, ευνόθςε τισ αγορζσ αλλά από τθν άλλθ, τα 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα είχαν μεγάλθ ζκκεςθ ςε κινδφνουσ. Ζτςι οι 

αυςτθρότεροι κανόνεσ κα παίξουν κακοριςτικό ρόλο ωσ προσ τθν βιωςιμότθτά 

τουσ. 

Στο πρακτικό μζροσ τθσ εργαςίασ, ζγινε οικονομετρικι ανάλυςθ τριϊν 

τραπεηϊν, και γίνεται θ εκτίμθςθ ότι θ προςαρμογι ςτθν Βαςιλεία ΛΛΛ κα αυξιςει 
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τον δείκτθ απόδοςθσ ενεργθτικοφ, ενϊ κα μειϊςει αυτόν των δανείων/ τισ 

κατακζςεισ.  

Το επιπλζον κόςτοσ που επιφζρουν οι νζοι κανόνεσ ςτισ τράπεηεσ, 

αντιςτακμίηεται από τα οφζλθ που κα προκφψουν από τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ 

πικανότθτασ να εμφανιςτεί μια νζα κρίςθ κακϊσ και από το κλίμα ςτακερότθτασ 

και αςφάλειασ που κα επικρατιςει. 

Τελικά, οι αλλαγζσ που επιφζρει το ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ είναι 

δικαιολογθμζνεσ και κα βοθκιςουν να βελτιωκεί και να ςτακεροποιθκεί το 

ςφςτθμα. Από τθν άλλθ μεριά, ζνα ςφςτθμα όςο καλό και αν είναι, δεν μπορεί να 

ςυμπεριφζρεται κατάλλθλα για όλεσ τισ χϊρεσ, πόςο μάλλον για τθν ιδιαίτερθ 

περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ που τυγχάνει δυςμενισ οικονομικισ ςυγκυρίασ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ κα πρζπει το γεγονόσ να επιςθμανκεί από τισ αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ 

και να ζχει επιεικι αντιμετϊπιςθ. 
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