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Περίληψη 
 
 

 Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται καταρχήν μία συνοπτική παρουσίαση του 

σύγχρονου ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, όπως αυτό διαμορφώνεται 

υπό το πρίσμα  της νομισματικής ενοποίησης με την εισαγωγή του ευρώ στις 

χρηματοοικονομικές αγορές, των εξελίξεων στα τραπεζικά συστήματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των ρυθμίσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία και 

της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς. Στη συνέχεια, η έρευνα εστιάζεται 

στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, ακρογωνιαίος λίθος του οποίου αποτελεί η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ειδικότερα, παρατίθενται οι πολύπλευρες λειτουργίες 

των τραπεζών, το κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει και ζητήματα τραπεζικής εταιρικής 

διακυβέρνησης, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μία αλλαγή του ρόλου των 

τραπεζών από χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή σε διαχειριστή σύνθετων κινδύνων. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες σκιαγραφείται έπειτα το σημερινό εποπτικό πλαίσιο, 

αιτιολογείται η ανάγκη ύπαρξής του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και 

παρουσιάζονται οι κοινοτικές ρυθμίσεις που το προωθούν, καθώς και οι φορείς που 

ασκούν την εποπτεία των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Κατόπιν, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάλυση της νέας Συνθήκης της 

Βασιλείας ΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία 

βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους Πυλώνες (Pillars). Στον πρώτο καθορίζονται οι 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των αναλαμβανόμενων κινδύνων, οι 

κανόνες και οι μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο δεύτερος Πυλώνας 

περιλαμβάνει τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόσουν οι εποπτικές αρχές, για να 

εξετάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μεθόδων που ακολουθούν οι τράπεζες για 

την αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Στον τρίτο Πυλώνα προσδιορίζονται 

τα στοιχεία που πρέπει να δημοσιεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να 

ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς. Τέλος, η συγγραφική προσπάθεια ολοκληρώνεται με 

την καταγραφή των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή 

της Βασιλείας ΙΙ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και με εκτιμήσεις για τη σημασία της 

και τις συνέπειές της σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 
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Α. Εισαγωγή: Παρουσίαση του σύγχρονου ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος 

 

1) Η νομισματική ενοποίηση και η επίδραση της εισαγωγής του ευρώ στις 

χρηματοοικονομικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά κέντρα 

 

 Στις 10 Δεκεμβρίου 1991 το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στο 

Mάαστριχτ, αποφάσισε να προχωρήσει στην εγκαθίδρυση της Oικονομικής και 

Nομισματικής Ένωσης και παράλληλα έλαβε μέτρα για την προώθηση της πολιτικής και 

αμυντικής συνεργασίας. H επίσημη ονομασία είναι "Συνθήκη για την Eυρωπαϊκή 

Ένωση" (Treaty on European Union) και η πραγματοποίηση της ONE προέβλεπε τρία 

στάδια: 

 Tο πρώτο στάδιο (Iούλιος 1990 - Δεκέμβριος 1993) περιελάμβανε το συντονισμό 

της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής 

αγοράς και την προετοιμασία του δεύτερου σταδίου. Eιδικότερα, στο νομισματικό τομέα 

το έργο αυτό ανέλαβε η Eπιτροπή Διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Eυρωπαϊκής 

Ένωσης (Kασκαρέλης, 2004).  

 Κατά τη διάρκεια το δεύτερου σταδίου (Iανουάριος 1994 - Δεκέμβριος 1996 ή 

1998) στον οικονομικό τομέα ενισχύεται η δράση των οργάνων της Eυρωπαϊκής Ένωσης 

για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και της πολιτικής ανταγωνισμού, καθώς 

επίσης και για έναν αποτελεσματικότερο οικονομικό συντονισμό, που περιλαμβάνει 

μηχανισμό πολυμερούς εποπτείας για την παρακολούθηση των προγραμμάτων 

σύγκλισης (Kασκαρέλης, 2004).  

 Στο νομισματικό τομέα έχουμε την ίδρυση την 1/1/1994 του Eυρωπαϊκού 

Nομισματικού Iδρύματος (ΕΝΙ) που λειτούργησε αρχικά στο κτίριο της BIS στη 

Bασιλεία και από τον Oκτώβριο στο Eurotower της Φραγκφούρτης. Tο Eυρωπαϊκό 

Nομισματικό Ίδρυμα (European Monetary Institute, Institut Monétaire Européen) είχε 

μέλη τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και προωθούσε την ενίσχυση του συντονισμού των 

νομισματικών πολιτικών, την ανάπτυξη του ECU και τη λειτουργία του Eυρωπαϊκού 

Nομισματικού Συστήματος, ενώ ενσωμάτωσε το Eυρωπαϊκό Tαμείο Nομισματικής 

Συνεργασίας (Kασκαρέλης, 2004). 

 5



Η Βασιλεία ΙΙ και η εποπτεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 

 Κορμός του Eυρωπαϊκού Nομισματικού Συστήματος είναι το αποκαλούμενο 

«ευρωπαϊκό φίδι», που σκοπό του είχε τη σμίκρυνση των διακυμάνσεων μεταξύ των 

ισοτιμιών των νομισμάτων των τότε κρατών μελών της Κοινότητας. Αυτό επιτυγχάνεται 

με την καθιέρωση από την εγκαθίδρυση του συστήματος μίας κεντρικής ισοτιμίας, προς 

την οποία οι εκάστοτε αποκλίσεις των εθνικών νομισμάτων περιορίζονται αρχικά σε 

ποσοστό +/-2,25% και με την εισαγωγή της Eυρωπαϊκής Nομισματικής Μονάδας 

(European Currency Unit – ECU) ως προσπάθεια δημιουργίας ευρωπαϊκού 

συναλλάγματος (Δούβλης, 2003). 

 Επιπλέον, το δεύτερο στάδιο προέβλεπε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

για νομισματικά θέματα στα όργανα της Eυρωπαϊκής Ένωσης και τις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών. Ακόμη, περιλάμβανε την προετοιμασία του τρίτου σταδίου αναφορικά με 

την ίδρυση και τον τρόπο λειτουργίας της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας, την ενιαία 

νομισματική και συναλλαγματική πολιτική, την εποπτεία του πιστωτικού συστήματος, τα 

συστήματα πληρωμών, την έκδοση ενιαίου νομίσματος και την εναρμόνιση των κανόνων 

στατιστικής, λογιστικής και των συστημάτων πληροφορικής των κεντρικών τραπεζών 

(Kασκαρέλης, 2004).  

 Tο τρίτο στάδιο θα άρχιζε την 1/1/1997, εάν η πλειοψηφία των κρατών μελών 

πληρούσε τα κριτήρια σύγκλισης. Aυτό όμως δεν κατέστη δυνατό. Σύμφωνα με την 

ετήσια έκθεση του Eυρωπαϊκού Nομισματικού Ιδρύματος που δόθηκε στη δημοσιότητα 

τον Aπρίλιο του 1995, μόνο το Λουξεμβούργο και η Γερμανία πληρούσαν τα κριτήρια 

σύγκλισης. H Γερμανία δεν πληρούσε στο τέλος του 1995 το κριτήριο των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων (3% του AEΠ). Eν τούτοις, πολλά κράτη - μέλη 

προσέγγιζαν τους ονομαστικούς δείκτες ή είχαν τάση να συμμορφωθούν μέχρι το 1998. 

Δυσκολίες υπήρχαν μόνο για την Πορτογαλία, την Iσπανία, την Iταλία και την Eλλάδα 

(Kασκαρέλης, 2004). 

 Tο τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται από την ίδρυση της Eυρωπαϊκής Kεντρικής 

Tράπεζας που θα υποκαθιστούσε το Eυρωπαϊκό Nομισματικό Ίδρυμα και θα αναλάμβανε 

μεταξύ άλλων τον καθορισμό και την εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και 

την εκτέλεση της συναλλαγματικής πολιτικής, για τη οποία θα αποφάσιζε το Εcofin. 

Τέλος, στη διάρκεια αυτής της φάσης καταγράφεται η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος. 

Η παγκοσμιοποίηση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας, η ταχύτητα διακίνησης 
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των κεφαλαίων λόγω της εισαγωγής της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας και η 

μετάδοση των κρίσεων επιβάλλει τη θέσπιση ενιαίων κανόνων προληπτικής εποπτείας, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα. Σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το πλαίσιο των κοινών εποπτικών κανόνων εισήχθη με Oδηγίες, οι 

οποίες ενσωματώθηκαν στη συνέχεια στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών 

(Kασκαρέλης, 2004). 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι  βάσει του άρθρου 104 Α παρ.1 της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ (άρθρο 102 παρ. 1 Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) απαγορεύεται η 

θέσπιση κάθε προνομιακού μέτρου πρόσβασης οποιουδήποτε κοινοτικού οργάνου, 

εθνικής κυβέρνησης ή άλλης γενικότερα δημόσιας ή ιδιωτικής αρχής στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκτός βέβαια των αναγκαίων ενεργειών για την 

πραγμάτωση του έργου της προληπτικής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Επίσης, για λόγους συντονισμού της πολιτικής των κρατών μελών, ώστε να υπάρξει 

αποτελεσματικότερη κατά το δυνατόν λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 

επαναλαμβάνεται κατά το άρθρο 109 Γ (άρθρο  114 Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 

η σύσταση Νομισματικής Επιτροπής συμβουλευτικού χαρακτήρα  προς το Συμβούλιο ή 

την Επιτροπή με εκπροσώπηση τόσο της τελευταίας, όσο και όλων των μετεχόντων 

κρατών, αλλά και της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας με δύο μέλη ο καθένας. Έπειτα, 

η Συνθήκη του Άμστερνταμ που χρονικά ακολουθεί επικεντρώνει και αυτή το 

ενδιαφέρον της, μεταξύ άλλων, στην ενεργότερη προώθηση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και του ενιαίου νομίσματος. Άρα, ΟΝΕ και Ευρώ 

συνιστούν στην ουσία τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος και αποτελούν μία πολιτική 

και οικονομική αλληλουχία, όπου το τέλος της πρώτης σηματοδοτεί την απαρχή της 

δεύτερης φάσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ως επιστέγασμα και κύριο πυλώνα 

ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών αλλαγών που η τελευταία 

επέφερε στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες μέσω των Συνθηκών του Μάαστριχτ και του 

Άμστερνταμ (Δούβλης, 2003). 

 H επίδραση της εισαγωγής του Ευρώ στις χρηματοοικονομικές αγορές και τα 

χρηματοπιστωτικά κέντρα είναι αναμφισβήτητη. Η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος 

ενέτεινε τη διεθνοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και τον ανταγωνισμό, ενώ 

παράλληλα έδωσε νέες ευκαιρίες στους επενδυτές. Oι εθνικές χρηματοοικονομικές 
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αγορές αποκτούν πλέον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Oι τράπεζες και οι χρηματοδοτικές 

επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στη ζήτηση των 

πελατών τους για τοποθετήσεις ή γενικά για τη διενέργεια πράξεων και την αναζήτηση 

των κατάλληλων ευκαιριών σε όλη την ευρωζώνη. O συνήθης τρόπος διείσδυσης σε 

χρηματοοικονομικές αγορές τρίτων χωρών είναι η πρόσβαση εξ αποστάσεως. Η 

πληροφόρηση παρέχεται μέσω των διεθνών εταιριών ηλεκτρονικής παρουσίασης των 

τιμών και των επιτοκίων και οι πράξεις κλείνονται μέσω του τηλεφώνου και 

επιβεβαιώνονται μέσω του SWIFT. Μετά όμως τη δημιουργία της τεράστιας 

χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς σε ευρώ θα ενταθεί η τάση των εξαγορών, 

συγχωνεύσεων ή των στρατηγικών συμμαχιών των φορέων της αγοράς, που θα 

αναζητήσουν απευθείας πρόσβαση στις αγορές άλλων κρατών της ζώνης. Στα 

μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά κέντρα έγινε απαραίτητη η ίδρυση Υποκαταστημάτων ή 

θυγατρικών εταιριών (Kασκαρέλης, 2004). 

 Κατά συνέπεια, σημειώθηκαν ανακατατάξεις ως προς τη δυναμικότητα των 

πανίσχυρων παγκόσμιων και ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών κέντρων. Έτσι, 

δημιουργήθηκε μια διαμάχη μεταξύ των χρηματοπιστωτικών κέντρων και 

χρηματιστηρίων του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και των Παρισίων για την 

πρωτοκαθεδρία μετά την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος. Εάν η Γαλλία, η Γερμανία 

και οι υπόλοιπες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήσουν το ποσοστό των κεφαλαίων 

τους και προσεγγίσουν τα αντίστοιχα ποσοστά της βρετανικής αγοράς, τότε θα υπάρξει 

μεγαλύτερη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών σε σύγκριση με αυτές των ασιατικών 

τίγρεων στο σύνολό τους (Kασκαρέλης, 2004).  

 Το Λονδίνο που είναι το πρώτο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης και το 

τρίτο του κόσμου θα εξακολουθήσει να έχει τα πρωτεία και στο μέλλον, κυρίως λόγω της 

κυριαρχίας του στην αγορά συναλλάγματος. Πράγματι, στο Λονδίνο διεξάγεται σήμερα 

το 30% των πράξεων της παγκόσμιας αγοράς συναλλάγματος. Τα δύο ισχυρότερα 

νομίσματα του κόσμου, το δολάριο των ΗΠΑ και το γερμανικό μάρκο, ανταλλάσσονταν 

περισσότερο στο Λονδίνο παρά στις χώρες τους. Επιπρόσθετα, περί το 50% των πράξεων 

συγχωνεύσεων και εξαγορών πραγματοποιούνται στο Λονδίνο. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

έχασε ένα μέρος της δυναμικότητάς του λόγω της μη συμμετοχής του στην ΟΝΕ, αλλά 

παραμένει το πρώτο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης (Kασκαρέλης, 2004). 
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 Η υπεροχή του Λονδίνου οφείλεται καταρχήν στο γεγονός ότι εξακολουθεί να 

κυριαρχεί σαν offshore market και στο ότι το ποσοστό των υποχρεωτικών δεσμεύσεων 

(reserve requirements) στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μηδενικό. Το Λονδίνο είναι το 

μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης μετοχών από θεσμικούς επενδυτές, ένα από τα 

μεγαλύτερα κέντρα ασφαλειών και το μεγαλύτερο κέντρο αντασφαλίσεων στον κόσμο. 

Επιπλέον, το Λονδίνο υπερέχει στις χρηματοοικονομικές δομές, στο κανονιστικό πλαίσιο 

και στη φορολογία, που είναι ελαφρότερη σε σχέση με τις άλλες χώρες (Kασκαρέλης, 

2004). 

 Η Φρανκφούρτη ενισχύεται σαν έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Ωστόσο, έχει αποφασισθεί ότι ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας είναι για μεν τις πράξεις νομισματικής πολιτικής αποκλειστικά 

αποκεντρωτικός, δηλαδή η πολιτική εκτελείται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, για 

τις ενδεχόμενες δε παρεμβάσεις στις αγορές συναλλάγματος μάλλον αποκεντρωτικός, μη 

αποκλειόμενης όμως της περίπτωσης των απευθείας παρεμβάσεων στις αγορές 

συναλλάγματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάντως, η εισαγωγή του ευρώ 

έχει σαν συνέπεια την ύπαρξη λίγων μόνο χρηματοπιστωτικών κέντρων που θα 

δεσπόζουν στη διάθεση και την κατανομή χρηματοοικονομικών πόρων. Με βάση τη 

διαπίστωση αυτή συνιστάται στις ελληνικές τράπεζες να αναζητήσουν ένα νέο και 

δυναμικό ρόλο στις αγορές των Βαλκανίων, των Παρευξεινίων χωρών, της Μέσης 

Ανατολής και της Βορείου Αφρικής (Kασκαρέλης, 2004). 

 Συμπερασματικά, προκειμένου το ευρώ να ανταγωνιστεί με επιτυχία το δολάριο 

ΗΠΑ τόσο στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, όσο ιδιαίτερα στις αγορές συναλλάγματος και 

να καταστεί αποθεματικό νόμισμα και νόμισμα διεθνών συναλλαγών πρέπει να είναι 

αξιόπιστο και ισχυρό. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει τη συνέχιση της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ, χώρας με μεγάλο δημόσιο εξωτερικό χρέος και τη 

συμμετοχή όλων των υπολοίπων κρατών στην OΝΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

Ηνωμένου Βασιλείου που διαθέτει το δυναμικότερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό 

κέντρο στο City του Λονδίνου. Επίσης, προϋποθέτει ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 

πάνω από 3,5% σε μόνιμη βάση. Όπως φάνηκε από τις εξελίξεις, που οδήγησαν στην 

αλματώδη άνοδο του δολαρίου των ΗΠΑ, οι χαμηλοί ρυθμοί πληθωρισμού της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αρκούν από μόνοι τους για να πείσουν τις αγορές για τη 

δυναμική προοπτική του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος (Kασκαρέλης, 2004). 

 

2) Oι εξελίξεις στα τραπεζικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εξελίξεων των τελευταίων ετών στα τραπεζικά 

συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν τα ακόλουθα: 

 Καταρχήν, σημειώνεται μία πτώση των επιτοκίων σαν αποτέλεσμα της ταχείας 

αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Βραχυπρόθεσμα η πτώση αυτή είναι ευνοϊκή για τις 

τράπεζες, διότι αυξάνει τη ζήτηση δανείων και άλλων χρηματοδοτικών υπηρεσιών, 

καθώς και τα κέρδη των τραπεζικών ομίλων από τα χαρτοφυλάκια χρεογράφων. 

Μακροπρόθεσμα και στο μέτρο, που λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού, μειώνεται η 

διαφορά των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων, οι εξελίξεις είναι δυσμενείς, διότι 

περιορίζουν τα κέρδη των τραπεζών (Kασκαρέλης, 2004). 

 Κατά δεύτερο λόγο, παρά τις θετικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 

παγκόσμιο επίπεδο υπήρξε αποσταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

των χρηματοοικονομικών αγορών λόγω των κρίσεων στη Νοτιοανατολική Ασία, στη 

Ρωσία και στη Βραζιλία και εξαιτίας της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος της 

Ιαπωνίας. Oι κρίσεις αυτές δεν επηρέασαν την πραγματική οικονομία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αλλά οπωσδήποτε δημιούργησαν προβλήματα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

που είχαν ανοικτές θέσεις στις ανωτέρω περιοχές (Kασκαρέλης, 2004).  

 Επίσης, παρατηρήθηκε μία αλλαγή στις τοποθετήσεις από την πλευρά του 

ενεργητικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν οι επενδύσεις σε 

ιδιωτικά χρηματοδοτικά όργανα και μειώθηκαν σε δημόσια χρεόγραφα, λόγω της 

μείωσης του δημόσιου χρέους, που προέκυψε σαν αποτέλεσμα εκπλήρωσης των 

κριτηρίων σύγκλισης και των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό 

όμως συνεπάγεται αύξηση των επενδυτικών κινδύνων (Kασκαρέλης, 2004). 

 Επιπλέον, καταγράφηκε μία αύξηση των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια μιας γενικότερης τάσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

κερδοφορία των τραπεζών από το 1994 και εξής αυξήθηκε. Ωστόσο, υπάρχουν σήμερα 

πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το περιθώριο 
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των επιτοκίων καταθέσεων - χορηγήσεων μειώνεται ταχύτερα απ’ ότι μειώνεται το 

λειτουργικό κόστος (Kασκαρέλης, 2004).  

 

3) Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπροστά στη νέα πραγματικότητα 

  

 Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 

λειτουργούσε κάτω από ένα καθεστώς γραφειοκρατικών κανόνων και ρυθμίσεων, που 

περιόριζαν σημαντικά τους βαθμούς ελευθερίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, την 

ανάπτυξη και διεύρυνση των εργασιών και τον ανταγωνισμό. Το κράτος είχε μία 

κυρίαρχη παρουσία στο χρηματοπιστωτικό χώρο, καθώς έλεγχε άμεσα ή έμμεσα ένα 

σημαντικό αριθμό τραπεζών. Μέσω των πολιτικών που επέβαλλε στα πιστωτικά 

ιδρύματα διαμόρφωνε σε μεγάλο βαθμό τη σύνθεση του ενεργητικού τους και την 

αποδοτικότητά τους, ενώ παράλληλα επιχειρούσε να εξασφαλίσει με προνομιακούς 

όρους τη χρηματοδότηση των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων από το τραπεζικό 

σύστημα. Επίσης, οι αυστηροί περιορισμοί που ίσχυαν στην κίνηση κεφαλαίων από και 

προς την Ελλάδα και ο χαμηλός βαθμός ανάπτυξης των εγχώριων αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου περιόριζαν τη διεθνοποίηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού χώρου και 

την ανταγωνιστικότητά του. 

 Από το τέλος της δεκαετίας του 1980 και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 

χώρας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώθηκαν ραγδαίες αλλαγές στην 

Ελλάδα στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της απελευθέρωσης του 

χρηματοπιστωτικού χώρου. Η επανάσταση στην τεχνολογία των πληροφοριών , η 

εξέλιξη της θεσμικής διαχείρισης, η σημαντική ανάπτυξη των παραγώγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και τεχνικών, η διεθνής τάση για αποκρατικοποιήσεις 

και για μείωση της επέμβασης του κράτους στην οικονομία, η απελευθέρωση της 

κίνησης κεφαλαίων και η απορρύθμιση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών χώρων 

διαμόρφωσαν ένα νέο περιβάλλον λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πιο 

ευέλικτο, πιο σύγχρονο και πιο ανταγωνιστικό. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν 

νέες τράπεζες, μεγεθύνθηκαν οι παλιές μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, 

αναπτύχθηκαν πολλά νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, επεκτάθηκαν οι 

τραπεζικές δραστηριότητες σε νέους τομείς, εκσυγχρονίστηκαν οι υποδομές, οι 
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διαδικασίες και η διαχείριση κινδύνων, εξυγιάνθηκαν τα χαρτοφυλάκια τραπεζών υπό 

κρατικό έλεγχο, αναπτύχθηκαν οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου και διεθνοποιήθηκαν 

οι ελληνικές τράπεζες σε κάποιο βαθμό, με την επέκτασή τους κυρίως στις χώρες της 

Βαλκανικής. 

 Επιπρόσθετα, η διαμόρφωση ευνοϊκού μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τα 

προγράμματα σταθεροποίησης και την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

μείωση των επιτοκίων, η συναλλαγματική σταθερότητα, ο περιορισμός των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας και ο 

θεσμικός εκσυγχρονισμός των αγορών οδήγησαν στην ανάπτυξη των τραπεζικών 

εργασιών με εντυπωσιακούς ρυθμούς. 

 Αναμφισβήτητα, οι ελληνικές τράπεζες στο ξεκίνημα του νέου αιώνα βρίσκονται 

αντιμέτωπες με νέα δεδομένα και ένα νέο δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές 

και εγχώριο περιβάλλον. Οι κυριότερες αλλαγές που καταγράφονται είναι η ευρωπαϊκή 

ενοποίηση, η περιφερειακή αλλαγή μετά την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

που επέφερε το άνοιγμα των αγορών και την οικονομική απελευθέρωση των βαλκανικών 

χωρών, η τεχνολογική επανάσταση, η παγκοσμιοποίηση και διεθνοποίηση του 

χρηματοπιστωτικού χώρου και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και η ανάγκη για 

αποτελεσματική εποπτεία και διαφάνεια. Οι μεγάλες αυτές αλλαγές που βρίσκονται σε 

εξέλιξη μεταμορφώνουν τη μορφολογία του χρηματοπιστωτικού χώρου στην  Ελλάδα 

και στο εξωτερικό και επιδρούν καταλυτικά αφενός στη χάραξη της μεσοπρόθεσμης 

στρατηγικής των πιστωτικών ιδρυμάτων και αφετέρου στην εξέλιξη της μελλοντικής 

κερδοφορίας τους (Καραμούζης, 2002). 

 

4) Οι Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο  

  

 Η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στον κοινοτικό χώρο, 

επεκτεινόμενη μάλιστα με έντονους ρυθμούς και σε σχέση με τρίτες χώρες στα πλαίσια 

της παγκοσμιοποίησης και της σύμφυτης φιλελευθεροποίησης του διεθνούς εμπορίου, 

έφερε επιτακτικά στο προσκήνιο το αίτημα της οργάνωσης ανάλογων συστημάτων 

μεταφοράς πιστώσεων και πληρωμών. Το ζητούμενο δεν ήταν απλά η ευκαιριακή 

εγκαθίδρυση κάποιων αντίστοιχων τεχνικών μεθόδων, αλλά η θεσμοποιημένη 
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αναγνώριση τέτοιων ενδοκοινοτικών μέσων, τα οποία θα έπρεπε να διασφαλίζουν εκτός 

από την πρακτική αποτελεσματικότητα, την απροβλημάτιστη προστασία των 

εμπλεκομένων - χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών - σε συνδυασμό με την 

πρόβλεψη της επικείμενης τεχνολογικής εξέλιξης στον τραπεζικό χώρο. Έτσι, η συνεχώς 

αυξανόμενη βαρύτητα των ηλεκτρονικών μέσων στον ενιαίο χρηματοπιστωτικό 

κοινοτικό χώρο, αλλά και διεθνώς, σε συνάρτηση με τον αλληλένδετο γενικότερο στόχο 

προστασίας των συναλλασσόμενων πελατών ως καταναλωτών, καθώς και το πλήθος των 

προσφερόμενων τραπεζικών υπηρεσιών προδιέγραψαν το ανάλογο πλαίσιο ανάπτυξης 

κάθε σχετικής προσπάθειας για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν  στο 

πεδίο των διασυνοριακών δοσοληψιών (Δούβλης, 2003). 

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σύσταση 90/109/ΕΟΚ της 14/02/1990 σχετικά με τη 

διαφάνεια των τραπεζικών όρων που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές ήρθε να προλειάνει το έδαφος. Αλλά και η σύσταση 

97/489/ΕΚ της 30/07/1997 για πράξεις υλοποιούμενες με ηλεκτρονικά μέσα αναφέρεται 

στις σχέσεις εκδότη και κατόχου ενός ηλεκτρονικού μέσου, συνήθως κάρτας ή 

προσωπικού κωδικού διαμέσου e-banking, και αφορά τη μεταφορά πιστώσεων , που 

μπορεί να προσλάβουν και διασυνοριακό χαρακτήρα. Ακολούθησαν και άλλες οδηγίες 

σχετικού περιεχομένου, ενώ στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε τον κανονισμό 

2560/19.12.2001, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων τραπεζικών 

υπηρεσιών κυρίως προς τους καταναλωτές πελάτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο 

τομέα των διασυνοριακών πληρωμών σε ευρώ. Απαραίτητο συμπλήρωμα της 

απελευθέρωσης των κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ’ επέκταση και της 

ευχέρειας διασυνοριακής μεταφοράς πιστώσεων, ήταν η δημιουργία σταθερών κανόνων 

διακανονισμού μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληρωμών. Η ανάγκη αυτή έγινε 

επιτακτικότερη άλλωστε μετά την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος από 

1/1/2002 (Δούβλης, 2003). 

 Αξίζει να σημειωθεί και η σημαντική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας στη δημιουργία ενός Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας 

Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο, γνωστότερο με την κωδική ονομασία 

TARGET (Trans-european Automated Real-time Gross-settlement Express Transfer). To 

σύστημα αυτό αφορά την υλοποίηση βασικών λειτουργιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
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Κεντρικών Τραπεζών υπό την αιγίδα και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας μέσω της ομοιομορφοποίησης των εθνικών συστημάτων διακανονισμού σε 

συνεχή χρόνο, τα οποία με τη σειρά τους εγκαθίστανται με φροντίδα και ευθύνη των 

εθνικών κεντρικών τραπεζών. Έτσι, οι αρμόδιες νομισματικές αρχές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης , αλλά και των κρατών μελών μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό πλέον 

χρόνο για τις κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ τους και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η 

αρμονική λειτουργία του συστήματος. Στα πλαίσια του TARGET η Ελλάδα ανέπτυξε, 

όπως ήταν υποχρεωμένη, το δικό της κατά τα ανωτέρω Εθνικό Σύστημα Διακανονισμού 

Εντολών Πληρωμής ευρώ σε Συνεχή Χρόνο υπό τη διαχειριστική επίβλεψη της 

Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο δόθηκε η κωδική ονομασία ΕΡΜΗΣ (Δούβλης, 2003). 

 Τον Οκτώβριο του 2002 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας ανακοίνωσε την απόφασή του σχετικά με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για 

το TARGET (TARGET 2). Οι βασικοί στόχοι του νέου συστήματος, οι οποίοι 

περιγράφηκαν σε δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι οι εξής: 

- η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών μέσω της παροχής ενός 

διευρυμένου και εναρμονισμένου επιπέδου υπηρεσιών, 

- η εξασφάλιση αποτελεσματικής κοστολόγησης του συστήματος και 

- η προετοιμασία για την έγκαιρη και ομαλή υιοθέτηση των μελλοντικών 

εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης και της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του Ευρωσυστήματος. 

 Το Δεκέμβριο του 2002 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε 

ανακοίνωση, η οποία πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν τις πολλαπλές πλατφόρμες, 

από τις οποίες θα απαρτίζεται το TARGET 2, δηλαδή την ενδοημερήσια ολοκλήρωση 

των συναλλαγών σε συνεχή χρόνο, σε αντιδιαστολή με την εκκαθάριση και 

οριστικοποίηση των συναλλαγών στο τέλος της ημέρας, το αντικείμενο, τα 

χαρακτηριστικά και τις διασυνδέσεις του συστήματος, καθώς και ζητήματα διοίκησης, 

χρηματοδότησης και τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συμβολή των 

πιστωτικών ιδρυμάτων ως χρηστών του συστήματος στη φάση αυτή έγκειται κυρίως 

στην τοποθέτησή τους σε σχέση με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το νέο 

σύστημα και την ομοιόμορφη τιμολόγηση για αντίστοιχου τύπου υπηρεσίες, ανεξάρτητα 

από την επιλεγόμενη τελικά πλατφόρμα για τη διεκπεραίωση των πληρωμών. 
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 Συμπερασματικά, τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού χρεογράφων στην 

Ευρωζώνη παρουσιάζουν συνεχείς προσαρμογές ως αποτέλεσμα κυρίως της 

απελευθέρωσης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, της αυξανόμενης χρήσης της 

τεχνολογίας στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της δημιουργίας της 

ενιαίας αγοράς. Το Ευρωσύστημα με την εναρμόνιση των διαδικασιών στις πράξεις 

νομισματικής πολιτικής, αλλά και με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει στον τομέα των 

συστημάτων πληρωμών λιανικής και των συστημάτων χρεογράφων συντελεί στη 

διαμόρφωση των υποδομών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς. Οι εξελίξεις 

στα συστήματα πληρωμών μεγάλων αξιών σηματοδοτούνται κυρίως από τις 

πρωτοβουλίες των κεντρικών τραπεζών λόγω της βαρύνουσας σημασίας των 

συστημάτων αυτών στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  σχετικά με το 

Διευρωπαϊκό Σύστημα Πληρωμών TARGET αποδεικνύει την τάση περιορισμού του 

αριθμού των τοπικών συστημάτων, τα οποία θα πρέπει να ενισχύσουν την 

αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Στα πλαίσια της δυναμικής αυτής 

που αναπτύσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αδήριτη ανάγκη η εκμετάλλευση των 

επενδυτικών ευκαιριών και γι’ αυτό επιβάλλεται η συνεργασία των κεντρικών τραπεζών 

με τις άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές και τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθούν τα προσδοκώμενα από την ενιαία αγορά ωφελήματα (Προβόπουλος, 

Γκόρτσος, 2004). 

 Αξίζει ακόμη να σημειωθεί το ζήτημα του «full fair value accounting», το οποίο 

εντάσσεται στο πλαίσιο του διαρκούς προβληματισμού και της έρευνας που διενεργείται  

από την Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τη βελτίωση της παρεχόμενης 

πληροφόρησης προς τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Το «full fair value 

accounting» αποτελεί μία ριζική μεταβολή και απομάκρυνση από την εφαρμοζόμενη για 

δεκαετίες λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους και είναι ο νέος τρόπος μέτρησης και 

απεικόνισης των στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Βασίζεται 

στην αποτίμηση όλων των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν οι εταιρείες με 

κριτήριο την εύλογη (fair) αξία τους. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αναγνώριση, 

διαγραφή, μέτρηση και αποκάλυψη πρόσθετων πληροφοριών για τα πάσης φύσεως 
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παραδοσιακά και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχουν οι εταιρείες 

(Προβόπουλος, Γκόρτσος, 2004). 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την εφαρμογή από το 2005 και μετά των 

διεθνών λογιστικών προτύπων για τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων των εταιριών , των οποίων τίτλοι έκδοσής τους διαπραγματεύονται στις 

οργανωμένες αγορές που λειτουργούν σε αυτή. Η χώρα μας αποφάσισε τη γρηγορότερη 

εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων για τη σύνταξη των ατομικών και των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιριών στο ελληνικό 

χρηματιστήριο υποχρεωτικά από 1 Ιανουαρίου 2004, αποβλέποντας στη βελτίωση της 

εικόνας που παρουσιάζει η χώρα μας στους επενδυτές του εξωτερικού.    

 Επιπλέον, η δημιουργία μίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων αποτελεί το 

φυσικό συμπλήρωμα στη νομισματική ζώνη του ευρώ. Σε κάθε οργανωμένη αγορά 

κρίσιμο χαρακτηριστικό τα επιτυχίας της  είναι η καθιέρωση ομοιόμορφων κανόνων, 

κριτηρίων, ελέγχων και κυρώσεων. Στα πλαίσια της προοπτικής αυτής έχουν γίνει 

σημαντικές εργασίες σε διευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και μεταξύ των εθνικών αγορών 

εποπτείας των κεφαλαιαγορών, οι οποίες οδήγησαν στην προώθηση τριών κοινοτικών 

Οδηγιών. Με τη προσαρμογή του εθνικού δικαίου στις προβλέψεις των Οδηγιών αυτών, 

η Ευρώπη αποκτά πλέον ενιαίο πλαίσιο αναφοράς για τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών 

της. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε ένα από τα κράτη - μέλη της αποκτούν 

συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων κεφαλαιαγορών.  

 Υποστηρίζεται ορθά ότι η κυριότερη κατάκτηση στην πορεία ενοποίησης των 

κεφαλαιαγορών έγκειται στις αυξημένες και πολύπλευρες δυνατότητες συνεργασίας 

μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας. Η ανταλλαγή πληροφοριών, η κοινή αντιμετώπιση 

σε θέματα αδειοδότησης και γενικότερα η εναρμόνιση πρακτικών και προτύπων 

προσδίδει δυναμισμό και προοπτική στην κατεύθυνση μίας ενιαίας ευρωπαϊκής 

κεφαλαιαγοράς, χωρίς ωστόσο να περιορίζει την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που μπορεί να έχει η κάθε μία εθνική αγορά κεφαλαίων. 

Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργεί και η καθιέρωση κοινών λογιστικών προτύπων, 

εναρμονισμένων προς τους διεθνείς κανόνες. 

 Αναμφίβολα, η παγκοσμιοποίηση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας, η 

ταχύτητα διακίνησης των κεφαλαίων λόγω της εισαγωγής της σύγχρονης 
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τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας και η μετάδοση των κρίσεων επιβάλλει τη θέσπιση 

ενιαίων κανόνων προληπτικής εποπτείας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

χρηματοοικονομική σταθερότητα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το πλαίσιο των 

κοινών εποπτικών κανόνων εισήχθη με Oδηγίες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στη συνέχεια στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών - μελών 

(Kασκαρέλης, 2004).  

 Αξίζει να σημειωθούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις των εγχώριων και διεθνών 

εποπτικών αρχών έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων για διαφάνεια και επάρκεια μέσω 

της διενέργειας εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, εσωτερικής και εξωτερικής 

εποπτείας, ιδίων κεφαλαίων, συστημάτων και πολιτικών διαχείρισης κινδύνων, 

συστημάτων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ρευστότητας, εσωτερικών 

διαδικασιών και εταιρικής διακυβέρνησης. Τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να 

διαχειριστούν σήμερα αποτελεσματικά ποικίλους κινδύνους, λογουχάρη τον πιστωτικό, 

τον συναλλαγματικό, τον κίνδυνο της ρευστότητας, τον νομικό, τον κίνδυνο του 

διακανονισμού, τον λειτουργικό και άλλους, καθώς και να θεσπίσουν πλαίσιο 

διαχείρισης εφάμιλλο με τα καλύτερα διεθνή πρότυπα. Γι’ αυτό, το κόστος, οι υποδομές 

και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι κρίσιμα και απαραίτητα για την 

υλοποίησή τους και τη μεσοπρόθεσμη διατήρηση της κερδοφορίας των τραπεζών. Η 

ανεπάρκεια στους τομείς αυτούς οδηγεί τις τράπεζες σε χαμηλούς δείκτες αξιοπιστίας και 

φερεγγυότητας, που περιορίζουν σημαντικά την πρόσβασή τους στις αγορές, αυξάνουν 

το κόστος άντλησης χρηματοοικονομικών πόρων και υπονομεύουν τη μεσοπρόθεσμη 

κερδοφορία και αποτελεσματικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 Το νέο εποπτικό περιβάλλον τείνει γενικά να ευνοεί τα μεγαλύτερα τραπεζικά 

σχήματα για τους ακόλουθους λόγους. Καταρχήν, ο επιμερισμός του σημαντικού 

σταθερού κόστους εφαρμογής των παραπάνω υποχρεώσεων γίνεται σε μεγαλύτερα 

μεγέθη και με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το κόστος ανά μονάδα με την ανάπτυξη 

οικονομιών κλίμακας. Κατά δεύτερο λόγο, τα μεγαλύτερα ιδρύματα με τη δυνατότητα 

επίτευξης ικανοποιητικού rating από εξειδικευμένους οίκους έχουν ευκολότερη και 

φθηνότερη άντληση πόρων και ρευστότητας στις κεφαλαιαγορές, καθώς και τη 

δυνατότητα να εξασφαλίσουν ικανοποιητικά όρια συναλλαγών από τις μεγαλύτερες και 

ισχυρότερες τράπεζες στη διατραπεζική αγορά. Επίσης, τα απαιτούμενα ελάχιστα ίδια 
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κεφάλαια για την παροχή ολοκληρωμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αυξάνονται 

σταδιακά. Ακόμη, η ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων με την υλοποίηση 

σταυροειδών πωλήσεων βελτιώνει τις προοπτικές και τη σταθερότητα της κερδοφορίας. 

Όπως άλλωστε επισημαίνεται από πολλούς οι επερχόμενες νέες απαιτήσεις ιδίων 

κεφαλαίων που προκύπτουν από τη Basel II, ευνοούν ακόμη περισσότερο τα ισχυρά και 

μεγάλα χρηματοοικονομικά σχήματα.  

 Σημαντικό ζήτημα επίσης αποτελούν οι κίνδυνοι απέναντι στους οποίους οφείλει 

να προστατευτεί μία τράπεζα - με μεθόδους ελεγχόμενες από τον αρμόδιο εποπτικό 

φορέα – και οι οποίοι είναι οι εξής: 1) πιστωτικός, 2) λειτουργικός (νέος) και 3) της 

αγοράς. Ριζικές μεταβολές στη σχέση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων με 

τις τράπεζές τους, επιφέρει το νέο Σύμφωνο της Βασιλείας (Basel II) για την εποπτεία 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η εφαρμογή του από το 2007 - και στην Ελλάδα - 

θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο όλοι μας συνεργαζόμαστε με το τραπεζικό σύστημα. 

Όσο γρηγορότερα καταστεί κατανοητό ότι, το Basel II δεν αφορά μόνον στις δραστήριες 

ομάδες ακαδημαϊκών, οικονομολόγων, τραπεζιτών και πάσης φύσεως θεωρητικών των 

ανεπτυγμένων χωρών, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή, τόσο ηπιότερες θα είναι οι 

επιπτώσεις του (Ναυτεμπορική, 2004).  

 Το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ αποτελεί μία διεθνή διατραπεζική συμφωνία, που 

ρυθμίζει την κεφαλαιακή επάρκεια των εμπορικών τραπεζών, έχει δε άμεσες επιπτώσεις 

στη δανειοδότηση των επιχειρήσεων, ως προς το ύψος και κόστος του δανεισμού. Το 

ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και γι’ αυτό το λόγο απαιτεί την έγκαιρη προετοιμασία 

των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν 

δυσμενείς επιπτώσεις από την εφαρμογή του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ. 

(http://www.business2005.gr/eC_NewsItem.asp?id=10041&lg=GR). 

 Αναμφισβήτητα, οι τράπεζες συμβάλλουν στην οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη, 

καθώς προσφέρουν τέσσερις ιδιάζουσες υπηρεσίες: υποδιαίρεση των πιστωτικών 

εργαλείων, επιμερισμό των πιστωτικών κινδύνων, παροχή ασφαλούς ρευστότητας και 

συστηματική αξιολόγηση των οφειλετών. Ωστόσο, η ασύμμετρη πληροφόρηση των 

καταθετών και των λοιπών πιστωτών εγκυμονεί ορισμένη πιθανότητα τραπεζικής 

εφόρμησης. Η ασυμμετρία στην πληροφόρηση συνίσταται στην αδυναμία των 

αποταμιευτών να γνωρίζουν επαρκώς την ποιότητα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των 
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τραπεζών και η αδυναμία αυτή είναι εύλογο να οδηγεί σε μία τάση των τελευταίων να 

ακολουθούν «τολμηρότερες» στρατηγικές ανάληψης κινδύνων από τις θεωρούμενες ως 

«κοινωνικά άριστες» (Προβόπουλος, Γκόρτσος, 2004). 

 Επιπλέον, το σύστημα εγγύησης καταθέσεων και η λειτουργία της κεντρικής 

τράπεζας ως δανειστή ύστατης προσφυγής δεν επαρκούν πλέον ως εποπτικά μέσα, για το 

λόγο ότι οι τράπεζες έχουν μεταλλαχθεί από διαμεσολαβητές μεταξύ αποταμιευτών και 

επενδυτών σε διαχειριστές σύνθετων κινδύνων. Συνεπώς, η εισαγωγή των δεικτών 

φερεγγυότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και των κανόνων διαφάνειας, 

ανάμεσα στα εποπτικά εργαλεία που προώθησε η Επιτροπή της Βασιλείας, καλύπτει  την 

ανάγκη μελέτης  της ποιότητας χαρτοφυλακίου, καθώς και των κεφαλαιακών 

δυνατοτήτων των τραπεζών.  Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαμόρφωση ενός θεσμικού 

πλαισίου αναφορικά με τη ροή επαρκούς και αξιόπιστης πληροφόρησης του κοινού, 

ώστε κάθε τράπεζα να «πιέζεται» να βελτιώνει τη διαχείριση κινδύνων, τόσο σε 

ζητήματα στρατηγικής, όσο και σε ζητήματα καθημερινής πρακτικής. Έτσι, υπό το 

πρίσμα της λεγόμενης «πειθαρχίας της αγοράς», τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα είναι 

δυνατό να σχεδιάζουν την πολιτική τους με τον πλέον συνετό και αποτελεσματικό τρόπο. 

Βασική προϋπόθεση όμως για να λειτουργήσει ο μηχανισμός επιβολής πειθαρχίας, μέσω 

της αγοράς, είναι η ύπαρξη διαφάνειας (Προβόπουλος, Γκόρτσος, 2004). 

 Στην κατεύθυνση της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού 

συστήματος συμβάλει το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ, το οποίο στηρίζεται σε τρεις 

αλληλένδετους και συμπληρωματικούς πυλώνες, που επιτρέπουν στις εποπτικές αρχές 

και τα πιστωτικά ιδρύματα να αξιολογούν επαρκώς τους κινδύνους που τα τελευταία 

αναλαμβάνουν. Ο Πυλώνας Ι αφορά την επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 

για την κάλυψη των αναλαμβανόμενων κινδύνων, ο Πυλώνας ΙΙ αναφέρεται στις 

εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και ο Πυλώνας ΙΙΙ στοχεύει στην διασφάλιση της πειθαρχίας της 

αγοράς μέσω της δημοσιοποίησης στοιχείων. Κύριοι στόχοι αυτού του εποπτικού 

πλαισίου είναι η προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του διεθνούς 

χρηματοοικονομικού συστήματος, η ενίσχυση των συνθηκών ίσου ανταγωνισμού, η 

εξάλειψη των κινήτρων αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων, η καλύτερη εναρμόνιση 
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των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους τραπεζικούς κινδύνους και κατ’ επέκταση του 

εποπτικού με το οικονομικό κεφάλαιο (Προβόπουλος, Γκόρτσος, 2004). 

 Η εποπτική αυτή αλλαγή αναμένεται να έχει πολλές επιπτώσεις στις 

δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων, στις σχέσεις με τους μετόχους και τους 

πελάτες τους, αλλά και σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και στις αναδυόμενες 

αγορές. Στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως η κεφαλαιακή επάρκεια, το 

λειτουργικό κόστος, η κερδοφορία και η σύνθεση του επιχειρηματικού μίγματος θα 

επηρεαστούν σημαντικά, καθιστώντας κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

ελκυστικότερες από άλλες. Συγκεκριμένα, το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ αναμένεται να 

ωθήσει  τα πιστωτικά ιδρύματα σε ενεργότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της 

κεφαλαιακής τους βάσης, στην υλοποίηση προγραμμάτων μακροπρόθεσμου σχεδιασμού 

των κεφαλαιακών αναγκών τους και στη χρήση της σταθμισμένης, ανάλογα με τον 

κίνδυνο, απόδοσης του εποπτικού και οικονομικού κεφαλαίου ως βασικού εργαλείου 

λήψης επενδυτικών αποφάσεων (Προβόπουλος, Γκόρτσος, 2004). 

 

Β. Το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα 

 

6) Ρόλος και λειτουργία των Τραπεζών 

 

 Στην εποχή μας έχουν καταργηθεί τα στεγανά μεταξύ πιστωτικών «αγορών» και 

πιστωτικής «μεσολάβησης», αλλά και μεταξύ των τραπεζών και των λοιπών 

μεσολαβητικών οργανισμών. Συνεπώς, είναι αδήριτη ανάγκη να αποσαφηνιστεί ο 

ορισμός και η λειτουργία των τραπεζών, όπως αυτές παρουσιάζονται στο σύγχρονο 

πιστωτικό περιβάλλον, προκειμένου να κατανοηθεί ο ρόλος τους στο κύκλωμα 

παραγωγής και ανταλλαγής και η συμβολή τους στην κατανομή των παραγωγικών 

πόρων. Η κατανόηση της θέσης και του ρόλου των τραπεζών έχει πρωταρχική σημασία, 

γιατί αποτελεί έναυσμα και σημείο εκκίνησης για τη σύνθεση του νέου κανονιστικού 

πλαισίου που θα τις διέπει (Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 

 Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς δανειακών κεφαλαίων και η ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογίας στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχουν αλλάξει 

δραματικά το τοπίο του τραπεζικού και του ευρύτερου πιστωτικού χώρου. Ως εκ τούτου, 
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τα πιστωτικά εργαλεία και οι τραπεζικές υπηρεσίες διακρίνονται για την συνεχώς 

αυξανόμενη ποικιλία και πολυπλοκότητά τους. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να καταγραφεί 

ένας κοινά αποδεκτός, μονοσήμαντος και ολοκληρωμένος ορισμός της έννοιας της 

«τράπεζας», καθώς μάλιστα οι θεωρητικοί και οι εμπειρικοί ορισμοί διαφέρουν και 

διίστανται (Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 

 Η θεωρητική προσέγγιση του ορισμού της «τράπεζας» φαίνεται να υστερεί και να 

μην ανταποκρίνεται πλήρως στα πραγματικά δεδομένα, καθώς δεν ενσωματώνει τις 

πολυάριθμες νέες υπηρεσίες, μεσολαβητικές και μη, με τις οποίες οι τράπεζες 

εμπλουτίζουν συνεχώς το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Ωστόσο, προκειμένου να 

ασκηθεί αποτελεσματική τραπεζική εποπτεία, χρειάζεται να γνωρίζουν οι επόπτες ποιες 

επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τα στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν ως τράπεζες και 

συνεπώς οφείλουν να τηρούν τους εποπτικούς κανόνες που θέτει η πολιτεία 

(Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 

 Καθώς λοιπόν δεν έχει καθιερωθεί ένας ευρύτερα αποδεκτός θεωρητικός 

ορισμός, οι φορείς της τραπεζικής εποπτείας υιοθετούν σήμερα έναν εμπειρικό ορισμό 

που σε γενικές γραμμές καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων μίας σύγχρονης 

τράπεζας ως τώρα. Σύμφωνα με αυτόν, «τράπεζα είναι ένας οργανισμός του οποίου η 

τρέχουσα δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων του κοινού και στη 

χορήγηση δανείων» (Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 

 Αναλύοντας τον ορισμό αυτό, παρατηρούμε ότι ο προσδιορισμός «τρέχουσα» 

κρίνεται αναγκαίος, αφού οι περισσότερες εμπορικές, βιομηχανικές και λοιπές μη 

τραπεζικές επιχειρήσεις δανείζουν πελάτες τους ή δανείζονται από προμηθευτές τους 

περιστασιακά ή σε μόνιμη βάση. Ο εμπορικός αυτός δανεισμός απλά συμπληρώνει και 

διευκολύνει τη διεξαγωγή της κύριας δραστηριότητας των μη τραπεζικών επιχειρήσεων. 

Για τις τράπεζες όμως ο δανεισμός με την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί 

την τρέχουσα, την κύρια και τη βασική δραστηριότητά τους. Η ρητή μνεία στον ορισμό 

τόσο των καταθέσεων όσο και των δανείων γίνεται, διότι η σύζευξη της αποδοχής 

καταθέσεων με τη χορήγηση δανείων συνιστά την ειδοποιό διαφορά των τραπεζών από 

τους άλλους οργανισμούς πιστωτικής μεσολάβησης. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των 

τραπεζικών δανείων  χρηματοδοτείται από τα κεφάλαια που αντλούν οι τράπεζες από τις 

καταθέσεις. Τέλος, η αναφορά στο «κοινό» γίνεται, για να τονιστεί ότι οι τράπεζες 
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παρέχουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο σε επαγγελματίες του πιστωτικού τομέα, αλλά και 

στο ευρύ κοινό, το οποίο συχνά δε διαθέτει την τεχνογνωσία, το μορφωτικό υπόβαθρο 

και τα κατάλληλα μέσα για την πλήρη αξιολόγηση των διαχειριστικών επιλογών των 

τραπεζών. 

 Ωστόσο, ο εμπειρικός αυτός ορισμός έχει ορισμένα μειονεκτήματα και ελλείψεις. 

Καταρχήν, αναφέρει μόνο τις δύο βασικές παραδοσιακές λειτουργίες των τραπεζών, την 

αποδοχή καταθέσεων και τη χορήγηση δανείων. Έτσι, παραβλέπει και υποβαθμίζει ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό των τραπεζών, το γεγονός ότι οι τράπεζες δε μεταβιβάζουν 

απλά, αλλά δημιουργούν οι ίδιες χρήμα. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν καθοριστικά 

στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. 

 Τη σημαντικότατη αυτή λειτουργία των τραπεζών συνόψισε ο Schumpeter to 

1934 διατυπώνοντας την άποψη ότι «ο τραπεζίτης δεν είναι τόσο ένας βασικός 

ενδιάμεσος του αγαθού που ονομάζουμε «αγοραστική δύναμη», όσο κυρίως ένας 

παραγωγός του αγαθού αυτού... Στέκεται ανάμεσα σε αυτούς που επιθυμούν να 

σχηματίσουν νέους συνδυασμούς και σε εκείνους που κατέχουν τα παραγωγικά μέσα. 

Είναι στην ουσία ένα φαινόμενο της ανάπτυξης, αν και αυτό συμβαίνει μόνο εφόσον η 

κοινωνική διαδικασία δεν κατευθύνεται από κάποια κεντρική εξουσία. Ο τραπεζίτης 

καθιστά εφικτή την υλοποίηση των νέων συνδυασμών. Εξουσιοδοτεί, σαν αυτό να 

γινόταν στο όνομα της κοινωνίας, εκείνους που θα τους σχηματίσουν. Είναι ο έφορος 

(επόπτης) της ανταλλακτικής οικονομίας». Ακόμη, ο Schumpeter διατεινόταν ότι η 

οικονομική ανάπτυξη απορρέει από τις ασυνεχείς μεταβολές που επιφέρουν οι 

επιχειρηματίες στους συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, καθώς οι 

πρωτοβουλίες τους προκαλούν κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας. 

Άρα, η οικονομική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου και η 

τελευταία προκαλεί ωφέλιμες μεταβολές του κυκλώματος ροών παραγωγής και 

ανταλλαγής. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι ευεργετικές μεταβολές που προωθούν οι 

τεχνολογικές εξελίξεις δεν είναι δυνατό να συντελεστούν, εάν δεν δημιουργηθεί νέα 

αγοραστική δύναμη, δηλαδή «νέο χρήμα». Το «νέο χρήμα» επιτρέπει στις επιχειρήσεις 

να εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες και μόνο οι τράπεζες μπορούν να δημιουργούν αυτό το 

«νέο χρήμα» μέσα από τη διαδικασία της χορήγησης δανείων (Προβόπουλος και 

Γκόρτσος, 2004). 
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 Κατά τον Merton (1993), ο οικονομικός ρόλος των τραπεζών μπορεί να 

συνοψιστεί στα ακόλουθα: « ένα προηγμένο και ευσταθές πιστωτικό σύστημα καταλύει 

την αποτελεσματική διαχρονική κατανομή της κατανάλωσης των νοικοκυριών και την 

αποτελεσματική κατανομή του φυσικού κεφαλαίου στις παραγωγικές επενδύσεις των 

επιχειρήσεων». Μέχρι πριν δύο δεκαετίες όλες οι τραπεζικές εργασίες ουσιαστικά 

επικεντρώνονταν και εξυπηρετούσαν μία λειτουργία, η οποία σύνιστατο στη μείωση του 

κόστους των πιστωτικών συναλλαγών. Σήμερα όμως η θεωρία αναγνωρίζει και μελετά 

τέσσερις επιπλέον διακριτές λειτουργίες των τραπεζών, που είναι οι εξής:  

- η παροχή πρόσβασης στο σύστημα πληρωμών 

- ο μετασχηματισμός περιουσιακών στοιχείων 

- η διαχείριση κινδύνων 

- η παρακολούθηση των οφειλετών και η επεξεργασία πληροφοριών (Προβόπουλος και 

Γκόρτσος, 2004). 

 Παρήλθε αρκετός χρόνος μέχρι να θεμελιωθεί ότι στην όλη συγκρότηση της 

οικονομίας ο ρόλος των τραπεζών διαφέρει από των άλλων επιχειρήσεων και να 

κατανοηθεί ο ιδιάζων οικονομικός ρόλος τους. Η παραδοσιακή οικονομική θεωρία 

εστίαζε στη συγκρότηση του πραγματικού τομέα της οικονομίας και έθετε σε δεύτερη 

μοίρα τον τομέα της πιστωτικής μεσολάβησης. Θεωρούσε ότι οι αγορές είναι 

ολοκληρωμένες και λειτουργούν τέλεια, η πληροφόρηση διαχέεται συμμετρικά και 

απουσιάζουν οι κάθε είδους τριβές. Σε ένα τέτοιο ιδανικό περιβάλλον, δεν υπάρχει χώρος 

δράσης για κανένα μεσάζοντα και η πιστωτική μεσολάβηση δεν έχει λόγο ύπαρξης, αφού 

δανειστές και οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν μόνοι τους, 

συναλλασσόμενοι,  την αποτελεσματική κατανομή των πιστωτικών κινδύνων, χωρίς τη 

μεσολάβηση κανενός. Στα υποδείγματα αυτού του τύπου δεν υπάρχουν κίνητρα ή 

ανάγκες, που να δικαιολογούν και να επιβάλλουν την ύπαρξη των τραπεζών. 

 Σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία και κατανόηση των θεωριών που 

δικαιολογούν και ερμηνεύουν τη γέννηση και την εξέλιξη της πιστωτικής μεσολάβησης 

αποτελεί η παραδοχή ότι είναι δυνατό να υπάρξουν μία ή περισσότερες τριβές, οι οποίες 

δεν επιτρέπουν στην αγορά δανειακών κεφαλαίων να  λειτουργεί τέλεια. Οι πρώιμες 

θεωρίες περί τραπεζών αναγνώριζαν ως αίτιο τριβών το κόστος των πιστωτικών 

συναλλαγών, ενώ οι μεταγενέστερες θεωρίες, οι λεγόμενες «σύγχρονες», υποστηρίζουν 
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ότι οι τριβές προέρχονται από την ασυμμετρία πληροφόρησης (Προβόπουλος και 

Γκόρτσος, 2004). 

 Σύμφωνα με τις πρώιμες θεωρίες περί τραπεζών, η ύπαρξη των τραπεζών 

οφείλεται στην αποκλειστική τους ικανότητα να μετασχηματίζουν τα πιστωτικά εργαλεία 

που επιθυμούν να εκδίδουν οι δανειζόμενοι (μετοχές και πρωτογενή χρεόγραφα) σε 

πιστωτικά εργαλεία που προτιμούν να κατέχουν οι δανείζοντες (καταθέσεις και άλλα 

δευτερογενή χρεόγραφα). Έτσι, ο μεσολαβητικός ρόλος των τραπεζών συνίσταται στην 

παροχή δύο εξειδικευμένων υπηρεσιών, που είναι η υποδιαίρεση των πιστωτικών 

εργαλείων και ο μετασχηματισμός των πιστωτικών κινδύνων. Σύμφωνα με τις παραπάνω 

θεωρίες, οι δύο αυτές λειτουργίες είναι επιθυμητές αλλά δαπανηρές. Κατά συνέπεια, 

δικαιολογείται η ύπαρξη των τραπεζών, αφού μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων οι 

συναλλασσόμενοι επιμερίζουν και μειώνουν «κατά κεφαλήν» το κόστος των λειτουργιών 

αυτών και συνεπώς και των πιστωτικών τους συναλλαγών. Οι τράπεζες λοιπόν 

συγκροτούν το σύστημα πληρωμών μιας οικονομίας κατέχοντας κομβικά σημεία του. 

Αναφερόμενος στις λειτουργίες των τραπεζών ο Corrigan (1982) πρόσθεσε και άλλες 

δύο. Αρχικά, διατύπωσε την άποψη ότι οι τράπεζες αποτελούν για τις επιχειρήσεις μία 

μόνιμη πηγή ρευστότητας. Κατά δεύτερο λόγο, υποστήριξε ότι οι τράπεζες αποτελούν 

ένα δίαυλο μετάδοσης νομισματικών επιδράσεων, καθώς μέσω του τραπεζικού 

συστήματος διαχέονται στην οικονομία τα μηνύματα, οι επιρροές και τα αποτελέσματα 

της νομισματικής πολιτικής (Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 

 Πολύ σύντομα  οι αρχικές αυτές θεωρίες αμφισβητήθηκαν και διάφοροι 

ερευνητές όπως οι Golembe (1983), Mingo (1985) και Goodhart (1987) απέδειξαν ότι με 

την εξέλιξη των πιστωτικών θεσμών και των αγορών καμία από τις παραπάνω 

λειτουργίες δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικότητα των τραπεζών. Υπηρεσίες πληρωμών 

παρέχουν και οι μη καταθετικοί οργανισμοί, καθώς και οι μη πιστωτικές επιχειρήσεις 

που έχουν πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών, συμψηφισμού και διακανονισμού. 

Εξάλλου, ούτε στη χορήγηση δανείων έχουν οι τράπεζες την αποκλειστικότητα, αφού και 

οι μη πιστωτικές επιχειρήσεις ανοίγουν γραμμές πιστώσεων. 

 Αναμφίβολα, η πραγματικότητα απέχει μακράν από το νεοκλασικό υπόδειγμα 

γενικής ισορροπίας. Οι τράπεζες και γενικότερα η πιστωτική μεσολάβηση ασκούν 

σημαντικές επιδράσεις σε μία οικονομία. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 
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υφίστανται υψηλοί συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στο βαθμό ανάπτυξης των 

τραπεζικών θεσμών και δραστηριοτήτων και στο γενικότερο επίπεδο οικονομικής 

ανάπτυξης. Τα εμπειρικά ευρήματα έχουν επηρεάσει τη θεωρητική σκέψη προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Τα τελευταία χρόνια οι θεωρητικές προσεγγίσεις διερευνούν τη 

σημασία που έχει για μία οικονομία η συγκρότηση του πιστωτικού συστήματος, καθώς 

και το κανονιστικό πλαίσιο που το διέπει. Ακόμη, έχουν στραφεί και προς νέες 

αναζητήσεις και μελετούν λογουχάρη τις επιδράσεις που έχει στην οικονομία η 

παράλληλη ενασχόληση των τραπεζών με νέες μεσολαβητικές δραστηριότητες, όπως 

είναι η επενδυτική τραπεζική, οι ασφάλειες και το εμπόριο. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές 

η θεωρία ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να διατείνεται ότι μοναδική σχεδόν 

δραστηριότητα των τραπεζών αποτελεί το δίπτυχο «αποδοχή καταθέσεων και χορήγηση 

δανείων». 

 Οι σύγχρονες θεωρίες περί πιστωτικής μεσολάβησης που ακολούθησαν των 

πρώιμων θεωριών στηρίζονται στην αντίληψη ότι οι τράπεζες υπάρχουν, διότι παρέχουν 

στους αποταμιευτές και στους κατόχους χαρτοφυλακίων δύο βασικές λειτουργίες: 

ασφάλεια ρευστότητας και υπηρεσίες παρακολούθησης των οφειλετών. Για τους 

δανειστές αυτές οι υπηρεσίες έχουν μεγάλη χρησιμότητα και αξία και τις πληρώνουν 

πολύ φθηνότερα, όταν τις αναθέτουν σε έναν οργανισμό όπως η τράπεζα, που 

εξειδικεύεται στη συστηματική και ευρείας κλίμακας παροχή τέτοιων υπηρεσιών. 

Θεωρίες που υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες ως παραγωγοί ρευστότητας εξασφαλίζουν 

ασφάλεια ρευστότητας στους αποταμιευτές αναπτύχθηκαν από τους Bryant (1980), 

Diamond και Dybvig (1983), Ramakrishnan και Thakor (1984), Gorton και Pennacchi 

(1990) και άλλους. Όσον αφορά τις υπηρεσίες παρακολούθησης αυτές βασίζονται στο 

γεγονός ότι οι δανειστές για να περιορίσουν το κόστος της πληροφόρησης, αναθέτουν 

από κοινού σε έναν οργανισμό να παρακολουθεί συστηματικά τους οφειλέτες για 

λογαριασμό τους. Επειδή ο οργανισμός αυτός , που μπορεί να είναι μία τράπεζα, δανείζει 

και παρακολουθεί πολλούς ταυτόχρονα, εξειδικεύεται και χρησιμοποιεί οικονομίες 

κλίμακας στις λειτουργίες που συνθέτουν το έργο της παρακολούθησης των οφειλετών. 

Έτσι, τα διαθέσιμα αποταμιευτικά κεφάλαια κατανέμονται στις επιμέρους χρήσεις τους 

ασφαλέστερα και με χαμηλότερο κόστος απ’ ό,τι αν απουσίαζε ο θεσμός της πιστωτικής 

μεσολάβησης (Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 
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 Χαρακτηριστικό γνώρισμα των τραπεζών αποτελεί το γεγονός ότι συνδυάζουν τις 

λειτουργίες της παροχής δανείων με εκείνες της παροχής ρευστότητας μέσω της 

αποδοχής καταθέσεων. Κατά τον Goodhart (1987) η σύζευξη της αποδοχής καταθέσεων 

με τη χορήγηση δανείων αποδίδεται στην αβέβαιη αξία και στη μη εμπορευσιμότητα των 

τραπεζικών δανείων. Αυτές με τη σειρά τους προέρχονται από το γεγονός ότι τα 

τραπεζικά δάνεια έχουν τη μορφή δανειστικών συμβολαίων παγίων όρων. Τα συμβόλαια 

αυτά ακόμη και όταν περιέχουν εμπράγματες ασφάλειες ή άλλες ρήτρες, επιφέρουν 

κόστος στην τράπεζα, στην περίπτωση που καταπίπτουν οι ποινικές ρήτρες. Σύμφωνα με 

τη θεωρία του Goodfriend (1991), η σύζευξη της χορήγησης δανείων, που απαιτεί 

συστηματική πληροφόρηση, με την παροχή ασφάλειας ρευστότητας, η οποία απαιτεί την 

έκδοση χρήματος, είναι το στοιχείο που κατεξοχήν διαφοροποιεί τις τράπεζες από τους 

υπόλοιπους οργανισμούς πιστωτικής μεσολάβησης. Οι τράπεζες με τη χρήση 

οργανωμένων εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης, παρακολούθησης και εκτέλεσης 

των πιστωτικών συμβολαίων συγκεντρώνουν πληροφορίες, οι οποίες καθιστούν 

αποτελεσματικές τις λειτουργίες της χορήγησης δανείων και της αποδοχής καταθέσεων. 

Συμπερασματικά, η σύζευξη των υπηρεσιών αποδοχής καταθέσεων και χορήγησης 

πιστώσεων παρουσιάζεται αναπόφευκτη, διότι την απαιτούν από τις τράπεζες οι 

συναλλασσόμενοι, δανείζοντες και οι δανειζόμενοι, καθώς αυξάνει τη ρευστότητά τους 

και διασφαλίζει τη σταθερότητα του πιστωτικού περιβάλλοντος (Προβόπουλος και 

Γκόρτσος, 2004). 

 

7) Ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και αιτιολόγηση της ύπαρξής του 

 

 Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις για το ρόλο των 

τραπεζών και του κανονιστικού τους πλαισίου. Σε αυτό συντέλεσαν πολλοί παράγοντες, 

αλλά η κατεύθυνση των αλλαγών υπήρξε κυρίως συνιστώσα δύο δυνάμεων. Πρώτα, η 

παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία πολλαπλασίασε τα πιστωτικά 

εργαλεία και τις αγορές και αύξησε τη συχνότητα και την ένταση των πιστωτικών 

κρίσεων. Για να αντεπεξέλθει στις νέες μεταβολές, το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών 

σε παγκόσμιο επίπεδο εξελίχθηκε και εκλεπτύνθηκε. Κατά δεύτερο λόγο, η ακαδημαϊκή 

κοινότητα υιοθέτησε μία νέα οικονομική θεωρία, που συνέβαλε πληρέστερα στην 
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κατανόηση των πιστωτικών αγορών και των θεσμικών κανόνων. Πρόκειται για τη 

λεγόμενη «θεωρία της ασύμμετρης πληροφόρησης». Σύμφωνα με αυτή, οι φορείς της 

οικονομικής δραστηριότητας κρίνουν, επιλέγουν και ενεργούν με βάση τις πληροφορίες 

που έχουν συλλέξει για την κατάσταση που επικρατεί στο περιβάλλον τους. Οι 

πληροφορίες όμως αυτές ενδέχεται να είναι ατελείς, ανεπαρκείς και ορισμένες φορές 

ακόμη και ανακριβείς. Στην περίπτωση αυτή, δημιουργείται κλίμα αβεβαιότητας και 

προκαλούνται συμπεριφορές, τις οποίες η παραδοσιακή οικονομική θεωρία δεν ήταν σε 

θέση να εξηγήσει. Η νεότερη θεωρία προβλέπει αυτές τις συμπεριφορές και τις ερμηνεύει 

(Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 

 Έτσι, τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της 

«θεωρίας της ασύμμετρης πληροφόρησης» έχουν επηρεάσει καταλυτικά τις αντιλήψεις 

για το σκοπό, το ενδεδειγμένο είδος και τον τρόπο εφαρμογής του κανονιστικού 

πλαισίου που ρυθμίζει τις λειτουργίες των τραπεζών. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τα 

κίνητρα του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος είναι ποικίλα, έχουν 

ιδιάζουσα δομή και ερμηνεία και έχουν περιπλέξει ακόμη και τον ίδιο τον ορισμό της 

έννοιας «τράπεζα». 

 Η δικαιολόγηση της ύπαρξης ενός θεσμικού πλαισίου σε μία αγορά στηρίζεται 

βασικά στο επιχείρημα ότι εάν η αγορά αυτή λειτουργεί ελεύθερα, χωρίς περιοριστικούς 

κανόνες, θα καταλήξει σε μία «αποτυχία της αγοράς» σύμφωνα με τις οικονομικές 

θεωρίες. Σε γενικές γραμμές, τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν μία τέτοια αποτυχία 

είναι η παρουσία ή η δημιουργία εξωτερικών επιδράσεων, η εκμετάλλευση της 

δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και η ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ αγοραστών και 

πωλητών. Επιπλέον, ένα ισχυρό επιχείρημα που συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης ενός 

κανονιστικού πλαισίου στον τραπεζικό τομέα και επηρεάζει τη διαμόρφωσή του είναι η 

ύπαρξη κινδύνων συστημικής κρίσης, οι οποίοι θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο. 

Τέτοιοι κίνδυνοι απορρέουν γενικά από την ψυχολογία των καταθετών και την 

αντικειμενική αδυναμία τους να παρακολουθούν συστηματικά με ποιο τρόπο οι τράπεζες 

διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους. Απώτερος σκοπός λοιπόν της ύπαρξης ενός 

κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει τις τραπεζικές λειτουργίες είναι η καταπολέμηση 

των κινήτρων ή αιτίων που μπορούν να προκαλέσουν μία συστημική κρίση. 
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8) Συγχωνεύσεις και εξαγορές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
 

 Oι συγχωνεύσεις και εξαγορές (mergers and aquisitions) είναι φαινόμενο που 

έλαβε σημαντικές διαστάσεις το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1990. Ιδιαίτερα, ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας κρατά τα σκήπτρα αυτής της πρακτικής. Προκλήθηκε όχι 

μόνο από την προοπτική της OΝΕ, αλλά γενικότερα από την προϊούσα απελευθέρωση 

των τραπεζικών υπηρεσιών και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Σε εθνικό επίπεδο, 

στην προώθηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών συντέλεσε η νέα στρατηγική για την 

απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην εγχώρια αγορά στα πλαίσια του οξύτατου 

ανταγωνισμού και παράλληλα η επέκταση των πανίσχυρων ομίλων, που προέκυπταν στις 

ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Για το λόγο αυτό, δεν παρατηρούνται μόνο εξαγορές και 

συγχωνεύσεις τραπεζών, αλλά και εντάξεις στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους 

πανίσχυρων ασφαλιστικών και επενδυτικών εταιριών.  

  Για τις εποπτικές αρχές αποτελεί πρόκληση ο έλεγχος των ομίλων που 

προκύπτουν από συγχωνεύσεις και εξαγορές. Oι κίνδυνοι αυξάνονται από τη 

δραστηριοποίηση σε πολλές αγορές, ενώ δεν είναι αμελητέος ο κίνδυνος μετάβασης. Μία 

συγχώνευση και εξαγορά μπορεί να απορροφήσει στην αρχή πολύτιμους ανθρώπινους 

και άλλους πόρους, που θα απασχοληθούν στη διαδικασία της συγχώνευσης ή του 

συντονισμού και με τον τρόπο αυτό να αποδυναμωθεί ο δυναμισμός των τραπεζών. Τα 

πιστωτικά ιδρύματα και ιδιαίτερα αυτά που ανήκουν σε διαφορετικά κράτη, ακολουθούν 

διαφορετικές πρακτικές και κανόνες στη λογιστική και στη φορολογία. Επιπρόσθετα, 

έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετική νομική μεταχείριση στις διάφορες χώρες όσον 

αφορά την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ένα μεγάλο 

πρόβλημα αποτελεί η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις οι 

διεθνείς όμιλοι δεν περιλαμβάνουν μόνο ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά 

και τρίτων κρατών. Γι’ αυτό, συμφωνίες συνεργασίας έχουν υπογραφεί μεταξύ των 

εθνικών εποπτικών αρχών. 

 Η ενοποίηση, όμως, μπορεί να αυξήσει το συστημικό κίνδυνο λόγω της μεγάλης 

επέκτασης εταιριών του ομίλου σε πολλά προϊόντα και σε πολλές αγορές διαφόρων 

κρατών. O κίνδυνος αυτός μπορεί να ελεγχθεί με τη βελτίωση των συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνου και των υποστηρικτικών πληροφορικών εφαρμογών και τη 
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διαφοροποίηση του κινδύνου από τις μεγάλες τράπεζες. Oι εποπτικές αρχές 

εξακολουθούν να παρακολουθούν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων που επηρεάζεται 

από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, εκτός εάν ακολουθήσει αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου. Πάντως, ο κίνδυνος ελλοχεύει στην περίπτωση που η χρηματοοικονομική 

μόχλευση οδηγήσει στην υποστήριξη της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών 

εταιριών με χρήση των ιδίων κεφαλαίων δύο φορές. Το άνοιγμα αυτό πρέπει να τύχει 

ιδιαίτερης προσοχής από τις εποπτικές αρχές (Kασκαρέλης, 2004). 

 Το νομικό πλαίσιο για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαντάται καταρχήν στο άρθρο 11 της δεύτερης συντονιστικής τραπεζικής 

Oδηγίας, σύμφωνα με το οποίο όσοι πρόκειται να αποκτήσουν μία ειδική συμμετοχή σε 

ένα πιστωτικό ίδρυμα οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στην αρμόδια εποπτική αρχή. 

Μετά τη γνωστοποίηση η εποπτική αρχή διαθέτει μία περίοδο τριών μηνών για να 

αντιταχθεί στο αίτημα. Λογουχάρη, η εποπτική αρχή μπορεί να μην επιτρέψει την 

απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής, εάν δεν πεισθεί για τη φερεγγυότητα και την 

ικανότητα χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης. Κατά δεύτερο λόγο, το άρθρο της 

αποκαλούμενης post - BCCI Directive υποχρεώνει τις εποπτικές αρχές να μην εγκρίνουν 

μια συγχώνευση ή εξαγορά, εάν ο όμιλος αποτελεί εμπόδιο στην εποπτεία σε ατομική ή 

ενοποιημένη βάση. Σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία εξαγορά έξω 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί έγκριση. Oι αρχές του κράτους καταγωγής μπορούν 

να απορρίψουν μία τέτοια εξαγορά για προληπτικούς λόγους, όπως όταν το αποκτώμενο 

ίδρυμα θα προκαλέσει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην οργάνωση και στη 

χρηματοοικονομική θέση του αγοραστή (Kασκαρέλης, 2004). 

 Η αξιολόγηση μιας διασυνοριακής εξαγοράς παραμένει στην αρμοδιότητα της 

εποπτικής αρχής του κράτους υποδοχής. Εάν το αποκτώμενο ίδρυμα καταστεί θυγατρική 

εταιρία του αγοραστή, οι αρχές του κράτους υποδοχής θα διατηρήσουν την εποπτεία και 

η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών εξασφαλίζεται με 

συμφωνίες συνεργασίας. Εάν το αποκτώμενο ίδρυμα καταστεί υποκατάστημα, η 

εποπτική αρχή της χώρας υποδοχής περιορίζεται μόνο στον έλεγχο ρευστότητας. Επειδή 

πάντως το πλαίσιο εποπτείας για τους χρηματοοικονομικούς ομίλους και ιδιαίτερα για τα 

χρηματοοικονομικά διασυνοριακά συγκροτήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

ασθενές, οι πρακτικές που ακολουθούνται στα κράτη μέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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είναι διαφορετικές. Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του διεθνούς και ευρωπαϊκού 

εποπτικού μοντέλου στις ανωτέρω περιπτώσεις κινούνται ήδη η Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλες διεθνείς επιτροπές 

(Kασκαρέλης, 2004). 

  

9) Τραπεζική εταιρική διακυβέρνηση  

 

 Με τον όρο εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) εννοούμε το σύστημα 

και τους μηχανισμούς διοίκησης και ελέγχου μίας ανώνυμης εταιρίας, που έχουν στόχο 

τη βέλτιστη διοίκηση της εταιρίας μέσα από την εξισορρόπηση  των συγκρουόμενων 

συμφερόντων των παραγόντων που εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη 

λειτουργία της. Περιλαμβάνει τον έλεγχο μέσα από ειδικούς μηχανισμούς για την 

προστασία των συμφερόντων των εν λόγω προσώπων, τα οποία μπορεί να είναι οι 

μέτοχοι της πλειοψηφίας, οι μέτοχοι της μειοψηφίας, η διοίκηση, οι εργαζόμενοι, οι 

προμηθευτές και άλλοι. Πρόκειται δηλαδή για τη θεσμοθέτηση στην εταιρική δομή και 

λειτουργία οργανωτικών διαδικασιών ελέγχου της διαχειριστικής εξουσίας 

(Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 

 Αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών, αξίζει να σημειωθεί ότι 

πέρα από τους κανόνες του εταιρικού δικαίου ισχύει ένα ιδιαίτερο, αυστηρό καθεστώς 

εποπτείας, τόσο γιατί δέχονται καταθέσεις του κοινού και είναι φορείς χρηματοδότησης, 

όσο και διότι παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στο κοινό. Συνεπώς, ελλοχεύει η 

σύγκρουση συμφερόντων της τράπεζας με αυτά των πελατών της ή και μεταξύ των 

συμφερόντων των διάφορων πελατών της. Επιπλέον, η χρηματοδοτική δραστηριότητα 

των τραπεζών, καθώς και η συμμετοχή τους σε άλλες επιχειρήσεις εγκυμονεί τον κίνδυνο 

σύγκρουσης συμφερόντων της ίδιας με τα συμφέροντα των μετόχων άλλων εταιριών, 

στις οποίες οι τράπεζες συμμετέχουν μετοχικά. 

 Ακόμη, οι τράπεζες μέσα στα πλαίσια ασκήσεως των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων τους αποκτούν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ως προς 

διάφορες επιχειρήσεις και τις κινητές τους αξίες. Η προνομιακή αυτή πληροφόρηση των 

τραπεζών για τις εν λόγω επιχειρήσεις είναι αναγκαία, προκειμένου να είναι σε θέση τα 

τραπεζικά ιδρύματα να εκτελέσουν τις εργασίες τους, λογουχάρη να χρηματοδοτήσουν 
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τις εταιρίες ή να τους παράσχουν επενδυτικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες αναδόχου. 

Έτσι, ανακύπτει η προβληματική της σύννομης χρήσης αυτών των πληροφοριών από τις 

τράπεζες. 

 Η πολυπλοκότητα της εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα εντείνεται, 

όταν κινητές αξίες των τραπεζών ή και άλλων εταιριών του ομίλου τους εισάγονται στο 

χρηματιστήριο. Στην περίπτωση αυτή, δημιουργείται επιπρόσθετο πεδίο σύγκρουσης 

συμφερόντων, αφενός μεταξύ της ίδιας της τράπεζας και των πελατών της και αφετέρου 

μεταξύ των επενδυτών - μετόχων της. Αξίζει να καταγραφεί ότι για την εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο τράπεζα συντρέχουν σωρευτικά κανόνες εταιρικού δικαίου, τραπεζικού 

και χρηματιστηριακού δικαίου. Ενίοτε μάλιστα, όταν οι μετοχές μίας τράπεζας είναι 

εισηγμένες σε περισσότερα χρηματιστήρια, είναι δυνατό να τεθεί θέμα εφαρμογής των 

κανόνων δικαίου περισσότερων χρηματιστηρίων. Έτσι, δημιουργείται ένα περίπλοκο 

πλέγμα διατάξεων και αυτή η συρροή και ενδεχομένως και η σύγκρουση κανόνων 

δικαίου περισσότερων νομοθετικών πηγών αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της 

εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων στο χρηματιστήριο τραπεζών. 

 Γι’ αυτούς τους λόγους, οι τράπεζες - σε αντιδιαστολή με τις κοινές εταιρίες - 

υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς προληπτικής εποπτείας. Στα πλαίσια αυτού του 

καθεστώτος, χορηγείται στις τράπεζες ειδική άδεια λειτουργίας, αφού προηγηθεί έλεγχος 

της καταλληλότητας της διοίκησης, των κυρίων μετόχων και της συνολικής οργάνωσης 

και υποδομής τους. Ακολούθως, έπεται διαρκής εποπτεία και παρακολούθησή τους, 

καθόλη τη διάρκεια της δραστηριοποίησής τους , προκειμένου να διασφαλιστεί η 

διαφάνεια, η φερεγγυότητα, η ρευστότητα και να αποδυναμωθούν οι παράγοντες που 

εγκυμονούν ειδικούς κινδύνους για τις τράπεζες. Επιπλέον, ισχύουν για τις τράπεζες 

ειδικοί κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και κώδικες τραπεζικής δεοντολογίας, για 

να προστατεύονται τα συμφέροντα των συναλλασσομένων με αυτές, σύμφωνα μάλιστα 

και με το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο. Βασικές νομοθετικές πηγές στο ελληνικό δίκαιο 

που ρυθμίζουν τα παραπάνω θέματα είναι ο ν. 2076/1992, ο ν. 2396/1996 κατ’ επιταγή 

και της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, σε κανονιστικό επίπεδο οι κανονιστικές Πράξεις του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και οι Αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών 

Θεμάτων, ενώ αξίζει να καταγραφεί ο Κώδικας Δεοντολογίας Ε.Π.Ε.Υ., ο οποίος διέπει 

 31



Η Βασιλεία ΙΙ και η εποπτεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 

και τις τράπεζες όταν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες  (Προβόπουλος και Γκόρτσος, 

2004). 

 Στο πνεύμα της ανάπτυξης αποτελεσματικών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης 

στις τράπεζες και της διασφάλισης της προληπτικής εποπτείας τους, η Επιτροπή της 

Βασιλείας σε έγγραφα των τελευταίων ετών υπογραμμίζει την ανάγκη να θέτουν οι 

τράπεζες στρατηγικούς στόχους και να θεσμοθετούν μηχανισμούς λογοδοσίας για την 

επίτευξη αυτών των στόχων. Έτσι, είναι εφικτό να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, η οποία 

προϋποθέτει διάκριση των εξουσιών και ύπαρξη οργάνων ανεξάρτητων σε σχέση με τη 

διοίκηση, τα οποία θα αξιολογούν και θα κρίνουν το έργο της. Άρα, η ύπαρξη σε κάθε 

τράπεζα, εκτός από τη διοίκηση, και ενός ακόμη εκτελεστικού εποπτικού οργάνου ορθώς 

κρίνεται απαραίτητη από την Επιτροπή της Βασιλείας, προκειμένου να κατοχυρωθεί η 

ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών. Το ανώτατο εκτελεστικό εποπτικό όργανο 

δεν είναι αναγκαίο να είναι διακριτό από το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της τράπεζας, 

που είναι κατά κανόνα το διοικητικό της συμβούλιο, αρκεί τα μέλη του να μπορούν να 

λειτουργούν ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της διοίκησης της 

τράπεζας, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενικός εσωτερικός έλεγχος. Είναι πολύ 

σημαντικό να αναγνωριστεί  ο σπουδαίος ρόλος τόσο των εσωτερικών όσο και των 

εξωτερικών ελεγκτών, δηλαδή των ορκωτών ελεγκτών της τράπεζας, προκειμένου να 

αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν υγιείς διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης. 

 Γι’ αυτό, είναι αδήριτη ανάγκη η κάθε τράπεζα να υιοθετήσει εσωτερικούς 

μηχανισμούς που διασφαλίζουν: 

- την επίβλεψη των εργασιών από επιτροπή ελέγχου ( εποπτική επιτροπή), 

- την επίβλεψη των τραπεζικών εργασιών από όργανα που δε συμμετέχουν στη 

διοίκηση της τράπεζας, 

- την απ’ ευθείας εποπτεία των διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της 

τράπεζας από την επιτροπή ελέγχου και 

- την ανάπτυξη στους κόλπους της τράπεζας ανεξάρτητων τμημάτων, που θα είναι 

επιφορτισμένα με τη διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων και τις λειτουργίες 

ελέγχου (Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 
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10) Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

 Την 1.6.1998 άρχισε να λειτουργεί στη Φραγκφούρτη επί του ποταμού Μάϊν η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υποκατέστησε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα 

(ΕΝΙ) που τέθηκε σε εκκαθάριση. Έχει την ίδια έδρα με το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 

Ίδρυμα, δηλαδή τον ευρωπύργο (eurotower) επί της οδού Καϊζερστράσσε 29, ενώ το 

2000 επεκτάθηκε και σε γειτονικά κτίρια, για να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες 

από την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο στο τέλος του 2003 ανήρχετο σε 1.150 

υπαλλήλους με προοπτική να φθάσει τα επόμενα τρία χρόνια τους 1.650. Την 5.3.2002 η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Δήμος της Φραγκφούρτης υπέγραψαν ενώπιον 

συμβολαιογράφου σύμβαση για την αγορά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του 

χώρου όπου στεγάζεται η κεντρική αγορά οπωροκηπευτικών, ο οποίος είναι γνωστός ως 

Grossmarkthalle. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανεγείρει τις κεντρικές της 

εγκαταστάσεις στο χώρο αυτό, ο οποίος δίνει και δυνατότητα επέκτασης στο μέλλον.  

 Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών όλοι συμφώνησαν ότι ο Βίλλεμ ή Βιμ 

Ντιούζεμπερνγκ, μέχρι τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος, θα 

ήταν ο πρώτος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την 1.11.2003 έλαβε 

χώρα η αντικατάσταση του Βίλλεμ Φ. Ντιούζεμπερνγκ από το Διοικητή της Τράπεζας 

της Γαλλίας Ζαν Κλωντ Τρισέ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέλεξε και τα μέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα η σύνθεση αυτής 

έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως, ενώ γίνεται μνεία και στα αντικατασταθέντα μέλη της 

Επιτροπής.  

1) Ζαν Κλωντ Τρισέ: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από 1.11.2003 για οκταετή θητεία. Έχει 

επίσης την ειδικότερη εποπτεία των Διευθύνσεων: α) Επικοινωνιών β) Εσωτερικής 

Επιθεώρησης και γ) Γραμματείας, Πρωτοκόλλου και Συνεδρίων.  

2) Λουκάς Παπαδήμος: Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας από 1.6.2002 με οκταετή θητεία. Έχει υπό την εποπτεία του τη 

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, τη Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και τη 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ελέγχου. Διαδέχτηκε στη θέση αυτή τον Κριστιάν Νουαγιέ 

που είχε τετραετή θητεία.  
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3) Εουχένιο Ντομίνγκο Σολάνς: Μέλος από 1.6.1998 της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με εξαετή θητεία, αρμόδιος για τη Γενική Διεύθυνση 

Πληροφοριακών Συστημάτων, τη Διεύθυνση Στατιστικής και τη Διεύθυνση 

Τραπεζογραμματίων.  

4) Γκερτρούντε Τούμπελ-Κούγκερελ: Μέλος από 1.6.2003 της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με οκταετή θητεία, αρμόδια για τη Γενική 

Διεύθυνση Παρεμβάσεων, τη Γενική Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών και το Τμήμα 

Διαχείρισης Κινδύνου. Διαδέχτηκε τη Σίρκα Χαμαλάϊνεν, που ήταν Μέλος από την 

1.6.1998 με πενταετή θητεία.  

5) Ότμαρ Ισινγκ: Μέλος με οκταετή θητεία, αρμόδιος για τη Γενική Διεύθυνση 

Oικονομικών και τη Γενική Διεύθυνση Μελετών.  

6) Τομάσο Παντόα - Σιόπα: Μέλος με επταετή θητεία, αρμόδιος για τη Γενική 

Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, το Τμήμα Προληπτικής Εποπτείας και τη 

Διαρκή Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Oυάσινγκτον. 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Executive Board, 

Directoire) αποτελείται λοιπόν από έξη μέλη που έχουν οκταετή μη ανανεώσιμη θητεία. 

Εξαιρετικά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών όρισε για ορισμένα μέλη 

μικρότερη θητεία μόνο κατά την πρώτη σύνθεση του οργάνου. Oι αποφάσεις 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων και σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική 

παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Επιπλέον, 

προετοιμάζει τις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ, όπως αναφέρθηκε, τα 

μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων και 

Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη διεκπεραίωση της 

καθημερινής λειτουργίας αυτής. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Governing 

Council, Conseil des gouverneurs) αποτελείται από τους Διοικητές ή Προέδρους των 12 

εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ και τα μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σε περίπτωση απουσίας αυτού ο 

Αντιπρόεδρος. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή 
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πλειοψηφία των παρόντων μελών, αλλά απαιτείται απαρτία των 2/3 του συνόλου των 

μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο υιοθετεί τις κατευθυντήριες αρχές και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για 

την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. 

Διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική και το πλαίσιο πολιτικής διενέργειας των 

συναλλαγματικών πράξεων, της τήρησης και διαχείρισης των επίσημων 

συναλλαγματικών διαθεσίμων, της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και 

της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο τέλος είναι αρμόδιο 

για την έκδοση τραπεζογραμματίων στη ζώνη του ευρώ, ενώ εγκρίνει τον όγκο των 

ευρωκερμάτων που εκδίδει κάθε κράτος που έχει υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. 

 Oι Διοικητές και Πρόεδροι των 12 Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών που 

συμπληρώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι οι 

εξής: 

1) Axel Weber, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας (Deutsche 

Bundesbank) 

2) Κριστιάν Νουαγιέ, Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας (Banque de France) 

3) Αντόνιο Φάτσιο, Διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας (Banca d’ Italia) 

4) Χάϊμε Καρουάνα, Διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας (Banco de Espaňa) 

5) Νικόλαος Γκαργκάνας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

6) Κλάους Λίμπσχερ, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας (Oestereichische 

Nationabank) 

7) Βίτορ Κονστάσιου, Διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας (Banco de Portugal) 

8) Μάττι Βανχάλα, Διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας (Suomen Pankki) 

9) Γκυ Κουαντέν, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου (Banque Nationale de 

Belgique) 

10) Νουτ Βέλλινκ, Πρόεδρος της Τράπεζας των Κάτω Χωρών (De Nederlandsche Bank) 

11) Τζον Χάρλεϋ, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και της Αρχής 

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιρλανδίας (Central Bank and Financial Services 

Authority of Ireland) 

12) Υβ Μερς, Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας του Λουξεμβούργου (Banque 

centrale du Luxembourg). 
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 Το Γενικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (General Council) 

περιλαμβάνει τον Πρόεδρο και τον Aντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

και τους Διοικητές όλων των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tα άλλα 

μέλη της Eκτελεστικής Eπιτροπής (πλην του Προέδρου και του Αντιπροέδρου) μπορούν 

να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Oι λοιποί Διοικητές που πλαισιώνουν το Γενικό 

Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων και των από 1.5.2004 δέκα νέων κρατών μελών είναι 

οι εξής: 

13) Mπόντιλ Nίμποε Άντερσεν, Διοικητής της Eθνικής Tράπεζας της Δανίας (Danmarks 

NationalBank). 

14) Μέρβιν Κινγκ, Διοικητής της Tράπεζας της Aγγλίας (Bank of England). 

15) Λαρς Χαϊκένστεν, Διοικητής της Bασιλικής Tράπεζας της Σουηδίας (Sveriges 

Riskbank). 

16) Λέσζεκ Μπαλσέροβιτς, Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας (Narodowy 

Bank Polski) 

17) Ζσίγμοντ Ζάραι, Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας (Magyar Nemzeti 

Bank). 

18) Ζντένεκ Τούμα, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Τσεχίας (Ceská Národni 

Banca) 

19) Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου 

20) Μίτζα Γκάσπαρι, Πρόεδρος της Τράπεζας της Σλοβενίας (Banca Slovenije) 

21) Βαχούρ Κραφτ, Πρόεδρος της Τράπεζας της Εσθονίας (Eesti Pank) 

22) Ρεϊνολντίζους Σαρνίνας, Πρόεδρος της Τράπεζας της Λιθουανίας (Lietuvos Bankas) 

23) Ίλμαρς Ρίμσεβιτς, Διοικητής της Τράπεζας της Λετονίας (Latvijas Banca) 

24) Μαριάν Γιούσκο, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σλοβακίας (Národná Banca 

Slovenska και 

25) Μικαέλ Μπονέλλο, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας (Central Bank of 

Malta). 

 Το Γενικό Συμβούλιο ανέλαβε τις αρμοδιότητες του καταργηθέντος Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Ιδρύματος όσον αφορά τα κράτη μέλη σε παρέκκλιση και ιδιαίτερα το 

συντονισμό της νομισματικής πολιτικής, ενώ εποπτεύει το συμβουλευτικό ρόλο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του 

ευρώ αποτελούν το καλούμενο Ευρωσύστημα, το οποίο διαχειρίζεται την ενιαία 

νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι 25 

εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Κεντρικών Τραπεζών, το οποίο ασκεί μέσω του Γενικού Συμβουλίου το συντονισμό της 

νομισματικής πολιτικής των κρατών μελών σε παρέκκλιση και εξασφαλίζει την ομαλή 

λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και την ορθή εφαρμογή των πολιτικών που 

σχετίζονται με την προληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωσύστημα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι νομικά πρόσωπα. 

 Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Κεντρικών Τραπεζών και του Ευρωσυστήματος οι επιτροπές, κάθε μία από τις οποίες 

επικουρείται από ομάδες εργασίας. Οι επιτροπές αυτές παρέχουν εξειδικευμένη γνώση 

στους αντίστοιχους τομείς των αρμοδιοτήτων τους και διευκολύνουν τη διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων. Αποτελούνται από στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών με εξαίρεση την Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας, στην οποία μετέχουν και εκπρόσωποι άλλων εποπτικών αρχών. Οι επιτροπές 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι οι εξής: 

- Επιτροπής Λογιστικής και Νομισματικού Εισοδήματος (Accounting and Monetary 

Income Committee, AMICO). 

- Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας (Banking Supervision Committee, BSC). 

- Επιτροπή Τραπεζογραμματίων (Banknote Committee, BANCO). 

- Επιτροπή Εξωτερικών Επικοινωνιών (External Communications Committee, ECCO). 

- Επιτροπή Πληροφορικής (Information Technology Committee, ITC). 

- Επιτροπή Εσωτερικής Επιθεώρησης (Internal Auditors Committee, IAC). 

- Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων (International Relations Committee, IRC). 

- Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (Legal Committee, LEGCO). 

- Επιτροπή Πράξεων Αγοράς (Market Operations Committee, MOC) 

- Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (Monetary Policy Committee, MPC). 
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- Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμών (Payment and Settlement 

Systems Committee, PSSC) και 

- Επιτροπή Στατιστικής (Statistics Committee, STC). 

 Όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι 

δαπάνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καλύπτονται από την εισφορά 

των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και από το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση αυτού.

 Αναμφισβήτητα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο στη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. 

Πρέπει να διευκρινιστεί και να τονιστεί ότι δεν έχει αναχθεί σε ενιαία τραπεζική 

εποπτική αρχή, ούτε έχει σχετική κανονιστική αρμοδιότητα. Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο 

καθιστά δυνατή την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως δανειστή 

ύστατης προσφυγής (lender of last resort), στην περίπτωση που φερέγγυα κοινοτικά 

τραπεζικά ιδρύματα έχουν εκτεθεί στον κίνδυνο ρευστότητας και ενδέχεται να θέσουν σε 

διακινδύνευση τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. 

 Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 της Συνθήκης, που 

ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο,  

πρέπει να ζητείται η γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για κάθε προτεινόμενη 

διάταξη κοινοτικού ή εθνικού δικαίου που εμπίπτει στους τομείς της αρμοδιότητάς της. 

Το πεδίο εφαρμογής αυτής της διάταξης ορίζεται με ακρίβεια στην Απόφαση του 

Συμβουλίου 98/415/ΕΚ/29-6-1998. Σύμφωνα με αυτή, οι αρχές των κρατών μελών 

ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με σχέδια εθνικής 

νομοθεσίας που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο βαθμό που τα σχέδια 

αυτά έχουν ουσιώδη επιρροή στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

αγορών. Αυτή η λειτουργία παρέχει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη δυνατότητα 

περαιτέρω συμμετοχής στην κοινοτική και εθνική νομοθετική διαδικασία σε σχέση με 

την προληπτική εποπτεία και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

(Kασκαρέλης, 2004). 

 Εν συνεχεία, το άρθρο 105 παράγραφος 5 της Συνθήκης υποχρεώνει το 

Ευρωσύστημα να συμβάλλει στην ομαλή άσκηση των πολιτικών εκ μέρους των 

αρμόδιων εθνικών αρχών, οι οποίες αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών 
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ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σκοπός της 

διάταξης αυτής είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του 

Ευρωσυστήματος και των εθνικών εποπτικών αρχών, προκειμένου να κατοχυρωθεί η 

επιτυχία της νομισματικής πολιτικής που απαιτεί ένα υγιές χρηματοπιστωτικό 

περιβάλλον. Η συνεργασία επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα μακροπροληπτικής 

εποπτείας, η οποία επηρεάζει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

αγορών. Το πλαίσιο αυτής βασίζεται σε μια σειρά από δείκτες που προκύπτουν από την 

επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων για το τραπεζικό σύστημα, τα οποία 

διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και οι 

εθνικές εποπτικές αρχές. Σκοπός των δεικτών αυτών είναι να καταγραφούν περιπτώσεις 

σημαντικής κλιμάκωσης κινδύνων μέσα στο τραπεζικό σύστημα, πιθανές διαταραχές που 

προέρχονται από πηγές εκτός του συστήματος και ενδεχόμενος συστημικός κίνδυνος. Η 

μακροπροληπτική εποπτεία, που ασκείται στο πλαίσιο της Επιτροπής Τραπεζικής 

Εποπτείας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, επικεντρώνεται στον 

τραπεζικό τομέα της ευρωζώνης. Εντάσσεται δε σε δραστηριότητες και άλλων τομέων 

του Ευρωσυστήματος, όπως είναι η επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και 

διακανονισμού χρεογράφων, η εποπτεία των αγορών χρήματος και κεφαλαίων σε σχέση 

με την άσκηση της νομισματικής πολιτικής και η παρακολούθηση των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών αγορών. Κατά το 1999 έγιναν δύο ειδικές έρευνες που αφορούσαν 

τα χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις 

αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες και τις πιθανές συνέπειες της προσαρμογής των 

τιμών των περιουσιακών στοιχείων (χρηματιστηριακές τιμές, τιμές ακινήτων κλπ.) στη 

σταθερότητα του τραπεζικού τομέα (Kασκαρέλης, 2004). 

 Αξίζει να σημειωθεί το άρθρο 105 παράγραφος 6 της Συνθήκης, που αφορά όλες 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών και αναφέρεται στη δυνατότητα εκχώρησης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ειδικών καθηκόντων στον τομέα της προληπτικής εποπτείας. Το δικαίωμα 

πρωτοβουλίας έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

συμμετέχει με συμβουλευτικό ρόλο και η απόφαση λαμβάνεται ομόφωνα από το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, κρίθηκε ότι δεν είναι σκόπιμο να 

εκχωρηθούν αρμοδιότητες στον τομέα αυτό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η 
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προληπτική εποπτεία παραμένει στις εθνικές εποπτικές αρχές. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Κεντρικών Τραπεζών και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ενεργό ρόλο 

στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης - ανεξάρτητα από το οργανωτικό σχήμα που έχει υιοθετήσει η κάθε χώρα, 

δηλαδή κεντρική τράπεζα ή αυτόνομη δημόσια αρχή ή μικτό σχήμα - καθώς επίσης 

μεταξύ των εθνικών αρχών και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. 

Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 105 παράγραφος 5 της Συνθήκης ισχύει μόνο για τις 

χώρες που μετέχουν στη ζώνη του ευρώ, συμφωνήθηκε η συνεργασία να περιλαμβάνει 

και τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών σε παρέκκλιση (Kασκαρέλης, 2004). 

 Σημαντική επίσης είναι η Oδηγία για τη BCCI που προβλέπει τη ροή 

πληροφόρησης από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών στις εθνικές εποπτικές 

αρχές για επιμέρους ιδρύματα και αγορές και από τις εθνικές εποπτικές αρχές προς το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να 

χρησιμεύσει και να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών κατά την 

άσκηση των βασικών του καθηκόντων. Επιπλέον, σε περίπτωση συστημικών 

επιπτώσεων, οι εθνικές εποπτικές αρχές θα ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Κεντρικών Τραπεζών σε περιπτωσιολογική βάση, εάν ανακύψει τραπεζική κρίση 

(Kασκαρέλης, 2004). 

 Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι όπως έχει διαμορφωθεί το σύγχρονο ευρωπαϊκό 

τραπεζικό σκηνικό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασκεί τη νομισματική πολιτική, 

διατηρώντας παράλληλα περιορισμένες αρμοδιότητες στο πεδίο της τραπεζικής 

εποπτείας και της παροχής ρευστότητας για τη στήριξη των χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων. Σε περίπτωση ενδεχόμενης κρίσης όμως δεν μπορούμε να προβλέψουμε με 

σιγουριά πως θα εξελιχθεί η διαχείρισή της, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί ως τώρα σε καταστάσεις τραπεζικών κρίσεων. 

Μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα, εάν η τράπεζα που αντιμετώπιζε 

προβλήματα φερεγγυότητας ή ρευστότητας είναι ένας μεγάλος πανευρωπαϊκός 

τραπεζικός όμιλος, τις εποπτικές ευθύνες του οποίου επωμίζονται πολλά κράτη. Ωστόσο, 

σύμφωνα με άποψη του Padoa-Scioppa αυτό μπορεί να έχει θετικές συνέπειες, αφού 

εξαιτίας της απουσίας συγκεκριμένης πρόβλεψης στη συνθήκη του Maastricht για δράση 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως δανειστή ύστατης προσφυγής, υφίσταται μία 
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αποδυνάμωση του ηθικού κινδύνου (moral hazard) μέσω της δημιουργίας κλίματος 

«δημιουργικής αμφιβολίας». 

 

Γ. Τραπεζική εποπτεία 

 

1) Θεωρητική προσέγγιση 

 

  Η θεωρητική δικαιολόγηση της εποπτείας συνδέεται πρώτα με το επιχείρημα της 

«αποτυχίας των αγορών». Η τελευταία μπορεί να οφείλεται σε τρεις κυρίως παράγοντες: 

στη μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή δομή, στη σημασία των εξωτερικών οικονομιών και 

στην ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Κατά δεύτερο λόγο, 

κάνοντας μία ιστορική ανασκόπηση, παρατηρούμε ότι το τραπεζικό σύστημα έχει 

προσελκύσει έντονη ελεγκτική παρουσία, καθώς στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας 

οι τράπεζες εξαρτώνται απόλυτα από την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου δανείων και τίτλων. Άρα, ο εποπτικός έλεγχος κρίνεται σημαντικός, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή η εμπιστοσύνη. Επιπλέον, οι τράπεζες εποπτεύονται, 

γιατί μία ενδεχόμενη κατάρρευση του πιστωτικού συστήματος θα προκαλούσε αρνητικές 

εξωτερικές οικονομίες και σοβαρές συνέπειες στους αποταμιευτές (Προβόπουλος και 

Γκόρτσος, 2004). 

 Προσέτι, η τραπεζική εποπτεία κρίνεται επιβεβλημένη και για τον ακόλουθο 

λόγο. Σε συνθήκες έντονης κρίσης μόνο οι οικονομικές αρχές ενός κράτους, ήτοι η 

κυβέρνηση ή η κεντρική τράπεζα, μπορούν να εγγυηθούν την ομαλή συνέχιση της 

λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Όλες όμως οι κυβερνήσεις επιθυμούν να  

περιορίσουν όσο το δυνατό περισσότερο το κόστος παρέμβασης σε περιόδους κρίσεις. 

Επομένως, είναι προτιμότερο να προλαμβάνουν παρά να θεραπεύουν το πρόβλημα, 

θεσπίζοντας κανόνες προληπτικής εποπτείας σε ομαλές περιόδους. 

 Το ισχυρότερο επιχείρημα όμως σε θεωρητική και πρακτική βάση που θεμελιώνει 

την άσκηση προληπτικής εποπτείας στις τράπεζες συνδέεται με την ασυμμετρία 

πληροφόρησης. Η αδυναμία των αποταμιευτών να  γνωρίζουν με πληρότητα την 

ποιότητα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, μπορεί να τους ωθήσει σε 

επιλογές που δεν είναι πάντα «κοινωνικά άριστες». Οι τελευταίοι ενδέχεται να 
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ακολουθήσουν στρατηγικές ανάληψης κινδύνων τολμηρότερες και όχι τόσο συνετές. 

Έτσι, δημιουργείται το φαινόμενο του ηθικού κινδύνου. Ο ηθικός αυτός κίνδυνος γίνεται 

μεγαλύτερος, όταν πρόκειται για τραπεζικά ιδρύματα μεγάλου μεγέθους, μολονότι 

επικρατεί η λανθασμένη εντύπωση ότι οι μεγάλες είναι αδύνατο να καταρρεύσουν επειδή 

είναι πολύ ισχυρές ή επειδή οι νομισματικές αρχές θα αναλάβουν το ρόλο του δανειστή 

ύστατης προσφυγής, αν παρουσιαστεί ανάγκη. 

 Επίσης, η διενέργεια εποπτικού ελέγχου συμβάλλει και στην εξασφάλιση της 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας, που αποτελεί σπουδαίο δημόσιο αγαθό. Συνεπώς, η 

ύπαρξη κανόνων για την αποφυγή των συστημικών κρίσεων είναι απαραίτητη, καθώς το 

κοινωνικό κόστος από την κατάρρευση μίας τράπεζας είναι τεράστιο και υπερβαίνει 

κατά πολύ το ιδιωτικό κόστος. Αυτό εξηγείται και από το γεγονός ότι οι τράπεζες 

συνδέονται μέσω μιας διατραπεζικής αγοράς και συνεργάζονται προκειμένου να 

εξομαλύνουν τις διακυμάνσεις στη ρευστότητά τους , δανείζοντας η μία την άλλη. Ως εκ 

τούτου, η αδυναμία μιας τράπεζας να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της μπορεί να 

κλονίσει το σύνολο του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού συστήματος. 

 Ακόμη, στα περισσότερα κράτη το κύριο βάρος του εποπτικού ελέγχου πέφτει 

στα τραπεζικά ιδρύματα, ενώ βαρύνει λιγότερο τους υπόλοιπους χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες αποτελούν τον πυρήνα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Επιπλέον, σε σύγκριση με τις τράπεζες, τα στοιχεία 

ενεργητικού των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαίων κεφαλαίων και 

ασφαλιστικών ταμείων είναι στο σύνολό τους άμεσα ρευστοποιήσιμα στις αγορές, ενώ 

για τους οργανισμούς αυτούς δεν υφίσταται κάποια μορφή εγγύησης των αποταμιεύσεων 

ή κάποιος μηχανισμός ανάλογος με το «δανειστή ύστατης προσφυγής», με αποτέλεσμα 

να μην αναφύονται προβλήματα που συνδέονται με τον ηθικό κίνδυνο (moral hazard) 

στον ίδιο βαθμό, κατά τον οποίο συμβαίνει στις τράπεζες (Προβόπουλος και Γκόρτσος, 

2004). 

 Ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχόλησε τις εποπτικές αρχές ήταν η εμφάνιση 

πανικού στα ταμεία των εμπορικών τραπεζών και η επακόλουθη αδυναμία των 

καταθετών για άμεση μετατροπή των καταθέσεών τους σε ρευστά διαθέσιμα. Είναι 

λογικό μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα πανικού οι καταθέτες να προσπαθούν με κάθε τρόπο να 

ρευστοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους, με σκοπό να διακρατήσουν τα χρήματα ή να τα 
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τοποθετήσουν σε ασφαλή αξιόγραφα. Ακολούθως, για να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους έναντι των καταθετών τους, οι τράπεζες προβαίνουν σε εσπευσμένη 

ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού τους. Καθώς λοιπόν ελαττώνεται η αξία των 

περιουσιακών τους στοιχείων, ο κίνδυνος χρεοκοπίας αυξάνεται. 

 Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων πανικού οι αρχές δημιουργούν ταμεία 

εγγύησης καταθέσεων. Έτσι, ο καταθέτης δεν πανικοβάλλεται, ακόμη και αν η τράπεζα 

είναι αφερέγγυα ή απλά αντιμετωπίζει προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας. Αλλά και 

χωρίς κάποιο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων της 

τράπεζας δημιουργεί κίνητρα για την ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων σε βάρος των 

αποταμιευτών και των πιστωτών. Αυτό είναι το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου, το οποίο 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. Εισάγοντας ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων 

προκύπτει μία αντίστροφη σχέση ανάμεσα στο πρόβλημα του ηθικού κινδύνου και τον 

κίνδυνο τραπεζικού πανικού, η οποία φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί. Αν 

υποθέσουμε λοιπόν ότι το σύστημα εγγύησης καταθέσεων προσφέρει κάλυψη 100%, η 

πιθανότητα τραπεζικού κινδύνου μηδενίζεται [Pr(R)=0], ενώ αυξάνεται ο ηθικός 

κίνδυνος Pr(M). Αν υποθέσουμε στη συνέχεια ότι το σύστημα εγγύησης καταθέσεων 

περιορίζει το βαθμό εγγύησης των καταθέσεων, θα αυξηθεί η πιθανότητα  Pr(R), ενώ 

παράλληλα θα μειωθεί ο ηθικός κίνδυνος Pr(M). Εάν η δομή του συστήματος εγγύησης 

καταθέσεων είναι αυτή που παριστάνει το σημείο Α του Διαγράμματος, οι αποταμιευτές 

έχουν περιορισμένα κίνητρα να προβούν σε πρόωρες αναλήψεις κάτω από συνθήκες 

πανικού, ενώ η διοίκηση της τράπεζας έχει πολλά κίνητρα να προβεί στην ανάληψη 

υψηλών κινδύνων. Στην περίπτωση που οι εποπτικές αρχές επιχειρήσουν μία 

αναδιάρθρωση του συστήματος  εγγύησης καταθέσεων στο σημείο Β, αυξάνεται αρκετά 

ο κίνδυνος τραπεζικού πανικού και μειώνεται ανάλογα ο ηθικός κίνδυνος (Προβόπουλος 

και Γκόρτσος, 2004). 

 Ένα σχήμα εγγύησης καταθέσεων μπορεί να είναι: 

Α) ομοιογενές (flat), όπου το ίδιο επασφάλιστρο ισχύει για όλες τις τράπεζες 

Β) αναλογικό (size based), όπου το επασφάλιστρο αποτελεί σταθερό ποσοστό των 

καταθέσεων και  
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Γ) προσαρμοσμένο στον κίνδυνο (risk based), όπου το επασφάλιστρο κινδύνου 

προσαρμόζεται ανάλογα με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών 

(Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1  
Το πρόβλημα επιλογής μεταξύ ηθικού κινδύνου και κινδύνου τραπεζικού πανικού 

 
 
 

Κίνδυνος τραπεζικού πανικού (R) 

A 

B 

Ηθικός 
κίνδυνος  
(Μ) 

 
 Στο Διάγραμμα 2 στον οριζόντιο άξονα μετρούμε το ύψος των αναλαμβανομένων 

κινδύνων και στον κάθετο το ύψος του ασφαλίστρου. Η οριζόντια γραμμή παριστάνει 

ένα ομοιογενές σχήμα εγγύησης καταθέσεων και η ανερχόμενη γραμμή ένα σχήμα 

προσαρμοσμένο στον κίνδυνο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αν οι εποπτικές αρχές δε 

ρυθμίζουν το ασφάλιστρο ανάλογα με τον κίνδυνο, δύο τράπεζες με διαφορετική 

κατατομή κινδύνων (risk profile), όπως η Α και η Β, πληρώνουν το ίδιο ασφάλιστρο. Αν 

λογουχάρη οι δύο τράπεζες έχουν την ίδια ακριβώς διάρθρωση παθητικού, αλλά το 

ενεργητικό της Α περιλαμβάνει αποκλειστικά στεγαστικά δάνεια, ενώ το ενεργητικό της 

Β αποκλειστικά έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, σε ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων 

όπου το ασφάλιστρο δεν προσαρμόζεται ανάλογα με τον κίνδυνο, η τράπεζα Β 

ουσιαστικά επιδοτεί τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Α (Προβόπουλος και Γκόρτσος, 

2004). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2  
Το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων 

 

 

Κίνδυνος  

 
Τράπεζα Β

 
Τράπεζα Α

Σχήμα προσαρμοσμένο 
στον κίνδυνο 

Σχήμα μη 
προσαρμοσμένο 
στον κίνδυνο 

Ασφάλιστρο  

 
 Γι’ αυτό, επιβάλλεται να ορίζεται ένα δίκαιο ασφάλιστρο για τις καταθέσεις των 

εμπορικών τραπεζών μέσω της εγγραφής ενός “put option” από τις εποπτικές αρχές στα 

στοιχεία του ενεργητικού της τράπεζας που «αγοράζει» την εγγύηση των καταθέσεων, 

δηλαδή που ασφαλίζει τις καταθέσεις της. Έτσι, εάν η τράπεζα πετύχει υψηλές αποδόσεις 

και η καθαρή της αξία (ίδια κεφάλαια) είναι θετική, θα παραμείνει στην αγορά 

συνεχίζοντας τις εργασίες της. Αντίθετα, αν η τράπεζα είναι αφερέγγυα εξαιτίας της 

κακής ποιότητας του χαρτοφυλακίου της και η καθαρή θέση γίνει αρνητική, τότε η 

τράπεζα περιέρχεται στην αρμοδιότητα της εποπτικής αρχής, η οποία αναλαμβάνει το 

κόστος της αφερεγγυότητας και πληρώνει τους ασφαλισμένους καταθέτες, 

ρευστοποιώντας στοιχεία του ενεργητικού της τράπεζας. 

 Αναμφίβολα, η εποπτεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος συντελεί στη 

διασφάλιση της σταθερότητας του συγκεκριμένου συστήματος, ενώ ταυτόχρονα 

εξυπηρετεί την ευρύτερη ανάγκη για ομαλή διεθνή χρηματοπιστωτική λειτουργία. 

Συνεπώς, η έννοια της προληπτικής εποπτείας συνδέεται άμεσα με την καλή διοικητική 

και λογιστική οργάνωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και την ύπαρξη πρόσφορων 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Το σύνθετο αυτό έργο επωμίστηκε σε μεγάλο βαθμό 
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το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, το οποίο προσδιόρισε επακριβώς τις γενικές αρχές και τα 

τεχνικά μέσα εποπτείας (Δούβλης, 2003). 

 Η βασική αρχή προληπτικής εποπτείας των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυμάτων 

συνίσταται στην ανάθεση του καθήκοντος για την παροχή άδειας εγκατάστασης στις 

αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ η αντίστοιχη ευθύνη καταλαμβάνει τόσο τις θυγατρικές 

τράπεζες, όσο και τα υποκαταστήματα που βρίσκονται σε άλλες κοινοτικές χώρες, καθώς 

και την εκτός του κράτους κύριας εγκατάστασης απλή παροχή τραπεζικών υπηρεσιών. Η 

συνεργασία βέβαια των αρμόδιων εποπτικών αρχών των κρατών υποδοχής έχει 

καθοριστική σημασία για την επιτυχή έκβαση του συνολικού εποπτικού έργου. Γι’ αυτό, 

ανατίθεται στις τελευταίες η παρακολούθηση της ρευστότητας των υποκαταστημάτων 

που βρίσκονται στο έδαφός τους. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ως αρμόδιες 

εποπτικές αρχές αναγορεύονται από τις εσωτερικές νομοθεσίες των κρατών μελών οι 

κεντρικές τους τράπεζες ή στην περίπτωση που υφίστανται διαφορετικές εποπτικές 

αρχές, αυτές βρίσκονται συνήθως υπό την αιγίδα των κεντρικών τραπεζών. Επιπλέον, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κατ’ εξαίρεση συντονιστικά καθήκοντα, ενώ έχουν 

διατυπωθεί αρκετοί προβληματισμοί σχετικά με τη χαλαρή αυτή συμμετοχή της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην όλη εποπτική διαδικασία, καθώς σύμφωνα με 

αυτή την άποψη ένας ενεργότερος κεντροποιημένος έλεγχος του ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος θα προσέδιδε μεγαλύτερη συνοχή στην εποπτεία σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο (Δούβλης, 2003). 

 Προσεγγίζοντας την έννοια της εποπτείας σύμφωνα με τη θεωρία της 

ανικανότητας (incompetence theory), μία κρίση μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η 

αρμόδια εποπτική αρχή δεν είναι σε θέση να ασκήσει το εποπτικό της έργο 

αποτελεσματικά. Ωστόσο, η θεωρία αυτή φαίνεται ατελής και ανεπαρκής, αν εξετάσουμε 

τα παραδείγματα τραπεζικών κρίσεων που σημειώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Λογουχάρη, αν διερευνήσουμε την τραπεζική κρίση στην Αγγλία στα μέσα της δεκαετίας 

του 1970, παρατηρούμε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας κατάφερε να «διασώσει» 

το αγγλικό τραπεζικό σύστημα που ήταν στα όρια της κατάρρευσης, αλλά δεν ήταν σε 

θέση να εμποδίσει προηγουμένως την κρίση, η οποία έκανε τη μετέπειτα «διάσωση» 

απαραίτητη. Ακόμη, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας ποτέ ως τότε δε θέλησε να προβεί 

σε στενή εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, επειδή κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
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κλονίσει το τραπεζικό απόρρητο και την εμπιστοσύνη των πελατών των τραπεζών, που 

είναι καθοριστικό μέρος της παραδοσιακής τραπεζικής πολιτικής στη Βρετανία (Moran, 

1984). 

 Εάν ερευνήσουμε περαιτέρω την τραπεζική κρίση του 1974 στην Αγγλία, 

βλέπουμε ότι διεξάγονταν περιορισμένοι έλεγχοι όσον αφορά τις επιχειρήσεις που 

δικαιούνταν να ονομάζονται «τράπεζες», με αποτέλεσμα διάφορες επιχειρήσεις 

εκμεταλλευόμενες το ελαστικό νομοθετικό καθεστώς να χρησιμοποιούν το 

χαρακτηρισμό «τράπεζα», με όλες τις ευνοϊκές παραμέτρους που αυτός συνεπάγεται και 

να αναπτύσσουν συχνά ανέντιμη και παράνομη επιχειρηματική δράση. Επιπλέον, στα 

πλαίσια της «χαλαρής» αυτής εποπτείας, οι εποπτικές αρχές έδειχναν απεριόριστη 

εμπιστοσύνη στους τραπεζίτες, θεωρώντας ότι εργάζονται συνετά και έτσι οι τελευταίοι 

απολάμβαναν πολύ μεγάλης ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των τραπεζικών τους 

εργασιών. Αυτή η υπερβολή εξυπηρετούσε ισχυρά συμφέροντα και εσωτερικές 

πολιτικές, αφήνοντας τους τραπεζίτες να αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα 

χωρίς στενό γραφειοκρατικό έλεγχο και νομοθετικούς περιορισμούς, όπως συνέβαινε στα 

υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Η χάραξη της πολιτικής αυτής προσέδωσε στο αγγλικό 

τραπεζικό σύστημα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιτυχία και εντυπωσιακή υπεροχή σε 

σχέση με άλλα πιστωτικά συστήματα κατά τις δεκαετίες του  ’60 και του ’70, αλλά 

αργότερα προκάλεσε τον ισχυρό κλυδωνισμό του (Moran, 1984). 

 Συνεχίζοντας τη θεωρητική προσέγγιση της τραπεζικής εποπτείας, παρατηρούμε 

ότι ανακύπτει το γνωστό ως πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου. Οι σχέσεις εντολέα-

εντολοδόχου κωδικοποιούνται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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 Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1, οι επόπτες είναι εντολοδόχοι των 

ψηφοφόρων-φορολογούμενων (εντολέων), αφού οι φορολογούμενοι καλούνται να 

πληρώσουν το κόστος των κάθε μορφής παρεμβάσεων της εποπτικής αρχής. To 

πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου προκύπτει καταρχήν, επειδή ο εντολοδόχος δεν έχει τα 

ίδια κίνητρα με τον εντολέα να ελαχιστοποιήσει το κόστος για την οικονομία. Κατά 

δεύτερο λόγο, οι εποπτικές αρχές χαλαρώνουν ενίοτε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους 

ακολουθώντας ανεκτική στάση για λόγους που συνδέονται με το πολιτικό κόστος ή για 

να μην αποκαλυφθεί η χαμηλή παραγωγικότητα της εποπτικής υπηρεσίας. Τρίτον, οι 

εποπτικές αρχές αποκρύπτουν ορισμένες φορές το πρόβλημα αφερεγγυότητας μιας 

τράπεζας, με την ελπίδα ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί στην πορεία. Επίσης, τα στελέχη 

της εποπτικής υπηρεσίας επιδεικνύουν συχνά ανοχή, γιατί επιθυμούν να προστατεύσουν 

την επαγγελματική τους καριέρα (Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 

 Οι τράπεζες αποδέχονται καταθέσεις των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και 

άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών και επενδύουν τα χρήματα αυτά σε 

δανειοδοτήσεις ή σε διαπραγματεύσιμους τίτλους, αποσκοπώντας στο κέρδος. Συνεπώς, 

οφείλουν να διαχειριστούν και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτές τις 

δραστηριότητες. Τα τραπεζικά ιδρύματα όμως επιλέγουν εκείνους τους συνδυασμούς 

απόδοσης-κινδύνου που μεγιστοποιούν το ιδιωτικό κέρδος, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 

το κοινωνικό κόστος που μπορεί να προκύψει από μία συστημική κρίση ή μία 

ενδεχόμενη κατάρρευσή τους. Κατά συνέπεια, η εποπτική αρχή (εντολέας) οφείλει να 

αποσκοπεί στην επιβολή ενός συστήματος, που να περιορίζει το συστημικό κίνδυνο, 

ελέγχοντας τη στρατηγική και την τακτική ανάληψης κινδύνων των επιμέρους 

τραπεζικών ιδρυμάτων (εντολοδόχων). Η εποπτική αρχή εκπροσωπεί την κυβέρνηση και 

κατ’ επέκταση τους πολίτες, των οποίων οι αποταμιεύσεις θα εκτεθούν σε κίνδυνο σε 

περίπτωση συστημικής απειλής. 

 

2) Αναγκαιότητά της 

 

 Η θέσπιση κανόνων που περιορίζουν τις δραστηριότητες και τις επιλογές των 

τραπεζών επιβάλλεται καταρχήν, διότι η σύζευξη της δημιουργίας χρήματος μέσω της 

χορήγησης πιστώσεων, αν και επιτρέπει στις τράπεζες να παρέχουν ασφάλεια 
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ρευστότητας στους πελάτες τους και υπηρεσίες παρακολούθησης, εγκυμονεί ενδεχόμενο 

κίνδυνο εφόρμησης των καταθετών στις τράπεζες για μαζικές αναλήψεις. Μία εφόρμηση 

μπορεί αν προκληθεί σε γενικές γραμμές από τρεις παράγοντες: την ψυχολογία των 

καταθετών, την αδυναμία τους να παρακολουθούν, να ενημερώνονται και να κατανοούν 

τις εξελίξεις και από τη διάδοση δυσοίωνων πληροφοριών. Τα παραπάνω στοιχεία 

μπορούν να επιφέρουν σοβαρό πλήγμα σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, αφού είναι σε θέση να 

κλονίσουν την εμπιστοσύνη των καταθετών στην τράπεζά τους. 

 Ωστόσο, η πιθανότητα εφόρμησης δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη θέσπιση 

περιοριστικών κανόνων και εποπτικού πλαισίου, καθώς και άλλες επιχειρήσεις 

αποτυγχάνουν ή πτωχεύουν. Εκείνο που υπαγορεύει τη διαφορετική θεσμική μεταχείριση 

των τραπεζών είναι ο κίνδυνος δημιουργίας συστημικής κρίσης, η οποία μπορεί να 

προκληθεί από οποιοδήποτε μεμονωμένο περιστατικό εφόρμησης. Μία συστημική κρίση 

δεν μπορεί να επιφέρει μόνο την κατάρρευση του συνολικού πιστωτικού συστήματος, 

αλλά πλήττει και όλους τους κλάδους της οικονομίας. 

 Οι συστημικές κρίσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν επικρατούσε 

«πειθαρχία της αγοράς» και οι καταθέτες είχαν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν 

συστηματικά  και να αξιολογούν τις πληροφορίες για τη λειτουργία των τραπεζών και 

τους κινδύνους που αυτές αναλαμβάνουν. Επειδή όμως η συνετή διαχείριση και 

πειθαρχία των τραπεζών δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από τους μηχανισμούς της αγοράς 

και τα ψυχολογικά κίνητρα των καταθετών, το έργο αυτό έχει ανατεθεί στο κράτος, σε 

θεσμούς και εποπτικά όργανα. Οι κανόνες που θεσπίζονται μέσα από αυτές τις 

διαδικασίες όμως πρέπει να κατοχυρώνουν την ασφάλεια του πιστωτικού τομέα, χωρίς 

να συμπιέζουν υπέρμετρα τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά του. Τη χρυσή 

τομή μεταξύ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος 

διασφαλίζουν οι κανόνες που ενισχύουν τη διαφάνεια επιλογών , επιδόσεων και 

εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών. Η διαφάνεια αυτή επιτρέπει τη διάχυση 

πληροφοριών, προάγοντας έτσι τη σταθερότητα του πιστωτικού περιβάλλοντος. 

 Εν τούτοις, η διαφάνεια δεν επιλύει ριζικά το πρόβλημα της ατελούς 

πληροφόρησης. Χρειάζεται ακόμη ο αποδέκτης της πληροφορίας να έχει την απαραίτητη 

τεχνογνωσία, προκειμένου να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που του 

δίνονται. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστούν  οι 
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προτάσεις για τη θέσπιση κανόνων που ρυθμίζουν τη μερική αναστολή της 

μετατρεψιμότητας των καταθέσεων, ώστε οι τράπεζες να υποχρεούνται να μην 

πληρώνουν τους εφορμούντες παρά μόνο τους νηφάλιους καταθέτες. Ένα τέτοιο 

κανονιστικό πλαίσιο θα καταργούσε το βασικό λόγο ύπαρξης των τραπεζών, που είναι η 

παροχή ασφάλειας ρευστότητας με χαμηλό κόστος. 

 Όσον αφορά το δανειστή ύστατης προσφυγής, ο μοναδικός κανόνας που θα 

μπορούσε να  ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του θα ήταν η δέσμευση εκ μέρους του  

ότι πάντα θα δανείζει οποιαδήποτε τράπεζα αδυνατεί να δανειστεί από την αγορά, επειδή 

δεν διαθέτει επαρκείς εμπράγματες ασφάλειες. Όμως, μία τέτοια δέσμευση θα ενθάρρυνε 

τις τράπεζες να εκτίθενται σε υψηλότερους πιστωτικούς κινδύνους. Γι’ αυτό το λόγο, ο 

δανειστής ύστατης προσφυγής πρέπει να αφήνει δημιουργικές αμφιβολίες για τις 

προϋποθέσεις, το είδος και την έκταση της αρωγής που θα παρέχει, εάν χρειαστεί 

(Προβόπουλος και Γκόρτσος, 2004). 

 Δημιουργικές αμφιβολίες πρέπει να αφήνουν και οι κανόνες της ασφάλισης 

καταθέσεων, γιατί όταν το σύστημα ασφαλίζει πλήρως τους καταθέτες, αυτοί 

εφησυχάζουν και αποδυναμώνεται το κίνητρό τους για εγρήγορση και παρακολούθηση. 

Επίσης, υποβαθμίζεται και το κίνητρο των τραπεζών να επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή 

ασφάλεια χαρτοφυλακίου. Οι παρενέργειες αυτές θα ήταν περιορισμένες, εάν συνδεόταν 

το ασφάλιστρο των καταθέσεων με το βαθμό επικινδυνότητας χαρτοφυλακίου κάθε 

τράπεζας. Υπό συνθήκες όμως ασύμμετρης πληροφόρησης, που συνήθως επικρατεί στην 

αγορά, η προοπτική αυτή είναι ανέφικτη και ανεπιθύμητη από πλευράς κοινωνικής 

ευημερίας. 

 Έτσι, το μεγαλύτερο βάρος για την ασφάλεια των καταθέσεων φέρει ο θεσμός 

των υποχρεωτικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 

των εποπτικών αρχών σε διεθνές επίπεδο. Το ενδεδειγμένο ελάχιστο ποσοστό ιδίων 

κεφαλαίων είναι αυτό που επιτυγχάνει τη χρυσή τομή μεταξύ αποτελεσματικότητας και 

ασφάλειας του τραπεζικού συστήματος. Η αρχή αυτή ενέπνευσε και το πρόσφατο έργο 

της Επιτροπής της Βασιλείας. Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, προβάλλει επιτακτική η 

ανάγκη χάραξης αποτελεσματικού εποπτικού πλαισίου. 

  Πρέπει ακόμη να ληφθεί υπόψη ότι η καθιέρωση του ευρώ αυξάνει την 

πιθανότητα της διάδοσης των προβλημάτων σταθερότητας πέρα από τα εθνικά σύνορα.  
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Επιπλέον, ακόμη και αν τα ίδια τα προβλήματα δεν προκαλούνται απαραιτήτως από το 

ευρώ, μπορούν να επιταχυνθούν σημαντικά λόγω της ύπαρξής του (Padoa-Schioppa, 

1999).  

 Επιπλέον, η διεθνοποίηση των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ είναι μία σύνθετη 

διαδικασία, που μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Ο κλασικός τρόπος είναι η ανάπτυξη 

των διασυνοριακών κλάδων και των υποκαταστημάτων. Μερικές τράπεζες είναι ωστόσο 

διαφοροποιημένες διεθνώς. Λογουχάρη, το γερμανικό, το γαλλικό και το ολλανδικό 

τραπεζικό σύστημα είναι έντονα διαφοροποιημένα διεθνώς. Ένας άλλος τρόπος να 

διεθνοποιηθούν οι τραπεζικές εργασίες είναι η υλοποίηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων 

ή εξαγορών. Η διεθνοποίηση όμως μπορεί να πάρει και πιο έμμεσες μορφές. Ως 

«πλουτοπαραγωγικές» επιχειρήσεις, οι τράπεζες αναπτύσσουν δραστηριότητες 

ταυτόχρονα σε αγορές που έχουν ποικίλες διαστάσεις: τοπική, εθνική, ηπειρωτική (ή 

ευρωπαϊκή) και σφαιρική. Η παγίωση του ευρώ έχει διευρύνει τις τραπεζικές υπηρεσίες 

και τα προϊόντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, τα συνδεδεμένα δίκτυα συστημάτων 

πληρωμής αυξάνουν σαφώς τη δυνατότητα διάδοσης της οικονομικής αστάθειας από μια 

χώρα σε άλλη, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να εκτίθενται σε κρίσεις που δημιουργούνται 

πέρα από τα εθνικά τους σύνορα.  

 Ακόμη, η τραπεζική μεσολάβηση που διενεργείται από οικονομικούς μεσάζοντες 

και θεσμικούς επενδυτές, καθώς επίσης και δραστηριότητα κύριας αγοράς, έχει αυξηθεί, 

καθώς ωθείται από τις δημογραφικές αλλαγές, από το αυξανόμενο βάθος και τη 

ρευστότητα της αναδυόμενης αγοράς που εκτείνεται στην ευρωζώνη. Επίσης, οι 

τραπεζικές διαδικασίες και τα προϊόντα εξελίσσονται και αλλάζουν με γρήγορους 

ρυθμούς, ενώ η τεχνολογία της πληροφορικής προσφέρει αυξανόμενες δυνατότητες για 

την παροχή ενός μεγάλου αριθμού νέων υπηρεσιών.  Όλοι αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν 

τον ανταγωνισμό, ασκούν πίεση  για την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας και 

υποχρεώνουν τις τράπεζες να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους. Η πίεση για αύξηση 

της αποδοτικότητας και ορισμένες οικονομικές απώλειες λόγω του ευρώ μπορούν να 

ωθήσουν μερικές τράπεζες να επιδιώξουν αύξηση της κερδοφορίας τους μέσω της 

συνεργασίας τους με μία άγνωστη επιχείρηση ή  μέσω της επέκτασης  σε ιδιαίτερα 

επικίνδυνες γεωγραφικές περιοχές, με αποτέλεσμα να εκτεθούν σε στρατηγικούς 

κινδύνους. Τέλος, η ανεπαρκής εφαρμογή των νέων τεχνολογιών μπορεί να έχει 
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δυσμενείς επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των τραπεζών. Για όλους αυτούς 

τους λόγους, κρίνεται αναγκαία η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας (Padoa-Schioppa, 

1999). 

 

3) Μορφές εποπτείας  

  

 Με την έναρξη λειτουργίας της ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

απέκτησε μεν την αρμοδιότητα άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, αλλά δε 

συνέβη το ίδιο και με την άσκηση προληπτικής εποπτείας στα κοινοτικά πιστωτικά 

ιδρύματα. Η εποπτεία των τραπεζών ασκείται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, οι οποίες 

σε ορισμένες χώρες, όπως στην Ελλάδα, είναι η Κεντρική Τράπεζα και σε άλλες χώρες 

ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών περιορίζεται προς το παρόν στη συμβολή 

στην ομαλή άσκηση εκ μέρους των αρμόδιων εθνικών αρχών των πολιτικών που 

αφορούν στην προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παράλληλα, η άσκηση προληπτικής εποπτείας γίνεται 

από τις αρμόδιες αρχές βάσει εναρμονισμένων κανόνων, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε 

μία σειρά κοινοτικών Οδηγιών, που ενσωματώνονται στη νομοθεσία των κρατών μελών 

και αποτελούν πλέον εθνικό δίκαιο. Η ενσωμάτωση μάλιστα των Οδηγιών αυτών 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Επίσης, οι εξελίξεις στις αγορές δημιουργούν συνεχώς νέα δεδομένα. Λογουχάρη, 

η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η δημιουργία σύνθετων χρηματοπιστωτικών 

ομίλων έχουν αποτελέσει ήδη αντικείμενο συζητήσεων στους φορείς που νομοθετούν 

αναφορικά με την τραπεζική εποπτεία και επηρέασαν τη σύνταξη συγκεκριμένων 

κατευθυντήριων γραμμών και Οδηγιών. Οι πιο σημαντικές Οδηγίες που συνθέτουν το 

ισχύον εποπτικό πλαίσιο και αξίζει να καταγραφούν είναι οι ακόλουθες:   

 Α) Η Οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων 

(89/647/18-12-89) και η συναφής για την Ελλάδα Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδας υπ’ αριθ. 2054/18-3-92 για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Η ανωτέρω Oδηγία σε γενικές 

γραμμές εισήγαγε μία μέθοδο ενός ειδικού συντελεστή φερεγγυότητας (the solvency 
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ratio) που δείχνει το ποσοστό κάλυψης της συνολικής έκθεσης στον κίνδυνο ενός 

πιστωτικού ιδρύματος έναντι των ιδίων του κεφαλαίων. Πρόκειται για ένα εργαλείο 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. O συντελεστής προκύπτει από ένα κλάσμα με 

αριθμητή τα ίδια κεφάλαια και παρανομαστή το άθροισμα των στοιχείων ενεργητικού 

και των εκτός ισολογισμού στοιχείων σταθμισμένα κατά τον κίνδυνο. Τα πιστωτικά 

ιδρύματα υποχρεούνται να διατηρούν μονίμως τον ανωτέρω συντελεστή σε ύψος όχι 

κατώτερο του 8%. Σε περίπτωση που πέσει κάτω από 8% η κεντρική τράπεζα μεριμνά 

όπως το πιστωτικό ίδρυμα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να επαναφέρει το συντομότερο 

δυνατόν το συντελεστή στο ελάχιστο όριο. Στους απρόοπτους κινδύνους των συμβάσεων 

που αφορούν επιτόκια και τιμές συναλλάγματος εφαρμόζεται εναλλακτικά μία από τις 

παρακάτω μεθόδους μέτρησης των κινδύνων: α) η μέθοδος των τρεχουσών τιμών 

(marking to market), β) η μέθοδος του αρχικού ανοίγματος (the original exposure 

approach). Η οδηγία 89/647/18-12-89 τροποποιήθηκε ως προς τις ενυπόθηκες πιστώσεις 

από την Οδηγία 98/32/22-6-98 (Kασκαρέλης, 2004). 

 Β) Η Οδηγία για την κεφαλαιακή επάρκεια των επενδυτικών εταιριών και των 

πιστωτικών ιδρυμάτων (93/6/15-3-93, capital adequacy), όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 98/31/22-6-98, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 2396/96 και 

εξειδικεύθηκε με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας υπ’ αριθ. 2397/7-

11-96. Σύμφωνα με αυτήν, οι κεντρικές τράπεζες παρακολουθούν την υποβολή 

στοιχείων και υπολογίζουν με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού την τήρηση των 

πολύπλοκων διατάξεων περί κεφαλαιακής επάρκειας που στόχο έχουν την κάλυψη 

κινδύνων και τελικά τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το σύστημα 

ελέγχου βασίζεται: α) στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών που αποτελείται από περιουσιακά 

στοιχεία σε χρηματοοικονομικά εργαλεία, τίτλους και παράγωγα προς επαναπώληση ή 

απόκτηση κέρδους από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις μεταξύ των τιμών αγοράς και 

πώλησης και ανοίγματα που οφείλονται σε μη διακανονισθείσες συναλλαγές και 

εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα, β) στην υποχρέωση τήρησης σε διαρκή βάση των 

ιδίων κεφαλαίων σε ένα επίπεδο ώστε να καλύπτονται οι εξής κίνδυνοι: ο κίνδυνος θέσης 

από ανοίγματα σε χρεωστικούς τίτλους, μετοχές και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά 

μέσα επί χρεωστικών τίτλων, μετοχών, επιτοκίων και συναλλάγματος, ο κίνδυνος τιμών 

συναλλάγματος λόγω της μεταβλητότητας των ισοτιμιών και ο κίνδυνος 
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αντισυμβαλλομένου και διακανονισμού / παράδοσης. Για τον υπολογισμό του συνολικού 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για εποπτικούς σκοπούς υπολογίζονται πρώτα οι 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους κινδύνους θέσης, τιμών συναλλάγματος, 

αντισυμβαλλομένου ενεργητικό και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία (πιστωτικός 

κίνδυνος), ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται ως ποσοστό 

που προκύπτει από το κλάσμα με παρανομαστή το άθροισμα των εκτός χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών σταθμισμένου ενεργητικού και του ονομαστικού / πλασματικού 

σταθμισμένου ενεργητικού του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και με αριθμητή τα 

συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια (Kασκαρέλης, 2004). 

 Γ) Η Οδηγία 92/30/6-4-92 σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε 

ενοποιημένη βάση και το Προεδρικό Διάταγμα 367/94 για την Ελλάδα. Η εποπτεία σε 

ενοποιημένη βάση (supervision on a consolidated basis) στηρίζεται σε λογιστικούς και 

εποπτικούς κανόνες που επιβάλλουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε 

κάθε όμιλο που αποτελείται από ένα πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει θυγατρικές άλλα 

πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα. Την ίδια υποχρέωση έχει και η 

χρηματοδοτική εταιρία η οποία είναι μητρική εταιρία πιστωτικού ιδρύματος. O έλεγχος 

της φερεγγυότητας, της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τους κινδύνους της 

αγοράς και των μεγάλων ανοιγμάτων διενεργείται σε ενοποιημένη βάση. Όταν η μητρική 

επιχείρηση ενός πιστωτικού ιδρύματος είναι χρηματοδοτική εταιρία η εποπτεία ασκείται 

από τις αρχές που χορήγησαν στο  πιστωτικό ίδρυμα την άδεια λειτουργίας 

(Kασκαρέλης, 2004). 

 Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει 

άδεια λειτουργίας σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη και έχουν ως μητρική επιχείρηση 

την ίδια χρηματοδοτική εταιρία, η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση ασκείται από τις 

αρμόδιες αρχές του πιστωτικού ιδρύματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος 

μέλος, στο οποίο συστήθηκε η χρηματοδοτική εταιρία. Στην Ελλάδα από τα τέλη του 

1994 είναι υποχρεωτικά δημοσιεύσιμες οι ετήσιες ενοποιημένες καταστάσεις των 

τραπεζικών ομίλων, ενώ από το 1998 οι όμιλοι των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες 

στο Χ.Α.Α. οφείλουν να δημοσιεύουν και τριμηνιαίες ενοποιημένες καταστάσεις. Μία 

ελληνική τράπεζα οφείλει να δημοσιεύει θεωρημένους ενοποιημένους ισολογισμούς και 

αποτελέσματα χρήσεως εάν: 
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α) κατέχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας 

ή περισσοτέρων τραπεζών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. 

β) ασκεί τον ανωτέρω έλεγχο με άλλους μετόχους με βάση μιας συμφωνίας με αυτούς. 

γ) κατέχει συμμετοχές που της επιτρέπουν να διορίζει ή να απολύει τις διοικήσεις των 

ανωτέρω ιδρυμάτων, 

δ) ασκεί δεσπόζουσα επιρροή. 

ε) είναι μεγαλύτερη από τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα με τα οποία έχει συνάψει 

συμφωνία για κοινή άσκηση διοίκησης, 

ζ) τα ίδια πρόσωπα ή η πλειοψηφία αυτών αποτελούν τη διοίκηση τραπεζών ή/ και 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Oι τράπεζες που έχουν συμμετοχικά δικαιώματα σε άλλες 

τράπεζες ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση 

υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ενοποιημένους λογαριασμούς πλην 

ελαχίστων εξαιρέσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία σε ενοποιημένη βάση με 

βάση τα ακόλουθα ενοποιημένα στοιχεία: 1) αναφορές αξιολόγησης κινδύνων, 2) 

συμμετοχές σε μη χρηματοδοτικές επιχειρήσεις, 3) αναφορές για μεγάλα χρηματοδοτικά 

ανοίγματα, 4) εκθέσεις κινδύνου αγοράς στην περίπτωση ισχυρών επενδυτικών εταιριών 

του ομίλου. 

 Δ) Η Οδηγία 92/121/5-2-93 για την εποπτεία και τον έλεγχο των μεγάλων 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων και η σχετική υπ’ αριθ. 

2246/16-9-93 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Το άνοιγμα ενός 

πιστωτικού ιδρύματος προς ένα πελάτη ή μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών - που 

αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο, καθόσον ο ένας ελέγχει τον άλλο ή σε περίπτωση 

αδυναμίας του ενός αντιμετωπίζει πρόβλημα πληρωμής και ο άλλος - θεωρείται μεγάλο 

όταν το ύψος του είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού 

ιδρύματος. Τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων 

απαγορεύεται να υπερβαίνουν ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% των ιδίων 

κεφαλαίων. Από 1/1/99 το ανωτέρω όριο μειώθηκαν από το 40% σε 25% των ιδίων 

κεφαλαίων. Το άθροισμα των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων κάθε πιστωτικού 

ιδρύματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 800% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού 

ιδρύματος (Kασκαρέλης, 2004). 
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 Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι απέναντι στην ανωτέρω σειρά κοινοτικών 

ρυθμίσεων που αφορούν την εποπτεία σε ενοποιημένη χρηματοοικονομική βάση, το 

ελληνικό τραπεζικό δίκαιο αντιπαρατάσσει αρχικά την Πράξη Διοικητή Τράπεζας 

Ελλάδος 678/1986 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 83/350/ΕΟΚ. Ακολουθεί το 

προεδρικό διάταγμα 367/94, το οποίο προκειμένου να εναρμονίσει το εθνικό με το 

κοινοτικό δίκαιο, προσθέτει  ορισμένα άρθρα στο Νόμο 2190/1920 «περί ανωνύμων 

εταιριών». Στη συνέχεια, εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα 382/94 σε εναρμόνιση της 

Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ. Με αυτό εισάγονται διατάξεις που αφορούν τη δημοσίευση 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ως προς υποκαταστήματα πιστωτικών και 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε διαφορετικό κράτος μέλος ή σε 

τρίτη χώρα. Μεταγενέστερα, εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα 267/95, το οποίο συνιστά 

συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/30/ΕΟΚ, ενώ γενικότερες διατάξεις που άπτονται και 

της ενοποιημένης εποπτείας περιέχουν τα άρθρα 18 επ. του Νόμου 2076/92 (Δούβλης, 

2003). 

 Ε) Η Οδηγία 94/19/30-5-94 για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων που 

προβλέπει τα εξής: α) κάθε κράτος μέλος φροντίζει να συσταθούν και να αναγνωρισθούν 

στο έδαφός του ένα ή περισσότερα συστήματα εγγύησης καταθέσεων, β) όλα τα 

πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να συμμετέχουν σε ένα σύστημα, γ) τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν αντικειμενικούς και γενικής εφαρμογής όρους για τη συμμετοχή 

υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα της 

χώρας υποδοχής, δ) σε περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να επιστρέψει τις 

καταθέσεις ενεργοποιείται το σύστημα και οι καταθέτες αποζημιώνονται μέχρις ενός 

ορισμένου ορίου, ε) οι καταθέτες ενημερώνονται για τις διατάξεις που διέπουν το 

σύστημα συμπεριλαμβανομένου του ποσού και του πεδίου της παρεχόμενης από το 

σύστημα εγγύησης κάλυψης (Kασκαρέλης, 2004). 

 Στην Ελλάδα οι σχετικές υποχρεώσεις μας καλύφθηκαν από το Νόμο 2324/95 

όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 2832/13-6-2000. Το Ελληνικό Ταμείο Εγγύησης 

Καταθέσεων (Hellenic Deposit Guarantee Fund), που ιδρύθηκε με βάση το Ν. 2324/95, 

διέπεται σήμερα από το Νόμο 2832 που κωδικοποίησε τις σχετικές διατάξεις. Σκοπός του 

Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων είναι η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, που ευρίσκονται σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 

 56



Η Βασιλεία ΙΙ και η εποπτεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 

τους. Η αποζημίωση που καταβάλλεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 20.000 

ευρώ ανά καταθέτη και αφορά το σύνολο των λογαριασμών του σε ένα πιστωτικό 

ίδρυμα. Εξαιρούνται από την κάλυψη οι καταθέσεις πιστωτικού ιδρύματος για ίδιο 

λογαριασμό σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οι τίτλοι που αποτελούν στοιχεία των ιδίων 

κεφαλαίων, οι καταθέσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιριών και 

οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Kασκαρέλης, 2004). 

 Από εποπτική άποψη, η Τράπεζα της Ελλάδος εμπλέκεται στη λειτουργία του 

Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων στα εξής σημεία: α) συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό 

κεφάλαιο και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, β) διαπιστώνει με απόφασή της ότι το 

πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι ικανό να επιστρέψει τις καταθέσεις του, γ) μπορεί να εγκρίνει 

σε έκτακτες περιπτώσεις δύο το πολύ παρατάσεις της τρίμηνης προθεσμίας για την 

καταβολή των αποζημιώσεων, δ) ενημερώνεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων 

ότι ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, οπότε λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα περιλαμβανομένης και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού 

ιδρύματος, ε) η Τράπεζα της Ελλάδος συναινεί σε απόφαση του Ταμείου Εγγύησης 

Καταθέσεων να αποκλείσει από το σύστημα πιστωτικό ίδρυμα που δεν τηρεί τις 

υποχρεώσεις του, ζ) η έκθεση του ελέγχου οικονομικής διαχείρισης των ορκωτών 

ελεγκτών υποβάλλεται και στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Πρέπει να τονιστεί ότι η ιδέα για τη δημιουργία συστήματος εγγύησης των 

τραπεζικών καταθέσεων δεν πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη, αλλά αποτελεί 

αμερικανική πρωτοτυπία, που ισχύει ήδη σε ομοσπονδιακό επίπεδο από το 1933 ως 

αντιστάθμισμα στις γνωστές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του οικονομικού 

«κραχ» του 1929, που έλαβε χώρα στις Η.Π.Α. Εν συνεχεία, πολλές δυτικοευρωπαϊκές 

και άλλες χώρες υιοθέτησαν με διάφορες παραλλαγές το εν λόγω μέτρο, που στοχεύει 

κατά κύριο λόγο στην απώτερη ενίσχυση της σταθερότητας του παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προστασία των 

καταναλωτών. Ειδικότερα όμως στον ευρωπαϊκό χώρο η ανάγκη για τη θεσμοθέτηση της 

προστασίας των τραπεζικών καταθέσεων έγινε επιτακτική στα τέλη της δεκαετίας 

του1980, υπό το πρίσμα ορισμένων αρνητικών εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα, 

με επίκεντρο την επιγενόμενη αφερεγγυότητα του τραπεζικού ομίλου ΒCCI (Δούβλης, 

2003).  
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 Στ) Η Οδηγία 91/308/10-6-91 για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (money laundering). Στην έννοια των απαγορευμένων συναλλαγών 

υπάγονται οι ακόλουθες εκ προθέσεως τελούμενες πράξεις: α) η μετατροπή ή η 

μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει ότι προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα, με 

σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή 

συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή προκειμένου να αποφύγει 

τις έννομες συνέπειες των πράξεών του, β) η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας 

όσον αφορά τη φύση, προέλευση, διάθεση ή διακίνηση περιουσίας ή τον τόπο στον οποίο 

αυτή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, γ) η 

απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από 

παράνομη δραστηριότητα, δ) η συμμετοχή σε μια από τις ανωτέρω παράνομες πράξεις, η 

σύσταση οργάνωσης για τη διάπραξή της, η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η 

υποκίνηση, η παροχή συμβουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της ή η διευκόλυνση της 

τέλεσης της πράξης. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υπάρχει και 

όταν οι παράνομες πράξεις τελούνται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας. Κυριότερες περιπτώσεις αποτελούν η 

νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, από τη δράση του 

οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας (Kασκαρέλης, 2004). 

 Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεριμνούν ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα 

ή οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί να απαιτούν από τους πελάτες τους την απόδειξη της 

ταυτότητάς τους, ιδίως κατά το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ή παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης περιουσιακών στοιχείων. Η υποχρέωση απόδειξης της ταυτότητας ισχύει και για 

κάθε συναλλαγή με πελάτες ίση ή πάνω από 15.000 ευρώ. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι 

χρηματοδοτικοί οργανισμοί οφείλουν να ελέγχουν την ταυτοποίηση του πελάτη, ακόμα 

και αν το ύψος της συναλλαγής είναι μικρότερο, εάν υπάρχει υπόνοια ότι πρόκειται για 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 Στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία ενσωματώθηκε με το Νόμο 2331/1995 ο 

οποίος κατήργησε τα άρθρα 5 και 6 του τρίτου κεφαλαίου του Νόμου 2145/1993 για την 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. O ανωτέρω 

Νόμος 2331/24-8-1995 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
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εγκληματικές δραστηριότητες είναι ο βασικός νόμος που ισχύει σήμερα, ενώ η Τράπεζα 

της Ελλάδος με την Εγκύκλιο Διοίκησης 2 της 18/2/1997 για την πρόληψη 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έδωσε οδηγίες στα πιστωτικά 

ιδρύματα για την εφαρμογή του νόμου. 

 Συστάσεις για την καταπολέμηση του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος έχει 

εκδόσει και το Financial Action Task Force (F.A.T.F.) που είναι μία διεθνής 

διακυβερνητική Oμάδα Εργασίας που συστάθηκε από το G7. Στο F.A.T.F. συμμετέχουν 

η Ελλάδα, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, ΗΠΑ, 

Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Σουηδία, 

Τουρκία, Φινλανδία και Χονγκ-Κονγκ. Συνιστά, μεταξύ άλλων, την εξέταση με ιδιαίτερη 

προσοχή όλων των πολύπλοκων και ασυνήθιστων συναλλαγών, των συναλλαγών 

μεγάλων χρηματικών ποσών που δεν έχουν εμφανή οικονομικό ή άλλο νόμιμο σκοπό και 

ιδιαίτερα των συναλλαγών με πρόσωπα από χώρες που δεν εφαρμόζουν ή εφαρμόζουν 

ανεπαρκώς τις 40 συστάσεις του F.A.T.F. 

 Εγκύκλιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εξέδωσε και η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς προς τις χρηματιστηριακές εταιρίες, τις ΕΠΕΥ, τις εταιρίες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου και τα αμοιβαία κεφάλαια. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο:  

1) για όλες τις συναλλαγές των ανωτέρω εταιριών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

υπερβαίνουν τα 29.347 ευρώ πρέπει να τηρούνται οι ανωτέρω διατάξεις (ταυτοποίηση 

συναλλασσόμενου κλπ.), διαφορετικά απειλούνται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις 

συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης άδειας λειτουργίας τους,  

2) οι ανωτέρω εταιρίες μπορούν να καταρτίζουν πίνακα εξαιρέσεων στον οποίο 

καταχωρούνται οι πελάτες με εμπορική δραστηριότητα που δικαιολογεί μεγάλο αριθμό 

συναλλαγών με τις χώρες υπό κατηγορία, 

3) ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται: α) σε κίνηση λογαριασμών με μεγάλα ποσά που 

τηρούνται στο όνομα εταιριών που αναπτύσσουν δραστηριότητες με άλλες χώρες, όπως 

είναι οι υπεράκτιες (off-shore) εταιρίες, β) σε περίπτωση ενεργοποίησης αδρανών 

λογαριασμών, γ) όταν πληρώνονται μεγάλα ποσά σε μετρητά ή επιταγές και δ) όταν 

παρατηρείται ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά συναλλασσομένων (Kασκαρέλης, 

2004). 
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 Ζ) Η Oδηγία 93/22/11-6-93 για τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των 

κινητών αξιών που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 2396/29/30-4-96 για 

τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, την επάρκεια των ιδίων 

κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και τις άϋλες μετοχές. Oι επενδυτικές υπηρεσίες διακρίνονται σε: α) κύριες 

που υποδιαιρούνται σε: 1) λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό επενδυτών, 2) 

διαπραγμάτευση και αγοραπωλησία τίτλων για ίδιο λογαριασμό της επενδυτικής εταιρίας 

και 3) διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων και β) παρεπόμενες, όπως είναι η φύλαξη 

ή διακίνηση τίτλων, η ενοικίαση θυρίδων, η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές 

προς διενέργεια συναλλαγών σε τίτλους, η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, 

υπηρεσίες αναδοχής και έκδοσης χρέους και υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος, εφόσον 

συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Σαν κινητές αξίες νοούνται οι 

μετοχές, οι ομολογίες και οι λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, που είναι διαπραγματεύσιμοι στην 

κεφαλαιαγορά και οι τίτλοι της χρηματαγοράς (Kασκαρέλης, 2004). 

 Στις διατάξεις της Οδηγίας και του Νόμου που αναφέρθηκαν, υπάγονται οι 

εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (EΠΕΥ) και τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Εξαιρούνται η Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΤΒΑ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Την εποπτεία ασκεί η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι αρμόδια και για τα υποκαταστήματα εταιριών 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων 

χωρών που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Oι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των 

ιδρυμάτων δύνανται με αποφάσεις τους να υπαγάγουν στην εποπτεία το σύνολο ή μέρος 

των εξαιρουμένων ιδρυμάτων. 

 Στην έννοια της εποπτείας περιλαμβάνονται ιδίως ο έλεγχος της φερεγγυότητας, 

της ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και της συγκέντρωσης κινδύνων των 

εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και της 

ειδικής συμμετοχής σε εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς είναι επίσης αρμόδια για την αποδοχή και παροχή γνωστοποιήσεως που 

αφορούν σε εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όχι όμως για τα πιστωτικά 

ιδρύματα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με την Τράπεζα της Ελλάδος για 

την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας, καθώς και για θέματα γνωστοποιήσεων 
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εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την 

κύρια έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος, ενώ η Επιτροπή και το Χ.Α.Α. διαβιβάζουν στην 

Τράπεζα της Ελλάδος όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της 

ως νομισματικής αρχής. 

 Η) Όπως έχει ήδη αναφερθεί σημαντική συμβολή στην ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των εποπτικών αρχών είχε η Οδηγία 95/26/29-6-95 (the Post BCCI Directive), η 

οποία τροποποίησε στον τομέα αυτό τις Οδηγίες 77/780, 89/646, 73/239, 92/49, 79/267, 

92/96, 93/22 και 85/611 που περιλαμβάνουν πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις και επενδυτικές εταιρίες. Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, η οποία 

μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 258/1997, τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

αρμόδιων εποπτικών αρχών και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των 

διαδικασιών της εκκαθάρισης και πτώχευσης των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, των 

αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των προσώπων που διενεργούν ελέγχους 

στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ασφαλιστικών εταιριών, των 

επενδυτικών εταιριών και άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των ανεξάρτητων 

αναλογιστικών ασφαλιστικών εταιριών που ασκούν εποπτεία αυτών των εταιριών, καθώς 

και των οργανισμών εποπτείας των αναλογιστών (Kασκαρέλης, 2004). 

 Η ανταλλαγή των πληροφοριών υπόκειται στους κανόνες περί επαγγελματικού 

απορρήτου και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της εποπτείας. Όταν η 

πληροφόρηση προέρχεται από ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα 

αποκαλύπτεται χωρίς τη ρητή συναίνεση των αρμόδιων αρχών του κράτους αυτού. Με 

τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν υφίσταται η δυνατότητα ανταλλαγής 

πληροφοριών και από πρόσωπα που δεν απασχολούνται στο δημόσιο τομέα και βοηθούν 

στις έρευνες και στους ελέγχους των πιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. 

Oι διατάξεις αυτές δεν εμποδίζουν μια αρμόδια αρχή να διαβιβάζει πληροφορίες στις 

κεντρικές τράπεζες ή άλλες παρόμοιες εποπτικές αρχές για την άσκηση της νομισματικής 

πολιτικής ή σε άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των συστημάτων 

πληρωμών ή την παροχή υπηρεσιών συμψηφισμού ή διακανονισμού. 

 Θ) Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 16/1/2001 η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας 

της Βασιλείας (The Basel Committee of Banking Supervision) έδωσε στη δημοσιότητα 
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δέσμη προτάσεων για την αναθεώρηση της κεφαλαιακής συμφωνίας του 1988. 

Ακολούθησε διάλογος με τις εποπτικές αρχές και τις τράπεζες, με στόχο το τελικό 

κείμενο να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2001 και να ισχύσει από το 2004. Oι 

κυριότερες προτάσεις σε γενικές γραμμές ήταν οι εξής:  

 Καταρχήν, ο ελάχιστος και ενιαίος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 8% 

αντικαθίσταται από μία ομάδα δεικτών από την οποία κάθε τράπεζα μπορεί, μετά από 

έγκριση της εποπτικής αρχής, να επιλέξει το δείκτη που αντιστοιχεί καλύτερα στη 

δραστηριότητα αυτής. Έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των κινδύνων από την ίδια την 

τράπεζα όπως στην περίπτωση του συνεχούς εσωτερικού υπολογισμού των κινδύνων 

αδυναμίας πληρωμής των οφειλετών. 

 Κατά δεύτερο λόγο, αναθεωρείται η μέθοδος εποπτείας μέσω της υιοθέτησης 

συγκεκριμένων στόχων κεφαλαιακής επάρκειας ανάλογα με τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει κάθε τράπεζα. O έλεγχος των εποπτικών αρχών γίνεται πιο εντατικός και 

αυστηρότερος.  

 Τρίτον, ενισχύονται οι διατάξεις για τη δημοσίευση περισσοτέρων στοιχείων 

σχετικών με την κεφαλαιακή επάρκεια, ώστε να παρέχεται στο επενδυτικό κοινό πλήρης 

εικόνα για τα οικονομικά μεγέθη των τραπεζών και την έκθεσή τους στους 

χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. 

 Ι) Επιπλέον, με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

2494/27.5.2002 τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις για την κεφαλαιακή 

επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Στους 

κινδύνους που δημιουργούν κεφαλαιακές απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται ο κίνδυνος 

από ανοικτές θέσεις σε εμπορεύματα και σε παράγωγα μέσα επί εμπορευμάτων, ο 

κίνδυνος τιμών συναλλάγματος και  ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και διακανονισμού 

παράδοσης. Τα πιστωτικά ιδρύματα υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για την 

κάλυψη του πρώτου κινδύνου επί του συνόλου των σχετικών τους δραστηριοτήτων. Ο 

ίδιος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι θέσεις σε συνάλλαγμα ισχύει και κατά τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη έναντι του κινδύνου 

μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών των θέσεων σε χρυσό και σε παράγωγα 

μέσα επί χρυσού. 
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 Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας έναντι του 

κινδύνου μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών για το σύνολο των θέσεων 

εφαρμόζεται συντελεστής 8% επί του ποσού που υπερβαίνει το 2% των ιδίων κεφαλαίων 

του πιστωτικού ιδρύματος με εξαίρεση τους αμιγείς πιστωτικούς συνεταιρισμούς που 

ισχύει συντελεστής 10%. Από 1/1/2005, εάν το άθροισμα της συνολικής καθαρής 

συναλλαγματικής θέσης και καθαρής θέσης σε χρυσό υπερβαίνει το 2% των ιδίων 

κεφαλαίων , υπολογίζεται κεφαλαιακή επάρκεια για το σύνολο του αθροίσματος. Τα 

πιστωτικά ιδρύματα για να προσδιορίσουν την κεφαλαιακή απαίτηση για τον κίνδυνο 

αντισυμβαλλομένου λαμβάνουν υπόψη πέραν της τρέχουσας αγοραίας αξίας των 

χρεογράφων και των εξασφαλίσεων και την τρέχουσα αγοραία αξία των εμπορευμάτων. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με συμφωνίες 

επαναγοράς και δανειοδοσίες τίτλων με χρεωστικούς τίτλους του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο σκοπός κατοχής τους, η χρήση των 

repos γίνεται στο πλαίσιο διαχείρισης ρευστότητας και οι σχετικές συμφωνίες δεν είναι 

διεπαγγελματικές. Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο 

αντισυμβαλλομένου όσον αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα, που 

περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, γίνεται με τη μέθοδο των τρεχουσών 

τιμών. Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου 

διακανονισμού-παράδοσης λαμβάνονται υπόψη, πέραν των χρεωστικών τίτλων και 

μετοχών, και οι θέσεις σε εμπορεύματα (Kασκαρέλης, 2004). 

 Οι τράπεζες, εκτός της τυποποιημένης μεθόδου του Νόμου 2396/1996 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Νόμου 2937/2001, δύνανται εναλλακτικά να 

χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για την κάλυψη: 1) του γενικού κινδύνου θέσης από ανοικτές θέσεις σε 

χρεωστικούς τίτλους και μετοχές, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επί 

χρεωστικών τίτλων, μετοχών, επιτοκίων και συναλλάγματος του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών 2) του κινδύνου τιμών συναλλάγματος για το σύνολο των εντός και εκτός 

ισολογισμού στοιχείων και 3) του κινδύνου από θέσεις σε εμπορεύματα, καθώς και σε 

παράγωγα μέσα επί εμπορευμάτων για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους με την 

προϋπόθεση έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδας για την καταλληλότητα του 

υποδείγματος. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να υποβάλλουν στην Τράπεζα της 
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Ελλάδος, τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση, στοιχεία για την κεφαλαιακή 

τους επάρκεια στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (Kασκαρέλης, 2004).  

 Κ) Επίσης, με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2512/30-12-

2002 συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και την υπαγωγή 

των εταιρειών απόκτησης ή διαχείρισης ακινήτων στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση. 

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα την απόκτηση ή διαχείριση 

ακινήτων, καθώς και οι εταιρείες με κύριο αντικείμενο την απόκτηση συμμετοχών 

(holding) στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων της πρώτης κατηγορίας, 

περιλαμβάνονται στην ασκούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες από 

τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 267/1995 προϋποθέσεις. 

 Λ) Η Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 20ής Μαρτίου 2000 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 126 της 26/05/2000 σ. 000–005) 

όσον αφορά στη συνεργασία στον τομέα της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση με τις 

αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, διατυπώνει τα ακόλουθα: η Επιτροπή μπορεί να 

υποβάλει προτάσεις στο Συμβούλιο, είτε κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους, είτε με 

δική της πρωτοβουλία, για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με μια ή περισσότερες τρίτες 

χώρες, σε σκοπό τον καθορισμό των τρόπων εφαρμογής της αρχής της εποπτείας σε 

ενοποιημένη βάση: 

- στα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων η μητρική επιχείρηση εδρεύει σε μια τρίτη χώρα 

και 

- στα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε μια τρίτη χώρα και των οποίων η 

μητρική επιχείρηση είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτική εταιρεία που εδρεύει στην 

Κοινότητα (Kασκαρέλης, 2004). 

 Σύμφωνα με ρύθμιση της ίδιας Οδηγίας που αναφέρεται στην αρμοδιότητα 

ελέγχου από το κράτος μέλος καταγωγής, την προληπτική εποπτεία (prudential 

supervision) επί των πιστωτικών ιδρυμάτων ασκούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους καταγωγής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Οδηγίας που 

απονέμουν αρμοδιότητα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. Αναφορικά 
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με τη συνεργασία στον τομέα της εποπτείας, για την εποπτεία της δραστηριότητας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν, ιδίως λόγω ιδρύσεως υποκαταστημάτων, σε 

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εκτός του κράτους στο οποίο έχουν την έδρα τους, οι 

αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών συνεργάζονται στενά. 

Ανακοινώνουν ή μία στην άλλη όλες τις πληροφορίες, που σχετίζονται με τη διεύθυνση, 

τη διαχείριση και την ιδιοκτησία των πιστωτικών αυτών ιδρυμάτων, που δύνανται να 

διευκολύνουν την εποπτεία τους και την εξέταση των όρων εγκρίσεώς τους, καθώς και 

όλες τις πληροφορίες που μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο αυτών των ιδρυμάτων, 

ιδίως όσον αφορά τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα, την εγγύηση των καταθέσεων, τον 

περιορισμό των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, τη διοικητική και λογιστική 

οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. 

 Στο κεφάλαιο 3 Άρθρο 52 της ίδιας Οδηγίας ρυθμίζεται η εποπτεία σε 

ενοποιημένη βάση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά το άρθρο αυτό, γενικά κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα που έχει ως θυγατρική άλλο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή 

διαθέτει συμμετοχή σ' αυτά και κάθε πιστωτικό ίδρυμα του οποίου η μητρική επιχείρηση 

είναι χρηματοδοτική εταιρεία, υπόκειται σε εποπτεία της ενοποιημένης 

χρηματοοικονομικής του κατάστασης. Η ενοποίηση της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης της χρηματοδοτικής εταιρείας δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο την 

υποχρέωση των αρμοδίων αρχών να ασκήσουν επί της εταιρείας αυτής έλεγχο σε 

ατομική βάση. Ο έλεγχος της φερεγγυότητας και της επάρκειας ιδίων κεφαλαίων σε 

σχέση με τους κινδύνους της αγοράς και των μεγάλων ανοιγμάτων, διενεργείται σε 

ενοποιημένη βάση. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται για 

την υπαγωγή στην ενοποιημένη εποπτεία των χρηματοδοτικών εταιρειών. Οι αρμόδιες 

αρχές επιβάλλουν, σε όλες τις επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη 

εποπτεία στην οποία υπόκειται ένα πιστωτικό ίδρυμα, τη θέσπιση κατάλληλων 

διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου για την παροχή στοιχείων πληροφοριών χρησίμων για 

την άσκηση της εποπτείας αυτής. 

 Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας στη θυγατρική μίας μητρικής επιχείρησης, η οποία αποτελεί πιστωτικό 

ίδρυμα, μπορούν με διμερή συμφωνία να εκχωρήσουν την εποπτική τους αρμοδιότητα 

στις αρμόδιες αρχές που χορήγησαν την άδεια λειτουργίας και εποπτεύουν τη μητρική 
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επιχείρηση, με σκοπό οι τελευταίες αρχές να αναλάβουν την εποπτεία της θυγατρικής. Η 

Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για την ύπαρξη και το περιεχόμενο τέτοιων 

συμφωνιών. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές 

των άλλων κρατών μελών και στη συμβουλευτική επιτροπή τραπεζικών θεμάτων. 

 Η ίδια Οδηγία ορίζει ότι η ευθύνη για την εποπτεία της οικονομικής ευρωστίας 

ενός πιστωτικού ιδρύματος, και ιδίως της φερεγγυότητάς του, εναπόκειται στην αρμόδια 

αρχή του κράτους μέλους καταγωγής αυτού του ιδρύματος. Η αρμόδια αρχή του κράτους 

μέλους υποδοχής εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ρευστότητας και 

της νομισματικής πολιτικής. Η εποπτεία του κινδύνου της αγοράς πρέπει να αποτελεί 

αντικείμενο στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 

καταγωγής και υποδοχής. 

 Επιπλέον, θα πρέπει να επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

αρμοδίων αρχών και των αρχών ή οργανισμών που, ως εκ των καθηκόντων τους, 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για 

να διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που διαβιβάζονται, ο 

κατάλογος των αποδεκτών τους πρέπει να παραμένει αυστηρά περιοριστικός. Θα πρέπει 

επίσης να επιτραπεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ, αφενός, των αρμοδίων αρχών 

και, αφετέρου, των κεντρικών τραπεζών και άλλων οργανισμών με ανάλογη αποστολή, 

όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα νομισματικής αρχής, κατά περίπτωση δε, και άλλων 

δημοσίων αρχών επιφορτισμένων με την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών.

 Ακόμη, η εποπτεία και ο έλεγχος των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εποπτείας τους. Η 

υπερβολική συγκέντρωση χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε ένα μόνο πελάτη ή σε μία 

μόνο ομάδα συνδεδεμένων πελατών  ενδέχεται να οδηγήσει στην πρόκληση ζημιών. Μία 

τέτοια κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί επιζήμια για τη φερεγγυότητα ενός πιστωτικού 

ιδρύματος. 

 Επίσης, η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση προκειμένου να είναι αποτελεσματική, 

πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται σε όλους τους τραπεζικούς ομίλους, ακόμη και στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η μητρική επιχείρηση δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα. Οι 

αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα νομικά μέσα για την άσκηση της εν 

λόγω εποπτείας. Αναμφίβολα, η εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη 
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βάση πρέπει να έχει σαν στόχο την προστασία των συμφερόντων των καταθετών των εν 

λόγω ιδρυμάτων και την εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοδοτικού 

συστήματος. 

  Μεγάλη έμφαση έδωσε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών σε 

ορισμένα συστήματα προληπτικής εποπτείας, όπως είναι τα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου (Internal control systems). Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών 

απέκτησαν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την πρόληψη των κινδύνων. Σημαντική αναφορά 

γίνεται στον κρίσιμο ρόλο του διοικητικού συμβουλίου και των ανωτάτων στελεχών και 

στη συνεισφορά μίας επιτροπής ελέγχου και ενός συμβουλευτικού οργάνου που θα 

εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο.  

 Ήδη, ο έλεγχος της επάρκειας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των 

πιστωτικών ιδρυμάτων από τις κεντρικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί 

βασικό στοιχείο της προληπτικής εποπτείας. Πλαίσιο γενικών αρχών λειτουργίας και 

κριτηρίων αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών 

ιδρυμάτων εισήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος με την Πράξη Διοικητή 2438/6-8-98. 

 Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών 

και διαδικασιών που αποσκοπούν στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του 

πιστωτικού ιδρύματος. Στοχεύει συγκεκριμένα στην υλοποίηση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, στη συστηματική 

παρακολούθηση και αντιμετώπιση των τραπεζικών κινδύνων, στον ακριβή και έγκαιρο 

προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης και την παραγωγή αξιόπιστων λογιστικών 

καταστάσεων και στη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς 

κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του. 

 Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων κάθε πιστωτικό ίδρυμα με ενεργητικό 

προσαυξημένο με τα εκτός ισολογισμού στοιχεία που ενέχουν κίνδυνο συνολικού ύψους 

880,41 εκατομμυρίων ευρώ, οφείλει να συστήσει μια εξειδικευμένη υπηρεσιακή Μονάδα 

Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Unit), υπεύθυνη για την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο των κινδύνων. Η Μονάδα αυτή αναφέρεται απευθείας στη Διοίκηση του 

πιστωτικού ιδρύματος και είναι ανεξάρτητη από τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τις 

τρέχουσες τραπεζικές συναλλαγές. Ειδικότερα, η ανωτέρω μονάδα καλύπτει όλες τις 

δραστηριότητες και όλα τα είδη κινδύνων σε ατομική και ενοποιημένη βάση και 
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ασχολείται με τον εντοπισμό, την ανάλυση και τη μέτρησή τους, καθώς και την εισήγηση 

μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων (Kασκαρέλης, 2004). 

 Επιπλέον, για την υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην άσκηση των 

καθηκόντων του στον τομέα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου θεωρείται σκόπιμη η 

σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee). Αυτή θα αποτελείται κατά προτίμηση 

από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες 

και διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, και συμπληρωματικά από ανώτατα 

στελέχη του πιστωτικού ιδρύματος που δεν έχουν αρμοδιότητα στους τομείς της 

έγκρισης και διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής 

Ελέγχου είναι: 

α) η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση του έργου της Εσωτερικής Επιθεώρησης, με 

έμφαση στα θέματα που έχουν σχέση με το βαθμό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το 

εύρος των ελέγχων που διενεργεί και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας 

αυτής, 

β) η παροχή γνώμης κατά την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών, 

γ) η διαβεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το πιστωτικό ίδρυμα συμμορφώνεται 

με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του, 

δ) η ανεξάρτητη από τις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες εξέταση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων και άλλων σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών που 

προορίζονται για δημοσίευση ή για υποβολή σε αρχές ή οργανισμούς εκτός του 

πιστωτικού ιδρύματος και  

ε) η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου, Διοίκησης, 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών του πιστωτικού ιδρύματος για την ανταλλαγή 

απόψεων και πληροφοριών (Kασκαρέλης, 2004). 

 Πρέπει να προσθέσουμε και τα εποπτικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης 

(Supervisory Early Warning Systems), τα οποία καθιστούν δυνατή την ανίχνευση της 

ασθενούς χρηματοδοτικής θέσης των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ένα πρώιμο στάδιο. Αν 

και δεν υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές στην προσέγγιση των διαφόρων συστημάτων 

έγκαιρης προειδοποίησης, η αξιολόγηση του βαθμού τυποποίησης των κινδύνων 

διαφέρει. Ακόμα και στην περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικών μεθόδων αξιολόγησης, η 
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βαθμολόγηση ή η κατάταξη των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν οδηγεί σε αυτόματες 

αντιδράσεις των επιθεωρητών, γιατί υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες κρίσης, 

που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. 

 Σχετική είναι και η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2442/29-1-99 

περί επάρκειας των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από 

πιστοδοτήσεις. Σ΄ αυτήν επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα η επάρκεια των προβλέψεων 

αξιολογούνταν κυρίως με βάση τους επιτόπιους ελέγχους της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου, που διενεργούσε η Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένα γενικό πλαίσιο αρχών και να ενημερώνεται 

συχνότερα η Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε η τυχόν ανεπάρκεια των σχηματισμένων 

προβλέψεων να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας 

των πιστωτικών ιδρυμάτων (Kασκαρέλης, Γιώργος, 2004). 

 Τέλος, μορφή εποπτείας συνιστούν και τα κεντρικά μητρώα πιστωτικών κινδύνων 

(Central credit registers). Τα ηλεκτρονικά μητρώα πιστωτικών κινδύνων, που τηρούν οι 

κεντρικές τράπεζες ή οι εταιρίες του τραπεζικού τομέα, συγκεντρώνουν το συνολικό 

άνοιγμα κάθε πελάτη από δανειοδοτήσεις του από όλο το πιστωτικό σύστημα και 

καταγράφουν τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών προσπαθεί να επιτύχει τη συνεργασία των εθνικών μητρώων, προκειμένου να 

καταγράφεται η δανειοδοτική θέση κάθε πελάτη έναντι όλου του πιστωτικού συστήματος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος είναι το άνοιγμα των μητρώων σε 

διασυνοριακή βάση, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όλα τα μητρώα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο που ο προορισμός των μητρώων είναι κυρίως να 

βοηθήσουν τη διαχείριση του κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σαν εποπτικά εργαλεία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ευρύτερη 

συνεργασία στον τομέα της διασυνοριακής παρακολούθησης των χρηματοδοτικών 

ανοιγμάτων, που μπορούν να λάβουν συστημικές διαστάσεις. Παρά το γεγονός ότι 

υπάρχουν ακόμα κεντρικές τράπεζες που δεν έχουν πεισθεί για την αναγκαιότητα του 

εγχειρήματος, στόχος παραμένει ένα ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο πιστώσεων για τη ζώνη 

του ευρώ. 
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4) Κριτική του σημερινού εποπτικού συστήματος  

 

 Το ισχύον Σύμφωνο της Βασιλείας (Basel I) - αναθεωρημένο από το 1988 - 

αποτελεί ένα ξεπερασμένο από τις σύγχρονες εξελίξεις θεσμικό πλαίσιο κεφαλαιακής 

επάρκειας τραπεζών, που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα της αγοράς 

και δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το 

Basel I αποτυγχάνει να διαφοροποιήσει το μέγεθος των εποπτικών κεφαλαίων που 

απαιτούνται στις χορηγήσεις δανείων ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του 

δανειολήπτη, τις παρεχόμενες εγγυήσεις - εξασφαλίσεις, την αξία, το είδος και τη 

διάρκεια της χρηματοδότησης, αλλά και το μέγεθος της επιχείρησης. Με αυτόν τον 

τρόπο, κάθε τραπεζική χορήγηση, εκτός των στεγαστικών δανείων, ανεξαρτήτως των 

προαναφερθέντων χαρακτηριστικών της, εγείρει για την τράπεζα την ίδια εποπτική 

υποχρέωση να «αντισταθμίσει» τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο μέσω της 

«αποθεματοποίησης» κεφαλαίων, που αντιστοιχούν στο 8% της αξίας του χορηγούμενου 

δανείου, ενώ για τα στεγαστικά δάνεια τα εποπτικά κεφάλαια περιορίζονται στο 4%.  

 Η ισοπεδωτική αυτή αντίληψη για την ποιότητα των τραπεζικών χαρτοφυλακίων 

«τιμωρεί» τις τράπεζες που εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια χρηματοδοτήσεων και 

«συγχωρεί» εκείνες που πράττουν το αντίθετο, επιβάλλοντας την τήρηση ενός 

αμφισβητήσιμου μέσου όρου εποπτικών κεφαλαίων. Έτσι, το Basel I κατέληξε να 

προσφέρει κίνητρα για τη χαλάρωση των κριτηρίων τραπεζικών χορηγήσεων και  η 

πρακτική αυτή οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λιγότερο υγιή χρηματοπιστωτικά 

συστήματα και σε τράπεζες με αμφίβολη ποιότητα δανειακών χαρτοφυλακίων. Εκτός του 

πιστωτικού κινδύνου (credit risk) βέβαια, το ισχύον Basel I έχει προβλέψει και την 

εποπτεία του κινδύνου αγοράς (market risk), ο οποίος αφορά σε παράγοντες της διεθνούς 

αγοράς, οι οποίοι είναι δυνατό να επηρεάσουν την παρούσα αξία του εμπορικού 

χαρτοφυλακίου επενδύσεων των τραπεζών, λογουχάρη η προβλεπόμενη πορεία αγορών 

συναλλάγματος, χρυσού, Libor, Euribor, καμπύλων αποδόσεων ομολόγων κ.ά.  

 Επομένως, η δημιουργία του Basel II αποτελεί μια λογική αντίδραση προστασίας 

του λειτουργικού πυρήνα της ελεύθερης αγοράς και κατ’ επέκταση του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Καμία χώρα δεν επιθυμεί αυτό να είναι εύθραυστο και 
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με εξασθενημένες εσωτερικές άμυνες, καθώς μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε παγκόσμια 

οικονομική κρίση με ανυπολόγιστες συνέπειες.  

 Τα τελευταία χρόνια τα κράτη εγκαταλείπουν με αυξανόμενο ρυθμό το σύνηθες 

καθεστώς που εμπιστεύεται στην κεντρική τράπεζα την εποπτεία του πιστωτικού 

συστήματος υπέρ μίας "προσέγγισης χωρισμού", σύμφωνα με την οποία ο τραπεζικός 

έλεγχος έχει οριστεί σε ένα χωριστό ίδρυμα.  Εντούτοις, καμία κεντρική τράπεζα δεν 

μπορεί να αγνοήσει την ανάγκη να έχει άμεση γνώση του τραπεζικού συστήματός της, 

αφού αυτό λειτουργεί στον τομέα της νομισματικής αρμοδιότητάς της. Τα επιχειρήματα 

που έχουν οδηγήσει έναν αυξανόμενο αριθμό βιομηχανικών χωρών να προτιμήσουν την 

«προσέγγιση χωρισμού» υποστηρίζουν ότι έτσι θα αποφευχθεί η πιθανή σύγκρουση της 

λειτουργίας της εποπτείας με τη δημιουργία χρημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

σταθερότητα τιμών και κατ’ επέκταση και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος 

(Padoa-Schioppa, 1999).   

   Το τρέχον θεσμικό πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ήτοι η 

ενιαία αγορά και το ενιαίο νόμισμα, είναι ένα κατασκεύασμα που αποτελείται από δύο 

δομικά στοιχεία: την εθνική αρμοδιότητα και τη συνεργασία. Όσον αφορά την 

αρμοδιότητα σε εθνικό επίπεδο, σε μια αγορά βασισμένη στην ελάχιστη εναρμόνιση και 

την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών ρυθμιστικών κανόνων και πρακτικών, ισχύει το 

μοντέλο της «ενιαίας αρχής». Η πλήρης εποπτική ευθύνη ανήκει στο ίδιο το κράτος και 

αυτό θα προσδιορίσει την αρμόδια εποπτική αρχή. Ωστόσο, σε μία ενιαία αγορά που 

διατηρεί την πολλαπλότητα των εθνικών εποπτών απαιτείται η στενή συνεργασία μεταξύ 

αυτών των εποπτικών αρχών, για να προστατευτεί το δημόσιο αγαθό, που είναι η ύπαρξη 

ενός ανταγωνιστικού, ασφαλούς και υγιή τραπεζικού κλάδου. Σε γενικές γραμμές, οι 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν τα θεμέλια για μία τέτοια συνεργασία, αλλά 

κυρίως περιορίζονται στη δήλωση της αρχής της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 

αρχών και στην ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ τους (Padoa-Schioppa, 1999). 

 Επιπλέον, στα πλαίσια του αυξανόμενου ανταγωνισμού και των εξελίξεων στην 

τραπεζική βιομηχανία, είναι αναμενόμενο ότι η ρυθμιστική πλατφόρμα θα εξελιχθεί στα 

επόμενα έτη. Η καθιέρωση της ΟΝΕ επιβάλλει μία πιο εύκαμπτη νομοθετική διαδικασία, 

η οποία θα επιτρέπει μία γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη αναθεώρηση της 

κοινοτικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις εξελίξεις της αγοράς. Σήμερα, η Επιτροπή 

 71



Η Βασιλεία ΙΙ και η εποπτεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 

Τραπεζικού Ελέγχου (Banking Supervision Committee) είναι το βασικό φόρουμ για την 

προώθηση της πολύπλευρης συνεργασίας. Ο τραπεζικός κλάδος της ζώνης του ευρώ 

χρήζει εποπτικού ελέγχου από μία ουσιαστική και αποτελεσματική συλλογική εποπτική 

αρχή. Δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο σε αυτό, καθώς η υπάρχουσα νομοθεσία, τόσο 

η κοινοτική όσο και η εθνική, επιτρέπει την υλοποίηση της προοπτικής αυτής (Padoa-

Schioppa, 1999). 

 Σε κανονικές συνθήκες οι τραπεζικές εργασίες της κεντρικής τράπεζας και η 

εποπτεία των τραπεζών είναι διαφορετικές λειτουργίες και απέχουν. Σε καταστάσεις 

κρίσης εντούτοις η κεντρική τράπεζα και οι εποπτικές αρχές πρέπει να ενεργήσουν από 

κοινού, συχνά σε συνεργασία και με άλλες αρχές. Ο Charles Goodhart και ο Dirk 

Schoenmaker έχουν διατυπώσει την άποψη ότι στις περισσότερες τραπεζικές κρίσεις οι 

κεντρικές τράπεζες έχουν αναμιχθεί ενεργά. Σύμφωνα με έρευνά τους και ιστορική 

ανασκόπηση των τραπεζικών κρίσεων, το κυριότερο επιχείρημα για την παράλληλη 

άσκησης νομισματικής πολιτικής και εποπτείας από τις κεντρικές τράπεζες είναι η 

αποφυγή της εξάπλωσης των συστημικών κρίσεων. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια η 

εποπτική λειτουργία τείνει να απομακρυνθεί από τη δικαιοδοσία της κεντρικής τράπεζας 

και να ανατεθεί σε μία ανεξάρτητη εποπτική αρχή, που υπόκειται σε κυβερνητικό έλεγχο, 

αφού για τη «διάσωση» των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων απαιτούνται νομοθετικές 

ρυθμίσεις και οικονομική στήριξη από τις κυβερνήσεις. Ωστόσο, ο διαχωρισμός αυτός 

φαίνεται να έχει περιορισμένη πρακτική σημασία, αφού ακόμη και αν διαχωριστούν 

επίσημα οι δύο λειτουργίες στα πλαίσια των οργανωτικών δομών, ο ρόλος της κεντρικής 

τράπεζας ως δανειστή ύστατης προσφυγής συνεπάγεται ότι σε περιπτώσεις κρίσεων οι 

εποπτικές αρχές και οι κεντρικές τράπεζες θα συνεργαστούν στενά για την 

αποτελεσματική αντιμετώπισή τους (Goodhart& Schoenmaker, 1995).   

 Αυτό είναι θεμιτό και αναμενόμενο, καθώς τα σοβαρά τραπεζικά προβλήματα 

σχετίζονται και επηρεάζουν τη νομισματική σταθερότητα, την ακεραιότητα των 

συστημάτων πληρωμής και τη διαχείριση ρευστότητας. Συνεπώς, στη ζώνη του ευρώ, οι 

εθνικές εποπτικές αρχές και οι κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να παίζουν πρωταρχικό 

ρόλο στη αναζήτηση λύσεων σε ενδεχόμενες τραπεζικές κρίσεις. Το Ευρωσύστημα και η 

Επιτροπή Τραπεζικού Ελέγχου αναμιγνύονται φυσικά, όταν η σχετικότητα της κρίσης το 

απαιτεί (Padoa-Schioppa, 1999). 
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 Το ζήτημα του δανειστή ύστατης προσφυγής έχει προκαλέσει την αυστηρή 

κριτική του Ευρωσυστήματος από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς. Η κριτική στηρίζεται 

στο γεγονός ότι η απουσία ενός σαφούς και διαφανούς μηχανισμού για να ενεργήσει σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δημιουργεί αμφιβολίες για την δυνατότητα του 

Eurosystem να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις τραπεζικών κρίσεων.  Το Eurosystem είναι 

βέβαια επανδρωμένο από δύο συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων, την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο, για να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις, είτε για την οικονομική σταθερότητα 

είτε για άλλους λόγους, όταν χρειαστεί. Ορθώς διατύπωσε την άποψη ο Gerry Corrigan 

ότι η διατήρηση της «εποικοδομητικής ασάφειας» σε αυτά τα θέματα μπορεί να 

συμβάλει στη μείωση του ηθικού κινδύνου, που συνδέεται με ένα δίχτυ ασφάλειας 

(Padoa-Schioppa, 1999). 

 Σύμφωνα με τον Tommaso Padoa-Schioppa, πρέπει να κινηθούν τα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο το δυνατόν γρηγορότερα προς ένα πρότυπο, στο οποίο το 

παρόν τμήμα της γεωγραφικής και λειτουργικής αρμοδιότητας μεταξύ της νομισματικής 

πολιτικής και του τραπεζικού ελέγχου δεν διαδραματίζει κανέναν σημαντικό ρόλο. Αυτό 

δε σημαίνει απαραιτήτως μία ενιαία αρχή ή ένα ενιαίο σύνολο εποπτικών κανόνων.  Αντ' 

αυτού, σημαίνει ότι το σύστημα των εθνικών εποπτικών αρχών πρέπει να λειτουργήσει 

τόσο αποτελεσματικά όσο μια ενιαία αρχή, όταν απαιτείται. Ενώ οι αιτίες των 

τραπεζικών προβλημάτων είναι συχνά τοπικές ή εθνικές, η διάδοση των προβλημάτων 

μπορεί να λάβει μεγάλη έκταση. 

 Αν και  η Συνθήκη έχει μία πρόβλεψη που επιτρέπει την ανάθεση εποπτικών 

καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Padoa-Schioppa θεωρεί ότι δεν 

μπορούμε να στηριχτούμε σ’ αυτήν την πρόταση, υποθέτοντας ότι αυτή θα 

ενεργοποιηθεί.   Η παραπάνω πρόταση είναι επιθυμητό σε πρώτο στάδιο να καταστήσει 

αποτελεσματικότερη την εποπτική δράση στα πλαίσια των τρεχουσών και μελλοντικών 

προκλήσεων και σε ένα δεύτερο επίπεδο να βοηθήσει το Eurosystem κατά την εκτέλεση 

των βασικών στόχων του.  

 Αναμφίβολα, η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος 

συνεπάγεται ότι οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα μιας χώρας θα έχουν αντίκτυπο στα 

υπόλοιπα κράτη μέλη.  Αυτή η προοπτική θέτει νέες προκλήσεις στους νομοθέτες και 

τους επόπτες των τραπεζών, που οφείλουν να προβούν σε νέες τοποθετήσεις με τη 
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συνεργασία των κυβερνήσεων των κρατών μελών.  Στα πλαίσια της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης, η νομισματική πολιτική αποτελεί πλέον ευθύνη της πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιπροσωπεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η 

οποία ενεργεί από κοινού με τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών. Αν και υπάρχουν 

πολιτικά και θεσμικά εμπόδια, τα επιχειρήματα για την ανάμειξη της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας στην επίβλεψη του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος είναι 

πιθανό να γίνουν όλο και πιο ισχυρά και αναπόφευκτα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συνετή εποπτεία των τραπεζών.  Σύμφωνα με τον David Green και άλλους ερευνητές, 

υποστηρίζεται μία μετατόπιση της ευθύνης προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 

αλλά προτείνεται οι εθνικές εποπτικές αρχές να έχουν ένα συνεχή ρόλο στην εφαρμογή 

της πολιτικής αυτής (Green, 1995). 

 Επιπλέον, μπορούμε να εξετάσουμε τη θεωρία της αντιπροσώπευσης (agency 

theory), για να αξιολογήσουμε σε τι βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιλύσει το 

πρόβλημα των συγκρούσεων στόχου και αντιπροσώπευσης όσον αφορά στα 

προβληματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Από την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών 

προκύπτει ότι η οικονομική και κανονιστική δομή που τίθεται σε εφαρμογή, η οποία 

στηρίζεται στα εγχώρια ασφαλιστικά κεφάλαια καταθέσεων και στην κρατική ευθύνη για 

εποπτεία σε συνδυασμό με το μηχανισμό του «δανειστή ύστατης προσφυγής», δεν είναι 

πιθανό να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα σοβαρά προβλήματα ενός μεγάλου 

πιστωτικού ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απειλούν τη φερεγγυότητα του 

ασφαλιστικού κεφαλαίου καταθέσεων και τα οποία μπορούν να προκαλέσουν συστημικό 

κίνδυνο. Ακολουθώντας το συλλογισμό αυτό ο Robert A.Eisenbeis καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια συγκεντρωμένη και κοινή 

προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβληματικών τραπεζικών ιδρυμάτων 

(Eisenbeis, 2004). 

 Κάνοντας μία ιστορική ανασκόπηση στα τραπεζικά τεκταινόμενα, βλέπουμε ότι η 

δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από μεγάλη μεταβλητότητα στις παραμέτρους της 

αγοράς χρήματος και συναλλάγματος και ιδιαίτερα στα επιτόκια, με αποτέλεσμα να 

σημειωθούν αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά 

και χρεοκοπία ενός αριθμού στεγαστικών τραπεζών στις Η.Π.Α. Με έναυσμα αυτή την 

κρίση οι εποπτικές αρχές επέκτειναν την εφαρμογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων και 
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στον κίνδυνο αγοράς (market risk) με την επιβολή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, 

προσθέτοντας έτσι μία νέα διάσταση στην υπάρχουσα εποπτεία. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι η εποπτεία του κινδύνου αγοράς είναι πιο περίπλοκη 

από αυτή του πιστωτικού κινδύνου και αυτό γιατί ενέχει συχνά το λάθος της «διπλής 

μέτρησης του κινδύνου», δηλαδή δεν είναι αθροιστική. Λογουχάρη, ο κίνδυνος αγοράς 

ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από δύο μετοχές δεν ισούται με το αλγεβρικό 

άθροισμα των κινδύνων αγοράς δύο χαρτοφυλακίων, που το καθένα αποτελείται από μία 

από τις δύο αυτές μετοχές. Όπως είναι γνωστό, ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης 

κινδύνου σε ένα εμπορικό χαρτοφυλάκιο είναι η διαφοροποίησή του (Ορατής, 2001). 

 Ακολούθως, στη δεκαετία του 1990 σημειώθηκαν καταστροφικές ζημίες σε 

πιστωτικά ιδρύματα εξαιτίας κινδύνων που προέρχονταν από ατέλειες του πλαισίου 

λειτουργίας τους. Με κορυφαία παραδείγματα την πτώχευση της άλλοτε ισχυρής 

βρετανικής τράπεζας Barings  το 1995 και το σκάνδαλο της BCCI το 1991, γεννήθηκε η 

ανάγκη διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου (operational risk), οι επιπτώσεις του 

οποίου έγιναν εμφανείς στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι εποπτικές αρχές τον Ιανουάριο 

του 2001 δημοσίευσαν προτάσεις για την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για 

την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, γνωστές ως Προτάσεις της Επιτροπής της 

Βασιλείας (BIS 2001 Proposals). Αυτές περιελάμβαναν και την επιβολή επιπλέον 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη ζημιών που ενδέχεται να προέλθουν από 

λειτουργικό κίνδυνο, λογουχάρη προβλήματα σε τεχνικά συστήματα υποστήριξης, 

ανθρώπινα λάθη, φυσικές καταστροφές ή παράνομες πράξεις (Ορατής, 2001). Η εξέλιξη 

της διαχείρισης κινδύνων κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται στο 

ακόλουθο Σχήμα 1. 

 Συμπερασματικά, οι τράπεζες δεν είναι πλέον απλά διαμεσολαβητές μεταξύ 

αποταμιευτών και επενδυτών, αλλά διαχειριστές σύνθετων κινδύνων. Η πραγματικότητα 

αυτή επιβάλλει ριζικές μεταρρυθμίσεις. Στα πλαίσια αυτά, ήταν αναγκαία η εισαγωγή 

δεικτών φερεγγυότητας και κεφαλαιακής επάρκειας και κανόνων διαφάνειας και 

απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη η μετάβαση στη Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ. 
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Πιστωτικός Πιστωτικός Πιστωτικός 

Αγοράς Αγοράς 

Λειτουργικός 

Διαχείριση 
Πιστωτικού 
Κινδύνου 

Διαχείριση 
Χρηματοοικονομικού 

Κινδύνου 

Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση 
Κινδύνου 

Δεκαετία 1980 Δεκαετία 1990 Δεκαετία 2000 

ΣΧΗΜΑ 1 

 

5) Φορείς άσκησης της εποπτείας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 Μόνο πέντε από τις δεκαπέντε εθνικές κεντρικές τράπεζες ασκούν την εποπτεία 

του τραπεζικού συστήματος «ιδίω δικαιώματι». Πρόκειται για την Τράπεζα της Ελλάδος, 

την Τράπεζα της Ισπανίας, την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, την Τράπεζα των Κάτω 

Χωρών και την Τράπεζα της Πορτογαλίας. Δύο κεντρικές τράπεζες ασκούν την εποπτεία 

με έμμεσο τρόπο: 

α) η Τράπεζα της Ιταλίας μετά από εξουσιοδότηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για 

την Πίστη και την Αποταμίευση (CICR, Comitato Interministeriale per il Credito e il 

Risparmio) και 

β) η Τράπεζα της Γαλλίας η οποία διαθέτει τους επιθεωρητές της στην Τραπεζική 

Επιτροπή (Commission Bancaire), που είναι αρμόδια για την εποπτεία (Kασκαρέλης, 

2004). 

 Με την ίδρυση των κεντρικών τραπεζών οι κυβερνήσεις ανέθεταν σε αυτές και 

την εποπτεία του πιστωτικού συστήματος. Η μεταφορά της εποπτείας από την κεντρική 

τράπεζα σε δημόσιες αυτόνομες αρχές, που άρχισε από τις σκανδιναβικές χώρες, 

επεκτάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο. Αλλά και σε όσες χώρες 

υφίσταται μια τέτοια κατάσταση, η κεντρική τράπεζα μελετά τις εξελίξεις στο πιστωτικό 
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σύστημα και τις χρηματοοικονομικές αγορές, επαγρυπνεί για τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο των 

Οικονομικών και τις αυτόνομες εποπτικές αρχές. H εξαγωγή του μοντέλου της 

συγκεντροποίησης, που λειτουργεί σε βάρος των κεντρικών τραπεζών, προκάλεσε 

θύελλα αντιδράσεων σε χώρες όπως η Iρλανδία, η Γερμανία και αλλού. Τελικά, η τάση 

αυτή ανακόπηκε, όπως έδειξαν οι εξελίξεις στην Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες και 

μερικά στη Γερμανία και το Βέλγιο. Στις δύο τελευταίες χώρες, η κεντρική τράπεζα, η 

οποία δεν ασκούσε την εποπτεία, ενισχύθηκε, αφού εξασφαλίσθηκε η στενή συνεργασία 

της με τις εποπτικές αρχές. Παρόμοια μικτή εικόνα εμφανίζεται και στα δέκα νέα κράτη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αρχές του 2004 η κατάσταση είχε διαμορφωθεί ως εξής: 

 Στην Αυστρία η τραπεζική εποπτεία μεταφέρθηκε από την κεντρική τράπεζα στην 

Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Αγορών (Finanzmarktaufsicht), η οποία ελέγχει 

τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις συναλλαγές επί χρεογράφων. Συγκροτείται 

η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Αγορών για το συντονισμό των εμπλεκομένων στην 

εποπτεία αρχών αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπο από το Υπουργείο των Οικονομικών, 

από την Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Αγορών και από την Εθνική Τράπεζα της 

Αυστρίας, η οποία διατηρεί την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και το δικαίωμα 

εισήγησης για το κανονιστικό πλαίσιο της εποπτείας. 

 Στο Βέλγιο την 1η Ιανουαρίου 2004, συστάθηκε νέα αρχή με το όνομα 

Τραπεζική, Χρηματοπιστωτική και Ασφαλιστική Επιτροπή (Commission bancaire, 

financière et d’ assurance) για την εποπτεία του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού 

συστήματος και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Προέκυψε με βάση το Νόμο της 

2.8.2002, από τη συγχώνευση της Τραπεζικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής 

(Commission bancaire et financière) και του Γραφείου Ελέγχου των Ασφαλειών (Office 

de Contrôle des Assurances). Η Τραπεζική, Χρηματοπιστωτική και Ασφαλιστική 

Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρίες επενδύσεων και συμβούλων 

επενδύσεων, τους οργανισμούς συλλογικών τοποθετήσεων και τα ανταλλακτήρια 

συναλλάγματος 

β) εποπτεύει την τήρηση των κανόνων που είναι σχετικοί με την προστασία των 

συμφερόντων των αποταμιευτών και των επενδυτών όσον αφορά τις συναλλαγές τους σε 
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χρηματοπιστωτικά μέσα και ελέγχει την τήρηση της διαφάνειας, της ορθής λειτουργίας 

και της ολοκλήρωσης των χρηματοοικονομικών αγορών 

γ) συνεισφέρει στην τήρηση των κανόνων για την προστασία των αποταμιευτών και των 

επενδυτών από παράνομες προσφορές χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών  

δ) εποπτεύει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και  

ε) εποπτεύει τις εταιρίες παροχής ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, τα ασφαλιστικά 

ταμεία και τους ασφαλειομεσίτες (Kασκαρέλης, 2004). 

 Παράλληλα συγκροτήθηκε ένα συντονιστικό όργανο με το όνομα Επιτροπή 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτή συντονίζει την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, η 

οποία ασκεί την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμών και την 

Τραπεζική, Χρηματοπιστωτική και Ασφαλιστική Επιτροπή. Της Επιτροπής 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προεδρεύει ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας του 

Βελγίου. Η κεντρική αυτή τράπεζα διαθέτει ένα τμήμα του κεντρικού της καταστήματος 

για τη φιλοξενία υπηρεσιών εποπτείας της Τραπεζικής, Χρηματοπιστωτικής και 

Ασφαλιστικής Επιτροπής. Με την ενεργητική συμμετοχή της κεντρικής τράπεζας στην 

συντονιστική επιτροπή αναβαθμίζεται ο ρόλος της στην γενικότερη εποπτεία του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. 

 Στη Γαλλία την τραπεζική εποπτεία ασκεί η Τραπεζική Επιτροπή (Commission 

Bancaire) της οποίας Πρόεδρος είναι ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας. Η Τράπεζα 

της Γαλλίας διαθέτει στην Επιτροπή επιθεωρητές που διενεργούν τους ελέγχους. 

 Στη Γερμανία η εποπτεία ασκείται από 1.5.2002 από την Ομοσπονδιακή 

Εποπτική Χρηματοοικονομική Αρχή (Βundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht, 

BAFin), που ελέγχει τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και την 

αγορά χρεογράφων. Διαθέτει γραφεία στη Βόννη και τη Φραγκφούρτη και 1000 

υπαλλήλους. Η Deutsche Bundesbank συνεργάζεται στενά με τη νέα εποπτική αρχή στον 

τομέα του τραπεζικού ελέγχου αξιολογώντας τα έγγραφα, τις αναφορές και τους 

ετήσιους λογαριασμούς των εποπτευομένων ιδρυμάτων. 

 Στη Δανία η Χρηματοπιστωτική Εποπτική Αρχή (Finanstilsynet), η οποία 

αναφέρεται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ναυτιλίας, ασκεί την εποπτεία 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
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 Στην Ελλάδα η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, των συνεταιριστικών τραπεζών και των εξής εταιριών του 

χρηματοπιστωτικού τομέα: χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων, αμοιβαίων εγγυήσεων, ταμείων αντεγγυήσεων, ανταλλακτηρίων 

συναλλάγματος και διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές. Επίσης, η Τράπεζα της 

Ελλάδος ανέλαβε την πληροφόρηση και την προστασία των καταναλωτών τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Στο Ηνωμένο Βασίλειο η τραπεζική εποπτεία μεταφέρθηκε το 1998 από την 

Τράπεζα της Αγγλίας στην Αρχή των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial 

Services Authority, FSA), η οποία κατέστη η ανώτερη εποπτική αρχή, που ενσωμάτωσε 

το σύνολο των επιμέρους εποπτικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου (Διεύθυνση 

Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου, Αυτορυθμιζόμενοι Οργανισμοί, 

Οργανισμός Εποπτείας Επενδυτικής Διαχείρισης, Επιτροπή Στεγαστικών Εταιριών, 

Επιτροπή Συνεταιριστικών Τραπεζών, Αρχείο των Συνεταιριστικών Τραπεζών, Αρχή 

Προσωπικών Επενδύσεων, Αρχή Χρεογράφων και Συμβολαίων Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης, Συμβούλιο Χρεογράφων και Επενδύσεων). 

 Στην Ιρλανδία συγχωνεύθηκαν η κεντρική τράπεζα και η Ρυθμιστική Αρχή των 

Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και αποτέλεσαν τη Central Bank and Financial Services 

Authority of Ireland. H νέα εποπτική αρχή είναι ενσωματωμένη στη μετονομασθείσα 

κεντρική τράπεζα, αλλά αποτελεί ξεχωριστή ενότητα. 

 Στην Ισπανία η Τράπεζα της Ισπανίας εποπτεύει τις τράπεζες, τη διατραπεζική 

αγορά, τις αγορές συναλλάγματος και χρεογράφων. 

 Στην Ιταλία η Τράπεζα της Ιταλίας ασκεί την εποπτεία του πιστωτικού 

συστήματος και ελέγχει τη φερεγγυότητα των εταιριών επενδύσεων και συλλογικών 

τοποθετήσεων. Κινείται μέσα στα πλαίσια τα οποία θέτει η Διακυβερνητική Επιτροπή 

για την Πίστη και την Αποταμίευση (CICR). 

 Στις Κάτω Χώρες η Τράπεζα των Κάτω Χωρών είναι αρμόδια για την εποπτεία 

του τραπεζικού συστήματος και των επενδυτικών εταιριών συλλογικών τοποθετήσεων. 

Προωθείται η συγχώνευση της κεντρικής τράπεζας με την Εποπτική Αρχή των Ταμείων 

Συντάξεων και των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. 
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 Στο Λουξεμβούργο το 1998 η εποπτεία αποσπάσθηκε από την κεντρική τράπεζα 

και δημιουργήθηκε η Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα 

(Commission de surveillance du secteur financier), η οποία ενσωμάτωσε και την 

Επιτροπή Χρηματιστηρίου. Η Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα 

ασκεί εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα, τις επενδυτικές εταιρίες, τους οργανισμούς 

συλλογικών τοποθετήσεων, τις εταιρίες παροχής συμβουλών για χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές, το χρηματιστήριο και τους μεσολαβητές και διαμορφωτές της αγοράς. 

 Στην Πορτογαλία η Τράπεζα της Πορτογαλίας ασκεί την εποπτεία του 

τραπεζικού συστήματος και σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγοράς Κινητών Αξιών 

ελέγχει τις επενδυτικές εταιρίες. 

 Στη Σουηδία η Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή (Finanspectionen) ασκεί την 

εποπτεία του πιστωτικού συστήματος, των αγορών χρεογράφων, των επενδυτικών 

εταιριών, των αμοιβαίων κεφαλαίων και των ασφαλιστικών εταιριών. 

 Στη Φιλανδία η Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή (Rahoitusstarkastus) 

εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα, τους επενδυτικούς οίκους και τα επενδυτικά 

συμψηφιστικά κεφάλαια, τα ταμεία εγγυήσεων τραπεζικών καταθέσεων, τις εταιρίες 

παρακαταθηκών, τις κεντρικές παρακαταθήκες χρεογράφων, τα γραφεία συμψηφισμού 

και τα μητρώα ομολόγων, τα χρηματιστήρια, τις εταιρίες συμβολαίων δικαιωμάτων 

προαίρεσης (options), τους διαμορφωτές αγοράς, τις αποταμιευτικές τράπεζες και τις 

συνεταιριστικές εταιρίες. Συνεργάζεται με την Εποπτική Αρχή Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων και άλλες αρχές αρμόδιες για την εποπτεία των χρηματοοικονομικών 

αγορών. Το 2004 Πρόεδρος της Χρηματοοικονομικής Εποπτικής Αρχής είναι ο 

Υποδιοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας, η οποία έχει διοικητικά καθήκοντα επί της 

Χρηματοοικονομικής Εποπτικής Αρχής, διαθέτει σε αυτήν κτίρια και υπαλλήλους και 

συνεργάζεται στενά μαζί της. 

 Στην Εστονία η τραπεζική εποπτεία μεταφέρθηκε από την κεντρική τράπεζα στον 

Οργανισμό Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, ο οποίος ελέγχει τις τράπεζες, τις 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις εταιρίες της αγοράς ομολόγων. 

 Στη Λιθουανία η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας ασκεί την εποπτεία του 

ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 80



Η Βασιλεία ΙΙ και η εποπτεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 

 Στην Πολωνία η Επιτροπή για την Τραπεζική Εποπτεία είναι αρμόδια για την 

εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, αλλά έχει αναθέσει τη διενέργεια των ελέγχων 

στους επιθεωρητές της κεντρικής τράπεζας. 

 Στην Τσεχία την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος ασκεί η κεντρική τράπεζα. 

 Στην Ουγγαρία αρμόδια είναι η Εποπτική Αρχή για τις Τραπεζικές Αγορές και τις 

Αγορές Κεφαλαίου που έχει υπογράψει, όμως, συμφωνία συνεργασίας με την κεντρική 

τράπεζα, με βάση την οποία οι δύο αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες και συντονίζουν 

τους επιτόπιους ελέγχους και τους ελέγχους επί των διαβιβαζομένων έγγραφων 

αναφορών των εποπτευομένων μονάδων. 

 Στην Κύπρο η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου είναι αρμόδια για την εποπτεία του 

τραπεζικού συστήματος, με εξαίρεση τις συνεταιριστικές τράπεζες που ελέγχονται από 

ανεξάρτητη αρχή. 

 Στη Μάλτα η εποπτεία μεταφέρθηκε από την κεντρική τράπεζα στο Κέντρο 

Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας (Malta Financial Services Centre, MFSC). 

 Στη Λετονία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία την εποπτεία του τραπεζικού 

συστήματος ασκούν οι κεντρικές τράπεζες. 

 Σημαντικό εποπτικό ρόλο διαδραματίζει και η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας 

(Banking Supervision Committee, BSC, Comité de la surveillance bancaire), η οποία 

ιδρύθηκε από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) τον Ιούνιο του 

1999, αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες της Υποεπιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας που 

λειτουργούσε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος. Αποτελείται από 

υψηλόβαθμα στελέχη των εθνικών εποπτικών αρχών με Πρόεδρο τον Εντγκαρ Μάϊστερ, 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γερμανικής Oμοσπονδιακής Τράπεζας. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 της Συνθήκης η Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας προετοιμάζει τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις 

κοινοτικές και εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν την τραπεζική εποπτεία 

και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 5 της Συνθήκης 

η Επιτροπή αυτή προωθεί τη συνεργασία για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των 

εθνικών εποπτικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος, σύμφωνα με 

το άρθρο 25 παρ. 1 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 

Τραπεζών συνδράμει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την εφαρμογή της 
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κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της εποπτείας. Επιπλέον, η Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας χρησιμεύει σαν βήμα διαβούλευσης μεταξύ των εποπτικών αρχών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα μη συνδεόμενα με τις αρμοδιότητες του 

Ευρωσυστήματος. H Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας ίδρυσε τέσσερις υποεπιτροπές για 

την υποβοήθηση του έργου της στους ακόλουθους τομείς: 

α) διαρθρωτικές εξελίξεις που επηρεάζουν το τραπεζικό σύστημα,  

β) η σταθερότητα των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών δομών (μακροπροληπτική 

ανάλυση),  

γ) εποπτικά συστήματα αξιολόγησης του κινδύνου και 

δ) μητρώα πιστωτικών κινδύνων (Kασκαρέλης, Γιώργος, 2004). 

 Oι υποεπιτροπές πραγματοποίησαν ενδιαφέρουσες αναλύσεις για την επίδραση 

της Oικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στις τραπεζικές δομές, τα αποτελέσματα της 

τεχνολογίας στις τραπεζικές δραστηριότητες, την προέλευση των κερδών των τραπεζών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, την έκθεση των τραπεζικών 

συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους κινδύνους των αναδυομένων αγορών, τις 

επιδράσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων στην τραπεζική σταθερότητα, τη 

λειτουργία των εποπτικών συστημάτων αξιολόγησης του κινδύνου και τη χρήση των 

πληροφοριών από τα κεντρικά μητρώα πιστωτικών κινδύνων. 

 Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας χρησιμεύει επίσης σαν ένα κανάλι για τη 

μεταφορά στις εποπτικές αρχές κάθε χρήσιμης πληροφορίας επί των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες, που μπορούν να συλλέξουν από την εκτέλεση των βασικών τους 

καθηκόντων στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής, των συστημάτων πληρωμών και 

διακανονισμού χρεογράφων. Η ροή των πληροφοριών πραγματοποιείται κατά κανόνα 

μέσω των αντιστοίχων εθνικών κεντρικών τραπεζών. 

 Στον τραπεζικό τομέα ήδη από το 1972 λειτουργεί η Oμάδα Επαφής (Groupe de 

Contact), μία επιτροπή των εποπτικών αρχών του Ευρωπαϊκού Oικονομικού Χώρου, για 

την ανταλλαγή πληροφοριών στο επίπεδο της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας για 

θέματα σχετικά με την εφαρμογή των τραπεζικών κανόνων και των εποπτικών 

πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης μεμονωμένων περιπτώσεων που 

συνιστούν κρίσεις ή μπορούν να προκαλέσουν συστημικό κίνδυνο. Επιπλέον, στον τομέα 
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των χρεογράφων, το 1997 ιδρύθηκε το Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Επιτροπών 

Χρεογράφων (Forum of European Securities Commissions, FESCO), με σκοπό να 

στηρίξει την πολυμερή συνεργασία μεταξύ των επιτροπών χρεογράφων στο επίπεδο της 

Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας (Kασκαρέλης, 2004). 

 Καθοριστικής σημασίας είναι η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της 

Βασιλείας (The Basel Committee of Banking Supervision). Αυτή είναι το κύριο σώμα 

που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών τραπεζικής εποπτείας και συμβάλλει 

στο σχεδιασμό του γενικού πλαισίου, που εφαρμόστηκε αρχικά από τις χώρες της ομάδας 

των 10 (G10 countries) και το οποίο βαθμιαία επεκτάθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο 

ρόλος της Επιτροπής αυτή θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο.  

 Με ζητήματα εποπτείας και ανταλλαγής πληροφοριών ασχολούνται επίσης το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ιδιαίτερα η Διεθνής Νομισματική και 

Χρηματοπιστωτική Επιτροπή αυτού, στην οποία εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα με μόνιμο αντιπρόσωπο, καθώς και η Συνδιάσκεψη για τη Χρηματοπιστωτική 

Σταθερότητα στα πλαίσια της Ομάδας των 7 (G7). Η τελευταία αξιολογεί τα τρωτά 

σημεία που επηρεάζουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, αναγνωρίζει και 

επιβλέπει τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους και βελτιώνει το 

συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για 

τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στη Συνδιάσκεψη μετέχουν εκπρόσωποι των 

Υπουργείων Οικονομικών, των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών της 

Ομάδας των 7, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έναν παρατηρητή, όπως επίσης 

αρκετά διεθνή ιδρύματα, όπως η Διεθνής Τράπεζα, ο OOΣΑ και άλλα, και εκπρόσωποι 

διεθνών χρηματοπιστωτικών κέντρων (Κάτω Χώρες, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Χονγκ 

Κονγκ). 

 Επιφορτισμένη με εποπτικά καθήκοντα είναι ακόμη η σύσκεψη των υπουργών 

οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών των χωρών της Ομάδας των 10 

(G10), που έχει ασχοληθεί με την πρόληψη και τη διαχείριση των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών κρίσεων, ενώ παράλληλα εξετάζει την προώθηση της ενοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού τομέα. Oι συναντήσεις γίνονται στην Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών (BIS) της Βασιλείας και συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και οι διοικητές πέντε εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του 
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ευρώ (του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και των Κάτω Χωρών). 

Εποπτικό ρόλο έχει τέλος η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Αγορών του OOΣΑ, στην 

οποία μετέχει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

Δ. Η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ 

 

1) Η Επιτροπή της Βασιλείας  

 

 Η Επιτροπή της Βασιλείας (The Basel Committee of Banking Supervision) 

ιδρύθηκε από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των δέκα χωρών στο 

τέλος του 1974, συστάθηκε στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και 

συνεδριάζει τακτικά και δη τέσσερις φορές ετησίως. Έχει περίπου εικοσιπέντε τεχνικές 

ομάδες εργασίας και άλλες υποεπιτροπές, που συνεδριάζουν επίσης σε τακτά 

διαστήματα.   

 Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη 

Σουηδία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μέλη 

αντιπροσωπεύονται από την κεντρική τράπεζά τους και από την αρχή την αρμόδια για 

την εποπτεία των τραπεζικών επιχειρήσεων, όπου αυτή δεν είναι η κεντρική τράπεζα. Ο 

τωρινός πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Jaime Caruana, ο διοικητής της τράπεζας της 

Ισπανίας, ο οποίος διαδέχτηκε τον κ. William J. McDonough την 1η Μαΐου 2003.   

 Η Επιτροπή δεν έχει επίσημη υπερεθνική εποπτική αρμοδιότητα και τα 

συμπεράσματα και οι αποφάσεις της δεν έχουν νομοθετική ισχύ. Κυρίως, διατυπώνει 

γενικά εποπτικά πρότυπα και οδηγίες και συστήνει τις καλύτερες πρακτικές, με την 

προσδοκία ότι οι μεμονωμένες εθνικές αρχές θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, για να τις 

εφαρμόσουν μέσα από λεπτομερείς ρυθμίσεις, νομοθετικές ή άλλες, σύμφωνες με τα 

εθνικά συστήματά τους. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη σύγκλιση προς 

τις κοινές προσεγγίσεις και τα κοινά πρότυπα, χωρίς όμως να επιβάλλει τη λεπτομερή 

εναρμόνιση των εποπτικών τεχνικών των κρατών μελών. 

 Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στους διοικητές των κεντρικών 

τραπεζών της ομάδας των δέκα χωρών ζητώντας τους το πράσινο φως, για να πάρει 
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σημαντικές πρωτοβουλίες. Επίσης, δεδομένου ότι η Επιτροπή αποτελείται και από 

αντιπροσώπους από ιδρύματα που δεν είναι κεντρικές τράπεζες, για τις αποφάσεις που 

παίρνει υπάρχει η δέσμευση πολλών εθνικών αρχών εκτός του κλάδου των κεντρικών 

τραπεζών. Αυτές οι αποφάσεις καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα οικονομικών ζητημάτων. 

Σημαντικός στόχος των εργασιών της Επιτροπής ήταν να γεφυρωθούν τα χάσματα στο 

διεθνές εποπτικό πεδίο με την εφαρμογή δύο βασικών αρχών: την αρχή ότι κανένα ξένο 

τραπεζικό ίδρυμα δεν πρέπει να αποφύγει την εποπτεία και ότι η επίβλεψη αυτή πρέπει 

να είναι επαρκής. Για να το πετύχει αυτό, η Επιτροπή έχει εκδώσει μια εκτενή σειρά 

εγγράφων από το 1975.   

 Το 1988, η Επιτροπή αποφάσισε να εισάγει ένα σύστημα κεφαλαιακής μέτρησης, 

αποκαλούμενο συνήθως το «Σύμφωνο της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών». Αυτό το σύστημα προέβλεπε την εφαρμογή μέχρι το τέλος του 1992 ενός 

πλαισίου μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου με έναν ελάχιστο συντελεστή ιδίων 

κεφαλαίων 8%. Η εφαρμογή του συμφώνου της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια 

των τραπεζών ή για συντομία ο κανόνας του 8%, δηλαδή μία χορήγηση ύψους 100 

δραχμών επιβάλλει την ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων ύψους 8 δραχμών για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων γεγονότων, δημιούργησε στις τράπεζες την ανάγκη τόσο για 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων όσο και  για την αναζήτηση 

πηγών αντλήσεως ιδίων κεφαλαίων με χαμηλότερο κόστος. Από το 1988, αυτό το 

πλαίσιο έχει εισαχθεί σταδιακά όχι μόνο στα κράτη μέλη, αλλά και ουσιαστικά σε όλες 

τις άλλες χώρες, των οποίων οι τράπεζες δραστηριοποιούνται διεθνώς.  

 Τον Ιούνιο του 1999, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για ένα νέο πλαίσιο 

κεφαλαιακής επάρκειας, το οποίο θα αντικαθιστούσε το Σύμφωνο του 1988. Το 

προτεινόμενο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας αποτελείται από τρεις πυλώνες:  τις 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες επιδιώκουν να βελτιώσουν τους 

τυποποιημένους κανόνες που θέτει το Σύμφωνο του 1988,   την εποπτική αναθεώρηση 

της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης του πιστωτικού ιδρύματος και της κεφαλαιακής 

του επάρκειας και την αποτελεσματική χρήση της πληροφόρησης και κοινοποίησης 

στοιχείων, προκειμένου να ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς που θα διευκολύνει τις 

εποπτικές προσπάθειες.  
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 Μετά από την δημοσίευση του πρώτου κύκλου προτάσεων της Επιτροπής για το 

νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας τον Ιούνιο του 1999, μια εκτενής συμβουλευτική 

διαδικασία τέθηκε σε εφαρμογή σε όλες τις χώρες μέλη και οι προτάσεις κυκλοφόρησαν 

στις παγκόσμιες εποπτικές αρχές. Η Επιτροπή εξέδωσε στη συνέχεια πρόσθετες 

προτάσεις τον Ιανουάριο του 2001 και τον Απρίλιο του 2003, καθώς και τρεις Μελέτες 

Διερεύνησης των Επιπτώσεων σχετικές με τις παραπάνω προτάσεις. Ως αποτέλεσμα 

αυτών των προσπαθειών έγιναν πολλές πολύτιμες βελτιώσεις στις αρχικές προτάσεις. 

Μετά από μακροχρόνια συνεργασία με τις τράπεζες και το βιομηχανικό κλάδο, το 

αναθεωρημένο πλαίσιο εκδόθηκε στις 26 Ιουνίου 2004. Αυτό το κείμενο αποτελεί βάση 

και σημείο αναφοράς για τους εθνικούς νομοθέτες, για να συνεχίσουν τις διαδικασίες 

έγκρισης και για να ολοκληρώσουν οι τράπεζες την προετοιμασία τους για την εφαρμογή 

του νέου πλαισίου.        

 Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έχει κινηθεί πιο δυναμικά, για να προωθήσει τα 

ασφαλή εποπτικά πρότυπα παγκοσμίως. Σε στενή συνεργασία με πολλές εποπτικές αρχές 

εκτός της ομάδας των δέκα χωρών, η Επιτροπή ανέπτυξε ένα σύνολο «Βασικών Αρχών 

για Αποτελεσματική Τραπεζική Εποπτεία» (Core Principles for Effective Banking 

Supervision), οι οποίες παρουσίαζαν ένα περιεκτικό σχεδιάγραμμα για ένα 

αποτελεσματικό εποπτικό σύστημα. Για να διευκολύνει την εφαρμογή και την 

αξιολόγησή τους, η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 1999 ανέπτυξε τη «Μεθοδολογία των 

Βασικών Αρχών» (Core Principles Methodology).   

 Προκειμένου να επιτραπεί σε έναν ευρύτερο αριθμό χωρών να ενημερώνονται για 

τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στη Βασιλεία, η Επιτροπή έχει ενθαρρύνει τις επαφές 

και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της και άλλων τραπεζικών εποπτικών αρχών.  

Κυκλοφορεί τα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα έγγραφά της και τα διαθέτει στις 

εποπτικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εποπτικές αρχές 

κρατών εκτός της ομάδας των δέκα χωρών έχουν συνεργαστεί και ενστερνιστεί τις 

πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Οι επαφές έχουν ενισχυθεί περαιτέρω από τη Διεθνή 

Διάσκεψη των Τραπεζικών Εποπτικών Αρχών (International Conference of Banking 

Supervisors), που πραγματοποιείται κάθε δύο έτη.   

 Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από την Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών στη Βασιλεία. Η γραμματεία, αποτελούμενη από δώδεκα άτομα, 
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επανδρώνεται κυρίως από επαγγελματίες επόπτες, που έχουν μετατεθεί προσωρινά από 

τα πιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών. Εκτός από την ανάληψη της γραμματειακής 

εργασίας για την Επιτροπή, το προσωπικό της γραμματείας με πολλές υποεπιτροπές 

ειδικών παρέχουν τις συμβουλές τους στις εποπτικές αρχές όλων των χωρών 

(http://www.bis.org/bcbs/aboutbcbs.htm). 

 Συμπερασματικά, η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας είναι το κύριο 

σώμα που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών τραπεζικής εποπτείας και 

συμβάλλει στο σχεδιασμό του γενικού πλαισίου που εφαρμόζεται από τις χώρες της 

ομάδας των 10 (G10 countries) και το οποίο βαθμιαία επεκτάθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Oι απαιτήσεις κεφαλαίου που υποχρεώνουν τις τράπεζες να διατηρούν ένα επαρκές 

επίπεδο ιδίων κεφαλαίων σχετικό με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους στο εσωτερικό 

της χώρας, αλλά και κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές, όπως και ο δείκτης 

φερεγγυότητας είναι από τα προσφιλή θέματα που εξετάζει και επανεξετάζει η ανωτέρω 

διεθνής επιτροπή. 

 Επιπλέον, δημοσίευσε εκθέσεις για την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι 

των άμεσων και τελικών αντισυμβαλλομένων, ενώ από τον Ιανουάριο του 2000 

δημοσιεύει στοιχεία για την τραπεζική εποπτεία σε τριμηνιαία βάση αντί του εξαμήνου 

που ίσχυε πριν. Η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε στις 29 Απριλίου 2003 το τρίτο 

Συμβουλευτικό Κείμενο (Consultative Paper 3) για το νέο πλαίσιο της κεφαλαιακής 

επάρκειας, προσδιορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την 31η 

Ιουλίου του 2003. Στις 5 Μαΐου 2003 ακολούθησε η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 

της τρίτης Μελέτης Διερεύνησης των Επιπτώσεων (Quantitative Impact Study 3) 

(http://www.hba.gr/6trapeziko_dikaio/diethneis/leitourgia&epopteia/22003/01.htm). 

 Όσον αφορά τα Σύμφωνα της Βασιλείας, τα δύο Σύμφωνα (το ισχύον και το νέο) 

αποτελούν ενδελεχώς επεξεργασμένα επιστημονικά κείμενα-προτάσεις της Επιτροπής 

της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία. Οι προτάσεις της επιτροπής αυτής για τις 

μεθόδους με τις οποίες βελτιστοποιείται η εποπτεία και διασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος δε συνεπάγονται καμία 

απολύτως δέσμευση για καμία χώρα του κόσμου. 

 Όμως, η Επιτροπή της Βασιλείας διαθέτει ένα αναμφισβήτητο ειδικό βάρος στο 

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, λόγω της εκπροσώπησης σε αυτήν κεντρικών 
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τραπεζών και εποπτικών αρχών των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου (ΗΠΑ, 

Ιαπωνία, Γερμανία, Βρετανία, Καναδάς, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, 

Βέλγιο, Σουηδία, Λουξεμβούργο κ.ά.). Από τη στιγμή λοιπόν που τα συμπεράσματα της 

επιτροπής ελέγχονται και τελικά διαθέτουν την έγκριση των πανίσχυρων αυτών 

τραπεζικών αρχών, υιοθετούνται από τις τελευταίες και τίθενται σε εφαρμογή μέσω 

εθνικών νομοθετικών πράξεων δεσμευτικής ισχύος (Kασκαρέλης, Γιώργος, 2004). 

 Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την αναθεώρηση της 

Τυποποιημένης Προσέγγισης υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

πιστωτικού Κινδύνου κινούνται σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση. Η 

προτεινόμενη Τυποποιημένη Προσέγγιση, συγκριτικά με την ισχύουσα, είναι 

περιεκτικότερη, ακριβέστερη και πιο ευαίσθητη στις μεταβολές του πιστωτικού 

κινδύνου, παρέχοντας ταυτόχρονα στα πιστωτικά ιδρύματα αφενός μεγαλύτερο φάσμα 

τεχνικών άμβλυνσης του πιστωτικού κινδύνου και αφετέρου ακριβέστερη αποτύπωση 

της αξίας αυτών. Ωστόσο, παρουσιάζει σημαvτικά περιθώρια βελτίωσης, καθώς 

υπάρχουν εννοιολογικά και τεχνικά θέματα που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία και 

αποσαφήνιση. 

 Τα θέματα αυτά θα μπορούσαν να συνοψιστούν στην ιδιαίτερα περιορισμένη - σε 

σχέση με τη διεθνή τραπεζική πρακτική - αναγνώριση μορφών εμπράγματων 

εξασφαλίσεων, στην εφαρμογή του συντελεστή w ως περιοριστικού παράγοντα των 

τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, στις επιπτώσεις στην αγορά repo και κατ' 

επέκταση στις αγορές μετοχών και ομολόγων, στους δυσμενέστερους όρους 

χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αδυναμία αποτελεσματικού 

περιορισμού της δυνατότητας αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων (regulatory capital 

arbitrage) από τα πιστωτικά ιδρύματα, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους 

της αναθεώρησης του ισχύοντος πλαισίου (Χαραλαμπίδης, 2001). 

  

2) Περιεχόμενο της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ (International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework) 

 

 Το Τρίτο Συμβουλευτικό Κείμενο της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με το 

νέο Σύμφωνο περί κεφαλαιακής επάρκειας προηγήθηκε της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ 
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και προλείανε το έδαφος για την κατανόηση και εφαρμογή της. Σύμφωνα με αυτό, οι 

βασικές διαφοροποιήσεις που επήλθαν από τη δημοσίευση του Τεχνικού Οδηγού της 

τρίτης Μελέτης Διερεύνησης των Επιπτώσεων (QIS 3 Technical guidance) τον Οκτώβριο 

του 2002 αναφορικά με τον 1ο Πυλώνα, και από τη δημοσίευση του 2ου 

Συμβουλευτικού Κειμένου αναφορικά με το 2ο Πυλώνα αφορούν, σε γενικές γραμμές, τα 

εξής: 

 Αρχικά, προστέθηκε ως παράρτημα η Απλοποιημένη Τυποποιημένη Μέθοδος 

(Simplified Standardized Approach), η οποία αποτελεί συγκέντρωση των πλέον 

απλοποιημένων επιλογών / μεθόδων για τον πιστωτικό και το λειτουργικό κίνδυνο.  

Αναφορικά με τα στεγαστικά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα, μειώθηκε ο συντελεστής 

στάθμισης κινδύνου από 40% σε 35% στην Τυποποιημένη Μέθοδο, ενώ προβλέφθηκε 

ελάχιστο όριο 10% της μεταβλητής ζημίας, δεδομένης της αδυναμίας εκπλήρωσης 

υποχρεώσεων (loss given default) στη μέθοδο εσωτερικής αξιολόγησης. Ο συντελεστής 

πιστωτικής αντιστοιχίας προβλέφθηκε 20% για τις ενέγγυες πιστώσεις. Προσέτι, 

προβλέφθηκε η δυνατότητα χρήσης μεθόδων που βασίζονται στις εσωτερικές 

αξιολογήσεις (IRB) για τα υψηλής διακύμανσης ενυπόθηκα δάνεια σε επιχειρήσεις. 

Επίσης, μειώθηκε το ανώτατο όριο του συντελεστή συσχέτισης για τον υπολογισμό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ανανεούμενες πιστωτικές ευχέρειες χαμηλής αξίας και 

τροποποιήθηκε εν μέρει η δυνατότητα χρήσης της προσέγγισης της Εποπτικής Μεθόδου 

(Supervisory Formula) για την τιτλοποίηση απαιτήσεων. 

 Αναφορικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κίνδυνου παρέχεται η δυνατότητα 

χρήσης, υπό προϋποθέσεις, της εξελιγμένης μεθόδου σε μέρος των δραστηριοτήτων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Συμπεριλήφθηκε επίσης εναλλακτική τυποποιημένη μέθοδος για 

δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής και χορηγήσεων με βάση όχι τα μεικτά έσοδα, αλλά 

το μέγεθος των ανοιγμάτων, ενώ η αναγνώριση της άμβλυνσης του λειτουργικού 

κίνδυνου λόγω ύπαρξης ασφάλισης περιορίζεται αποκλειστικά στην προηγμένη μέθοδο 

μέτρηση (Advanced Measurement Approaches). 

 Το τρίτο Συμβουλευτικό Κείμενο εισήγαγε στη διαδικασία παρακολούθησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών από τις εποπτικές αρχές σειρά από ειδικά θέματα, 

συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους κινδύνων, που δεν αντιμετωπίζονται άμεσα στα 

πλαίσια των ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων του 1ου Πυλώνα και χρήζουν 
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ιδιαίτερης αντιμετώπισης από τις εποπτικές αρχές, όπως είναι ο λειτουργικός κίνδυνος, 

stress tests για τον πιστωτικό κίνδυνο στη μέθοδο εσωτερικής αξιολόγησης, ορισμός της 

αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων, τιτλοποίηση απαιτήσεων, κίνδυνος συγκέντρωσης 

ανοιγμάτων και άλλα. 

 Η Επιτροπή της Βασιλείας περιόρισε τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης 

αναλυτικών οικονομικών και μη στοιχείων, κυρίως αναφορικά με τα συστήματα 

εσωτερικής αξιολόγησης και το πλαίσιο για την τιτλοποίηση. 

Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα της Μελέτης Διερεύνησης των Επιπτώσεων (QIS 3) 

καταδεικνύονται, ανάλογα με τη μέθοδο που υιοθετείται, τα ακόλουθα: 

 α) Τυποποιημένη μέθοδος: αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

 β)  Θεμελιώδης μέθοδος: τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

ομαδοποίηση των συμμετεχουσών τραπεζών και κυμαίνονται μεταξύ ασήμαντης μείωσης 

για τις τράπεζες του Group 1 και ουσιαστικής μείωσης για τις τράπεζες του Group. 

 γ) Εξελιγμένη μέθοδος: μείωση των απαιτήσεων για το σύνολο των τραπεζών. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 7 Απριλίου 2003, ενόψει της 

αναθεώρησης του πλαισίου της κεφαλαιακής επάρκειας, τα αποτελέσματα του δεύτερου 

γύρου διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιπλέον, με το τελικό κείμενο 

παρατείνεται κατά ένα έτος, ήτοι τέλη του 2007, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των 

προηγμένων μεθόδων για τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο και τροποποιούνται 

μερικώς τα ελάχιστα όρια του ύψους των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το υφιστάμενο 

πλαίσιο κατά τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής του Συμφώνου. 

 Η Επιτροπή της Βασιλείας, μετά από πέντε χρόνια διαβουλεύσεων με τους φορείς 

της αγοράς, δημοσίευσε στις 26 Απριλίου 2004 το τελικό κείμενο του νέου Συμφώνου 

για την κεφαλαιακή επάρκεια γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙ». Το νέο Σύμφωνο, το οποίο θα 

καταργήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου το Σύμφωνο του 1988, επιφέρει ριζικές αλλαγές στο 

πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων.  

 Η τελική έκδοση του κειμένου δεν περιέχει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το 

τρίτο συμβουλευτικό κείμενο της Επιτροπής της Βασιλείας με την εξαίρεση των 

αλλαγών που είχαν ήδη ανακοινωθεί με σχετικά δελτία τύπου και οι οποίες αφορούν: 

- τη διακριτή μεταχείριση των αναμενόμενων (EL) και των μη αναμενόμενων ζημιών 

(UL), 
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- την αναγνώριση των προβλέψεων κατά την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

στη μέθοδο εσωτερικών αξιολογήσεων και  

- τη μερική τροποποίηση και απλοποίηση του πλαισίου για την τιτλοποίηση απαιτήσεων. 

 Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή της Βασιλείας επιβεβαιώνει στο 

τελικό κείμενο την ανάγκη επανεξέτασης της βαθμονόμησης (calibration) του νέου 

Συμφώνου. Μάλιστα, πρόθεσή της είναι η επιβολή ενός συντελεστή προσαρμογής 

(scaling factor) των κεφαλαιακών απαιτήσεων στη μέθοδο εσωτερικών αξιολογήσεων, το 

ύψος του οποίου θα καθοριστεί βάσει των δεδομένων που θα συλλεγούν κατά την 

περίοδο της παράλληλης εφαρμογής. 

 

Α) Πυλώνας Ι : Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για την κάλυψη των 

Αναλαμβανόμενων Κινδύνων 

 

 Το νέο Σύμφωνο, το Basel II ορίζει ότι, οι κίνδυνοι απέναντι στους οποίους 

οφείλει να προστατευτεί μία τράπεζα, με μεθόδους ελεγχόμενες από τον αρμόδιο 

εποπτικό φορέα, είναι οι εξής: 1) πιστωτικός, 2) λειτουργικός (νέος) και 3) ο κίνδυνος 

της αγοράς. Ξεκινώντας από τον τελευταίο, η νέα προσέγγιση υπολογισμού του κινδύνου 

αγοράς που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες δεν διαφέρει σημαντικά από τις τρέχουσες 

σύγχρονες πρακτικές που έχουν ήδη αναληφθεί ακόμα και σε κάποιες ελληνικές 

τράπεζες, π.χ. Value at Risk. Για το Basel II, ο λειτουργικός (operational) κίνδυνος 

περιλαμβάνει την εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων, λογουχάρη από ενδεχόμενες μεταβολές 

του νομοθετικού πλαισίου ή από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες, αλλά αποκλείει τον 

υπολογισμό πιθανότητας εκδήλωσης συμβάντων που δύνανται να επηρεάσουν τη φήμη 

και πελατεία των τραπεζών ή την εκτίμηση της ορθότητας της αναπτυξιακής 

στρατηγικής μίας τράπεζας.  

 Τους δανειολήπτες ενδιαφέρουν κυρίως οι αλλαγές που επιβάλλει το Basel II στις 

τράπεζες, όσον αφορά στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και στον υπολογισμό της 

κεφαλαιακής επάρκειάς τους. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, το Basel II προτείνει 

δύο προσεγγίσεις υπολογισμού των κεφαλαίων που ένα πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να 

διακρατεί για εποπτικούς σκοπούς:  

1) την Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardised Approach) και  
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2) την προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης (Internal Ratings Based 

Approach), η οποία αποτελείται από τη Θεμελιώδη Προσέγγιση (IRB Foundation 

Approach) και την Εξελιγμένη Προσέγγιση (IRB Advanced Approach).  

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται 

ότι θα ξεκινήσουν την εφαρμογή του Basel II κάνοντας χρήση του IRB Foundation 

Approach και ενδέχεται να μεταπέσουν στο IRB Advanced Approach μετά το 2010. Τον 

τελευταίο λόγο στη μέθοδο που τελικά θα αναληφθεί θα έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Ακόμη, η Επιτροπή της Βασιλείας εισάγει τον υπολογισμό ελάχιστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου προτείνοντας τρεις 

εξελικτικές προσεγγίσεις: του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach), την 

Τυποποιημένη (Standardised Approach) και αυτή των Εξελιγμένων Μεθόδων Μέτρησης 

(Advanced Measurement Approach). 

 Όσον αφορά στον πρώτο Πυλώνα και ειδικότερα στον πιστωτικό κίνδυνο, η 

Επιτροπή της Βασιλείας βελτιώνει την ισχύουσα Τυποποιημένη Προσέγγιση 

(Standardised Approach), ενώ συγχρόνως συγκεκριμενοποιεί και προωθεί την ανάπτυξη 

Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου μέσω της εισαγωγής δύο 

εναλλακτικών και κλιμακούμενων προσεγγίσεων: της Θεμελιώδους (Foundation 

Approach) και της Εξελιγμένης (Advanced Approach). 

 Η προτεινόμενη Τυποποιημένη Προσέγγιση είναι η απλούστερη από τις τρεις 

προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου και αναμένεται ότι θα υιοθετηθεί από την πλειονότητα των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Ουσιαστικά  αποτελεί βελτίωση της ισχύουσας, αντανακλώντας με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου. Σε αντίθεση με το ισχύον 

καθεστώς, όπου το βασικό κριτήριο καθορισμού των συντελεστών στάθμισης πιστωτικού 

κινδύνου είναι η διάκριση μεταξύ χωρών μελών και μη του ΟΟΣΑ (Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης), στο νέο πλαίσιο ο καθορισμός αυτός 

επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των εκτιμήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας των 

αντισυμβαλλομένων από εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται ότι οι 

συντελεστές στάθμισης πιστωτικού κινδύνου επηρεάζουν άμεσα το κόστος 

χρηματοδότησης και κατά συνέπεια την προσφορά και τιμολόγηση των τραπεζικών 

προϊόντων, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διακρατούν κεφάλαια, τα οποία 
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ενέχουν κόστος, κατά αναλογία του Σταθμισμένου έναντι του κινδύνου Ενεργητικού 

τους. Τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω της χρήσης ευρύτερου, συγκριτικά με το ισχύον 

καθεστώς, φάσματος τεχνικών μείωσης κινδύνου δύνανται να περιορίσουν τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Στον Πίνακα 2 παρουσιά-

ζονται συνοπτικά οι βασικές προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για τον καθορισμό 

των σταθμίσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου με βάση τις αξιολογήσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας των εξωτερικών οίκων αξιολόγησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
 Τα κυριότερα σημεία της Τυποποιημένης Προσέγγισης συνοψίζονται ως εξής: 

Αρχικά, η προτεινόμενη χρήση εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας θα 

πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας και θα υπόκειται στoν έλεγχο 

των εθνικών εποπτικών αρχών. Εναλλακτικά προτείνεται η χρήση δημοσιευμένων 

στοιχείων από οίκους αξιολόγησης εξαγωγικού εμπορίου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν 

υιοθετήσει τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ, για τη στάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας των 

κρατών (Basel Committee on Banking Supervision, 2004). 
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 Εξάλλου, δίνεται η διακριτική ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές αρχές για 

ευνοϊκότερη, κατά μία βαθμίδα, μεταχείριση για τις απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύ-

ματος έναντι της χώρας όπου εδρεύει και οι οποίες είναι εκφρασμένες και έχουν 

χρηματοδοτηθεί στο νόμισμα της χώρας αυτής. Ωστόσο, στο θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προτείνει όχι μόνο την ευνοϊκότερη μεταχείριση, αλλά τη διατήρηση του 

ισχύοντος καθεστώτος στάθμισης με συντελεστή 0%. Για παράδειγμα, παρόλο που η 

Ελλάδα με βάση την προτεινόμενη από την Επιτροπή της Βασιλείας αξιολόγηση θα 

πρέπει να σταθμίζεται με συντελεστή 20%, η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί να επι-

τρέψει το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ να σταθμίζεται με συντελεστή 0%. 

Αντίθετα, το χρέος του ελληνικού δημοσίου σε ξένο νόμισμα θα έχει το συντελεστή 

στάθμισης της Ελλάδας, δηλαδή 20% . 

 Επιπλέον, το όριο του συντελεστή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου της χώρας 

προέλευσης παύει να ισχύει για τις απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων. Έτσι, οι υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεις και πιστωτικά 

ιδρύματα θα μπορούν να λαμβάνουν χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης, με κατώτατο 

όριο το 20%, από αυτόν της χώρας προέλευσης. 

 Όσον αφορά στις απαιτήσεις έναντι τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, 

προτείνονται δύο επιλογές υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως φαίνεται και 

στον Πίνακα 2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα αποφασίσουν για την εφαρμογή μόνο μιας 

μεθόδου για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της επικράτειάς τους. Η πρώτη επιλογή συνδέει 

την αξιολόγηση του πιστωτικού ιδρύματος με αυτήν της χώρας στην οποία εδρεύει, ενώ 

η δεύτερη βασίζεται στην ατομική αξιολόγησή του από εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρώτη επιλογή η στάθμιση 

κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος θα είναι κατά μια κατηγορία δυσμενέστερη από αυτή 

της χώρας προέλευσης, έχοντας ως ανώτατο όριο το 100%. Επιπλέον, η δεύτερη επιλογή 

παρέχει ευνοϊκότερη, κατά μία βαθμίδα, μεταχείριση των απαιτήσεων έναντι πιστωτικών 

ιδρυμάτων με αρχική λήξη μικρότερη ή ίση των τριών μηνών, έχοντας ως κατώτατο όριο 

το 20%. 

 Αναφορικά με τις απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων προτείνεται η περαιτέρω 

κατάτμηση των ομάδων πιστοληπτικής ικανότητας, με την εισαγωγή της ομάδας (Α+ ως 

Α-) και συντελεστή στάθμισης 50%, με στόχο την ορθότερη και ακριβέστερη απεικόνιση 
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του πιστωτικού κινδύνου των εταιρειών. Σημειώνεται ότι προς το παρόν ελάχιστες 

ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αξιολογηθεί από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους 

αξιολόγησης. 

 Όσον αφορά στις απαιτήσεις έναντι ημεδαπών Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα 

(Public Sector Entities), προτείνεται να έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτές των 

ημεδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, παρέχεται η ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές 

αρχές να εξομοιώνουν κατά περίπτωση τις απαιτήσεις έναντι ημεδαπών Οργανισμών του 

Δημοσίου Τομέα, είτε με αυτές της χώρας προέλευσης είτε με τις αντίστοιχες εταιρικές 

(π.χ. δημόσιες επιχειρήσεις). 

 Επίσης, προτείνεται στάθμιση με συvτελεστή 150% του ανασφάλιστου τμήματος 

των ληξιπρόθεσμων άνω των 90 ημερών απαιτήσεων, μετά την αφαίρεση των ειδικών 

προβλέψεων από αυτό. Αξίζει να καταγραφεί ότι η διάταξη αυτή ενδέχεται να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών. Ακόμη, 

δίνεται η διακριτική ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές αρχές να εφαρμόζουν την ίδια 

στάθμιση, δηλαδή 150%, στις εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και 

στις ιδιωτικές μετοχικές τοποθετήσεις (private equity investments) στο επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιo. 

 Επιπλέον, τα δάνεια τα οποία είναι πλήρως εξασφαλισμένα με υποθήκες αστικών 

ακινήτων συνεχίζουν να σταθμίζονται με συντελεστή 50%, ενώ τα δάνεια που είναι 

εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικών ακινήτων θα σταθμίζονται με 100%. Κάτω από 

ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις όμως τμήματα δανείων, τα οποία είναι εξασφαλισμένα 

με υποθήκες εμπορικών ακινήτων θα μπορούν να σταθμίζονται με 50%. 

 Αναφορικά με τα εκτός ισολογισμού στοιχεία, η κυριότερη αλλαγή αναφέρεται 

στο συντελεστή μετατροπής (credit conversion factor) των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων (αρχική προθεσμία λήξης μέχρι ένα έτος), ο οποίος προτείνεται να 

διαμορφωθεί στο 20% από 0% που είναι σήμερα. Εξαιρούνται οι υποχρεώσεις οι οποίες 

καθίστανται ανεπιφύλακτα ακυρώσιμες ή ακυρώνονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση 

από το πιστωτικό ίδρυμα, λόγω επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του 

δανειζόμενου. 

 Αναλύοντας τις Τεχνικές Μείωσης του Πιστωτικού Κινδύνου που περιλαμβάνει ο 

Πυλώνας Ι, παρατηρούμε ότι συγκριτικά με το ισχύον καθεστώς το νέο εποπτικό πλαίσιο 
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της Επιτροπής της Βασιλείας αναγνωρίζει ένα ευρύτερο φάσμα τεχνικών μείωσης του 

πιστωτικού κινδύνου, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με τη χρήση 

των τεχνικών αυτών το πιστωτικό ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις κεφαλαιακές 

του απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου, αφενός λαμβάνοντας εξασφαλίσεις ή 

αντισταθμιστικές θέσεις, οι οποίες προκύπτουν από συμφωνίες συμψηφισμού, και 

αφετέρου συναλλάσσοντας εγγυήσεις ή πιστωτικά παράγωγα (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2004). 

 Συγκεκριμένα, οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την αναγνώριση των εξασφαλίσεων 

συμπεριλαμβάνουν τη νομική κατοχύρωση της εξασφάλισης, τη χαμηλή συσχέτιση της 

αξίας της με την απαίτηση την οποία καλύπτει και τέλος την ύπαρξη αποτελεσματικών 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Προτείνονται δύο προσεγγίσεις για τη μεταχείριση 

των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων. Σύμφωνα με την Απλή Προσέγγιση (Simple 

Approach), τα τμήματα των απαιτήσεων τα οποία καλύπτονται από την τρέχουσα αξία 

των εξασφαλίσεων θα λαμβάνουν το συντελεστή στάθμισης κινδύνου, με ελάχιστο όριο 

20%, των εκδοτών των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων. Σύμφωνα με την Ευρεία 

Προσέγγιση (Comprehensive Approach), η τρέχουσα αξία της εξασφάλισης θα 

προεξοφλείται, προκειμένου να προστατευτεί το πιστωτικό ίδρυμα από τις ενδεχόμενες 

διακυμάνσεις της αξίας της απαίτησης ή της παρεχόμενης εξασφάλισης ή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας των δύο, εφόσον αυτές είναι αποτιμημένες σε διαφορετικά 

νομίσματα. Οι συντελεστές προεξόφλησης (haircuts) υπολογίζονται με δύο τρόπους: την 

τυποποιημένη εποπτική μέθοδο ή την εσωτερική μέθοδο εκτίμησης από το πιστωτικό 

ίδρυμα. Το ύψος του συντελεστή προεξόφλησης εξαρτάται από το χρονικό ορίζοντα 

εντός του οποίου η αξία της εξασφάλισης μπορεί να μεταβληθεί (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2004). 

 Επιπρόσθετα, στο τμήμα της απαίτησης το οποίο καλύπτεται από την 

προεξοφλημένη αξία της εξασφάλισης θα εφαρμόζεται ένας ελάχιστος συντελεστής 

κεφαλαιακής απαίτησης w, ο οποίος θα ισούται με 15%. Ο συντελεστής αυτός 

ουσιαστικά περιορίζει την ικανότητα της τεχνικής μείωσης κινδύνου (εξασφάλισης, 

εγγύησης ή πιστωτικού παραγώγου) να αντισταθμίζει τον πιστωτικό κίνδυνο της 

απαίτησης, αντανακλώντας με αυτόν τον τρόπο τους υπολειπόμενους κινδύνους, όπως 

είναι ο νομικός (νομική κατοχύρωση, ελλιπής κατάρτιση συμβολαίων κ.λ.π.), καθώς και 
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ο κίνδυνος αδυναμίας άμεσης ρευστοποίησης της χρησιμοποιούμενης τεχνικής. Ο συ-

ντελεστής w θέτει ένα ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακής απαίτησης έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου του δανειζόμενου ανεξάρτητα από το ύψος της εξασφάλισης ή εγγύησης ή 

ασφάλειας που έχει λάβει το πιστωτικό ίδρυμα. 

 Συνεπώς, σύμφωνα με τη νέα Συνθήκη, καμία τεχνική μείωσης κινδύνου δεν 

μπορεί να εξαλείψει πλήρως τον πιστωτικό κίνδυνο και τη συνεπαγόμενη κεφαλαιακή 

απαίτηση. Στην ευνοϊκότερη περίπτωση για το πιστωτικό ίδρυμα το τελικό πιστωτικό 

άνοιγμα, μετά την επίδραση της τεχνικής μείωσης κινδύνου, θα ισούται με το 15% του 

αρχικού ανοίγματος, διασφαλίζοντας έτσι ότι η κεφαλαιακή απαίτηση θα συναρτάται 

άμεσα προς την πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου. 

 Η Επιτροπή της Βασιλείας αναγνωρίζει κυρίως χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία ως αποδεκτές εξασφαλίσεις και καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της αξίας 

ρευστοποίησής τους. Eπισημαίνεται ότι στην Εξελιγμένη Προσέγγιση Eσωτερικών 

Συστημάτων Διαβάθμισης, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε 

μoρφή εξασφάλισης, εφόσον πληρούνται επιπρόσθετες προϋποθέσεις. Τέλος, τα 

πιστωτικά ιδρύματα που θα υιοθετήσουν τη μέθοδο των Εσωτερικών Συστημάτων 

Διαβάθμισης θα πρέπει να ακολουθήσουν την Ευρεία Προσέγγιση για τη μεταχείριση 

των εξασφαλίσεων (Basel Committee on Banking Supervision, 2004). 

 Για τις εγγυήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα προτείνεται η μέθοδος της 

αντικατάστασης, δηλαδή για το ασφαλισμένο τμήμα του ανοίγματος το πιστωτικό ίδρυμα 

μπορεί να αντικαθιστά το συντελεστή στάθμισης του υπόχρεου με αυτόν του εγγυητή. Η 

μέθοδος αυτή περιλαμβάνει ως αποδεκτούς εγγυητές κράτη, οργανισμούς δημοσίου 

τομέα και πιστωτικά ιδρύματα με χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης πιστωτικού 

κινδύνου από τον υπόχρεο, καθώς επίσης και εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των 

ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες είναι αξιολογημένες τουλάχιστον με Α στην 

ενδεικτική κλίμακα της Standard & Poor's. Στην περίπτωση που ο εγγυητής είναι κράτος, 

κεντρική τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, ο συντελεστής w ισούται με μηδέν, ενώ για όλες 

τις υπόλοιπες περιπτώσεις εγγυήσεων και για τα πιστωτικά παράγωγα ο συντελεστής w 

παραμένει στο 15%. 

 Όσον αφορά στις συμφωνίες συμψηφισμού εντός ισολογισμού στοιχείων, αυτές 

περιορίζονται στο συμψηφισμό δανείων και καταθέσεων με τον αντισυμβαλλόμενο, 
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αποκλείοντας το συμψηφισμό υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε διαφορετικά προϊόντα. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η υιοθέτηση της προσέγγισης των Εσωτερικών 

Συστημάτων Διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου αποτελεί το πιο καινοτόμο τμήμα του 

νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η μεθοδολογία 

αυτή είναι εξελικτική και κλιμακούμενη και αποτελείται από δύο επιμέρους 

προσεγγίσεις: τη Θεμελιώδη και την Εξελιγμένη. Η προσέγγιση των Εσωτερικών 

Συστημάτων Διαβάθμισης βασίζεται στις εσωτερικές πρακτικές αντιμετώπισης του 

πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποιούνται από ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα κατά την 

εκτίμηση του ύψους του απαιτούμενου οικονομικού κεφαλαίου για την κάλυψη έναντι 

των κινδύνων που αναλαμβάνουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Σε 

αντίθεση με τη διακριτή συνάρτηση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας 

(Τυποποιημένη Προσέγγιση) με τους πέντε συντελεστές στάθμισης (0%, 20%, 50%, 

100% και 150%), η προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης 

χρησιμοποιεί μία συνεχή συνάρτηση συντελεστών στάθμισης , περικλείοντας έτσι όλο το 

φάσμα της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλόμενων και της πιθανότητας 

αθέτησης υποχρέωσής τους, παρέχοντας μ’ αυτόν τον τρόπο ακριβέστερη 

διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου (Basel Committee on Banking Supervision, 

2004). 

 Σημαντική θέση στην ανάπτυξη και κατανόηση των Εσωτερικών Συστημάτων 

Διαβάθμισης κατέχει ο εποπτικός ορισμός της αθέτησης υποχρέωσης 

αντισυμβαλλόμενου. Αθέτηση υποχρέωσης ενός αντισυμβαλλόμενου θεωρείται ότι έχει 

συμβεί όταν συντρέχουν μία ή αμφότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής μεγαλύτερης των 90 ημερών για οποιαδήποτε από 

τις ουσιαστικές υποχρεώσεις του οφειλέτη 

β) ύπαρξη ενδείξεων ότι ο οφειλέτης είναι απίθανο να εξοφλήσει πλήρως τις 

υποχρεώσεις του (κεφάλαιο, τόκους, έξοδα), χωρίς το πιστωτικό ίδρυμα να καταφύγει σε 

ενεργοποίηση εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων. 

 Η δομή και η λειτουργία της προσέγγισης των Εσωτερικών Συστημάτων 

Διαβάθμισης θεμελιώνεται σε τέσσερα βασικά στάδια: 

 Πρώτα, ταξινομούνται τα στοιχεία ενεργητικού που συνθέτουν το επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυμάτων σε πέντε κατηγορίες: 
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1) απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων 

2) απαιτήσεις έναντι κρατών 

3) απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ΕΠΕΥ 

4) Λιανική τραπεζική 

5) Συμμετοχές και μετοχές. 

 Δεύτερον, για τις ανωτέρω απαιτήσεις τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 

παράγουν συγκεκριμένες παραμέτρους πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιώντας είτε 

τυποποιημένους συντελεστές που καθορίζονται από τις εποπτικές αρχές ή δικές τους 

εκτιμήσεις. Οι παράμετροι πιστωτικού κινδύνου είναι η πιθανότητα αθέτησης 

υποχρέωσης αντισυμβαλλόμενου (Probability of Default - PD), η αναμενόμενη ζημία σε 

περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (Loss Given Default - 

LGD), η έκθεση έναντι του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσής 

του (Exposure at Default - EAD) και η εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη των 

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

 Τρίτον, οι προαναφερθείσες παράμετροι πιστωτικού κινδύνου εκτιμώνται 

ξεχωριστά και ακολούθως εισάγονται ως μεταβλητές στις αντίστοιχες συναρτήσεις για 

τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου και συνεπώς των 

συναφών κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

 Τέλος, τα τραπεζικά ιδρύματα για να χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση των 

Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει 

τουλάχιστο να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα οι εποπτικές αρχές 

θα είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με 

τις προϋποθέσεις αυτές. 

 

Β) Πυλώνας ΙΙ: Εποπτικές Διαδικασίες Ανασκόπησης και Αξιολόγησης της 

Κεφαλαιακής Επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

 

 Το περιεχόμενο του δεύτερου Πυλώνα αφορά κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη μιας 

συνεπούς διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων σε διεθνές επίπεδο. Οι τέσσερις βασικές αρχές που αναλύονται 

παρακάτω αναφέρονται στις εποπτικές αρχές, αλλά τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι οι 

 99



Η Βασιλεία ΙΙ και η εποπτεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 

τελικοί αποδέκτες των ενεργειών των εποπτικών αρχών από την εφαρμογή του δεύτερου 

Πυλώνα. Η εποπτική διαδικασία αξιολόγησης έχει δύο βασικούς στόχους: καταρχήν να 

διασφαλίσει την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων και κατά δεύτερο 

λόγο να τους προσφέρει κίνητρα για να βελτιώσουν την ποιότητα διαχείρισης κινδύνων, 

καθώς το κεφάλαιο μόνο του δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συνεπή και σωστή 

διαχείριση κινδύνων. 

 Οι τέσσερις βασικές αρχές της εποπτικής διαδικασίας περιλαμβάνουν τα εξής: 

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπτύξουν πρώτα διαδικασίες εκτίμησης της 

συνολικής τους κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους 

και το περιβάλλον λειτουργίας τους. Εξάλλου, επιβάλλεται να διαμορφώσουν 

στρατηγική για τη διατήρηση του επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας. Η διαδικασία 

εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

επίβλεψη και εποπτεία από την ανώτατη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος, επαρκείς 

και τεκμηριωμένες διαδικασίες εκτίμησης του απαιτούμενου κεφαλαίου έναντι των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων, περιεκτική αξιολόγηση και καθιέρωση συστήματος 

παρακολούθησης και αναφοράς των αναλαμβανόμενων κινδύνων και τη διενέργεια 

εσωτερικών ελέγχων. 

2. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να εξετάζουν και να αξιολογούν τόσο τις εσωτερικές 

εκτιμήσεις και στρατηγικές κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και 

την ικανότητα των τελευταίων να παρακολουθούν και να συμμορφώνονται με τη 

διαδικασία υπολογισμού των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Ακολούθως, οι εποπτικές 

αρχές οφείλουν να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες, σε περίπτωση που δεν 

ικανοποιούνται από τα αποτελέσματα των παραπάνω διαδικασιών. 

3. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από τα 

πιστωτικά ιδρύματα να διατηρούν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερους από τα 

ελάχιστα προβλεπόμενα όρια, καθώς οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του πρώτου Πυλώνα  

αποσκοπούν στην ύπαρξη ενός κατάλληλου κεφαλαιακού αποθέματος ασφάλειας για την 

αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων που επηρεάζουν το σύνολο του τραπεζικού κλάδου. Η 

Επιτροπή της Βασιλείας διατείνεται ότι υφίσταται ανάγκη διακράτησης πρόσθετου 

κεφαλαιακού αποθέματος ασφάλειας, ικανού να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους 

ενδεχόμενους ειδικούς κινδύνους και αβεβαιότητες σε ατομική βάση. 
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4. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρεμβαίνουν έγκαιρα, προκειμένου να 

αναστείλουν ενδεχόμενη μείωση του υφιστάμενου εποπτικού κεφαλαίου κάτω από τα 

ελάχιστα επιτρεπτά όρια. Επιπλέον, σε περίπτωση που το κεφάλαιο δεν διατηρείται ή δεν 

αποκαθίσταται, είναι αναγκαίο να απαιτούν ταχύτατες επανορθωτικές ενέργειες. 

 Επίσης,  η Επιτροπή της Βασιλείας κρίνει σκόπιμο τα ειδικά θέματα που αφορούν 

τον επιτοκιακό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, καθώς και τον πιστωτικό και το 

λειτουργικό κίνδυνο, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται άμεσα στα πλαίσια του Πυλώνα Ι, 

να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης του Πυλώνα ΙΙ. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στον πιστωτικό κίνδυνο το ενδιαφέρον εστιάζεται στον 

εποπτικό ορισμό της αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλόμενου, σε καταστάσεις 

προσομοίωσης κρίσεων στην προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης, 

στους υπολειπόμενους κινδύνους, λογουχάρη νομικός, τεκμηρίωσης και κίνδυνος 

ρευστότητας, στον κίνδυνο συγκέντρωσης και στην τιτλοποίηση των απαιτήσεων (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2004). 

 

Γ) Πυλώνας ΙΙΙ: Πειθαρχία της Αγοράς 

 

 Ο τρίτος Πυλώνας αναφέρεται στην πειθαρχία της αγοράς μέσω της 

δημοσιοποίησης στοιχείων και κατά συνέπεια στην ενίσχυση της διαφάνειας. Η 

Επιτροπή της Βασιλείας θεωρεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα επιβάλλεται να 

δημοσιοποιούν μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών, ώστε να μπορούν οι επενδυτές και οι 

συμμετέχοντες στην αγορά να κατανοούν και να αξιολογούν καλύτερα τους 

αναλαμβανόμενους κινδύνους και τις μεθόδους διαχείρισής τους. Έτσι, οι αγορές 

μπορούν να συντελέσουν στην αποτελεσματική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, αφού θα απαιτούν για κάθε πιστωτικό ίδρυμα υψηλότερο ή χαμηλότερο 

κόστος κεφαλαίων, ανάλογα με το ύψος των αναλαμβανόμενων κινδύνων και τις 

διαδικασίες και μεθοδολογίες διαχείρισής τους. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι με την εφαρμογή των νέων προτάσεων η έμφαση στη 

δημοσιοποίηση στοιχείων μετατοπίζεται από τη λογιστική και χρηματοοικονομική 

ανάλυση στην ανάλυση των κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Ωστόσο, η Επιτροπή της Βασιλείας αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός 
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πλαισίου δημοσιοποίησης στοιχείων υπό το πρίσμα του Πυλώνα ΙΙΙ, το οποίο όμως δε θα 

έρχεται σε σύγκρουση με τις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, που έχουν 

ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Η δημοσιοποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου 

να επιτραπεί σε ένα πιστωτικό ίδρυμα να εφαρμόσει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία 

υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα Ι. 

 Στα πλαίσια της δημοσιοποίησης, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 

σχεδιάσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν την πολιτική δημοσιοποίησης 

στοιχείων, η οποία θα έχει εγκριθεί προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιό τους. Η 

πολιτική αυτή χρειάζεται να καλύπτει τη στρατηγική και τους στόχους του πιστωτικού 

ιδρύματος στον τομέα αυτό.  Η δημοσιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων είναι 

αναγκαίο να καλύπτει τους παρακάτω σημαντικούς τομείς: 

- τις γενικές αρχές της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτικής 

δημοσιοποίησης στοιχείων 

- το πεδίο εφαρμογής του εποπτικού πλαισίου 

- την κεφαλαιακή διάρθρωση, δηλαδή το ύψος, τους τύπους και τα χαρακτηριστικά 

των συστατικών στοιχείων του εποπτικού κεφαλαίου, καθώς και την κεφαλαιακή 

επάρκεια και 

- το ύψος των ανοιγμάτων και την αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 

 Επισημαίνεται ότι οι νέες απαιτήσεις δημοσιοποίησης περιλαμβάνουν σημαντικές 

διαφορές από τη συνήθη πρακτική των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο όγκος των στοιχείων 

προς δημοσιοποίηση είναι σημαντικός και οι παρεχόμενες πληροφορίες σύνθετες. 

Ακόμη, η δημοσιοποίηση στοιχείων θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές το 

χρόνο ή συχνότερα, εάν τα στοιχεία που δημοσιεύονται μεταβάλλονται συχνά. Για να 

μετριάσει το βάρος που συνεπάγεται αυτή η δημοσιοποίηση, η Επιτροπή της Βασιλείας 

προτείνει την εφαρμογή του ελέγχου σημαντικότητας (test of materiality), ορίζοντας ότι 

μία πληροφορία θεωρείται σημαντική, εφόσον η παράλειψη ή η εσφαλμένη διατύπωσή 

της θα μπορούσε να αλλάξει ή να επηρεάσει την εκτίμηση ή την απόφαση του αποδέκτη 

της. Ο ορισμός αυτός είναι συνεπής με τα Διεθνή και πολλά εθνικά Λογιστικά Πρότυπα 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2004).  
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3) Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή και στόχοι της Βασιλείας ΙΙ  

 

 Στις 9 Ιουνίου 2003 υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ 

νομοσχέδιο αναφορικά με το Νέο Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή 

Επάρκεια. Μεταξύ άλλων, προβλεπόταν η σύσταση ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών, του Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και 

του φορέα ασφάλισης καταθέσεων, το έργο της οποίας θα συνίστατο στην προετοιμασία 

της θέσης των ΗΠΑ και στην εκτίμηση των επιπτώσεων του νέου Συμφώνου.  

 Παράλληλη δράση ανέλαβε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εστιάζοντας σε 

θέματα, όπως η επίδραση του νέου Συμφώνου στις "μικρές" τράπεζες, η χρηματοδότηση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η ενίσχυση των διακυμάνσεων του 

οικονομικού κύκλου. Αναμφισβήτητα, προκειμένου να εφαρμοστεί με επιτυχία το νέο 

Σύμφωνο απαιτείται διαφάνεια, χάραξη πολιτικής, δέσμευση των κυβερνήσεων και 

θεσμική εναρμόνιση, προκειμένου το κοινοτικό δίκαιο να καταστεί και εθνικό δίκαιο. 

 Οι νέες πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας κινείται σε γενικές γραμμές προς τη 

σωστή κατεύθυνση. Η νέα Τυποποιημένη Προσέγγιση, συγκριτικά με την ισχύουσα, 

είναι περιεκτικότερη, ακριβέστερη και πιο ευαίσθητη στις μεταβολές του πιστωτικού 

κινδύνου παρέχοντας ταυτόχρονα στα πιστωτικά ιδρύματα μεγαλύτερο φάσμα τεχνικών 

άμβλυνσής του. Ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, καθώς υπάρχουν 

εννοιολογικά και τεχνικά θέματα που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία και 

αποσαφήνιση. Από την άλλη πλευρά, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 

δρομολογήσουν άμεσα τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτίμησης του κόστους 

εφαρμογής των νέων προτάσεων. Εκτιμάται ότι το κόστος εφαρμογής θα συμπεριλάβει 

την προσαρμογή των υφιστάμενων ή την ανάπτυξη νέων συστημάτων διοικητικής 

πληροφόρησης, διαχείρισης κινδύνων και μηχανογραφικής υποστήριξης, καθώς επίσης 

και την εκπαίδευση του προσωπικού (Χαραλαμπίδης, 2001). 

 Λόγω της αρχιτεκτονικής του εκλεπτυσμένου μοντέλου που προωθεί η Βασιλεία 

ΙΙ, οι λιγότερο αποτελεσματικές μονάδες κινδυνεύουν να βρεθούν σε υποδεέστερη θέση, 

με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η συνέχιση της λειτουργίας τους. Πρέπει 

λοιπόν να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματικότητα μέσω της βελτίωσης του ΜΙS και 

στην καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου. Είναι αναγκαίο τα 
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πιστωτικά ιδρύματα να διαχωρίσουν τα επιμέρους τμήματα παραγωγής, να τιμολογούν 

κατά τρόπο ορθολογικό, να παρακολουθούν και να διαθέτουν έγκαιρη πληροφόρηση, για 

να επεμβαίνουν προληπτικά, ώστε να είναι πράγματι αποτελεσματικά και να συμβάλουν 

στην αύξηση της αποδοτικότητας του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

 Σε γενικές γραμμές, η Βασιλεία ΙΙ αποσκοπεί στην προαγωγή του ανταγωνισμού 

και στην ασφάλεια και σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Βασικοί 

στόχοι της αναθεώρησης του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου είναι αφενός η 

καλύτερη εναρμόνιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους τραπεζικούς κινδύνους, 

αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερβολική πολυπλοκότητα, και αφετέρου η μείωση των 

κινήτρων απoφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Η επίτευξη 

των στόχων αυτών αναμένεται να υλοποιηθεί με τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των 

συντελεστών στάθμισης και την αναγνώριση ευρύτερου φάσματος τεχνικών μείωσης του 

πιστωτικού κινδύνου. Σημειώνεται ότι οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου 

μέσω της λήψης εξασφαλίσεων και εγγυήσεων, της χρήσης πιστωτικών παραγώγων και 

του συμψηφισμού των εντός ισολογισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων, θα πρέπει να 

πληρούν τα ελάχιστα επιχειρησιακά κριτήρια που θέτει η Επιτροπή της Βασιλείας 

(Χαραλαμπίδης, 2001). 

 Η Βασιλεία ΙΙ προσφέρει κίνητρα για να ωθηθούν οι τράπεζες στην υιοθέτηση 

καλύτερων πρακτικών διαχείρισης κινδύνων. Αυτές θα βοηθήσουν τις τράπεζες να 

πετύχουν καλύτερη τιμολόγηση, δηλαδή χαμηλότερη τιμή προϊόντος με μικρότερη 

δέσμευση κεφαλαίου. Ο συνδυασμός αυτός τις καθιστά πιο ανταγωνιστικές και συντελεί 

στην κερδοφορία τους. Έτσι, ενισχύεται η αποδοτικότητα του κεφαλαίου τους, γεγονός 

που αντανακλάται στην τιμή της μετοχής. 

 

4) Σημασία της  

 

 Η σημασία της νέας συνθήκης έχει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 

διαστάσεις. Προσεγγίζοντας την πρακτική πλευρά του Πυλώνα Ι, παρατηρούμε ότι η IRB 

Foundation Approach εισάγει στα επιχειρηματικά δάνεια μία καινοτομία, που για πρώτη 

φορά επιβάλλει την «αποθεματοποίηση» εποπτικών κεφαλαίων ανάλογα τόσο με την 

ατομική πιστοληπτική αξιολόγηση του δανειολήπτη που θα διενεργείται από την τράπεζα 
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- πρακτικά με την ατομική πιθανότητα αθέτησης, δηλαδή το probability of default - όσο 

και με την αξία του ετήσιου κύκλου εργασιών του. Μάλιστα, για εταιρείες με κύκλο 

εργασιών μεταξύ 5 και 50 εκατομμυρίων ευρώ, η ίδια πιστοληπτική αξιολόγηση 

επιχειρήσεων θα δημιουργεί στην τράπεζα την απαίτηση για μεγαλύτερα εποπτικά 

κεφάλαια, όσο μεγαλύτερος είναι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας - πιστούχου. 

 Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μετά από έντονες παρεμβάσεις μεταξύ 

άλλων της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, αποκτούν πλεονέκτημα στις 

χρηματοδοτήσεις έναντι των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, αφού τα δάνειά τους θα 

επιφέρουν ηπιότερες εποπτικές «συνέπειες» για τις τράπεζες. Για επιχειρήσεις με κύκλο 

εργασιών μεγαλύτερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ η διαβάθμιση των απαιτούμενων από 

το Basel II εποπτικών κεφαλαίων μεταβάλλεται ανάλογα με την ατομική πιστοληπτική 

ικανότητα του χρηματοδοτούμενου, αλλά και με την αξία του δανείου του, όπως και για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων ευρώ. 

Μια τέτοια αντιμετώπιση κεφαλαιακής επάρκειας θα ισχύσει και για τα φυσικά πρόσωπα 

και επιχειρήσεις που δανείζονται μεταξύ 100 χιλιάδων ευρώ και ενός εκατομμυρίου 

ευρώ, η οποία επιπλέον θα εξαρτάται από τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, αλλά και από 

το είδος του δανείου, λογουχάρη στεγαστικό, ανακυκλούμενη πίστωση ή άλλο.  

 Επισημαίνεται ότι οι αποδεκτές από το Basel II εξασφαλίσεις κάθε δανείου είναι 

περισσότερες απ' όσες επιτρέπει το ισχύον Basel I, ήτοι χρηματοοικονομικές, 

εμπράγματες και ενοχικές. Στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, η 

εκτιμώμενη ζημία από αθέτηση (Loss Given Default, LGA) δύναται θεωρητικά να 

κατέλθει σε 0%, ενώ μικρότερο LGA σημαίνει μικρότερα εποπτικά κεφάλαια. Ακόμα και 

στην περίπτωση της υποθήκευσης ακινήτου ως εμπράγματη εξασφάλιση με αξία 

μεγαλύτερη του 100% ενός δανείου, το LGA - πάντα στο IRB Foundation Approach - 

δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερο του 35% (40% για άλλη εμπράγματη εξασφάλιση), 

γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τον υπολογιζόμενο πιστωτικό κίνδυνο μίας 

χρηματοδότησης και κατά συνέπεια την κεφαλαιακή επάρκεια που αυτό απαιτεί. Αυτό θα 

καταστήσει τα δάνεια ακριβότερα, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με 

ασθενέστερη πιστοληπτική αξιολόγηση.  
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5) Συνέπειες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο 

 

 Είναι γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύματα διακρατούν υψηλότερα από τα ελάχιστα 

καθοριζόμενα επίπεδα κεφαλαίων, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 3, καθώς η 

προσέγγιση ή στη χειρότερη περίπτωση η παραβίαση του ελάχιστoυ ορίου κεφαλαιακής 

επάρκειας (8%) θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε αυτά. Οι επιπτώσεις αυτές 

μπορούν να πάρουν τη μορφή στενότερης εποπτικής παρακολούθησης και εξέτασης, 

αποδυνάμωσης της φήμης τους ή άμεσης αποκατάστασης της κεφαλαιακής τους βάσης, 

είτε με προσφυγή στις κεφαλαιαγορές είτε με μείωση των στοιχείων του ενεργητικού 

τους.  

 

 

  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

 Το νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας εισάγοντας ακριβέστερες και πιο 

ευαίσθητες στις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου μεθοδολογίες υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων θα αυξήσει την πιθανότητα προσέγγισης ή παραβίασης του 

ελάχιστου ορίου κεφαλαιακής επάρκειας, στην περίπτωση απρόσμενης επιδείνωσης των 

εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Όσο πιο 
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ευαίσθητη στις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου είναι η επιλεγόμενη μεθοδολογία, 

τόσο μεγαλύτερη είναι και η δυνητική μεταβλητότητα των κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

γεγονός που διαπιστώνεται και από τη συγκριτική μεταβολή των συντελεστών στάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου μεταξύ των δύο προσεγγίσεων (Τυποποιημένης και Θεμελιώδους) 

του Πίνακα 3 (τρίτη και τέταρτη στήλες). Συνεπώς, ακόμη και αν οι νέες προτάσεις δεν 

μεταβάλλουν το ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα θα 

πρέπει να διακρατούν υψηλότερα, σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, επίπεδα κεφαλαίου 

για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη μεταβλητότητα αυτών. Είναι φανερό ότι η 

διακράτηση υψηλότερου επιπέδου κεφαλαίων από τη μία πλευρά θα ενισχύσει την 

ευρωστία των πιστωτικών ιδρυμάτων και θα συμβάλει στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ από την άλλη θα επηρεάσει βασικά 

χρηματοοικονομικά τους μεγέθη, λογουχάρη τους δείκτες κερδοφορίας, το κόστος 

άντλησης κεφαλαίου και άλλα. 

 Γενικά, ενώ οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας παρέχουν εύκολη και 

συγκρίσιμη εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου μιας εταιρείας, παρουσιάζουν ωστόσο 

χρονική υστέρηση σε σχέση με τις φάσεις των οικονομικών κύκλων και κατ' επέκταση 

τις εξελίξεις στην αγορά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι αξιολογικοί οίκοι βασίζονται 

σε λογιστικά στοιχεία, αδυνατούν να παρακολουθούν όλους τους δανειζόμενους συνεχώς 

και μεταβάλλουν τις αξιολογήσεις τους, μόνο όταν η πιθανότητα βραχυχρόνιας 

αντιστροφής της είναι πολύ μικρή, για να αποφευχθεί η μεταβλητότητα των 

αξιολογήσεων. Η χρονική υστέρηση των εκτιμήσεων των αξιολογικών οίκων πιθανώς να 

έχει ως αποτέλεσμα την ασυγχρόνιστη μεταβολή των κεφαλαιακών απαιτήσεων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων με τις φάσεις του οικονομικού κύκλου. Παραδείγματος χάριν, οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις θα κορυφώνονται μετά την οικονομική ύφεση και ενώ οι 

αυξήσεις των εταιρικών πτωχεύσεων θα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Αντίστοιχα, κατά 

τη διάρκεια της κορύφωσης της οικονομικής ύφεσης και των εταιρικών πτωχεύσεων οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν θα έχουν προσεγγίσει το μέγιστο ύψος τους, καθιστώντας 

ευάλωτα τα πιστωτικά ιδρύματα σε συστημικές κρίσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
 Ειδικότερα, πρέπει να σημειώσουμε ότι καθώς οι μη αξιολογημένες εταιρείες 

σταθμίζονται με τον ίδιο συντελεστή έναντι του πιστωτικού ο κινδύνου όπως στο ισχύον 

καθεστώς, η έλευση της νέας Τυποποιημένης Προσέγγισης θα ευνοήσει τα πιστωτικά 
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ιδρύματα που έχουν απαιτήσεις έναντι αξιολογημένων υψηλότερα από ΒΒΒ+ εταιρειών. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας είναι ευρύτατα 

διαδεδομένες στις ανεπτυγμένες χώρες, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών 

ιδρυμάτων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες 

στην περίπτωση βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού τους, διευρύνοντας 

έτσι το χάσμα μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων ισοδύναμης πιστοληπτικής ικανότητας στις 

φτωχότερες και πλουσιότερες χώρες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ το 94% των 

εταιρειών του χρηματιστηριακού δείκτη S&P's 500 είναι αξιολογημένες έναντι 53% του 

αντίστοιχου δείκτη DAX-30 του Χρηματιστηρίου της Φραγκφούρτης (J. Danielsson et al. 

2001). Αντίθετα, μόλις το 13% των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη 

του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έχει αξιολογηθεί. Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζονται 

ενδεικτικά οι κατανομές των αξιολογήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

στις υψηλού και χαμηλού εισοδήματος χώρες αντίστοιχα για το έτος 1999. Το δείγμα 

έχει ληφθεί από την τράπεζα πληροφοριών του αξιολογικού οίκου Moody's και 

απαρτίζεται από 959 πιστωτικά ιδρύματα και 895 επιχειρήσεις σε 60 χώρες. Στο 

διάγραμμα αυτό παρατηρούμε ότι το 73,4% και 85% των αξιολογήσεων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων αντίστοιχα κατανέμεται στις πλουσιότερες χώρες και ιδίως 

στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι μόλις το 

26,6% και το 15% των αξιολογήσεων αντίστοιχα κατανέμεται στις φτωχότερες χώρες. 

 Επιπλέον, η δυνατότητα επιλογής από τις εποπτικές αρχές της μεθόδου 

υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του διατραπεζικού πιστωτικού κινδύνου 

είναι πιθανό να δημιουργήσει άνισες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών 

ιδρυμάτων διεθνώς. Ειδικότερα, η μέθοδος που βασίζεται στις ατομικές εξωτερικές 

αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας είναι ορθότερη και εναρμονίζεται με τις 

βέλτιστες πρακτικές αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. Αντίθετα, η σύνδεση των 

συντελεστών στάθμισης των απαιτήσεων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων με τις 

αντίστοιχες των απαιτήσεων έναντι χωρών προέλευσης αφενός δε λαμβάνει υπόψη τη 

διαφοροποίηση της πιστοληπτικής ικανότητας μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

εδρεύουν στην ίδια χώρα και αφετέρου είναι πιθανό να επιδεινώσει συστημικές εντάσεις 

κατά τη διάρκεια χρηματοπιστωτικών κρίσεων στις χαμηλού εισοδήματος χώρες. 
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  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

   

  

 Σύμφωνα με τη μελέτη των G. Ferri et al. (2001) οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων εξαρτώνται από τις 

αντίστοιχες των χωρών προέλευσης τόσο στις πλουσιότερες όσο και στις φτωχότερες 

χώρες. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων στις 

φτωχότερες χώρες παρουσιάζουν υψηλή και ασύμμετρη ευαισθησία στις μεταβολές της 
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πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας προέλευσης, δηλαδή η ευαισθησία είναι 

μεγαλύτερη στην περίπτωση υποβάθμισης (downgrade) της πιστοληπτική ς ικανότητας 

της χώρας προέλευσης σε σχέση με την αναβάθμιση (upgrade). Επομένως, η υποβάθμιση 

της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας προέλευσης ενέχει σημαντικές επιβαρύνσεις 

στις διατραπεζικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στην περίπτωση 

των χαμηλού εισοδήματος χωρών, λογουχάρη Κορέα, Μαλαισία, Βραζιλία, έναντι 

μηδενικής επίπτωσης στην περίπτωση των υψηλού εισοδήματος χωρών, π.χ. Φινλανδία, 

Ιταλία, Ιαπωνία, Σουηδία. Λαμβάνοντας υπόψη την άμεση επίπτωση των αυξημένων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα των φτωχότερων χωρών στην 

περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας προέλευσης, σε 

συνδυασμό με τη δυσκολία πρόσβασής τους σε κεφαλαιαγορές, οι νέες εποπτικές 

ρυθμίσεις πιθανώς να επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος δανεισμού προς τον ιδιωτικό 

τομέα των χωρών αυτών. Κατά συνέπεια, η εξέλιξη αυτή θα επιδείνωνε την ένταση μιας 

δυνητικής χρηματοπιστωτικής κρίσης οδηγώντας πιθανώς σε «domino effect».  

 Επιπρόσθετα, η σύνδεση της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστωτικού 

ιδρύματος με αυτή της χώρας προέλευσης πιθανώς να δημιουργήσει ηθικές και πολιτικές 

δεσμεύσεις ή πιέσεις στις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης, υπονοώντας έμμεσα ότι 

αυτές θα επεμβαίνουν για να «διασώζουν» κάποιο πιστωτικό ίδρυμα της επικράτειάς 

τους, όταν αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα. Το γεγονός αυτό όχι μόνο θα μπορούσε να 

αποβεί επιβλαβές για την αξιοπιστία των ίδιων των κρατών, αλλά έρχεται και σε 

αντίθεση με τη διεθνή τάση μείωσης του κρατικού παρεμβατισμού και την ενίσχυση της 

πειθαρχίας στη διατραπεζική αγορά. 

 Ακόμη, είναι προφανές ότι η μη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου μεταξύ 

των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην ίδια χώρα πιθανώς να δημιουργήσει 

κινδύνους σε επίπεδο διοίκησης και λήψης αποφάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Εφόσον ο συντελεστής στάθμισης πιστωτικού κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος θα 

συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας 

προέλευσης και θα καθορίζεται εξωγενώς βάσει των μακροοικονομικών εξελίξεων σε 

αυτή, δε θα υπάρχει κίνητρο σε μικροοικονομικό επίπεδο για την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης ή τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, 
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οι οποίες θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας του 

πιστωτικού ιδρύματος. 

 Επιπλέον, όσον αφορά στις βραχυπρόθεσμες διατραπεζικές απαιτήσεις (Πίνακας 

2, επιλογή 2β), πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση της αρχικής προθεσμίας μέχρι τη λήξη 

τους στους 3 μήνες (από 12 μήνες στο ισχύον καθεστώς), πιθανώς να δημιουργήσει 

στρεβλώσεις και να περιορίσει τη ρευστότητα στη διατραπεζική αγορά.  

 Αναφορικά με τις απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων αξιολογημένων από ΒΒΒ+ ως 

ΒΒ- προτείνεται η εφαρμογή συντελεστή στάθμισης 100%. Στον Πίνακα 3 στη στήλη 2 

παρατηρούμε ότι η πιθανότητα πτώχευσης, με χρονικό ορίζοντα ενός έτους, μιας ΒΒΒ+ 

και μιας ΒΒ- αξιολογημένης εταιρείας είναι 0,12% και 1,33% αντίστοιχα. Είναι φανερό 

ότι η εφαρμογή του ίδιου συντελεστή στάθμισης (100%) για δύο εταιρείες, εκ των 

οποίων η μία έχει έντεκα φορές μεγαλύτερη πιθανότητα πτώχευσης εντός ενός έτους από 

την άλλη, δεν αντανακλά τον πραγματικό πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει το 

πιστωτικό ίδρυμα, ενώ παράλληλα δημιουργεί ευκαιρίες απoφυγής κεφαλαιακών 

απαιτήσεων (regulatory capital arbitrage). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις 

πιθανότητες πτώχευσης της S & Ρ’s (στήλη 2), υπολογίσαμε τους συντελεστές στάθμισης 

με βάση τη μεθοδολογία της Θεμελιώδους Προσέγγισης των Εσωτερικών Συστημάτων 

Διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου (στήλη 4). Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο ομοιόμορφος 

συντελεστής στάθμισης 100% (Τυποποιημένη Προσέγγιση) μειώνεται σε 32,8% για την 

αξιολόγηση ΒΒΒ+, ενώ αυξάνεται σε 149,5% για την αξιολόγηση ΒΒ- (Θεμελιώδης 

Πρoσέγγιση). 

 Επίσης, προκαλεί εντύπωση η εφαρμογή συντελεστή στάθμισης 150% στις 

απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων αξιολογημένων χαμηλότερα από ΒΒ-. Αυτή η ομάδα 

κινδύνου συμπεριλαμβάνει την κατηγορία αξιολογήσεων «υψηλού κινδύνου» Β και τη 

χαμηλότερης ποιότητας και σπανιότερη κατηγορία CCC. Στον Πίνακα 3 παρατηρούμε 

ότι η κατηγορία αξιολογήσεων CCC παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα 

πτώχευσης συγκριτικά με την κατηγορία Β (21,94% έναντι 5,3% αντίστοιχα). 

 Από την παράθεση της σχέσης των συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου 

μεταξύ των δύο προσεγγίσεών (στήλη 5), συνάγεται το συμπέρασμα ότι στη νέα 

Τυποποιημένη προσέγγιση διατηρείται η δυνατότητα απoφυγής κεφαλαιακών 

απαιτήσεων, καθώς δίνεται το κίνητρο στα .πιστωτικά ιδρύματα να «μετατοπιστούν» από 
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τα σχετικά ασφαλή προς τα σχετικά επικίνδυνα δάνεια. Το μέγεθος των σχετικών 

συντελεστών στάθμισης (στήλη 5) θα συνεχίσει να παρακινεί τα πιστωτικά ιδρύματα, 

που θα χρησιμοποιήσουν την Τυποποιημένη Προσέγγιση, να στρέφονται προς 

δανειζόμενους υψηλότερου κινδύνου, ιδιαίτερα στην περίπτωση των δανειζόμενων με 

αξιολόγηση χαμηλότερη από ΒΒ-, όπου ο συντελεστής 150% φαίνεται ιδιαίτερα 

χαμηλός. 

 Από την άλλη πλευρά, οι «υψηλού κινδύνου» επιχειρήσεις θα παραμείνουν στα 

χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα χρησιμοποιήσουν την Τυποποιημένη 

Προσέγγιση, τα οποία αναμένεται να είναι λιγότερο ανεπτυγμένα στη διαχείριση των 

κινδύνων, απολαμβάνοντας χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Αντίθετα, οι υψηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεις θα στραφούν για τον ίδιο λόγο προς τα πιστωτικά 

ιδρύματα που θα χρησιμοποιήσουν τα Εσωτερικά Συστήματα Διαβάθμισης, τα οποία 

αναμένεται να είναι περισσότερο ανεπτυγμένα στη διαχείριση των κινδύνων. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο, θα εμφανιστεί το παράδοξο φαινόμενο της συγκέντρωσης των υψηλού 

κινδύνου εταιρειών στα πιο ευάλωτα από πλευράς διαχείρισης κινδύνων πιστωτικά 

ιδρύματα, γεγονός που πιθανώς να εντείνει ή να οδηγήσει σε συστημικές κρίσεις. 

 Επιπλέον, η ευνοϊκότερη μεταχείριση σε σχέση με το ισχύον καθεστώς (100% 

συντελεστής στάθμισης πιστωτικού κινδύνου για όλες τις επιχειρήσεις), των μεγάλων 

αξιολογημένων εταιρειών (ΑΑΑ ως Α-) σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 

πιθανό να στρέψει το ενδιαφέρον των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις πρώτες και να 

δημιουργήσει αύξηση του κόστους χρηματοδότησης στις δεύτερες. Ωστόσο, το γεγονός 

αυτό αναμένεται να έχει μικρό αντίκτυπο στην ελληνική αγορά, καθώς προς το παρόν 

ελάχιστες ελληνικές εταιρείες έχουν αξιολογηθεί. 

 Η προτεινόμενη εισαγωγή συντελεστή μετατροπής 20% για τις εκτός 

ισολογισμού βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (αχρησιμοποίητες πιστωτικές ευχέρειες) έχει 

ως στόχο την επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, όχι μόνο έναντι του πι-

στωτικού κινδύνου αλλά εν μέρει και του κινδύνου ρευστότητας (Funding liquidity risk), 

που θα αντιμετωπίσει το πιστωτικό ίδρυμα από την παροχή αυτών των πιστωτικών 

ευχερειών. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κυρίως αχρησιμοποίητα όρια πιστωτικών 

καρτών, δανείων σε ανοικτό λογαριασμό ιδιωτών και εταιρειών, καθώς επίσης και 

πιστωτικές ευχέρειες προς πιστωτικά ιδρύματα. Σε περιόδους έντονης οικονομικής 
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αστάθειας ή όταν ένας δανειζόμενος αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας είναι 

λογικό να χρησιμοποιήσει τo σύνολο της πιστωτικής ευχέρειάς του. Ωστόσο, το γεγονός 

αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο δανειζόμενος έχει ή πρόκειται να πτωχεύσει. Επομέ-

νως, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διακρατούν κεφάλαια έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου του δανειζόμενου, τα οποία θα καλύπτουν ένα ποσοστό 4%-30% των 

βραχυπρόθεσμων αχρησιμοποίητων πιστωτικών ευχερειών προς αυτούς. Τα κεφάλαια 

αυτά μπορούν επιπλέον να αποτελέσουν ένα πρόσθετο απόθεμα ρευστότητας για την 

αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των δανειζομένων σε περιόδους συστημικής 

κρίσης ή οικονομικής ύφεσης. 

 Επίσης, ο συντελεστής w, ο οποίος λειτουργεί ως μηχανισμός περιορισμού της 

ικανότητας της τεχνικής μείωσης κινδύνου (εξασφάλισης, εγγύησης ή πιστωτικού 

παραγώγου) να αντισταθμίσει τον πιστωτικό κίνδυνο, έχει τεθεί στο 15%. Αυτός 

χρησιμοποιείται για να καλύψει τον κίνδυνο ελλιπούς νομικής κατοχύρωσης της τεχνικής 

μείωσης πιστωτικού κινδύνου, γεγονός το οποίο αφορά στο λειτουργικό κίνδυνο. Με 

αυτόν τον τρόπο, το πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε διπλή κεφαλαιακή επιβάρυνση, 

καθώς οι νομικοί κίνδυνοι καλύπτονται ξεχωριστά από την κεφαλαιακή απαίτηση έναντι 

του λειτουργικού κινδύνου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη διαφοροποίηση της 

τιμής του συντελεστή w για τις τραπεζικές εγγυήσεις (0%) σε σχέση με τα πιστωτικά 

παράγωγα (15%) δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των δύο τεχνικών 

μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Για παράδειγμα, αν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός μη 

αξιολογημένου εταιρικού δανείου (συντελεστής στάθμισης 100%) αντισταθμίζεται με 

πιστωτικό παράγωγο, το οποίο έχει αποκτηθεί από πιστωτικό ίδρυμα αξιολογημένο με 

ΑΑ (συντελεστής στάθμισης 20%), τότε ο συνεπαγόμενος συντελεστής στάθμισης της 

ασφαλισμένης θέσης θα είναι 32% ( = 85% Χ 20% + 15% Χ 100% ) έναντι στάθμισης 

20% που εφαρμόζεται στο ισχύον καθεστώς. Στην περίπτωση που η θέση αυτή είχε 

αντισταθμιστεί με τραπεζική εγγύηση από το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα τότε ο συντελεστής 

στάθμισης θα διαμορφωνόταν στο 20%. Είναι σαφές ότι η άνιση αυτή μεταχείριση των 

δύο τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ραγδαία 

αναπτυσσόμενη αγορά των πιστωτικών παραγώγων. 
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6) Η εφαρμογή της στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα  

 

 Οι καινοτομίες που εισάγει το Basel II είναι αναμφισβήτητα πάμπολλες και 

συνεπώς πολλά είναι τα εμπόδια και ποικίλες οι προκλήσεις και οι προοπτικές 

εφαρμογής του. Αυτές όμως σηματοδοτούν το δρόμο που θα ακολουθήσει στο εγγύς 

μέλλον η τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, λαμβάνοντας 

πλέον υπόψη της στην τιμολόγηση των δανείων και τις εποπτικές επιπτώσεις κάθε 

χορήγησης. Το κόστος κάθε δανείου ξεχωριστά θα εξαρτάται μεταξύ άλλων από την 

πιστοληπτική αξιολόγηση του δανειολήπτη, την αξία του κύκλου εργασιών που 

πραγματοποιεί, την απόλυτη αξία του δανείου που επιδιώκει να λάβει, την κατηγορία και 

την ποιότητα των εξασφαλίσεων που παρέχει και το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο της 

συγκεκριμένης χρηματοδότησης. 

 Το Basel II αποτελεί τεράστια πρόκληση για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

αλλά και για τους εποπτικούς φορείς. Οι τελευταίοι θα πρέπει ειδικότερα να εγκρίνουν 

αρχικά και να παρακολουθούν διαρκώς τις αναλαμβανόμενες από τις τράπεζες μεθόδους 

εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου κάθε δανείου που αυτές χορηγούν, για την 

πιστοποίηση της ορθότητας του υπολογισμού του απαιτούμενου κατά περίπτωση δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας. 

 Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι από την πρώτη εφαρμογή του Basel II καμία από τις 

μεγάλες εμπορικές τράπεζες δεν θα αποφύγει μια αρνητική μεταβολή στο δείκτη 

κεφαλαιακής της επάρκειας, αφού το νέο Σύμφωνο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, ιδιαίτερα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με «χαλαρότερα» 

κριτήρια αξιολόγησης χορηγήσεων. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις εφαρμογής του 

Basel II στην Ελλάδα αποτελεί η κατανόηση του νέου θεσμικού πλαισίου σε όλες τις 

βαθμίδες της διοικητικής ιεραρχίας των τραπεζών, ώστε να συνεκτιμώνται και οι 

κεφαλαιακές επιπτώσεις των στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνονται. 

 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο συμψηφισμός (netting) των εντός 

ισολογισμού στοιχείων δεν επιτρέπεται από το ελληνικό Δίκαιο, τα ελληνικά πιστωτικά 

ιδρύματα θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους, στα 

εθνικά Δίκαια των οποίων υπάρχει αντίστοιχη μέριμνα. Είναι βέβαιο ότι η μη 

εναρμόνιση του ελληνικού Δικαίου με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό στο συγκεκριμένο θέμα 
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στερεί μία σημαντική τεχνική μείωσης του πιστωτικού κινδύνου από τα ελληνικά 

πιστωτικά ιδρύματα (Χαραλαμπίδης, 2001). 

 Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες θα συναντήσουν δυσκολίες κατά τη μετάβαση 

από το ισχύον σύστημα στο νέο, οι οποίες συνδέονται και με την αλλαγή που θα 

σημειωθεί στην τιμολόγηση των δανείων. Η λογική του νέου εποπτικού συστήματος 

είναι να ωθήσει τις τράπεζες να υιοθετήσουν πιο εκλεπτυσμένα εσωτερικά μοντέλα 

αποτίμησης του κινδύνου, αφού μειώνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ανάλογα με το πόσο 

λεπτομερή και αναλυτικά εσωτερικά μοντέλα υιοθετούνται. 

 Ωστόσο, υπάρχουν οικονομίες κλίμακας. Οι ελληνικές τράπεζες είναι κατά 

κανόνα μικρές συγκριτικά με τα διεθνή μεγέθη. Επομένως, οφείλουν να εξετάσουν εάν 

θα έχουν συμφέρον να υιοθετήσουν Εσωτερικά Συστήματα Διαβάθμισης, τα οποία 

συνεπάγονται κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση, τεχνική και ηλεκτρονική 

υποδομή, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος που θα υπάρξει από την εν λόγω διαδικασία. 

Άρα, οι ελληνικές τράπεζες χρειάζεται να αξιολογήσουν και να επιλέξουν ποια 

προσέγγιση τους ταιριάζει. 

 Επιπλέον, με βάση τα διεθνή δεδομένα οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις 

ανήκουν στην αγορά των μικρομεσαίων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο κορμός 

της ελληνικής οικονομίας και για ορισμένες τράπεζες αποτελούν τον κορμό της 

πελατειακής τους βάσης. Αυτή την πραγματικότητα πρέπει να τη λάβουν σοβαρά υπόψη 

τους τα τραπεζικά ιδρύματα κατά την επιλογή είτε της Τυποποιημένης Προσέγγισης είτε 

της προσέγγισης των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης. 

 Το νέο πλαίσιο επειδή ακριβώς καταργεί την ομοιομορφία απαιτήσεων οδηγεί τα 

τραπεζικά ιδρύματα στην ενίσχυση των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου. Έτσι, τα 

κινητοποιεί στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και συνεπώς και 

της μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι τράπεζες 

οφείλουν να ισορροπούν και τις τοποθετήσεις που πραγματοποιούν και επομένως και τον 

ανάλογο κίνδυνο, με τις απαιτήσεις που απαιτεί η αγορά από την τράπεζα. Με αυτή την 

έννοια ο πιστωτικός κίνδυνος θα παραμείνει θέμα πρωτίστης σημασίας για τις ελληνικές 

τράπεζες. Η εκτίμησή του μάλιστα θα επεκταθεί από τα επιχειρηματικά δάνεια στα 

καταναλωτικά και σε άλλα προϊόντα που αφορούν τους ιδιώτες. Υπογραμμίζεται ότι η 

ανταγωνιστική τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η 
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κερδοφορία, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου και η ανάπτυξη της τράπεζας αποτελεί μία 

από τις θετικές συνέπειες της εφαρμογής των νέων κανόνων της Βασιλείας.   

 Υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και της ευρωπαϊκής ενοποίησης το 

ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, που μέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν από έντονες 

στρεβλώσεις και εγγενείς αδυναμίες, βρέθηκε μπροστά σε νέες προοπτικές. Ο 

εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα αποτελούν πλέον 

πραγματικότητα με την απελευθέρωση και το μετασχηματισμό του τραπεζικού 

συστήματος, τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εργασιών και την όξυνση 

του ανταγωνισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια η δομή των 

λειτουργικών εσόδων των ελληνικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αλλά και των 

ευρωπαϊκών τραπεζών να έχει μετακινηθεί προς μία σταδιακή ενίσχυση των εσόδων από 

τοκοφόρες δραστηριότητες, ανακόπτοντας την τάση της προηγούμενης δεκαετίας που 

ήταν προσανατολισμένη στην ενίσχυση των εσόδων από λοιπές, μη τοκοφόρες εργασίες. 

Κύριοι παράγοντες αυτής της μεταβολής είναι η ισχυρή πιστωτική επέκταση των 

τελευταίων ετών ως απόρροια του χαμηλού ύψους δανειακών υπολοίπων, της μείωσης 

των επιτοκίων και του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, καθώς και η μείωση 

των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις. 

 Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, που 

αναμένεται να διατηρηθούν και στο εγγύς μέλλον, δημιουργούν θετικό περιβάλλον για 

την ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών. Ο προσδοκώμενος ρυθμός αύξησης της 

ζήτησης για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες φαίνεται να είναι πολύ υψηλότερος απ’ ό,τι 

στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα σήμερα έχει από τους χαμηλότερους 

δείκτες διείσδυσης χρηματοοικονομικών προϊόντων στην Ευρώπη. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι το συνολικό υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά στην Ελλάδα στο 

τέλος του 2002 αντιστοιχούσε στο 22,3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) 

έναντι 47% κατά μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ. Με βάση αυτή τη σύγκριση δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα έχουν γενικά υψηλό βαθμό χρέωσης, αν και 

δεν αποκλείεται ορισμένα από αυτά να έχουν δανειστεί ποσά πέραν των δυνατοτήτων 

τους, όπως αυτές προσδιορίζονται με βάση τα εισοδήματά τους και την αξία των 

περιουσιακών τους στοιχείων (Ετήσια Έκθεση Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 
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2002). Αντίστοιχα, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σημειώνεται 

ότι η δανειακή τους επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ (61,3% στο τέλος του 2002) 

παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από το αντίστοιχο ποσοστό  τόσο για το σύνολο των 

χωρών της ζώνης του ευρώ (127,8%) όσο και για τις ΗΠΑ (142,9%) με βάση στοιχεία 

του έτους 2001. Επιπλέον, τα ασφάλιστρα στην Ελλάδα ήταν το 2001 μόλις το 2% του 

ΑΕΠ, ενώ στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό  βρισκόταν κοντά στο 8% 

(Στουρνάρας και Νικολίτσα, 2003). Παράλληλα, οι σταυροειδείς πωλήσεις κυμαίνονται 

γύρω στα δύο προϊόντα ανά πελάτη στην Ελλάδα έναντι 3,5-4 προϊόντων στις καλές 

ευρωπαϊκές τράπεζες ( Καραμούζης, 2002). 

 Από την άλλη πλευρά όμως, η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης στα έσοδα από 

τοκοφόρες δραστηριότητες κυρίως λόγω της ενίσχυσης των χορηγήσεων, παρά τη 

σχετικά χαμηλή μεταβλητότητα που τα διακρίνει, μπορεί να ενισχύσει τον πιστωτικό 

κίνδυνο και να αποτελέσει έτσι εξέλιξη ζημιογόνα για την ευρωστία και τη σταθερότητα 

του τραπεζικού συστήματος. Παρομοίως, η συμβολή στα έσοδα από λοιπές μη 

τοκοφόρες εργασίες, εξαιρουμένων των προμηθειών, χαρακτηρίζεται από υψηλή 

μεταβλητότητα και συνοδεύεται από την ανάληψη λειτουργικού και στρατηγικού 

κινδύνου, καθώς και κινδύνου αγοράς και φήμης. Κατά συνέπεια, είναι πρωτίστης 

σημασίας η αξιόπιστη λειτουργία ενός θεσμικού πλαισίου εποπτείας, ελέγχου και 

προστασίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των οικονομικών μονάδων, ενώ 

το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο είναι αδήριτη ανάγκη να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να 

καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργιών του συστήματος. 

 Για τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η μεγάλη πρόκληση είναι να 

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους με περαιτέρω ενίσχυση της οργανικής τους 

κερδοφορίας. Οι τραπεζικοί όμιλοι οφείλουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, αποσκοπώντας στη μεγέθυνση των τραπεζικών εργασιών 

τους. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι εξελίξεις στη χρηματοοικονομική μηχανική 

(financial engineering) συμβάλλουν στην παροχή νέων και εξειδικευμένων προϊόντων 

χορηγήσεων και καταθέσεων. Παρά το δυναμισμό όμως των εσόδων από τοκοφόρες 

εργασίες, οι στρατηγικές επιλογές των τραπεζών θα πρέπει να επικεντρώνονται στη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, στην 

αποτελεσματική διαχείριση των εσωτερικών διαδικασιών με απώτερο στόχο την 
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καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, στη μείωση του κόστους μέσα από την ολοκλήρωση 

της λειτουργικής τους αναδιάρθρωσης, στη χρηματοπιστωτική καινοτομία, στην 

εδραίωση και την προσεκτική επέκταση της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό και 

στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών εσόδων μέσα από την επενδυτική τραπεζική, τη 

διαχείριση χαρτοφυλακίου και τις μη τοκοφόρες εργασίες, αφού αυτή τελικά η πηγή 

εσόδων ενισχύει ουσιαστικά τη σταθερότητα της κερδοφορίας των τραπεζικών 

οργανισμών.  

 Συμπερασματικά, το νέο κανονιστικό πλαίσιο που εισάγει η Βασιλεία ΙΙ δίνει 

κίνητρα στα τραπεζικά ιδρύματα και άρα οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι 

εξελίξεις που θα δρομολογηθούν θα έχουν συνέπειες για τις ελληνικές τράπεζες ανάλογα 

βέβαια με τον τύπο του πιστωτικού ιδρύματος. Θα αναγκάσουν τις τράπεζες να 

επανατοποθετηθούν και να επαναδραστηριοποιηθούν, αξιολογώντας εκ νέου τις 

επιμέρους γραμμές δραστηριοτήτων τους και να δώσουν πιθανώς έμφαση σε 

διαφορετικούς τομείς, ανάλογα με τον τύπο του κινδύνου που αναλαμβάνουν. Συνεπώς, 

οι στρατηγικές και οι επιχειρηματικές αποφάσεις που θα λάβουν οι ελληνικές τράπεζες 

στα προσεχή χρόνια θα έχουν βαρύνουσα σημασία για την κεφαλαιακή επάρκεια και σε 

τελική ανάλυση για την αποδοτικότητά τους. 

 

Ε. Επίλογος 

 

 Η χρηματοπιστωτική ενοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου συμβάλλει 

στην ενδυνάμωση της οικονομίας της ευρωζώνης, ενώ η δημιουργία της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση του ανταγωνισμού των 

ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών με άμεσα οφέλη για τους επενδυτές, τις 

επιχειρήσεις και τους λοιπούς συναλλασσομένους. Τα τραπεζικά συστήματα των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιούμενης 

οικονομίας, συμμετέχουν στη διαμόρφωση του νέου οικονομικού, κοινωνικού και 

πολιτικού ευρωπαϊκού τοπίου. Στο περιβάλλον αυτό αντιμετωπίζουν συνεχείς 

προκλήσεις με τη μορφή εντονότερου ανταγωνισμού, συγκέντρωσης και 

αναδιοργάνωσης. Συνεπώς, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη χάραξης αποτελεσματικού 

εποπτικού πλαισίου. 
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 Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει δυναμικά η εφαρμογή της Συνθήκης της 

Βασιλείας ΙΙ. Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη νέα Συνθήκη είναι ότι γίνεται 

πλέον αποδεκτό το γεγονός πως στο σημερινό σύνθετο και έντονα μεταβαλλόμενο 

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον δεν υπάρχει ένα μοναδικό και «ιδανικό» σύστημα 

μέτρησης, διαχείρισης και άμβλυνσης των κινδύνων που να ικανοποιεί όλες τις τράπεζες. 

Γι’ αυτό, μέσα από τους τρεις πυλώνες της Συνθήκης παρέχεται σ’ αυτές η δυνατότητα 

ευελιξίας και επιλογής από τις μεθόδους που προτείνονται για τη μέτρηση του 

πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου, εκείνης που προσαρμόζεται καλύτερα στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.  

 Ταυτόχρονα, δίνονται κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα για να βελτιώσουν τα 

συστήματα που χρησιμοποιούν και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Τέλος, με τη θέσπιση γενικών αρχών 

δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου που αναπτύσσουν οι 

τράπεζες, ενισχύεται η διαδικασία εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, διασφαλίζεται 

η πειθαρχία της αγοράς και έτσι προάγεται η ασφάλεια και η σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος._   
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