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ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ γεληθνύ πιαηζίνπ ειέγρνπ ηνπ
ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο , κέζσ ηεο παξάιιειεο αλαθνξάο ζηνπο ζύγρξνλνπο ειεγθηηθνύο
κεραληζκνύο , ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο , ζηα ζύκθσλα ηεο Δπηηξνπήο ηεο
Βαζηιείαο θαζώο θαη ζηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπκθώλνπ ηεο
Βαζηιείαο ΗΗΗ .Δπίζεο , δίλεηαη έκθαζε ζηνλ εζσηεξηθό έιεγρν ησλ ηξαπεδώλ ν νπνίνο απνηειεί
αλαπόζπαζην θνκκάηη πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ , ελώ ηέινο εξεπλάηαη ε επίδξαζε
ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδώλ κέζσ ησλ
αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress tests ) .
Γηαλύνληαο κάιηζηα κία πεξίνδν δηαξζξσηηθώλ εμειίμεσλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθό
πεξηβάιινλ , βξηζθόκαζηε αληηκέησπνη κε λεόηεξνπο θαη ζύγρξνλνπο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ
από ηελ απμαλόκελε αιιειεμάξηεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αγνξώλ , ε νπνία δηεπθνιύλεη
ηελ επέθηαζε ηξαπεδηθώλ θξίζεσλ , όπσο απηή πνπ βηώλνπκε ζήκεξα .Γηα παξάδεηγκα
παξαηεξνύκε έληνλεο δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ , θαζώο επίζεο
θαη κηθξό πνζνζηό δαλεηνδνηήζεσλ. Έρνληαο επνκέλσο σο ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε όισλ απηώλ
ησλ θηλδύλσλ , θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζεηώλ , δαλεηνιεπηώλ , θαη κεηόρσλ ,
είλαη απαξαίηεηε ε επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο. Ππξήλαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
επνπηείαο ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ απνηέιεζε δηεζλώο θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ε επηηξνπή
ηεο Βαζηιείαο. Μέζα από έλα ζύλνιν θαλόλσλ ζηνρεύεη ζηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ησλ
θηλδύλσλ πνπ πεγάδνπλ από ηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ παγθνζκίσο.
Πξνζπαζώληαο κάιηζηα λα πξνζαξκόδνληαη νη θαλόλεο απηνί ζην ζπλερώο κεηαβαιιόκελν
νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ , έρνπλ έσο ηώξα εθαξκνζηεί ηα ζύκθσλα ηεο Βαζηιείαο
Η θαη ΗΗ , ελώ πιένλ βηώλνπκε ηνλ εξρνκό ηνπ λένπ ζπκθώλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ .

ABSTRACT

This thesis aims to study the general framework of the audit of banking system via the
parallel reference in modern control mechanisms, the financial risks, according to the Basel
Committee and the changes brought about by implementing the new Basel III .Also, the
emphasis on internal control of banks which is an integral part of prevention and risk
management, and finally investigated the effect of the current economic crisis on the capital
adequacy of banks through stress tests.
ii

Covering even a period of structural developments in the international economic
environment, we are faced with modern and contemporary risks arising from the growing
interdependence of financial markets, which facilitate the expansion of banking crises, as we are
experiencing today. For example, we observe strong fluctuations in interest rates and exchange
rates, and low rate loan. Having thus designed to address all of these risks, and thus the
protection of depositors, borrowers and shareholders, we understand that is necessary the
supervision of the financial system. Nucleus of control and supervision of international banking
institutions was and continues to be the Basel Committee. Through a set of rules aimed at
preventing and dealing with risks arising from difficult economic conditions worldwide. Trying
even to adapt rules to changing economic and social environment have so far implemented the
Basel I and II , and now experiencing the arrival of the new Basel III .
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΔΗΑΓΩΓΖ
Οη ζπλερείο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ζην ζχγρξνλν
θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο αθφκα πην
νξγαλσκέλνπ θαη πιήξνπο ζπζηήκαηνο επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ έληνλε αιιειεπίδξαζε ησλ
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ παγθνζκίσο, έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηήξεζεο ελφο θνηλνχ
πιαηζίνπ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε πξφιεςε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ.
Μάιηζηα ζην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη
εμειηρζεί ζεκαληηθά ζε παγθφζκην επίπεδν. Καηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έθαλαλ ηελ
εκθάληζή ηνπο ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά θαη λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, ηα νλνκαδφκελα
«παξάγσγα πξντφληα», ηα νπνία βαζίδνληαη επί ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ. Οη αιιαγέο πνπ
ζπληειέζηεθαλ ζην νηθνλνκηθφ, ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ επεξέαζαλ,
φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηελ εμέιημε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ, ε
δνκή θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο, θαζψο θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ έρνπλ αιιάμεη εμαηηίαο
ησλ δξακαηηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ δηεζλή νηθνλνκηθφ ρψξν. Αλ θαη νη ηξάπεδεο εμαθνινπζνχλ λα
παξέρνπλ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο ππεξεζίεο (θαηαζέζεηο, δάλεηα, πιεξσκέο), ηφζν ε
αληηκεηψπηζε θαη ην εχξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φζν θαη ν αληαγσληζκφο ζηηο ρξεκαηαγνξέο,
έρνπλ κεηαβιεζεί. Απνηέιεζκα ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα είλαη λα
αλαζεσξήζνπλ νη ηξάπεδεο ηε ζέζε ηνπο απέλαληη ζε κηα κεηαβαιιφκελε αγνξά θαη λα
κεηαηξαπνχλ απφ εμεηδηθεπκέλεο ηξάπεδεο (specialized banks) ζε ηξάπεδεο γεληθψλ ζπλαιιαγψλ
(universal banks).
Παξά φκσο ηελ πξνζπάζεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο
δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ δηεζλψο κεζνχζεο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ,
ππήξμαλ θνξέο πνπ ζηάζεθαλ αδχλακεο κπξνζηά ζηηο λέεο εμειίμεηο . Ζ ζεκαληηθή επέθηαζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ε ζπλεπαθφινπζε ρξήζε επξείαο γθάκαο
θαηλνηφκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, θέξλνπλ αληηκέησπα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα κε πνηθίινπο θαη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, νη νπνίνη απεηινχλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία
ηνπο, θαζψο θαη ηελ βησζηκφηεηά ηνπο. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αιιαγέο ,
παξάιιεια κε ηελ παξαδνζηαθή ζέζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ δηακεζνιαβεηή, αλέιαβαλ θαη
ηε ζέζε ηνπ δηαρεηξηζηή θηλδχλσλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα απμήζνπλ θαη ηα έζνδά ηνπο.
Αλαιακβάλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε πιήζνο θηλδχλσλ, πνιινχο πεξηζζφηεξνπο ίζσο απφ
νπνηνδήπνηε άιιν είδνο επηρείξεζεο. Απηφ βέβαηα, είλαη πνιχ δχζθνιν έξγν, ηδηαίηεξα ζηελ
ζεκεξηλή επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο δηεζλνχο θξίζεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο
(πάλσ απφ 10 ηξάπεδεο έρνπλ ήδε ρξενθνπήζεη ζηηο Ζ.Π.Α. κε ζεκαληηθφηεξε ηε ρξενθνπία ηεο
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Lehman Brothers), ε νπνία επηηξέπεη ηηο δηαηαξαρέο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο λα
κεηαθέξνληαη θαη ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ . Σν απνηέιεζκα επνκέλσο ήηαλ λα
γίλνπκε ζεαηέο κίαο ζεηξάο ρξενθνπηψλ πηζησηηθψλ θαη επελδπηηθψλ νξγαληζκψλ . Παξάιιεια
ζε φιν ζρεδφλ ην θάζκα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα κε εμππεξέηεζεο
δαλείσλ , αδπλακία θάιπςεο ηεο απαηηνχκελεο ειάρηζηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο , δεκίεο απφ
ιεηηνπξγηθφ θαη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν , θαη άιια πνιιά . Οη θπβεξλήζεηο αληηδξνχζαλ ζε
φιεο απηέο ηηο εμειίμεηο ζπλήζσο κε ηελ πξφηαζε ζπγρσλεχζεσλ κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ , ή
δηαθνξεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο , θάηη ην νπνίν ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα
ζηε ρψξα καο .ινη φκσο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηνλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ απηά
ηα κέηξα , θάηη ην νπνίν έρεη απνδεηρζεί αξθεηέο θνξέο θαη ζα γίλεη αληηιεπηφ ζην εγγχο κέιινλ.
Δθηφο επνκέλσο απφ ηηο αιιαγέο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ , νη νπνίεο
νδήγεζαλ ηηο ηξάπεδεο λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ , ε ίδηα αλάγθε
πξνέθπςε απφ ηηο αιιαγέο πνπ επέβαιε ην λέν επνπηηθφ θαη ειεγθηηθφ πιαίζην .Οη επνπηηθέο
αξρέο επέβαιαλ απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζηηο ηξάπεδεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαζεκεξηλά , φπσο ν πηζησηηθφο , ν ιεηηνπξγηθφο θαη ν θίλδπλνο
ηεο αγνξάο .Σν ζπληνληζηηθφ απηφ έξγν αλέιαβαλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ δέθα πην ηζρπξψλ
θξαηψλ , νη αληηπξφζσπνη ησλ νπνίσλ ζπλαληνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηε
Βαζηιεία θαη απαξηίδνπλ ηε γλσζηή «Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο». Οη πξψηεο νδεγίεο γηα ηελ
θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1988 γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν,
θαη ην 1997 γηα ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο .Μέρξη ζήκεξα εθαξκφδνληαη νη πξνηάζεηο ηε Βαζηιείαο
ΗΗ, ελψ αλακέλνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ πνπ έρεη ήδε
δξνκνινγεζεί ,θαη ζα επηθέξεη αιιαγέο ηηο νπνίεο ζα αλαιχζνπκε ζε επφκελν θεθάιαην .
Λακβάλνληαο επνκέλσο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο
ζε Δπξσπατθφ αιιά θαη Γηεζλέο επίπεδν , ζα πξνζπαζήζνπκε λα θέξνπκε ην πξνζθήλην ην λέν
ξφιν ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα. Αξρηθά ζην ακέζσο
επφκελν θεθάιαην ζα παξαζέζνπκε κία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε φπνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα
βαζηθφηεξα πην ζχγρξνλα επηζηεκνληθά άξζξα θαη πεγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα καο . ηε
ζπλέρεηα , ζην ηξίην θεθάιαην ζα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο καο κε κία ηζηνξηθή
αλαδξνκή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα , θαζψο επίζεο ζα επηδηψμνπκε λα αλαθέξνπκε φιεο
ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζε απηφλ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Βαζηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο ζα απνηειέζεη ην ηέηαξην θεθάιαην φπνπ ζα αζρνιεζνχκε κε
ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ , ελψ αθνινχζσο ζην πέκπην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ απηέο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ .Αθφκε , ζην έθην
θεθάιαην ζα γίλεη πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ βαζηθφηεξσλ ζεκείσλ ησλ δχν πξψησλ
ζπκθψλσλ ηεο Βαζηιείαο αιιά θαη ηνπ λένπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ , ελψ αθφκε ζα
αλαθέξνπκε δηάθνξεο θαη πνηθίιεο απφςεηο επί ηνπ ζέκαηνο , κέζα απφ ζρεηηθά άξζξα πνπ
απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο .Σέινο, ζην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο
εξγαζίαο καο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλίζνπκε ηελ ζχγρξνλε εηθφλα ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ
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ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάζηεθαλ απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε , παξαζέηνληαο ηα
ηειεπηαία ζηνηρεία απφ ηηο αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο
ππνβιήζεθαλ (stress tests) .
Αθνινπζψληαο επνκέλσο ηελ παξαπάλσ δνκή ζηελ εξγαζία καο , ζηφρν έρνπκε αξρηθά
λα παξνπζηάζνπκε ηε γεληθή απεηθφληζε ηνπ ζχγρξνλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ πεξηβάιινληνο ,
ζπκπεξαίλνληαο παξάιιεια πνηνη είλαη παξάγνληεο θαη νη ζπλζήθεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ
εμέιημε ηνπ. Μάιηζηα ζθνπφο ηεο αλαθνξάο καο ζηελ εμέιημε απηή είλαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ
ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλνπκε ζήκεξα , θαζψο κέζα απφ απηή ηε ζπζρέηηζε
θαηαιήγνπκε ζηα αίηηα αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ηε ζπλέρεηα
αλαιχνληαο ην ζέκα ηεο επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ ζηνρεχνπκε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ηα θαηαιιειφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα κέηξα ζσξάθηζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απέλαληη ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ παξνπζηάδεη ε ρψξα καο αιιά θαη
νιφθιεξε ε Δπξψπε.
Δπξχηεξνο επνκέλσο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε
θαη αμηνιφγεζε ησλ πξσηφγλσξσλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ζχγρξνλν
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα , θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ην επνπηηθφ ζχζηεκα ησλ ηξαπεδψλ
ζηε ρψξα καο . Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη ζην ζεκείν απηφ είλαη θαηά πφζν ηα
ζχγρξνλα απηά επνπηηθά κέηξα είλαη ηθαλά λα ζσξαθίζνπλ ηηο ηξάπεδεο απέλαληη ζηνπο
παξφληεο αιιά θαη ηνπο κειινληηθνχο θηλδχλνπο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ . Γηαλχνληαο
κία ζπλερψο κεηαβαιιφκελε πεξίνδν , ζεσξνχκε φηη ε εξγαζία απηή ζα ζπλεηζθέξεη κειινληηθά
θπξίσο σο βάζε γηα ηελ πην αλαιπηηθή θαη νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
φισλ ησλ ηξερφλησλ επνπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαζέηνπκε ζηελ εξγαζία καο , ελψ παξάιιεια
είλαη πηζαλφ λα απνηειέζεη εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ κειινληηθή έξεπλα ηεο εμέιημεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΒΗΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ

2.1 Δηζαγσγή

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα θαη πην
ζχγρξνλα άξζξα θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα ηνπ έιεγρνπ ησλ ηξαπεδψλ . Υάξηλ
επθνιίαο ζα ρσξίζνπκε ηελ ελφηεηα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο . πγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζνχκε
αξρηθά ζε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαπεδψλ, ελ ζπλερεία ζε άξζξα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ , θαη ηέινο ζε φηη λεφηεξν έρεη δηαηππσζεί ζρεηηθά
κε ην λέν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ,αιιά θαη ζε βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο ζπκθψλνπ ηεο
Βαζηιείαο ΗΗ.
Σα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπιιέμεη, ηα αληιήζακε θπξίσο απφ έγθπξα νηθνλνκηθά
ειεθηξνληθά πεξηνδηθά , θαη ηζηνζειίδεο φπνπ δεκνζηεχνληαη άξζξα απφ πνηθίιεο αθαδεκατθέο
πεγέο , αλαθνξέο ησλ νπνίσλ ζα θάλνπκε μερσξηζηά γηα θάζε άξζξν ή έξεπλα . Αθφκε ,πξέπεη
λα ζεκεησζεί φηη ε βηβιηνγξαθηθή καο επηζθφπεζή αθνξά θπξίσο ηε ρξνληθή πεξίνδν 20072011, θαη ε θξίζε γηα ηελ επηινγή ηνπο είλαη ππνθεηκεληθή .Έρνληαο βέβαηα ιάβεη ππφςε καο ηε
ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε άξζξνπ θαη αμηνινγψληαο ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο , ζαο παξαζέηνπκε παξαθάησ ηα θπξηφηεξα απφ απηά .

2.2 Έξεπλεο πνπ αθνξνύλ πεξηπηώζεηο ηξαπεδώλ θαη ραξαθηεξηζηηθά απηώλ
O Mülbert(2010) ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δψζεη ηνλ νξηζκφ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
αλαθέξεη φηη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πεξηέρεη έλα ζχλνιν ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο
κίαο εηαηξείαο , ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ παξέρνληαο ηε δνκή
κέζσ ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο , ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε απηψλ θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο . Γηα λα ππάξμεη φκσο απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
πξέπεη λα δίλεηαη βάζε ζε θάζε έλαλ ζπκκεηέρσλ ζηε δηαδηθαζία απηή, θαζψο νη
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηελ επηρείξεζε φπσο θαη κεηαμχ ησλ
εμσηεξηθψλ κεξψλ ηεο επηρείξεζεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε. ηελ
πεξίπησζε φκσο ησλ ηξαπεδψλ ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά. Μία πξνζπάζεηα αλάιπζεο
ηεο πεξίπησζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ γίλεηαη ζηελ παξαθάησ έξεπλα .
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Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 ν Peter O.Mulbert έθεξε ζην πξνζθήλην ην ζέκα ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ. ε άξζξν ηνπ αλαθέξεη ηελ θαθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε σο κία
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. πγθεθξηκέλα ηνλίδεη φηη
κεηά ηελ αζηαηηθή θξίζε ηνπ 1997, νη ηξάπεδεο έρνπλ αληηιεθζεί φηη ε θαιή εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. Μάιηζηα ε
Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο αληηιακβαλφκελε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο εμέδσζε δχν θνξέο
ζρεηηθέο νδεγίεο κε ηίηιν «Δλίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ
νξγαληζκψλ» νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ απφιπηα ηελ αληίιεςε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζρεηηθά
κε ην ζέκα . Βέβαηα κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην ζέκα
ηεο ρξεζηήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ άξρηζε θαη πάιη λα πξνζειθχεη έληνλν
ελδηαθέξνλ .
Γεδνκέλσλ ησλ πνιπάξηζκσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί ή εθαξκνζηεί , ν Mulbert πξνβαίλεη ζε
απνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ζεσξηψλ θαη εμεηάδεη ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο ππφ ην θσο ησλ
εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ. Λακβάλνληαο σο ζεκείν εθθίλεζεο ηεο έξεπλαο ηνπ ην εξψηεκα «ε ηη
δηαθέξνπλ νη ηξάπεδεο απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο;», αλαιχεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ δίλνληαο βαξχηεηα ζηνλ ξφιν ησλ πεγψλ
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο ( π.ρ. κέηνρνη ,θαηαζέηεο, νκνινγηνχρνη) , θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα
φηη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ ηξαπεδψλ δηαθέξεη απφ απηή ησλ ππφινηπσλ εηαηξηψλ , θπξίσο
ιφγσ ηεο αζθάιεηαο ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ .Σν ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο
έξεπλαο παξνπζηάδεη ζηε ζπλέρεηα ηελ άπνςε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή
ζηαζεξφηεηα φπσο δηαηππψζεθε ζε ζρεηηθή νδεγία ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο , θαη θαηαιήγεη
κε κία αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ
ησλ ηξαπεδψλ , φηη δειαδή νη ηξάπεδεο απφ ηε κεξηά ηνπο ζα κπνξνχλ λα έρνπλ ην επίπεδν ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ επηζπκνχλ , θαη απφ ηελ άιιε ζα ππάξρνπλ πην γεληθέο αξρέο πνπ
ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ,πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηξάπεδαο
έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη θαλφλεο πνπ ηηο δηέπνπλ . Σέινο ηνλίδεηαη φηη ηα ζπκθέξνληα ησλ
κεηφρσλ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ δελ ηξέρνπλ παξάιιεια αθφκα θαη ζε καθξνπξφζεζκν
πιάλν.

Οη Omurgonulsen (2009) , αλαιχνπλ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηε «δεκηνπξγηθή
ινγηζηηθή», θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζηελ απάηε ηεο Σνπξθηθήο ηξάπεδαο Imarbank . Οη
ιφγνη πνπ επέηξεςαλ ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο ήηαλ θπξίσο νη ειιείςεηο ζην
λνκνζεηηθφ πιαίζην ηξαπεδηθήο θαη ινγηζηηθήο, ε κε απηνλνκία ησλ θπβεξλεηηθψλ λνκνζεηψλ
θαη ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο , νη πξαθηηθέο δπζθνιίεο θαη νη δενληνινγηθνί θαλφλεο , θαζψο θαη
νη αδπλακίεο ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο. ια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζσπηθή απιεζηία ηεο
δηνίθεζεο ηεο Imarbank θαη ηελ αληθαλφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο εγεζίαο λα αληηκεησπίζεη
ηέηνηνπ κεγέζνπο δηαθζνξά , ζπλεηέιεζαλ ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ.
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Σν ζπκπέξαζκα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ήηαλ πξψηνλ, φηη ε εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ
αθφκε θαη πιήξεο είλαη έλα πξνζσξηλφ κέηξν γηα έθηαθηεο πεξηφδνπο πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ν παληθφο, θαη δελ απνηειεί κέζν γηα λα δηαηεξεζεί ε πγεία ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο .Γεχηεξνλ ,νη αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δεκηνπξγνχλ
ην πιένλ θαηάιιειν θιίκα γηα φια ηα είδε ηεο δηαθζνξάο . Σξίηνλ, ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο
πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα , πφζν κάιινλ φηαλ
αλαθεξφκαζηε ζηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηή δεδνκέλσλ. Σέινο ε αλππαξμία θπβεξλεηηθψλ
πξσηνβνπιηψλ γηα κέηξα πάηαμεο ηεο δηαθζνξάο , θαη ε κε νξζή θξίζε ησλ θαηαζεηψλ ζρεηηθά
κε ηελ επηινγή ηεο ζπλαιιαζζφκελεο ηξάπεδαο , θξίλεηαη άθξσο ζεκαληηθή .Βέβαηα φζνλ
αθνξά ηα δενληνινγηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ , απηά κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ
αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ .

Οη Koutoupis θαη Tsamis(2008) αμηνινγνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ηξεηο
κεγάιεο ειιεληθέο ηξάπεδεο , έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε πξνζέγγηζεο . Ζ πξψηε κειέηε πεξίπησζεο αληηπξνζσπεχεη ηε κεγάιε
πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη αλαθέξεηαη ζε έλα ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δε
ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ηε κέζνδν RBIA(Risk Based Internal Audit).Ζ δεχηεξε κειέηε
πεξίπησζεο αληηπξνζσπεχεη ηα ηκήκαηα εθείλα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ είηε δειψλνπλ φηη
πηνζεηνχλ κία πξνζέγγηζε RBIA ,είηε αλαπηχζζνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ κε
βάζε θάπνηα αμηνιφγεζε θηλδχλσλ. Σέινο ε Σξίηε κειέηε πεξίπησζεο αλαθέξεηαη ζε κία
ηξάπεδα πνπ έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο ηε κέζνδν RBIA .
ε θάζε κειέηε πεξίπησζεο εμεηάδνληαη ηα εμήο :
1)Πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ , δειαδή πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ πηζαλψλ ειέγρσλ ησλ θεληξηθψλ
θαηαζηεκάησλ , ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ , θαζψο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο .2)Αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ , δειαδή εληνπηζκφο θαη αλάιπζε
φισλ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ .3) Πεδίν ειέγρσλ , δειαδή ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο , νη νπνίνη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ
ειέγρνπ. 4) ρεδηαζκόο ειέγρσλ , δειαδή ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ , φπσο
είλαη ε επηινγή ησλ ηνκέσλ πνπ ζα ειεγρζνχλ , νη δηαζέζηκεο ψξεο ειέγρνπ θαη ε θαηαλνκή ησλ
πφξσλ ζηνπο ειέγρνπο .
χκθσλα κε ηηο κειέηεο πεξίπησζεο , ππάξρνπλ αξθεηέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθηίκεζε
ηνπ θηλδχλνπ θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ , κε θπξίαξρεο ηελ θπθιηθή πξνζέγγηζε (cyclical
approach) θαη ηνλ ζρεδηαζκφ RBIA , ν νπνίνο είλαη θαη ν πξνηεηλφκελνο . Ζ θπθιηθή πξνζέγγηζε
εμαζθαιίδεη ησλ έιεγρν ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο , κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα , δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα θαη λα κελ ζηνρεχεη ζε
δξαζηεξηφηεηεο πςεινχ θηλδχλνπ . Ζ κεζνδνινγία RBIA εζηηάδεη ζηελ επεμεξγαζία πςεινχ
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επηπέδνπ θηλδχλσλ , ζε αληίζεζε κε ηελ εθηέιεζε ινγηζηηθψλ ειέγρσλ φπνπ δε γίλεηαη εζηίαζε
ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο .
Οη εξεπλεηέο επνκέλσο παξαηεξνχλ ηα εμήο :
1)Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα , ζηηο δχν πξψηεο κειέηεο ν
έιεγρνο θαζνξίδεηαη κεηά απφ ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ νξγαλσηηθψλ δηαγξακκάησλ
θαη ηκεκάησλ ηεο ηξάπεδαο , θαζψο θαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθπκνλνχλ θάπνην θίλδπλν
.ηελ ηξίηε , ν έιεγρνο θαζνξίδεηαη κεηά απφ γεληθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηνλ
θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ . 2)Αμηνιόγεζε θηλδύλσλ. ηελ
πξψηε πεξίπησζε δελ εθηειείηαη θαζφινπ ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ , ελψ ζηε δεχηεξε , ε
αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ζπλδέεηαη κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξήιζε απφ ηνλ ηειεπηαίν
έιεγρν . Σέινο , ε ηειεπηαία κειέηε πεξηιακβάλεη ηε ιεπηνκεξή ραξηνγξάθεζε ησλ θηλδχλσλ
αλά πεξηνρή ειέγρνπ θαη αλάιπζε θηλδχλνπ βαζηζκέλε ζηελ πηζαλφηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη
ζηνλ αληίθηππφ ηνπ ηνπο ζηφρνπο ηεο ηξάπεδαο . 3) Πεδία θαη ζρεδηαζκόο ειέγρνπ .ηελ πξψηε
πεξίπησζε είλαη πξνθαζνξηζκέλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ειέγρνπ ζηα δχν έηε . ηε δεχηεξε
πεξίπησζε , ν ρξφλνο απφ ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν θαη νη πςεινχ επηπέδνπ θίλδπλνη ζπλδένληαη κε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ειέγρνπ . Σέινο ζηελ ηξίηε πεξίπησζε , ν ζρεδηαζκφο ειέγρνπ
απνηειείηαη απφ ηνπο θηλδχλνπο πςεινχ επηπέδνπ .

Οη Acharya θαη Yorulmazer (2007) αλαιχνπλ έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηξαπεδψλ . Δθηφο
απφ ην «too-big-to-fail» ζην νπνίν κία κεγάιε ηξάπεδα ζψδεηαη ζπλήζσο απφ ηελ θπβέξλεζε γηα
ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο , θαη γηα λα απνθεπρζνχλ νη ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο πηψρεπζεο , ππάξρεη
κηα άιιε ηδηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ,ε «too-many-to-fail».Με απηφλ ηνλ φξν επηζεκαίλεηαη φηη
ιφγσ κίαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ είλαη κεγάινο θαη εμαλαγθάδεη ηνπο
ξπζκηζηέο λα ηηο εμαγνξάζνπλ φιεο ή κεγάιν αξηζκφ απηψλ .
Μηα ηέηνηα ηδηφηεηα έρεη θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο , φπσο ην λα «νκαδνπνηνχληαη»
πνιιέο κηθξέο ηξάπεδεο καδί , λα επελδχνπλ ζε παξφκνηνπο ηνκείο , θαη λα είλαη πην επάισηεο
ζηνλ θίλδπλν. Έηζη ππάξρεη θαη ε αχμεζε ελφο άιινπ θηλδχλνπ , ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ν
νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηελ πηψρεπζε πνιιψλ ηξαπεδψλ κε ηη αλακελφκελεο ζπλέπεηεο .
Ζ θχξηα ζπκβνιή ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο είλαη ε γέλλεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ
ζπζηεκηθνχ ειέγρνπ αλάκεζα ζηηο ηξέρνπζεο λνκνζεζίεο θαη ηηο ηξέρνπζεο ζπλήζεηεο ησλ
θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ λνκνζεηψλ . Έηζη αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα θαηαλφεζε θαη
επαλαζρεδηαζκφ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζε έλα πην ζπζηεκηθφ επίπεδν , παξά λα εζηηάδεηαη
γηα θάζε ηξάπεδα μερσξηζηά.
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2.3 Έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ηνλ έιεγρν ησλ ηξαπεδώλ

Σν παξφλ άξζξν ησλ Kiridaran Kanagaretnam et al.(2010) έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηελ
αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ ζην ηξαπεδηθφ θιάδν , αλαιχνληαο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ακνηβψλ
πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο ειεγθηέο θαη ην χςνο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θεξδψλ κέζσ πξνβιέςεσλ
γηα επηζθαιή δάλεηα (LLP-Loan Loss Provisions).Δξεπλάηαη επίζεο εάλ ε ζρέζε απηή δηαθέξεη
κεηαμχ ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ ,ησλ νπνίσλ νη δηνηθήζεηο ππνρξενχληαη λα αμηνινγνχλ ηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο εθζέζεσλ , θαη ησλ νπνίσλ νη
ειεγθηέο πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ ηελ έθζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ εζσηεξηθψλ
ειέγρσλ , θαη ησλ κηθξφηεξσλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο ειέγρνπο .Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη απξνζδφθεηεο ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ δελ έρνπλ θακία
ζρέζε κε ηα δηαρεηξηζηηθά θέξδε ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ . ζνλ αθνξά ηηο κηθξέο ηξάπεδεο ,
παξαηεξείηαη κία ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ αθχζηθα απμαλφκελνπ δείθηε LLP θαη ησλ
δχν απξφζκελσλ ακνηβψλ , ησλ ζπλνιηθψλ θαη απηψλ πνπ δελ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν. Σα
απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ε εμάξηεζε ηεο ειεγθηηθήο ακνηβήο απφ ηνλ πειάηε πνπ
ππφθεηηαη ζε έιεγρν , ζπλδέεηαη κε ηα δηαρεηξηζηηθά θέξδε κέζσ ηνπ δείθηε LLP θαη κπνξεί λα
απνηειέζεη απεηιή γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ ζηηο κηθξέο ηξάπεδεο .Σέινο , ηα
επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ζρεηηθά κε ηε ράξαμε πνιηηηθήο ε νπνία εμεηάδεη ην ελδερφκελν
επηβνιήο λέσλ θαλνληζκψλ ιφγσ ηεο πξφζθαηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο .

Οη Barth et al.(2010) ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο δεδνκέλα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (WBESWorld Bank Business Environment Survey 2000) ζε δείγκα πνπ θάιππηε 56 ρψξεο δηαπίζησζαλ
φηη ν αληαγσληζκφο ησλ ηξαπεδψλ θαη ε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηε κείσζε ηεο δηαθζνξάο ησλ ηξαπεδψλ φζνλ αθνξά ηα δάλεηα
πνπ απηέο ρνξεγνχλ . Πνιιέο εηαηξείεο γηα λα επηηχρνπλ θαιχηεξνπο φξνπο δαλεηζκνχ
δσξνδνθνχλ ηνλ ππεχζπλν ηεο ηξάπεδαο , θαη απηφο απφ ηε κεξηά ηνπ ιακβάλεη θάπνην
ρξεκαηηθφ φθεινο γηα ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαιπθζεί ε αηαζζαιία
. Έηζη παξφιν πνπ θαη ν ππάιιεινο θαη ε εηαηξεία κέλνπλ επραξηζηεκέλνη απφ απηή ηε
ζπλαιιαγή ,σζηφζν ππάξρεη ξήγκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο , ην νπνίν κε ηε
ζεηξά ηνπ αδπλαηεί λα πεηχρεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα πνπ ηνπ επηβάιιεηαη κέζα ζην
λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ιεηηνπξγεί .
Δπίζεο , ε αληηθεηκεληθή δηθαηνζχλε θαη ε θαιχηεξε επηβνιή ηνπ λφκνπ έρνπλ παξφκνηα
ζπκβνιή ζηελ δηαθζνξά ζε ζέκαηα δαλεηζκνχ . Κξαηηθνί θαη αιινδαπνί νξγαληζκνί , έρνπλ
κηθξφηεξε ηάζε πξνο δηαθζνξά ζε ζέκαηα δαλεηζκνχ , θαη ηέινο ν κεγάινο βαζκφο
ηδησηηθνπνίεζεο θαη αιινδαπήο θπξηφηεηαο ζε κία ηξαπεδηθή βηνκεραλία είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλνη κε ην ζηνηρείν ηεο αθεξαηφηεηαο ζε ζέκαηα δαλεηζκνχ .Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
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θαη ηα πξσηεχνληα θαη ηα δεπηεξεχνληα απνηειέζκαηα θξίζεθαλ απνιχησο επαξθή απφ ηνπο
αληίζηνηρνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο .
Οινθιεξψλνληαο , ε έξεπλα απηή ζπλεηζέθεξε θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν , θαζψο νη εθάζηνηε
εγρψξηνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πξέπεη λα ζθεθηνχλ δηπιά ηα εκπφδηα πνπ βάδνπλ ζε μέλεο
ηξάπεδεο φηαλ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζε απηέο , θαζψο ν αληαγσληζκφο φπσο δηαπηζηψζεθε
βνεζάεη ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζπλέπεηα ηε
κείσζε ηεο δηαθζνξάο . Δπίζεο ν ξφινο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο
θαη δσηηθήο ζεκαζίαο , φζνλ αθνξά ηελ δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ .

Οη Altamuro θαη Beatty(2008) εμεηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έηζη φπσο
έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ FDICIA (Federal Depository Insurance Corporation Improvement Act)
ζηηο αξρέο ηνπ 1990 γηα λα ειέγμνπλ θαηά πφζν ν εζσηεξηθφο έιεγρνο επεξεάδεη ηελ έθζεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . Δμαίξεζε απφ ην δείγκα απνηεινχλ νη κε ακεξηθαληθέο
ηξάπεδεο θαη ηξάπεδεο κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θάησ ησλ 500 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ .Ζ
«difference in difference» κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε απνδεηθλχεη φηη νη απαηηήζεηο ηεο
FDICIA γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν έρνπλ επίδξαζε ζηελ εγθπξφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο
απψιεηεο δαλείσλ , ηε ζπλέρηζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ πξφβιεςε ηεο ξεπζηφηεηαο ,ηφζν γηα ηηο
ηξάπεδεο πνπ επεξεάδνληαη φζν θαη γηα απηέο πνπ δελ έδεημαλ φηη είρε επηξξνή πάλσ ηνπο .
Δμεηάδνληαο ηηο απαηηήζεηο ηεο FDICIA γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν , κειεηήζεθε ην λνκνζεηηθφ
πιαίζην ηεο COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Comission ) θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ηνπ Sarbanes-Oxley Act (SOX) .
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη βειηηψζεηο ζηνλ εζσηεξηθφ
έιεγρν νδήγεζαλ ζε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ
ηξαπεδψλ .Αθφκε ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη μαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε γηα
εληνλφηεξν θαη πην νξγαλσκέλν εζσηεξηθφ έιεγρν , κε θάπνηνπο λα ππνζηεξίδνπλ ηελ
εληαηηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γχξσ απφ απηφλ , ελψ άιινη βαζηζκέλνη ζηελ απνηπρία ηνπ
θάλνπλ ιφγν γηα έλα θαηλνχξγην επξχηεξν πιαίζην . Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε αλαδεηθλχεη ηελ επηξξνή ηεο FDICIA ζηελ
παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξαπεδηθήο βηνκεραλίαο σο
ζχλνιν, θάηη πνπ κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο δελ ήηαλ δπλαηφ .

Ο Mcllroy (2008) αλαιχεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007 θαη πξνηείλεη ηξεηο βαζηθέο αιιαγέο
ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην .Πξψηνλ , λα ειαρηζηνπνηεζεί ν εζηθφο θίλδπλνο (moral hazard ) κέζσ
ηνπ κνληέινπ δηαλνκήο ησλ επηθίλδπλσλ πξντφλησλ πνπ κία ηξάπεδα δηαζέηεη .Γεχηεξνλ , ε
δηαθάλεηα ζηνλ θίλδπλν είλαη ζεκαληηθή γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν ξπζκηζηηθφο έιεγρνο . Μφλν
ζπγθεθξηκέλα παξάγσγα θαη ABS (Asset-backed Securities ) λα κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν
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αγνξαπσιεζίαο θαη κφλν φηαλ έρεη γίλεη θαηάιιειε αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ
.Σέινο , δηαηππψλεηαη πξφηαζε αιιαγήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ , πξνθεηκέλνπ ζεζπηζηεί λέν πιαίζην
φπνπ ζα επηβάιεη πςειφηεξν πνζνζηφ ειάρηζηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. ηηο κέξεο καο
βέβαηα, απηή ε πξφηαζε είλαη ήδε έλα βήκα πξηλ ηελ πινπνίεζε , βάζεη ηνπ λένπ ζπκθψλνπ ηεο
Βαζηιείαο ΗΗΗ.
Οη ηξάπεδεο απαληψληαο ζηηο ξπζκίζεηο ηεο Βαζηιείαο Η ζπζζψξεπζαλ ηα δάλεηα ηνπο
θαη ηα κεηαπψιεζαλ καδί κε ηα ABS, ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά σο πεξίπινθα ρξεκαηνπηζησηηθά
εξγαιεία (CDOs-Collateral Debt Obligations).Δθφζνλ ηα δάλεηα απηά απνκαθξχλνληαλ απφ
ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ , ηφηε ζπλέρηδαλ αλεμέιεγθηα ηελ πνιηηηθή ηνπο ,
ππνβνεζνχκελεο απφ ηελ ΑΑΑ βαζκνινγία πνπ απνιάκβαλαλ ηα πξντφληα ηνπο απφ ηνπο νίθνπο
αμηνιφγεζεο .
Βέβαηα , ζηελ φιε ηζηνξία ππήξραλ θη άιινη παξάγνληεο φπσο ηνπηθνί (Sub-prime δάλεηα
ησλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ πνπ άγγηδαλ ην 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ησλ ΖΠΑ).Ωζηφζν ,
γηα λα απνηξαπνχλ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ,θαη νη ηξάπεδεο λα είλαη πην πξνζεθηηθέο ζηα δάλεηα
πνπ εθδίδνπλ , θαη ηα CDO πξέπεη λα αλαδεηθλχνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ εκπεξηέρνπλ .

2.4 Έξεπλεο θαη απόςεηο πνπ αθνξνύλ ην ζύκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη ΗΗΗ
ε άξζξν ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηξάπεδαο ησλ ΖΠΑ , νη Paolo Angelini et al.(2011) θάλνπλ κία
πξνζπάζεηα λα αμηνινγεζεί ε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή επίπησζε ησλ λέσλ ξπζκηζηηθψλ
θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ , απαληψληαο ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 1)Πνηνο είλαη ν αληίθηππνο
ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπκθψλνπ ζηελ καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή απφδνζε; 2) Πνηα είλαη ε
επίδξαζε ησλ λέσλ θαλφλσλ ζηηο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο; 3)Πσο ζα επεξεαζηνχλ νη
νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο απφ ηε δηαηήξεζε θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ αζθαιείαο;
Σα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα αθφινπζα : 1)Κάζε πνζνζηηαία
κνλάδα ηνπ δείθηε θεθαιαίσλ πξνθαιεί κία κέζε πηψζε 0.09 ηνηο εθαηφ ηνπ επηπέδνπ ηεο
ζηαζεξνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο εμφδνπ , ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηηκή . Δπίζεο , ν αληίθηππνο
ησλ λέσλ θαλφλσλ ξεπζηφηεηαο είλαη ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο , δειαδή ζην 0.08 ηνηο εθαηφ .
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηφ ην άξζξν δελ εθηηκά ηα νθέιε ηνπ λένπ θαλνληζκνχ φζνλ αθνξά
ηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ζνβαξφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο , ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη
θαιχηεξα απφ ηελ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζην θνκκάηη ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο . 2) Οη λέεο
ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα ακβιχλνπλ ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο παξαγσγήο ,παξάιιεια ην κέγεζνο
ηεο επίδξαζεο είλαη αλνκνηνγελέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ , ελψ αθφκε ην κέζν
απνηέιεζκα είλαη κέηξην . 3) Ζ δηαηήξεζε θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ αζθαιείαο , ζα κπνξνχζε
λα έρεη κηα αξθεηά εληνλφηεξε επίδξαζε ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο παξαγσγήο . Σέινο , φια ηα
παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα είλαη πιήξσο ζχκθσλα κε εθείλα ησλ αλαθνξψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο
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Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία , αιιά θαη κε απηά ηεο Δπηηξνπήο Μαθξννηθνλνκηθήο
Αμηνιφγεζεο .

Οη Settor Amediku et al.(2011) ζε έγγξαθν πνπ εμέδσζε ε ηξάπεδα ηεο Γθάλα , αμηνινγνχλ θαηά
πφζν ε Βαζηιεία ΗΗΗ ήηαλ αλαγθαία , θαη αλ απηή ζα είλαη ζε ζέζε λα επηθέξεη ζπλεηή δηαρείξηζε
ηνπ θηλδχλνπ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ . Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ είρε σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη λέα δηεζλή
πξφηππα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηφζν ησλ εηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ φζν θαη ησλ γεληθφηεξσλ
ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ , κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ . Με
απηφλ ηνλ ηξφπν νη ηξάπεδεο ζα είλαη ζε ζέζε λα απνξξνθήζνπλ θαιχηεξα ηεο δεκίεο πνπ
αθνξνχλ ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα , λα παξαθνινπζήζνπλ θαιχηεξα ηνπο δείθηεο
κφριεπζεο ηνπο , θαη ηέινο λα βειηηψζνπλ ηε ξεπζηφηεηα ηνπο . Ωζηφζν , απηφ δε ζεκαίλεη φηη
κε ην λέν ζχκθσλν ζα αληηκεησπηζηνχλ πιήξσο νη παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ ηξέρνπζα
νηθνλνκηθή θξίζε , νχηε επίζεο ζα μεπεξαζηνχλ ηα ζεκειηψδε πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ
θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ζπκθψλσλ , Βαζηιείαο Η θαη ΗΗ .
Αθφκε , ην ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ πάζρεη απφ ηελ ππνζεηηθή εηθφλα ελφο
αλαιινίσηνπ ραξηνθπιαθίνπ , θαη απηφ είλαη θάηη πνπ δελ έρεη αθφκα μεθαζαξίζεη . Ζ Βαζηιεία
ΗΗΗ δελ έρεη αζρνιεζεί θαζφινπ κε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ
θεθαιαηαθή επάξθεηα , φπσο επίζεο θαη κε εζηθά δεηήκαηα φπσο είλαη ε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε, ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή θαη νη πιήξεηο γλσζηνπνηήζεηο . Σέινο , έλα άιιν ζέκα
ην νπνίν αθφκα δελ έρεη επηιπζεί είλαη απηφ ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ
ηξαπεδψλ θαζψο θαη ε βαξχηεηα απηψλ.
Με ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ , νη ηξάπεδεο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ππνρξεψλνληαη λα
εθηηκνχλ ηα Internal Risk Management Models (IRMMs) ηνπο βαζηζκέλα ζε κία ρξνληθή
πεξίνδν ελφο έηνπο (250 εξγάζηκεο εκέξεο ). Ωζηφζν ν Sjolander(2009) εθηηκάεη ηα Minimum
Capital Risk Requirements (MCRRs) ρξεζηκνπνηψληαο δχν ηερληθέο , ηελ
VaR(E)GARCH(Value at Risk Exponential Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity) θαη ηνλ ICSS(Iterative Comulative Sums Of Squares ) αιγφξηζκν. Έηζη
ινηπφλ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πξνβιέςεηο θηλδχλνπ είλαη πην αθξηβείο φηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη δηάζηεκα εθηίκεζεο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ελφο έηνπο πνπ επηβάιιεη ε
Βαζηιεία .Κχξηνο ιφγνο γη απηφ ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ιακβάλνληαη ππφςε ζεσξνχληαη μεπεξαζκέλεο απφ ηηο αγνξέο ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα . Σν VaR νξίδεηαη σο ε κέγηζηε απψιεηα πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβεί ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα , κε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο .
Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε επηθέληξσζε ζηα structural breaks , θάηη πνπ
φηαλ ζπκβαίλεη ηα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παιαηφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα VaR
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κνληέια ηνπο , νη νπνίεο θαηά πάζα πηζαλφηεηα είλαη απαξραησκέλεο .Όζηεξα απφ έξεπλα
δηαπηζηψζεθε φηη κηθξφηεξεο πεξίνδνη δελ επεξεάδνληαη απφ απηφ ην πξφβιεκα , θαη φηη ην
VaR(E)GARCH κνληέιν δελ ππεξεθηηκά ηελ ειάρηζηε θεθαιαηαθή επάξθεηα. Αλ θαη δελ είλαη
ζθνπφο ηεο έξεπλαο λα αλαθαιχςεη ην ηδαληθφ δηάζηεκα , σζηφζν εθηηκάηαη φηη 150 εξγάζηκεο
εκέξεο ζα ήηαλ πην θαηάιιειεο . Γηα ηνπο παξαπάλσ ινηπφλ ιφγνπο , ν εξεπλεηήο θαηαιήγεη φηη
ε Βαζηιεία ΗΗ κπνξεί λα απνζχξεη ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ελφο έηνπο ρσξίο λα πξνέιζεη
ρξεκαηννηθνλνκηθή απνζηαζεξνπνίεζε .

Οη Pasiouras et al.(2008) παξνπζίαζαλ κία ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε δεδνκέλα απφ φινλ ηνλ
θφζκν γηα λα αλαδείμνπλ ηελ επίδξαζε ησλ ξπζκηζηηθψλ λνκνζεζηψλ ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ
θφζηνπο θαη ηνπ θέξδνπο ησλ ηξαπεδψλ . Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 2853 παξαηεξήζεηο 615
εηζεγκέλσλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 74 ρψξεο ηελ πεξίνδν 2000-2004 . ζνλ αθνξά ηε
λνκνζεζία , επηθεληξψζεθαλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ( δει.
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο , επνπηηθή δχλακε , πεηζαξρία αγνξάο ) θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
ππφθεηληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ . Σν κνληέιν απηφ είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα
ζπγθξίλνληαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα νη ηξάπεδεο φισλ ησλ ρσξψλ θαη λα ζπγθξίλεηαη ε
απνδνηηθφηεηα ηνπ θέξδνπο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ηξαπεδψλ κε ηε λνκνζεζία , ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο , ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο
θάζε ρψξαο .
Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε είρε σο απνηέιεζκα λα δείμεη φηη ε απνδνηηθφηεηα θαη ησλ δχν
είρε ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε κε ηελ πςειή επνπηηθή δχλακε θαη ηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο .
Ωζηφζν , νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο (ππιψλαο 1) έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ηνπ
θφζηνπο , αιιά αξλεηηθή ζηελ απφδνζε ηνπ θέξδνπο . Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη πςειέο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αθξηβέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ risk management
ζεκαίλνπλ πςειή απφδνζε θφζηνπο , ελψ ε αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ απφδνζε ηνπ θέξδνπο
εμεγείηαη κε κία πην ξεπζηή απφδνζε θεθαιαίνπ . Σν αληίζηξνθν απνηέιεζκα (δειαδή αξλεηηθή
ζρέζε κε ηελ απφδνζε θφζηνπο , θαη ζεηηθή κε ην θέξδνο ) έρνπλ νη πεξηνξηζκνί ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ . Απηφ εμεγείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο επεηδή νη ηξάπεδεο
ζπζηάδνπλ ηελ απφδνζε θφζηνπο , αθνχ δελ κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε πνιινχο ηνκείο
θαη επηθεληξψλνληαη ζηνπο πην απνδνηηθνχο , δειαδή έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ απφδνζε ηνπ
θέξδνπο .
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ

3.1 Ζ Δμέιημε ηνπ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο

ηελ παξνχζα εηζαγσγηθή ελφηεηα , ζα αλαθεξζνχκε ζηηο βαζηθφηεξεο εμειίμεηο θαη αιιαγέο
πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα , θπξίσο θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο . Μέζα
απφ ηα βαζηθφηεξα απηά ζεκεία πνπ δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηνπ , ζα
θαηαιήμνπκε ζηε ζχγρξνλε εηθφλα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζηελ ηξέρνπζα δηεζλή
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε .
3.1.1 Οη εμειίμεηο ζε δηεζλέο επίπεδν
Δίλαη πιένλ εκθαλέο φηη θαηά ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εηψλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ
ζχζηεκα έρεη παγθνζκίσο εμειηρζεί ζεκαληηθά . Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη
ηφζν ηηο ηξάπεδεο φζν θαη ηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά
ρξήκαηνο θαη ζηηο επελδχζεηο (π.ρ. ακνηβαία θεθάιαηα ) , θαζψο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο
θαη ηα ηακεία ζπληάμεσλ . Απαξρή ησλ ζπλερψλ κεηαβνιψλ απνηέιεζαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα,
φπσο ε θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (ζχζηεκα
Breton Woods) θαη ε ζεκαληηθήο έθηαζεο απνθαλνληθνπνίεζε (deregulation), δειαδή ε άξζε
ησλ ιεπηνκεξψλ ειέγρσλ, θαη απειεπζέξσζε (liberalisation) ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρψξν(Αγγειφπνπινο 2008) .Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ ,
ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ δηεζλψο , επέθεξαλ έλα πιήζνο αιιαγψλ ζηελ
εμέιημε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο .Οη αιιαγέο απηέο είραλ άκεζε επίδξαζε ηφζν ζηνλ ξφιν
,φζν θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ . Ζ πξνψζεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θαη
ηεο απειεπζέξσζεο ηεο δηαζπλνξηαθήο εγθαηάζηαζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ηνπ ρξήκαηνο , ζπλαιιάγκαηνο θαη
θεθαιαίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νμχλνπλ ηνλ
αληαγσληζκφ θαη κεηαβάιινπλ ζεακαηηθά ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα .Δπηπιένλ αιιαγέο
πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ εμέιημε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηερληθψλ κε απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ηεο
ηξαπεδηθήο αγνξάο , είλαη ε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο , θαζψο θαη ε δεθηηθφηεηα
ησλ θαηαζεηψλ ζε λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία (π.ρ. νκφινγα, κεηνρέο , ακνηβαία
θεθάιαηα), αιιά θαη ε δήηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λέα δηαθνξνπνηεκέλα θαη πεξίπινθα
ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία .Με βάζε φια ηα παξαπάλσ , νη ηξάπεδεο άλνημαλ λένπο νξίδνληεο
, θαη ήηαλ έηνηκεο πιένλ λα θαηλνηνκήζνπλ , λα θέξνπλ λέα πξντφληα ζηελ αγνξά , λα
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επεθηείλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ θαη λα αληαγσληζηνχλ άιινπο εμεηδηθεπκέλνπο
ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο .
ηηο αξρέο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ αηψλα καο , ε παγθφζκηα νηθνλνκία δηαλχεη κία
πεξίνδν αλάπηπμεο . Πνιιά βήκαηα έρνπλ γίλεη απφ ην 1998 , κεηά ην πξφβιεκα πνπ
παξνπζηάζηεθε κε ην αληηζηαζκηζηηθφ ηακείν (hedge fund) LTCM (Long Term Capital
Management) γηα λα εληζρπζεί ε αλζεθηηθφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο . Οη
ηξάπεδεο έρνπλ δηαζπείξεη ηελ πηζησηηθή ηνπο έθζεζε πεξηζζφηεξν απφ νπνηεδήπνηε ζην
παξειζφλ θαη κέζσ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ έρνπλ κεηαβηβάζεη ηνλ θίλδπλφ ηνπο ζε
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο , αζθαιηζηηθά ηακεία θαη αληηζηαζκηζηηθά ηακεία έμσ απφ ην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα . Σα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ ηζρπξνπνηήζεθαλ, θαη νη ηξάπεδεο, θπξίσο, ζεκείσζαλ
πςειή θεξδνθνξία γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζπζζψξεπζαλ ζεκαληηθά θεθάιαηα σο
αζπίδα ζε αληίμνεο ζπλζήθεο(Θσκαδάθεο-Ξαλζάθεο 2006) . Ωζηφζν, ηα δπζάξεζηα γεγνλφηα
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απνθεπρζνχλ , θαη βηψλνπκε ζήκεξα κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θξίζεηο ζην
παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη.
Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία
25εηία ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα (πεγή : www.morax.gr) :
1) Tα παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (world financial assets), ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, ηδησηηθά θαη θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη κεηνρηθνχο ηίηινπο,
έρνπλ απμεζεί εληππσζηαθά ηφζν σο απφιπην κέγεζνο φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ παγθφζκηνπ
ΑΔΠ. Ζ αμία ησλ παγθφζκησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ήηαλ 12
ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ή πεξίπνπ 100% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ην 1980, 64 ηξηζ. δνιάξηα ή
πεξίπνπ 200% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 1995 θαη 140 ηξηο. δνιάξηα ή πάλσ απφ
300% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 2005. Ζ εμέιημε απηή είλαη ζεηηθή γηα ηελ παγθφζκηα
νηθνλνκία, θαζψο ζπλεπάγεηαη «βαζχηεξεο» αγνξέο θεθαιαίνπ, πην εχθνιε πξφζβαζε ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε, βειηησκέλν θαηακεξηζκφ ησλ θηλδχλσλ
θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ.
2) Σα ιεγφκελα «παξάγσγα» (δειαδή κηα λέα θαηεγνξία ζπλζέησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζε, ή «παξάγνληαη» απφ, παξαδνζηαθά ρξεφγξαθα, κεηνρηθνχο
ηίηινπο, ζπλάιιαγκα θ.ιπ.), έρνπλ παξνπζηάζεη εθπιεθηηθή εμέιημε, θαζψο ε ζπλνιηθή
νλνκαζηηθή αμία ηνπο ζρεδφλ εηθνζαπιαζηάζηεθε κεηαμχ ηνπ 1995 θαη ηνπ 2006, νπφηε έθζαζε
ηα 327 ηξηο. δνιάξηα ή πεξίπνπ 600% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, ελψ ην 1980 ήηαλ ακειεηέα. Σα
παξάγσγα έρνπλ κεηαβάιεη ξηδηθά ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Σαπηφρξνλα, φκσο,
ίζσο έρνπλ επλνήζεη ηνλ εθεζπραζκφ θαη ηηο ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο, ελψ έρνπλ κεηψζεη ηε
δηαθάλεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο, θαζψο ε πιεξνθφξεζε γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
δελ είλαη επαξθήο (αληίζεηα απφ φηη ηζρχεη γηα ηα ηξαπεδηθά δάλεηα).
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3) Γχν ηχπνη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επελδπηηθνχ ραξαθηήξα παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ θαη ζπλερψο
απμαλφκελν ξφιν ζηηο δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Πξφθεηηαη γηα ηα ακνηβαία
θεθάιαηα πςειήο κφριεπζεο (hedge funds) θαη γηα ηα ηδησηηθά κεηνρηθά θεθάιαηα (private
equity funds). Σα hedge funds επελδχνπλ επηζεηηθά κε θίλεηξν ην βξαρπρξφλην θέξδνο. Σα
private equity funds ζπρλά εμαγνξάδνπλ επηρεηξήζεηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην: απηφ ην
θάλνπλ κε πςειή κφριεπζε (δειαδή κε ρξεζηκνπνίεζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ) θαη ζπρλά ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο επελδπηέο φπσο αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα,
ζηε ζπλέρεηα αλαδηνξγαλψλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο, απμάλνπλ ην ρξένο ηνπο γηα λα αθαηξέζνπλ
θεθάιαην θαη λα εληζρχζνπλ ηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο, θαη ηειηθά ηηο κεηαπσινχλ κε θέξδνο,
θπξίσο κέζσ επαλεηζαγσγήο ζην Υξεκαηηζηήξην. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ hedge funds θαη ησλ
private equity funds έρεη εληζρχζεη ηνπο κεηφρνπο έλαληη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ,
ηδίσο δηφηη αθφκε θαη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ πιένλ λα εμαγνξαζηνχλ απφ private
equity funds ηα νπνία δηαζέηνπλ πνιινχο πφξνπο. Σν 2006 ε ηνπνζέηεζε λέσλ θεθαιαίσλ ζηα
private equity funds ππεξέβε ηα 400 δηζ. δνιάξηα. Σαπηφρξνλα φκσο, νη επηρεηξήζεηο απηέο,
ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ ρξένπο ηνπο, έρνπλ γίλεη πην εππαζείο ζε ελδερφκελεο δπζκελείο
δηαηαξαρέο.
4) Οη ηξάπεδεο έρνπλ δηεπξχλεη ηφζν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο φζν θαη ηε
γεσγξαθηθή βάζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη εχξνπο
δξαζηεξηνηήησλ (economies of scale and scope) θαη λα δηαζπείξνπλ ηνπο θηλδχλνπο. Δλδεηθηηθά
λα αλαθεξζεί φηη, ε αμία ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ην
2006 απμήζεθε θαηά 50% θαη έθζαζε ην πνζφ ησλ 900 δηζ. δνιαξίσλ, απφ ην νπνίν ζρεδφλ ην
κηζφ αθνξνχζε δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. Σαπηφρξνλα, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη ηξάπεδεο
έρνπλ επεθηαζεί ζε κε παξαδνζηαθά ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (φπσο ηε δηαρείξηζε
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηηο ζπλαιιαγέο ζε ηίηινπο θαη ηελ αζθάιηζε), ελψ ζπρλά παξέρνπλ
ρξεκαηνδφηεζε ζε hedge funds θαη ζε private equity funds. Ζ δηαζπλνξηαθή επέθηαζε έρεη
ζπλήζσο πνιιαπιά νθέιε γηα έλα πηζησηηθφ ίδξπκα, εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ θεξδνθνξία θαη
ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Αιιά δελ είλαη θαη' αλάγθε αιεζέο φηη ε δηαζπλνξηαθή
δξαζηεξηφηεηα έρεη κεηψζεη ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν, δειαδή ηνλ θίλδπλν γηα ηα ηδξχκαηα απηά σο
ζχλνιν, ηδίσο ηνλ θίλδπλν πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ εμαηξεηηθά δπζκελείο δηαηαξαρέο.
Δηδηθφηεξα γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο, ε παξνπζία ηζρπξψλ μέλσλ ηξαπεδψλ θαίλεηαη λα πεξηνξίδεη
ην ελδερφκελν παξαδνζηαθψλ εγρψξησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ. κσο, νη μέλεο ηξάπεδεο κπνξνχλ
λα κεηαδψζνπλ δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ επεξεάζεη αξρηθά ηηο κεηξηθέο ηνπο ηξάπεδεο. Σέηνηεο
δηαηαξαρέο είλαη ζπρλά πην δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ, ή αθφκε θαη λα πξνβιεθζνχλ, απφ ηηο
ηνπηθέο επνπηηθέο αξρέο.
Οη ζπλέπεηεο πνπ είραλ νη παξαπάλσ εμειίμεηο ζην δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα
έρνπλ αλακθηζβήηεηα ηε ζεηηθή θαη αιιά θαη ηελ αξλεηηθή ηνπο πιεπξά .Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή
εκβάζπλζε έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο , ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ
δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε .Δπίζεο , ράξε ζηα λέα ζχλζεηα
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πξντφληα έρνπλ βειηησζεί νη δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ . Σν ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη , φπσο πξναλαθέξακε , φηη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο λα
κεηαθέξνπλ θηλδχλνπο ζε ηδξχκαηα πνπ είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλα γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο ,
φπσο είλαη ηα αζθαιηζηηθά θαη αληηζηαζκηζηηθά ηακεία θαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο .
Τπάξρεη βέβαηα θαη ε άιιε πιεπξά , φπνπ νη εμειίμεηο ζπλεπάγνληαη ζνβαξέο
πξνθιήζεηο γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο . Οη επλντθέο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ
εηψλ έρνπλ θαιιηεξγήζεη πξνζδνθίεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη έρνπλ απμήζεη ηε
δηάζεζε ησλ επελδπηψλ λα αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο, φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηα ρακειά
αζθάιηζηξα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα επηηφθηα, θαζψο θαη απφ ηελ
απμεκέλε έθδνζε ρξένπο πςειψλ απνδφζεσλ (θαη πςεινχ θηλδχλνπ). Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη
ελζαξξχλεη πεξαηηέξσ ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ δηακεξηζκνχ θαη δηαζπνξάο ησλ θηλδχλσλ ζηελ
επξχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά. πγθεθξηκέλα, πνιιέο ηξάπεδεο έρνπλ αλαπηχμεη ηελ
πξαθηηθή ηεο «δεκηνπξγίαο (δαλείσλ) θαη δηαλνκήο (θηλδχλσλ)» («originate and distribute»).
Βάζεη ηεο πξαθηηθήο απηήο, νη ηξάπεδεο παξέρνπλ δάλεηα αιιά θαηφπηλ, ρξεζηκνπνηψληαο
παξάγσγα θαη άιια πξντφληα, δηαλέκνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε
ηα δάλεηα απηά ζε ηειηθνχο επελδπηέο, φπσο ηακεία ζπληάμεσλ, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο,
ακνηβαία θεθάιαηα θαη άιιεο ηξάπεδεο. Ωζηφζν, απηέο νη αγνξέο κπνξεί λα κελ είλαη επαξθψο
ξεπζηέο, ελψ νη ζηξαηεγηθέο ζπλαιιαγψλ εμαξηψληαη απφ ηδηαίηεξα πνιχπινθα ππνδείγκαηα
απνηίκεζεο. Με απνηέιεζκα, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα, θάζε πξνζπάζεηα
κείσζεο ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνπο θηλδχλνπο λα κεγηζηνπνηήζεη αληί λα αληηκεησπίζεη ην
πξφβιεκα. Ζ ηηηινπνίεζε επίζεο είλαη κία άιιε κνξθή κεηαθνξάο πηζησηηθψλ θηλδχλσλ.
Οινθιεξψλνληαο επνκέλσο ηελ ελφηεηά καο αλαθεξφκελνη ζηηο ζπλέπεηεο φισλ απηψλ
ησλ ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ,αληηιακβαλφκαζηε φηη
είλαη επίζεο πςίζηεο ζεκαζίαο λα αλαθεξζνχκε παξαθάησ ζηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο .
3.1.2 Οη Δμειίμεηο ζην Διιεληθό Υξεκαηνπηζησηηθό ύζηεκα
Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά ν αληαγσληζκφο ήηαλ αλχπαξθηνο,
θαζψο νη επελδπηηθέο πνιηηηθέο θαη ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ θαζνξίδνληαλ απφ
ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Μέρξη εθείλε ηε πεξίνδν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο
ραξαθηεξηδφηαλ απφ πςειφ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη
παξαγσγηθφηεηαο, θαη θπζηθά αδπλαηνχζε λα αληαπεμέιζεη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ
αληαγσληζκνχ πνπ δεκηνπξγνχληαλ ηφηε, εληζρπφκελεο απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιε ε
Δπξσπατθή Έλσζε. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο απζηεξήο θαζνδήγεζεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, δελ ζρεδηάζηεθαλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, νη θαηλνηνκηθέο δξάζεηο ήηαλ
κεδακηλέο, ελψ δελ ζεκεηψζεθε ηερλνινγηθή πξφνδνο.
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Παξφια απηά , νη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα δηεζλψο θαη ε
ππνρξέσζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζην Δζληθφ Γίθαην, είραλ σο
απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ. Ζ έλλνηα ηεο απειεπζέξσζεο έρεη ηα εμήο
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (Γιχθαο-Ξεξνγηάλλεο-ηατθνχξαο 2006) :







Σελ άξζε ησλ θάζε θχζεσο πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ
Σελ απειεπζέξσζε ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ
Σελ θαηάξγεζε ησλ επηδνηήζεσλ ηνπ επηηνθίνπ γηα νξηζκέλεο ηξαπεδηθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο
Σελ θαηάξγεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηξαπεδψλ γηα επέλδπζε ζε θξαηηθνχο ηίηινπο
Σνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ
Σελ ελίζρπζε ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ.

ιεο απηέο νη αιιαγέο απνηέιεζαλ ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ φμπλζε ηνπ
αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ θαη ινηπψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Μάιηζηα ν
αληαγσληζκφο νμχλζεθε θπξίσο ππφ ηελ πίεζε ηεζζάξσλ βαζηθψλ δπλάκεσλ, ηεο
απνθαλνληθνπνίεζεο-επαλαθαλνληθνπνίεζεο(deregulation-reregulation) ,ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο
θαηλνηνκίαο ( financial innovation) , ηεο απνδηακεζνιάβεζεο –ηηηινπνίεζεο (disintermediationsecuritization) θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο (internationalization). Οη πξναλαθεξφκελεο δπλάκεηο
επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ επέθηαζε ησλ
αζθαιίζεσλ θαη ε γεσγξαθηθή εμάπισζε ησλ αγνξψλ είλαη πξνεθηάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο
αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα
δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ηξάπεδεο θαη κεγεζχλζεθαλ νη παιηέο κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ,
αλαπηχρζεθαλ ρηιηάδεο λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη δηεπξχλζεθαλ νη
ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε λένπο ηνκείο. Αθφκε, εθζπγρξνλίζηεθαλ νη ππνδνκέο, νη
δηαδηθαζίεο, ην επνπηηθφ πιαίζην θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, εμπγηάλζεθαλ ηα ραξηνθπιάθηα
ησλ ππφ θξαηηθφ έιεγρν ηξαπεδψλ θαη εθζπγρξνλίζηεθε ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ηεο
θεθαιαηαγνξάο. Δπίζεο, αλαπηχρζεθαλ νη αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ θαη κε ηελ επέθηαζή
ηνπο θπξίσο ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο δηεζλνπνηήζεθαλ ζε θάπνην βαζκφ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο.
Παξάιιεια, ε δηακφξθσζε επλντθψλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ κε πξνγξάκκαηα
ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ επξσδψλε, κε ηελ κείσζε ησλ επηηνθίσλ, κε
ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ζηαζεξφηεηα, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ, κε
ηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη κε ηνλ ζεζκηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ
αγνξψλ, ζπληέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε εληππσζηαθνχο ξπζκνχο.
Οη κεηαβνιέο απηέο κεηακφξθσζαλ ηελ κνξθνινγία ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ρψξνπ θαη ζπλέβαιαλ ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηεο κεζνκαθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φζν θαη ζηελ εμέιημε ηεο κειινληηθήο θεξδνθνξίαο ηνπο.
17

3.2 Ο Ρόινο θαη ε Λεηηνπξγία ησλ Σξαπεδηθώλ Ηδξπκάησλ

ην ζεκείν απηφ ηεο εξγαζίαο καο ζεσξήζακε ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ζηηο
βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ ζήκεξα , δηακνξθψλνληαο κία ζθαηξηθφηεξε άπνςε γηα
ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηηο κέξεο καο . Δπνκέλσο , ζηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε ηηο
ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο θαη ηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο , θαη κέζα
απφ απηέο ζα κπνξέζνπκε λα ζπκπεξάλνπκε θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ δέρεηαη ην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα .
3.2.1. Οη βαζηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδώλ
Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο απνηεινχλ ην κέζν γηα ηε κεηαθνξά
απνηακίεπζεο ζε δαλεηαθφ θεθάιαην. Με άιια ιφγηα, απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ ζεζκψλ,
κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο απνηακίεπζεο ζε δαλεηαθφ θεθάιαην. Ζ θχξηα
απνζηνιή, ινηπφλ, ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζην πθηζηάκελν, ζπλερψο κεηαβαιιφκελν
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ε αλαδηαλνκή απνηακηεχζεσλ ησλ πιενλαζκαηηθψλ κνλάδσλ πξνο
ηηο θαηαιιειφηεξεο επελδπηηθέο ή θαηαλαισηηθέο ρξήζεηο, ζπκβάιινληαο ζεηηθά ηφζν ζην
παξαγφκελν πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Ζ
δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ δαλεηζκφ ησλ ρξεκάησλ ησλ απνηακηεπηψλ ζε
νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ρξεκαηνπηζησηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη νη νπνίνη κε ηε ζεηξά
ηνπο δαλείδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Ο παξαδνζηαθφο, ινηπφλ, ξφινο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζήκεξα, ζπλίζηαηαη ζηελ
παξνρή δχν βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ππεξεζηψλ: αθελφο δηακεζνιαβεηηθέο ππεξεζίεο, ε ινγηζηηθή
απεηθφληζε ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ρψξα είηε ζην ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο
είηε ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο, θαη αθεηέξνπ ππεξεζίεο πιεξσκψλ. Με ιίγα ιφγηα, νη ηξάπεδεο
απνηεινχλ ην δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζε απνηακηεπηέο θαη πηζηνχρνπο ρνξεγψληαο δάλεηα θαη
ηαπηφρξνλα απνδερφκελεο ηηο θαηαζέζεηο ηνπ θνηλνχ, βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παξάιιεια πξνζθέξνληαο πξνζηαζία
ζηνπο θαηαζέηεο ηνπο. ήκεξα, ην βαζηθφ πιαίζην ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηίζεηαη
κε ην λφκν 3601/01.08.2007, κε ηνλ νπνίν ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδψλ πξνζαξκφδεηαη
ζηνπο θαλφλεο ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (Βαζηιεία ΗΗ). χκθσλα κε ην λφκν απηφλ, νξίδεηαη
φηη «Πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη ε επηρείξεζε, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηελ
απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ απφ ην θνηλφ θαη ζηε ρνξήγεζε
δαλείσλ ή ινηπψλ πηζηψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, θαζψο θαη ην ίδξπκα ειεθηξνληθνχ
ρξήκαηνο»(Γιχθαο-Ξεξνγηάλλεο-ηατθνχξαο 2006).
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χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3601/2007, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα
θαιχςνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη νη αθφινπζεο:
 Απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ
 Υνξήγεζε δαλείσλ ή ινηπψλ πηζηψζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξάμεσλ
πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ.
 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing).
 Πξάμεηο δηελέξγεηαο πιεξσκψλ θαη κεηαθνξάο θεθαιαίσλ.
 Έθδνζε θαη δηαρείξηζε κέζσλ πιεξσκήο (πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ,
ηαμηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ).
 Δγγπήζεηο θαη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ.
 πλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδίνπ ηδξχκαηνο ή ηεο πειαηείαο ηνπ ζε:
-Μέζα ρξεκαηαγνξάο (αμηφγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ, θιπ.)
-πλάιιαγκα
-Πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ ή ρξεκαηνπηζησηηθά
δηθαηψκαηα
-πκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο
-Κηλεηέο αμίεο
-πκκεηνρέο
ζε
εθδφζεηο
ηίηισλ
θαη
παξνρή
ζπλαθψλ
ππεξεζηψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθφηεξα θαη ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ εθδφζεσλ ηίηισλ.
 Παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο, αλαθνξηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηε
βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα θαη ζπκβνπιψλ θαζψο θαη ππεξεζηψλ ζηνλ
ηνκέα ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ηεο εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ.
 πκκεηνρέο ζε εθδφζεηο ηίηισλ θαη παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ πεξηιακβαλνκέλσλ
εηδηθφηεξα θαη ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ εθδφζεσλ ηίηισλ.
 Μεζνιάβεζε ζηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο.
 Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ή παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ.
 Φχιαμε θαη δηαρείξηζε θηλεηψλ αμηψλ.
 Δκπνξηθέο πιεξνθνξίεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πειαηψλ.
 Δθκίζζσζε ζπξίδσλ.
 Έθδνζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο.
 ιεο ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηηο παξεπφκελεο
ππεξεζίεο, φπσο απηέο εηδηθεχνληαη ζην λ. 3607/2007 γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ
κέζσλ, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην ε νδεγία 2004/39/ΔΚ, γλσζηή
σο MiFID θαη ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Ν. 2076/92.(Αγγειφπνπινο 2008)
Ννείηαη φηη ν ξφινο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ είλαη δηαθνξεηηθφο θαη δηαθξηηφο,
επεξεαδφκελνο, κάιηζηα, ζε θάζε ρψξα απφ ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο πνπ δηαζέηεη απέλαληη ζηελ
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εθηειεζηηθή εμνπζία. ε γεληθέο γξακκέο ν ξφινο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ είλαη ε ζηήξημε ηεο
νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο κε ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο, ηεο πηζησηηθήο
θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο, απνιακβάλνληαο παξάιιεια ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηεο
έθδνζεο ηνπ ρξήκαηνο (Αγγειφπνπινο, 2008.) Ο ξφινο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζηε ρψξα καο,
δειαδή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, αθνχ, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2001,
έρεη εληαρζεί ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ) θαη ζην Δπξσζχζηεκα,
πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηηο Δζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αλήθνπλ ζηε δψλε ηνπ Δπξψ. Έθηνηε ε Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο ζπκβάιιεη κε ηε δξάζε ηεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, ην νπνίν ραξάζζεη θαη εθαξκφδεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή
ζηε δψλε ηνπ επξψ.
3.2.2 Οη λέεο ηάζεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα
Δξεπλψληαο θαη αλαιχνληαο ηνλ ξφιν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζχγρξνλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο , αληηιακβαλφκαζηε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε θαη ηηο
ζεκαληηθφηεξεο ηάζεηο ηεο επνρήο . Αλαδεηψληαο ινηπφλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απηψλ ,
θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δχν ηάζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην
ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ είλαη απηή ηεο απνδηακεζνιάβεζεο θαη ηεο ηηηινπνίεζεο.
Παξαθάησ επνκέλσο γίλεηαη κία πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο αιιά θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ .
3.2.2.1 Ζ ηάζε ηεο απνδηακεζνιάβεζεο
Απνδηακεζνιάβεζε είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ξφινπ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηδξχκαηα πνπ
ιακβάλνπλ θαηαζέζεηο θαη ρνξεγνχλ δάλεηα, αλαιακβάλνληαο ηνλ ζρεηηθφ θίλδπλν, ζε ηδξχκαηα
πνπ θέξλνπλ θαηεπζείαλ ζε επαθή απηνχο πνπ έρνπλ ηα θεθάιαηα θαη απηνχο πνπ ηα
ρξεηάδνληαη, θαη απιψο εηζπξάηηνπλ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο. Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα ηε
ζηξνθή ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο θαηαζέζεηο θαη ηα δάλεηα ζηελ έθδνζε θαη πψιεζε κεηνρψλ θαη
νκνιφγσλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ απνδηακεζνιάβεζε, εθηφο ηνπ φηη πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν,
ζπκβάιεη ζηελ παξνρή επαξθνχο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ
δαλεηδνκέλσλ ψζηε ε απεπζείαο ξνή θεθαιαίσλ λα είλαη εθηθηή θαη λα κελ παξνπζηάδνληαη
πξνβιήκαηα.
Απνδηακεζνιάβεζε, ινηπφλ, είλαη ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο/ξνήο ησλ απνηακηεπηηθψλ
θεθαιαηαθψλ πφξσλ απεπζείαο πξνο ηνπο επελδπηέο κέζσ έθδνζεο ρξένπο ή κεηνρψλ ή ε
απεπζείαο ζχλδεζε ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ δαλεηνιεπηψλ κέζσ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (γηα παξάδεηγκα νη ηξάπεδεο) έρνπλ δεκηνπξγήζεη
ζπγαηξηθέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνπο θνξείο (επελδπηέοεηαηξίεο) πνπ ζέινπλ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Έηζη πξνζθέξεη έλαληη
πξνκήζεηαο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, ζπκβνπιεπηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, ζηηο εηαηξίεο πνπ
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ζέινπλ λα εηζαρζνχλ κε δεκφζηα εγγξαθή ζην ρξεκαηηζηήξην ελεκεξψλνληαο απηέο γηα ηηο
ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
έθδνζε κεηνρψλ. πλεπψο, νη ηξάπεδεο παίδνπλ ην ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ δηακεζνιαβεηή κεηαμχ
απνηακηεπηψλ θαη επελδπηψλ. Δπίζεο, απνδέρνληαη απφ ηδηψηεο, επηρεηξήζεηο, θξαηηθνχο θνξείο
ή άιιεο ηξάπεδεο θαηαζέζεηο, ηηο νπνίεο ηηο δηαζέηνπλ ζε δάλεηα εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπλδένληαο έηζη ηνπο θαηαζέηεο κε ηνπο δαλεηνιήπηεο.
Ζ ηάζε απηή αλαθέξεηαη ζηε γεληθή ηάζε αχμεζεο ηεο δήηεζεο πξντφλησλ ηεο
θεθαιαηαγνξάο θαη κείσζεο ηεο δήηεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, ε νπνία παξαηεξείηαη ζε
δηεζλέο επίπεδν. Ζ ηάζε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα
δαλεηζκφ κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, φπσο θαη ζηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο δαλεηαθψλ
θεθαιαίσλ κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ απφ ηνπο επελδπηέο. Δπνκέλσο ,φζν πςειφηεξνο είλαη ν
βαζκφο ηεο δηακεζνιαβεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηφζν πςειφηεξν είλαη ην ζπλεπαγφκελν θφζηνο, θαη
θαηά ζπλέπεηα ηφζν κεγαιχηεξν ην θίλεηξν γηα αλάπηπμε απνδηακεζνιαβεηηθψλ κνξθψλ
πίζηεο. Οη εμειίμεηο, πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην δηεζλέο
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, εμάιεηςαλ ή ειαρηζηνπνίεζαλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ
πιενλεθηεκάησλ ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ.
3.2.2.2 Ζ ηάζε ηεο ηηηινπνίεζεο
Ζ πνιηηηθή ηεο απειεπζέξσζεο, πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ΄70, νδήγεζε ζηελ θαηάξγεζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ
ηξαπεδψλ θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ γεληθψλ ηξαπεδψλ. Με απνηέιεζκα, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
ην ζεζκηθφ θαζεζηψο δελ επηηξέπεη ηελ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο απφ
εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νη ηειεπηαίεο δηεηζδχνπλ ζην ρξεκαηηζηήξην κε άιινπο, έκκεζνπο ηξφπνπο
(πρ. κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε ζπγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο
άιισλ. Αθφκε, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο κεηαηξέπνπλ ηε κνξθή ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπο
εξγαζηψλ, ψζηε απηέο λα ηείλνπλ πιένλ πξνο ηηο εξγαζίεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ.
πγθεθξηκέλα, νη ηξάπεδεο πξνζπαζψληαο λα κεηψζνπλ ή λα κεηαθπιήζνπλ ηνλ
πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηαπηφρξνλα λα απμήζνπλ ηελ ξεπζηφηεηά ηνπο, έδσζαλ ζηηο
παξαδνζηαθέο εξγαζίεο ηνπο (θαηαζέζεηο, ρνξεγήζεηο) ηε κνξθή ηίηισλ (πρ. πηζηνπνηεηηθά
θαηαζέζεσλ, κεηαηξνπή ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ζε δηαπξαγκαηεχζηκνπο ηίηινπο). Ζ ηάζε απηή
νλνκάζηεθε ηηηινπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη απνηειεί ην ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα ησλ γεληθψλ ηξαπεδψλ, γηα ηηο νπνίεο ζα θάλνπκε ιφγν ζε επφκελε ελφηεηα.
(Αιεμάθεο 1999)
ηελ πξνζπάζεηα καο επνκέλσο λα αληηιεθζνχκε ηελ έλλνηα ηεο ηηηινπνίεζεο ζα ιέγακε
φηη , είλαη ε δηαδηθαζία βάζεη ηεο νπνίαο δάλεηα ή γεληθφηεξα ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ζπλαθή
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηξαπεδψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ νκαδνπνηνχληαη θαη
ηππνπνηνχληαη, ψζηε λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα δεκηνπξγία ηίηισλ ή ρξενγξάθσλ ηθαλψλ λα
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πνπιεζνχλ ζηελ αγνξά ζε ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη κηα ελαιιαθηηθή
πεγή άληιεζεο θεθαιαίσλ γηα ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ηελ επηρείξεζε, ρακειφηεξνπ ίζσο
θφζηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο άληιεζεο θεθαιαίσλ(Αγγειφπνπινο 2008). Να ζεκεησζεί
φηη, ε δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο είλαη αξθεηά ζχλζεηε.
Δλαιιαθηηθά, ηηηινπνίεζε νλνκάδεηαη ε έθδνζε ηίηισλ (π.ρ. νκνινγηψλ) πνπ βαζίδνληαη
ζηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ απνξξένπλ απφ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο νληφηεηαο (π.ρ. δάλεηα),
ησλ νπνίσλ ηίηισλ ε απνπιεξσκή θαιχπηεηαη απφ ηελ ηακεηαθή ξνή πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ίδηα
ηα δάλεηα κε ηελ απνπιεξσκή ηνπο. Ζ πξαθηηθή απηή εμππεξεηεί ηηο πιεξσκέο κεηαμχ
πηζησηψλ θαη δαλεηδνκέλσλ, ελψ ε νληφηεηα δελ θξαηά ηα ίδηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα
απνθφκηζε ηφθσλ(ηατθνχξαο 2006) .Οπζηαζηηθά, ηηηινπνίεζε είλαη κηα κνξθή δαλείνπ κε
ελέρπξν ηηο απαηηήζεηο.
Δίλαη εκθαλέο φηη, ε ηηηινπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί
κία απφ ηηο λεφηεξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, πνπ νη ηξάπεδεο θαη
πνιινί απφ ηνπο θνξπθαίνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο αληαγσληζηέο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα. Ο
ξφινο ηεο είλαη λα κεηαηξέπεη νξηζκέλα παξαδνζηαθά κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία, φπσο
είλαη ηα δάλεηα, ζε δηαπξαγκαηεχζηκνπο ηίηινπο, κεηαηνπίδνληάο ηνπο απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ζε
έλαλ ινγαξηαζκφ εηδηθνχ ζθνπνχ. Οη ηίηινη, πνπ εθδίδνληαη έλαληη ησλ παθέησλ δαλείσλ,
παξέρνπλ ηε βάζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζεο κε ην λέν θεθάιαην. Σηηινπνίεζε, ινηπφλ, ζπκβαίλεη
φηαλ κηα νκάδα νκνεηδψλ απαηηήζεσλ (π.ρ. ελππφζεθα δάλεηα γηα αγνξά θαηνηθίαο ή δάλεηα γηα
αγνξά απηνθηλήησλ θιπ.) εθρσξνχληαη ζε έλαλ άιιν, ν νπνίνο εθδίδεη ρξεφγξαθα
ρξεζηκνπνηψληαο σο εμαζθάιηζε ηηο εθρσξεζείζεο απαηηήζεηο. Σα ρξήκαηα πνπ ιακβάλνληαη
απφ ηελ πψιεζε ησλ ρξενγξάθσλ κεηαβηβάδνληαη ζηελ εθρσξνχζα επηρείξεζε, ελψ νη
εηζπξάμεηο ησλ ηφθσλ θαη ησλ ρξενιπζίσλ απφ ηα εθρσξεζέληα δάλεηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηφθσλ θαη ησλ ρξενιπζίσλ ησλ ρξενγξάθσλ πνπ έρεη εθδψζεη ε
νηθνλνκηθή νληφηεηα εηδηθνχ ζθνπνχ(Γθίθαο 2007).
Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κπνξεί κηα εκπνξηθή ηξάπεδα λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηίηισλ
βαζηζκέλσλ ζε δάλεηά ηεο είλαη γηα λα απνκαθξχλεη ηα ζηνηρεία απηά απφ ην ραξηνθπιάθηφ ηεο
(σο γλσζηφλ ηα δάλεηα κηαο ηξάπεδαο είλαη απαηηήζεηο θαη εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ ηεο).
Απηφ κπνξεί λα ην επηδηψθεη, θαζψο ηα δάλεηα εμππεξεηνχληαη ζε κεζνκαθξνπξφζεζκν ρξνληθφ
νξίδνληα, ελψ νη αλάγθεο ηεο γηα ξεπζηφ ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ρξεκάησλ απφ θαηαζεηηθφ
ινγαξηαζκφ εμππεξεηνχληαη ζε βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα. Απηή ε ρξνληθή πζηέξεζε θαζηζηά
πηζαλή κηα αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ηξάπεδαο ζε αλαιήςεηο απφ ηνπο
πειάηεο ηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηελ απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα, αληιεί ρξήκαηα απφ ηελ
πψιεζε ησλ νκνιφγσλ ζε επελδπηέο. Έπεηηα, αληί λα εηζπξάηηεη ε ίδηα ηνπο ηφθνπο ησλ δαλείσλ
πνπ έρεη κεηαηξέςεη ζε ηίηινπο, νη ηφθνη απηνί πξννξίδνληαη ππφ ηε κνξθή ηαθηηθψλ
ηνθνκεξηδίσλ ζηνπο νκνινγηνχρνπο επελδπηέο. Απηφ πνπ επηηπγράλεη ε ηξάπεδα φκσο είλαη ε
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άληιεζε ρξεκάησλ άκεζα, φηαλ ηα ρξεηάδεηαη, θαη φρη φηαλ ιήμεη ην δάλεην. Μπνξεί επίζεο λα
επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα θεθάιαηα γηα κηα επέλδπζε ζήκεξα.
πνπδαίν ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο δηαδξακαηίδεη εηδηθή επηρείξεζε, ε
νλνκαδφκελε Δηαηξία Δηδηθνχ θνπνχ (Special Purpose Vehicle – SPV). Ζ SPV αγνξάδεη ην
πσινχκελν ελεξγεηηθφ, δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο ηεο ηηηινπνίζεο, πξνάγεη ηηο δηαδηθαζίεο απηήο
θαη δηαζέηεη ηνπο ηίηινπο ζην επελδπηηθφ θνηλφ. ηελ νπζία, ην ελεξγεηηθφ πνπ πξφθεηηαη λα
ηηηινπνηεζεί πσιείηαη ζηελ Δηαηξία Δηδηθνχ θνπνχ πξηλ ηε δεκηνπξγία ησλ ηίηισλ.
Σέινο νθείινπκε λα αλαθέξνπκε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εθαξκνγή
ηεο ηηηινπνίεζεο . Δπνκέλσο ζα ιέγακε φηη ε ρξήζε ηεο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ απνηειεί
πξψηνλ κηα ζεκαληηθή πεγή ελαιιαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, θπξίσο γηα ηηο ηξάπεδεο θαη άιια
ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα, αιιά θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο, θαη δεχηεξνλ έλα
επελδπηηθφ φρεκα ησλ ζεζκηθψλ θαη retail επελδπηψλ. Παξάιιεια, απνηειεί ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ηφζν ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ – παζεηηθνχ ησλ
ηξαπεδψλ φζν θαη ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ, αθνχ κε ηελ
αμηνπνίεζή ηεο επηηπγράλνληαη ζεκαληηθνί ζηφρνη.
πγθεθξηκέλα γηα ηηο ηξάπεδεο ε ηηηινπνίεζε ζπκβάιιεη ζηελ:


Βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, αθνχ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ απφ ην
ελεξγεηηθφ ηνπνζεηήζεηο κε πςειή ζηάζκηζε έλαληη ησλ θηλδχλσλ.
 Δλίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο, κε άληιεζε κεγάινπ χςνπο θεθαιαίσλ θαη παξάιιεια
θάιπςε θάπνηνπ αλνίγκαηνο ή θάπνηαο ζέζεο, ε νπνία δελ επλνεί ηελ πνιηηηθή ηεο
ηξάπεδαο. Ζ ξεπζηφηεηα εληζρχεηαη ηφζν κε ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ φζν θαη κε ηελ
επηινγή ησλ κε αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
 Αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο, κε αλαδηάξζξσζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ ή ησλ ζέζεσλ απφ ηελ
πιεπξά ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε θζελφηεξσλ θεθαιαίσλ.
 Γηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ αγνξάο, επηηνθίσλ, ζπλαιιάγκαηνο, ραξηνθπιαθίνπ, ζέζεο
θηι. ζηα πιαίζηα θάζε θνξά ηεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο ηεο ηξάπεδαο.
Αλάινγα θαη γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ ηνπο δίλεη
ηελ πξφζβαζε ζε: απμεκέλε ξεπζηφηεηα, λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (δάλεηα έλαληη
θαηαζέζεσλ), ρξήζε ηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ, θέξδε απφ ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ηηηινπνηνχκελνπ ραξηνθπιαθίνπ, δηαρείξηζε-θάιπςε ηεο δηαθνξάο δηάξθεηαο
ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ-παζεηηθνχ θαη, ηέινο, κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ
επηηνθίσλ. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ε ηηηινπνίεζε
απαηηήζεσλ έρεη ζρεηηθά κηθξφ παξειζφλ, αιιά αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθφ κέιινλ.
Γεδνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ, αιιά θαη ηνπ είδνπο απαηηήζεσλ πνπ ζα ηηηινπνηήζνπλ, κπνξνχλ λα
επηηχρνπλ θαιχηεξα θφζηε δαλεηζκνχ, ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμήο ηνπο θαη πηζαλψο
θαιχηεξε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε(Αγγειφπνπινο 2008).
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3.3 Ζ Σξέρνπζα Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Κξίζε

3.3.1 Σν ρξνληθό ηεο θξίζεο
Μέρξη πξηλ απφ ηέζζεξα πεξίπνπ ρξφληα , δνχζακε ζηε «Μεγάιε Μεηξηνπάζεηα». Σα
καθξννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ήηαλ αζπλήζηζηα θαιά , ελψ είλαη αιήζεηα φηη ην πεξηβάιινλ
ήηαλ πνιχ επλντθφ , θαζψο είρε θπξηαξρήζεη έλα θχκα θζελψλ εηζαγσγψλ απφ ηελ Αζία.
Αθφκε, ε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ήηαλ ρηηζκέλε κε βάζε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
πιεζσξηζκνχ , θαηλφηαλ επίζεο θαιή , φπσο άιισζηε θαη ε κηθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή.
Δηδηθφηεξα , νη ήπηεο ξπζκίζεηο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαίλνληαλ φηη νινθιήξσλαλ
απηή ηελ ηέιεηα εηθφλα . Δθεί φκσο ηα πξάγκαηα άξρηζαλ λα θαηαξξένπλ .( Dewatripont-RochetTirole,2010)
Οη εμειίμεηο ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ ηηο αξρέο Απγνχζηνπ 2007 έσο ζήκεξα
κπνξνχλ κε άλεζε λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πξσηνθαλείο θαη θαηαηγηζηηθέο. Βξηζθφκαζηε ελ κέζσ
κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ παξφκνηά ηεο δελ ππήξμε κεηά απφ ηε κεγάιε χθεζε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1930. Ζ Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ηνπ 2007 είλαη κηα παγθφζκηα
θαηάζηαζε απεηινχκελεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηξαπεδηθφ
ηνκέα κε γελεζηνπξγφ ρψξα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Ζ θξίζε πνπ έρεη πιήμεη ηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη ε πέκπηε ηνπ είδνπο ηεο ζηνπο δχν αηψλεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο.
Καζεκία απφ ηηο πξνεγνχκελεο καθξνρξφληεο θξίζεηο (1815-1845, 1873-1896, 1920-1940 θαη
1970-1980) δηαζέηεη ην δηθφ ηεο απνηχπσκα, πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο
θνηλσληθνπνιηηηθνχ πιαηζίνπ. Ωζηφζν, φιεο έρνπλ ηελ ίδηα γελεζηνπξγφ αηηία, ηελ πηψζε ηεο
θεξδνθνξίαο, ζπλέπεηα ηεο νπνίαο νη λέεο επελδχζεηο, απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, λα απνθέξνπλ
ηζρλά ή αθφκε θαη αξλεηηθά θέξδε, κε απνηέιεζκα λα εμαλεκίδεηαη ην θίλεηξν γηα επέλδπζε, λα
κεηψλεηαη ε παξαγσγή θαη λα απμάλεηαη ε αλεξγία.
Απηφ, φκσο, πνπ δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα ηελ αλάγλσζε ηεο ηξέρνπζαο ζπγθπξίαο, πέξα
απφ ηελ ηαρχηεηα ησλ εμειίμεσλ, είλαη φηη γελεζηνπξγφο αηηία ηεο εμειηζζφκελεο θξίζεο δελ
είλαη έλα κεκνλσκέλν γεγνλφο, αιιά ε ζπλδπαζκέλε θαη ζπγρξνληζκέλε επίδξαζε πνιιψλ
παξαγφλησλ πάλσ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ θχζε ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο είλαη ηδηαίηεξα
αζπλήζηζηε. Ζ ζεκεξηλή θξίζε δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξία ή ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά έρεη νδεγήζεη νιφθιεξν ην
ζχζηεκα ζηα πιαίζηα ηεο θαηάξξεπζεο θαη ζπγθξαηείηαη κε πνιχ κεγάιε δπζθνιία.
Αλακθηζβήηεηα, ε εζηία ηεο θξίζεο βξίζθεηαη ζην κεραληζκφ ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ,
αιιά ε βάλαπζε αλαδηαλνκή εηζνδεκάησλ θαη εμνπζηψλ, πνπ πέηπραλ νη πνιηηηθέο ππέξ ηνπ
θεθαιαίνπ, επηηάρπλε ηελ θξίζε, ελψ ε απνξξχζκηζε απνραιίλσζε ην κεραληζκφ
κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο θαη έζεζε ην ζχζηεκα εθηφο ηξνρηάο. κσο, ν παξάγνληαο πνπ
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πξνζδίδεη ζηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο ηδηαίηεξν βάζνο, έθηαζε θαη δηάξθεηα είλαη ε
ηδησηηθνπνίεζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ αγαζψλ.
ηα ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θξίζεο ηα καθξνρξφληα επηηφθηα είραλ παξακείλεη ζε
εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά
ζηελ έθξεμε ηεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο ζε έλα κεγάιν αξηζκφ αλεπηπγκέλσλ, αιιά θαη
αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ. Σαπηφρξνλα, ζην δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ θξίζε παξαηεξήζεθε
έλα κεγάιν θχκα εηζαγσγήο θαη ρξήζεο θαηλνηφκσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ παξαγψγσλ, ηα νπνία
έθαλαλ πνιχ δεκνθηιέο ην κνληέιν ηεο «ηηηινπνίεζεο», ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο
ηξάπεδεο λα κεηαβηβάδνπλ ζε ηξίηνπο ηα δάλεηα πνπ έρνπλ εθρσξήζεη, αληί λα ηα παξαθξαηνχλ
κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. Σέινο, ην ζηαζεξφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη νη
πεξηνξηζκέλεο δηαθπκάλζεηο ησλ αγνξψλ είραλ νδεγήζεη κεγάιε κεξίδα επελδπηψλ ζηελ
αλάιεςε νινέλα θαη πην ξηςνθίλδπλσλ ζέζεσλ κέζα ζε έλα γεληθεπκέλν θιίκα απμεκέλεο
δηάζεζεο αλάιεςεο επελδπηηθψλ θηλδχλσλ. Μεκνλσκέλα θαζεκία απφ ηηο εμειίμεηο απηέο ζα
κπνξνχζε λα έρεη ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αλάπηπμε.
Ωζηφζν, ν ζπλδπαζκφο ησλ δπλάκεσλ απηψλ ζπληέιεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο εθξεθηηθνχ
κείγκαηνο, ην νπνίν καο νδήγεζε ζηε ζεκεξηλή θξίζε, ε νπνία έθηαζε ζην απφγεηφ ηεο ην
επηέκβξε ηνπ 2008 κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers.
Καζψο, ε παγθνζκηνπνίεζε ζηάζεθε ε επηθξαηνχζα ηάζε ζηε δηεζλή νηθνλνκία ησλ δχν
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, απηή είλαη ζήκεξα ην θχξην πεδίν ζην νπνίν εγγξάθεηαη ε ηξέρνπζα
νηθνλνκηθή θξίζε. Δίλαη ε πξψηε «πξαγκαηηθά παγθφζκηα θξίζε ηεο λέαο επνρήο», ζχκθσλα κε
ηνλ ηηβ Ρφνπηο, πξφεδξν ηεο αζηαηηθήο Μφξγθαλ ηάλιετ. Οη πξνεγνχκελεο, ηδίσο εθείλε ηνπ
1930, ήηαλ «εζληθέο» πνπ «δηεζλνπνηήζεθαλ», ελψ ε ζεκεξηλή απνξξέεη θαη’ επζείαλ απφ ηε
ζηξεβιή θαη ιαλζαζκέλε δηάξζξσζε ηνπ παγθνζκίνπ ζπζηήκαηνο. (George Soros , Μεξηδάλεο
2008)
3.3.2 Σα αίηηα ηεο θξίζεο
Δίλαη γεγνλφο φηη θαηά ην παξειζφλ νη πεξηζζφηεξεο ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο ζπλδέζεθαλ κε
αδπλακία εθπιήξσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,
παληθφ απφζπξζεο θαηαζέζεσλ θαη ζεκαληηθέο θεθαιαηαθέο απψιεηεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ απφ ρνξεγεζείζεο πηζηψζεηο. ηελ ηξέρνπζα θξίζε ην
πνζνζηφ θαη ην κέγεζνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, ζην ζχλνιν ησλ ρνξεγεζέλησλ απφ
ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, είλαη ζρεηηθά κηθξφ. Γειαδή, ε ηξέρνπζα θξίζε δελ είλαη
απνηέιεζκα αθεξέγγπσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, ραξαθηεξίδνληαο ηελ αδπλακία εθπιήξσζεο
ππνρξεψζεσλ πεξηζζφηεξν ζχκπησκα παξά αηηία ηεο. Αληίζεηα, ε θξίζε έρεη πξνθχςεη απφ ηνλ
ηξφπν πνπ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ δηαρεηξηζηεί ηα επελδπηηθά ηνπο ραξηνθπιάθηα
σο ζπλέπεηα ησλ θηλήηξσλ ειεχζεξεο αγνξάο, κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ
δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπλεπψο, ε θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο θαηνηθηψλ θαη αθηλήησλ ζηηο
Ζ.Π.Α. θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 απνηέιεζε ηελ αθνξκή θαη φρη ηελ αηηία λα
πιεγεί ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πνπ ζεσξείην απφ πνιινχο αζθαιέο θαη
ζηεξηδφηαλ ζηηο απηνξπζκηδφκελεο αξρέο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο. Δληνχηνηο, ηα αίηηα ηεο
παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη βαζχηεξα θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ αδπλακία ηνπ
παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ, λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία ηηο
πξνθιήζεηο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο.
Κχξηα αηηία, ινηπφλ, ηεο ηειεπηαίαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζεσξείηαη ε ππεξβνιηθή
εκπηζηνζχλε ζηελ απηνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ, παξέρνληαο πξφζζεηεο ελδείμεηο φηη νη αγνξέο
δελ θζάλνπλ πάληα ζηελ ηζνξξνπία, ηελ νπνία κε αμησκαηηθφ ζρεδφλ ηξφπν δέρεηαη ε
νηθνλνκηθή ζεσξία σο ηε «βέιηηζηε» θαηάζηαζε. Σα γεγνλφηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ είλαη
αλεμάξηεηα απφ ηελ επίδξαζε φζσλ ηα βηψλνπλ ή απφ ηηο απφςεηο ησλ επηζηεκφλσλ πνπ ηα
δηεξεπλνχλ. Οη νηθνλνκηθέο, φκσο, εμειίμεηο πξνζδηνξίδνληαη ζε πςειφ βαζκφ απφ ηηο
απνθάζεηο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο, θαη
ηηο ηηκέο αγνξάο. Δπηπιένλ, νη ζπλαιιαζζφκελνη παίξλνπλ ζπρλά ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο, γηαηί
νη γλψζεηο ηνπο είλαη αηειείο. Αθφκε κεγαιχηεξεο είλαη νη δπζρέξεηεο λα πξνβιεθζνχλ
κειινληηθέο θαηαζηάζεηο .(George Soros 2008)
Ζ πηψρεπζε ηεο Lehman Brothers, ε κε δηάζσζή ηεο θαη ε ελ ηέιεη θαηάξξεπζή ηεο
ήηαλ ην ζχκπησκα θαη φρη ην αίηην ηεο επεξρφκελεο πηζησηηθήο θξίζεο θαη νηθνλνκηθήο
δπζπξαγίαο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ ζπλέπεηα ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ
δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ππεξβνιηθά κεγάινπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζχλζεηνπ
ραξαθηήξα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηεο κεγάιεο αιιειεμάξηεζήο ηνπο, ησλ
πξνβιεκαηηθψλ κεζφδσλ δαλεηζκνχ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο απνθπγήο επηβνιήο ξπζκίζεσλ γηα
ηνλ έιεγρν ησλ λέσλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα, ε απαξρή ηεο θξίζεο αλαδεηείηαη ζηε
ζπληζηακέλε πνιιψλ παξαγφλησλ:


Πξώηνλ, ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είραλ ζπζζσξεπζεί ζεκαληηθέο
καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο.«Ζ παγθφζκηα ππεξπξνζθνξά (global glut)
απνηακίεπζεο θπξίσο απφ ηελ Αζία θαη ην ακεξηθαληθφ έιιεηκκα ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ» δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο ππεξβάιινπζαο ξεπζηφηεηαο νη νπνίεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε κηα δηεπθνιπληηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, νδήγεζαλ ζε ρακειά επηηφθηα
ρνξεγήζεσλ θαη ηαρεία άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ, πνπ δελ άθεζε
αλεπεξέαζηε ηελ αγνξά αθηλήησλ. Δμάιινπ, ε αζξφα εηζξνή θζελψλ δαλεηαθψλ
θεθαιαίσλ πξνο ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, φπσο νη ρψξεο ηεο «Νέαο
Δπξψπεο», αιιά θαη ε Ηξιαλδία θαη ε Ηζιαλδία, δηεπθφιπλε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε, ε
νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηξνθνδφηεζε ηνλ πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ γλψξηζαλ νη ρψξεο
απηέο ηα ρξφληα πξηλ απφ ηελ θξίζε.
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Γεύηεξνλ, ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο, φπσο ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζηε
δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηα λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, εμαζζέληζαλ ηελ δηαδηθαζία
ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη αχμεζαλ ην βαζκφ κφριεπζεο.
Σξίηνλ, ε θξίζε αλέδεημε ζνβαξέο αηέιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο επνπηείαο. πγθεθξηκέλα,
απνθάιπςε ζνβαξά πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ
επνπηηθψλ αξρψλ, ηφζν ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν φζν θαη κέζα ζε θάζε ρψξα. Μέρξη
ηψξα, έκθαζε δηλφηαλ θπξίσο ζηε κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία (micro-prudential
supervision), δειαδή ζηελ επνπηεία ησλ επηκέξνπο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη ιηγφηεξν
ζηε καθξνπξνιεπηηθή επνπηεία (macro-prudential surveillance), ε νπνία εζηηάδεηαη
ζηνπο ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο, δειαδή ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
δηαζπλδέζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ αγνξψλ θαη
ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.
Σέηαξηνλ, ηφζν νη κέηνρνη φζν θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θπξηαξρνχληαλ απφ θίλεηξα
πνπ νδεγνχζαλ ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηε κηα πιεπξά, εμαηηίαο
ηεο επηδίσμήο ηνπο γηα πςειέο βξαρππξφζεζκεο αληακνηβέο θαη ηεο αδηαθνξίαο ηνπο γηα
ηε καθξνρξφληα απφδνζε ησλ επηινγψλ ηνπο, απέηπραλ λα εθηηκήζνπλ ξεαιηζηηθά ην
είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιάκβαλαλ. Απφ ηε άιιε πιεπξά, ν
επηκεξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ ζε φιν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγνχζε ηελ ςεπδαίζζεζε
ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ.
Σέινο, ζεκαληηθφ κεξίδην επζχλεο θέξνπλ νη εηαηξίεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο
ηθαλφηεηαο, νη νπνίεο, ειιείςεη ηζηνξηθήο πιεξνθφξεζεο, βαζκνινγνχζαλ ηα λέα θαη
πνιπζχλζεηα παξάγσγα πξντφληα εμνκνηψλνληάο ηα κε ηα θξαηηθά νκφινγα πςειήο
δηαβάζκηζεο, κε ζπλέπεηα νη επελδπηέο λα ππνεθηηκνχλ θαη λα ππνηηκνινγνχλ ηνλ
θίλδπλν.

Δπίζεο , έληνλε θξηηηθή έρεη αζθεζεί θαη ζηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ
νη θεληξηθέο ηξάπεδεο. Τπνζηεξίδεηαη φηη, ε ηδηαίηεξα ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο
Οκνζπνλδηαθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (FED) γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα επζχλεηαη γηα ηελ
εκθάληζε ππεξβνιηθήο ξεπζηφηεηαο θαη «κφριεπζεο» (leverage), κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε
αληζνξξνπηψλ θαη, ηειηθά, «θνχζθαο» ζηελ αγνξά θαηνηθίαο. Ζ FED ζεσξείηαη απφ πνιινχο
εηδηθνχο ππαίηηα γηα ηελ θξίζε ζηελ αγνξά θαηνηθίαο, θαζψο δηαηήξεζε ηα επηηφθηα ζε ηδηαίηεξα
ρακειά επίπεδα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, δεκηνπξγψληαο ζηνπο δαλεηζηέο ηελ
ςεπδαίζζεζε ηεο εχθνιεο καθξνρξφληαο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ. Δπίζεο, ηα ρακειά
επηηφθηα θαη νη ρακειέο απνδφζεηο ησλ «παξαδνζηαθψλ επελδχζεσλ» νδήγεζαλ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζηελ αλάιεςε πςειψλ θηλδχλσλ δηα ησλ
δηαθφξσλ θαηλνηνκηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (financial innovation), ρσξίο λα
επηδεηθλχνπλ ηε δένπζα πξνζνρή γηα ηε ζηάζκηζε ή/θαη αληηζηάζκηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ. Σν
επηρείξεκα πνπ αληηπαξαβάιεη ε ακεξηθάληθε θεληξηθή ηξάπεδα ζηελ θξηηηθή απηή ήηαλ ν θφβνο
ηνπ ελδερφκελνπ απνπιεζσξηζκνχ ηελ πεξίνδν εθείλε.
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ΔΚΣ ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηελ επέθηαζε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Δπξψπε, ηελ νπνία θάλεθε λα αγλνεί δηαηεξψληαο ηα
επηηφθηα ζε πςειά επίπεδα. Ζ FED, απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2007, κείσζε ηα επηηφθηα κε ζηφρν
ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά κε ηε βεβαηφηεηα, φκσο, φηη δε ζα δεκηνπξγεζνχλ
πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο θαζψο αληηζηαζκίδνληαη απφ ηε κείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ρξήκαηνο.
Αληίζεηα, ε επξσπατθή θεληξηθή ηξάπεδα ζέηνληαο σο πξσηαξρηθφ ηεο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πιεζσξηζηηθψλ ηάζεσλ αχμεζε ηα επηηφθηα ηεο ππεξεθηηκψληαο ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ηζρπξήο
νηθνλνκίαο. Άκεζε ζπλέπεηα ήηαλ ε ζηαδηαθή ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ ζε ζρέζε κε ην επξψ θαη
ε εθηίλαμε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ ηξνθίκσλ. πλεπψο, ε εμέιημε απηή ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πηζησηηθή ζηελφηεηα ζπλέβαιιε ζηελ αλαηξνπή ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο
ησλ νηθνλνκηψλ ηεο επξσδψλεο. Ζ κε θνηλή νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθάξκνζαλ νη δχν
θεληξηθέο ηξάπεδεο, φρη κφλν δε βνήζεζαλ λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε, αιιά ρεηξνηέξεςαλ ηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία.
Αθφκε, ην ηζρχνλ πιαίζην «δεκηνπξγίαο πξνο δηάζεζε» (originate to distribute)
ιεηηνπξγνχζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη ηξάπεδεο λα έρνπλ θάζε θίλεηξν λα νκαδνπνηνχλ θαη
ηηηινπνηνχλ (securitization) κεκνλσκέλα δάλεηα ηα νπνία δηέζεηαλ ζηνπο επελδπηέο. Δπίζεο, ην
ηζρχνλ «ιεηηνπξγηθφ» (functional) θαλνληζηηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο
ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο, έρεη πιένλ μεπεξαζηεί θαη νη επνπηηθέο αξρέο δελ ην αληηιήθζεθαλ
έγθαηξα ή δελ επέδεημαλ ηε δένπζα πξνζνρή ζηελ παξαβίαζή ηνπ.
Δπηπξνζζέησο , ε ππεξβνιηθή ξεπζηφηεηα νδήγεζε ηνπο δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ λα
αλαιακβάλνπλ ζπλερψο πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα κεγηζηνπνίεζε
ησλ θεξδψλ, πξνρψξεζαλ ζε επξεία έθζεζε ζε «δνκεκέλα πξντφληα» πνπ ηεξνχληαλ εθηφο ησλ
ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
σξηκφηεηαο (maturity) ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ζ επηηπρία απηνχ ηνπ κνληέινπ βαζίζηεθε ζε,
ππνηίζεηαη, πνιχ εμειηγκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ζηελ αμηνιφγεζε φισλ απηψλ
ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηηο εηαηξείεο αμηνιφγεζεο
πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ (rating agencies), ελψ ήηαλ θαλεξφ φηη ππήξραλ πνιιέο πεξηπηψζεηο
παξαβίαζεο ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ .
πλνπηηθά, ηα αίηηα ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη ηα εμήο:




Γηαξθήο άλνδνο ηνπ ΑΔΠ (Αθαζάξηζηνπ Δγρσξίνπ Πξντφληνο) θαη ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ
απφ ην 2002 έσο ην ηέινο ηνπ 2007.
Αχμεζε ηηκψλ κεηνρψλ θαη αθηλήησλ πνιχ πάλσ απφ ηηο ηζηνξηθέο κέζεο ηηκέο.
Αλαδήηεζε αθνξκψλ γηα «δηφξζσζε», αθελφο ιφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο θαη έληαζεο
ηνπ πξνεγνχκελνπ αλνδηθνχ θχθινπ (2002-2007), φπνπ νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο
είραλ μεπεξάζεη ηα πξνεγνχκελα κέγηζηα θαη νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ είραλ θζάζεη ζε
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πςειά επίπεδα, θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ ησλ ΖΠΑ.
Υαιάξσζε επνπηείαο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κε αηρκή ηελ θαηάξγεζε ηεο
λνκνζεζίαο Glass-Steagall ηνπ 1933.
Έιιεηςε επνπηείαο ηνπ «ζθηψδνπο» ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (hedge funds θηι.),
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε παξνπζία εμσρψξησλ (offshore) θέληξσλ.
Πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα ησλ θαλφλσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Βαζηιείαο, νη νπνίνη
πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο αλάγθεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη φρη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ
(regulators capture).
Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δηεζλψλ επνπηηθψλ θέληξσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
χζηεκα θηλήηξσλ θαη ακνηβψλ πνπ ελζάξξπλε ηελ ππεξβνιηθή αλάιεςε θηλδχλσλ, ηηο
βξαρππξφζεζκεο απνδφζεηο θαη ηνλ ππεξβνιηθφ δαλεηζκφ.
Έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη εηζαγσγή πνιχπινθσλ παξάγσγσλ πξντφλησλ. Με ζπκκεηξηθή
πιεξνθφξεζε αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ.
Υξήζε, απφ ηηο ηξάπεδεο, πνιχπινθσλ καζεκαηηθψλ ππνδεηγκάησλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ αγνξάο ρσξίο νξζφ ππνινγηζκφ ηνπ
ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ.
Δλζάξξπλζε «ηηηινπνηήζεσλ», πνπ κείσζε ηα θίλεηξα γηα απζηεξή δηαρείξηζε θηλδχλσλ.
«Πξν-θπθιηθφηεηα» ησλ θαλφλσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ.
Τπεξβνιηθά ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηηο Ζ.Π.Α. γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
κεηά ην 2001.
Γηεζλείο νηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, φπσο θπξίσο εθθξάδνληαη ζηα ηζνδχγηα ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηεο Κίλαο.

3.3.3 Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο
Δίλαη πιένλ γεληθά παξαδεθηή άπνςε φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζπλερίδεη λα πνξεχεηαη ελ
κέζσ ηεο κεγαιχηεξεο ίζσο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο , κεηά ηνλ Β’
παγθφζκην πφιεκν . Ζ παξνχζα θξίζε είλαη ηφζν ζνβαξή, επεηδή ζην επίθεληξφ ηεο βξίζθεηαη
ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα νη επηδξάζεηο ηεο λα κεηαδνζνχλ γξήγνξα ζε
φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Ζ ηξέρνπζα
ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε έρεη πην ζνβαξέο θαη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο απφ παξφκνηεο θξίζεηο
ηνπ παξειζφληνο. Ηζηνξηθά έρεη παξαηεξεζεί φηη, κεηά απφ κηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ
έρεη επίθεληξν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη εθδειψλεηαη ππφ ζπλζήθεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ
πηζηψζεσλ θαη ηαρείαο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είλαη πηζαλφ λα
επαθνινπζήζεη ζνβαξή νηθνλνκηθή χθεζε. Απηφ ζπλέβε θαη κε ηελ παξνχζα θξίζε. Οη
ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο κεγεζχλζεθαλ απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ησλ θαηαλαισηψλ.
29

Πξηλ εθδεισζεί ε παξνχζα θξίζε, φιεο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο (επελδπηέο,
απνηακηεπηέο, επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά) πξνζδνθνχζαλ έλα ιακπξφ κέιινλ θαη πσινχζαλ
ρσξίο δπζθνιία αμίεο πςεινχ θηλδχλνπ, θαζψο νη αγνξαζηέο ππνηηκνινγνχζαλ ηνλ θίλδπλν. Σν
απνηέιεζκα ήηαλ λα εκθαληζηεί ρξεκαηηζηεξηαθή «θνχζθα», πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηηο ηηκέο
ησλ αθηλήησλ θαη αχμεζε ην βαζκφ κφριεπζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ θξίζε
πξνθάιεζε γξήγνξα ηξηγκνχο ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη αλέδεημε ηηο
ζνβαξέο αδπλακίεο ηνπ. Οη ηηκέο ησλ αμηψλ θαηέγξαςαλ ειεχζεξε πηψζε θαη έγηλαλ εμαηξεηηθά
επκεηάβιεηεο ζην άθνπζκα (απφ ηνπο επελδπηέο) θάζε «λέαο είδεζεο». Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο
νδήγεζε ζηελ επηβνιή πςειψλ επηζθαιίζηξσλ θηλδχλνπ θαη, ζπλεπψο, ζηε δηακφξθσζε ησλ
επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ζε αζπλήζηζηα πςειά επίπεδα. Ζ πηζησηηθή
θξίζε γξήγνξα κεηαδφζεθε θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα, κε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη κε ηελ
αλαβνιή πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.
Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2007 έσο ην επηέκβξην ηνπ 2008 ε παγθφζκηα νηθνλνκία δέρζεθε
ηελ ηαπηφρξνλε επίδξαζε απφ δχν αληίξξνπεο δπλάκεηο. Πξψηνλ, ηελ απαμίσζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αθηλήησλ θαη κεηνρψλ) ζηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο θαη δεχηεξνλ,
ηε ξαγδαία θαη ζπλερή αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ (ηξνθίκσλ, κεηάιισλ θαη
πεηξειαίνπ), πνπ πξνθάιεζε δηαηξνθηθή θαη ελεξγεηαθή θξίζε. Απφ ηε κηα πιεπξά, ε πηζησηηθή
θξίζε έπιεμε ηηο αμίεο ησλ αθηλήησλ (ηφζν σο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη σο
εμαζθαιίζεσλ γηα δάλεηα) θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηφξηζε ηελ θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη
ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ. Οη ηξάπεδεο πξνρψξεζαλ ζε εθηεηακέλεο
δηαγξαθέο δαλείσλ θαη ζε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν πιεζσξηζκφο ησλ
ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ αληαλαθινχζε ελ κέξεη θεξδνζθνπηθέο θηλήζεηο ησλ
επελδπηψλ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα θαιπθζνχλ (hedging) έλαληη ηνπ θζίλνληνο δνιαξίνπ, ελψ δελ
είλαη αθφκε μεθάζαξν ζε πνην βαζκφ απνηεινχζε πξφζθαηξν πιεζσξηζκφ θφζηνπο ή ήηαλ
ζπλέπεηα κηαο κνληκφηεξεο, δνκηθήο αιιαγήο ζηε δηεζλή δήηεζε θαη ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο.
Ζ ζεκαληηθή πηψζε, απφ ην επηέκβξην ηνπ 2008, ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ελέξγεηαο θαη ηξνθίκσλ
ιεηηνχξγεζε σο πξφδξνκνο δείθηεο ηεο επεξρφκελεο χθεζεο.
Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επηδεηλψζεθαλ ξαγδαία ην 2008, ηδίσο ην ηειεπηαίν ηξίκελν,
επεξεάδνληαο δπζκελψο ηηο πξννπηηθέο γηα ηελ παξαγσγή, ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο δηεζλείο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. ηε θάζε πνπ δηαλχνπκε, ε
ρξεκαηνπηζησηηθή θαη καθξννηθνλνκηθή θξίζε ηξνθνδνηνχλ ε κία ηελ άιιε ζρεκαηίδνληαο έλα
θαχιν θχθιν: ε ρξεκαηνπηζησηηθή αζηάζεηα ζπκπηέδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη, κε ηε ζεηξά ηεο, ε ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
πξνζζέηεη πξνζθφκκαηα ζηηο ήδε δηαηαξαγκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Σν
γεγνλφο απηφ κεηαζέηεη ρξνληθά ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζπλζεθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ θαη δπζρεξαίλεη ηελ ηαρεία έμνδν απφ ηελ θξίζε. Δίλαη
αιήζεηα φηη ππήξμαλ ελδείμεηο επηφηεξεο επηβξάδπλζεο ή θαη ζηαδηαθήο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο
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αίζζεζεο αηζηνδνμίαο φηη ε αλάθακςε κπνξεί λα μεθηλήζεη λσξίηεξα απφ φηη αλακελφηαλ. Οη
ελδείμεηο απηέο, σζηφζν, δελ πξνδηθάδνπλ θαη’ αλάγθε ηε γξήγνξε επηζηξνθή ζηελ αλάπηπμε. Ο
βαζκφο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο θαη ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο παξακέλεη
πςειφο.
Σελ ηειεπηαία δηεηία ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε κηαο
θξίζεο ηεο νπνίαο νη πξνεθηάζεηο δελ έρνπλ αθφκα θαζνξηζζεί. Ζ δηεζλήο θξίζε έρεη
δεκηνπξγήζεη ηξία θχξηα πξνβιήκαηα ,απηφ ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, ηεο αθεξεγγπφηεηαο θαη
ηεο απνκφριεπζεο. Ζ απνκφριεπζε είλαη απηή πνπ κεηαθέξεη ηελ θξίζε απφ ηνλ
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρψξν ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη πεγάδεη απφ ηα πξνεγνχκελα δχν
πξνβιήκαηα, ηελ αθεξεγγπφηεηα θαη ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. Απνκφριεπζε ζεκαίλεη φηη νη
ηξάπεδεο πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ην κέγεζφο ηνπο κέζσ ησλ δαλείσλ ηνπο επεηδή δελ
δχλαληαη λα βξνπλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
Έηζη, πεξηνξίδνπλ ηηο πηζηψζεηο θαη νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά ζε ζπξξίθλσζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, αχμεζε ηεο αλεξγίαο,
ιηγφηεξν εηζφδεκα θαη επηκήθπλζε ηεο χθεζεο.
πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε αλαζθάιεηα πνπ πξνθάιεζε ε θξίζε κεηαθέξεηαη ζηηο
ρξεκαηαγνξέο θαη ην επελδπηηθφ θνηλφ. Ζ δηεζλήο θξίζε έρεη πιήμεη ηελ θαξδηά ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, ζηεξψληαο απφ ηελ θηλεηήξην δχλακε, δειαδή ηε ξεπζηφηεηα. Σα
κηθξφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη ηα πξψηα πνπ επηβαξχλνληαη θαζψο έρνπλ κηθξφηεξε
δπλαηφηεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ θαη αθφκε πην απμεκέλν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο
κεγάινπο νκίινπο. Γεληθφηεξεο πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο δηεζλείο επνπηηθνχο θαλφλεο,
αξρήο γελνκέλεο απφ ηε Βαζηιεία II, είραλ δεκηνπξγήζεη, πξηλ αθφκε απφ ηελ θξίζε, αζθπθηηθφ
πεξηβάιινλ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο ηξάπεδεο.
Μεγάιεο επελδπηηθέο ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο κε
έθζεζε ζηελ αγνξά ησλ sub-prime loans, παξαηεξνχλ ηηο κεηνρέο ηνπο λα ζεκεηψλνπλ ηζηνξηθά
ρακειά επίπεδα, ζπκπαξαζχξνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο γεληθνχο δείθηεο ησλ ΖΠΑ θαη Μ.
Βξεηαλίαο θαη κε αβέβαηεο ηηο έσο ηφηε πξνεθηάζεηο ζηνλ ππφινηπν θφζκν θαη ηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία. Σνλ Μάξηην ηνπ 2008, ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο Bear Stearns βξίζθεηαη
ζην ρείινο ηεο ρξενθνπίαο (εμαγνξάδεηαη απφ ηελ J.P Morgan πξνο $10/κεηνρή, ελψ πξηλ ηελ
θξίζε ε ηηκή ηεο δηαπξαγκαηεπφηαλ πξνο $100/κεηνρή), θαζψο αδπλαηεί λα αληιήζεη θεθάιαηα
απφ ηελ θεηδσιή αγνξά.
Ζ θαηάζηαζε νμχλεηαη κε ηελ ρξενθνπία ηεο κεγάιεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman
Brothers, ηελ εμαγνξά ησλ RBS θαη Fortis απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, ηε κεηαηξνπή ησλ
Goldman Sachs θαη Morgan Stanley ζε εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο FED, θαη
ηελ ρξενθνπία ελφο κεγάινπ ζπλφινπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ παγθνζκίσο. Παξάιιεια
ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο αλαθηά έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζνχλ ην παγθφζκην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ε νηθνλνκία. Ζ θξίζε θινλίδεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία πνπ
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εθθξάδεηαη θαη κέζσ ηεο αδπλακίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ λα αληιήζεη θεθάιαηα, ίδηα ή
δαλεηαθά, αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Άκεζε ζπλέπεηα ήηαλ λα ζπξξηθλσζνχλ ε
παξαγσγή, ην εκπφξην θαη ε θαηαλάισζε, απμάλνληαο ηελ αλεξγία θαη κεηψλνληαο ην εζληθφ
εηζφδεκα ησλ ρσξψλ. Σέινο, θαη ην δηεζλέο εκπφξην πιήηηεηαη ζεκαληηθά παξαζχξνληαο ηελ
λαπηηιία, ηηο εμαγσγέο θαη ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα. Έηζη ζπκπιεξψλεηαη ην ζθεληθφ
ζπκβάιινληαο ζηε γξήγνξε επηδείλσζε ηεο χθεζεο θαη επηηείλνληαο ηελ κεγάιε αβεβαηφηεηα
ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζρεηηθά κε ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο.
Οη δηεζλείο δηαζπλδέζεηο θαη ην κέγεζνο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
ζπλεπάγνληαη φηη ε θξίζε έρεη ηζρπξέο αξλεηηθέο πνιιαπιαζηαζηηθέο επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο. Ζ εκπεηξία απφ ην παξειζφλ δηδάζθεη φηη θξίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ
ζνβαξέο θαη ζρεηηθά καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκίεο, ζην ξπζκφ νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο, ζηελ απαζρφιεζε θαη ην δηεζλέο εκπφξην. ια ηα νηθνλνκηθά κεγέζε εμειίζζνληαη
ζήκεξα αξλεηηθά: δηφγθσζε ηεο αλεξγίαο, δηάβξσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο, πηψζε ησλ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ, άλεπ πξνεγνπκέλνπ πηζησηηθφ ζθίμηκν ηεο νηθνλνκίαο απφ ηηο
ηξάπεδεο. Απφ απηή ηελ αξλεηηθή εμέιημε, αλακέλεηαη θαη κηα ζεηηθή ζπλέπεηα , νη θαηαλαισηέο
πεξηνξίδνπλ ηελ αιφγηζηε θαηαλάισζε επί πηζηψζεη θαη θαινχληαη λα πξνζαξκνζζνχλ ζε
πεξηζζφηεξν ζψθξνλεο ζπκπεξηθνξέο, βαζηζκέλεο ζηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηά ηνπο.
Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο είλαη ε κείσζε ησλ ξπζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο πνπ απηέο αληηκεησπίδνπλ, ηα νπνία πξνβιήκαηα (θαη ε δηαηψληζή
ηνπο) νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. Απηή ε
απφηνκε δηαθνπή ηεο ξνήο ησλ πφξσλ, ε νπνία κάιηζηα αθνινπζεί κηα πεξίνδν αθζνλίαο πφξσλ
θαη ρακειψλ επηηνθίσλ ζε επηρεηξήζεηο, λνηθνθπξηά αιιά θαη ζην δεκφζην ηνκέα, απνηειεί κηα
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απεηιέο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ δηαθνπή απηή δελ είλαη ην
απνηέιεζκα ζηελφηεηαο πφξσλ παγθνζκίσο, αιιά α) ηεο μαθληθήο αιιαγήο ηεο ζηάζεο ησλ
δαλεηζηψλ έλαληη ησλ δαλεηδνκέλσλ ιφγσ ηνπ θφβνπ (θηλδχλνπ) κε δπλαηφηεηαο εθπιήξσζεο
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, β) ησλ πξνβιεκάησλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ησλ
πςειψλ απσιεηψλ θεθαιαίσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δεκίεο πνπ ππέζηεζαλ, αθελφο απφ ηα
πξνβιεκαηηθά δάλεηα, ηα νπνία παξείραλ ρσξίο θεηδψ ζε πηζηνχρνπο ακθηβφινπ θεξεγγπφηεηαο,
θαη αθεηέξνπ απφ ηηο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ πςεινχ ξίζθνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη γ)
ηεο «πξν-θπθιηθφηεηαο» ησλ θαλφλσλ γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, πνπ ηψξα, ελ κέζσ ηεο
θξίζεο, απαηηνχλ ζεκαληηθά, πξφζζεηα θεθάιαηα γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ρσξίο λα έρνπλ
κεξηκλήζεη γη’ απηά ζηελ αλνδηθή θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.
Παξφιν πνπ θαλείο δελ είρε πξνβιέςεη εγθαίξσο ηνλ θίλδπλν, ζήκεξα πιένλ φινη
αλαγλσξίδνπλ σο «πεγή ηνπ θαθνχ» ηε ζηξεβιή ιεηηνπξγία ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Με απνηέιεζκα ζήκεξα λα παξαθνινπζνχκε κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα θαηαξξένπλ
ή λα θξαηηθνπνηνχληαη, κείσζε ή θαη παχζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, εθαηνκκχξηα
εξγαδνκέλνπο λα ράλνπλ ηε ζέζε ηνπο ή λα δέρνληαη κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο, κε παξάιιειε
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πηψζε ζηα θέξδε θαη ηηο πσιήζεηο επηρεηξήζεσλ. Έρνπκε γίλεη κάξηπξεο ηεξάζηησλ αιιαγψλ
ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ πνιηηψλ, ζηηο
πνιηηηθέο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπκε πιένλ ηελ εξγαζία, ηελ
νηθνλνκία, ην κέιινλ.
πλνπηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεζλνχο θξίζεο είλαη ηα αθφινπζα:


Καηάξξεπζε κεγάισλ ηξαπεδψλ (Lehman Brothers) θαη ζηήξημε άιισλ κε θνινζζηαία
πνζά, ιφγσ, θπξίσο, ησλ δεκηψλ απφ πξνβιεκαηηθά ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη ζρεηηδφκελεο
κε απηά επελδχζεηο.
 Αβεβαηφηεηα γηα ην κέγεζνο ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ ($2,2 ηξηο., $3,0 ηξηο., $4,1 ηξηο. ή
πεξηζζφηεξν;).
 Φαχινο θχθινο απνκφριεπζεο: Μείσζε ηηκψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δεκίεο
ηξαπεδψλ, κείσζε θεθαιαίσλ ηξαπεδψλ, κείσζε δαλεηζκνχ, κείσζε ηδησηηθήο δαπάλεο
(θαηαλάισζεο, επελδχζεσλ), αχμεζε αλεξγίαο, κείσζε ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
θαη νχησ θαζεμήο.
 Φφβνο θαη ππεξβνιηθφο ζπληεξεηηζκφο, φηαλ πξηλ απφ έλα ρξφλν θπξηαξρνχζε ε
επθνξία θαη ε αλάιεςε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ.
 Γηεζλήο χθεζε θαη αχμεζε αλεξγίαο.
 Οξζή ε αληίδξαζε απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο. Σν θξάηνο «ζψδεη»
ηηο αγνξέο, ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο δίδαμε ν Keynes θαη νη επίγνλνί ηνπ.
Σν θξάηνο απμάλεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο κεηψλεη ηηο δαπάλεο ηνπ.
«Παθέηα» δηάζσζεο ηξαπεδψλ, δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε, αχμεζε πξνζθνξάο
ξεπζηφηεηαο απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο αθφκα θαη κε «αλνξζφδνμα» κέζα.
 Ζ θξίζε σο επθαηξία γηα έλα θαιχηεξν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα: Σφλσζε
εζηθψλ αμηψλ, «ρξπζή ηνκή» κεηαμχ θξάηνπο θαη αγνξάο, κεηαμχ αηνκηθνχ θαη
ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο (ζεκαζία ηεο παηδείαο).
Πξψηα ελζαξξπληηθά ζεζκηθά ζηνηρεία: Δλδείμεηο θαηάξγεζεο θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ,
ραιάξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ. Ζ χλνδνο ησλ G-20 ζην Λνλδίλν ζηηο 2 Απξηιίνπ 2009
έζεζε ηηο βάζεηο γηα ζπληνληζκέλε έμνδν απφ ηελ θξίζε κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ πφξσλ ηνπ ΓΝΣ,
ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο απνθπγήο ηνπ
πξνζηαηεπηηζκνχ θαη, θπξίσο, ηεο δηαηππσκέλεο βνχιεζεο γηα ελεξγφ παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ
λα κελ επαλαιεθζνχλ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο (χλνδνο G-20 ηνπ 1933). (George Soros 2008)
3.3.4 Ζ θξίζε ζηελ Διιάδα θαη πξνηάζεηο αληηκεηώπηζεο ηεο
Μέζα ζε έλα πιήξσο παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ είλαη θπζηθφ ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε
λα επεξεάζεη φιεο ηη ρψξεο , ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ αλάινγα θαη κε ηηο ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θάζε κία . ηε ρψξα καο, ε θξίζε βξήθε ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζε
ζπγθξηηηθά θαιχηεξε ζέζε, κε πνιχ κηθξή έθζεζε ζε πςεινχ θηλδχλνπ επελδπηηθά πξντφληα,
ηζρπξή θαηαζεηηθή βάζε, επαξθή θεθάιαηα θαη ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηφηεηα. Καη παξά ηνπο
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ηζηνξηθά ηδηαίηεξα πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ
εηψλ, ηα ζηνηρεία ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο θξίζεο πνπ δηαζέηνπκε γηα ηε δαλεηαθή επηβάξπλζε
λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ δείρλνπλ, φηη ζηε ρψξα καο ε ηξαπεδηθή κφριεπζε ππνιεηπφηαλ
ζεκαληηθά απφ ηα επίπεδα ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Οη ειιεληθέο
ζπγαηξηθέο μέλσλ ηξαπεδψλ δελ αληηκεηψπηδαλ κέρξη ζήκεξα αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα θαζψο νη
κεηξηθέο ηνπο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαλ ζεκαληηθά απφ ηελ θξίζε, ζε βαζκφ πνπ ζα
επηβάξπλε εμσγελψο ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.
H δνκή θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηξαπεδηθήο επνπηείαο είλαη βέβαην
φηη έρνπλ ζπκβάιιεη ψζηε νη επηπηψζεηο απφ ηε δηεζλή θξίζε λα είλαη πνιχ επηφηεξεο. Απηφ είρε
σο απνηέιεζκα ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα έρνπλ
επεξεαζηεί ζε ρακειφηεξν βαζκφ απφ ηε δηεζλή θξίζε, ζε ζχγθξηζε κε ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα
άιισλ ρσξψλ. Παξφια απηά δηαλχνπκε κία ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη αζηαζή πεξίνδν φπνπ νη
ηξάπεδεο ππνβάιινληαη ζε ζπλερή ηεζη αληνρήο (stress tests) , πξνθεηκέλνπ λα δνθηκάζνπλ ηηο
δπλάκεηο ηνπο ζε κία ελδερφκελε θαηαζηξνθή. Οη επνπηηθέο αξρέο ζέηνπλ νινέλα θαη
απζηεξφηεξα θξηηήξηα ζηα ηεζη ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ ,δίλνληαο βάζε ζε
καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο .ε κία φκσο αζηαζή νηθνλνκία, φπσο απηή πνπ βηψλνπκε ζηηο
κέξεο καο , είλαη πηζαλφ ηέηνηνπ είδνπο δνθηκαζίεο λα κελ απνζθνπνχλ αθξηβψο ζηελ πξφιεςε ,
αιιά λα θξχβνπλ άιινπ είδνπο πνιηηηθννηθνλνκηθέο ζθνπηκφηεηεο .
Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα
πξνζηαηεχζεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία απφ ηε κεγάιε δηεχξπλζε ησλ επηηνθηαθψλ πεξηζσξίσλ
δαλεηζκνχ (spreads) ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ ηξαπεδψλ. Απηφ ζπλέβε, πξψηνλ, δηφηη ε δηεζλήο
θξίζε ζπλέβαιε ζηελ εζηίαζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ ζηηο ζηξεβιψζεηο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαη ηδηαίηεξα ζηα πςειά ειιείκκαηα (ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ θαη γεληθήο θπβέξλεζεο) θαη αληηζηνίρσο ζην πςειφ εμσηεξηθφ θαη δεκφζην ρξένο,
θαη δεχηεξνλ, δηφηη ζηελ παξάγσγν αγνξά αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ρξένπο (CDS-Credit
Default Swaps), δελ αζθαιίδνληαη κφλν θάηνρνη νκνιφγσλ έλαληη ελδερφκελνπ θηλδχλνπ
ρξενθνπίαο ρσξψλ ή επηρεηξήζεσλ, αιιά δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη θεξδνζθφπνη πνπ
ζηνηρεκαηίδνπλ φηη ζα δηαιπζεί ε Δπξσδψλε.
Γπζηπρψο ,ζηηο κέξεο καο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο έρεη δείμεη πνιχ πην
έληνλα ζεκάδηα επηδείλσζεο , ζε ζρέζε κε ηα πξψηα ρξφληα εκθάληζεο ηεο θξίζεο . Ζ επί
καθξφλ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο ηελ νδήγεζε ζηελ
πξνζθπγή ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ απηνχ,
ηεξψληαο απζηεξή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Ζ ελ ιφγσ θαηάζηαζε πηέδεη ππέξκεηξα ηηο
ειιεληθέο ηξάπεδεο, παξφηη νη ηειεπηαίεο δελ είραλ πνηέ ζεκαληηθή έθζεζε ζηηο αγνξέο ησλ
παξαγψγσλ θαη ησλ ηηηινπνηήζεσλ, απφ ηηο νπνίεο θαη μεθίλεζε ε δηεζλήο πηζησηηθή θξίζε.
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Ζ ελδερφκελε θαηάξξεπζε ηεο Διιάδαο , πνπ αλαδσππξψζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο
απφ ηε δηεζλή θεκνινγία , πξνθάιεζε λέα εθηίλαμε ησλ ειιεληθψλ spreads ζηα χςε . Πέξα
φκσο απφ ππαξθηνχο θηλδχλνπο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο , θαη πέξα απφ ππαξθηέο
ζθνπηκφηεηεο αλαδσπχξσζεο ηεο ζρεηηθήο θεκνινγίαο , ην γεγνλφο είλαη φηη ε έληνλε
επαλαθνξά ηνπ ζέκαηνο ζηελ επηθαηξφηεηα αλαθπθιψλεη ηε ζπδήηεζε ζηα επηθίλδπλα φξηα ηνπ
ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ .Ο ζπζηεκηθφο θίλδπλνο απνηππψλεηαη θαη ζηηο ηξάπεδεο , ησλ νπνίσλ νη
κεηνρέο εκθαλίδνπλ κία αηζζεηή πηψζε κε άκεζν αληίθηππν θαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ
επελδπηψλ ην νπνίν κεηψλεηαη .Αθφκε νη ηξάπεδεο δέρνληαη έληνλε απεηιή απφ ηηο επηζθάιεηεο
ησλ πειαηψλ ηνπο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ
ηνπο . Σέινο ε βαξηά ηνπο έθζεζε ζε θξαηηθά νκφινγα , ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο καδηθέο εθξνέο
θαηαζέζεσλ νδεγνχλ ζηηο ηξάπεδεο ζε αλαδήηεζε λέσλ θεθαιαίσλ θαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ
ηεο πνιηηηθήο ηνπο .
Δπνκέλσο , επηβάιιεηαη, πξσηίζησο, λα επέιζεη ε ηζνξξνπία ζηε δηαρείξηζε ηνπ
ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο. Γεπηεξεχνπζα, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή ελέξγεηα ζα απνηειέζεη ε
ράξαμε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο κε
εγθαηάιεηςε ηνπ κηκεηηζκνχ θαη ηνπ ζρεδφλ φκνηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο πνπ
αθνινπζήζεθε απφ ην ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ θφζκνπ ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία. Τπφ
απηφ ην πξίζκα νη πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πεξί
πηζαλψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζην ζχζηεκα είλαη επίθαηξεο.
Μάιηζηα ,ε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζηηο κεγάιεο ηξάπεδεο ηνπ
πιαλήηε ππέδεημε φηη αλέθακςαλ ηαρχηεξα νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί εθείλνη, ησλ νπνίσλ ε
ηερλνγλσζία ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ήηαλ πξνεγκέλε έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο.
Σαπηφρξνλα, νη ίδηεο ηξάπεδεο εθκεηαιιεχηεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο
πνπ εκθαλίζηεθαλ ιφγσ ηεο θξίζεο, πεξηνξίδνληαο δαπάλεο εθεί αθξηβψο φπνπ ε κέηξεζε ηνπ
θηλδχλνπ ην επέηξεςε θαη απμάλνληαο δαπάλεο εθεί φπνπ έδεηρλε νθέιε. Ζ ζηξαηεγηθή θαη ην
risk management ελψζεθαλ, γηα λα επηηεπρζεί ζρεηηθά εχθνια ε έμνδνο ησλ ηξαπεδηθψλ
νξγαληζκψλ απφ ηελ πίεζε ηεο θξίζεο.
Ωζηφζν ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ δελ ηζρχεη ην ίδην . Ζ αβεβαηφηεηα ηνπ πεξαζκέλνπ
έηνπο, 2010, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ παξφληνο έηνπο, 2011, αλακέλεηαη λα θαζνξηζηεί θπξίσο
απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα αληηκεησπίζεη ηελ ηνπηθή θξίζε ρξένπο. Παξφια απηά, φκσο,
εθηηκάηαη αξθεηφο ν ρξφλνο, ψζηε λα βειηησζνχλ νη δνκέο ηνπ risk management ζηνπο
νξγαληζκνχο ηνπο θαη λα πξνβνχλ ζηηο ηνκέο εθείλεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληηκεησπίζνπλ
ην κέιινλ κε αηζηνδνμία.
Σν δεηνχκελν ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν επξσπατθφ
ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
δηαρεηξηζηνχλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηνπο ήδε δηαθαηλφκελνπο θηλδχλνπο.
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Σέινο , ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηε ρψξα ζηε δχζθνιε απηή ζπγθπξία είλαη ε
αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, δεδνκέλσλ ησλ καθξνρξφληνπ ραξαθηήξα δηαξζξσηηθψλ
πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ απνηππψλνληαη:
 ζην πςειφ πνζνζηφ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηα κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα
 ζην δηεπξπλφκελν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ
 ζηελ εκκνλή ηνπ δνκηθνχ πιεζσξηζκνχ ζε αλψηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο επξσδψλεο
επίπεδα
 ζηνπο ρακεινχο ξπζκνχο απνηακίεπζεο θαη επελδχζεσλ θαη
 ζηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ.
Ζ αληηκεηψπηζε βέβαηα κίαο ξαγδαίαο νηθνλνκηθήο θξίζεο απαηηεί επίπνλε θαη επίκνλε
πξνζπάζεηα .Ζ ρψξα ζα πξέπεη ππαθνχζεη ζηνπο θαλφλεο ησλ δαλεηζηψλ ηεο θαη φρη κφλν .Οη
ηδησηηθνπνηήζεηο , νη κεηαξξπζκίζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ,νη πεξηθνπέο κηζζψλ , ε πάηαμε ηεο
θνξνδηαθπγήο ,ε αλαδηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο , είλαη
κφλν θάπνηα απφ ηα βαζηθφηεξα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο .Παξφια απηά δελ κπνξεί λα είλαη
βέβαην φηη εάλ αθνινπζεζεί κία ηέηνηα ζεηξά κέηξσλ , ε ρψξα ζα κπνξέζεη λα δηαλχζεη ζχληνκα
κία πεξίνδν αλάθακςεο .
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ

4.1 Έιεγρνο – Δπνπηεία Σξαπεδώλ

Ο κνλαδηθφο ηνκέαο ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη επνπηεία, κε ζθνπφ ηε
δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, είλαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ
ζχζηεκα. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζπκβνιήο ηνπ ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο αλάγθεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο πεξηέιεπζεο ησλ ηξαπεδψλ ζε
θαηαζηάζεηο αθεξεγγπφηεηαο, αιιά θαη ηεο χπαξμεο δχν ηχπσλ αδπλακηψλ πνπ ζπλδένληαη
απνθιεηζηηθά κ’ απηφλ. Οη αδπλακίεο απηέο είλαη πξψηνλ ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε κεηαμχ
αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (Karaken, 1986), ε νπνία είλαη
εληνλφηεξε γηα ηνλ ηνκέα ηεο θεθαιαηαγνξάο, θαη δεχηεξνλ ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο, δειαδή ε
δηάδνζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη, ηειηθά, ζην
ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο.(Αιεμάθεο 1999)
Οη επνπηηθέο αξρέο, εληνπίδνληαο θαη αληηκεησπίδνληαο ηνπο δηαθφξνπο θηλδχλνπο κε
ηνπο νπνίνπο έξρνληαη αληηκέησπα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πξνζπαζνχλ λα εκπνδίζνπλ
ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί
ηνλ θπξίαξρν ζηφρν ηεο επνπηείαο. Έηεξν ζηφρν ηεο επνπηείαο απνηειεί ε θαηαλφεζε απφ
πιεπξάο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο έλλνηαο ηεο δπλακηθήο αμηνιφγεζεο ηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηλφκελν ηεο αχμεζεο ησλ επηζθαιεηψλ ζε πεξηφδνπο
νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηδξάζεηο
απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη επαξθέο
πεξηζψξην γηα ηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ θηλδχλσλ. Σν θπξηφηεξν εξγαιείν πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη ειεγθηηθέο θαη νη επνπηηθέο αξρέο είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη ελδερφκελεο δεκίεο απφ ηε αλάπηπμε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
4.1.1. Θεζκηθό Πιαίζην θαη Κίλδπλνη
Σν ζεζκηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην θάζε νηθνλνκίαο δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα .Ζ ζεκαληηθφηεηα απηή πεγάδεη απφ δηάθνξνπο
ιφγνπο , νη ζεκαληηθφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη :


Λφγνη πξνζηαζίαο επελδπηψλ
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Λφγνη πξνζηαζίαο εθείλσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη έλαο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο
Λφγνη πξνζηαζίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο

Οη δχν πξψηνη ιφγνη είλαη βαζηθνί αιιά θαη άκεζα θαηαλνεηνί. Ο ηξίηνο ιφγνο
ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αλάγθε λα ππαρζνχλ νη ηξάπεδεο ζε θνηλφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην.
Πξάγκαηη, ε ρξενθνπία κηαο απφ απηέο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε απνζηαζεξνπνίεζε
νιφθιεξνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζπζηεκηθφο θίλδπλνο), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπζηεκάησλ ζπκςεθηζκνχ θαη δηαθαλνληζκνχ.
Σν ζεζκηθφ πιαίζην ζέηεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη δίλεη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ εκπλένπλ
εκπηζηνζχλε ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζα ζηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο.
πγρξφλσο, ε ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ είλαη ζπρλά αληίζεηε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
αληαγσληζκνχ, αθνχ νη θαλφλεο απηνί κπνξεί λα επελεξγνχλ πεξηνξηζηηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο.
Απφ ηελ άιιε, φκσο, ε δηαδηθαζία ηεο απνξχζκηζεο άθεζε έλα θελφ, ην νπνίν έπξεπε λα
ζπκπιεξσζεί κε λένπο θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο, πξνζαξκνζκέλνπο ζηνπο θηλδχλνπο. Ζ πξψηε
πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα δηεζλνχο ηξαπεδηθήο επνπηείαο έγηλε πξηλ απφ ην 1974 ,
έρνληαο σο ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηνλ έιεγρν ησλ πνιχπινθσλ δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ . Παξάιιεια , ε
πξνζπάζεηα απηή απνζθνπνχζε ζηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ , κε ζηφρν
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ «παγθφζκησλ ηξαπεδψλ».
Σν απνθαζηζηηθφηεξν φκσο βήκα γηα ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ έγηλε ην
1974 , κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο , ε νπνία απνηειείηαη ζήκεξα απφ ηνπο
δηνηθεηέο ησλ 13 πην αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη έρεη ζπζηαζεί ππφ ηε αηγίδα ηεο Γηεζλνχο
Σξάπεδαο Γηαθαλνληζκψλ .Σν έξγν ηεο απνβιέπεη θπξίσο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο
ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηζνδχλακσλ φξσλ
αληαγσληζκνχ .
Δπνκέλσο , νη λένη θαλφλεο ζρεδηάζηεθαλ ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο πξνζαξκφζηεθαλ
ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο. Ζ απειεπζέξσζε απηή δεκηνχξγεζε θαη κηα ζεηξά απφ λέα
ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Οη επνπηηθέο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ζεζκνζέηεζε
ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη φκσο πάληα πξν αληηθξνπφκελσλ ππνρξεψζεσλ. Απφ ηε
κηα κεξηά, νθείινπλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ θχξηα απνζηνιή ηνπο πνπ αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο
αμηνπηζηίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ απνηακίεπζε. Απφ ηελ
άιιε, πξέπεη λα απμήζνπλ ην βαζκφ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο .Αληηθείκελν ηεο πκθσλίαο
ηεο Βαζηιείαο απνηεινχλ ε θαζηέξσζε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ε επηβνιή ειαρίζησλ νξίσλ
38

επάξθεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλφλσλ ηεο
πξνιεπηηθήο επνπηείαο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ωο επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ λνείηαη έλα ζχζηεκα
θαλφλσλ, ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνπλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ φηη
ηα επνπηεπφκελα απφ απηέο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δηαζέηνπλ επαξθή θεθάιαηα γηα
ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη θαηά ηελ αλάιεςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ηνπο δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ επηδίσμε, ινηπφλ, ήηαλ λα πεξηνξηζηεί ε έθζεζε ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ ζε αθεξεγγπφηεηα κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα απνξξνθνχλ
απξνζδφθεηεο δεκίεο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο επαηζζεζίαο ησλ ηξαπεδψλ απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο
ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη απνηειεί θαηαξρήλ αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο
ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) κέηξα ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο, κε ππξήλα ηε
δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ θαη β) κέηξα
παζεηηθήο πνιηηηθήο, ε πηνζέηεζε ησλ νπνίσλ απνβιέπεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο
ηεο ηξάπεδαο. Μεξηθνί απφ ηνπο ζεζκηθνχο θαλφλεο είλαη απινί θαη έρνπλ ζηφρν λα
πεξηνξίζνπλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη πεξηνξηζκνί, φπσο ν δείθηεο
ξεπζηφηεηαο = (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ)/(βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο), πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνη ηεο κνλάδαο. κσο, ππξήλαο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε θεθαιαηαθή
επάξθεηα (capital adequacy) ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, δειαδή ην ειάρηζην φξην
θεθαιαίνπ πξνζαξκνζκέλνπ γηα θίλδπλν (risk-based capital) απφ ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζην
ραξηνθπιάθηφ ηνπο. Παξαδνζηαθά, ην θεθάιαην απνηειεί έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ
ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ, ηδηαίηεξα εάλ ζπγθξηζεί κε απηφ ησλ βηνκεραληθψλ
επηρεηξήζεσλ. Έλα πνζνζηφ θεθαιαίνπ επί ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ίζν κε 8%
αληηζηνηρεί ζε έλαλ πςειφ ζπληειεζηή κφριεπζεο (μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα). πλήζσο, νη
ηξάπεδεο δηαηεξνχλ ζηελ θαηνρή ηνπο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (δάλεηα) σο ηε ιήμε ηεο
δηάξθεηάο ηνπο, ηα νπνία δελ είλαη εχθνια ξεπζηνπνηήζηκα ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχλ
θεθάιαηα, θαη ε Οδεγία Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο αθξηβψο απηφ ην πλεχκα έρεη. Οη πεξηνξηζκνί
θεθαιαίνπ έρνπλ, ηειεπηαία, πξνζαξκνζηεί ζηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη
είλαη: α) ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο ζηε δηάξθεηα ηεο ειάρηζηεο εθείλεο
πεξηφδνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ζέζεο ζηελ αγνξά β) ε ρξνληθή απηή πεξίνδνο
εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο γ) ε πηζαλή δεκία εμαξηάηαη απφ ηηο
θηλήζεηο ηεο αγνξάο ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, αιιά θαη απφ ηελ επαηζζεζία ησλ
δηαθνξεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζηηο κεηαβνιέο απηέο. Σα VaR
ππνδείγκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εζσηεξηθά ππνδείγκαηα ζηνλ νξγαληζκφ θάησ
απφ ηηο νδεγίεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. (πξηφπνπινο)
4.1.2 Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα
Δλψ, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα παίξλνπλ κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ελεξγεηηθή
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπο, ηα κέηξα ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν πξέπεη λα δηαθξαηνχλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα
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γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Γειαδή, ηα κέηξα ησλ ειεγθηηθψλ θαη επνπηηθψλ
αξρψλ ζπληζηνχλ κηα παζεηηθή πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ. Δηδηθφηεξα ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη κέηνρνη δηαθηλδπλεχνπλ ηα
δηθά ηνπο θεθάιαηα θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θηλδχλσλ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ην νπνίν
θαηέρνπλ. Καη απηφ δηφηη, νη ηξάπεδεο απνηεινχλ επηρεηξήζεηο, ζηελ πεξίπησζε ρξενθνπίαο ησλ
νπνίσλ, νη θαηαζέηεο ηνπο απνδεκηψλνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ.
Δπηπιένλ, είλαη επηρεηξήζεηο κε κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο
άιιεο επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, ην θεθάιαην απηφ επηβάιιεηαη λα βξίζθεηαη ζε επάξθεηα,
πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεη πηζαλέο δεκίεο. Οη θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ελδερφκελσλ δεκηψλ εμεηδηθεχνληαη αλάινγα κε ηελ πεγή πξνέιεπζεο ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ θηλδχλσλ.
Δθφζνλ, νη ειεγθηηθέο θαη επνπηηθέο αξρέο θαζνξίδνπλ απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, απηά είλαη ππνρξεσκέλα ζην πιαίζην ελφο
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ηνπο, εθηφο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπο
νπνίνπο ζέηνπλ ηα ίδηα γηα ην επηζπκεηφ επίπεδν θηλδχλνπ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλα λα αλαιάβνπλ,
λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηηο απαηηήζεηο απηέο. Οη θαλφλεο γηα ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ
απαηηήζεσλ ζηηο ηξάπεδεο ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο «απνξξφθεζεο» δεκηψλ
απφ ηε ζηηγκή πνπ νη θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, εθδεισζνχλ.
Απνηεινχλ κέξνο ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ αζθαιείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν
απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ζ χπαξμε γεληθψλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ρσξίο θακία ζηάζκηζε ή άιινπ
είδνπο δηάθξηζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ βνήζεζε, ψζηε λα δηαηεξνχλ νη ηξάπεδεο έλα
ειάρηζην χςνο θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Ωζηφζν, δελ αληηκεηψπηδε
κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαλέλαλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο. Ζ
αληηκεηψπηζε απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ μεθίλεζε απφ ηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’80. Ο θχξηνο θνξέαο πνπ ζε δηεζλέο επίπεδν επεμεξγάδεηαη θαλφλεο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα
ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία. Έηζη, ην 1988 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πηνζέηεζε έλα λέν δείθηε
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο «εθηφο ηζνινγηζκνχ» ζην
ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ.
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ αξρηθνχ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ήηαλ ε ηζρπξνπνίεζε ηεο
θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ε δηαζθάιηζε ίζσλ φξσλ ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ
ζε δηεζλέο επίπεδν, κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ελφο θνηλψο απνδεθηνχ επνπηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ
θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ. Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη, έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ
είλαη απνδνηηθφ θαη δηαζέηεη ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη γεληθφηεξα γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ δπζκελείο εμειίμεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.
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ηηο κέξεο καο ν δείθηεο ειάρηζηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ έρεη
θαζνξηζζεί βάζεη ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ , ζην 8% . Παξφια απηά νη ζπλερείο εμειίμεηο
εχθνια ζα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα . Ο εξρνκφο ηνπ λένπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ζα ζέζεη
λένπο φξνπο ζην ζέκα ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο , πηέδνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο ηξάπεδεο
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλέο λα αληηκεησπίζνπλ θξίζηκεο θαηαζηάζεηο . ε επφκελν θεθάιαην ζα
αλαιχζνπκε ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ησλ φξσλ απηψλ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ απηνί ζα έρνπλ ζην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα .

4.2 Γηεζλείο Διεγθηηθνί θαη Δπνπηηθνί Μεραληζκνί

4.2.1 Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο
Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο (Basel Committee ) ηδξχζεθε ζην ηέινο ηνπ 1974 , κεηά απφ
πξσηνβνπιία ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο Οκάδαο ησλ ρσξψλ Group of Ten
(G-10), κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ ειέγρνπ θαη επνπηηθψλ πξαθηηθψλ γηα
ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα . Γελ έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα , εδξεχεη ζηελ Σξάπεδα Γηεζλψλ
Γηαθαλνληζκψλ (Bank for International Settlements) ηεο Βαζηιείαο ηεο Διβεηίαο ε νπνία θαη ηεο
παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε . Αξρηθφ φλνκα ηε επηηξνπήο ήηαλ Committee on Banking
Regulation and Supervisory Practices θαη ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ην επηέκβξην ηνπ 1975.
ήκεξα ζπλεδξηάδεη 4 κε 5 θνξέο ην ρξφλν.
Ζ επηηξνπή ηδξχζεθε ζε κηα πεξίνδν κεγάιεο αβεβαηφηεηαο ζηε δηεζλή νηθνλνκία θαη
ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηνπ ζπλαιιάγκαηνο (ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods), ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ησλ
ηξαπεδψλ. πλεπψο, ε αλεζπρία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ – κειψλ ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηε
θεξεγγπφηεηα ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, ζε έλα πεξηβάιινλ
έληνλεο αζηάζεηαο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία
δηεζλνπνίεζε ηεο ηξαπεδηθήο, αλέδεημαλ ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηνπο σο πξνηεξαηφηεηα.
Ζ Οκάδα ησλ Γέθα (G-10) απνηειείηαη απφ έληεθα βηνκεραληθέο ρψξεο: Βέιγην,
Καλαδάο, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Οιιαλδία, νπεδία, Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην
θαη Ζ.Π.Α. Οη ρψξεο απηέο εθπξνζσπνχληαη απφ ηηο θεληξηθέο ηνπο ηξάπεδεο θαη απφ άιιεο
αξρέο πνπ είλαη επηζήκσο ππεχζπλεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ δελ είλαη
νη θεληξηθέο ηξάπεδεο. ηφρνο ηεο νκάδαο είλαη ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε ζπλεξγαζία ζε
ζέκαηα νηθνλνκηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
Οη Γηνηθεηέο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο Οκάδαο ησλ Γέθα ζπλαληψληαη θάζε κήλα
ζηελ έδξα (Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο) ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank of
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International Settlements – BIS), ε νπνία απνηειεί έλα δηεζλή νξγαληζκφ πνπ εληζρχεη θαη
ζηεξίδεη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγεί σο ηξάπεδα ησλ
θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Οη θχξηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη: πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζρεηηθά κε νηθνλνκηθά ζέκαηα, έξεπλα ζε
νηθνλνκηθά – ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, ππεξεζίεο βαζηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ ησλ
θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζηηο κεηαμχ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππεξεζίεο
ζεκαηνθχιαθα ζε δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο.(Αγγειφπνπινο 2008)
4.2.2 Ζ Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Αξρώλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο(CEBS)
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, ζε φηη αθνξά ηελ ελζσκάησζε ζην επξσπατθφ ηξαπεδηθφ δίθαην ηνπ λένπ
χκθσλνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, είλαη θαη ν ξφινο ηεο
Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (CEBS). Ζ Δπηηξνπή απηή ζπζηήζεθε
ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2003 ζην Λνλδίλν, κε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη κέιε ηεο είλαη
εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ δεκφζησλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ εζληθψλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζηηο
νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ επνπηεία κεκνλσκέλσλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο δελ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ
επνπηεία κεκνλσκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα.
Ζ Δπηηξνπή απηή έρεη σο απνζηνιή λα ζπκβνπιεχεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, είηε
χζηεξα απφ αίηεκά ηεο είηε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ
εθηειεζηηθψλ κέηξσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, λα ζπκβάιιεη ζηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ
θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ θαη ζηε ζχγθιηζε ησλ επνπηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ
Κνηλφηεηα θαη λα πξνάγεη ηελ επνπηηθή ζπλεξγαζία, κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Μάιηζηα , ε επηηξνπή επξσπατθψλ
αξρψλ ηξαπεδηθήο επνπηείαο θαη νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο νξγάλσζαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ζε
ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ηελ επξσπατθή άζθεζε πξνζνκνίσζεο
αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress test) .θνπφο απηψλ ησλ ηεζη αληνρήο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο
ζπλνιηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα απνξξνθήζεη ηπρφλ
πεξεηαίξσ ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο θξαδαζκνχο . Ζ άζθεζε απηή
απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ
ηνκέα ζηελ ΔΔ.
ηνλ ηνκέα απηφλ νη επνπηείεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεξνχλ ζηάζε αλακνλήο,
δηεξεπλψληαο ν έλαο ηηο απφςεηο ηνπ άιινπ. Απνθεχγνπλ λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ηηο πξνζέζεηο
ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δηαθξηηηθέο εζληθέο επρέξεηεο, γηα ιφγνπο δηαθχιαμεο ηνπ αληαγσληζκνχ,
πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ νκνηνκνξθία ζηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ κία
μέλε ηξάπεδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά απνιακβάλεη ραιαξφηεξα θξηηήξηα
απφ εθείλα πνπ ζέηεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηφηε ην
θαζεζηψο αληαγσληζκνχ δηαηαξάζζεηαη.(www.cebs.org)
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4.2.3 πκβνύιην Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο(FSB)
To FSB(Financial Stability Board) ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 σο δηάδνρνο ηνπ Φφξνπκ
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (FSF-Financial Stability Forum) ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1999
απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ ησλ G7 θαη απφ ηνπο Γηνηθεηέο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ
αθνινπζψληαο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Hans Tietmeyer , πξφεδξν ηεο Deutsche Bundesbank .Ο
Tietmeyer αλέζεζε ζηνπο ππνπξγνχο θαη δηνηθεηέο ησλ G7 λα ζπζηήζνπλ λέεο δνκέο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ επνπηηθψλ νξγάλσλ , θαη
ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ
δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο . Οπζηαζηηθά δήηεζε ηε δεκηνπξγία ελφο Φφξνπκ
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο .
Με ηε ζεηξά ηνπο νη ππνπξγνί θαη δηνηθεηέο ησλ G7 ελέθξηλαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ FSF ζε
ζπλάληεζή ηνπο ζηε Βφλλε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1999.Δηδηθφηεξα ην FSF είρε σο ζηφρν ηε
ζπλεξγαζία ησλ αθφινπζσλ αξρψλ. Πξψηνλ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε
ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζηα θπξηφηεξα δηεζλή νηθνλνκηθά θέληξα , θεληξηθέο ηξάπεδεο ,
δεκφζηα ηακεία θαη επνπηηθνχο θνξείο. Γεχηεξνλ , ησλ εηδηθψλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ
δηεζλψλ ελψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ νξζή πξαθηηθήο.
Αθφκε ,ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ επνπηεία
ησλ εγρψξησλ θαη δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη
πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ. Καη ηέινο ,ησλ επηηξνπψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ
θεληξηθψλ ηξαπεδψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ππνδνκέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο .
κσο , ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 , νη εγέηεο ησλ ρσξψλ ησλ G20 δήηεζαλ ηε δεκηνπξγία
ελφο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ κειψλ ζην FSF .Μέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο παξαηεξήζεθε κία
επξεία ζπλαίλεζε ηνπνζεηψληαο ην FSF ζε πςειφηεξε ζεζκηθή βάζε κε κία δχζθνιε απνζηνιή:
Πξψηνλ λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ σο κεραληζκφο γηα ηηο εζληθέο αξρέο , ηνπο
νξγαληζκνχο θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ θαη ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Καη
δεχηεξνλ ,λα αληηκεησπίζεη ηηο αδπλακίεο ελψ παξάιιεια λα αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφζεη
ηζρπξέο ξπζκηζηηθέο , επνπηηθέο θαη άιιεο πνιηηηθέο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο
ζηαζεξφηεηαο .
Σνλ Απξίιην ηνπ 2009 ζηε ζχλνδν θνξπθήο ησλ G20 ,ην FSF(Financial Stability Forum)
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην FSB (Financial Stability Board) παξέρνληάο ηνπ έλα αθφκα πην
δηεπξπκέλν έξγν ην νπνίν απνζθνπεί βέβαηα ζηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα
.Δπνκέλσο θαζνξίζηεθαλ θαη νη ζηφρνη ηνπ λένπ ζπκβνπιίνπ νη νπνίνη είλαη νη αθφινπζνη :


Να αμηνινγεί ηα ηξσηά ζεκεία πνπ επεξεάδνπλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη
λα πξνρσξά ζηνλ εληνπηζκφ θαη επίβιεςε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο
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Να πξνσζεί ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξρψλ
πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα
Να παξαθνινπζεί θαη λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη
ηηο επηπηψζεηο ηνπο γηα ηε ξπζκηζηηθή πνιηηηθή
Να ζπζηήλεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε θαλνληζηηθψλ
πξνηχπσλ
Να ζέηεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζηήξημε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ επνπηηθψλ
ζσκάησλ
Να δηαρεηξίδεηαη ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηε δηαζπλνξηαθή αληηκεηψπηζε
ησλ θξίζεσλ
Να ζπλεξγάδεηαη κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν γηα ηε δηεμαγσγή έγθαηξσλ
πξνεηδνπνηεηηθψλ αζθήζεσλ

Σέινο , ηα κέιε ηνπ FSB δεζκεχνληαη λα επηδηψθνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο
ζηαζεξφηεηαο , ηε δηαθάλεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ
πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο . Μάιηζηα , νθείινπλ λα ππφθεηληαη ζε
πεξηνδηθή αμηνιφγεζε απφ νκφηηκνπο , ρξεζηκνπνηψληαο κεηαμχ άιισλ ζηνηρεία απφ ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο.
Οινθιεξψλνληαο , ν θπξηφηεξνο ζηφρνο ηνπ FSB είλαη λα δψζεη ψζεζε ζε κία επξεία βάζε
πνιπκεξψλ δηαιφγσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε
ζηαζεξφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ . (www.financialstabilityboard.org)

4.3 Διεγθηηθνί θαη Δπνπηηθνί Μεραληζκνί ζηελ Διιάδα

Σν αίηεκα γηα κηα ζπλεηή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ηεο αλάγθεο γηα πξνζηαζία ησλ απνηακηεπηψλ – θαηαζεηψλ,
ησλ επελδπηψλ – δαλεηνιεπηψλ θαη ησλ κεηφρσλ απφ ηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο (ζπζηεκηθφο,
πηζησηηθφο, ιεηηνπξγηθφο, ξεπζηφηεηαο, αγνξάο θα.) θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ αλάγθε εμάιεηςεο
ή ειαρηζηνπνίεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ζεκαληηθψλ θεθαιαηαθψλ δεκηψλ. Οθείιεηαη,
επίζεο, ζηελ αλάγθε πξφιεςεο ηεο πεξηέιεπζεο ησλ ηξαπεδψλ ζε θαηαζηάζεηο αθεξεγγπφηεηαο,
αιιά θαη ζηελ χπαξμε δχν ηχπσλ αδπλακηψλ, φπσο πξναλαθέξζεθαλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ
Karaken (1986), ε απνηπρία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ νθείιεηαη θαη ζηελ έληαζε ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο
παξάγνληεο πνπ αζθνχλ έληνλεο επηξξνέο.
Ζ ζέζπηζε ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ επνπηείαο απνζθνπεί , πξψηνλ ζηελ εμάιεηςε ησλ
ελδερνκέλσλ ηεο αλνξζφδνμεο πξαθηηθήο, ησλ ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ θαη ηεο απάηεο απφ
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ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη δεχηεξνλ ζηελ απνκφλσζε
ησλ επηδξάζεσλ ησλ δεκηψλ, πνπ ζεκεηψλεη κηα ηξάπεδα, ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππφινηπσλ
ηξαπεδψλ, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε εκθάληζε θαηλνκέλσλ θξίζεσλ κεηαδνηηθνχ
ραξαθηήξα ή αηθλίδησλ θαη αλεμέιεγθησλ θξίζεσλ.
Δπνκέλσο ,ζε γεληθέο γξακκέο ε εθαξκνγή θαλφλσλ επνπηείαο επηβάιιεηαη εμαηηίαο ησλ
πησρεχζεσλ πνιιψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε απνηπρία ησλ νπνίσλ επέθεξε
ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ. Μάιηζηα , ζα ιέγακε φηη, ε
εθαξκνγή ησλ επνπηηθψλ θαλφλσλ δεκηνπξγεί έλα «δίρηπ αζθαιείαο», ην νπνίν βνεζά ηηο
ηξάπεδεο ζε πεξηφδνπο φπνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα πηψρεπζεο. Ωζηφζν, ε πηνζέηεζε
απηήο ηεο νπηηθήο γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία πηζαλφλ λα έρεη ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο, φπσο ε
αλάιεςε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ θαη ε ηπρφλ επηβνιή πξφζζεησλ θαλνληζκψλ.
ε θάζε πεξίπησζε, ε εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ηξαπεδηθήο επνπηείαο
πξνυπνζέηεη θφζηνο, ηφζν άκεζν (πρ. κηζζνί επνπηψλ θαη δηνηθεηηθά θφζηε γηα ην ηξαπεδηθφ
ίδξπκα), φζν θαη έκκεζν (απφ ηηο παξελέξγεηεο πνπ πξνθαινχληαη). Δπνκέλσο, ε ζεσξία ηεο
επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε δεκηνπξγία ησλ βέιηηζησλ θαλνληζκψλ
επφπηεπζεο θαη, γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ζεσξνχληαη δενληνινγηθνί.( Boot, Arnoud W A &
Thakor Anjan V, 1993). Με άιια ιφγηα, πξνζπαζνχλ λα θαζνξίζνπλ ηη πξέπεη λα γίλεη,
βαζηδφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλα ππνδείγκαηα.
Να ζεκεησζεί φηη, ζήκεξα ε κεζνδνινγία ηελ νπνία πηνζεηνχλ νη επνπηηθέο αξρέο
ζηεξίδεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή, θαη φρη ζηε ζεζκηθή πξνζέγγηζε, γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα
ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγαλσηηθψλ κνξθψλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πιένλ θχξηνη επνπηηθνί κεραληζκνί ησλ Σξαπεδψλ.
4.3.1 Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη
νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ζ επνπηεία
αζθείηαη κε βάζε ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, φπσο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία, θαζψο θαη κε θαλφλεο πνπ κπνξεί λα ζεζπίδεη ε ίδηα, θπξίσο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο
ιεηηνπξγίαο, ηνλ έιεγρν ηεο ελ γέλεη θεξεγγπφηεηαο, ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο θηλδχλσλ ησλ επνπηεπφκελσλ ηδξπκάησλ, ηεο επάξθεηαο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζνξίδεη
επίζεο θαλφλεο γηα ηε δηαθάλεηα θαη ζαθήλεηα ησλ φξσλ ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο
επνπηείαο πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
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θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ επνπηεπφκελσλ ηδξπκάησλ.
Σα δηαηάγκαηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο νθείινπλ πάληα λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο
ηεο Βαζηιείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο , θαη νη εκπνξηθέο ειιεληθέο ηξάπεδεο
νθείινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα ελαξκνλίδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπο κε βάζε απηέο ηη νδεγίεο.
Λφγσ ησλ έληνλσλ θαη ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην
δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ , αληηιακβαλφκαζηε ηελ αλάγθε ζέζπηζεο ζπλερψο λέσλ
νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ . Μάιηζηα ζηηο κέξεο καο , βξηζθφκαζηε ελ αλακνλή ησλ θαλφλσλ ηνπ
λένπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ , φπνπ ζα ζέζεη λένπο φξνπο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα .
Δπνκέλσο , ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο νθείιεη ήδε λα πξνεηνηκάζεη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα γηα ηνλ εξρνκφ ηνπ λένπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ , πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα
αληηκεησπίζνπλ κε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ηα λέα κέηξα .
4.3.2 Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά. Απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ίδηνπο
πφξνπο, ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη απνιαχεη ιεηηνπξγηθήο
αλεμαξηεζίαο θαη δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο δελ
βαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νη δε πφξνη ηεο πξνέξρνληαη απφ ηέιε θαη εηζθνξέο πνπ
βαξχλνπλ ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπηηξνπήο ζπληάζζεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Σα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ απνιαχνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, δεζκεπφκελα κφλνλ απφ ηνλ λφκν θαη ηε ζπλείδεζή
ηνπο θαη δελ εθπξνζσπνχλ ηνπο θνξείο πνπ ηνπο πξφηεηλαλ.
ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο
αγνξάο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, θαη ε πξνζηαζία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ κε
ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο. ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηεο πεξηιακβάλνληαη νη Αλψλπκεο
Υξεκαηηζηεξηαθέο Δηαηξίεο θαη νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, νη
Αλψλπκεο Δηαηξίεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ, νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ
Υαξηνθπιαθίνπ, νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη νη Αλψλπκεο
Δηαηξίεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο. Οη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ
επνπηεχνληαη επίζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ.
Αθφκε ,είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο
πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαηά ηε δηελέξγεηα δεκνζίσλ πξνζθνξψλ θαη ηελ
εηζαγσγή θηλεηψλ αμηψλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά. Δπηπιένλ, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα επηβάιιεη
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δηνηθεηηθέο θπξψζεηο (επίπιεμε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, αθαίξεζε άδεηαο)
ζε επνπηεπφκελα λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ παξαβαίλνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηελ
θεθαιαηαγνξά.
Ωο εζληθή επνπηηθή αξρή, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζπλάπηεη δηκεξείο θαη πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο κε άιιεο επνπηηθέο αξρέο γηα ηελ αληαιιαγή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε
ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. εκεηψλεηαη φηη απνηειεί ελεξγφ κέινο ηεο
Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ηεο Κεθαιαηαγνξάο (Committee of European
Securities
Regulators
–C.E.S.R.)
θαη
ηνπ
Γηεζλνχο
Οξγαληζκνχ
Δπηηξνπψλ
Κεθαιαηαγνξάο.(www.hcmc.gr)
4.3.3 ώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ (ΟΔΛ)
Ζ βαζηθή πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ πνπ είλαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
θαηαξηίδνληαη, βάζεη ησλ ΓΠΥΠ(Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ) θαη
ησλ ΓΛΠ(Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα) , κε ηελ πιήξε επζχλε ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ
θαη ειέγρνληαη σο πξνο ηελ αθξηβνδίθαηα εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ απφ ηνπο Οξθσηνχο
Διεγθηέο-Λνγηζηέο κέιε ηνπ ΟΔΛ.
Ζ ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ απνβιέπεη
ζηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ θαη
ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ηνπο
κνξθήο (ηδξχκαηνο, εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ), απφ
πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πνπ αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη
ππεπζπλφηεηα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ησλ
δηελεξγνχλησλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα Διεγθηηθά πξφηππα θαη ηνπο
φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Μάιηζηα ην ΟΔΛ
απνηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπκβνχιηα κε δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο , πξνθεηκέλνπ λα
ππάξρεη θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηνπ ζψκαηνο .Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα
ζεκαληηθφηεξα απηψλ , φπσο είλαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην , ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην θαη ην
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην .
Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε απφ
Οξθσηφ Διεγθηή - Λνγηζηή ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ λνκίκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη απνβιέπεη ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζνλ
νη ειεγρζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ αιεζψο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο
ειεγρφκελεο κνλάδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηά ηελ ειεγρφκελε πεξίνδν. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ηεθκεξηψλεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ην πφξηζκά ηνπ κε ηα θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία
ππνρξενχηαη λα δηαθπιάζζεη επί κία πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Ζ γλψκε ηνπ δηελεξγήζαληνο ηνλ έιεγρν Οξθσηνχ Διεγθηή - Λνγηζηή
δηαηππψλεηαη ζην ζπληαζζφκελν απφ απηφλ "πηζηνπνηεηηθφ" ή "έθζεζε" ειέγρνπ, ηα νπνία
ππνβάιινληαη ζηνλ εληνιέα ηνπ ειέγρνπ.(www.soel.gr)
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4.3.4 Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ)
Ζ ΔΛΣΔ είλαη εζληθή επνπηηθή αξρή ηνπ ειεγθηηθνινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο εθαξκφδνληαο ηε
ζρεηηθή κε απηφ λνκνζεζία .πζηάζεθε κε ηνλ ηδξπηηθφ ηίηιν 3148 ηνπ 2003 θαη απέθηεζε
δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο κε ηελ ελαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ .Δίλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
θαη ε ιεηηνπξγίαο ηεο επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ .Ωο εζληθή
επνπηηθή αξρή ε ΔΛΣΔ ζπλάπηεη δηκεξείο θαη πνιπκεξείο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο εζληθέο
θαη δηεζλείο επνπηηθέο αξρέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ελψ παξάιιεια
είλαη ελεξγφ κέινο ηνπ European Group of Auditors Oversight Bodies (EGAOB).
Αθφκε , είλαη αξκφδηα γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ επνπηεία ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο
εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Απνζηνιή ηεο είλαη ε ζπλερήο
ελδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηηθνχ θαη
ινγηζηηθνχ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα .ηφρνη ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ
ππεξεζηψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη δηαθάλεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο .
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο , ε ΔΛΣΔ αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο :
1)Λνγηζηηθφο Θεζκφο
 Σελ εηζήγεζε γηα ηε ζέζπηζε , ελαξκφληζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ
 Σε γλσκνδφηεζε θαη έθδνζε νδεγηψλ γηα ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ
 Σελ επνπηεία ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ
2) Διεγθηηθφο Θεζκφο






Σε δηελέξγεηα πνηνηηθψλ ειέγρσλ ζηηο ειεγθηηθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη
λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία
Σελ πξνζηαζία ηεο αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη
ειεγθηηθψλ γξαθείσλ
Σε ρνξήγεζε , δηαηήξεζε θαη αλάθιεζε αδείαο λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ
γξαθείσλ
Σε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο δεκφζηαο επνπηείαο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ
Δίλαη ππεχζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη επνπηεία ηνπ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ
εμεηάζεσλ , ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη ειάρηζηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ λνκίκσλ
ειεγθηψλ
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3) Δπνπηεία Δπαγγέικαηνο








Σε ρνξήγεζε , δηαηήξεζε θαη αλάθιεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ησλ λφκηκσλ
ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ
Σνλ θαζνξηζκφ θαη επνπηεία ηνπ πιαηζίνπ ησλ επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ
Σελ επάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ
Σνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο θαη επάξθεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερνχο εθπαίδεπζεο
θαη ηεο επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πνπ ηα παξέρνπλ
Σελ ηήξεζε δεκνζίνπ κεηξψνπ ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ
Σελ έγθξηζε ηεο παχζεο ή παξαίηεζεο λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ
Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη ειέγρνπ

(www.elte.org.gr)

4.4 πζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ

Βηψλνληαο κία έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε ζε κία επνρή νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο , ε αλάγθε
χπαξμεο αμηφπηζησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ
θιάδν , θξίλεηαη επηηαθηηθή .Παξφιν πνπ ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ παξνπζηάζηεθε
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο , σζηφζν ε αλάγθε ηεο χπαξμεο ηνπο εθδειψζεθε πνιιά ρξφληα πξηλ.
Δπνκέλσο ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο απνηειεί πιένλ έλα πιήξσο αλαπηπγκέλν επάγγεικα πνπ
απαηηεί ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία .Παξαθάησ , ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηε
βαζηθή έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ , ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπο .
4.4.1 Ζ Έλλνηα ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηνλ Σξαπεδηθό Κιάδν
Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί έλα ζχλνιν κεζφδσλ θαη ειέγρσλ, δηνηθεηηθψλ,
ιεηηνπξγηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη παξαγσγήο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε γηα ηελ επίηεπμε
ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ. Ζ απφθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
2438/06.08.1998 νξίδεη φηη θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα νθείιεη λα έρεη έλα επαξθέο θαη
απνηειεζκαηηθφ χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ), ην νπνίν ζα ιακβάλεη κέξνο ηεο
επζχλεο γηα ηε πινπνίεζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θαη εγθεθξηκέλσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο ηξάπεδαο ή ηνπ νκίινπ φπνπ πηζαλφλ αλήθεη .
Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θαηέρεη κία ζεκαληηθή ζέζε ζηε Γηνίθεζε
ησλ Σξαπεδψλ, αλαιφγσο βέβαηα θαη κε ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε απηψλ, θαζψο κε ηνλ ηξφπν
απηφ απνθηά κεγαιχηεξν θχξνο θαη βαξχηεηα ζηε ζπλείδεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, παξέρνληαο
ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ, θαη ζπλήζσο απνηειψληαο κηα μερσξηζηή Γηεχζπλζε, πνπ
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ζπκκεηέρεη κέζσ ηνπ επηθεθαιήο ηεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ηξάπεδαο. Πέξα απφ ηελ
ειεγθηηθή, θπξίαξρε πιεπξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί θαη ε ζπκβνπιεπηηθή, πνπ
ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζε φια ηα ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο
ηξάπεδαο. Ζ ππνζηήξημε ινηπφλ ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηε Γηνίθεζε, αιιά θαη
απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηεο. Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη ινηπφλ κηα αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία
αλψηαηνπ ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ , ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα, ππαγφκελε απεπζείαο ζηε
δηνίθεζε ή ζε επηηξνπή ειέγρνπ, ζηειερσκέλε απφ εμεηδηθεπκέλν θαη επηζηεκνληθά
θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ πνπ δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη εηζεγείηαη ζρεηηθψο πξνο ην αλψηαην φξγαλν, φηαλ δηαπηζηψλνληαη
αδπλακίεο, γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.(Παπαζηάζεο 2003) Δίλαη αζπκβίβαζην ν
Δζσηεξηθφο Έιεγρνο λα είλαη ζε επίπεδν δηεχζπλζεο θαη λα θαιείηαη λα ειέγμεη γεληθέο
δηεπζχλζεηο. Οη ιφγνη απηνί θαη φρη κφλν, είλαη πνπ ζέινπλ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν λα θαηέρεη
κηα ζέζε ηζάμηα ησλ πςειφβαζκσλ δηεπζχλζεσλ ζηελ επηρείξεζε. Ο βαζκφο εμνπζίαο ηνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ .
4.4.2 Βαζηθέο Αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο
Δπηηξνπήο
Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο ηξάπεδαο αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν , ελψ είλαη δηνηθεηηθά αλεμάξηεηε απφ ηηο ππφινηπεο κνλάδεο ηεο
ηξάπεδαο. Δπίζεο , ζηειερψλεηαη απφ πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο, ρσξίο λα έρεη εθηειεζηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο αξκνδηφηεηεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε
δξαζηεξηφηεηα ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπνζεηείηαη ή απαιιάζζεηαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κε
απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο.
θνπφο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηηο ηξάπεδεο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο λα
ειέγρεη αλ:
 Οη ελέξγεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλάδνπλ κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο λφκνπο ζε
ηζρχ
 Οη θίλδπλνη αλαγλσξίδνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη θαηαιιήισο
 Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή, ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγηθή θαη παξαγσγηθή πιεξνθφξεζε
είλαη αθξηβήο θαη έγθπξε
 Ο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο πινπνηείηαη κε ζπλέπεηα θαη νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη
ππάξρεη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ θαη πξνζαξκνγή ζε απηέο φζνλ αθνξά
ηελ πνηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (controls) θαη ηερληθή εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
 Δληνπίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη νη λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο εμειίμεηο ζηα δεηήκαηα
πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηνλ Οξγαληζκφ.
Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο Σξάπεδεο δε κέλεη πιένλ ζηα ζηελά
φξηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο φπσο έρεη αλαθεξζεί, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη
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θαη ζπκβνπιεπηηθή πιεπξά. Έηζη, ε κεζνδνινγία ηνπ, παχεη λα βαζίδεηαη ζε έλα παξαδνζηαθφ
ζχζηεκα θαη ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηε ζπλερή απνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ην πεξηβάιινλ
ειέγρνπ, ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο θαη ηελ επηθνηλσλία απηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ θηλδχλσλ.
ζνλ αθνξά ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) , απηή ζπγθξνηείηαη απφ
αλψηαηα ζηειέρε, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απνηειεί εθηειεζηηθφ
φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο. Απηή είλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, νξγαλσηηθνχο ειέγρνπο, ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο θαη
ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηεο ζηφρνπο. Δπίζεο, ζεζπίδεη ηνλ νξγαλφγξακκα ηεο Σξάπεδαο θαη ην
επαλεμεηάδεη, αλαιφγσο ηηο δηαπηζησζείζεο αδπλακίεο θαη ηε κεηαβνιή ηεο πνιηηηθήο ηνπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Αθφκε, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επνπηεία ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ εθθξάδνληαο ηελ άπνςε ηεο Γηνίθεζεο, αιιά παξάιιεια ζπλεξγάδεηαη κε απηήλ γηα ηε
δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Λακβάλεη ηα πνξίζκαηα
θαη ηηο εθζέζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη θαηφπηλ ζπδεηήζεσο κε απηή θαη ηε
Γηνίθεζε, πξνσζεί ηπρφλ πξνηάζεηο ή κεηαβνιέο.
Δπίζεο ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε ηελ Διεγθηηθή
Δπηηξνπή, απηή πξέπεη λα είλαη ζρέζε ζπλεξγαζίαο βαζηζκέλε ζε εηιηθξίλεηα θαη αμηνπηζηία, κε
δηαθεθξηκέλνπο ξφινπο, θαζψο έρνπλ αλαγλσξηζζεί βάζεη κειεηψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε,
ζεκαληηθέο απεηιέο, φπσο ε δπζιεηηνπξγηθή ππνβνιή ειεγθηηθψλ εθζέζεσλ απφ ηα αλψηεξα
ειεγθηηθά ζηειέρε πξνο ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, ε κε πιήξεο αλάζεζε ζηελ Διεγθηηθή
Δπηηξνπή ησλ πξνζιήςεσλ, απνιχζεσλ θαη εθηηκήζεσλ ησλ επηθεθαιήο ησλ ππεξεζηψλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη φηη δελ είραλ φιεο νη Διεγθηηθέο Δπηηξνπέο κέιε, ή ηνπιάρηζηνλ έλα
κέινο εθπαηδεπκέλν θαη κε πξνζφληα ζηε Λνγηζηηθή .
4.4.3 Καηεγνξίεο Δζσηεξηθώλ Διέγρσλ
Γεδνκέλνπ φηη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο έρεη σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη απηφ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο,
ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ηα είδε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη φζα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ θνξέα, δειαδή δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο, ιεηηνπξγηθέο, παξαγσγηθήο θχζεο θαη νπνηαδήπνηε
άιιε ζα είρε εθαξκνγή ζε έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα. Γηα ιφγνπο επθνιίαο θαη εμαηηίαο ηνπ
γεγνλφηνο φηη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη ζχγρπζε ηεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ άιιε, ζα
ζεσξήζνπκε φηη νη εζσηεξηθνί έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε κφλν ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ππφ
ηελ επξεία έλλνηα. Απηνί είλαη νη αθφινπζνη :
 Έιεγρνη Παξαγσγήο (Production Audits), πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα δηαπηζηψζνπλ θαηά
πφζν ηεξνχληαη νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ζε φιε ηε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, αλ δειαδή γίλεηαη νξζή ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αλ
ηεξείηαη ε δηαδηθαζία εθνδηαζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ, αλ ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο
ησλ πξντφλησλ θαη ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα, αλ ν πξνυπνινγηζκφο θάζε
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο είλαη κέζα ζηα πξνβιεπφκελα φξηα, αλ ππάξρνπλ απνζέκαηα θαη
αλ ην χςνο ηνπο ππεξβαίλεη ην θαλνληθφ.
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 Οηθνλνκηθνί Έιεγρνη (Financial Audits), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο,
αμηνπηζηίαο, εηιηθξίλεηαο θαη αιήζεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κε έιεγρν γηα
νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δίθηπν αιιά θαη ζηε δηνίθεζε.
 Λεηηνπξγηθνί Έιεγρνη (Operational Audits), πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο
ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ θαη ηεο ηξάπεδαο ζην ζχλνιφ ηεο.
 Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη (Management Audits), πνπ ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο, θαζψο αξρίδνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, γηα λα
ζπλερίζνπλ κε ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο θαη λα εηζέιζνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο ,
φπσο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο θαηάιιειεο
ζηειέρσζεο θαη εθπαίδεπζήο ηνπ. Οη Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη αθνξνχλ ηελ νξζφηεηα ησλ
απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί, αλαθέξεηαη δειαδή ζην δηνηθεηηθφ ζθέινο ηεο ηξάπεδαο.
4.4.4 Καηεγνξίεο πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Οη εξγαζίεο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ειέγρνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη απφ
δηαθνξεηηθνχο θνξείο, φπσο απφ ηα ππεξεζηαθά ηνπ φξγαλα, απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο
ειεγθηέο θαη απφ ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σα αξκφδηα ππεξεζηαθά φξγαλα
αζθνχλ πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ έιεγρν, ελψ νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο αζθνχλ ηαθηηθνχο
θαη έθηαθηνπο, εηδηθνχο θαη γεληθνχο, Οη Δμσηεξηθνί Διεγθηέο ηέινο, πεξηνξίδνληαη ζηνλ έιεγρν
ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία ζπλήζσο θαη κε ηε ζπλδξνκή θαη ηα
πνξίζκαηα ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε πάληα φηη πιεξνχληαη
θάπνηεο πξνυπνζέζεηο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο, νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ
νπζηαζηηθά ζηελ πνηφηεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
θφπηκν θξίλεηαη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχλ θαη νη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ε ελδεηθηηθή εθαξκνγή ηνπο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Σα βαζηθφηεξα
ζπζηήκαηα ειέγρνπ είλαη ηα παξαθάησ :
 Γεληθά, πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε θσδηθνχ πξφζβαζεο ζηα
κεραλνγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (on-line) ησλ Σξαπεδψλ.
 Δηδηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη αληηθείκελα ηεο Σξάπεδαο.
Σέηνηα ζπζηήκαηα απνηεινχλ γηα παξάδεηγκα νη εηδηθέο εθαξκνγέο έγθξηζεο θαη
απφξξηςεο ή πεξηνξηζκνχ δαλείσλ, κε εκθάληζε ζπγθεθξηκέλεο αηηηνινγίαο, ε νπνία
πξνθχπηεη είηε κεραλνγξαθηθά, είηε ρεηξνθίλεηα.
 Πξνιεπηηθά, είλαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα απνηξέπνπλ
θαηαζηάζεηο θαη ιάζε, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ γηα ην αίηεκα ρνξήγεζεο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ απαηηείηαη ιήςε εγγπεηή θαη πξηλ ηελ πξνψζεζή ηνπ ζηα αξκφδηα
εγθξηηηθά ππάξρεη εηδνπνίεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάιεηςε ή άιιεο παξαιείςεηο,
πξφθεηηαη ινηπφλ γηα θάπνηεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ
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ζπζηεκάησλ. Πξνιεπηηθφο έιεγρνο ζεσξείηαη θαη φηαλ επηθεθαιήο ησλ δηαθφξσλ
ππεξεζηψλ ηεο Σξάπεδαο δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ γηα ηελ
απνθπγή ιαζψλ πνπ εληνπίδνπλ ζε δηαδηθαζίεο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο.
 Καηαζηαιηηθά-αληρλεπηηθά, είλαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ δηελεξγνχληαη κεηά ην
πέξαο ηεο ζπλαιιαγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην «θιείζηκν ηακείνπ», πνπ έρεη σο ζηφρν
ηελ ζπκθσλία ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ (κε βάζε ηνλ αξηζκφ θαη ην πνζφ ηνπο) κε
ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «on-line» ησλ Σξαπεδψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ
5.1 Δηζαγσγή

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα , θαη ηδηαηηέξσο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ,
έρνπλ αλαπηχμεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν , κε
απνηέιεζκα ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ θαη πνιχπινθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ .Δπνκέλσο ,
ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη πξντφλησλ , ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ ,
ηνπ ζπλερψο εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ , ηεο αλαδήηεζεο κεγαιχηεξσλ απνδφζεσλ θέξδνπο
θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ , νη ηξάπεδεο εληαηηθνπνηνχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο
θηλδχλνπο θαη βαζκηαία αλαιακβάλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο .
Πξνθεηκέλνπ φκσο λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη ζα πξνζπαζήζνπκε αξρηθά λα
δψζνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα .Ωο θίλδπλν επνκέλσο
νξίδνπκε ην απνηέιεζκα ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην ζπλππνινγηζκφ λα ζπκβεί έλα δπζκελέο
γεγνλφο θαη ηεο επίπησζεο πνπ κπνξεί λα έρεη απηφ ην γεγνλφο ζηα απνηειέζκαηα ή ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο .Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο θάζε πηζησηηθνχ
ηδξχκαηνο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο εμαξηψκελεο απφ ηνλ θίλδπλν απφδνζεο πνπ
αλαιακβάλνπλ νη κέηνρνη . Δπνκέλσο , αληηιακβαλφκαζηε φηη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ
εμαξηάηαη απφ ηε ζσζηή θαη επηηπρή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ .Μάιηζηα , ε κε απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα απεηιήζεη ηε θεξεγγπφηεηα κίαο ηξάπεδαο , ελψ ε έιιεηςε
ηεο νξζήο δηαρείξηζεο εληνπίδεηαη είηε ζηελ αξλεηηθή θαζαξή ζέζε είηε ζηελ αδπλακία λα
αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο .

5.2 Καηεγνξίεο θηλδύλσλ

Με βάζε ηε ζχγρξνλε αλάιπζε νη θίλδπλνη δηαρσξίδνληαη ζε εθείλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην
ζχλνιν ηεο αγνξάο (ζπζηεκαηηθφο ή γεληθφο) θαη ζε εθείλνπο νη νπνίνη νθείινληαη ζε
ηδηαίηεξνπο ιφγνπο θάζε θνξά (κε ζπζηεκαηηθφο ή εηδηθφο). Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηε
ζχγρξνλε αλάιπζε ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ ζπζηεκαηηθνχ θαη ηνπ κε
ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ.
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Βάζεη απηψλ ,νη θίλδπλνη κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη αληηκέησπα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο(Βαζηιείνπ 2008):
 ε απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
(ζπζηεκηθφο θίλδπλνο) θαη
 ε απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζε κεκνλσκέλεο αγνξέο ή επελδπηηθά πξντφληα, νη νπνίνη
ρσξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο.
χκθσλα φκσο κε κία θνηλά απνδεθηή γεληθεπκέλε ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη
πξνθεηκέλνπ λα κε γίλεη κία εμαληιεηηθή αλάιπζε , ζεσξνχκε σο βαζηθφηεξεο ηηο ηξεηο
παξαθάησ δηαθξίζεηο:
 Πηζησηηθφο θίλδπλνο (credit risk)
 Κίλδπλνο αγνξάο (market risk)
 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο (operational risk)
Βέβαηα , νθείινπκε λα αλαθεξζνχκε θαη ζε θάπνηνπο επηπιένλ
θηλδχλνπο πνπ
δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ . Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη
ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο , ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θαη ν εζηθφο θίλδπλνο γηα ηνπο νπνίνπο
ζα αθνινπζήζεη παξαθάησ ζρεηηθή αλαθνξά .

5.3 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο

5.3.1 Ζ έλλνηα ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ
Οη ρξεκαηνδνηήζεηο, ηξαπεδηθέο ή ελαιιαθηηθέο, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ πηζησηηθφ
θίλδπλν. Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε ζρέζε κε ην ραξηνθπιάθηφ ηνπο. Ο θίλδπλνο
απηφο έρεη δχν κνξθέο. Ζ πξψηε κνξθή ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο δεκηψλ, ιφγσ
κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο
ζε κία ζπλαιιαγή. Καη ε δεχηεξε κνξθή αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε λα ππνζηεί δεκηά ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, ιφγσ ζπγθέληξσζεο κεγάισλ αλνηγκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
επηρεηξήζεηο ή νκίινπο επηρεηξήζεσλ.
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνηειεί ηελ παιαηφηεξε κνξθή θηλδχλνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο
ηξάπεδεο, θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα κε παξαδνζηαθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, φπσο ηα δάλεηα θαη ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο. Ωζηφζν, θαη ηα πην ζχγρξνλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, φπσο είλαη ηα
παξάγσγα, εκθαλίδνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ε δηαρείξηζή ηνπ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο
θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε. Ζ ζεκαζία ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη κεγάιε, θαζψο
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ζε πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ ε δεκία πνπ κπνξεί λα ππνζηεί έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα
είλαη ηεξάζηηα. Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη
δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί, βαζηδφκελνη ζε ζεσξεηηθά κνληέια, έρνπλ αλαπηχμεη
δηάθνξεο πξαθηηθέο γηα ηελ κέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζή ηνπ.
Αθφκε , ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ή θίλδπλνο αζέηεζεο (default risk) είλαη ζπλπθαζκέλνο
κε ηελ ίδηα ηε κεηαθνξά ησλ θεθαιαίσλ θαη ηελ επηζηξνθή απηψλ απφ ηνπο ηειηθνχο
δαλεηδφκελνπο ζηελ ηξάπεδα. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο, ινηπφλ, νξίδεηαη σο ε πηζαλή ή
αλακελφκελε δεκηά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αδπλακία ησλ δαλεηδνκέλσλ λα επηζηξέςνπλ ηα
θεθάιαηα θαη ηνπο ηφθνπο ησλ θεθαιαίσλ πνπ δαλείζηεθαλ, δειαδή απφ ηελ αδπλακία λα
εθπιεξψζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Ο θίλδπλνο απηφο ππάξρεη ζε θάζε κνξθή
ηνπνζέηεζεο ή επέλδπζεο ηεο ηξάπεδαο, είηε πξφθεηηαη γηα θάπνην είδνο ρξεκαηνδφηεζεο είηε
γηα αγνξά ρξενγξάθσλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Μάιηζηα ,ν πςειφηεξνο πηζησηηθφο
θίλδπλνο αληηζηαζκίδεηαη κε πςειφηεξε απφδνζε.(Ενπνπλίδεο 2009)
5.3.2 πλέπεηεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ
ζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ε ηζηνξία ησλ ηξαπεδηθψλ
ζπζηεκάησλ παγθνζκίσο δηδάζθεη φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο απνηειεί ηε ζνβαξφηεξε απεηιή
γηα ηε θεξεγγπφηεηα ησλ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. Οη πεξηζζφηεξεο ρξενθνπίεο ηξαπεδψλ έρνπλ
ζπλδεζεί κέρξη ζηηγκήο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ησλ ηξαπεδψλ νη
δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. Δίλαη πξνθαλέο φηη, νη δεκίεο απφ
επηζθαιείο απαηηήζεηο κεηψλνπλ ηελ θεξδνθνξία θαη ηα απνζεκαηηθά ηεο ηξάπεδαο, γεγνλφο πνπ
πξνθαιεί δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο ζηε
δηαηξαπεδηθή αγνξά.
Απνηέιεζκα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ή ηεο δεκίαο απφ ηνλ αλαιακβαλφκελν πηζησηηθφ
θίλδπλν είλαη ε κεηαβνιή ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ηξάπεδαο ή ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ο
θίλδπλνο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πηζηνχρσλ κηαο ηξάπεδαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
ζεκαληηθέο δεκηέο θαη επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ θαη θάησ απφ νξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο, λα δηαθπβεπηεί ε ίδηα ε χπαξμή ηεο.
5.3.3 Μέηξεζε θαη Ακνηβή ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ
Ζ αλάιεςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο γίλεηαη έλαληη θάπνηαο ακνηβήο, ε νπνία
ελζσκαηψλεηαη ζην επηηφθην ρξεκαηνδφηεζεο, ην νπνίν εκπεξηέρεη θαη ην premium (πεξηζψξην)
ηνπ θηλδχλνπ. Παξάιιεια, ν αλαιακβαλφκελνο θίλδπλνο ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ηνπ
αλνίγκαηνο αλάκεζα ζην επηηφθην άληιεζεο θεθαιαίσλ (θαηαζέζεσλ) θαη ζην επηηφθην
ρξεκαηνδνηήζεσλ, αιιά θαη ζην δηαθνξεηηθφ χςνο ησλ επηηνθίσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, αθνχ ηα
επηηφθηα επεξεάδνληαη επζέσο απφ ην χςνο ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ. πλεπψο, ε
κέηξεζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηηο
ηξάπεδεο.
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Ζ κέηξεζε απηή, δειαδή ν ππνινγηζκφο ηεο αλακελφκελεο δεκηάο απφ ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ηηο ινηπέο ηνπνζεηήζεηο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηε κέηξεζε ησλ ινηπψλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο
θαη κεζφδνπο. Γεληθφηεξα, ε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απαηηεί κηα ζπγθεθξηκέλε θαη
απφιπηα δνκεκέλε πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο, πνπ έρεη ζθνπφ ηελ θαιχηεξε
δπλαηή απνηίκεζή ηνπ. Ζ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δηαθέξεη απφ ηελ
πνζνηηθνπνίεζε ησλ ινηπψλ θηλδχλσλ σο πξνο ην κεγάιν ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αξρηθή
ηνπιάρηζηνλ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ. Ωο ειάρηζηνο απαηηνχκελνο αξρηθφο ρξφλνο ζεσξνχληαη ηα
δχν έσο ηξία έηε, κε γεληθά απνδεθηφ ηα πέληε έηε.
Αθεηεξία γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί ε αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε
ησλ πηζηνχρσλ (επηρεηξήζεσλ, θπζηθψλ πξνζψπσλ, θξαηηθψλ θνξέσλ θηι.) ζε βαζκίδεο ή
θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κηαο, γλσζηήο εθ ησλ πξνηέξσλ θιίκαθαο δηαβαζκίζεσλ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σαπηφρξνλε είλαη θαη ε θαηάηαμε ζε βαζκίδεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ
αλνηγκάησλ ηεο ηξάπεδαο (ρξεκαηνδνηήζεσλ, ηνπνζεηήζεσλ ζε κεηνρέο, ζε παξάγσγα θηι.).
Οη βαζηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη
θπξίσο δχν:




Ζ κέζνδνο «credit scoring», ε νπνία αθνξά ρξεκαηνδνηήζεηο ηδησηψλ, επαγγεικαηηψλ
θαη κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Γειαδή, είλαη θαηάιιειε γηα πηζηνχρνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ κηθξνχ πνζνχ ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα ηα νπνία, φκσο,
ζπλνιηθά είλαη κεγάινπ πιήζνπο.
Ζ κέζνδνο «credit rating», ε νπνία αθνξά ρξεκαηνδνηήζεηο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ή
ηνπνζεηήζεηο ζε ηίηινπο επηρεηξήζεσλ. Γειαδή, εθαξκφδεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ
πηζηνχρσλ, αιιά κε κεγάιν χςνο ρξεκαηνδνηήζεσλ ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη
ζπλνιηθά.

Σα δε θξηηήξηα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δηαθξίλνληαη ζε πνζνηηθά (νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο επηρείξεζεο θαη θνξέσλ), πνηνηηθά (ηθαλφηεηα θνξέσλ, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε,
εκπεηξία, ηερλνινγία, αληαγσληζκφο θηι) θαη θξηηήξηα ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ζπλέπεηα,
θεξεγγπφηεηα). Σέινο , νη παξάκεηξνη κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αμηνπνηνχληαη
πξαθηηθά ηφζν ζηελ εθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο δεκηάο φζν θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ
ζηαζκηζκέλσλ σο πξνο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αλνηγκάησλ (πνζψλ) γηα ιφγνπο κέηξεζεο ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο ηξάπεδαο.(Ενπνπλίδεο 2009)
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5.3.4 Γηαρείξηζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ
χκθσλα θαη κε ηα παξαπάλσ , ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ νθείινπλ λα
παξαθνινπζνχλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη φιν ην θάζκα ησλ θηλδχλσλ κε ζηφρν ηελ
επηβίσζε ησλ ηξαπεδψλ, θαη παξάιιεια ηε δεκηνπξγία θεξδνθφξσλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο
κεηφρνπο ηνπο. Ο ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφο ιφγσ ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ δεπηέξνπ ζπκθψλνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο , αιιά θαη ησλ
αλακελφκελσλ νδεγηψλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ , νη νπνίεο πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ απφ φιεο ηηο
ηξάπεδεο δηεζλψο.
Κχξηα επηδίσμε ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε απξφζθνπηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ε
πξνζηαζία απφ θάζε θίλδπλν, θαη εηδηθφηεξα ηνλ πηζησηηθφ. Ζ κέηξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ελ
ιφγσ θηλδχλνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηηο ηξάπεδεο, θαζψο επεξεάδεη ην θφζηνο παξνρήο
ηνπ ρξήκαηνο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα. πλεπψο, ε
δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί κηα απφ ηηο θπξίαξρεο αξκνδηφηεηεο θάζε
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ελψ επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ
έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Δληάζζνληαο ηελ έλλνηα ηνπ θχθινπ δσήο κηαο ηππηθήο δηαδηθαζίαο
δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πειαηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη:



ηε γλψζε ηνπ πειάηε
ηελ εμεχξεζε ηεο θαηάιιειεο δαλεηαθήο αλάγθεο, θαηά πεξίπησζε πειάηε (πρ. ιηαληθή
ηξαπεδηθή ή ηξαπεδηθή κεγάισλ πειαηψλ)
 ηε ζχληαμε αηηήκαηνο δαλεηνδφηεζεο
 ηελ εηζήγεζε ππεξεζηαθήο κνλάδνο
 ηελ αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο
 ηελ έγθξηζε δαλεηνδφηεζεο θαη εθηακίεπζεο
 ηελ επαλαμηνιφγεζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πειάηε θαη αγνξάο (πρ. γηα δάλεηα
επηρεηξήζεσλ) θαη
 ηε δηαηήξεζε ή θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ αλνίγκαηνο απφ ην
πηζησηηθφ ίδξπκα
αλαγλσξίδνληαη ηα βαζηθά θαζήθνληα θαη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο νθείιεη κηα
ηξάπεδα λα πξνβεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ
δαλεηνδνηήζεψλ ηεο αληηκεησπίδνληαο παξάιιεια θαη πξνθιήζεηο, πνπ πεγάδνπλ ηφζν απφ ηελ
αγνξά φζν θαη απφ ηα ελδνγελή ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
Δπίζεο ,ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε κία ηξάπεδα
είλαη ηα αθφινπζα:



ππνινγηζκφο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ,
παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πηζηνχρνπ θαη
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 ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηνπ δαλεηνιήπηε,
 δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη θαηαλνκή ηνπ θεθαιαίνπ.
Αθφκε , γηα ηε κέηξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη απαξαίηεηε ε
ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ην νπνίν λα θαιχπηεη ηηο εμήο βαζηθέο ελφηεηεο: 1)
ηε ηξνθνδφηεζε ηεο ηξάπεδαο κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, 2) ηελ αλάιπζε θαη ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, 3) ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 4) ηελ
νκαδνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε αθξηβή θαη εχθνιν ηξφπν.

Σέινο , είλαη αμηνζεκείσηε ε απμαλφκελε ρξήζε λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηερληθψλ, νη
νπνίεο ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ.
Μέζσ ηεο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ κηα ηξάπεδα κεηαβηβάδεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ
ππάξρεη ζε έλα ραξηνθπιάθην δαλείσλ ηεο ζε άιινπο επελδπηέο (πρ. ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο
εηαηξίεο, hedge funds). Με ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηηηινπνίεζεο νη ηξάπεδεο απνζθνπνχλ ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ. Γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο ζε ζρέζε
κε ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπο. Δπνκέλσο, δηεπθνιχλεηαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κεηαβίβαζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδηθψλ
ραξηνθπιαθίσλ ζηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζπκβάιιεη ζηελ
αλάπηπμε απηήο ηεο αγνξάο.
πκπεξαζκαηηθά , απφ ηελ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ λα κεηξνχλ κε
αθξίβεηα θαη λα δηαρεηξίδνληαη πην απνηειεζκαηηθά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, αιιά θαη ηνπο
ινηπνχο θηλδχλνπο, πξνθχπηεη ζεκαληηθφ φθεινο. Απφ ηελ απμεκέλε απηή ηθαλφηεηα ησλ
ηξαπεδψλ ην απνηέιεζκα ζα είλαη πξψηνλ, κηα νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δηαζεζίκσλ
θεθαιαίσλ θαη δεχηεξνλ, κηα πην ινγηθή ηηκνιφγεζε ησλ δαλείσλ, αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο
πξαγκαηηθήο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο. Σν φθεινο απηφ, φπσο είλαη θπζηθφ, δελ πξνθχπηεη άκεζα
θαη απηφκαηα, αιιά ζε θάπνην βάζνο ρξφλνπ. Καη ζηελ πξνθεηκέλε θάζε ζα θαηλνηνκήζνπλ θαη
ζα έρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα νη ηξάπεδεο εθείλεο πνπ ζα έρνπλ πξνβεί ηαρχηεξα ζηηο
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.

5.4 Κίλδπλνο Αγνξάο
5.4.1 Ζ έλλνηα ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο
Ο θίλδπλνο αγνξάο (market risk) είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ κία ελδερφκελε κεηαβνιή
ησλ επηηνθίσλ, ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ησλ ηηκψλ ησλ
εκπνξεπκάησλ ή ησλ παξαγψγσλ πξντφλησλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κεηαβνιή ηεο
απφδνζεο θαη ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ζηα νπνία έρεη αλνηθηέο ζέζεηο
έλαο επελδπηήο, κε απνηέιεζκα λα ππνζηεί δεκίεο. Οξίδεηαη, δειαδή, σο ε απφθιηζε ηεο
59

πξαγκαηνπνηνχκελεο απφδνζεο ελφο επελδπηηθνχ πξντφληνο, απφ ηελ αλακελφκελε απφδνζή
ηνπ. Μπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ζπλαιιαγέο εκπνξίαο, θαζψο θαη απφ ηε δηαρείξηζε ησλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ/παζεηηθνχ. Ο θίλδπλνο αγνξάο δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ζέζεηο, ζεηηθέο ή
αξλεηηθέο, ζε ζηνηρεία πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ηνπο ιφγσ ησλ
κεηαβνιψλ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζε νξγαλσκέλεο ή κε νξγαλσκέλεο αγνξέο. Να
ζεκεησζεί φηη, νη θίλδπλνη αγνξάο αλαπηχρζεθαλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ.
Ο θίλδπλνο αγνξάο κπνξεί λα νξηζζεί σο ν θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αβεβαηφηεηα
(κεηαβιεηφηεηα) ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηίηισλ, ε νπνία νθείιεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ
αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ιφγσ κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ελφο αμηφγξαθνπ,
ησλ επηηνθίσλ, θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο. O θίλδπλνο αγνξάο ζρεηίδεηαη κε έλα
ραξηνθπιάθην φπνπ ν ρξνληθφο νξίδνληαο είλαη βξαρχο, φζνο απαηηείηαη γηα λα πνπιεζεί, ή λα
θιείζεη κία ζέζε κε πξνζεζκηαθή πξάμε (trading portfolio). Ο θίλδπλνο αγνξάο φκσο ζρεηίδεηαη
θαη κε έλα ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ (investment portfolio). Ο ρξνληθφο νξίδνληαο είλαη
κεγαιχηεξνο (κήλεο αληί γηα εκέξεο), θαη είλαη ν ρξφλνο κέζα ζηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα πεηχρεη
κηα επηιεγκέλε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή, ή ην δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν κεηξάηαη ε απφδνζε ελφο
δηαρεηξηζηή επελδχζεσλ.
Δίλαη ν θίλδπλνο ηεο επέλδπζεο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηηο θηλήζεηο ηεο ζπλνιηθήο
αγνξάο θαη ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαιεηθζεί κε ηε δηαθνξνπνίεζε (diversification) ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ. Ο θίλδπλνο απηφο νθείιεηαη ζε δπλάκεηο αλεμάξηεηεο απφ θάζε μερσξηζηή
επέλδπζε πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ θάζε επελδπηή. Δλέρεηαη ζε φια ηα
αμηφγξαθα, είηε είλαη κεηνρέο είηε είλαη νκνινγίεο, θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν
επηηνθίσλ, ηνλ θίλδπλν αγνξάο, ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν
πιεζσξηζκνχ.(Γαιηάηζνο 2010,Αγγειφπνπινο 2008)

5.4.2 Μέηξεζε ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο
Πξνθεηκέλνπ νη ηξάπεδεο λα κεηξνχλ ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθά
κνληέια, πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηεο πηζαλήο ή δπλεηηθήο δεκίαο γηα έλα
ραξηνθπιάθην. Σα κνληέια απηά είλαη γλσζηά σο VAR (Value At Risk) Models θαη
ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη ησλ
ζπζρεηίζεσλ δηαθφξσλ επελδχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηελ εθηηκψκελε δηαθχκαλζε
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηεο εθηηκψκελεο ή δπλεηηθήο
δεκηάο. Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο εζσηεξηθψλ κνληέισλ (internal models) απφ ηηο ηξάπεδεο κε
απζηεξέο πξνυπνζέζεηο ειέγρνπ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, θαζηζηά δπλαηφ ηνλ ππνινγηζκφ
θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ απηφ πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηνπο
γεληθνχο ζεζκηθνχο θαλφλεο θαη θαζηζηά έηζη δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο.
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Καζψο ε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ εκπεξηέρεη πνζνηηθή δηάζηαζε, ην απνηέιεζκα ηεο
κέηξεζεο κε ηε κέζνδν VAR, φπσο θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν, πξέπεη λα είλαη ν
πνζνηηθφο ππνινγηζκφο ηεο αλακελφκελεο δεκηάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ή ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ, νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ
εκπεξηθιείνπλ θίλδπλν, δειαδή απφ παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο ηα επηηφθηα, ην ζπλάιιαγκα, ηα
ρξεφγξαθα, νη κεηνρέο, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, θ.ν.θ. Με ηε κέζνδν VAR
κεηξηέηαη, θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά, ε πςειφηεξε πηζαλή ή αλακελφκελε δεκηά
θαη θαηά ζπλέπεηα ε κείσζε (δεκηά) ηεο αμίαο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ή ε κείσζε ηεο αμίαο
(θαζαξήο ζέζεο) ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ
νξίδνληα ή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ δηαζηήκαηνο
ζηαηηζηηθήο εκπηζηνζχλεο (δειαδή κε πξνεπηιεγκέλε πηζαλφηεηα). Πξνζδηνξίδεη δειαδή ηελ
πνζφηεηα ηεο δεκηάο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν π.ρ. κηαο εκέξαο ή 10 εκεξψλ ή ελφο κελφο κε κηα
πηζαλφηεηα π.ρ. 95% ή 99%.
Δπίζεο ,κε ηνλ φξν θαλνληθέο ζπλζήθεο αγνξάο αλαθεξφκαζηε ζηελ αγνξά ζηελ νπνία
δελ παξαηεξνχληαη θαηλφκελα ή θαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε έληαζε θαη εκθάληζε είλαη πέξαλ
απφ ηα ζπλήζσο πξνζδνθψκελα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ κε ηε
κέζνδν ησλ εζσηεξηθψλ κνληέισλ (VAR Models) ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
αλεμάξηεηε κνλάδα ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ θαη λα αθνινπζεί ηηο νκνηφκνξθεο πξνυπνζέζεηο πνπ
έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηζρχνπλ γηα φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.(πξηφπνπινο )

5.5 Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο

5.5.1 Ζ έλλνηα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ
Σφζν ν πηζησηηθφο φζν θαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο είλαη δπλαηφλ λα πνζνζηηθνπνηεζνχλ κέζσ
ηεο ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ ή κνληέισλ κέηξεζεο .Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη θίλδπλνη
πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο , νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ εχθνια θαη κε
δπζθνιία θαηαηάζζνληαη ζε θάπνηα θαηεγνξία θηλδχλσλ. Σέηνηνπ είδνπο θίλδπλνη είλαη ν
θίλδπλνο απάηεο απφ ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδαο, νη θίλδπλνη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (πρ.
ζεηζκφο, ππξθαγηά), ν θίλδπλνο δεκηάο απφ δηαθνπέο ξεχκαηνο, ν θίλδπλνο ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπζηεκάησλ θιπ. Οη θίλδπλνη απηνί ππάγνληαη ζε κηα γεληθφηεξε νκάδα θηλδχλσλ θαη
δηακνξθψλνπλ ζπλνιηθά έλα λέν θίλδπλν, ηνλ ιεγφκελν ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν.
Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο εκπεξηέρεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο ηξάπεδαο θαη
απνηειεί ηε δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ απνηπρία ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ
ζπζηεκάησλ ή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Οη ηξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη απηφ ηνλ θίλδπλν,
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εθαξκφδνληαο απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζέηνληαο αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο ζε φιεο ηηο
ιεηηνπξγίεο. ήκεξα ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπ ζεκαληηθφηεξνπο
θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο, θαζψο έρεη απνθαλζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ
πεξηπηψζεσλ εκθάληζεο κεγάισλ δεκηψλ νθείινληαη ζε θάπνηα πεγή ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ε
νπνία δελ είρε ηχρεη ζσζηήο δηαρείξηζεο. Παξαδείγκαηα πεγψλ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ
απνηεινχλ ν αλεπαξθήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ, νη απάηεο, ηα θνξνινγηθά ιάζε, ηα ζέκαηα
λνκηθήο θχζεσο, ν κε νξζνινγηθφο ππνινγηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ ζηηο επνπηηθέο αξρέο θηι. Ζ
θχζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ είλαη ηέηνηα πνπ, αλ ζπγθξηζεί κε ηνπο ινηπνχο θηλδχλνπο
θαηαιακβάλεη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδεη κηα ηξάπεδα.
Ωζηφζν, εκπεξηέρεη πηζαλφλ ιεηηνπξγίεο θαη γεγνλφηα, ε εκθάληζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
νδεγήζεη κηα ηξάπεδα ζε ρξενθνπία.
ηελ πξνζπάζεηά καο λα δψζνπκε έλαλ πιήξε θαη ζαθή νξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θηλδχλνπ δπζθνιεπφκαζηε , θαζψο ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ησλ θηλδχλσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ ή ε
βαξχηεηα ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο .Παξφια απηά έλαο γεληθφο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ νξίδεη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν
σο ηνλ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ θάζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή πεγή. Δίλαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο
πεγάδεη απφ εζσηεξηθέο δπζιεηηνπξγίεο ελφο πηζησηηθνχ νξγαληζκνχ, φπσο αλζξψπηλα ιάζε ή
παξαιείςεηο, ηερληθά πξνβιήκαηα θηι. Με άιια ιφγηα, ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηηο
απψιεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ
εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ησλ αλζξψπηλσλ ζθαικάησλ, απνηπρηψλ ηνπ management θαη
ελδερφκελσλ δπζρεξεηψλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο εηαηξηθήο δηνίθεζεο (κεηφρσλ,
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή εθπξνζψπσλ εξγαδνκέλσλ). Σέηνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα
πξνθχςνπλ απφ ηελ αδπλακία αλάιεςεο πξνιεπηηθήο δξάζεο. Έλα ζεκαληηθφ είδνο
ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ αθνξά ζηνλ ηερλνινγηθφ θίλδπλν, δειαδή ζηνλ θίλδπλν βιάβεο ή
αλεπάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αλάγθε
πξνζηαζίαο ησλ ζπζηεκάησλ απφ ελδνγελείο δπζρέξεηεο ή εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο. Σέινο,
άιιεο φςεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλνπλ γεγνλφηα φπσο ππξθαγηέο, ζεηζκνχο ή
άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο.(Γαιηάηζνο 2010, Ενπνπλίδεο 2009, Αγγειφπνπινο 2008)
5.5.2 Μέηξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ
Γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν δελ έρεη αλαπηπρζεί θάπνηα γεληθά απνδεθηή κέζνδνο κέηξεζεο
φπσο γηα ηνπο ινηπνχο θηλδχλνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο επηρεηξήζεηο δέρνληαη ην ιεηηνπξγηθφ
θίλδπλν σο έλα κε αλαζηξέςηκν ή αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν θαη ελζσκαηψλνπλ ηηο ζρεηηθέο
δεκηέο ζηα έθηαθηα έμνδά ηνπο.
Ωζηφζν , κία νκάδα κεζφδσλ κέηξεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ίζσο ε πιένλ
δηαδεδνκέλε, βαζίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή θαη θαηάηαμε ζε έλα πίλαθα φισλ ησλ πηζαλψλ
γεγνλφησλ ή αηηηψλ πξφθιεζεο απηνχ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο θαη
θαηαγξαθήο παξαηεξήζεσλ δεκηάο αλά αηηία θαη δξαζηεξηφηεηα ηεο ηξάπεδαο. Με ηνλ ηξφπν
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απηφ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ζπκπιεξσζεί ζεκαληηθφο ζηαηηζηηθά αξηζκφο
παξαηεξήζεσλ, αλαγλσξίδνληαη ηα γεγνλφηα πνπ νδεγνχλ ζπρλφηεξα ζε δεκηά, θαζψο θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξντφληα ζηα νπνία ε δεκηά απηή εκθαλίδεηαη. Έηζη, ε ηξάπεδα
δεκηνπξγεί βάζεηο δεδνκέλσλ ζπζρεηηζκνχ γεγνλφησλ πνπ πξνθαινχλ δεκηά θαη
ππνινγηδφκελεο δεκηάο αλά γεγνλφο θαη πξντφλ. Ζ βάζε απηή αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο νκάδεο
παξαηεξήζεσλ.
Δπνκέλσο , θάζε ηξάπεδα αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ
ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο ζρεηηθήο πνζνηηθνπνίεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε, είλαη
ζε ζέζε λα δηαηππψζεη ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ή θαη λα
δηακνξθψζεη δείθηεο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ
θηλδχλνπ. Ζ δηαρείξηζε απηή ππάγεηαη ζε κηα ζπλνιηθή πνιηηηθή δηαθπβέξλεζεο πνπ θαιχπηεη
ην ζχλνιν ηεο ηεξαξρίαο μεθηλψληαο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη θαηαιήγνληαο ζηε
ηειεπηαία βαζκίδα ηεξαξρίαο.
ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ είλαη ηδηαίηεξα
πνιχπινθε, θαζψο νη πεγέο θαη ηα αίηηα ηνπ θηλδχλνπ εμειίζζνληαη θαη αθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο
ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. κσο νη ηξάπεδεο, αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο
αλάιπζεο, κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη πην
απζηεξφο θαη παξάιιεια λα πξνυπνινγίζνπλ ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ απηνχ θαη εθφζνλ θξίλεηαη
αλαγθαίν λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Καηφπηλ, αμηνπνηψληαο ηελ πνζνηηθνπνίεζε πνπ
πξνθχπηεη κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη πξνο θάιπςε απφ
ηελ πθηζηάκελε ή ελδερφκελε έθζεζε ζην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν.
Ζ δηαρείξηζε ζε λέα βάζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε επηπξφζζεηε απαίηεζε πνπ
ηίζεηαη απφ ηε λέν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο . Ζ πξνιεπηηθή δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θηλδχλνπ έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θάζε ηξάπεδαο.
Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο ζε ζέκαηα αζθαιείαο, κε ηελ πινπνίεζε λέσλ
πνιηηηθψλ αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ θάιπςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.

5.6 Άιιεο Μνξθέο Κηλδύλσλ

ηελ πξνζπάζεηα καο λα κε γίλνπκε θνπξαζηηθνί αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο ζηνπο
βαζηθφηεξνπο θηλδχλνπο ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ .Δπίζεο , εζηηάζακε ηελ πξνζνρή καο ζηε
κέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο αλάιπζήο
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ηνπο .ηε ζπλέρεηα ζα μερσξίζνπκε κεξηθνχο αθφκα ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο κέζα απφ έλα
κεγάιν εχξνο θαηεγνξηψλ , ζεσξψληαο ηνπο πάληα σο κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ εξεπλά καο .
5.6.1 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο καδί κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απνηεινχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ή
ρξεκαηνδνηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην ρξφλν θαη ηελ ελδερφκελε
δεκία θαηά ηε κεηαηξνπή κηαο επέλδπζεο ζε κεηξεηά. Αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία
πξαγκαηνπνίεζεο κηαο ζπλαιιαγήο ιφγσ έιιεηςεο επαξθνχο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά. Σν
Σκήκα Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ κηαο ηξάπεδαο επζχλεηαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο,
πξνθεηκέλνπ ε ηξάπεδα λα είλαη ζε ζέζε αλά πάζα ζηηγκή λα απνπιεξψλεη ηηο πνηθίιεο
ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο.
Δίλαη ν θίλδπλνο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηε δεπηεξνγελή αγνξά, ζηελ νπνία απνηειεί
αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο έλα αμηφγξαθν. ηαλ έλαο επελδπηήο αγνξάδεη έλα αμηφγξαθν,
πξνζδνθά λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέςεη ην αμηφγξαθν απηφ ζε κεηξεηά, εάλ θάπνηα ζηηγκή
ρξεηαζηεί. Ζ ηθαλφηεηα κηαο επέλδπζεο λα κεηαηξαπεί ζε κεηξεηά ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα, ρσξίο λα ππνρξεσζεί ν επελδπηήο λα παξαρσξήζεη ζεκαληηθέο εθπηψζεηο ε
πξνκήζεηεο είλαη γλσζηή σο ξεπζηφηεηα. πλεπψο, φζν πεξηζζφηεξε αβεβαηφηεηα ππάξρεη
ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηηο παξαρσξήζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο επέλδπζεο
ζε κεηξεηά, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο πνπ ελέρεη ε επέλδπζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα σο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο νξίδεηαη ε πηζαλφηεηα δεκηάο θαη, θαη’
επέθηαζε, κείσζεο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ηξάπεδαο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ελδερφκελε
αδπλακία πξνο:





έγθαηξε θαη πιήξε θάιπςε ηξερνπζψλ θαη κειινληηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ (πρ. ησλ θαηαζέζεσλ), φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο,
άληιεζε θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε απμεκέλεο δήηεζεο δαλείσλ ή επελδπηηθψλ
επηθεξδψλ ηνπνζεηήζεσλ,
δηαηήξεζε επηθεξδψλ ηνπνζεηήζεσλ ή/θαη επαλαρξεκαηνδφηεζε ηνπνζεηήζεσλ κε
πςειφηεξν επηηφθην,
έγθαηξε θαη απνδνηηθή ηνπνζέηεζε κε αλακελφκελσλ ή έθηαθησλ εηζξνψλ.

Μάιηζηα , ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 32 (Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη
Παξνπζίαζε) «θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο ε νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο
ζηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ γηα λα θαιχςεη ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ αδπλακία έγθαηξεο
πψιεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θνληά ζηελ εχινγε αμία ηνπ».
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Σέινο λα ζεκεησζεί φηη ε επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ
ξεπζηφηεηαο είλαη ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ησλ αλνηγκάησλ ξεπζηφηεηαο (liquidity gap
analysis). Ζ βαζηθή ηερληθή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε θαηάηαμε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο ηξάπεδαο ζε ρξνληθέο δψλεο ιήμεο ή
σξίκαλζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ε θαηαγξαθή ηνπο ζε πίλαθεο ξεπζηφηεηαο. Ο αξηζκφο ησλ
ρξνληθψλ δσλψλ θαη ην εχξνο ηεο θάζε δψλεο απνηειεί επηινγή ηεο θάζε ηξάπεδαο βαζηζκέλε
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ.
ηελ πεξίπησζε ηήξεζεο ζηνηρείσλ ξεπζηφηεηαο γηα επνπηηθνχο ιφγνπο νη ρξνληθέο δψλεο
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη είλαη θνηλέο γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο.(Γαιηάηζνο 2010,
Ενπνπλίδεο 2009 , Αγγειφπνπινο 2008 , Βαζηιείνπ 2008)
5.6.2 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ή θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ απμνκείσζε ησλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα δεκηάο ή κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο
ζέζεο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηεο αμίαο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ιφγσ κηαο κεηαβνιήο ηεο
ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο ζην νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κηα επέλδπζε (ζέζε long) ή ζην νπνίν
έρνπλ αληιεζεί ηα θεθάιαηα (ζέζε short) σο πξνο ην λφκηζκα ζην νπνίν απηέο απνηηκψληαη. Γηα
παξάδεηγκα, εάλ έλαο Ακεξηθαλφο επελδπηήο αγνξάζεη κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, νη
απνδφζεηο πνπ ζα έρεη απφ ηνπο ηίηινπο απηνχο ζα εμαξηεζνχλ απφ θαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο
ηζνηηκίαο δνιαξίνπ – επξψ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κηα ζεκαληηθή δηνιίζζεζε ηνπ επξψ έλαληη
ηνπ δνιαξίνπ είλαη πηζαλφ λα πεξηνξίζεη κηα αμηφινγε απφδνζε ησλ ειιεληθψλ κεηνρψλ. Σν
λφκηζκα απνηίκεζεο, ην νπνίν απνηειεί θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο, είλαη ζπλήζσο ην εγρψξην
λφκηζκα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ επελδπηή ζην νπνίν ζπληάζζνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο
ηνπ θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλή απψιεηα
εηζνδήκαηνο ιφγσ κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία
δειψλεη ηηο κνλάδεο ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αγνξάζεη κία κνλάδα
μέλνπ λνκίζκαηνο.
Μάιηζηα , ν θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο θηλδχλνπο αγνξάο, πνπ
ζεκαίλεη φηη είλαη απνηέιεζκα ησλ ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο
ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. πγθεθξηκέλα, πξνήιζε απφ ηε κεηαβνιή ζην
ζχζηεκα δηακφξθσζεο ησλ ηζνηηκηψλ ησλ δηαθφξσλ λνκηζκάησλ κε ηε κεηάβαζε, κεηά ην 1973,
απφ ην ζχζηεκα ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ (ζχζηεκα Breton Woods) ζην ζχζηεκα θπκαηλνκέλσλ
ηζνηηκηψλ, φπνπ νη βαζηθνί παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ ησλ λνκηζκάησλ (ηζνηηκηψλ)
είλαη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε γηα θάζε λφκηζκα ζε νξγαλσκέλεο θαη κε νξγαλσκέλεο αγνξέο.
Ο ζπλνιηθφο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο κηαο ηξάπεδαο ή γεληθφηεξα ελφο
ραξηνθπιαθίνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ αλά λφκηζκα. Έηζη,
ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο δεκηάο ή ηνπ θέξδνπο ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο ηξάπεδαο ή
ζηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.
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Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 32
(Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Παξνπζίαζε) ε έλλνηα ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ
θηλδχλνπ νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο ηεο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ
εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Σαπηφζεκνο είλαη θαη ν νξηζκφο
ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 7 (Υξεκαηννηθνλνκηθά
Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο), φπνπ σο θίλδπλνο νξίδεηαη ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακεηαθέο
ξνέο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζηηο
ηζνηηκίεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. (Κφληνο 2010, Αγγειφπνπινο 2008)
5.6.3 Ζζηθόο θίλδπλνο
Ο δαλεηζκφο κε δπζκελείο φξνπο απμάλεη ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ απφ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε θαη
ηείλεη λα θιηκαθψλεη ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ (probability of default).
Δλαιιαθηηθά, φζν πςειφηεξν είλαη ην επηηφθην δαλεηζκνχ απφ ηελ ηξάπεδα, ηφζν πεξηζζφηεξν
σζεί ηνλ νθεηιέηε ζε αλάιεςε κεγαιχηεξνπ θηλδχλνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ πηζαλφηεηα
αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ κεγαιχηεξε. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθφκε πςειφηεξα
επηηφθηα δαλεηζκνχ απφ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ. Ο εζηθφο θίλδπλνο επηδεηλψλεηαη ζην δαλεηζκφ
πηζησηηθψλ θαξηψλ απφ ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη είλαη πηζαλφ λα πξνζθχγνπλ ζην δαλεηζκφ
κέζσ ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, γηα πίζησζε ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο ηνπο δπζπξαγίαο,
απνδίδνληάο ηεο ην ξφιν ηνπ δαλεηζηή ηεο έζραηεο ιχζεο.
Σν πξφβιεκα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ ζπκβαίλεη κεηά ηελ ζπλαιιαγή. Ο δαλεηζηήο
αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν ν δαλεηδφκελνο λα θάλεη θάηη πνπ είλαη αλεπηζχκεην (αλήζηθν) ζηνλ
δαλεηζηή, γηαηί απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα κε απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ, κε απνηέιεζκα αξθεηνί
δαλεηζηέο λα κελ θάλνπλ ρνξεγήζεηο.
Ο εζηθφο θίλδπλνο (moral hazard) είλαη ν θίλδπλνο πνπ δεκηνπξγείηαη, γεληθά, απφ ηνλ
ηξφπν δσήο ελφο αηφκνπ θαη ηελ ελ γέλεη ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δίλαη ε πηζαλφηεηα γηα
πξφζσπν ή νξγαληζκφ, πνπ δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν, λα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ
ζα έθαλε εθφζνλ εθηίζεην. Ο εζηθφο θίλδπλνο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ αλζξψπηλε θχζε,
εμαξηάηαη ινηπφλ απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ δαλεηδνκέλνπ, ή ζηελ πεξίπησζε κηαο επηρείξεζεο,
απφ ην απαζρνινχκελν εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ θαη ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά
ηελ εξγαζία. Δλδέρεηαη, δειαδή, ην πξνζσπηθφ λα είλαη επζπλείδεην θαη λα επηδεηθλχεη,
επηκέιεηα, δήιν θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρεηξήζεσο, ή θαη αληίζεηα.
Σέινο ,ν εζηθφο θίλδπλνο θαη ε ζηελφηεηα ηνπ ρξήκαηνο είλαη, ζε έλα κεγάιν βαζκφ, ν
θχξηνο παξάγνληαο φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νηθνλνκίαο, ησλ θξίζεσλ θαη ηεο αζπκθσλίαο
ησλ ζεζκψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο.(Ενπνπλίδεο-Λεκνλάθεο 2009)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ΣΑ ΤΜΦΩΝΑ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ

6.1 Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζπζηάζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1974 απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ
θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Οκάδαο ησλ 10(G-10), θαη κέιε ηεο απνηεινχλ ην Βέιγην , ν Καλαδάο ,
ε Γαιιία , ε Γεξκαλία , ε Ηαπσλία , ε Ηζπαλία , ε Ηηαιία , ην Λνπμεκβνχξγν , ε Οιιαλδία , ε
νπεδία , ε Διβεηία , ην Ζλσκέλν Βαζίιεην , θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο .Ζ Δπηηξνπή
ζπγθαιείηαη ηέζζεξεηο θνξέο ην ρξφλν θαη δηαζέηεη πεξίπνπ ηξηάληα ηερληθέο Οκάδεο Έξγνπ ,
ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο .Θεσξείηαη νξγάλσζε ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί ζηα
πιαίζηα ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ , ελψ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί σο άηππν
«θφξνπκ» γηα αληαιιαγέο απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο .
Δπίζεο , ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκπίπηεη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods θαη ηελ απαξρή ηεο δηακφξθσζεο ελφο παγθφζκηνπ
λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ
ηζνηηκηψλ , ηηο ζπρλέο αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ
κεγεζψλ .ηα πιαίζηα απηά νη ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηνπο
θηλδχλνπο θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο ε θεξεγγπφηεηα θαη ε
ζηαζεξφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζσ ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ .
Σν βαζηθφ αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο αθνξά ηε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηελ
πξνιεπηηθή επνπηεία ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ Σξαπεδψλ. Πξφθεηηαη γηα νκνηφκνξθνπο
θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ
θεθαιαίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε είδνπο θηλδχλνπ. Δθηφο φκσο απφ ηα ζέκαηα ηεο
επάξθεηαο ησλ θεθαιαίσλ ε Δπηηξνπή εθδίδεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαηά ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηείηαη θαη ην πξψην θξηηήξην ηεο απνζηνιήο
ηνπο. Αθφκε , θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη ε πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζρεηηθά κε νηθνλνκηθά ζέκαηα , ε έξεπλα ζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα , θαζψο θαη ππεξεζίεο βαζηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ ησλ θεληξηθψλ
ηξαπεδψλ ζηηο κεηαμχ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ππεξεζίεο ζεκαηνθχιαθα ζε
δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο .
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6.2 Οη ηόρνη ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο

πσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ έλαο απφ ηνπ βαζηθφηεξνπο ξφινπο ηεο Δπηηξνπήο ηεο
Βαζηιείαο είλαη λα πξνσζεί , ζηεξίδεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ
ρσξψλ-κειψλ ζε ζέκαηα ηξαπεδηθήο επνπηείαο . Απψηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία θαη
πξνψζεζε κίαο νκνηφκνξθεο εξκελείαο ελλνηψλ ζρεηηθψλ κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ , ψζηε λα δηακνξθσζεί κία απνηειεζκαηηθή ηξαπεδηθή επνπηεία ζε παγθφζκην
επίπεδν θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο .
Δθφζνλ ε Δπηηξνπή δελ απνηειεί λνκηθή πξνζσπηθφηεηα , ζηελ νπζία δε ζεσξείηαη κία
ππεξεζληθή επνπηηθή αξρή. Οη πξνηάζεηο , ηα επνπηηθά πξφηππα , νη επνπηηθνί θαλφλεο θαη νη
ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ ζέηεη δελ επηβάιινληαη θαη νχηε έρνπλ λνκηθή ηζρχ . Αληηζέησο , εηζεγείηαη
πξαθηηθέο κε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα , κε ηελ πξνζδνθία φηη απηέο ζα γίλνπλ απνδεθηέο απφ
ηηο εζληθέο αξρέο , θαη βάζεη απηψλ ζα πξνηαζνχλ ελέξγεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν ζηα δεδνκέλα ηεο νηθείαο αγνξάο .Με ηνλ ηξφπν απηφ , εληζρχεη ηε ζχγθιηζε
πξνο κία θνηλή πξνζέγγηζε θαη θνηλψο απνδεθηνχο θαλφλεο , ρσξίο παξάιιεια λα πξνζπαζεί λα
επηβάιιεη ιεπηνκεξή ελαξκφληζε ησλ επνπηηθψλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα θξάηε-κέιε .
Δπνκέλσο , απψηεξν ζηφρν ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ζπληζηά ε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα .
Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ ηξηάληα ηερληθέο επηηξνπέο
εξγαζίαο θαη δεκνζηεχεη ζπλερψο πνιιά ζπκβνπιεπηηθά θείκελα. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ
Δπνπηηθνχ Πιαηζίνπ Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Βαζηιείαο γηα ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα
βαζίδνληαη ζηε ζεσξία δεκφζηαο ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο (Public Regulation Theory) θαη
εηδηθφηεξα ζηε ζεσξία Σξαπεδηθήο Ρπζκηζηηθήο Πνιηηηθήο (Theory of Bank Regulation), θαη
επηθεληξψλνληαη ζηελ :


Γηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο επξσζηίαο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
 Γηακφξθσζε ηζνδχλακσλ φξσλ αληαγσληζκνχ, θπξίσο ζε δηεζλέο επίπεδν, κεηαμχ ησλ
δηεζλψο δξαζηεξηνπνηεκέλσλ ηξαπεδψλ θαη κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επελδπηηθψλ
εηαηξηψλ.
 Δλζάξξπλζε ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ γηα άζθεζε απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Δπίζεο κεηαμχ ησλ βαζηθφηεξσλ ζηφρσλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη θαη ε ζκίθξπλζε ηνπ
ράζκαηνο ζηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ζηφρνο, ν νπνίνο
επηδηψθεηαη κε ηελ πξνψζεζε αθελφο, ηεο χπαξμεο ζπζηεκάησλ επνπηείαο ζε φια ηα ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα παγθνζκίσο θαη αθεηέξνπ, ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.
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Μνινλφηη νη θαλφλεο πνπ ζεζπίδεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δελ έρνπλ λνκηθά
εμαλαγθαζηηθφ ραξαθηήξα αιιά ιέγεηαη φηη έρνπλ «ζπκβνπιεπηηθφ» ραξαθηήξα, ε επηξξνή ηνπ
έξγνπ ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν εληφο, φζν θαη εθηφο ηνπ θχθινπ ησλ επνπηηθψλ
αξρψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζή ηεο, θαζψο κεγάιν ηκήκα ηνπ έξγνπ ηεο έρεη πηνζεηεζεί
απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο πνιιψλ θξαηψλ πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζή ηεο. Δπηπιένλ, ην
έξγν ηεο έρεη θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηελ
πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ ζηελ εληαία επξσπατθή αγνξά θαη θαη’ εμνρήλ ζηε ζεκαηηθή
ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ.
Σα βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ ηεο είλαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
γηα λα ξπζκίζεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ ζε εζληθφ επίπεδν, ε
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαλφλσλ επνπηείαο, ε ζέζπηζε ειάρηζησλ πξνηχπσλ θαη
θαλφλσλ επνπηείαο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέκαηα πνπ θάζε θνξά ππάξρεη αλάγθε λα γίλεη απηφ.
εκεηψλεηαη φηη εθηφο απφ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, ππάξρνπλ θαη άιια ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο Δπηηξνπήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη:
 ε επνπηεία ησλ ζέζεσλ ζε ζπλάιιαγκα
 ε δηαρείξηζε ηνπ δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ ζην εμσηεξηθφ
 ε δηαρείξηζε ησλ ζέζεσλ ζε ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ
 ε απνθπγή ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ γηα εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο
 ηα κεγάια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα
 ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ησλ ζέζεσλ ζε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη
 ε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
Δπηπξφζζεηα, αζρνιείηαη θαη κε ζέκαηα φπσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ν νηθνλνκηθφο
έιεγρνο ησλ πειαηψλ.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ε Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ρψξνπ, φπσο ν νξγαληζκφο IOSCO (International Organization of Securities
Commissions) θαη IAIS. Δπηπιένλ, δηαηεξεί ζπλεξγαζία κε θνξείο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ θαη
αζθαιηζηηθνχ ηνκέα, απνζθνπψληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
«ηξάπεδα πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ» θαη ηελ ελνπνίεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρψξνπ.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξνπζία ηεο θαη ζε ζέκαηα φπσο ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ ζηηο ηξάπεδεο, θαζψο θαη ζε ππνζέζεηο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ πνπ
αθνξνχλ ζηηο ηξάπεδεο.
Σνλίδεηαη, ηέινο, φηη νη πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε
απφ πνιιέο ρψξεο ησλ θαλφλσλ απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηηο επνπηηθέο
αξρέο, θαζψο θαη ηελ επηβνιή απηψλ θαηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζε ηξάπεδεο.
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6.3 Βαζηιεία Η

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηα βαζηθφηεξα ζεκεία ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο Η
, ελψ παξάιιεια ζα ηνλίζνπκε ηηο βαζηθφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ βάζεη ησλ
ζπλερψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ . Σέινο ζα αλαθέξνπκε θαη ηηο θπξηφηεξεο αδπλακίεο ηνπ
πξψηνπ ζπκθψλνπ , γεγνλφο πνπ άιισζηε νδήγεζε ζηελ ζέζπηζε ησλ λέσλ θαλφλσλ ηεο
Βαζηιείαο ΗΗ .
6.3.1 Δηζαγσγή
Σα ηειεπηαία ρξφληα δηαλχνπκε κία πεξίνδν έληνλεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο , κε απνηέιεζκα ε
Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ
ηξαπεδψλ . Μάιηζηα , απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980 ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη παξάιιεια κε ηελ
αλάπηπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ , θαη θπξίσο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ , έιαβε
ρψξα ε απαξρή ηεο επηδείλσζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πιήζνπο κεγάισλ δηεζλψλ
ηξαπεδψλ .
Δπνκέλσο , πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπεί ε επηδείλσζε ησλ απνδεθηψλ κεγεζψλ ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ , ηνπιάρηζηνλ ζηηο ρψξεο ηεο νκάδαο ησλ δέθα ,
δηακνξθψζεθε κία θνηλή αληίιεςε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη
πηνζέηεζε ελφο Γηεζλνχο πκθψλνπ . θνπφο απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ αθελφο ε
ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ ε απάιεηςε
θάζε πεγήο δεκηνπξγίαο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ πξνεξρφκελεο απφ ηηο δηαθνξέο ζηηο αλάγθεο
θαη ζηε κέηξεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ . Απνηέιεζκα ησλ
αλσηέξσ ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη δεκνζηνπνίεζε , ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1987 , ελφο
ζπκβνπιεπηηθνχ εγγξάθνπ . Σν ελ ιφγσ έγγξαθν , χζηεξα απφ κία ζεηξά παξαηεξήζεσλ ,
νξηζηηθνπνηήζεθε ζε έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ , γλσζηφ σο χκθσλν ηεο Βαζηιείαο
γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (Βαζηιεία Η) . Σν ζχκθσλν απηφ αθνχ εγθξίζεθε απφ ηηο αξρέο
ησλ ρσξψλ ηεο νκάδαο ησλ δέθα , ζηε ζπλέρεηα δφζεθε γηα εθαξκνγή ζηηο ηξάπεδεο ηνλ Ηνχιην
ηνπ 1988 , νξίδνληαο σο ηειηθφ ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ 31/12/92 . Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζπκθψλνπ ην 1988 θαη έπεηηα , ην έγγξαθν
πηνζεηήζεθε ζηαδηαθά φρη κφλν απφ ρψξεο- κέιε ηεο νκάδαο ησλ δέθα αιιά θαη απφ πνιιέο
άιιεο , ηδηαίηεξα απφ ρψξεο κε ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο .
Σν ζχζηεκα εηζήγαγε ηελ εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
ησλ εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ , ζέηνληαο ηαπηφρξνλα έλα
ειάρηζην φξην απαηηνχκελσλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ ίζν κε ην 8% ηνπ ζηαζκηζκέλνπ
ελεξγεηηθνχ(δείθηεο θεξεγγπφηεηαο). Με ιίγα ιφγηα , ν ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο είλαη έλαο
αξηζκνδείθηεο κε αξηζκεηή ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ , θαη
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παξνλνκαζηή ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ ,
ζηαζκηζκέλσλ κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν .
Σα ίδηα θεθάιαηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ιφγνπο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, δειαδή
ν αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο, νξίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή, δηαθνξνπνηεκέλα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
απφ ηα ινγηζηηθά ίδηα θεθάιαηα θαη γηα ην ιφγν απηφ έγηλαλ γλσζηά σο επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα.
ηα θεθάιαηα απηά, πέξαλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ απνζεκαηηθψλ (θεθάιαηα Tier 1)
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηεο κνξθέο μέλσλ θεθαιαίσλ, φπσο ηα νκνινγηαθά δάλεηα
κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (θεθάιαηα Tier 2). Οη ζηαζκίζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
αλαθέξνληαη ζηνλ αλαιακβαλφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν θαη είλαη ηππνπνηεκέλεο θαη εληαίεο γηα φια
ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Απφ ηηο ζηαζκίζεηο πξνθχπηεη ην χςνο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ
θαη ν παξνλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο ηνπ δείθηε θεξεγγπφηεηαο.
Ζ εθαξκνγή ηνπ δείθηε θεξεγγπφηεηαο είρε σο απνηέιεζκα, νη εξγαζίεο «εθηφο
ηζνινγηζκνχ’ λα κελ μεθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ έηζη ψζηε λα δίλεηαη κηα
νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο. εκεηψλεηαη, επηπιένλ, φηη
ν ελ ιφγσ δείθηεο δελ ππνινγίδεη ην γεληθφ θίλδπλν, αιιά ηνλ εηδηθφ, ζηαζκίδνληαο θάζε
ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κε έλα ζπληειεζηή, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν λένο δείθηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο εμεηδηθεχηεθε θαη εηζήρζε κε ηηο νδεγίεο πεξί ζπληειεζηή θεξεγγπφηεηαο θαη ηδίσλ
θεθαιαίσλ. Σέινο ,ζηελ Διιάδα ε εθαξκνγή ηνπ ζπκθψλνπ ζρεηηθά κε ηα επνπηηθά ίδηα
θεθάιαηα εμεηδηθεχηεθε κε ηελ ΠΓΣΔ 2053/92, ηα ζέκαηα ηεο ζηάζκηζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ κε
ηελ ΠΓΣΔ 2054/18.3.92, ελψ νη δχν πξάμεηο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ηελ ΠΓΣΔ
2524/23.7.2003.(Αγγειφπνπινο 2008)
6.3.2 Οη Βαζηθόηεξεο Σξνπνπνηήζεηο
Πνιινί απφ ηνπο φξνπο πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, νη νπνίνη ηέζεθαλ ην 1988,
ηξνπνπνηήζεθαλ ή βειηηψζεθαλ ζηε ζπλέρεηα.
Έσο ην 1997, ε αξρηθή ζπκθσλία
ηξνπνπνηήζεθε ηέζζεξηο θνξέο. Οη ηξεηο πξψηεο ηξνπνπνηήζεηο ήηαλ ηερληθέο θαη αθνξνχζαλ
επηκέξνπο δηαηάμεηο, ελψ ην πεξηερφκελν ηεο ηέηαξηεο ηξνπνπνίεζεο νδήγεζε ζηε ζπκπιήξσζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξρηθνχ ζπκθψλνπ, ψζηε λα θαζηεξσζεί έλα πιαίζην θαλφλσλ αλαθνξηθά
κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ θάιπςή ηνπο ηφζν έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ, φζν θαη έλαληη ησλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1997, ινηπφλ, ε
Δπηηξνπή εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξψηνπ πκθψλνπ γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα,
ελζσκαηψλνληαο ζηε ζπλζήθε ηνπ 1988 ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο
αλνηρηέο ζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζε ζπλάιιαγκα, δηαπξαγκαηεπφκελνπο ηίηινπο ρξένπο, κεηνρέο,
εκπνξεχκαηα, θαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ λέσλ
δηαηάμεσλ νξίζηεθε ε 21-12-1997.ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε κέηξεζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο
ξπζκίζηεθε κε ηελ Οδεγία 96/3,ελψ ζηε ρψξα καο ελζσκαηψζεθε ζην ζεζκηθφ πιαίζην κε ην Ν.
2396/1996 θαη γηα ηηο ηξάπεδεο εμεηδηθεχηεθαλ κε ηελ ΠΓΣΔ 2397/1997.
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Γεδνκέλεο ηεο πξφβιεςεο γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο κφλν γηα ηνπο
δηαπξαγκαηεπφκελνπο ηίηινπο ρξένπο, νη ηξάπεδεο ήηαλ ππνρξεσκέλεο έσο ην ηέινο ηνπ 1997 λα
δηαρσξίζνπλ ην ραξηνθπιάθηφ ηνπο ζε εθείλν πνπ θαηείραλ γηα εηζφδεκα ή επέλδπζε, ην νπνίν
ραξαθηεξίζηεθε «επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην» θαη ζε εθείλν πνπ θαηείραλ γηα κεηαπψιεζε ή γηα
δηαπξαγκάηεπζε ζηηο δεπηεξνγελείο αγνξέο, ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε «εκπνξηθφ
ραξηνθπιάθην».
Δπνκέλσο , κε ηελ ελζσκάησζε θαη ησλ θηλδχλσλ αγνξάο ζην πθηζηάκελν ζχκθσλν ν
δείθηεο θεξεγγπφηεηαο δηακνξθψζεθε, θαζψο πξνζηέζεθαλ ζηνλ παξνλνκαζηή ηνπ νη θίλδπλνη
αγνξάο. Οη κέζνδνη κέηξεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ θηλδχλσλ αγνξάο ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα
ήηαλ ηππνπνηεκέλεο, ιεπηνκεξψο αλαιπφκελεο ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο. εκαληηθή
ήηαλ ε πξφβιεςε φηη, αληί ησλ ηππνπνηεκέλσλ κεζφδσλ , νη ηξάπεδεο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ
ελαιιαθηηθά ηελ αλάπηπμε βάζεη απζηεξψλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ηε ρξήζε
ελφο εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο Αμίαο ζε Κίλδπλν (Value at Risk-VAR) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο αγνξάο ηνπ
ζπλνιηθά.(Γιχθαο-Ξεξνγηάλλεο-ηατθνχξαο 2006)
6.3.3 Αδπλακίεο ηεο Βαζηιείαο Η
Αξρηθά ε Βαζηιεία Η ήηαλ ηδαληθή γηα ηηο ηξάπεδεο , θαζψο είρε πνιιέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ
επξσζηία απηψλ κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο . Ωζηφζν , πξφθεηηαη γηα έλα
ηππνπνηεκέλν ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηξάπεδα θαη δελ θαιχπηεη ηα
λέα πξντφληα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αγνξά (ηηηινπνίεζε , παξάγσγα θ.α.).Βέβαηα , ε
ζεκαληηθφηεξε αδπλακία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο , είλαη ε κε απνηειεζκαηηθή
δηαθνξνπνίεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
ην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηψλ, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί
θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απμεκέλεο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο θαη
ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζνχλ, ηηο νπνίεο ην χκθσλν Βαζηιείαο Η αδπλαηεί λα
αληηκεησπίζεη. ια ηα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα ζην ζπγθεθξηκέλν χκθσλν λα αζθεζεί
έληνλε θξηηηθή, θξηηηθή ε νπνία εζηίαδε θπξίσο ζηελ πεξηνξηζκέλε «επαηζζεζία» ησλ
ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθά αλαιακβαλφκελν
θίλδπλν θαη ηελ, σο απφξξνηα απηήο, κε ζχγθιηζε ηνπ χςνπο ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ δηαθξαηνχλ νη ηξάπεδεο γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ νξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο ειιείςεηο θαη
αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ην πξψην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο :
 Ζ νκαδνπνίεζε ζηηο θαηεγνξίεο ζηάζκηζεο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη πνιχ
ζπγθεληξσηηθή θαη σο έλα βαζκφ απζαίξεηε, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη επαξθήο
δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν θάζε ρξεκαηνδνηηθνχ
αλνίγκαηνο.
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 Γε ιακβάλνληαη ππφςε νη ινηπνί θίλδπλνη θαη εηδηθφηεξα, ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο,
δειαδή θίλδπλνο απφ αλεπάξθεηα ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, ιάζε θαηά ηε
δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ, θαηάρξεζε θ.α., αιιά εκκέζσο ζεσξείηαη φηη νη
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαιχπηνπλ θαη ηνπο
ινηπνχο θηλδχλνπο.
 Ζ επνπηηθή αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ηερληθψλ θαη πξντφλησλ δελ είλαη επαξθψο
εμεηδηθεπκέλε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ θαη ηα πηζησηηθά
παξάγσγα, ηερληθέο πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή αλάπηπμε σο κέζα κεηαθνξάο
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηελ αγνξά ή ζε άιιεο εηαηξίεο, θπξίσο ηξάπεδεο θαη
αζθαιηζηηθέο.
 Σν ελ ιφγσ χκθσλν φρη κφλν δελ παξέρεη θίλεηξα ζηηο ηξάπεδεο λα αλαπηχμνπλ
βειηησκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αιιά, αληίζεηα, αθελφο ελζαξξχλεη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ ηππηθή κφλν ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο θαη, αθεηέξνπ,
ππνρξεψλεη ηηο ηξάπεδεο πνπ είραλ αμηφπηζηα ζπζηήκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ θαη ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ θάιπςή ηνπ θεθαιαίσλ λα πξνβαίλνπλ ζε δηπιφ
ππνινγηζκφ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, έλα γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαη έλα γηα
ζπκκφξθσζε κε ηηο επνπηηθέο δηαηάμεηο.

6.4 Βαζηιεία ΗΗ

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ βαζηθή δνκή ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ,
αλαιχνληαο ηνπο ηξεηο ππιψλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη θαη νη θαλνληζκνί νη νπνίνη
επηβιήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ζχγρξνλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Δπίζεο ζα
αλαθεξζνχκε ζηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ε ζέζπηζε ηνπ λένπ ζπκθψλνπ , θαζψο θαη ηνλ ξφιν πνπ
δηαδξακάηηζε θαη ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο
θξίζεο .
6.4.1 Δηζαγσγή
Οη ζπλερείο εμειίμεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ , θέξλνπλ ζην πξνζθήλην θαη λέεο
πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην λέν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ .Δπνκέλσο
σο απφξξνηα ηεο αλεπάξθεηαο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ , ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην εηζαγάγεη ξηδηθέο
κεηαβνιέο θαη θαζηζηά απαξαίηεηεο θάπνηεο αιιαγέο ,κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φζν θαη ησλ πειαηψλ ηνπο , θάηη ην νπνίν
γίλεηαη αηζζεηφ κέζσ ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη.
Πην ζπγθεθξηκέλα , ην λέν πιαίζην επεθηείλεηαη φζνλ αθνξά ηελ θεθαιαηαθή επνπηεία ,
ζε ζέκαηα επνπηηθνχ ειέγρνπ , πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο θαη ζηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο
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απαηηήζεηο . Ζ ηειεπηαία αλαζεψξεζε πεξηείρε κεξηθέο ζεκαληηθέο θαη πξσηνπνξηαθέο ηδέεο ,
πνπ έπξεπε λα πηνζεηήζνπλ νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο .Γηα παξάδεηγκα ε αλαζεψξεζε ηνπ
Δπνπηηθνχ Πιαηζίνπ ην 2001 πεξηειάκβαλε θαη επηπιένλ θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ
θάιπςε δεκηψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνέιζνπλ απφ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν , φπσο πξνβιήκαηα ζε
ηερληθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο , αλζξψπηλα ιάζε , θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή παξάλνκεο πξάμεηο.
Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο πθίζηαηαη ζε φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο ηνπο , θαη είλαη δχζθνινο θαη δπζρεξήο ζηνλ
εληνπηζκφ ηνπ . ε απηφ ην είδνο θηλδχλνπ αλήθνπλ θνηλσληθά γεγνλφηα θαη θαηαζηξνθέο φπσο
ην ηξνκνθξαηηθφ πεξηζηαηηθφ ηεο 11εο επηεκβξίνπ , ην νπνίν πξνθάιεζε κεγάιν χςνο
νηθνλνκηθψλ δεκηψλ . Αλ θαη ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ πνζνηηθή ηνπ κέηξεζε ζρεηηθά
κε ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο είλαη ζεκαληηθή , σζηφζν είλαη δχζθνιν λα είκαζηε βέβαηνη γηα
ηελ πξαγκαηηθή έθζεζε ηεο ηξάπεδαο ζηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν .Δπίζεο , παξφιν πνπ
παξνπζηάδνληαη πξνβιεκαηηζκνί θαη δπζθνιίεο ζηελ ηερληθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ , νη
επνπηηθέο αξρέο ζεσξνχλ σο δεδνκέλε ηε ζπκκφξθσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε .
Οη πξνηάζεηο γηα επνπηηθφ έιεγρν απνβιέπνπλ ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ
ησλ θξαηψλ ηεο νκάδαο ησλ 10 κε ηηο επνπηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ ηελ
Κεληξηθή Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ Ζ.Π.Α. Έηζη , νη επνπηηθέο αξρέο νθείινπλ λα
παξαθνινπζνχλ ηελ επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ , ηελ πνηφηεηα ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο , ηελ έθζεζε θηλδχλσλ , ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα , ηε ξεπζηφηεηα ,
ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηελ πνηφηεηα θεξδνθνξίαο κηαο ηξάπεδαο . Με απηφλ ηνλ ηξφπν , ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηβάιινπλ ζε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ηηο ειάρηζηεο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο , νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα είλαη θαη πςειφηεξεο απφ ην ειάρηζην φξην
ησλ 8% , αλάινγα κε ηελ έθζεζε θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο .
6.4.2 Οη ζηόρνη ηνπ ζπκθώλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ
Παξαπάλσ αλαθέξακε ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ηεο δνκήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ , ελψ παξάιιεια
ζπκπεξάλακε φηη ν βαζηθφηεξνο ζθνπφο ηνπ ζπκθψλνπ είλαη λα θαηαζηήζεη ηηο ξπζκίζεηο ,
ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξέπεη λα δηαηεξεί κία ηξάπεδα , πην επαίζζεηεο φζνλ
αθνξά ην χςνο ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ . Με ηνλ ηξφπν απηφ , αληαλαθιά ηελ
απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηεο αγνξάο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ . Σν λέν ζχκθσλν ινηπφλ
πεξηιακβάλεη ηξεηο ππιψλεο , νη νπνίνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα αμηνινγνχλ επαξθψο ηα είδε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ.
Πξηλ πεξάζνπκε φκσο ζηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ απηψλ ππιψλσλ , ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα
αλαθέξνπκε ελ ζπληνκία ηνπ βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ.
Παξαθάησ επνκέλσο παξαζέηνπκε ζπλνπηηθά ηνπο θπξηφηεξνπο απηψλ :
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Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη θξηηεξίσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ κεραληζκψλ ησλ ηξαπεδψλ
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο



Ζ ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο



Ζ απφδνζε έκθαζεο ζηε δηαθάλεηα ηεο αγνξάο θαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ησλ ηξαπεδψλ



Ζ επαξθήο θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε θηλδχλσλ



Ζ αληηζηνίρηζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ
εκπεξηέρεηαη ζε θάζε ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα



Ζ ρξήζε ησλ επνπηηθά αλαγλσξηδφκελσλ κέζσλ θαη ηερληθψλ αληηζηάζκηζεο ή
κεηαθνξάο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ



Ζ ελζάξξπλζε ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε ρξήζε εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ



Ζ επίηεπμε κεγαιχηεξεο επαηζζεζίαο σο πξνο ηνλ θίλδπλν ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ
ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ , έηζη ψζηε λα ζπλεπάγεηαη ηελ νξζφηεξε αλαθαηαλνκή
ηνπο



Ζ ελίζρπζε ηεο αξρήο ηεο πεηζαξρίαο πνπ ε αγνξά επηβάιιεη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα
κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο δεκνζηνπνίεζεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
επηηξέπνπλ ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ

6.4.3 Διάρηζηεο Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο (Ππιώλαο Η)
Παξφιν πνπ ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δηαθέξεη ζε αξθεηά ζεκεία απφ ην πξψην, πνιιά
νπζηαζηηθά ζεκεία παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. Ζ Βαζηιεία II έρεη ζαλ ζηφρν λα βειηηψζεη ηελ
επαηζζεζία σο πξνο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί απαηηψληαο
πςειφηεξα επίπεδα θεθαιαίνπ απφ ηνπο δαλεηζηέο πνπ θέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ θαη αληίζηξνθα. Οη πξνηεηλφκελεο πξνζεγγίζεηο ηνπ Ππιψλα I, γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη πεξηεθηηθφηεξεο,
αθξηβέζηεξεο θαη πην επαίζζεηεο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ θηλδχλνπ, παξέρνληαο αθελφο, κεγαιχηεξν
θάζκα ηερληθψλ άκβιπλζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη αθεηέξνπ, αθξηβέζηεξε απνηχπσζε ηνπ
κεγέζνπο ησλ θηλδχλσλ.
Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνβιέπεη έλα θάζκα επηινγψλ πνπ ζα έρνπλ νη ηξάπεδεο
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Γίλεηαη επνκέλσο
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κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. Αλαθνξηθά κε
ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν εηζάγεηαη ε ρξήζε ησλ εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ γηα ηηο κηθξφηεξεο ζε
φγθν εξγαζηψλ επηρεηξήζεηο. Μάιηζηα νη ηξάπεδεο κε πξνρσξεκέλεο ηθαλφηεηεο κέηξεζεο
θηλδχλσλ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκνχο εζσηεξηθήο βαζκνιφγεζεο ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
Βάζεη ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ε ειάρηζηε απαηηνχκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα
έλαληη ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ παξακέλεη ζην 8% (δειαδή ν Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο ≥
8%). ζνλ αθνξά ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα (δειαδή ηνλ αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο ηνπ
αξηζκνδείθηε θεξεγγπφηεηαο) δηαθνξνπνηνχληαη ζε κηθξφ βαζκφ, ελζσκαηψλνληαο θπξίσο
θάπνηεο ζχγρξνλεο κνξθέο ζηνηρείσλ θαη ηηο εμειίμεηο πνπ έθεξαλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα.
ζνλ αθνξά, φκσο, ηνλ παξαλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο (ηνπ δείθηε θεξεγγπφηεηαο) νη
ηξνπνπνηήζεηο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. πγθεθξηκέλα, αθνξνχλ ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ, κε παξεκβάζεηο ζηα ζηαζκηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζηηο ζηαζκίζεηο απηψλ
θαη θπξίσο ζηηο κεζφδνπο ζηάζκηζεο. Έλα παξάδεηγκα κεηαβνιψλ ζηηο ζηαζκίζεηο απνηειεί ε
κείσζε ησλ ζηαζκίζεσλ ησλ αλνηγκάησλ (ρξεκαηνδνηήζεσλ) κε εμαζθάιηζε βάξνο επί
θαηνηθηψλ απφ 50% ζε 35% θαη ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο απφ 100% ζε 75%.
Οη κεησκέλεο απηέο ζηαζκίζεηο έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζην δείθηε θεξεγγπφηεηαο. Παξάιιεια,
πξνζηίζεηαη ζηνλ παξαλνκαζηή ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, ν νπνίνο επηβαξχλεη ηνλ δείθηε. Ζ
θαζηέξσζε θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, ζέκα γηα ην νπνίν έρεη γίλεη
εθηελή αλαθνξά ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο ηνπ
λένπ πιαηζίνπ. χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο λένπο φξνπο ηεο Βαζηιείαο, ν δείθηεο θεξεγγπφηεηαο
θαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ππνινγίδεηαη σο
εμήο:

Γείθηεο Φεξεγγπόηεηαο =

Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα

Πηζησηηθόο Κίλδ. + (12,5*Κίλδ. Αγνξάο) + Λεηηνπξγηθόο Κίλδ.
Ζ λέα πξνζέγγηζε ππνινγηζκνχ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ απνζθνπεί ζηελ παξνρή
ζηηο ηξάπεδεο βειηησκέλσλ ππνινγηζκψλ ησλ θηλδχλσλ, ψζηε ν ζπληειεζηήο λα αληαπνθξίλεηαη
ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. πσο έρεη ήδε ζεκεησζεί, ε ππάξρνπζα ζπλζήθε
αλαθέξεηαη θαη πξνζδηνξίδεη ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ θηλδχλσλ αγνξάο.
Αλαιπηηθφηεξα , ν πξψηνο Ππιψλαο θαιχπηεη δηαδηθαζίεο θαη ζέζεηο πνπ έρνπλ
επίδξαζε ζηνλ παξνλνκαζηή ηνπ δείθηε θεξεγγπφηεηαο κε δχν ηξφπνπο. Καηαξρήλ , ζεζπίδεη
λέεο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη
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ηδηαίηεξα έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο , θαζηεξψλεη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη γηα
ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαη ζέηεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε κεηξήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
χςνπο ηνπ θηλδχλνπ, θάηη ην νπνίν δελ πξνέβιεπε ην πξψην χκθσλν. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ αλακέλεηαη κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηελ θάιπςε ηεο ειάρηζηεο
θεθαιαηαθήο απαίηεζεο 8%, αθνχ ν παξαλνκαζηήο ζα απμεζεί.
χκθσλα κε απηφλ ηνλ ππιψλα, νη ηξάπεδεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο δχν κεζφδνπο αμηνιφγεζεο
ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Πξψηνλ, ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν , θαη δεχηεξνλ ηελ κέζνδν πνπ
βαζίδεηαη ζε έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαβάζκηζεο , γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε έγθξηζε ησλ
επνπηηθψλ αξρψλ. Γηα ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ απηψλ είλαη ρξήζηκε ε ζχγθξηζε ησλ
θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ, αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ πξνηίζεληαη λα
αθνινπζήζνπλ. Ζ ηειηθή απφθαζε επαθίεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο.
πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη, αθήλνληαη ηξεηο επηινγέο ζηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο επφπηεο
γηα λα πξνζεγγίζνπλ θαιχηεξα ηε θηινζνθία ηφζν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξάπεδαο φζν θαη
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ:







Τπφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, αθφκα θαη νη ηξάπεδεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πην απινπνηεκέλα ζπζηήκαηα γηα ηηο δαλεηνδνηήζεηο ηνπο κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ μερσξηζηά ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ
πειαηψλ ηνπο.
Σαπηφρξνλα θαη νη ηξάπεδεο νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ πςειφηεξα επίπεδα θηλδχλνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ, έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ επφπηε ηνπο, λα επηιέμνπλ έλα απφ ηα δχν «εζσηεξηθά
κνληέια αμηνιφγεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ», πνπ ελδείθλπληαη γηα ηνλ πηζησηηθφ
θίλδπλν.
Σν λέν πιαίζην θαζηεξψλεη ζαθή επνπηεία θεθαιαίνπ γηα ηελ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ
ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Οκνίσο, κε ηε ζεηξά ησλ επηινγψλ πνπ παξέρνληαη ζηηο ηξάπεδεο
ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπο σο πξνο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, κπνξνχλ
επίζεο λα επηιέμνπλ κηα απφ ηηο ηξεηο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κέηξεζε ηεο έθζεζήο ηνπο σο
πξνο ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θηλδχλνπ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηε βάζε ηφζν πνζνηηθψλ φζν θαη πνηνηηθψλ
ηερληθψλ αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ.

Σέινο ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ελζαξξχλεη ηηο ηξάπεδεο λα εμνκαιχλεη απηέο ηηο
κεηξήζεηο, ελζσκαηψλνληαο ηελ επνπηεία θεθαιαίνπ θάζε ηξάπεδαο ζηα δηθά ηεο ζπζηήκαηα
κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Αθφκε , ηνπο παξέρεη ζαθή θίλεηξα
κε ηε κνξθή ησλ απαηηήζεσλ γηα ειάρηζηα επίπεδα θεθαιαίνπ λα πηνζεηήζνπλ πην θαηαλνεηά
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θαη αθξηβή ζπζηήκαηα κέηξεζεο θηλδχλσλ, φπσο θαη πην απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ
ηεο έθζεζήο ηνπο ζε απηνχο. (Αγγειφπνπινο 2008 , Ενπνπλίδεο 2009)
6.4.4.
Δπνπηεία ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο θαη ησλ Δζσηεξηθώλ πζηεκάησλ
Αμηνιόγεζεο ησλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ (Ππιώλαο ΗΗ)
Ο δεχηεξνο ππιψλαο ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγθε ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε
ζπκκεηνρή ηεο κέηξεζεο φισλ ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ
επνπηηθψλ αξρψλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηξήζεηο απηέο θαη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια
κέηξα. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ. ηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο, ε θξίζε
γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη γηα ην χςνο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξέπεη λα
βαζίδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο αμηνινγήζεηο. Παξάιιεια, ε αλαθνξά ζηε ζπλερή επαλεμέηαζε θαη
αλαζεψξεζε ηεο επνπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνζθέξεη νθέιε κέζσ ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηελ
αλάγθε γηα απζηεξή αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ λα
ππνινγίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο.
Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ είλαη ε
αλαγθαηφηεηα δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο κηαο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο
αθξαίσλ
θαηαζηάζεσλ (stress testing) , ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε αθξαία ζελάξηα, πξνθεηκέλνπ λα
ππνινγίδεη θαη ηελ επίδξαζε αθξαίσλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο.
Δπίζεο, έλα άιιν ζέκα ην νπνίν αλαδεηθλχεηαη ζην λέν πιαίζην θαλφλσλ είλαη ν επαλέιεγρνο
ηεο αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ φπσο ε ππθλφηεηα ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κεηά
ηελ αμηνπνίεζε ησλ εμαζθαιίζεσλ.
Ο δεχηεξνο ππιψλαο εμεηάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο επνπηείαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ηηο επζχλεο ησλ επηζεσξεηψλ. Ζ δηαδηθαζίαο ηεο
επνπηείαο απνζθνπεί, φρη κφλν ζην λα εμαζθαιίζεη φηη νη ηξάπεδεο έρνπλ επαξθή θεθάιαηα γηα
λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, αιιά θαη λα ελζαξξχλεη ηηο ηξάπεδεο λα
αλαπηχμνπλ πην βειηησκέλεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, θαζψο ην θεθάιαην ζε θακία
πεξίπησζε δελ πξέπεη θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππνθαηάζηαην ηεο ζπλεπνχο θαη ζσζηήο
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Αθφκε, είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο δηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο λα εθαξκφζεη θαη λα
αλαπηχμεη θάπνηεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Οη επφπηεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επίβιεςε θαη
ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, παξέρνληάο
ηνπο πιεξνθνξίεο θαη ιακβάλνληαο άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα, εθφζνλ παξνπζηάδνληαη
ειιείςεηο.
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Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ θεθαιαίνπ,
πνπ θξαηείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο, θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Οη αξρέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ
ηε δηαδηθαζία επνπηείαο είλαη νη αθφινπζεο ηέζζεξηο:









Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ηνπ
ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ, ην νπνίν δηαηεξεί ζε ζρέζε κε ηε πνιηηηθή θηλδχλνπ ηεο, θαζψο
θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί.
Οη επφπηεο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο αμηνινγήζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ησλ ηξαπεδψλ,
ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, φπσο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο
λα παξαθνινπζνχλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ εθείλα ηα επίπεδα θεθαιαίνπ, ηα νπνία είλαη
ζχκθσλα κε ηα δηαθαλνληζκέλα πνζνζηά θεθαιαίνπ. Δπίζεο, νη επφπηεο ζα πξέπεη λα
πξνβαίλνπλ ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο, εάλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ έθβαζε ηεο
δηαδηθαζίαο.
Οη επφπηεο ζα πξέπεη λα αλακέλνπλ απφ ηηο ηξάπεδεο λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα επίπεδν
παξαπάλσ απφ ην ειάρηζην πνζνζηφ δηαθαλνληζκνχ θεθαιαίνπ θαη ζα πξέπεη λα
απαηηνχλ απφ απηέο λα θξαηνχλ θάπνην πνζφ θεθαιαίνπ πάλσ απφ ην ειάρηζην φξην,
ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη πηζαλνχο εηδηθνχο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζε αηνκηθή
βάζε.
Οη επφπηεο ζα πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ζηελ αξρή πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηελ
πηψζε ηνπ θεθαιαίνπ θάησ απφ ηα ειάρηζηα φξηα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. Αθφκε, ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ ην θεθάιαην δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ή λα επαλέιζεη ζηα
θπζηνινγηθά επίπεδα, ζα πξέπεη λα απαηηνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο άκεζεο θαη δξαζηηθέο
ελέξγεηεο.

Οη πξνηάζεηο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα ελζσκαηψζεθαλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ δίθαην κε
ηελ ΠΓ/ΣΔ 2595/20.8.2007. Με ηελ πξάμε απηή θαζνξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα πνπ απαηηνχληαη γηα
ηε Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο Δπάξθεηαο Δζσηεξηθνχ Κεθαιαίνπ (ΓΑΔΔΚ) ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ θαη ηε Γηαδηθαζία Δπνπηηθήο Αμηνιφγεζεο (ΓΔΑ) απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
ηελ νπζία ε ελ ιφγσ πξάμε ζεζπίδεη:




Κξηηήξηα πνηνηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο βάζεη
ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ηξάπεδαο.
Σελ έλλνηα ησλ «εζσηεξηθψλ θεθαιαίσλ», ε νπνία είλαη επξχηεξε απφ εθείλε ησλ
«επνπηηθψλ» πνπ ππνινγίδνληαη κε ηηο κεζφδνπο ηνπ πξψηνπ ππιψλα. Σα θεθάιαηα
απηά είλαη εθείλα πνπ πξέπεη ε ηξάπεδα λα δηαζέηεη ζε επάξθεηα απφ πιεπξάο πνζφηεηαο,
πνηφηεηαο θαη θαηαλνκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ έρεη
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αλαιάβεη ή ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα εθηεζεί. Κεθαιαηαθή θάιπςε απαηηείηαη γηα ηνλ
κε αλακελφκελν ή κε κεηξεκέλν θίλδπλν. Δλδεηθηηθνί απηνχ ηνπ είδνπο θίλδπλνη
απνηεινχλ ν θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο, ν θίλδπλνο ζηξαηεγηθήο, ν θίλδπλνο θήκεο, αιιά
θαη εμσγελείο θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ην ζεζκηθφ, νηθνλνκηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ
πεξηβάιινλ. Απηνί νη θίλδπλνη, νη νπνίνη δελ θαιχπηνληαη ή δελ αληηκεησπίδνληαη απφ
ηνλ πξψην ππιψλα, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ επάξθεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Σε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ηξάπεδαο πξνο ηηο επνπηηθέο ηεο
ππνρξεψζεηο, απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κεηά απφ δηάινγν κε ηελ ηξάπεδα. Βαζηθφο
ζηφρνο ηνπ δηαιφγνπ απηνχ είλαη ε ακνηβαία θαηαλφεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ
θαη δηαδηθαζηψλ θαη ε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο. Ζ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεί ηα επνπηηθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ν.
3601/2007. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα επηβάιεη επηπιένλ πξνβιέςεηο ή λα επηβάιεη
επηπιένλ θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο.(Αγγειφπνπινο 2008, Ενπνπλίδεο-Λεκνλάθεο 2009)

6.4.5. Απνηειεζκαηηθή Πεηζαξρεία ηεο Αγνξάο θαη Δλεκέξσζε ηνπ Κνηλνύ (Ππιώλαο ΗΗΗ)
Ο ηξίηνο ππιψλαο ζπκπιεξψλεη ηα ζέκαηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ πξψηνπ ππιψλα θαη ηα
ζέκαηα επνπηείαο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα. ηνλ ππιψλα απηφ ηίζεληαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
απνθάιπςε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο ηξάπεδαο θαη
ηελ επηθηλδπλφηεηα πνπ ηε ραξαθηεξίδεη. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο κέζσ κηαο ζεηξάο
απαηηήζεσλ, πνπ πηνζεηεί θαη πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά (θαηαζέηεο,
δαλεηζηέο, δαλεηδφκελνπο, επνπηηθέο αξρέο θηι.) λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε γηα
ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη αλαιάβεη ε ηξάπεδα θαζψο θαη γηα ην κέγεζνο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο θαη
ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, επηδηψθεη λα ελζαξξχλεη ηελ πεηζαξρία κέζσ ηεο αγνξάο.
Ζ πεηζαξρία ηεο αγνξάο πξνυπνζέηεη ηελ επηβνιή θαλφλσλ δηαθάλεηαο. Με ηνλ φξν
δηαθάλεηα, ε Δπηηξνπή ελλνεί ηελ ππνρξεσηηθή απνθάιπςε αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ
πιεξνθνξηψλ πνπ λα θαζηζηά, ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ηθαλνχο
λα θαηαιήγνπλ ζε αθξηβείο θαη ζαθείο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε,
απνδνηηθφηεηα, κειινληηθά ζρέδηα, ζπλνιηθή έθζεζε ζε ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο θαη πνιηηηθή
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κηαο ηξάπεδαο.
ηελ νπζία κε απηέο ηηο δηαηάμεηο, ξπζκίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα
δεκνζηνπνηνχλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο αλαιακβαλφκελνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη ινηπνχο θηλδχλνπο, κε ηε κέζνδν παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη
παξάιιεια κε ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνπλ, ψζηε λα δψζνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζηνλ ηξαπεδηθφ
θιάδν.
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χκθσλα, ινηπφλ, κε ην ηξίην ππιψλα κηα ηξάπεδα ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη πεξηζζφηεξα
ζηνηρεία, φζνλ αθνξά ηα δηαζέζηκα πξνο επέλδπζε θεθάιαηά ηεο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε νη επελδπηέο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά λα θαηαλννχλ θαη
λα αμηνινγνχλ θαιχηεξα ηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο θαη ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζήο ηνπο.
Μάιηζηα , ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο κεηφρνπο κηα ηξάπεδαο απνηειεί ε
απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ ην επίπεδν θεξδψλ θαη ηελ
θεθαιαηαθή βάζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ θεξδψλ απηψλ. Απηφ είλαη θνκβηθφ
ζεκείν, φπνπ νη θαλφλεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο επεξεάδνπλ άκεζα ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ θαζνξίδνληαο ην ειάρηζην χςνο ηνπ απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ θαη θαη’ επέθηαζε
ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. Δπνκέλσο, κεηαβάιινληαο ηνπο θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο
κεηαβάιιεηαη, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, ε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ηξάπεδαο.
Δίλαη εκθαλέο φηη, νη επνπηηθά θαζνξηδφκελεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζπκβάιινπλ ζηε
δηακφξθσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ «κίγκαηνο» ηεο ηξάπεδαο, θαζηζηψληαο θάπνηεο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ειθπζηηθφηεξεο απφ θάπνηεο άιιεο.
Δπίζεο , ε Βαζηιεία II απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ηδέα ηεο πξνθαηφρνπ ηεο Βαζηιεία Η φηη νη
επνπηηθνί θαλφλεο πξέπεη λα είλαη θνηλνί γηα φινπο (one size fits all) θαη αλαγλσξίδεη φηη φζν πην
εμειηγκέλε θαη απνηειεζκαηηθή είλαη κηα ηξάπεδα ζηελ εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ησλ
αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ, δηαζέηνληαο ηαπηφρξνλα πςειήο πνηφηεηαο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
θαη ιεηηνπξγίεο, ηφζν κηθξφηεξν χςνο θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα δηαθξαηά γηα θάζε πξντφλ ή
ππεξεζία. Ο ππιψλαο απηφο απνζθνπεί ζε έλα πην πγηέο πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη
λα ιεηηνπξγνχλ νη ηξάπεδεο, θάηη ην νπνίν επηδηψθνπλ θαη νη επφπηεο, νη νπνίνη έρνπλ
πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ζην λα επηβάιινπλ ζηηο ηξάπεδεο δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ κε βάζεη ηνλ
ηξίην ππιψλα. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππιψλα λα γίλεη
κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ρψξα ζε ρψξα, αθνχ ε θάζε ηξάπεδα ιεηηνπξγεί ζε δηαθνξεηηθφ
λνκηθφ πιαίζην. Με ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηάζεσλ, ε έκθαζε ζηε δεκνζηνπνίεζε
ζηνηρείσλ κεηαηνπίδεηαη απφ ηε ινγηζηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζηελ αλάιπζε ησλ
θηλδχλσλ θαη ηεο επάξθεηαο θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ.
Δπνκέλσο, ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ δελ ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηνπο ήδε ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα ζέζεη ην ζεκείν
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ηξίην ππιψλα θαη ην
απφξξεην ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα είλαη πξνζεθηηθέο, έηζη
ψζηε λα κελ απνθαιχπηνπλ απφξξεηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα
πξέπεη λα δείμεη κηα ηξάπεδα ζε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ηεο πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα, θαζψο ε ηπρφλ δεκνζίεπζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα
ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηε δεκνζίεπζε απηψλ ησλ
ζηνηρείσλ ζην δηαδίθηπν ή ζε θάπνηα ελαιιαθηηθή πεγή ζπλνδεπφκελα απφ κηα αλαθνξά, φπνπ
ζα εγθξίλεηαη ε πηζηφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απφ έλαλ ειεγθηή. Ζ ηξάπεδα
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νθείιεη λα πξνζδηνξίδεη ην πφζν ζεκαληηθή πξέπεη λα είλαη κηα πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ λα ηε
δψζεη ζηε δεκνζηφηεηα.
ην ζεκείν απηφ ε Δπηηξνπή ζπκβνπιεχεη φηη θάζε πιεξνθνξία, πνπ κπνξεί λα έρεη
επηπηψζεηο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηξάπεδαο απφ ην ρξήζηε, ζα πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη. Έηζη, ε
Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ζεκαληηθφηεηαο, νξίδνληαο φηη κηα πιεξνθνξία
ζεσξείηαη ζεκαληηθή εθφζνλ ε παξάιεηςε ή εζθαικέλε δηαηχπσζή ηεο ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη
ή λα επεξεάζεη ηελ εθηίκεζε ή ηελ απφθαζε ηνπ απνδέθηε ηεο. εκεηψλεηαη φηη, ν
ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο είλαη ζπλεπήο κε ηα δηεζλή θαζψο θαη πνιιά εζληθά ινγηζηηθά πξφηππα.
Ζ δεκνζίεπζε φισλ απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφ
πην ηαθηηθά. Δπεηδή, φκσο, δελ είλαη πάληνηε εθηθηφ, ε δεκνζίεπζή ηνπο θάζε ηξίκελν
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηξίηνπ ππιψλα.
Οη πξνηάζεηο ηνπ ηξίηνπ ππιψλα ελζσκαηψζεθαλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ δίθαην κε ηελ
ΠΓ/ΣΔ 2592/20.8.2007, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ γηα δεκνζηνπνίεζε
ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα θαη ηνπο θηλδχλνπο
πνπ αλαιακβάλνπλ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε απηψλ. πλνπηηθά, ε ελ ιφγσ πξάμε θαζνξίδεη ηα
γεληθά θξηηήξηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο. Οη
πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ ηεο ηξάπεδαο (γηα επνπηηθνχο
θαη ινγηζηηθνχο ιφγνπο), ηα ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηελ θάζε θαηεγνξία θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ε ηξάπεδα,
θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ ηερληθψλ κείσζεο ησλ θηλδχλσλ απηψλ. Αθφκε,
νξίδεηαη ε ζπρλφηεηα δεκνζηνπνίεζεο, ν ηξφπνο θαη ηα κέζα απηήο θαη επαιήζεπζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ηεο ηξάπεδαο.(Αγγειφπνπινο 2008, Ενπνπλίδεο-Λεκνλάθεο 2009)
6.4.6 Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ πκθώλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ
Σα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ αλαθέξνληαη ζε δχν
επίπεδα. Καηαξρήλ, βειηηψλνληαη θαη επεθηείλνληαη νη θαλφλεο θαη νη ξπζκίζεηο, γηα ηελ
θεθαιαηαθή επάξθεηα, νη νπνίνη πιένλ αλαθέξνληαη φρη κφλν ζηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο, αιιά θαη ζηελ επνπηεία θαη ζηελ πεηζαξρία ησλ ηξαπεδψλ. Δπηπιένλ, απμάλεηαη
νπζηαζηηθά ε επαηζζεζία ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο.
Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή επηδηψθεη ηελ αλάδεημε θαη ηε δπλακηθή πξνψζεζε ηεο
δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ ηξαπεδψλ γηα ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε
κέηξεζε, αληηζηάζκηζε θαη κεηαθνξά ησλ θηλδχλσλ. Ζ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ
δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε θαη γηα ηελ πεηζαξρία ζηελ αγνξά.
Αθφκε , ην λέν ζχκθσλν, παξά ηνπο απαηηεηηθνχο θαλφλεο ηνπο νπνίνπο εηζαγάγεη,
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο νηθνλνκίαο. Απηφ γίλεηαη
θαλεξφ κέζα απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη, φπσο ε αχμεζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ κεηαμχ ησλ
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ηξαπεδψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πςειψλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. εκεηψλεηαη φηη, νη λέεο
πξνηάζεηο ζα δπζθνιέςνπλ ζεκαληηθά θξαηηθνχο εθδφηεο, γηα ηνπο νπνίνπο ε θεθαιαηαθή
επάξθεηα ζα κεησζεί θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηελ Βαζηιεία I ζηελ Βαζηιεία II.
Δπίζεο ,ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ
λένπ πιαηζίνπ είλαη ζεκαληηθά (πρ. κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ρακειέο θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο θιπ.), αθνχ ζπλεπάγνληαη ρακειφηεξν θεθαιαηαθφ θφζηνο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία. ε ηαθηηθφ επίπεδν ε Βαζηιεία ΗΗ αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη
σθέιεηεο γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζα πηνζεηήζνπλ ηηο πην εμειηγκέλεο πξνζεγγίζεηο
ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. πλνπηηθά, ε δεκηνπξγία
πξφζζεηεο αμίαο γηα ηνλ κέηνρν κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ αχμεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ή κείσζεο
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο απφ:






Σνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκηψλ απφ πηζησηηθφ θίλδπλν πξψηνλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο
πεηζαξρίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πηζηνδνηήζεσλ,
αλαθηήζεσλ θαη δηαγξαθψλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ , θαη δεχηεξνλ κέζσ ηεο
δπλαηφηεηαο εληνπηζκνχ θαη δηαρσξηζκνχ ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη κνξθψλ δαλεηνδφηεζεο
αλάινγα κε ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν, κε βάζε ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα
δηαβάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε πξνζέιθπζε ησλ
θαιχηεξσλ πειαηψλ (cherry picking) θαη ε θαηάιιειε δφκεζε ηεο κνξθήο
πηζηνδφηεζεο, βειηηζηνπνηψληαο ηελ πηζαλφηεηα απνπιεξσκήο, κέζσ ηεο ρξήζεο
ηερληθψλ κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. εμαζθαιίζεηο, εγγπήζεηο, ζπκθσλίεο
ζπκςεθηζκνχ).
Σε βειηίσζε ηεο πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιή
δάλεηα. Ζ νξζή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία θηλδχλνπ ηφζν ζε επίπεδν
αληηζπκβαιιφκελνπ φζν θαη απαίηεζεο παξέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηνπ πηζησηηθνχ
ηδξχκαηνο κηα ζαθή εηθφλα ησλ πην απνδνηηθψλ δαλείσλ ή ραξηνθπιαθίσλ. Οη
παξάκεηξνη θηλδχλνπ (πηζαλφηεηα αζέηεζεο, δεκηά θαη έθζεζε ζε πεξίπησζε αζέηεζεο)
ζηα πιαίζηα ηεο λέαο πλζήθεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε θαηάιιειεο
πξνζαξκνγέο, ζην ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο.
Σε βειηίσζε ηεο ηηκνιφγεζεο ελζσκαηψλνληαο ηηο παξακέηξνπο θηλδχλνπ (risk adjusted
pricing). Οη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο εληνπηζκνχ θαη δηαρσξηζκνχ ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη
κνξθψλ δαλεηνδφηεζεο, αλάινγα κε ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν, κπνξνχλ λα
ππνζηεξίμνπλ κηα δηαθνξνπνηεκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή (επηβξαβεχνληαο ηνπο
ζπλεπείο πειάηεο κε ρακειφηεξν επηηφθην). Ζ ελ ιφγσ πνιηηηθή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
έγθαηξνπ εληνπηζκνχ ειθπζηηθψλ πεγψλ εζφδσλ θαη επηηξέπεη ζηηο πηζηνδνηηθέο κνλάδεο
λα απνδείμνπλ ζηνλ πειάηε θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο φηη ην
παξερφκελν επηηφθην ηνπ δαλείνπ είλαη ινγηθφ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αλαιακβαλφκελν
θίλδπλν.
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Σνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεκηψλ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο , πξψηνλ κέζσ
ηεο δνκεκέλεο ηαθηηθήο θαηαγξαθήο (δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ιεηηνπξγηθνχ
θηλδχλνπ) θαη αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ δεκηψλ, θαη δεχηεξνλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο
πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ δνκεκέλνπ θαη εζηηαζκέλνπ ζηηο
δηαδηθαζίεο κε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηψλ (π.ρ. πεξηνδηθψλ
απηναμηνινγήζεσλ θηλδχλσλ θαη ειέγρσλ ). Σα ελ ιφγσ εξγαιεία ζα δηαζέηνπλ
ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ελδερφκελσλ γεγνλφησλ θαη πηζαλψλ δεκηψλ θαη ζα απνηεινχλ
έλα ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο (early warning system) γηα αλάιεςε
ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. Ζ πιεξνθφξεζε απφ έλα πιαίζην δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ
θηλδχλνπ, ην νπνίν απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ζχζηεκα ειέγρνπ κε δπλαηφηεηα
κεηεμέιημεο ζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο νιηθήο πνηφηεηαο (total quality management), ζα
νδεγήζεη ζηε βειηίσζε θαη ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη,
ζπλεπψο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηε
κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.

Δθηφο, φκσο, απφ ηηο ηξάπεδεο εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζηηο
δαλεηνιήπηξηεο εηαηξείεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηάηαμε ησλ πηζηνχρσλ ζε θαηεγνξίεο
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο,
ζα ζπκβάιεη ζηελ νξζνινγηθή απνηίκεζε θαη ηηκνιφγεζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ, απφ ηελ
ηξάπεδα, πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. πλεπψο, ην κέηξν απηφ αλακέλεηαη λα σζήζεη ηηο εηαηξείεο
ρακεινχ θηλδχλνπ λα ιάβνπλ δηαβάζκηζε (rating) απφ θάπνηα αλαγλσξηζκέλε εηαηξία
πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ή λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηξάπεδεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο πην
πξνεγκέλεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο θεθαιαίσλ. Απηή ε πξννπηηθή απαηηεί θαη αλαβάζκηζε ηεο
νξγάλσζεο θαη απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Να ζεκεησζεί ηέινο φηη, ε επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ λένπ ζπκθψλνπ ζηηο ζπγαηξηθέο ησλ
ειιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, αθελφο απνηειεί ερέγγπν γηα
ηελ αζθαιή επέθηαζή ηνπο ζηελ πεξηνρή, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ θαη αθεηέξνπ
ελαξκνλίδεη νξγαλσηηθέο δνκέο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, επεξεάδνληαο θαηαιπηηθά ην επηρεηξεζηαθφ πξφηππν ιεηηνπξγίαο
ησλ ειιεληθψλ νκίισλ (group operating model). πλνιηθά, ην επνπηηθφ πιαίζην ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο νδεγεί ζε κηα πξσηνθαλή επνπηηθή αιιαγή, ε νπνία επηθέξεη
πνιιαπιέο επηπηψζεηο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηηο
ζρέζεηο κε ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Ίζσο ε Βαζηιεία ΗΗ λα απνηειεί κηα
«επαλάζηαζε» ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, θέξλνληαο σζηφζν ην καλδχα ηεο
θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο.
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6.4.7 Οη πλέπεηεο από ηελ Δθαξκνγή ηνπ πκθώλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ
Πξηλ απφ πεξίπνπ ηέζζεξα ρξφληα ηα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα ελζσκάησζαλ ζηε
ιεηηνπξγία ηνπο, ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο II γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πάζεο
θχζεσο θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζεζκηθή αιιαγή
πνπ έρεη επεξεάζεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηδηαίηεξα ηα κηθξφηεξα απφ απηά θαζψο ελέηεηλε
ηηο πηέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θεθαιαηαθά ηζρπξψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ. Σαπηφρξνλα εληάζεθε
πεξαηηέξσ ν αληαγσληζκφο κε απνηέιεζκα ηελ ζχγθιηζε ησλ spreads πνπ απνιακβάλνπλ νη
ειιεληθέο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο, επεξεάδνληαο έηζη αξλεηηθά ηελ
αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Οη εμειίμεηο απηέο δεκηνχξγεζαλ πξνυπνζέζεηο πνπ επλφεζαλ
ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, πνπ πξνέθπςαλ είηε απφ ηε ζπγρψλεπζε
εγρψξησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είηε απφ ηελ εμαγνξά θαη αλάπηπμε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε.
Αλαιπηηθφηεξα , ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο II νδήγεζε ηηο
ηξάπεδεο ζηελ πηνζέηεζε απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο θαζψο θαη ζηελ αηνκηθή
αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο φισλ ησλ δαλεηδφκελσλ πνπ ζηεξίδεηαη πιένλ ζηελ
ρξήζε αμηφπηζησλ θαη αλαιπηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δαλεηνδνηνχκελνπ. Αθφκε , ζε
πεξίπησζε απφξξηςεο αηηήκαηνο εηαηξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα
εμεγήζνπλ ιεπηνκεξψο ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Παξαδνζηαθά έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα
ρξεκαηνδφηεζεο εηαηξεηψλ ήηαλ ε χπαξμε εμαζθάιηζεο θπξίσο κε ηε κνξθή αθηλήηνπ, ελψ νη
ιεηηνπξγηθέο ρξεκαηηθέο ξνέο έξρνληαλ ζε δεχηεξε κνίξα. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκθψλνπ ηεο
Βαζηιεία II νη ρξεκαηηθέο ξνέο απέθηεζαλ ηδηαίηεξε αμία σο θξηηήξην ρξεκαηνδφηεζεο.
Δπίζεο , θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηηκνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κηαο επηρείξεζεο
δηαδξακαηίδεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα , κε ην
θαζεζηψο ηεο Βαζηιείαο I γηα θάζε 100 επξψ δάλεην νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαλ λα δεζκεχνπλ 8
επξψ θεθάιαην. Σν θεθάιαην απηφ έρεη έλα θφζηνο πνπ ηζνχηαη κε ηελ πξνζδνθψκελε απφδνζε
ησλ κεηφρσλ ηεο ηξάπεδαο. Άξα ηα 8 επξψ πνπ επέλδπζε έλαο κέηνρνο κε κηα πξνζδνθψκελε
απφδνζε 15% πξέπεη λα ηνπ απνδψζνπλ 1,2 επξψ ηα νπνία απμάλνπλ ην θφζηνο ηνπ δαλείνπ ησλ
100 επξψ θαηά 1,2 επξψ. Με ηελ ελζσκάησζε ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο II, ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ θεθάιαηα ζχκθσλα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ
δαλεηνδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, δχλαηαη λα δηαηεξνχλ ρακειφηεξα θεθάιαηα γηα
εηαηξείεο κε θαιχηεξε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη λα κπνξνχλ λα ηηκνινγνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
εηαηξείεο πην πξνλνκηαθά. Ωο απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο ζα πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάδνπλ
θαιχηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ψζηε λα απνιακβάλνπλ πςειφηεξεο πηζηνιεπηηθήο
βαζκνιφγεζεο θαη άξα κεησκέλεο ηηκνιφγεζεο. ηελ θαιή εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ πιένλ νη ρξεκαηηθέο ξνέο (cash flows).
Ζ Βαζηιεία II δίλεη ηε δπλαηφηεηα δχν ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ εθηίκεζεο ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Σελ
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Σππνπνηεκέλε Μέζνδν (ε ηξάπεδα ππνρξενχηαη λα δεζκεχεη ηνπιάρηζηνλ ην 8% ηνπ δαλεηαθνχ
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε Ίδηα Κεθάιαηα) θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ φπνπ ην χςνο ησλ
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δαλεηδφκελνπ.Γηα λα γίλεη
θαηαλνεηή ε δηαθνξά ησλ δχν κεζφδσλ αο ππνζέζνπκε φηη ε ηξάπεδα Η επηιέγεη λα εθαξκφζεη
ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν θαη ε ΗΗ ησλ Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ. Γηα ηνλ ίδην πειάηε πνπ
έρεη δάλεην 100 επξψ ε ηξάπεδα Η ζα ππνρξενχηαη λα δεζκεχεη 8 επξψ ελψ ε Σξάπεδα ΗΗ ζα
ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί επνπηηθά θεθάιαηα πνπ κπνξεί λα πιεζηάζνπλ θαη ηα 50 επξψ
(ζπληειεζηήο έσο 50%). ηελ Διιεληθή αγνξά άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα αθνινπζνχλ ηελ
πξψηε θαη ινηπά ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε. Γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ ηξάπεδεο πξνβιέπεηαη
γλσζηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ πνπ πξφθεηηαη λα πηνζεηήζνπλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ
αξρηθή θάζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Βαζηιείαο II ην ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
θαίλεηαη λα επηιέγεη ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν ιφγσ απινχζηεξεο θαη νηθνλνκηθφηεξεο
εθαξκνγήο ηεο, ελψ αλακέλεηαη δηαρξνληθά νη κηθξφηεξεο ηξάπεδεο ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ
αξηζκνχ πειαηψλ λα ζπλερίζνπλ λα επηιέγνπλ ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν ελψ νη κεγαιχηεξεο
ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ. ε απηή ηε πεξίπησζε νη εηαηξείεο κε θαιή πηζηνιεπηηθή
ηθαλφηεηα, πνπ είλαη ζπλήζσο κεγάιεο εηαηξείεο, ζπλαιιάζζνληαη κε κεγάινπο ηξαπεδηθνχο
νκίινπο, θαζψο έηζη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ αληαγσληζηηθφηεξε ηηκνιφγεζε
ελψ, απελαληίαο, νη εηαηξείεο κε ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηηο κηθξφηεξεο.(Τπεξεζία
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ Eurobank)
Με ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλνληζκψλ ην θαηλφκελν φπνπ κηα επηρείξεζε κε κε
ηθαλνπνηεηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία κπνξνχζε λα δαλεηζηεί κε πξνλνκηαθή ηηκνιφγεζε ιφγσ
πξνζθνξάο εμαζθάιηζεο (κεηξεηά, πξνζεκείσζε ππνζήθεο θιπ.) εθ κέξνπο ηεο αλακέλεηαη λα
πεξηνξηζηεί θαη νη ηξάπεδεο ζα αλαγθαζηνχλ λα ηηκνινγήζνπλ πςειφηεξα. Ζ αηηία γη’ απηφ είλαη
φηη ηα λέα κνληέια αμηνιφγεζεο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εμαζθαιίζεηο.
Ζ απφιπηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Βαζηιείαο II πξνθάιεζε αχμεζε κεηαμχ 2%
έσο 4% ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ
νξηζηηθψλ θαζπζηεξήζεσλ απνπιεξσκήο πειαηψλ αιιά θαη ησλ δπζθνιηψλ ξεπζηνπνίεζεο
εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ. Απηφ ίζσο δχλαηαη λα νδεγήζεη ηα επηηφθηα ζε πεξαηηέξσ άλνδν
θαζψο ηα κεγαιχηεξα επνπηηθά θεθάιαηα απμάλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ. ε νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ ζα νδεγήζεη θαη ε πξφζζεζε ηνπ
Λεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ έλαληη ησλ νπνίσλ ππνρξενχληαη νη
ηξάπεδεο λα δηαηεξνχλ επνπηηθά θεθάιαηα. Πέξαλ απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γίλεηαη ζαθέο φηη ε ελαξκφληζε ησλ ηξαπεδψλ κε ηηο λέεο
δηαηάμεηο απαηηεί ηελ πξνκήζεηα απφ κέξνπο ηνπο πςειήο ηερλνινγίαο θαη θφζηνπο
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη εθαξκνγψλ θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ κε πςεινχ επηπέδνπ θαηάξηηζε.
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πκπεξαζκαηηθά, δχλαηαη λα αλαθεξζεί φηη ε ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο
αγνξάο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Βαζηιείαο II επέθεξε θαη ζηαδηαθά ζα επηθέξεη αλαηξεπηηθέο
κεηαβνιέο ζε επίπεδν πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φπνπ ζα επεξεάζεη:

 Σε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ρνξήγεζεο
 Σελ ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ρνξήγεζεο
 Σνλ ππνινγηζκφ ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο
 Σελ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ
 Σελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο θαη επέθηαζήο ηνπο
 Σνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο
 Σελ θεξεγγπφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν
Παξάιιεια ζε επίπεδν πειαηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ επεξεάδεη:
 Σελ εγθξηζηκφηεηα ησλ εηαηξηθψλ ρνξεγήζεσλ
 Σελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ
 Σελ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ

 Σελ αλάγθε χπαξμεο ζπγρσλεχζεσλ, εμαγνξψλ ή ζπλεξγαζηψλ.

6.4.8 Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Βαζηιεία ΗΗ

Ζ ηξέρνπζα θξίζε ηνπ δηεζλνχο θαη ηνπ επξσπατθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
απνδεηθλχεη φηη, νη επνπηηθνί θαλφλεο θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ έσο ζήκεξα δελ ήηαλ
ζσζηέο θαη επαξθείο, ψζηε λα απνηξέςνπλ ηελ θαηάξξεπζε κεγάισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
νκίισλ πνπ νδεγνχλ ζε βαζηά χθεζε ηελ νηθνλνκία. Υξεηάδνληαη, επνκέλσο, λένη βειηησκέλνη
κεραληζκνί γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Δίλαη επείγνλ ην αίηεκα κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε ζηήξημε θαη ηε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ
επξσπατθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
ην επίθεληξν, ινηπφλ, ηεο ηξέρνπζαο πνιηηηθήο, αθαδεκατθήο θαη ελ γέλεη δεκφζηαο
ζπδήηεζεο βξίζθεηαη ην δήηεκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο δεκνζίνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηθαίνπ, ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, σο ζπλέπεηα ηεο
ηξέρνπζαο θξίζεο, ε νπνία εθδειψζεθε ην 2007 ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ησλ Ζ.Π.Α.,
πξνζέιαβε έθηνηε ζεκαληηθέο δηεζλείο δηαζηάζεηο, θαη έρεη πξνθαιέζεη είηε θξίζε ζε άιια
ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα αλά ηελ πθήιην, είηε απιψο αλαηαξαρή θαη έρεη κεηαπεδήζεη
ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζε παγθφζκην ζρεδφλ επίπεδν.
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χκθσλα κε ηνλ θ.Καιθάνγινπ, νη ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηεο Βαζηιείαο II φζνλ
αθνξά ηελ επίδξαζή ηεο ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα είλαη νη εμήο:


Δπηκεξηζκόο ηνπ θηλδύλνπ: Σν λέν πιαίζην εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ξπζκίζεηο γηα ηηο
ηξάπεδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηεο ηηηινπνίεζεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ εθηφο ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο θαη αλαγλσξίδεη ηα πηζησηηθά
παξάγσγα σο ηερληθή κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ. Απηφ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ζε νξζφηεξν
επηκεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ κέζα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ κεηαθνξά φκσο ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έρεη δεκηνπξγήζεη λένπο θνξείο θηλδχλνπ πνπ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο είλαη έμσ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη πέξα απφ ηα φξηα εθαξκνγήο ηεο
Βαζηιείαο II. Οη εηαηξείεο επελδχζεσλ πςειήο κφριεπζεο (hedge funds) είλαη έλα ηέηνην
παξάδεηγκα, νη νπνίεο έρνπλ ζεκαληηθέο ηνπνζεηήζεηο ζε πηζησηηθά παξάγσγα ρσξίο λα
ππφθεηληαη ζε ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο. Ο επηκεξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνπο ηνκείο πνπ
βξίζθνληαη εθηφο επνπηηθνχ πιαηζίνπ, θαη ζπλεπψο εθηφο Βαζηιείαο II, παξακέλεη έλα
ζεκείν πνπ είλαη δπλαηφ λα απνηειέζεη πεγή θηλδχλσλ κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.



Γηάρπζε πιεξνθνξηώλ: Ζ Βαζηιεία II δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηε δηαθάλεηα θαη ηε
δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, αθνχ αθηεξψλεη νιφθιεξν ηνλ ηξίην ππιψλα ζηελ πεηζαξρία
ηεο αγνξάο. Γηα ηελ επηβνιή πεηζαξρίαο νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο πξέπεη λα έρνπλ ηα
θαηάιιεια θίλεηξα, θαη ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν είλαη ε πηζαλφηεηα λα ππνζηνχλ δεκηά
θαη λα απνιέζνπλ θάπνηα απφ ηα θεθάιαηά ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα λα
επηβάιινπλ πεηζαξρία πξέπεη λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα
αμηνινγήζνπλ κηα ηξάπεδα, ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχζνπλ θαηάιιεια ηηο πιεξνθνξίεο
θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ Βαζηιεία II
εζηηάδεηαη θπξίσο ζην πξψην θαη αγλνεί ηα άιια δχν. Θεσξεί ηελ πιεξνθνξία σο
νκνηνγελέο αγαζφ φπνπ ην πεξηζζφηεξν είλαη πάληα θαιχηεξν απφ ην ιηγφηεξν θαη
επηβάιιεη ζηηο ηξάπεδεο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο ηελ ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο πνιιψλ
πιεξνθνξηψλ. κσο ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο
αγνξάο λα αμηνινγεί ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο
λα επηβάιεη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ αληαλαθινχλ απηέο ηηο αμηνινγήζεηο. Σν λέν
πιαίζην αγλνεί ηηο δχν απηέο παξακέηξνπο.



Γπλαηόηεηα απνξξόθεζεο δεκηώλ: Σν λέν πιαίζην απαηηεί ε εθηίκεζε ησλ
παξακέηξσλ λα ιακβάλεη ππφςε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, αιιά απηφ,
πξνο ην παξφλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα πινπνηεζεί. πλεπψο, νη δεκηέο πνπ εθηηκψληαη
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απεηθνλίδνπλ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη φρη κειινληηθά γεγνλφηα. Σν πξφβιεκα ακβιχλεηαη,
ελ κέξεη, κε ηελ ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα δηελεξγνχλ αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο
αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress testing). Οη αζθήζεηο απηέο είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν
εξγαιείν γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη άζθεζε πνιηηηθήο, αιιά δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε
φηη είλαη, επίζεο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην παξειζφλ κε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηεο
αλακελφκελεο δεκηάο. Ζ κε αλακελφκελε δεκηά δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί, αθξηβψο, γηαηί
είλαη κε αλακελφκελε. ηαλ ε αθξαία θαηάζηαζε εμειηρζεί ζε θξίζε, ηφηε ηα θεθάιαηα
ζπρλά δελ είλαη επαξθή. Δπνκέλσο, νξηζκέλεο θνξέο ηίζεηαη ζε ακθηβνιία ε δπλαηφηεηα
ηνπ θεθαιαίνπ λα απνξξνθήζεη κε αλακελφκελεο δεκηέο, ζε αληίζεζε κε ηε ινγηθή ηνπ
πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο II. Πεξαηηέξσ, ην εξψηεκα πνπ ζπρλά αλαθχπηεη είλαη πνηνπο
θηλδχλνπο θαιχπηνπλ ηα θεθάιαηα. Με βάζε ηε ινγηθή ηνπ λένπ πιαηζίνπ, ηα θεθάιαηα
πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ κηθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο (πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν
αγνξάο θ.ιπ.), αιιά αγλννχλ ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, δειαδή ηνπο θηλδχλνπο
πνπ δεκηνπξγεί ην κάθξν - πεξηβάιινλ.


Κίλδπλνο κεηάδνζεο θξίζεσλ: Ζ κεηάδνζε θξίζεσλ ζην ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ζχζηεκα εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη απφ ηνλ ηξφπν
αληίδξαζεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζε κηα θξίζε. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ, σο
απνηέιεζκα ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε θνηλνχο
παξάγνληεο θηλδχλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηε Βαζηιεία II θαη ζπλεπψο ε ζπκβνιή
ηεο αλακέλεηαη κηθξή.

αθψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα έρεη θαη νξηζκέλεο παξακέηξνπο πνπ
είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ αλάιπζεο ηνπ ζπκθψλνπ . Απηφ, φκσο, δελ ζεκαίλεη φηη ε Βαζηιεία II
δελ είλαη επαξθψο θαη θαιά ζρεδηαζκέλε, αιιά θαηαδεηθλχεη ηνπο πεξηνξηζκνχο. Έλα επνπηηθφ
πιαίζην θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, φζν θαιά ζρεδηαζκέλν θαη αλ είλαη, κπνξεί λα επεξεάζεη
κέρξη ελφο νξηζκέλνπ ζεκείνπ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
Τπάξρνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θηλδχλσλ, ηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηε
δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο δεκηψλ θαη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο θξίζεο πνπ ρξήδνπλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ πνιηηηθψλ. Θεσξήζεθε επνκέλσο ρξήζηκν λα επαλεμεηαζηνχλ νη θαλφλεο
ηεο Βαζηιείαο II γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ ζηελ έληαζε ησλ θπθιηθψλ δηαθπκάλζεσλ, θαζψο θαη λα ππάξμεη θαιχηεξνο
ζπληνληζκφο ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ γηα ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλνπο
πνπ επηβάιινληαη απφ ηα χκθσλα ηαζεξφηεηαο ηεο ΔΔ. Μία ηέηνηα πξνζπάζεηα γίλεηαη κε ηελ
ζχληαμε ηνπ λεφηεξνπ πιένλ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ.
ε έθζεζε ηνπ Κέληξνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (ζπκβνπιεπηηθφ
φξγαλν ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ) πξνηάζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηεο νδεγίεο ηεο
Βαζηιείαο II πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αθφκε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή. Σν
πξψην κέηξν αθνξά ηελ ιεπηνκεξέζηεξε θαη πην δηαθαλή ηηκνιφγεζε ησλ ηξαπεδηθψλ
πξντφλησλ. Γειαδή, ηε δηακφξθσζε ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο
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επηκέξνπο παξακέηξνπο δήηεζεο θαη θφζηνπο πνπ ηα επεξεάδνπλ. Καη ην δεχηεξν αθνξά ηε
δεκηνπξγία ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα απνηξέπεη θαηλφκελα ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο
θαη, θαηά ζπλέπεηα, «νιηγνπψιεζεο» ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν κέηξν απηφ απνβιέπεη
ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο II, αιιά θαη ηελ άζθεζε επνπηηθνχ ειέγρνπ απφ
ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο.
Δπίζεο, ν θ. Γ. Εαββφο(2008) ηφληζε φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ ηζρχνληνο
επνπηηθνχ πιαηζίνπ κε λέεο πξνηάζεηο, ψζηε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξν. Ο ίδηνο ζέηεη
νξηζκέλεο πξνηάζεηο φζνλ αθνξά ηνπο παξαθάησ ζεκειηαθνχο άμνλεο:
Πξψηνλ, ζχζηεκα επνπηείαο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Δ.Δ. πνπ ζα έρεη
σο θχξην ζηφρν ηελ πξφβιεςε, ηελ απνθπγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπζηεκηθψλ
θξίζεσλ. Σν ζέκα ηεο ζηαζεξφηεηαο είλαη θξίζηκν γηα ηνπο 40-50 κεγαιχηεξνπο
ρξεκαηνπηζησηηθνχο νκίινπο πνπ ε θαηάξξεπζή ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαηαξάμεηο. Γελ
είλαη ζίγνπξν φηη έλα θξάηνο αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο ηνπ κπνξεί πάληα λα δηαζψζεη έλαλ
παλεπξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν ν νπνίνο δηαζέηεη ζπγαηξηθέο ζε δηαθνξεηηθά θξάηεκέιε. Σν ζχζηεκα απηφ ζα εζηηάδεηαη κφλν ζηελ επνπηεία ησλ ζεκαληηθψλ νκίισλ κεγάιεο
δηαζπλνξηαθήο εκβέιεηαο, ελψ νη εζληθέο αξρέο ζα επνπηεχνπλ ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο ηξάπεδεο
θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Έλα ζχζηεκα επνπηείαο ζα κπνξνχζε λα ζεζπηζηεί
είηε κε ηε κεηαθνξά εμνπζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) είηε κε ηε δεκηνπξγία
κηαο λέαο αξρήο ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζεζκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε απηήλ.
Ζ ΔΚΣ ιεηηνπξγεί σο δαλεηζηήο ηειεπηαίαο πξνζθπγήο, σζηφζν, δελ έρεη εμνπζίεο επνπηείαο
νχηε επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, πξάγκα πνπ δπζθνιεχεη
ην έξγν ηεο. Ζ παξνχζα θξίζε ζπκίδεη φηη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ε ΔΚΣ, σο «ηξάπεδεο ησλ
ηξαπεδψλ», δελ κπνξνχλ λα απνθνπνχλ ιεηηνπξγηθά απφ ηελ επνπηεία θαη απφ ηελ ππνρξέσζε
δηαηήξεζεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο.
Γεχηεξνλ, άκεζε επέθηαζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο επνπηείαο ζηνλ «ζθηψδε»
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλεη hedge funds θαη equity funds απφ ηα νπνία κπνξνχλ
λα πξνθιεζνχλ ηεξάζηηνη ζπζηεκηθνί θίλδπλνη.
Σξίηνλ, επάξθεηα θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ
ΔΔ πξφηεηλε (ην 2008) νξηζκέλνπο λένπο θαλφλεο επάξθεηαο θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ
βειηηψλνπλ ηε Βαζηιεία II. Οη θαλφλεο απηνί απνβιέπνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο
επνπηείαο ησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ κε ηε δεκηνπξγία θνιεγίσλ επνπηψλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
θηλδχλσλ ηεο ηηηινπνίεζεο θαη ησλ κεγάισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλνηγκάησλ. Ωζηφζν,
ρξεηάδνληαη αθφκε ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θχθισλ (procyclicality) θαη λα επηβάιινληαη κεγαιχηεξα απνζεκαηηθά θαη
πξνβιέςεηο ζε αλνδηθέο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ζε
θαζνδηθέο θάζεηο. Δπίζεο, επηβάιιεηαη λα πεξηνξηζηνχλ ηα φξηα ηεο νηνλεί απηνξξχζκηζεο πνπ
πξνβιέπεη ε Βαζηιεία II (δεχηεξνο ππιψλαο) κε ηελ ελαπφζεζε ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ ζηνπο
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εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο ειέγρσλ ησλ ίδησλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ απνδείρζεθαλ αλίθαλνη λα
πξνβιέςνπλ ηελ θξίζε πξνηνχ ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο.
Σέηαξηνλ, ρξεηάδνληαη κεραληζκνί ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ λα πξνιακβάλνπλ θαη λα
απνηξέπνπλ, θαζψο θαη κεραληζκνί ζηαζεξνπνίεζεο πνπ λα κεηξηάδνπλ ηηο επηπηψζεηο
ζπζηεκηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
πκπεξαζκαηηθά, ε πξφζθαηε θξίζε θαη αλαηαξαρή αλέδεημε φλησο ηελ χπαξμε θελψλ
ζην πθηζηάκελν ξπζκηζηηθφ πιαίζην (Βαζηιεία II), ηδίσο ζε επίπεδν πξφιεςεο, γεγνλφο πνπ
έζεζε εχινγα ζε ακθηζβήηεζε ην κέγεζνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη νδήγεζε ζηελ
αλάγθε αλαζεψξεζήο ηνπ θαη, γεληθφηεξα, ζηελ πηνζέηεζε λέσλ δηεζλψλ θαλφλσλ ζην πιαίζην
ηεο «λέαο αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο». Να ζεκεησζεί, επίζεο,
φηη θξίλεηαη πιένλ ζθφπηκε ε δηακφξθσζε δηεζλνχο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ, ζέκα ην νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο Βαζηιείαο II . ια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ επνκέλσο ζηελ πηνζέηεζε ελφο αθφκα
αλαζεσξεκέλνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή κέζσ ηνπ λεψηεξνπ πιένλ
ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ .

6.5 Βαζηιεία ΗΗΗ

6.5.1 Δηζαγσγή
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα ζεκεηψζεθαλ έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζην δηεζλέο αιιά θπξίσο
επξσπατθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο .Οη εμειίμεηο
ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία , κε απνθνξχθσκα ηελ πξνζθπγή ηεο ρψξαο καο θαη νξηζκέλσλ
άιισλ ρσξψλ ζην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ,
θξίλνπλ πιένλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ σλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ .
Kεληξηθνί ηξαπεδίηεο θαη αμησκαηνχρνη ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο
γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία ζπκθψλεζαλ, εληφο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη χζηεξα απφ
πνιχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο, γηα ην πψο ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ζα θαηαζηεί ιηγφηεξν ηξσηφο ζε
ελδερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηξάπεδεο θαινχληαη πιένλ λα
δηπιαζηάζνπλ ην πνζνζηφ ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, δηαζέηνληαο, σζηφζν, πξνζεζκία νθηψ εηψλ γηα
ηε ζπκκφξθσζε ζε απηφ. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο
Βξεηαλίαο, δήηεζαλ αθφκε απζηεξφηεξνπο θαλφλεο απφ εθείλνπο πνπ ηειηθά αλαθνηλψζεθαλ,
αιιά ζπκθψλεζαλ ζε ρακειφηεξν ζπλνιηθφ δείθηε θαη ζε παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ
πξνζαξκνγήο, θπξίσο ιφγσ ησλ ελζηάζεσλ ηεο Γεξκαλίαο, κεηαμχ άιισλ. Έηζη, νη λένη θαλφλεο
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ζα εθαξκνζηνχλ ζηαδηαθά απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019, ελψ
πξνεγνπκέλσο νη ηξάπεδεο ζα δνθηκάδνληαη θαη ζα επνπηεχνληαη ζπλερψο κέζσ ησλ αζθήζεσλ
πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress tests ).
Οη λένη θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα , αιιά θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο απφ ηηο ηξάπεδεο . Οη πξνηάζεηο απηέο απαηηνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο λα
δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο θεθάιαηα , γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
αληηκεησπίζνπλ κειινληηθέο αθξαίεο θαηαζηάζεηο ζην κέιινλ απφ κφλεο ηνπο . Κάηη ηέηνην
ηνλίδεηαη θαζψο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα εηζήιζαλ ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε κε
αλεπαξθή θεθάιαηα , ηφζν απφ πιεπξάο πνζφηεηαο , φζν θαη απφ πιεπξάο πνηφηεηαο , κε
απνηέιεζκα λα απαηηεζεί άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζηήξημε απφ ηηο εζληθέο αξρέο .
Αθφκε , βάζεη ησλ λέσλ θαλνληζκψλ , ζεζπίδεηαη έλα λέν πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ,
παξέρνληαο λέεο εμνπζίεο ζηνπο ειεγθηέο , γηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο ηξάπεδεο πην ζηελά θαη λα
ιακβάλνπλ κέηξα κέζσ ελδερφκελσλ θπξψζεσλ, φηαλ εληνπίδνπλ θηλδχλνπο ,γηα παξάδεηγκα
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ηνλ δαλεηζκφ φηαλ απηφο γίλεηαη επηθίλδπλνο.
6.5.2 Οη ηόρνη ηνπ Νένπ πκθώλνπ
Ζ πην πξφζθαηε πξνηεηλφκελε αλαζεψξεζε ηεο ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο ζθνπφ έρεη ην ρηίζηκν
ηζρπξφηεξσλ ζπιάθσλ πξνζηαζίαο εληφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη πξνηάζεηο
απηέο, ζηηο νπνίεο απνδφζεθε ν ηίηινο Βαζηιεία ΗΗΗ, θαιχπηνπλ ηα θεθάιαηα, ηε ξεπζηφηεηα θαη
ηηο πξνβιέςεηο θαη αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηηο άκπλεο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξν-θπθιηθή
κφριεπζε εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σν λέν ζχκθσλφ θαηά θχξην ιφγν απνζθνπεί :


ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ θεθαιαηαθψλ
απαηηήζεσλ. Με ηνπο λένπο θαλφλεο ηα θεθάιαηα Tier I ζα πεξηέρνπλ έλαλ απζηεξφηεξν
νξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη θάπνηα απφ ηα ππάξρνληα Tier I θεθάιαηα ζα
ζεσξεζνχλ αθαηάιιεια.



ηελ εηζαγσγή ελφο παγθφζκηνπ ειάρηζηνπ θνηλνχ επηπέδνπ ξεπζηφηεηαο γηα ηηο
ηξάπεδεο κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, ην νπνίν ζα πεξηέρεη απαηηήζεηο γηα θεθαιαηαθή
θάιπςε 30 εκεξψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα ζηεξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξν
καθξνπξφζεζκε ξεπζηφηεηα.



ηελ εηζαγσγή ζπλεπψο ελφο πνζνζηνχ κφριεπζεο,
παξαθνινχζεζεο γηα φιεο ηηο δηεζλψο ελεξγέο ηξάπεδεο.



ηελ ελίζρπζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ
πξνθχπηεη απφ ηα παξάγσγα, ηα repos θαη ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.

αιιά

θαη

κεραληζκψλ
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ηελ εηζαγσγή κέηξσλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ην ρηίζηκν θεθαιαηαθψλ ππιψλσλ
αζθαιείαο ζηηο θαιέο πεξηφδνπο, επί ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί ην ζχζηεκα λα ζηεξηρηεί ζε
πεξηφδνπο έληαζεο. Δπίζεο, ηελ πξνψζεζε πεξηζζφηεξσλ πξνβιέςεσλ πνπ ζα
ζηεξίδνληαη ζηηο πξνζδνθψκελεο δεκίεο, πνπ απνδίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δεκίεο κε
κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν πξν-θπθιηθέο ζε ζρέζε κε ην κνληέιν
θαηαζθεπήο πξνβιέςεσλ πνπ ηζρχεη ζήκεξα.(www.kerdos.gr)

Κάπνηνη βέβαηα αλαξσηνχληαη γηα ην ηη ππάξρεη ζηα ςηιά γξάκκαηα. Γελ ππάξρνπλ θαη
ηφζν πνιιά ζηα ςηιά γξάκκαηα, ελψ δελ έρεη γίλεη αθφκε πιήξσο θαηαλνεηφ φηη αξθεηά απφ
φζα ζρεδηάδνληαη θαη αθνξνχλ ζηηο πξνβιέςεηο ζα έρνπλ δξακαηηθέο επηδξάζεηο. Γηα
παξάδεηγκα, φηαλ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ επηπέδνπ κφριεπζεο, νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο
πξνβιέπνπλ φηη ν δηαθαλνληζκφο ηνπ repo θαη ηα ζπκβφιαηα ησλ παξαγψγσλ δελ ζα
αλαγλσξίδνληαη. Αθφκε, ε Βαζηιεία ΗΗΗ ελδερνκέλσο ζα πεξηιακβάλεη sold ζέζεηο παξαγψγσλ
θαη άιια ζηνηρεία ζηελ πιαζκαηηθή ηνπο αμία - θάηη πνπ ζα δηνγθψζεη ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ
ηξαπεδψλ.
ζνλ αθνξά ηε γλψκε ηνπ θιάδνπ , νη ηξαπεδίηεο γλσξίδνπλ φηη παηνχλ επί αζηαζνχο
εδάθνπο φηαλ θξηηηθάξνπλ ηε Βαζηιεία, αιιά νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ δηεξσηψληαη κε κεγάιε
αλεζπρία ζε ηη αληηζηνηρνχλ νη δηάθνξεο πξνβιέςεηο. Σα ζέκαηα ζηα νπνία εζηηάδεη ε Βαζηιεία
ΗΗΗ είλαη νπσζδήπνηε απηά πνπ πξέπεη, αιιά ην ζρέδην, ην πεξηερφκελν θαη θπξίσο ε
κνξθνπνίεζε πξνθαινχλ αλεζπρίεο ζηνλ θιάδν.
Σέινο , επηθξαηεί ε άπνςε φηη αλ νη θαλφλεο είλαη ηφζν απζηεξνί, νη ηξάπεδεο ζα έρνπλ
αληηθίλεηξν λα αλαιάβνπλ θίλδπλν θαη δελ ζα δηνρεηεχνπλ πίζησζε ζηηο εηαηξίεο ή ζε ηδηψηεο.
Αλ νη πξνηάζεηο γηα ηε κφριεπζε εθαξκφδνληαλ φπσο έρνπλ, νη ηξάπεδεο ζα βξίζθνληαλ ππφ
πίεζε λα κεηψζνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο θαη ζα έςαρλαλ γηα ηνλ επθνιφηεξν ηξφπν λα ην
θάλνπλ. Έλαο πξψηνο ζηφρνο ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε κε δξαζηηθή
πεξηθνπή ηνπ δαλεηζκνχ repos θαη κεηνρψλ. Απηέο κπνξεί λα κελ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο
δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ζρεηίδνληαη κε δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Μηα θάκςε ηνπο ζα κπνξνχζε
λα επηθέξεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Γελ κπνξνχκε φκσο λα ζπλερίζνπκε ρσξίο απηή ηελ
αλαζεψξεζε ,γηαηί πξέπεη λα ππάξμεη κία αιιαγή ιφγσ ησλ λέσλ ζπλζεθψλ. Δπνκέλσο κέλεη λα
θαλεί αλ ε Βαζηιεία ΗΗΗ ζα θάλεη θαιχηεξε δνπιεηά απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηεο.
6.5.3 Ση Αιιάδεη κε ηε Βαζηιεία ΗΗΗ
Μεξηθνί πηζηεχνπλ φηη ε ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ελζσκαηψλεη ηελ ΗΗ θαη δελ ηελ αληηθαζηζηά
, θαζψο απνηειείηαη απφ ην αξρηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ , πξνζζέηνληαο φκσο ζε απηφ ηηο
αλαζεσξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 καδί κε θάπνηα δεδνκέλα , φπσο γηα
παξάδεηγκα ε πξνζζήθε ηνπ δείθηε κφριεπζεο θαη ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ .Παξφια απηά
ππάξρεη θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ ζεσξεί φηη ε Βαζηιεία ΗΗΗ έρεη πην πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηε
Βαζηιεία Η παξά κε ηε ΗΗ .Απηφ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ εμίζσζε ηεο θεθαιαηαθήο
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επάξθεηαο ε Βαζηιεία Η αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν κε ηνλ αξηζκεηή (δειαδή κε ην πνζνζηφ πνπ
νη ηξάπεδεο πξέπεη λα δηαθξαηνχλ «8%») , ελψ ε Βαζηιεία ΗΗ αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ
παξαλνκαζηή (ηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ θίλδπλν ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απαηηνχλ θεθαιαηαθή
ππνζηήξημε ).
Δπνκέλσο ε Βαζηιεία ΗΗΗ ξίρλεη θαη πάιη ην βάξνο ηεο ζηνλ αξηζκεηή .Μάιηζηα ζηηο
δηθέο ηεο δηαηάμεηο ην επίπεδν θαη ε πνηφηεηα θεθαιαίνπ πνπ νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίζνπλ έρεη απμεζεί .Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε επνκέλσο φηη ζε ζχγθξηζε κε
ηε Βαζηιεία Η θαη ΗΗ , ην λέν ζχκθσλν απαηηεί πιένλ πςειφηεξν επίπεδν θεθαιαίνπ , αιιά
θπξίσο θαιχηεξε πνηφηεηα απηνχ. Δλψ φκσο νη ηξάπεδεο αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα
απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαίνπ , σζηφζν αξθεηέο έρνπλ αθφκε
επηθπιάμεηο .Ζ αλεζπρία ηνπο εζηηάδεηαη θπξίσο ζηε δηαθξάηεζε πςεινχ πνζνζηνχ θεθαιαίνπ
θαη ξεπζηφηεηαο , θαζψο απηφ ζα κεηψζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δαλείδνπλ ,γεγνλφο πνπ
βιάπηεη φρη κφλν ηελ νηθνλνκία αιιά θαη ηα θέξδε ηνπο .
Αλαιπηηθφηεξα , ηα θξηηήξηα ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ θαζηεξψλνπλ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ
θνηλψλ κεηνρψλ σο πξνο ην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ . Αθφκε πξνβιέπεηαη
αχμεζε ηνπ δείθηε θεθαιαίσλ πξψηεο δηαβάζκηζεο (Tier 1) , ελψ γεληθφηεξα νη ηξάπεδεο ζα
πξέπεη λα δηαηεξνχλ έλα επηπιένλ πνζνζηφ ζε θνηλέο κεηνρέο σο εθεδξηθά θεθάιαηα ζε
πεξηφδνπο θξίζεσλ .ηελ πεξίπησζε κάιηζηα πνπ κία ηξάπεδα δε ζα έρεη επηηχρεη αχμεζε ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ θνηλψλ κεηνρψλ , ηφηε δε ζα δηαηεξεί δηθαίσκα θαηαβνιήο κεξίζκαηνο
ζηνπο κεηφρνπο .
Πην ζπγθεθξηκέλα , ε Βαζηιεία ΗΗΗ απαηηεί πιένλ απφ ηηο ηξάπεδεο λα θαηέρνπλ 4,5% ηνπ
θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (αληί ηνπ 2% απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ) θαη 6% ηνπ δείθηε θεθαιαίσλ
πξψηεο δηαβάζκηζεο (Tier1),(αληί ηνπ 4% απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ).Δπίζεο , ε Βαζηιεία ΗΗΗ εηζαγάγεη
πξφζζεηε θεθαιαηαθή εθεδξεία πνζνζηνχ 2,5% ησλ θνηλψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο πξνθεηκέλνπ
λα ζσξαθηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, απμάλνληαο έηζη ηελ θεθαιαηαθή ηνπο
επάξθεηα ζε πνζνζηφ 7% . Παξάιιεια , ζεζπίδεηαη ε πηνζέηεζε κίαο αθφκα αληηθπθιηθήο
αζπίδαο πξνζηαζίαο πνζνζηνχ 0-2,5% θνηλψλ θεθαιαίσλ ζε πεξηφδνπο πςειήο πηζησηηθήο
επέθηαζεο . Δπηπιένλ, ην λέν ζχκθσλν πξνβιέπεη λέν θαηψηαην φξην γηα ηνλ δείθηε κφριεπζεο
ζε πνζνζηφ 3% , ελψ παξάιιεια απαηηνχληαη πςειήο πνηφηεηαο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο
ηξάπεδαο γηα ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο .Βέβαηα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν ειάρηζηνο ζπλνιηθφο
δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο παξακέλεη ζε πνζνζηφ 8%, απιψο απμάλεηαη κε ην επηπιένλ
«καμηιάξη ζσξάθηζεο» (2,5%) , θαη πςψλεηαη επνκέλσο ζην 10,5%.
ζνλ αθνξά φια ηα παξαπάλσ νη ηξάπεδεο έρνπλ ην πεξηζψξην κέρξη ην 2019 γηα ηελ
ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηαθήο ηνπο βάζεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνηλψλ
θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ , ζηνπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ. κσο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο
πνιχ καθξάο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο ζηνπο θαλφλεο , είλαη πνιχ πηζαλφ ν ηξαπεδηθφο θιάδνο λα
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έρεη δερζεί πνιιέο αιιαγέο , θαη επνκέλσο νη ξπζκηζηηθνί θαλφλεο πνπ είραλ ηεζεί νθηψ ρξφληα
πξηλ , ζα είλαη ζην κέιινλ εληειψο αζήκαληνη .Με ιίγα ιφγηα νη ηξάπεδεο κπνξεί λα απμεζνχλ
θαη λα κεησζνχλ ζε κέγεζνο πνιχ γξήγνξα , ελψ παξάιιεια αζρνινχληαη κε λέα πξντφληα ,
φπσο είλαη ηα πηζησηηθά παξάγσγα , ηα νπνία ηηο βνεζνχλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε θαη θζελφηεξε
πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε .
Ωζηφζν , ε αγνξά αλακέλεηαη λα αληηδξάζεη ζεηηθά ζηα λέα απηά κέηξα , θαη ζην
βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα ν ηξαπεδηθφο θιάδνο αλακέλεηαη λα νδεγεζεί ζεκαληηθά πςειφηεξα.
Αθφκε , νη ηξάπεδεο κε ρακεινχο θεθαιαηαθνχο δείθηεο κπνξεί λα δερζνχλ άκεζα
επαλαμηνιφγεζε απφ ηελ αγνξά , θαζψο ν θίλδπλνο άληιεζεο θεθαιαίσλ άκεζα ,ζα έρεη κεησζεί
. ε απηφ ην πιαίζην , ζα πξνηηκψληαη νη ηξάπεδεο κε πγηή θεθαιαηαθή βάζε θαη θαιέο
πιαηθφξκεο ρξεκαηνδφηεζεο , θαζψο απηέο είλαη πνπ ζα κπνξέζνπλ λα επσθειεζνχλ
πεξηζζφηεξν απφ ηνπο λένπο θαλφλεο , εθφζνλ ζα βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα
πξνρσξήζνπλ πην επηζεηηθά ζε δαλεηζκφ .
Δπίζεο , ηνλίδεηαη φηη ηα λέα κέηξα πνπ ζέηεη ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ απνηεινχλ
έλα αθφκε βήκα πξνο ηε κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη απηφ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην
ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ .Ο επξσπατθφο θιάδνο αλακέλεηαη λα πιεξνί ηα λέα
θξηηήξηα κέρξη ην 2013 , αλ θαη θάπνηεο ηξάπεδεο ζίγνπξα ζα έρνπλ έιιεηςε θεθαιαίσλ θη έηζη
ζα κεηψζνπλ ή ζα κεδελίζνπλ ηα κεξίζκαηά ηνπο , θάηη βέβαηα πνπ ζα βαξχλεη ηελ αγνξά ζην
πξνζερέο δηάζηεκα .
Σέινο , παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ην ρξνλνδηάγξακκα βάζεη ηνπ νπνίνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί ηα πνζνζηά ησλ δεηθηψλ κέρξη ην 2019 , φπνπ είλαη θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
γηα ηελ πεξίνδν ηεο πξνζαξκνγήο πνπ έρεη ζέζεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο .
(http://www.moodysanalytics.com/~/media/Homepage/Insights/MA-Basel-III-FAQs.ashx)
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2011
1)Γείθηεο
Μφριεπζεο
2)Γείθηεο
Διάρηζηνπ
Κνηλνχ
Μηρ.Κεθ.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Δπνπηηθή
Παξάιιειε ηζρχο απφ 1/1/13 έσο 1/1/17
Παξαθνινχζεζε

3,5%

4,0%

4,5%

3)Πξφζζεηε
Κεθαιαηαθή
Δθεδξεία

4,5%

4,5%

2018

2019

Αλαθνξά
ζε
ΠπιψλαΗ
4,5%

4,5%

0,625% 1,25%

1,875%

2,5%

2)+3)

3,5%

4,0%

4,5%

5,125% 5,75%

6,375%

7,0%

4)Διάρηζηα
θεθάιαηα
Tier1

4,5%

5,5%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

5)Διάρηζηα
πλνιηθά
Κεθάιαηα

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

6)+3)

8,0%

8,0%

8,0%

8,625% 9,25%

9,875%

10,5%

(Πεγή: Bank for International Settlements ,Basel Committee on Banking Supervision)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7

Έξεπλα –πγθέληξσζε ηνηρείσλ γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα ησλ
Μεγαιύηεξσλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη Δμαγσγή πκπεξαζκάησλ κέζσ ησλ
Αζθήζεσλ Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ (Stress Tests)

ηελ παξνχζα θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο καο , πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα αλαθνξηθά κε
ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ , βάζεη ησλ
δεκνζηεπζέλησλ απνηειεζκάησλ ηεο παλεπξσπατθήο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ
θαηαζηάζεσλ ηνπ 2011 (EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks ) πνπ
δηελεξγήζεθε ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Αξρήο (ΔΒΑ) ζε ζπλεξγαζία κε
ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο , ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) , ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ .Σα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε
ζηε ζπλέρεηα , ηα έρνπκε ζπιιέμεη απφ ηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ «stress
tests» πνπ δηελεξγήζεθαλ παλεπξσπατθά ην θαινθαίξη ηνπ 2011 θαη παξνπζίαζε κε ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ηεο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Παξάιιεια βέβαηα ιάβακε ππφςε καο θαη ηηο
αλαθνηλψζεηο ζηηο ηζηνζειίδεο θάζε κίαο ηξάπεδαο ρσξηζηά πνπ ζπκκεηείρε ζηηο αζθήζεηο
αληνρήο , πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε πην νινθιεξσκέλα ζπκπεξάζκαηα .

7.1 ηόρνο ηεο Έξεπλαο

ηφρνο ηεο έξεπλαο καο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή ηεο
ηξέρνπζαο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ πνπ βηψλεη ε ρψξα καο , ζηελ θεθαιαηαθή
επάξθεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ .Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηφο ν ζηφρνο καο , θξίλεηαη
ζθφπηκε ε παξνπζίαζε θαη ε ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηεζη
αληνρήο ζην νπνίν ππνβιήζεθαλ νη 6 κεγαιχηεξνη ειιεληθνί ηξαπεδηθνί φκηινη (Δζληθή
Σξάπεδα, EFG Eurobank , Alpha Bank , Σξάπεδα Πεηξαηψο , ATEbank θαη Σαρπδξνκηθφ
Σακηεπηήξην ), νη νπνίνη απφ θνηλνχ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 90% ηνπ ζπλνιηθνχ
ελεξγεηηθνχ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ μέλσλ
νκίισλ ).
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7.2 πιινγή Πιεξνθνξηώλ – πγθέληξσζε Απνηειεζκάησλ

Αθνινχζσο ινηπφλ, παξαηίζεληαη πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο .Πξνηνχ φκσο πξνρσξήζνπκε θαη
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλφεζε ησλ παξαθάησ απνηειεζκάησλ , θξίλνληαη ζθφπηκεο
νη παξαθάησ δηεπθξηλίζεηο(www.bankofgreece.gr) :
 Σα παξαθάησ απνηειέζκαηα αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πγθξνηήκαηνο – Οκίινπ
εθάζηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ,θαη ηα ζηνηρεία ειήθζεζαλ απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο
εθάζηεο ηξάπεδαο θαη ηα αληίζηνηρα δειηία ηχπνπ πνπ ηα ζπλνδεχνπλ .
 ζνλ αθνξά ην φξην αλαθνξάο θαη ηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο , δχν βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνηνχλ ηελ άζθεζε ζε ζχγθξηζε κε εθείλε πνπ δηελεξγήζεθε
πέξπζη (2010).Πξψηνλ , ην φξην αλαθνξάο δηακνξθψζεθε ζε 5% γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
θεηηλήο άζθεζεο , έλαληη 6% ηεο πεξζηλήο άζθεζεο .Γεχηεξνλ , ν νξηζκφο ηνπ δείθηε
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε θεηηλή άζθεζε ήηαλ απηφο ησλ
Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1) , έλαληη ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ (Tier 1) ηεο πεξζηλήο άζθεζεο .
 Αθφκε , ηα ζελάξηα δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ ΔΚΣ θαη θαιχπηνπλ ρξνληθφ νξίδνληα δχν
εηψλ (2011-2012) , ελψ ην δπζκελέο ζελάξην αληαλαθιά αθξαίνπο ππνζεηηθνχο
θηλδχλνπο ( ηχπνπ «what if»). Δπίζεο , πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ζηνπο πίλαθεο πνπ
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ , ζηε ζηήιε (1) ν δείθηεο ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε
κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί εψο 30/4/11. Σα κέηξα απηά απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ
εγθεθξηκέλεο απμήζεηο θεθαιαίσλ , θξαηηθέο εληζρχζεηο θαη ππνρξεσηηθά ζρέδηα
αλαδηάξζξσζεο εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ε απηήλ ηε ζηήιε φκσο
δελ πεξηιακβάλνληαη νη γεληθέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ήδε ζρεκαηίζεη νη ηξάπεδεο θαη
δξάζεηο πνπ έιαβαλ ή αλαθνίλσζαλ κεηά ηηο 30/4/11. Αληηζέησο ζηελ ζηήιε (2) δίλεηαη
κηα πην αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο θεθαιαηαθήο ζέζεο ησλ ηξαπεδψλ , θαζψο ν
δείθηεο ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε επηπιένλ δχν ζηνηρεία . Πξψηνλ , ηα πξφζζεηα
κέηξα πνπ ήδε πινπνηνχληαη ή έρνπλ δξνκνινγεζεί (π.ρ. πσιήζεηο ή απνξξνθήζεηο
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ , έθδνζε κεηαηξέςηκσλ νκνιφγσλ , απνεπελδχζεηο
θιπ.).Γεχηεξνλ , ηηο γεληθέο πξνβιέςεηο πνπ ήδε έρνπλ ζρεκαηηζηεί γηα θάιπςε
κειινληηθψλ δεκηψλ .Σέινο , ε ζηήιε (3) αλαθέξεηαη ζηα πεξζηλά απνηειέζκαηα ησλ
ηξαπεδψλ ζρεηηθά φκσο κε ηνλ Γείθηε ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Tier 1).
 Δπηπιένλ , αθφκε κία ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ πεξζηλή άζθεζε είλαη φηη νη
απαηηήζεηο έλαληη θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ηξαπεδηθφ
ραξηνθπιάθην ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αληηκεησπίδνληαη κε κεζνδνινγία αληίζηνηρεο
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εθείλεο ησλ ινηπψλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ πνπ ελέρνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν
(επηρεηξεκαηηθά , ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα ).
 Σέινο , ζεκείν εθθίλεζεο ηεο άζθεζεο απνηέιεζαλ ηα ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ ηεο
31/12/2010 , ελψ επίζεο ε ζπλέπεηα εθαξκνγήο ησλ ζελαξίσλ θαη ε εγθπξφηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ εληζρχζεθαλ πεξαηηέξσ απφ ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ
θαη ησλ απνηειεζκάησλ θάζε ρψξαο , ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζαλ εκπεηξνγλψκνλεο απφ
ηηο επνπηηθέο αξρέο άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο , ζε ζπλεξγαζία κε ζηειέρε ηεο
Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Αξρήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθή Σξάπεδαο .

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Σξάπεδα

(1)

(2)

(3)

Γείθηεο Core Tier1 Γείθηεο
Core Γείθηεο
(31/12/12)
Tier1(31/12/12)-(κε
Tier1(31/12/10)
πξφζζεηα κέηξα)
Δζληθή Σξάπεδα

7,7%

9,7%

11,9%

πσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα ,ε επίπησζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ
ηδηαηηέξσο δπζκελνχο ζελαξίνπ δηακνξθψλεη ηνλ εθηηκψκελν δείθηε Core Tier 1 ηεο Δζληθήο
Σξαπέδεο ζε 7,7% (ζηήιε 1) ην 2012 έλαληη 11,9%(ζηήιε 3) ζην ηέινο ηνπ 2010 . Σν
απνηέιεζκα απηφ , φπσο ηνλίζακε θαη πξνεγνπκέλσο ελζσκαηψλεη κφλν κέηξα πνπ έρνπλ
αλαθνηλσζεί θαη έρνπλ γίλεη πιήξσο απνδεθηά κέρξη ηηο 30/4/11, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε
νη γεληθέο πξνβιέςεηο θαη νη κειινληηθέο αληηζηαζκηζηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζρεδηάδεη ε ΔΣΔ
.Δπνκέλσο , ν δείθηεο Core Tier 1 ηεο ΔΣΔ ππεξβαίλεη ζεκαληηθά ην φξην ηνπ 5% πνπ έζεζε ε
Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή (ΔΒΑ) , αθφκε θη αλ δελ ππνινγίζνπκε ηελ θξαηηθή θεθαιαηαθή
ελίζρπζε χςνπο 350 εθαη. επξψ πνπ έρεη ιάβεη ε ηξάπεδα απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην
.πγθεθξηκέλα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν δείθηεο Core Tier 1 ζα αλήξρεην ζην 7,2% .
ζνλ αθνξά ηε ζηήιε (2) ηνπ πίλαθά καο , παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο Core Tier 1
εκθαλίδεηαη απμεκέλνο θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη αλέξρεηαη επνκέλσο ζην 9,7%.Πην
ζπγθεθξηκέλα απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ΔΣΔ ζα ζπλερίζεη λα δηαζθαιίδεη φηη ζα
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δηαηεξνχληαη ηα απαξαίηεηα επίπεδα θεθαιαίσλ , ελψ επηπξνζζέησο έρεη ιάβεη ηηο αθφινπζεο
επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ή πξνγξακκαηίδεη ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
ελίζρπζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαηά 1,4 δηο. επξψ .
Αλαιπηηθφηεξα , νη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ
αχμεζε απηή είλαη :


Υξήζε ησλ γεληθψλ πξνβιέςεσλ χςνπο 304 εθαη. επξψ πνπ είραλ ζπζζσξεπηεί ζην
ηέινο ηνπ 2010 (αχμεζε +0,3% ζηνλ δείθηε Core Tier 1).



Δμαγνξά ηνπ 49,90% κεηνςεθηθνχ παθέηνπ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ
CPT. Ζ εμαγνξά νινθιεξψζεθε ζηηο 30/6/11 θαη πξνζζέηεη 210 εθαη. επξψ ζηα ίδηα
θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο , απμάλνληαο θαηά +0,3% ηνλ δείθηε Core Tier 1.



Γηάζεζε κεηνςεθηθνχ παθέηνπ έσο 20% ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΔΣΔ ζηελ Σνπξθία
(FinansBank) , ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζα ζπλεηζθέξεη 1,0 δηο. επξψ ζηα ίδηα θεθάιαηά ηεο
, απμάλνληαο ηνλ δείθηε Core Tier 1 θαηά +1,4%
Αθφκε , φζνλ αθνξά ηηο ππνζέζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο , ηζρχνπλ ηα
παξαθάησ :



Σα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο δηακνξθψλνληαη έρνληαο ζπλππνινγίζεη πςειφηαηεο
πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηφζν γηα ηηο ρνξεγήζεηο ιηαληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο πίζηεο ,
φζν θαη γηα ηα αλνίγκαηα ηεο ηξάπεδαο ζε θξάηε θαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Σα
αλνίγκαηα ζηα θξάηε πεξηιακβάλνπλ είηε άκεζε έθζεζε ζε θξαηηθνχο ηίηινπο θαη δάλεηα
, είηε έκκεζε ζε θξαηηθέο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί γηα δάλεηα πξνο ηξίηνπο .



ηηο ρνξεγήζεηο , ην πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο πνπ επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα
ζηελ δηεηία 2011-2012 ήηαλ ζε πνζνζηφ 5,7% επί απηψλ ησλ ρνξεγήζεσλ , κε
απνηέιεζκα νη ζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα ηνλ φκηιν ζην ηέινο ηνπ 2012 λα
αλέξρνληαη ζην αξθεηά πςειφ επίπεδν ηνπ 10,5% επί ησλ ρνξεγήζεσλ απηψλ . Σν
επίπεδν απηφ αληηζηνηρεί ζε δείθηε επηζθαιεηψλ ζην 18,5% γηα ηνλ φκηιν , γεγνλφο πνπ
ππνγξακκίδεη ηελ απζηεξφηεηα ησλ παξαδνρψλ ηεο ελ ιφγσ άζθεζεο .



ηα αλνίγκαηα ζε θξάηε θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα , νη πξνβιέςεηο αλήιζαλ ζε
3.835 εθαη. επξψ , απφ ηα νπνία ηα 3.361 εθαη. επξψ αθνξνχλ ηελ Διιάδα . Ζ
ζσξεπηηθή πηζαλφηεηα αζέηεζεο (probability of default-PD) γηα ηε δηεηία 2011-2012 πνπ
εθαξκφζηεθε ζηα αλνίγκαηα ηεο ΔΣΔ πξνο ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ήηαλ 36,15% θαη
αληηζηνηρεί ζηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο πνπ ζπλάγεηαη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο αμηνιφγεζεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ νίθσλ . ηελ δηαβάζκηζε απηή γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο άζθεζεο , ε Διιάδα θαηαηάρζεθε ζηελ ρακειφηεξε βαζκίδα
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CCC(S&P,Fitch) ή Caa1-c(Moody’s). Ζ δεκία ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (Loss Given
Default-LGD) απφ ηελ αλσηέξσ πηζαλφηεηα αζέηεζεο νξίζηεθε ζην 40%.


Σν ζπλνιηθφ άκεζν θαη έκκεζν άλνηγκα ηεο ΔΣΔ ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζην ηέινο
ηνπ 2010 αλεξρφηαλ ζε 23,3 δηο. επξψ , ην νπνίν πεξηιακβάλεη : α) νκφινγα ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ χςνπο 12,7 δηο. επξψ , β) δάλεηα πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην χςνπο
5,9 δηο. επξψ θαη γ) εγγπήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα δάλεηα πξνο ηξίηνπο
(επηδνηνχκελα ζηεγαζηηθά , ΓΔΚΟ , κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ) χςνπο 4,7 δηο. επξψ .
ην ηέινο ηνπ Μαΐνπ 2011 , ην χςνο ησλ δαλείσλ κε εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ έρεη ήδε
κεησζεί ζηα 3,9 δηο. επξψ . εκεηψλεηαη επίζεο , φηη φζνλ αθνξά ηα δάλεηα απηά πνπ
ζρεηίδνληαη κε ΝΠΓΓ θαη ΓΔΚΟ είλαη πιήξσο εμππεξεηνχκελα . Δπηζεκαίλεηαη επίζεο
φηη νη επηινγέο πνπ ζπδεηνχληαη ζρεηηθά κε ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξένπο ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ δελ πεξηιακβάλνπλ νχηε ηα δάλεηα πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην , νχηε θαη ηηο
εγγπήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα δάλεηα πξνο ηξίηνπο .

πκπεξαζκαηηθά , ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο , πξν ησλ πξναλαθεξζέλησλ
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ , ππνδειψλνπλ <<απφζεκα αζθαιείαο >> , χζηεξα
κάιηζηα απφ ηηο επηπηψζεηο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ άζθεζε , χςνπο
1.950 εθαη. επξψ επί ησλ θεθαιαίσλ Core Tier 1 , ζε ζρέζε κε ην φξην ηνπ 5% φπσο νξίζηεθε
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο άζθεζεο .Δάλ ιεθζνχλ ινηπφλ ππφςε νη παξαπάλσ ελέξγεηεο , πνπ έρνπλ
πινπνηεζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε , ηφηε ην <<απφζεκα αζθαιείαο >> απμάλεηαη ζεκαληηθά
ζην πνζφ ησλ 3.400 εθαη. επξψ .
ALPHA BANK
Σξάπεδα

(1)

(2)

(3)

Γείθηεο Core Tier1 Γείθηεο
Core Γείθηεο
(31/12/12)
Tier1(31/12/12)-(κε
Tier1(31/12/10)
πξφζζεηα κέηξα)
Alpha Bank

7,4%

8,2%

10,8%

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα , ε επίπησζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ηδηαηηέξσο
δπζκελνχο ζελαξίνπ δηακνξθψλεη ηνλ εθηηκψκελν δείθηε ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Κεθαιαίσλ
Core Tier 1 ηεο Alpha Bank ζε 7,4%(ζηήιε 1) ην 2012 έλαληη 10,8% (ζηήιε 3) ζην ηέινο ηνπ
2010. Σν απνηέιεζκα απηφ ελζσκαηψλεη βέβαηα κφλν κέηξα πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί θαη έρνπλ
γίλεη πιήξσο απνδεθηά έσο ηηο 30 Απξηιίνπ 2011 . Δπίζεο , ζε απηφ ην απνηέιεζκα δελ
ιακβάλνληαη ππφςε νη ελέξγεηεο πνπ ζρεδηάδεη ε ηξάπεδα γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ .
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Αθφκε, ε ηξάπεδα έρεη δηεπξχλεη ηηο επηινγέο ηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ
θεθαιαίσλ ζε πεξίπησζε πνπ επηθξαηήζνπλ ζπλζήθεο πνπ ζα πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο ππνζέζεηο
ηνπ ηδηαίηεξα δπζκελνχο ζελαξίνπ κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο εθδφζεσο νκνινγηαθνχ δαλείνπ
κεηαηξέςηκνπ , ζε λέν-εθδνζεζφκελεο θνηλέο κεηνρέο ηεο ηξάπεδαο αλσηάηνπ χςνπο έσο
πνζνζηνχ 10% επί ηνπ λπλ θαηαβεβιεκέλνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο ,
δειαδή πεξίπνπ 345 εθαη. επξψ .εκεηψλεηαη φηη ην αλσηέξσ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ άζθεζε
πξνζνκνηψζεσο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ζηα πξφζζεηα κέηξα ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί ή
πινπνηνχληαη γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ , δηακνξθψλνληαο ηνλ εθηηκψκελν δείθηε Core Tier 1
(ζηήιε 2) ζε 8,2% ην 2012 .
Αλαιπηηθφηεξα φκσο , ζηελ εθηίκεζε ηνπ δείθηε ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Κεθαιαίσλ Core
Tier 1 ζε 8,2% ην 2012 δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα :


Ζ δπλαηφηεηα αληιήζεσο θεθαιαίσλ , κέζσ απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
ηξάπεδαο , κεηά ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο , γηα θαηαβνιή
κεηξεηψλ κε ηελ έθδνζε θνηλψλ νλνκαζηηθψλ άπισλ κεηνρψλ . Δλδεηθηηθά , γηα θάζε
500 εθαη. επξψ απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε ελίζρπζε ησλ δεηθηψλ
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε βάζε ην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ηνπ 2010 ζα αλέξρεηαη ζε
πεξίπνπ 1%.



Οη ελέξγεηεο πξνο πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ θεθαιαηαθψλ δεηθηψλ ηεο ηξάπεδαο , κέζσ
ηεο ελεξγήο δηαρείξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ κφριεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ
εμαθνινπζεί λα είλαη κεηνχκελε νδεγψληαο ζε κείσζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ έλαληη
θηλδχλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά 0,8 δηο. επξψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 . Οη
ελέξγεηεο απηέο ζα ζπλερηζηνχλ γηα ην ππφινηπν ηνπ 2011 θαη γηα ην 2012 ,
ελδπλακψλνληαο πεξαηηέξσ ηα θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο .



Ζ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο κέζσ ηεο
ήδε επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο , κε ζηφρν
έσο ην ηέινο ηνπ 2013 ε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ λα αλέξρεηαη ζην 10% ησλ
εμφδσλ ηνπ 2010 . Σέινο , ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ δηθηχνπ
ηεο ηξάπεδαο , ηνλ αλαζρεδηαζκφ εξγαζηψλ , ηνλ πεξηνξηζκφ ζηηο ακνηβέο ηξίησλ θαη ηελ
εζσηεξηθή αλάζεζε εξγαζηψλ .
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ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ
Σξάπεδα

(1)

(2)

(3)

Γείθηεο Core Tier1 Γείθηεο
Core Γείθηεο
(31/12/12)
Tier1(31/12/12)-(κε
Tier1(31/12/10)
πξφζζεηα κέηξα)
ΣαρπδξνκηθφΣακηεπηήξην 5,5 %

7,1%

18,5%

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ , ν εθηηκψκελνο
δείθηεο ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Κεθαιαίσλ Core Tier 1 ηεο ηξάπεδαο δηακνξθψλεηαη ζην 5,5%
(ζηήιε 1)ην 2012 έλαληη 18,5% (ζηήιε 3) ζηα ηέιε ηνπ 2010. Οθείινπκε λα ππελζπκίζνπκε φηη
ζην απνηέιεζκα απηφ έρνπλ ππνινγηζηεί κφλν ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί θαη έρνπλ γίλεη
πιήξσο απνδεθηά κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ 2011 , θαζψο θαη ηα ππνρξεσηηθά ζρέδηα
αλαδηάξζξσζεο ηα νπνία έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξηλ ηηο 30 Απξηιίνπ
ηνπ 2011 .Δπίζεο ην απνηέιεζκα απηφ δε ιακβάλεη ππφςε ηηο γεληθέο πξνβιέςεηο νχηε ηηο
κειινληηθέο ελέξγεηεο ηεο ηξάπεδαο ζρεηηθά κε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο .Ωζηφζν, ηα
απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο θαη νη αδπλακίεο νη νπνίεο παξαηεξήζεθαλ , ζα ιεθζνχλ ππφςε απφ
ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε αλζεθηηθφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο . Πην ζπγθεθξηκέλα , ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο έδεημαλ φηη:


Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Διιάδνο θαιχπηεη ηα ειάρηζηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ηεζεί
σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο . Σν πηζησηηθφ ίδξπκα ζα
ζπλερίζεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη
δηαηεξνχληαη ηα απαξαίηεηα επίπεδα θεθαιαίσλ , ελψ επηπιένλ ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο
ελέξγεηεο γηα λα εληζρχζεη ηνλ ηζνινγηζκφ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ.



Ζ ηξάπεδα ζα εξγαζηεί κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ψζηε λα θαζνξίζεη ζρέδην
εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο
(MEFP).

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηα παξαπάλσ βειηηψλεηαη ε εηθφλα ηεο ηξάπεδαο θαη
εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ , δειαδή ησλ θαηαζεηψλ , ησλ
πειαηψλ ,ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ επελδπηψλ .
Αθφκε , ε ηξάπεδα έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο χςνπο 82 εθαη. επξψ , θαζψο επίζεο έρεη
πξνβεί ζε απνεπέλδπζε ζηα ραξηνθπιάθηα «Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ
εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ» θαη «πλαιιαγψλ» θαηά 80% πεξίπνπ . Οη παξαπάλσ
ελέξγεηεο , νη νπνίεο δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηελ εθπφλεζε ηεο άζθεζεο φπσο έρεη
πξναλαθεξζεί ,δηακνξθψλνπλ ηνλ εθηηκψκελν δείθηε Core Tier 1 ηεο ηξάπεδαο ζε 7,1% (ζηήιε
103

2) ην 2012 , έλαληη ηνπ 5 % ησλ Κπξίσλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Core Tier 1 πνπ έρεη
θαζνξηζζεί σο ζεκείν αλαθνξάο ζηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ .

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ
Σξάπεδα

(1)

(2)

(3)

Γείθηεο Core Tier1 Γείθηεο
Core Γείθηεο
(31/12/12)
Tier1(31/12/12)-(κε
Tier1(31/12/10)
πξφζζεηα κέηξα)
Σξάπεδα Πεηξαηψο

5,3 %

6,3%

8,0%

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν εθηηκψκελνο δείθηεο ησλ Κπξίσλ Βαζηθψλ
Κεθαιαίσλ Core Tier 1 ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο δηακνξθψλεηαη ζε 5,3 % (ζηήιε 1) ην 2012
έλαληη 8,0% (ζηήιε 3) ζην ηέινο ηνπ 2010 . Γηα αθφκα κία θνξά ηνλίδνπκε φηη ην απνηέιεζκα
απηφ ελζσκαηψλεη κφλν κέηξα πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί θαη έρνπλ γίλεη πιήξσο απνδεθηά κέρξη
ηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ 2011 . Δπίζεο , ην απνηέιεζκα απηφ δε ιακβάλεη ππφςε ηηο κειινληηθέο
ελέξγεηεο πνπ ζρεδηάδεη ε ηξάπεδα γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ , ελψ ζεκεηψλεηαη φηη ην
πνζνζηφ απνκείσζεο ησλ αλνηγκάησλ έλαληη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ήηαλ ηδηαηηέξσο
απμεκέλν .
Πην αλαιπηηθά ,ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο έδεημαλ φηη :


Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαιχπηεη ηα ειάρηζηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ηεζεί σο ζεκείν
αλαθνξάο , ελψ παξάιιεια ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζα ζπλερίζεη λα δηαζθαιίδεη φηη ζα
δηαηεξνχληαη ηα απαξαίηεηα επίπεδα θεθαιαίσλ , θαζψο επίζεο έρεη ιάβεη ηηο αθφινπζεο
επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ή πξνγξακκαηίδεη ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ
ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ φπσο είλαη : α) ε έθδνζε
κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο έσο 250 εθαη. επξψ πνπ έρεη ήδε απνθαζίζεη
ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ηξάπεδαο , θαη β) θαηαξρήλ ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηεο
ζπγαηξηθήο P.B. Egypt . Οη παξαπάλσ ινηπφλ θηλήζεηο εληζρχνπλ ηνλ δείθηε Core Tier 1
ηεο ηξάπεδαο ζην ηδηαηηέξσο δπζκελέο ζελάξην ην 2012 ζε 6,3 %(ζηήιε 2).



Ζ ηξάπεδα ζα εξγαζηεί θη απηή φπσο θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κε ηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο , ψζηε λα θαζνξίζεη έλα ζρέδην εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηε κείσζε
ησλ θηλδχλσλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο
θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο (MEFP) .
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EUROBANK EFG
Σξάπεδα

(1)

(2)

(3)

Γείθηεο Core Tier1 Γείθηεο
Core Γείθηεο
(31/12/12)
Tier1(31/12/12)-(κε
Tier1(31/12/10)
πξφζζεηα κέηξα)
Eurobank EFG

4,9 %

7,6%

9,0%

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξνπ πίλαθα , ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ηξάπεδα EFG Eurobank
Ergasias βξίζθεηαη νξηαθά θάησ ηνπ νξίνπ αλαθνξάο , δειαδή ν δείθηεο Core Tier 1
δηακνξθψλεηαη ζην 4,9% γηα ην 2012 (ζηήιε 1) ζε ζρέζε κε ην 5%. Μάιηζηα ππάξρεη νξηαθή
πζηέξεζε θεθαιαίσλ 58 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηα ειάρηζηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ηεζεί σο
ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο , ελψ επίζεο ν δείθηεο Κχξησλ
Βαζηθψλ Κεθαιαίσλ Core Tier 1 ζην ηέινο ηνπ 2010 δηακνξθψλεηαη ζην 9,0% (ζηήιε 3), πνπ
αληηζηνηρεί ζε 4,296 εθαη. επξψ θεθάιαηα . Δπίζεο , ζεκεηψλεηαη φηη ην απνηέιεζκα απηφ
ελζσκαηψλεη κφλν απμήζεηο θεθαιαίνπ ή αληίζηνηρεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί θαη
πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηηο 30/04/2011 .
Αθφκε , ελζσκαηψλνληαο ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ήδε απνθαζηζηεί , αλαθνηλσζεί θαη
ήδε πινπνηνχληαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο , θαη ηηο νπνίεο αλαθέξνπκε παξαθάησ , ν
δείθηεο Core Tier 1 αλέξρεηαη ζε 11,2% (βαζηθφ ζελάξην) , ελψ κεηά ηελ επίπησζε ηνπ
ηδηαηηέξσο δπζκελνχο ζελαξίνπ ηεο άζθεζεο δηακνξθψλεηαη ζε 7,6% .
Αλαιπηηθφηεξα , ε ηξάπεδα έρεη ήδε απνθαζίζεη , αλαθνηλψζεη θαη πινπνηεί ελέξγεηεο
ελίζρπζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο , νη νπνίεο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ,
φπσο ε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ΓΗΑ πνπ έρεη ήδε νινθιεξσζεί
, θαη ε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Raiffeisen Bank International ζηελ Πνισλία πνπ
βαζίδεηαη ζε δεζκεπηηθή ζπκθσλία , νη νπνίεο ζα ππεξθαιχςνπλ ηελ αλσηέξσ νξηαθή πζηέξεζε
εληφο ησλ επνκέλσλ ηξηψλ κελψλ .
ηε ζπλέρεηα , ε ηξάπεδα έρεη απνθαζίζεη ηε ρξήζε ησλ γεληθψλ πξνβιέςεσλ , πνπ έρεη
ήδε ζρεκαηίζεη γηα θάιπςε κειινληηθψλ δεκηψλ , εθφζνλ ρξεηαζηεί , ηελ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ
ζε θνηλέο κεηνρέο νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαζψο θαη ηελ δηάζεζε πιεηνςεθηθνχ κεξηδίνπ ζηε
ζπγαηξηθή ηεο ζηελ Σνπξθία.
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Αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαζψο θαη εθείλεο
πνπ ζα πινπνηεζνχλ κειινληηθά θαη ηηο έρνπκε αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο , ν δείθηεο ησλ Κχξησλ
Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζε 7,6% κεηά ηελ επίπησζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ
ηδηαηηέξσο δπζκελνχο ζελαξίνπ , έλαληη ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο 5% , επηβεβαηψλνληαο ηελ
εκπηζηνζχλε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζεηψλ , ησλ
πειαηψλ , ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ επελδπηψλ .
Σέινο , ζε θάζε πεξίπησζε , νη κεραληζκνί ζηήξημεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε Διιεληθή
Γεκνθξαηία θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο , ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηεζλή θνηλφηεηα , φπσο
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηε ζρεηηθή κε ηελ Παλεπξσπατθή άζθεζε αλαθνίλσζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο , θαη νη νπνίνη δχλαηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ ,
εληζρχνπλ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα .

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
Σξάπεδα

(1)

(2)

(3)

Γείθηεο Core Tier1 Γείθηεο
Core Γείθηεο
(31/12/12)
Tier1(31/12/12)-(κε
Tier1(31/12/10)
πξφζζεηα κέηξα)
Αγξνηηθή Σξάπεδα

-0,8 %

6,0%

6,3%

Παξαηεξψληαο ησλ αλσηέξσ πίλαθα , είλαη εκθαλέο φηη ν δείθηεο ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ Core Tier 1 γηα ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ην 2012 πνπ δηακνξθψλεηαη ζην -0,8%
(ζηήιε 1) , βξίζθεηαη ζεκαληηθά θάησ ηνπ νξίνπ αλαθνξάο 5% , ελψ επίζεο είλαη ζεκαληηθή ε
ζχγθξηζε ηνπ κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε Core Tire 1 γηα ην 2010 ν νπνίνο θπκαίλεηαη ζην 6,3% .
Πην ζπγθεθξηκέλα , ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο έδεημαλ φηη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο παξνπζηάδεη ην 2012 ζην βαζηθφ ζελάξην πιεφλαζκα 505 εθαη. επξψ , ελψ φκσο ζην
δπζκελέο ζελάξην εκθαλίδεη πζηέξεζε 713 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηα ειάρηζηα θεθάιαηα πνπ
έρνπλ ηεζεί σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο .
Βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ πζηέξεζε απηή ζην δπζκελέο ζελάξην απνηειεί ε ζεκαληηθή
έθζεζε ηεο ηξάπεδαο ζε δάλεηα θαη νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (χςνπο 7850 εθαη. επξψ)
, ε νπνία αλαινγηθά κε ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ην ελεξγεηηθφ ηεο είλαη ε πςειφηεξε ζην ειιεληθφ
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα . Ωο εθ ηνχηνπ ε ΑΣΔbank ζε έλα αθξαίν ζελάξην αξλεηηθήο εμέιημεο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο , φπσο απηφ πνπ κεηαμχ άιισλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ δνθηκάδεηαη ζην
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δπζκελέο ζελάξην ηεο άζθεζεο , έρεη αλαινγηθά ηελ κεγαιχηεξε επίπησζε κεηαμχ ησλ
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ .
Παξφια απηά , ε Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή (ΔΒΑ) αλαγλσξίδεη φηη ε ΑΣΔbank
δηαζέηεη γεληθέο πξνβιέςεηο χςνπο 750 εθαη. επξψ νη νπνίεο δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζην stress
test θαη ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ . Δπίζεο , ζε αλαθνίλσζε ηεο ΔΒΑ
αλαθέξεηαη φηη ε ηξάπεδα ζα πξνβεί έσο ην ηέινο ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ ζε
θνηλέο κεηνρέο νκνινγηαθνχ δαλείνπ , χςνπο 235 εθαη. επξψ , ζχκθσλα θαη κε ζρεηηθή
εμνπζηνδφηεζε ηεο πξφζθαηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ .Μάιηζηα , ε ΔΒΑ ηνλίδεη φηη,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαπάλσ κέηξσλ , ν δείθηεο ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ Core Tier 1 ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο δηακνξθψλεηαη ζε 6,0% ,
πνζνζηφ πνπ ππεξθαιχπηεη ην ειάρηζην φξην αλαθνξάο πνπ έρεη ηεζεί (5%) .
Δπηπξνζζέησο ,επηζεκαίλεηαη φηη ε ΑΣΔbank πινπνηεί έλα επξχ , εγθεθξηκέλν απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή , πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο , κε ζηφρν δηαζθάιηζε ηεο θεθαιαηαθήο ηεο
επάξθεηαο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο . Σν πξφγξακκα έρεη ρξνληθφ νξίδνληα ην
ηέινο ηνπ 2013 θαη σο εθ ηνχηνπ κέξνο ησλ δξάζεψλ ηνπ μεπεξλνχλ ηελ άζθεζε ηεο ΔΒΑ ,
θαζψο απηή θαιχπηεη ρξνληθφ νξίδνληα δχν εηψλ (2011-2012) . Δπίζεο , ηνλίδεηαη φηη ρσξίο ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ , κε βάζε ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο , ν αληίζηνηρνο δείθηεο γηα ην 2012 εθηηκάηαη ζε 12,4% .
Σέινο , ζχκθσλα πάληα κε ην δειηίν ηχπνπ ηεο ηξάπεδαο , κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηπρή πξφζθαηε πινπνίεζε ηεο Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ , χςνπο
1259,5 εθαη. επξψ , πνπ ελίζρπζε ηνλ δείθηε Core Tier 1 ζε 10,7% θαη ηνλ ζπλνιηθφ δείθηε
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε 12,1 % (ζε pro-forma 31/3/2011βάζε) , ε ATEbank έρεη ιάβεη φια
ηα απαηηνχκελα κέηξα θαη έρεη πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο πνπ ηε δηαζθαιίδνπλ έλαληη
κειινληηθψλ θηλδχλσλ ζε δπζκελείο θαηαζηάζεηο .

7.3 πκπεξάζκαηα – Δθηηκήζεηο
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη κία άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ δελ
απνβιέπεη ζε πξφγλσζε αλακελφκελσλ γεγνλφησλ , δεδνκέλνπ φηη ηα δπζκελή ζελάξηά ηεο
έρνπλ ζρεδηαζηεί ζθνπίκσο σο ππνζεηηθά ζελάξηα ηνπ ηχπνπ «what if». Δπνκέλσο , ηα
απνηειέζκαηα ηνπ δπζκελνχο ζελαξίνπ δελ απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ή πηζαλέο
άκεζεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο . Σα ζελάξηα απηά ζπληζηνχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο επξσζηίαο ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ έγθαηξε ιήςε πξνιεπηηθψλ
κέηξσλ , φηαλ θη εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν .
Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο ελίζρπζαλ ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπο ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη κε ηηο πξνηξνπέο ηεο Σξάπεδαο
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ηεο Διιάδνο .Ζ θεθαιαηαθή απηή ελίζρπζε πξνήιζε θαη απφ ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο , απφ
εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε , κε δηαλνκή κεξίζκαηνο θαη έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ .
Με βάζε ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο , κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη γηα ηηο
πξψηεο ηέζζεξεηο ηξάπεδεο ηα απνηειέζκαηα είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθά , ράξε πξνθαλψο ζε ζρεηηθέο
ελέξγεηεο φπσο απηέο πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο . Βέβαηα , φζνλ αθνξά ηελ EFG Eurobank
,εάλ ιεθζνχλ ππφςε νη πξφζζεηεο ελέξγεηεο πνπ είηε έρνπλ πινπνηεζεί είηε έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη
γλσζηνπνηεζεί ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο , ε ηξάπεδα ππεξβαίλεη ζεκαληηθά ην φξην αλαθνξάο
(5%) , θαζψο ν δείθηεο Core Tier 1 ζην ηέινο ηνπ 2012 δηακνξθψλεηαη ζην 7,6%. Αθφκε , ζε
δπζρεξέζηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε ATEbank ηεο νπνίαο ν Γείθηεο Core Tier 1 ρσξίο ηα πξφζζεηα
κέηξα βειηίσζεο , βξίζθεηαη πνιχ ρακειφηεξα απφ ην φξην αλαθνξάο . Ωζηφζν , ε ηξάπεδα έρεη
ζρεκαηίζεη ζεκαληηθνχ χςνπο γεληθέο πξνβιέςεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα
απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ζηήιε 1 ηνπ πίλαθα πνπ έρνπκε παξαζέζεη
πξνεγνπκέλσο. Δπίζεο , ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο έρεη ήδε απνθαζίζεη ηελ έθδνζε
κεηαηξέςηκνπ ζε θνηλέο κεηνρέο νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο 235 εθαη. επξψ .Έηζη ινηπφλ νη
ελέξγεηεο απηέο δηακνξθψλνπλ ηνλ δείθηε ηεο ΑΣΔbank ζε 6% ζην ηέινο ηνπ 2012 , δειαδή 1%
πάλσ απφ ην φξην αλαθνξάο .
Γηαλχνληαο φκσο κία πεξίνδν έληνλσλ θαη ζπλερψλ κεηαβνιψλ ζην επξχηεξν
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο , αληηιακβαλφκαζηε
φηη είλαη αλαγθαία ε ζπλερήο επηηήξεζε ηεο εηθφλαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ .Με ηνλ θφβν
ηεο γεληθφηεξεο ακθηζβήηεζεο γχξσ απφ ηελ αμηνπηζηία ησλ ηξαπεδψλ , ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
ζα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα
ζα δηαηεξνχλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα θαη ζα ιακβάλνπλ φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα πνπ
απνβιέπνπλ ζηελ ηζρπξή θεθαιαηαθή επάξθεηα .
ην πιαίζην απηφ, κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ «Μλεκνλίνπ
Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθή» θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί θαη ε
πξφζβαζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηηο αγνξέο , ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη δεηήζεη απφ ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ κεζνπξφζεζκα ζρέδηα ρξεκαηνδφηεζεο
, ελψ νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνλ δείθηε Core Tier 1 ζε ειάρηζην επίπεδν 10% απφ ηηο αξρέο ηνπ
2012 . Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη επίζεο απνθαζίζεη ηε δηελέξγεηα δηαγλσζηηθήο κειέηεο γηα
ηα ραξηνθπιάθηα δαλείσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ , ε νπνία ζα νινθιεξσζεί πεξί ηα ηέιε
ηνπ 2011 . Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαγλσζηηθήο κειέηεο ζα ιεθζνχλ ππφςε , κεηαμχ άιισλ , γηα
ηνλ θαζνξηζκφ πξφζζεηνπ πεξηζσξίνπ θεθαιαίσλ ζην πιαίζην ηνπ Ππιψλα ΗΗ . Δπηπιένλ , ην
Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο , ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο , παξέρεη έλα πξφζζεην δείθηε αζθαιείαο γηα
ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ , εάλ θαη εθφζνλ ρξεηαζηεί .Σέινο , ηα
αλσηέξσ κέηξα ζε επίπεδν ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο , ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέηξα πνπ ζα
ιεθζνχλ απφ θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ρσξηζηά , εγγπψληαη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα
εληζρχνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη ησλ θαηαζεηψλ .
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ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάζηεθε ε δηαρξνληθή πνξεία ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο , κέζα απφ ηελ εμέιημε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
πεξηβάιινληνο . ηε ζπλέρεηα έγηλε αλαθνξά ζηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο πνπ επνπηεχνπλ
ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα , ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν .Γηα λα ππάξμεη βέβαηα κία
πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ζεκαζίαο ηεο επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ , παξαζέζακε εθηελψο
ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ .Αθνινχζεζε ελ ζπλερεία ,ε
παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ ζπκθψλσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο , ηνλίδνληαο ηα βαζηθφηεξα
ζεκεία ηνπο , ηνλ ξφιν ηνπο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ επηδξνχλ ζην ζχγρξνλν ηξαπεδηθφ ηνκέα .
Μάιηζηα αλαιχζακε εθηελέζηεξα ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ , ην νπνίν θαη βηψζακε
εληνλφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα , θαη ην νπνίν βξέζεθε ζε αιιειεπίδξαζε κε ηελ ηξέρνπζα
νηθνλνκηθή θξίζε .
Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο II απνηειεί κηα νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ζηνλ
επνπηηθφ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Οη αιιαγέο πνπ
επηθέξεη ζε επίπεδν ππνινγηζκνχ ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
νρπξψλνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ παγθφζκηνπ
πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θάηη πνπ απνηειεί θαη ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο Δπηηξνπήο ηεο
Βαζηιείαο. Πξνζβιέπνληαο, εληνχηνηο, ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ πιαηζίνπ, πξφζθαηα ε
Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζπκθψλεζε ζην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, ην νπνίν ζπληζηά αθφκε
κεγαιχηεξε ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ην νπνίν
αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί . Ήδε βηψλνπκε ηα πξψηα ζεκάδηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ , φπσο
είλαη γηα παξάδεηγκα ην λέν πιαίζην απζηεξήο ηήξεζεο ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο
ησλ ηξαπεδψλ .ηελ πξνζπάζεηα καο λα δνχκε ζηελ πξάμε ηε ζπκβνιή ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ζηελ
επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ , παξαζέηνπκε θαη ζρεηηθή έξεπλα γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ , κέζσ ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress tests ) .
ηηο κέξεο καο , ε ρψξα καο αιιά θαη νιφθιεξε ε Δπξψπε , βξίζθνληαη ππφ ηηο ζπλζήθεο
κίαο πξσηφγλσξεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο θαη χθεζεο , ε νπνία πξνθαιεί αλαηαξαρέο ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία , επεξεάδνληαο θαηά ζπλέπεηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ . Ζ
πεξίνδνο απηή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο επηβάιιεη επνκέλσο αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο ησλ
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ , πξνθεηκέλνπ αθελφο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αλάγθεο ησλ
πειαηψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ λα θαηαθέξνπλ λα δηαηεξεζνχλ πγηείο , έσο φηνπ ε ρψξα καο
κπνξέζεη λα βγεη απφ ηε δπζκελή απηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε .
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Θα ήηαλ σζηφζν αλψθειν λα πξνβιέςεη θαλείο ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ
θαη ηελ εμέιημε ησλ ζπλζεθψλ ζηε ρψξα καο , ηδηαίηεξα κάιηζηα κε δεδνκέλε ηελ πξνζθπγή ηεο
ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο Δπξψπεο .Δμαηηίαο φισλ
ησλ ξεπζηψλ ζπλζεθψλ , ηεο αζηάζεηαο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
ζπλερψλ εμειίμεσλ , δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε εθηίκεζε νχηε
θαλ γηα ην εγγχο κέιινλ .Μπνξνχκε απιψο λα ειπίδνπκε ζηελ απνθπγή ηεο ρξενθνπίαο ηεο
ρψξαο καο θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκίαο , εθαξκφδνληαο ηα θαηαιιειφηεξα
θαη απνηειεζκαηηθφηεξα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζε απηή .
Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα , θξίλεηαη ζθφπηκε θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ε ζπλέρεηα
ηεο παξνχζαο έξεπλαο . Αθνινχζσο , πξνηείλνπκε νξηζκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο κειινληηθήο
έξεπλαο :


Να δηεξεπλεζεί ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ λένπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ζην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα , θαη νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ απηνχ .



Να παξαθνινπζεζεί ε πνξεία ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ειιεληθψλ
ηξαπεδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο , πξνθεηκέλνπ λα
εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ εληνλφηεξα ζηε δηακφξθσζή
ηνπο .



Να δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ
θαηαζηάζεσλ (stress tests) ζηε ζσξάθηζε ησλ ειιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
απέλαληη ζε δπζκελέζηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζην κέιινλ .
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