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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

 

Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ γηα ηε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή θαη ηε ζηήξημε ηνπο, θαζ'φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπγγξαθήο ηεο, ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ. 

Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή Αζαλάζην Ννχια γηα 

φιε ηελ ππνκνλή, ηελ θαζνδήγεζε, ην ρξφλν, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηηο ζεκαληηθέο 

ππνδείμεηο ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ (ABSTRACT) 
 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απνιχησο αλαγθαία ηφζν 

γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ,φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαζέηεο. Γηα ηε 

δηαηήξεζε φκσο ηεο ζηαζεξφηεηαο απηήο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμεο ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ επνπηηθνχ πιαηζίνπ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο  σζηφζν, θαη θπξίσο 

κε ηελ παξνχζα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, απνθαιχθζεθαλ αδπλακίεο ηνπ πιαηζίνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο ζηελ ΔΔ, ην νπνίν παξακέλεη δηαηξεκέλν ζε εζληθφ 

επίπεδν γηα θάζε ρψξα, παξά ηε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο ζηελ Δπξψπε αιιά 

θαη ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Οη επνπηηθέο αξρέο 

αλαδεηνχλ ιχζεηο θαη πξνβαίλνπλ ζε ζπλερείο δηαζθέςεηο κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ 

ηε ζηαζεξφηεηα  θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα 

απφ ηελ εδξαίσζε ελφο θαηάιιεινπ επνπηηθνχ  πιαηζίνπ πνπ ζα ξπζκίζεη θαη ζα 

θαιχςεη φιεο ηηο πθηζηάκελεο ειιείςεηο. Σν 1
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο αλαθέξεηαη κε ζπληνκία ζηηο ηξάπεδεο θαη γεληθά ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

ην 2
ν 

 θεθάιαην αλαθνξά γίλεηαη γηα ηελ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο θαη ηα ζχκθσλα 

ηεο Βαζηιείαο. Σν 3
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε ηξαπεδηθή επνπηεία ελψ ην 4

ν
 

εμεηδηθεχεη ηηο δηαδηθαζίεο επνπηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηξαπεδψλ βάζεη ηνπ Ππιψλα 

ΗΗ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Σέινο αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε θξηηηθή. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΩΝ 
 

ΔΒ= Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

ΔΠΔΤ= Δηαηξία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ 

ΔΔ= Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΚ= Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ 

ΔΥΔ= Δπξσπατθφ χζηεκα Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο 

ΔΑΚΑΑ= Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ 

ΔΑΣ= Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ 

ΔΑΑΔ= Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ 

ΔΚΣ= Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ 

ΔΚΣ= Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

ΣηΔ= Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

ΟΚΑ= Οδεγία γηα ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο 

ΔΓ= Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ 

CEBS=Committee of European Banking Supervisors-Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ  

Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο 

ΓΔΠ= Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο 

ΟΚΔ= Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή 

ΠΔΓ= Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ 

ΓΑΔΔΚ= Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ηεο Δπάξθεηαο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Κεθαιαίνπ 

ΔΠΑΚ= χζηεκα Δγθαίξνπ Πξνεηδνπνίεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Κηλδχλσλ 

ΔΔ= χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ 
 

Θα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε καο κε ιίγα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηηο πξψηεο κνξθέο 

ηξαπεδψλ θαη έπεηηα ζα κηιήζνπκε κε ζχληνκνπο νξηζκνχο γηα ην ηη είλαη ηειηθά έλα 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα θαη πσο ιεηηνπξγεί απηφ πνπ νλνκάδνπκε ρξεκαηνπηζησηηθφο 

νξγαληζκφο. Θα αλαθεξζνχκε επίζεο ζην ξφιν πνπ  απηφο επηηειεί θαζψο επίζεο θαη 

ζηηο βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. 

1.1 Σξάπεδεο θαη Σξαπεδηθό ύζηεκα 

Σν αξραηφηεξν γλσζηφ ηξαπεδηθφ ίδξπκα, ήηαλ ε  Banco di San Giorgio (Σξάπεδα ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ), ε νπνία ηδξχζεθε ην 1407 ζηε Γέλνβα ηεο Ηηαιίαο. Σν γλσζηφηεξν 

φκσο ηξαπεδηθφ ίδξπκα πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζε ιεηηνπξγία είλαη ε Monte dei Paschi 

di Siena εδξαησκέλε ζηε Siena ζηελ Ηηαιία, θαη ιεηηνπξγεί ζπλερφκελα απφ ην 1472. 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απνηεινχλ παξάγνληεο ελφο επξχηεξνπ 

κεραληζκνχ, ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κεραληζκνχ. Ο ξφινο ινηπφλ, ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κεραληζκνχ ζε κία νηθνλνκία είλαη ε αλαδηαλνκή ησλ 

απνηακηεχζεσλ ησλ πιενλαζκαηηθψλ κνλάδσλ  πξνο ηηο θαηαιιειφηεξεο επελδπηηθέο 

ή θαηαλαισηηθέο ρξήζεηο, νη νπνίεο απμάλνπλ ην παξαγφκελν πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ επηζπκηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπληειείηαη 

κε ην δαλεηζκφ ησλ ρξεκάησλ ησλ απνηακηεπηψλ ζε νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο ρξεκαηνπηζησηηθνί κεζνιαβεηέο(financial intermediaries) θαη νη νπνίνη κε ηε 

ζεηξά ηνπο δαλείδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
1  

Μέζα ζε απηφ ην 

πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο νη ηξάπεδεο αζθνχλ 

νξηζκέλεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη ηέζζεξηο: 

 Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ έλα επξχ θάζκα απαηηήζεσλ θαη 

δηάθνξεο θιίκαθεο νλνκαζηηθψλ αμηψλ. πγθεληξψλνπλ έηζη απφ δηάθνξεο πεγέο 

ρξεκαηηθνχο πφξνπο θαη επελδχνπλ ζε ρξεφγξαθα κε πνηθίιεο αμίεο. Γηα επελδπηέο 

                                                 
1
 ει.19 , «Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ», ηαχξνο Β. Θσκαδάθεο-Μαλψιεο Γ. Ξαλζάθεο,  

Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο 
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ινηπφλ κε κηθξή δπλαηφηεηα λα επελδχζνπλ ζε ρξεφγξαθα κεγάιεο αμίαο άκεζα, 

απηή ε ιεηηνπξγία είλαη αξθεηά βνιηθή, θαζψο ηα ρξεφγξαθα απηά είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζηηο άκεζεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. 

 Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ κεγάιε επρέξεηα σο πξνο ηε 

ιήμε ησλ απαηηήζεσλ. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε αγνξά πφξσλ 

βξαρππξφζεζκεο ιήμεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο κεηαηξέςνπλ ζε καθξνπξφζεζκεο. 

Έλαο ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζεη πφξνπο 

εθδίδνληαο ινγαξηαζκνχο NOW (negotiable order of withdrawal),δειαδή 

βξαρππξφζεζκα πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ ή ινγαξηαζκνχο φςεσο θαη λα ηνπο 

επελδχεη ζε καθξνπξφζεζκα ζηεγαζηηθά δάλεηα. 

 Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ ρξεφγξαθα κε δηαθνξεηηθνχο 

βαζκνχο θηλδχλνπ θαη απφδνζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

απνηακηεπηέο απαηηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην. 

Απηφ απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηδηαίηεξα γηα ηηο κηθξέο 

πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ πςειφ θφζηνο γηα ηε ζπγθέληξσζε 

ελφο ηέηνηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 Αθφκε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ απαηηήζεηο πνπ κπνξνχλ 

εχθνια λα ξεπζηνπνηεζνχλ, φπσο είλαη νη ινγαξηαζκνί φςεσο ή ηακηεπηεξίνπ. Έηζη 

έρνπλ  ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψλνπλ ρξήκαηα απφ πνιιέο θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαμχ ηνπο κνλάδεο. 

Οη ηξάπεδεο έρνπλ ππνζηεί κεγάιεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία. Απφ ην ξφιν ησλ αληαιιαθηψλ θαη εθδνηψλ ρξεκάησλ μαθληθά 

εμειίρζεθαλ ζε ζπιιέθηεο θαη δηαλνκείο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ.
2
 

1.2 Κξίζεηο Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

1.2.1 Φύζη και Λειηοσργία ηων Χρημαηοδοηικών  Ιδρσμάηων 

Απφ ηελ θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αθφκε ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα αζρνινχληαη 

κε πνιπζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα πιαίζηα κίαο δηαδηθαζίαο 

ε νπνία εκπεξηέρεη δηαθφξσλ εηδψλ θαη ηχπσλ θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη απηνί πεγάδνπλ 

απφ ην γεγνλφο πσο ζηηο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο αθελφο κελ ζπκκεηέρνπλ 

άλζξσπνη αθεηέξνπ δε πξνθχπηνπλ δηάθνξνη απξφβιεπηνη παξάγνληεο πνπ 

                                                 
2
 ει.53 , «Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ» ,ηαχξνο Β.Θσκαδάθεο-Μαλψιεο Γ.Ξαλζάθεο,  

Δθδφζεηο Αζ.ηακνχιεο 



ειίδα 9 από 121 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ζπλαιιαγέο. Αθφκε ππάξρνπλ πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο 

ηπγράλνπλ νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο κε ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο ηφζν γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

θαη φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ γεληθφηεξα. 

   Οη  ηξάπεδεο  βάζεη ηεο παξαδνζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο ιεηηνπξγνχλ σο 

δηακεζνιαβεηέο δειαδή κεηαθέξνπλ θεθάιαηα απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο ζηηο 

ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Δάλ ππνζέηακε πσο νη πιενλαζκαηηθέο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο κεηέθεξαλ απεπζείαο ρσξίο ηελ ελδηάκεζε ζπκκεηνρή ελφο 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ηα θεθάιαηα ηνπο ζηηο ειιεηκκαηηθέο ηφηε ν θίλδπλνο απφ ηελ 

αδπλακία ησλ δεχηεξσλ λα αληαπεμέιζνπλ θαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

ζα ζήκαηλε επηβάξπλζε κε απηφ ην θίλδπλν γηα ηηο πιενλαζκαηηθέο. Ζ ζπκβνιή 

ινηπφλ ηεο ηξάπεδαο νδεγεί ζην πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθψο αλαιακβαλφκελνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Γηα λα πεξηνξίζνπλ φκσο νη ηξάπεδεο ην θίλδπλν κε 

επηζηξνθήο ησλ θεθαιαίσλ απφ ηηο επελδχζεηο ησλ θεθαιαίσλ ησλ θαηαζεηψλ 

πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε δαλείσλ, ρνξεγήζεσλ θάζε κνξθήο ή αγνξάο ρξενγξάθσλ 

θαη ηίηισλ. 

Δηδηθφηεξα, νη ηξάπεδεο εθηίζεληαη ζην πηζησηηθφ θαη επηηνθηαθφ θίλδπλν. 

Απηφ νθείιεηαη ζηελ αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά ρξήκαηνο 

θαζψο κφλν νη εηαηξίεο κε πνιιά θεθάιαηα έρνπλ πξφζβαζε ζηε θεθαιαηαγνξά. Ζ 

ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ θαηαζέζεηο θαη ηεο εθξνήο  

ρξεκάησλ θαηά ηηο ρνξεγήζεηο δαλείσλ, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο 

θαηαζέζεηο, είλαη ε αηηία απηήο ηεο έθζεζεο ζηνλ πηζησηηθφ θαη επηηνθηαθφ θίλδπλν. 

Οη θίλδπλνη απηνί εθφζνλ δελ δηαρεηξηζηνχλ νξζά πξνθαινχλ δηαηαξαρέο ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ζπληεινχλ ζηε ππνθίλεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

θξίζεσλ. 

Πξφζθαηεο εμειίμεηο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν θιάδνο ησλ ηξαπεδψλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Πνιιέο ηξάπεδεο ηδησηηθνπνηήζεθαλ  θαη άιιεο έρνπλ δηεπξχλεη ην κεξίδην ηνπο ζηελ 

αγνξά ζε ζρέζε κε ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο. Φαηλφκελα φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

αγνξάο θεθαιαίσλ θαη ε ζπνπδαία αλάπηπμε ζην θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ επέηξεςαλ ζηηο ηξάπεδεο λα εθκεηαιιεπηνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κηθξφ δηάζηεκα ζεκαληηθέο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο θαη 

αλαπηχρζεθαλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πξσηνπνξηαθέο θαη αξθεηά ζχλζεηεο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, φιε απηή ε θηιειεπζεξνπνίεζε θαη ε δηεχξπλζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη 

ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ησλ ηξαπεδψλ ζε έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπληειεζηέο αλάπηπμεο κίαο νηθνλνκίαο. 

Ζ αχμεζε φκσο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πηζησηηθψλ 

εξγαιείσλ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ θαη εληζρχεη ηελ έληαζε 

ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ. 

Ζ έλαξμε κίαο θξίζεο μεθηλάεη απφ ηελ αδπλακία κίαο ηξάπεδαο λα 

δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη. Ζ θξίζε απηή δηαρέεηαη ζηε 

ηξαπεδηθή αγνξά ηεο ρψξαο κε απνηέιεζκα ην κεγαιχηεξν ή φιν ην ηξαπεδηθφ 

θεθάιαην ηεο ρψξαο λα εμαληιείηαη. Απηφ νδεγεί ζηε θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

1.2.2 Χρημαηοπιζηωηικές  Κρίζεις   

 Ο φξνο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε εθαξκφδεηαη επξέσο ζε δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ή πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ράλνπλ μαθληθά έλα κεγάιν κέξνο ηεο αμίαο ηνπο. Καηά ηνλ 19ν θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, πνιιέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζπλδέζεθαλ κε αλαηαξαρέο ζην 

ηξαπεδηθφ ηνκέα, θαη πνιιέο ππνρσξήζεηο ζπλέπεζαλ κε απηέο ηηο αλαηαξαρέο. Άιιεο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπρλά απνθαινχληαη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο πεξηιακβάλνπλ 

θαηαξξεχζεηο ρξεκαηηζηεξίσλ, λνκηζκαηηθέο θξίζεηο θηι.  

Γηα λα νδεγεζεί φκσο είηε ην παγθφζκην είηε θάπνην εζληθφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζε κία θξίζε, απηφ είλαη απνηέιεζκα φρη ελφο αιιά 

πνιιψλ παξαγφλησλ ηφζν ζε καθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. 

 ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ν θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε ξχζκηζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ησλ πηζησηηθψλ αγνξψλ .Απηφ αλαθέξεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ 

δηακεζνιαβεηψλ θαη ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, αιιά θαη ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επνπηηθψλ ξπζκηζηψλ. ηηο κέξεο καο ε απνηπρία ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο λα παξέρεη αζθάιεηα έρεη σο απνηέιεζκα νη θαλφλεο 

ξχζκηζεο ηεο αγνξάο απηήο λα ακθηζβεηνχληαη. Ζ απνηπρία ηεο αγνξάο νξίδεηαη ζαλ 

κηα ηζνξξνπία θαηαλνκήο πφξσλ ε νπνία δελ είλαη άξηζηε εμαηηίαο πνιιψλ 

παξαγφλησλ φπσο ηεο αηεινχο πιεξνθφξεζεο, ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά, ησλ 
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κνλνπσιηαθψλ θαηαζηάζεσλ θιπ. πλεπψο ην πξφβιεκα, δελ είλαη κφλν νη αζπλεπείο 

καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, αιιά θαη νη εζθαικέλεο κηθξννηθνλνκηθέο δξάζεηο.  

 ε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν παξαηεξνχληαη νξηζκέλεο ζπζηεκηθέο απνηπρίεο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξφζθαηε θξίζε. Απηέο είλαη ,ε αλαίηηα ηηηινπνίεζε, νη 

κεησκέλεο πξνζπάζεηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηνπο 

αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο ησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ επελδπηηθψλ εξγαιείσλ, νη 

ζεκειηψδεηο αηέιεηεο ζηα ππνδείγκαηα ησλ εηαηξεηψλ δηαβάζκηζεο, ε θνηλσληθά 

αηειέζθνξε απνδηακεζνιάβεζε θαη ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

απνξξχζκηζεο.
3
 Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ δηαλχνπκε  έδεημε φηη νη ηξάπεδεο 

ππήξμαλ ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλεο φηαλ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηψλ δελ 

ήηαλ αλζεξά. 

  Κξίλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν αλαγθαίν λα νξίζνπκε ηα 3 ζηάδηα ζηελ θξίζε 

ελφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηα νπνία θαη ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Σν πξψην 

ζηάδην είλαη ε δεκηνπξγία ησλ θηλδχλσλ πνπ ππξνδνηνχλ κία θξίζε. Σν δεχηεξν 

ζηάδην είλαη ε θάζε εθδήισζεο ηεο θξίζεο θαη ηέινο ην ηξίην ζηάδην είλαη ε 

δεκηνπξγία κίαο ζπζηεκηθήο θξίζεο. 

1.2.2.1 Δημιουργία Κινδύνων Σραπεζικήσ Κρίςησ 
 

Ζ δεκηνπξγία θηλδχλσλ ηξαπεδηθήο θξίζεο είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο θξίζεο ελφο 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δεκηνπξγία απηψλ ησλ θηλδχλσλ είλαη ζπληζηακέλε 

θπξίσο δχν παξαγφλησλ, ηεο θαθήο ηξαπεδηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ δπζκελνχο 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κία ηξάπεδα. 

 

Καθή ιεηηνπξγία ηξαπεδψλ 

 

Οξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε 

αλάιεςε πςεινχ θηλδχλνπ, ε θαθή δηαρείξηζε, ην γεγνλφο πσο πνιιέο ηξάπεδεο 

εζηηάδνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη φρη ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο, 

νη επηπφιαηεο πνιηηηθέο ρνξεγήζεσλ θαη ηέινο ε αλαληηζηνηρία ιεμηπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ ιεπηνκεξψο απφ ηε δηνίθεζε κίαο ηξάπεδαο θαζψο κπνξνχλ λα απνβνχλ 

                                                 
3
 Άξζξν ηνπ Κ.πξηφπνπινπ  ζην Βήκα «Ση δηδάζθνπλ νη 124 ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο απφ 

ην 1971» 
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κνηξαία εάλ ην ίδξπκα δελ θξνληίζεη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ κε ηε 

δηαηήξεζε επαξθψλ θεθαιαίσλ θαη ηελ επέλδπζε ζε πην αζθαιήο ηνπνζεηήζεηο. 

ην πιαίζην απηφ ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ πξνζηίζεληαη θαη 

άιιεο  δπζκελείο γηα ηε πνξεία θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο θαηαζηάζεηο. 

Παξνπζηάδνληαη πνιιέο θνξέο ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαηλφκελα θαθήο δηαρείξηζεο 

ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηε δηνίθεζε. ε απηή ηε πεξίπησζε δελ ζπλππνινγίδεηαη πνιιέο 

θνξέο ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ θαη αθφκε ρεηξφηεξα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε κεξηκλνχλ πξσηίζησο γηα ην δηθφ ηνπο φθεινο. Σν ράζκα απηφ 

κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ζηειερψλ νδεγεί ζηελ αλάισζε 

εηαηξηθψλ πφξσλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα. 

Αθφκε, φηαλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ζπγθεληξψλεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ 

αηφκσλ παξαηεξνχληαη θαηλφκελα επηιεθηηθήο θαη κε ηδηαίηεξα πξνλφκηα 

δαλεηνδφηεζεο  πξνο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

είλαη ζχλεζεο λα ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο παξάηππεο ζπλαιιαγέο ή θαη απάηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία έρνληαο πιήξε γλψζε φισλ απηψλ ησλ 

θαηλνκέλσλ επηηξέπεη ηηο ελέξγεηεο απηέο θαζψο πνιιέο θνξέο ην πνιηηηθφ θφζηνο 

επαλαθνξάο θαη εμπγίαλζεο ηνπ θιάδνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. Πξνβιήκαηα φκσο 

παξνπζηάδεη θαη ν θιάδνο ησλ ηξαπεδψλ ππφ θξαηηθφ θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο. 

ε ηξάπεδεο κε θξαηηθφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο επηθξαηεί γεληθά ε αληίιεςε 

πσο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ηε δεκνζηνλνκηθή ζηήξημε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δαπαλψλ θαη ηε πξνλνκηαθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
4
 

 

Γπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

 

Παξφιν πνπ νη θξίζεηο απνδίδνληαη θαη ζηε θαθή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, 

απνδίδνληαη θαη ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηηο αθαηάιιειεο 

καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. 

Μία καθξννηθνλνκηθή δηαηαξαρή ζίγνπξα ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ην 

εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ νπφηε θαη νη απνπιεξσκέο δαλείσλ ζα κεησζνχλ ζεκαληηθά κε 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά 

πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ην πιεζσξηζκφ ζα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηάζε 

γηα θαηαζέζεηο νπφηε ζα επεξεαζηεί κε αξλεηηθφ ηξφπν ην παζεηηθφ ηεο  ηξάπεδαο 

θαη ζα πεξηνξηζηεί ε δπλαηφηεηα ξεπζηνπνίεζεο. 

                                                 
4
 ει.23 , «Δπνπηεία ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, Ζ Δπξσπατθή εκπεηξία θαη ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην» 
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ε πεξίπησζε πνπ ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή νξίζεη κία επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή θαηά ηελ νπνία ηα  πξαγκαηηθά βξαρπρξφληα επηηφθηα είλαη αξλεηηθά θαη 

ππάξμεη έληνλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε παξάιιειε άλνδν ησλ ηηκψλ ηφηε ην 

ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ πξνρσξά ζε κεγάιε πηζησηηθή επέθηαζε θαη ηδίσο ζε θιάδνπο 

φπσο ε αγνξά αθηλήησλ. Ξεθηλά ινηπφλ έλαο αγψλαο επέθηαζεο κε ζθνπφ λα 

απνθνκίζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηα θέξδε πνπ δεκηνπξγνχληαη απηή ηε πεξίνδν. 

Πάληνηε, νη ηξάπεδεο γλσξίδνπλ πσο ε άλνδνο απηή θάπνηα ζηηγκή θνξπθψλεηαη θαη 

αθνινπζεί ε χθεζε αιιά εθηηκνχλ πσο ζα πξνιάβνπλ λα απνκαθξπλζνχλ έγθαηξα, λα 

κείλνπλ αλεπεξέαζηεο  θαη πσο ην θξάηνο ή θάπνηνο δηεζλήο νξγαληζκφο δελ ζα 

επηηξέςεη ηελ θαηάξξεπζε φισλ ησλ ηξαπεδψλ. 

Σειηθά, ε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θινλίδεη ηε καθξννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο θαη θαζψο ε θπβέξλεζε πξνβαίλεη ζε αχμεζε ηνπ επίζεκνπ 

επηηνθίνπ, ζπξξηθλψλεηαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. πλέπεηα ηεο ζπξξίθλσζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ε αληθαλφηεηα ησλ δαλεηδφκελσλ λα απνπιεξψζνπλ 

εγθαίξσο ηα δάλεηα ηνπο θάηη πνπ φηαλ πιένλ αξρίδεη λα γίλεηαη εκθαλέο είλαη αξγά 

γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. 

 

Σξαπεδηθνί θίλδπλνη 

 

πσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο νη ηξαπεδηθνί θίλδπλνη πεγάδνπλ ηφζν απφ ηε 

θαθή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη απφ ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

πρλά φκσο πξνέξρνληαη απφ ζπλδπαζκφ ησλ 2.ζν δηεζλνπνηείηαη ε αγνξά 

θεθαιαίσλ ηφζν νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο επσκίδνληαη πέξα απφ ηε δηακεζνιάβεζε θαη 

ηε ρεηξαγψγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Γηάθνξα είδε θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ γηα ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα είλαη: ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο αγνξάο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ρξένπο, ν θίλδπλνο ρψξαο, ν πνιηηηθφο θίλδπλνο, ν επηηνθηαθφο 

θίλδπλνο, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ, ν 

λνκηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο αμηνπηζηίαο θαη θήκεο θαη ν θεθαιαηαθφο θίλδπλνο. ε 

ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο απηνχο νη ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ηνπο απφ ηε πιεπξά ησλ 

ηξαπεδψλ πεξηιακβάλνπλ πξνζνκνηψζεηο δηαηαξαρψλ, αλαιχζεηο ζελαξίσλ θαη 

αλαιχζεηο αμίαο ζε θίλδπλν. 
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1.2.2.2 Εκδήλωςη μίασ Σραπεζικήσ Κρίςησ 
 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ. 

Οη θαηαζέηεο, ε ηνπηθή θπβέξλεζε, νη ηδησηηθνί εμσηεξηθνί δαλεηζηέο θαη νη 

δηαθπβεξλεηηθνί νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί. ηαλ ινηπφλ δηαηαξαρηεί ε εκπηζηνζχλε 

κίαο εθ ησλ ηεζζάξσλ πεγψλ ππξνδνηείηαη ε ηξαπεδηθή θξίζε. Ζ θαθή δηαρείξηζε 

ησλ ηξαπεδψλ ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ε κεηαβνιέο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ ηείλνπλ λα ελδπλακψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο. Ζ δηαηήξεζε απηψλ ησλ 

θηλδχλσλ απμάλεη ηε δπζπηζηία ησλ ρξεκαηνδνηψλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ηνπο. Έπεηηα αθνινπζεί ε κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ε νπνία νδεγεί ζε 

απφζπξζε ησλ θεθαιαίσλ δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ε ηξάπεδα λα νδεγεζεί ζε θαηάξξεπζε. 

Οη θαηαζέηεο ζέινληαο λα δηαζθαιίζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο ηα απνζχξνπλ 

φηαλ ε εκπηζηνζχλε ηνπο ζην ηξαπεδηθφ ίδξπκα θινλίδεηαη. 

Μέζα ζηα πιαίζηα δηεζλνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ, νη ηξάπεδεο 

απνδέρνληαη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ εμσηεξηθέο πεγέο(ηδησηηθνχο δαλεηζηέο).κσο 

απηφ νδεγεί ηε δηεζλή αγνξά λα ζρεκαηίζεη αξλεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηε ηνπηθή 

νηθνλνκία νπφηε θαη λα απνζχξεη ηηο μέλεο θαηαζέζεηο. 

Οη δηεζλείο νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο λα 

εμπγηάλνπλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε ρψξα κε 

νξηζκέλεο πάληα απαηηήζεηο. Οη απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ άκεζε εθαξκνγή 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζηήξημε απφ ηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ απνζχξεηαη 

ιφγσ κε εθαξκνγήο ησλ απαηηνχκελσλ ξπζκίζεσλ, έρνπκε ηε ππξνδφηεζε κίαο λέαο 

θξίζεο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. 

1.2.2.3 Δημιουργία τησ ςυςτημικήσ κρίςησ 
 

Τπάξρνπλ γεληθά δχν απφςεηο αλαθνξηθά κε ην πφηε έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα είλαη πην 

επηξξεπέο ζηελ εθδήισζε κίαο θξίζεο. 

Ζ πξψηε άπνςε, ησλ Hellmann, Murdoch θαη Stiglitz αλαθέξεη πσο ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κίαο ρψξαο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπέο ζηελ εθδήισζε κίαο 

θξίζεο, φηαλ παξνπζηάδεη κηθξή ζπγθέληξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θιάδνπ, ζε 

αληίζεζε κε ηε πεξίπησζε ελφο ζπγθεληξσκέλνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ ηα πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο είλαη κεγαιχηεξα γηα ηηο ηξάπεδεο κε απνηέιεζκα 
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λα είλαη ειάρηζηα ηα θίλεηξα αλάιεςεο πςεινχ θηλδχλνπ πεξηνξίδνληαο ηηο 

πηζαλφηεηεο εθδήισζεο κίαο ζπζηεκηθήο θξίζεο. 

Ζ δεχηεξε άπνςε, ησλ Boyd θαη De Nicolo ππνζηεξίδεη πσο κία ηξαπεδηθή 

θξίζε είλαη πην πηζαλή ζε έλα ζπγθεληξσκέλν ζχζηεκα, επεηδή αθελφο ηα πςειά 

επηηφθηα ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζα νδεγήζνπλ ηηο δαλεηδφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ αλάιεςε πςειφηεξνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ, κε απνηέιεζκα ηελ 

ελίζρπζε ησλ πηζαλνηήησλ γηα κε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

αθεηέξνπ ν κηθξφο αξηζκφο ηξαπεδψλ ελφο ζπγθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγεί 

ηδηαίηεξε αλεζπρία ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο γηα ην ελδερφκελν θαηάξξεπζεο κίαο 

ηξάπεδαο, κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε πνιηηηθψλ ζπλερνχο ελίζρπζεο ησλ ηξαπεδψλ, 

δηφηη είλαη πνιχ κεγάιεο γηα λα θαηαξξεχζνπλ ελδπλακψλνληαο ηνλ θίλδπλν 

εθδήισζεο ζπζηεκηθήο θξίζεο. 

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε σζηφζν ζε 69 ρψξεο απφ ηνπο Thursten, 

Demirgoc-Kunt, Levine ην 2005 γηα ηε πεξίνδν 1980-1997 επηβεβαηψλεη ηελ πξψηε 

άπνςε. 

ε έλα πιαίζην ηξαπεδηθήο δηαζχλδεζεο ε θαηάξξεπζε κίαο ηξάπεδαο 

ζεκαίλεη απηφκαηα θαη αδπλακία, απφ ηε πιεπξά ηεο, εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πξνο άιιεο ηξάπεδεο. Με απηφ ην ηξφπν ε θξίζε κεηαδίδεηαη ζε φιν ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη δηαρέεηαη κε ηέηνηα έληαζε θαη ηαρχηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ην κέγεζνο 

ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο. Ο θίλδπλνο ινηπφλ λα κεηαθεξζνχλ νη δηαηαξαρέο απφ έλα 

ηκήκα ηνπ ηξαπεδηθνχ ή επξχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε άιια κέξε 

ηνπ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα επξχηεξα ζε φιε ηελ νηθνλνκία 

νλνκάδεηαη ζπζηεκηθφο θίλδπλνο. 

Ο θινληζκφο ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα νδεγεί ζε καδηθέο 

πξνζπάζεηεο απφζπξζεο ησλ θαηαζέζεσλ, πξνθαιψληαο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο. Ο παληθφο απηφο πξνκελχεη ηε θξίζε θαη νη ηξάπεδεο αλήκπνξεο πιένλ 

λα δηαηεξήζνπλ κία ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηφηεηα πξνρσξνχλ ζε ξεπζηνπνηήζεηο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα ε κείσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ λα εληζρχεη ηε πηζαλφηεηα πηψρεπζεο. 

Ζ δηεζλνπνίεζε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο εμάπισζεο 

ηεο θξίζεο πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ελφο εζληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη μέλνη 

επελδπηέο κπξνζηά ζηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα 

θεθάιαηα ηνπο είηε απνθεχγνληαο αγνξέο πνπ ζεσξνχλ πσο έρνπλ πςειφ θίλδπλν είηε 
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απνκαθξχλνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο απφ πγηείο αγνξέο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ πηζαλά 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 

1.2.2.4 Μεγάλεσ Κρίςεισ 
 

Σν Κξαρ ηνπ 1929 

 

ηελ παγθφζκηα ηζηνξία ππήξμαλ αξθεηέο ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο. Μία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο θξίζεηο ήηαλ θαη ην θξαρ ζηε Wall Street ην 1929.Ζ Wall Street έθιεηζε 

ηελ Πέκπηε 24 Οθησβξίνπ ηνπ 1929 κε απψιεηεο 13%.Ζ "Μαχξε Πέκπηε" φπσο 

κλεκνλεχεηαη κέρξη θαη ζήκεξα, ήηαλ ε αθνξκή πνπ νδήγεζε ηφζν ηελ ακεξηθαληθή 

ηζηνξία φζν θαη ηε παγθφζκηα ζε κία πξσηνθαλνχο κεγέζνπο θξίζε, ε νπνία είρε σο 

απφξξνηα ηελ χθεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1930.Ζ κεγάιε απηή θξίζε  φκσο δελ ήηαλ 

απνηέιεζκα κηαο απφηνκεο πηψζεο. ηηο αξρέο ηνπ 1930 νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο 

θηλνχληαλ αλνδηθά. Αλ θαη δελ άγγηδαλ ηα κέγηζηα επίπεδα ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1929 

ππεξέβαηλαλ ηα επίπεδα ησλ αξρψλ ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1929.  

Ζ θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α θαη ε βηνκεραλία μφδεςαλ πεξηζζφηεξα ζην πξψην 

εμάκελν ηνπ 1930 απ' φηη ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 1929. Σν Μάην ηνπ 1930 νη 

πσιήζεηο απηνθηλήησλ ήηαλ πνιχ ιηγφηεξεο απφ ηα επίπεδα ηνπ 1928. Οη ηηκέο 

άξρηζαλ λα πέθηνπλ, αιιά νη κηζζνί δηαηεξνχληαλ ζηαζεξνί κέρξη ην 1930, νπφηε θαη 

άξρηζε λα ππνρσξεί ε αγνξαζηηθή δχλακε. κσο, νη θαηαλαισηέο, είραλ πεξηθφςεη ηα 

έμνδά ηνπο θαηά 10% θαζψο πνιινί απφ απηνχο είραλ ππνζηεί ζεκαληηθέο απψιεηεο 

ζηελ αγνξά ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Αθφκε ε θαηάζηαζε έγηλε αθφκε δπζθνιφηεξε 

φηαλ κηα κεγάιε πεξίνδνο μεξαζίαο θαηέζηξεςε ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ, 

κηα πεξίνδνο πνπ θξάηεζε κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1930 κε απνηέιεζκα πνιινί 

Ακεξηθαλνί λα κείλνπλ άλεξγνη. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ακεξηθαληθψλ αξρψλ λα 

ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ αγνξά, ην 1932 ε Wall Street είρε ράζεη πεξίπνπ ην 90% ηεο 

αμίαο ηεο. Τπήξμαλ πξνζπάζεηεο γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε κέζα απφ πξνζηαηεπηηθέο 

πνιηηηθέο, φπσο ε Πξάμε Smooth-Hawley Tariff ην 1930 ζηηο ΖΠΑ θαη 

αληαπνδνηηθνί δαζκνί ζε άιιεο ρψξεο αιιά απφ ηα ηέιε ηνπ 1930 κέρξη θαη ην 

Μάξηην ηνπ 1933,ε νηθνλνκία αθνινπζνχζε κηα ζηαζεξή πηψζε. 

   Ο δείθηεο Dow Jones έθηαζε ζηα επίπεδα πνπ είρε ην 1929 έπεηηα απφ 25 

ρξφληα. Οη επηπηψζεηο γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ήηαλ ηεξάζηηεο, θαζψο νη 

Ακεξηθαλνί είραλ επελδχζεη ηεξάζηηα πνζά ζην ρξεκαηηζηήξην, κε απνηέιεζκα λα 

ράζνπλ ηα ιεθηά ηνπο εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά ηεο κεζαίαο ηάμεο. Μέζα ζε ηξία 

http://el.wikipedia.org/wiki/1930
http://el.wikipedia.org/wiki/1929
http://el.wikipedia.org/wiki/1929
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
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ρξφληα, ην ΑΔΠ ησλ ΖΠΑ είρε κεησζεί ζην κηζφ, θαη ην έλα ηξίην ησλ Ακεξηθαλψλ 

καζηηδφηαλ απφ ηελ αλεξγία. Σα πξνβιήκαηα επηδεηλψζεθαλ απφ ηηο θαθέο 

απνθάζεηο ησλ αξρψλ θαζψο ε θεληξηθή ηξάπεδα ησλ Ζ.Π.Α (Fed) αχμεζε αληί λα 

κεηψζεη ηα επηηφθηα γηα λα πξνζηαηέςεη ην δνιάξην, ελψ ε θπβέξλεζε αχμεζε ηνπο 

δαζκνχο θαη δηαηήξεζε δεκνζηνλνκηθά πιενλάζκαηα αληί λα ηνλψζεη ηελ 

νηθνλνκία κε δεκφζην ρξήκα. Ζ άζρεκε απηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Ζ.Π.Α 

ήηαλ ν παξάγνληαο πνπ ζπκπαξέζπξε θαη ηηο ππφινηπεο ρψξεο αξρηθά. Αξγφηεξα, ε 

εζσηεξηθή θαηάζηαζε ζηηο νηθνλνκίεο ηεο θάζε ρψξαο θαζφξηζαλ ηηο ζπλζήθεο ζε 

εζληθφ επίπεδν. Ζ ακεξηθαληθή νηθνλνκία ρξεηάζηεθε κηα δεθαεηία γηα λα ζπλέιζεη, 

κε ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν λα ιεηηνπξγεί ιπηξσηηθά, θαζψο νη ηεξάζηηεο 

ζηξαηησηηθέο δαπάλεο εθκεδέληζαλ ηελ αλεξγία θαη εθηφμεπζαλ ηελ αλάπηπμε. 

 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηηο κέξεο καο 

 

Σν παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δηέξρεηαη ζηηο κέξεο καο απφ κηα 

ζεκαληηθή θξίζε, ηε ζνβαξφηεξε κεηά ην «θξαρ» ηνπ 1929. Ζ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2006 κε ην 

ζπάζηκν ηεο θνχζθαο αθηλήησλ. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε κεγάιν αξηζκφ 

ρξενθνπηψλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ (Adjustable Rate 

Mortgage, ή ARM) θαη κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (subprime debt) θαη κεηαθέξζεθε 

ζηελ αγνξά ησλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ (Mortgage Backed Securities, ή MBS) πνπ 

είραλ εθδνζεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηηηινπνηεκέλσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. 

   Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2008 ζρεδφλ ην 10% ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

βξηζθφηαλε ζε θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ ή ζε δηαδηθαζία πιεηζηεξηαζκνχ θαη ηα 

πξψηα ζεκάδηα ηεο βαζηάο απηήο θξίζεο έγηλαλ εκθαλή απφ ην επηέκβξην ηνπ 

2008 νπφηε θαη θαηέξξεπζαλ, ζπγρσλεχηεθαλ ή θξαηηθνπνηήζεθαλ κεγάια 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα φπσο ε Lehman Brothers θαη ε Wachovia Bank, ε 

Merrill Lynch ,ε Bear Sterns, ε Fannie Mae θαη ε Freddie Mac
5
. 

χκθσλα κε ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε 

ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ νη αηηίεο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο ακεξηθαληθήο 

νηθνλνκίαο, είλαη ην αλεπαξθέο πιαίζην θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε αλεχζπλε αλάιεςε επελδπηηθψλ θηλδχλσλ απφ 

                                                 
5
 «Σα αίηηα ηεο πξφζθαηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο», Υξήζηνο Κακπφιεο, Νηθφιανο Γ. 

Σξαπιφο 
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ηε Wall Street θαη θπξίσο ε ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηα 

νηθνλνκηθά επηηειεία ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπο θεληξηθνχο ηξαπεδίηεο. Αθφκε ε 

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηζρπξίδεηαη πσο ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζα κπνξνχζε λα 

είρε απνθεπρζεί θαη πσο ε θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers, ην  επηέκβξε ηνπ 

2008 ήηαλ απηή πνπ ππξνδφηεζε ηελ παγθφζκηα θξίζε. 

πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ 

βηψλνπκε ζήκεξα πξνέθπςε  απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ηηηινπνίεζεο ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ, ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, ηελ πιεκκειή δηαβάζκηζε 

πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ νκνιφγσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, ην ζχζηεκα ακνηβψλ 

ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην. Ζ πξνζπάζεηα απφ ηε 

πιεπξά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απνκάθξπλζεο ηνπ πηζησηηθνχ θαη 

επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ απφ ηα ίδηα, ε κεηαηξνπή ζηάζηκσλ θεθαιαίσλ ζε 

εκπνξεχζηκνπο ηίηινπο θαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζχλζεησλ επελδπηηθψλ ηίηισλ ζηηο 

θαηαζηάζεηο εηδηθψλ νληνηήησλ, πξνθάιεζαλ αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζηνλ 

ακεξηθαληθφ θαη επξσπατθφ ηξαπεδηθφ θαη θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΑ 

ΤΜΦΧΝΑ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ 

 

2.1 Ζ Σξάπεδα Γηεζλώλ Γηαθαλνληζκώλ 

Ζ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank of International Settlements) είλαη δηεζλήο 

νξγαληζκφο πνπ θξνληίδεη  γηα ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ιεηηνπξγεί σο ηξάπεδα ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Απνηειεί ηνλ αξραηφηεξν δηεζλή 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ θαζψο ηδξχζεθε ην 1930.  

Οη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη: 

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζε 

νηθνλνκηθά ζέκαηα 

 Έξεπλα ζε νηθνλνκηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα 

 Τπεξεζίεο βαζηθνχ αληηζπκβαιιφκελνπ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζηηο 

κεηαμχ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. 

 Τπεξεζίεο ζεκαηνθχιαθα ζε δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο. 

2.2 Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δελ έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, εδξεχεη ζηελ Σξάπεδα 

Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for International Settlements) ε νπνία θαη ηεο παξέρεη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.  Αξρηθφ ηεο φλνκα ήηαλ “Committee on Banking 

Regulation and Supervisory Practices”.Ηδξχζεθε ην 1974 κεηά απφ πξσηνβνπιία ησλ 

δηνηθεηψλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο νκάδαο ησλ ρσξψλ Group of ten (G-10) ,κε 

ζθνπφ ηε δηακφξθσζε νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ ειέγρνπ θαη επνπηηθψλ πξαθηηθψλ γηα 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. πλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ην επηέκβξην ηνπ 1975 θαη 

ζπλεδξηάδεη έθηνηε 4-5 θνξέο ην ρξφλν. Σα κέιε ηεο πξνέξρνληαη απφ ην Βέιγην, ηνλ 

Καλαδά, ηε  Γαιιία, ηε  Γεξκαλία, ηελ  Ηηαιία, ηελ  Ηαπσλία, ην  Λνπμεκβνχξγν, ηελ  

Οιιαλδία, ηελ  Ηζπαλία, ηε  νπεδία, ηελ  Διβεηία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο 

ΖΠΑ. Οη ρψξεο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ή απφ άιιε αξρή 

επηθνξηηζκέλε κε ηε πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχο ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. 
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Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο απνβιέπεη θπξίσο ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηζνδχλακσλ φξσλ αληαγσληζκνχ.  

 

2.2.1 Σηότος ηης ζσγκρόηηζης ηης Επιηροπής ηης Βαζιλείας 

Ζ επηηξνπή ζπγθξνηήζεθε κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε πξνηχπσλ επνπηείαο θαη 

θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο έλαο 

άιινο ιφγνο ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο ήηαλ  θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

πξνβιεκαηηθήο  εθθαζάξηζεο ηεο ηξάπεδαο Bankhaus Herstatt ην 1974.  

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δελ έρεη θάπνηα ηππηθή ππεξεζληθή επνπηηθή 

εμνπζία ή αξκνδηφηεηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Οη πξνηάζεηο ηεο, ηα επνπηηθά 

πξφηππα, νη επνπηηθνί θαλφλεο θαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ δηακνξθψλεη δελ 

επηβάιινληαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά αληηθείκελν ηεο είλαη λα εηζεγείηαη πξαθηηθέο κε 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα πξνζδνθψληαο λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηηο εζληθέο αξρέο 

θαη βάζεη απηψλ ζα πξνηείλνπλ ελέξγεηεο ππνρξεσηηθήο ή άιιεο κνξθήο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηα δεδνκέλα ηεο νηθείαο αγνξάο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ε επηηξνπή ελζαξξχλεη ηε ζχγθιηζε πξνο  κία θνηλή πξνζέγγηζε θαη 

θνηλψο απνδεθηνχο θαλφλεο, ρσξίο λα πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ιεπηνκεξή ελαξκφληζε 

ησλ επνπηηθψλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα θξάηε-κέιε. Βαζηθά εξγαιεία  γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ξπζκίζεηο ζεκάησλ επνπηείαο ζε 

εζληθφ επίπεδν 

 Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ 

επνπηείαο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Θέζπηζε ειάρηζησλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ επνπηείαο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέκαηα θάζε θνξά πνπ ππάξρεη αλάγθε λα γίλεη απηφ. 

 

2.2.2 Βαζιλεία Ι 

Σν ζέκα πνπ θπξίσο απαζρνιεί ηελ Δπηηξνπή ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε 

θεθαιαηαθή επάξθεηα (Capital Adequacy)  ησλ ηξαπεδψλ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980 ,ε 

Δπηηξνπή είρε δηαπηζηψζεη φηη, ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε  ησλ 



ειίδα 21 από 121 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ηδηαίηεξα ηελ επνρή εθείλε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

άξρηζε λα επηδεηλψλεηαη  θαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα πνιιψλ κεγάισλ δηεζλψλ 

ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ. 

Γηακνξθψζεθε έηζη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ε αληίιεςε γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο Γηεζλνχο πκθψλνπ (πλζήθεο) κε ζθνπφ ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δηεζλψο θαη ηελ 

απάιεηςε θάζε  πεγήο δεκηνπξγίαο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, πξνεξρφκελνπ απφ ηηο 

δηαθνξέο ζηηο αλάγθεο θαη ζηε κέηξεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο. Ζ Βαζηιεία Η είλαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα ν γχξνο ησλ δηαβνπιεχζεσλ ησλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ απφ φιν ηνλ θφζκν. Απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο απηήο ήηαλ 

ε δεκηνπξγία θαη ε δεκνζηνπνίεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1987,ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ  

εγγξάθνπ κε ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Έπεηηα απφ αξθεηέο παξαηεξήζεηο ,ην 1988 

νξηζηηθνπνηήζεθε ηειηθά έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ, γλσζηφ ζαλ χκθσλν 

(ζπλζήθε) ηεο Βαζηιείαο γηα ηε Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (Basel capital accord-Basel I). 

Ζ Βαζηιεία Η άξρηζε ζηα ηέιε πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90  λα ζεσξείηαη 

επξέσο  μεπεξαζκέλε. Πξάγκαηη, ν θφζκνο  είρε αιιάμεη θαζψο νη  

ρξεκαηνπηζησηηθνί φκηινη, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαηλνηνκία θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ είραλ αλαπηπρζεί. Χο εθ ηνχηνπ, κηα πην νινθιεξσκέλε δέζκε 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, γλσζηή θαη  σο Βαζηιεία ΗΗ πινπνηήζεθε απφ αξθεηέο 

ρψξεο. Οη λέεο  ελεκεξψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο ε Βαζηιεία III. 

 

Αληηθείκελν ηεο Βαζηιείαο Η 

Απφ ην 1988, ην πιαίζην απηφ είρε εηζαρζεί ζηαδηαθά ζε ρψξεο ηεο G-10, πνπ ηψξα  

πιένλ απνηειείηαη απφ 13 ρψξεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην Βέιγην, ην  Καλαδά, ηε 

Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηελ  Ηηαιία, ηελ  Ηαπσλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηελ  Οιιαλδία, 

ηελ  Ηζπαλία, ηε νπεδία, ηελ Διβεηία, ην  Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο.  

      Οη πεξηζζφηεξεο  ινηπέο ρψξεο, πνπ ζήκεξα αξηζκνχληαη πάλσ απφ 100, 

έρνπλ επίζεο εγθξίλεη, ηνπιάρηζηνλ θαη 'φλνκα, ηηο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

πιαίζην ηεο Βαζηιείαο I. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία απηέο επηβάιινληαη 

πνηθίιιεη, αθφκε θαη εληφο ησλ θξαηψλ ηεο Οκάδαο ησλ Γέθα. 

 



ειίδα 22 από 121 

Γείθηεο θεξεγγπόηεηαο 

Ζ Βαζηιεία Η, δειαδή, ε πκθσλία ηεο Βαζηιείαο ηνπ 1988, εζηηάδεη θαηά θχξην ιφγν 

ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πξψηνπ ζπκθψλνπ απνηειεί ε 

ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα θαιχπηνπλ δηαξθψο κία ειάρηζηε θεθαιαηαθή απαίηεζε 

8%.Ο ζπληειεζηήο απηφο έγηλε γλσζηφο σο Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο (Γ.Φ) θαη 

ζηνρεχεη ζηε πξνζηαζία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηνλ αλαιακβαλφκελν 

πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 

Γείθηεο θεξεγγπφηεηαο =επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα (Tier 1+Tier 2)/πηζησηηθφο 

θίλδπλνο 

ή  

Γείθηεο θεξεγγπφηεηαο =επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα/ζηαζκηζκέλα εληφο θαη 

εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

 

Γ.Φ κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 8% 

 

Σα  ίδηα θεθάιαηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ δειαδή ν αξηζκεηήο ηνπ 

θιάζκαηνο ,γηα ιφγνπο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ επηηξνπή 

δηαθνξνπνηνχκελα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα ινγηζηηθά ίδηα θεθάιαηα. Γηα ην ιφγν 

απηφ απνθαινχληαη επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα. ηα θεθάιαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

πέξαλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ απνζεκαηηθψλ(θεθάιαηα Tier1) θαη θάπνηεο 

κνξθέο μέλσλ θεθαιαίσλ φπσο ηα νκνινγηαθά δάλεηα κεησκέλεο 

εμαζθάιηζεο(θεθάιαηα Tier2). 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πξσηνγελέο θεθάιαην (core capital,Tier 1 capital) 

απνηειείηαη απφ θνηλέο κεηνρέο, πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη κεηαηξέςηκα νκφινγα 

θαζψο θαη κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα ηεο ηξάπεδαο ζε ζπγαηξηθέο ηεο. Σν δεπηεξνγελέο ή 

ζπκπιεξσκαηηθφ θεθάιαην (supplementary capital,Tier II capital) πεξηιακβάλεη 

κεηαμχ άιισλ θαη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα θαζψο θαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο 

θαη κεηαηξέςηκα νκφινγα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Tier I. 

 

 

 



ειίδα 23 από 121 

2.2.3  Βαζιλεία ΙΙ 

ην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηψλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

νξγαληζκνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηα 

ραξηνθπιάθηα ηνπο φζν θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ραξάζζνπλ θαη αθνινπζνχλ. Σν 

χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα μεπεξάζηεθε απφ ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη έπαπζε λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηνπο 

θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη ηξάπεδεο. Έηζη,  ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

εμέδσζε  ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999 ην λέν χκθσλν γηα ηελ Κεθαιαηαθή επάξθεηα. (Basel 

II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a 

Revised Framework),ην νπνίν θαζηζηνχζε απαξαίηεηεο θάπνηεο αιιαγέο έλαληη ησλ 

λέσλ πξνθιήζεσλ, κε γλψκνλα πάληα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φζν θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζία πξνψζεζεο ηνπ λένπ πκθψλνπ ζηεξίρζεθε ζε επξεία 

ζπλεξγαζία κε ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρψξνπ 

γεληθφηεξα. Οη απφςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ παξαδφζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή ζην 

ηέινο Μαΐνπ ηνπ 2001.ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή εμέδσζε ην επφκελν θείκελν ηεο 

λέαο ζπλζήθεο θαη νξηνζέηεζε ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ζπλζήθεο ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηηο ρψξεο ηεο Οκάδαο ησλ Γέθα, έσο ην ηέινο ηνπ 2006. 

 

Αληηθείκελν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

Ο ζθνπφο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα δηεζλέο πξφηππν ην νπνίν νη  

ξπζκηζηηθέο αξρέο ησλ ηξαπεδψλ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε 

δεκηνπξγία θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ην πνζφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ νη ηξάπεδεο 

ρξεηάδνληαη  λα βάινπλ ζηελ άθξε γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ . Οη 

ππέξκαρνη ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, πηζηεχνπλ φηη έλα ηέηνην δηεζλέο πξφηππν ζα κπνξνχζε 

λα βνεζήζεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηα 

είδε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ  θαη λα νδεγήζνπλ  κηα κεγάιε 

ηξάπεδα ή κηα ζεηξά απφ ηξάπεδεο  λα θαηαξξεχζνπλ. ηε ζεσξία, ε Βαζηιεία ΗΗ 

πξνζπάζεζε λα ην επηηχρεη απηφ κε ηε δεκηνπξγία απαηηήζεσλ γηα ην θίλδπλν αιιά  

θαη κε ηε δεκηνπξγία απαηηήζεσλ δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ κε ζθνπφ λα 

εμαζθαιηζηεί φηη κηα ηξάπεδα ηεξεί απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν 

ζηνλ νπνίν ε ίδηα ε ηξάπεδα εθηίζεηαη κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ ηεο θαη κέζσ ησλ 
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πξαθηηθψλ ησλ επελδχζεσλ. ε γεληθέο γξακκέο, νη θαλφλεο απηνί ζεκαίλνπλ φηη φζν  

κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο ζηνλ νπνίν νη ηξάπεδεο είλαη εθηεζεηκέλεο, ηφζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ε ηξάπεδα πξέπεη λα δηαζέηεη γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηε θεξεγγπφηεηά ηεο θαη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. 

Σν λέν πιαίζην πξνέβιεπε µία πξνζέγγηζε αξηηφηεξε θαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαξκνζκέλε ζηε θχζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ, πξνάγνληαο ηελ 

εληζρπκέλε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα , πξάγµα 

πνπ ζα ζπλέβαιε ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα ελέπλεε 

εκπηζηνζχλε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα θαη ζα ελίζρπε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή. Οη λέεο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο αλαθνξηθά κε ην λέν 

ζχκθσλν (Βαζηιεία ΗΗ) δηαθξίλνληαλ ζε ηξεηο ππιψλεο:  

 Ππιψλαο Η- Τπνινγηζκφο ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ –κε ηελ  πξνζζήθε απαηηήζεσλ γηα θάιπςε έλαληη ηνπ  

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ (Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη ππνινγηζκνχ) 

 Ππιψλαο ΗΗ- Γηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

(Supervisory review process) θαη  

 Ππιψλαο ΗΗΗ-Δλίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ε αγνξά ζηηο 

ηξάπεδεο κέζσ ηεο  θαζηέξσζεο θαλφλσλ  γλσζηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ  

ην λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη 

ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πην επαίζζεηεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν, 

επηηπγράλνληαο ζχγθιηζε  κεηαμχ ηνπ επνπηηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ.    

 

Ο πξώηνο ππιώλαο 

Μεηαμχ ησλ λέσλ ζεκαληηθψλ πξνηάζεσλ πνπ εκπεξηείρε ε πξφηαζε ηνπ λένπ 

πκθψλνπ ήηαλ  ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (internal rating based approaches (IRB) ), αληί ησλ ηζρπφλησλ 

κέρξη ηφηε ηππνπνηεκέλσλ θαλφλσλ. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξφηεηλε νπζηαζηηθά 

δχν ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ: 

 ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε (standardized approach) θαη  
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 ηελ πξνζέγγηζε εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ  (internal ratings based 

(IRB) approach) πνπ ρξεηάδεηαη ηελ έγθξηζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ πξνεγνπκέλσο γηα 

λα εθαξκνζηεί.  

Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε είλαη πνιχ ρξήζηκε  γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ. Σαπηφρξνλα ε ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ αζθείηαη κε ηε ζπλεξγαζία 

ηξάπεδαο θαη πειάηε. Έηζη ε ηξάπεδα είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο  

βαζκνινγίαο ηνπ πειάηε ,παξέρνληαο ηνπ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα  ζηξαηεγηθά, 

νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα. Αιιά θαη ν πειάηεο είλαη ζε ζέζε λα  εμεγήζεη 

ηνπο θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο δηαηξέρεη ε αγνξά, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε πνηφηεηα 

ηεο  δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. ε απηή ηε πξνζπάζεηα ζπκκεηέρνπλ  ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο (rating advisory services) πνπ παξέρνπλ ελεκέξσζε θαη επαξθείο ιχζεηο 

θαη εξγαιεία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

 

 Σππνπνηεκέλε κέζνδνο 

 Με ηε ηππνπνηεκέλε κέζνδν βαζκνιφγεζεο νη επλννχκελνη είλαη  ζηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ πεξηπηψζεσλ κεγάιεο ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο κε πνιχ θαιέο αμηνινγήζεηο απφ 

ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ( Moody‟s  θαη S&P‟s).Ζ χπαξμε απνθιεηζηηθά απηήο ηεο 

κεζφδνπ ζα  νδεγνχζε ηνπο θαινχο πειάηεο λα γίλνπλ αθφκε θαιχηεξνη θαη ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα επηδηψθνπλ ζπλεξγαζία κφλν κε απηά ,αθήλνληαο ηνπο 

άιινπο πειάηεο λα αλαδεηνχλ ρξεκαηνδφηεζε έμσ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ε άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο. Μεγάιεο εηαηξίεο κε πςειή 

δηαβάζκηζε απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο έρνπλ παξνπζηάζεη κεγάιεο δεκηέο ζε 

θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν. Σα ratings είλαη αμηνινγήζεηο εθ ησλ πζηέξσλ (lagging 

indicators) φπσο έρεη απνδεηρηεί απφ πεξηπηψζεηο πησρεχζεσλ κεγάισλ εηαηξηψλ 

φπσο ε ENRON ησλ νπνίσλ ε αμηνιφγεζε κεηψζεθε ιίγν πξηλ  απφ ηελ επίζεκε  

αλαθνίλσζε πηψρεπζεο ελψ ηα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ ζίγνπξα είραλ 

έλα βάζνο ρξφλνπ. Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, ρσξίο εμσηεξηθφ rating. 
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 Πξνζέγγηζε εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ 

Ζ πξνζέγγηζε εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (internal ratings based (IRB) approach) 

παξέρεη ζηηο ηξάπεδεο δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην 

βαζκφ εμέιημεο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο θηλδχλνπ:  

 ηε ζεκειηψδε κέζνδν (foundation approach)  

 ηελ πξνεγκέλε κέζνδν (advanced approach) 

Ζ Βαζηιεία Η αλαθεξφηαλ κφλν ζε ηκήκαηα ηνπ θαζελφο απφ απηνχο ηνπο 

ππιψλεο. Γηα παξάδεηγκα: ζε ζρέζε κε ηνλ πξψην ππιψλα ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, κφλν 

έλαο θίλδπλνο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, εμεηάζηεθε κε απιφ ηξφπν, ελψ ν θίλδπλνο 

αγνξάο ήηαλ κηα δεχηεξε ζθέςε. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο δελ είρε εμεηαζηεί 

θαζφινπ. 

Ο πξψηνο ππιψλαο αθνξά ηε ζπληήξεζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ 

ππνινγίδνληαη γηα ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδεη κηα 

ηξάπεδα: ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο. 

Άιινη θίλδπλνη δελ ζεσξνχληαη πιήξσο πνζνηηθνπνηεκέλνη ζε απηφ ην ζηάδην. 

 

Ζ ζπληζηψζα ηνπ πηζηωηηθνύ θηλδύλνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ πνιππινθφηεηαο, δειαδή: 

 ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε (Standardized approach),  

 ζεκειηψδεο ή βαζηθή κέζνδνο εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ ( 

Foundation IRB approach) θαη  

 ηελ ελαιιαθηηθή/πξνεγκέλε πξνζέγγηζε εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ 

(Advanced IRB approach).  

 

Γηα ηνλ ιεηηνπξγηθό θίλδπλν, ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: 

 ε κέζνδνο ηνπ βαζηθνχ δείθηε  (Basic Indicator Approach-BIA) 

 ε ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε (Standardised Approach-STA)  θαη 

 ε εζσηεξηθή πξνζέγγηζε κέηξεζεο (κηα πξνεγκέλε κνξθή ηεο νπνίαο 

είλαη ε εμειηγκέλε κέζνδνο κέηξεζεο-AMA ή Advanced Measurement Approach). 

 

Γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο ε πξνηηκψκελε πξνζέγγηζε είλαη  ε «αμία ζε 

θίλδπλν» (VaR-Value at Risk). 
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Ζ σθέιεηα γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα 

κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη φηη ζα πξέπεη λα αληακείβνληαη κε δπλεηηθά 

ρακειφηεξεο απαηηήζεηο θεθαιαίνπ. ην κέιινλ ζα ππάξμνπλ ζηελφηεξεο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο θαη ηνπ επνπηηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Γείθηεο Φεξεγγπόηεηαο 

πσο είρε αλαθεξζεί θαη ζηε Βαζηιεία Η, γηα ηηο ηξάπεδεο ηζρχεη ε ππνρξέσζε ηεο 

δηαξθήο θάιπςεο κίαο ειάρηζηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο ηνπ 8%.Ο ζπληειεζηήο 

απηφο είρε νξηζηεί σο Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο. 

Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζην Γείθηε Φεξεγγπφηεηαο  ζηα πιαίζηα 

ηεο Βαζηιείαο ΗΗ αθνξνχλ κφλν ηνλ παξαλνκαζηή ηνπ δείθηε θαη παξακέλνπλ σο 

έρνπλ: 

 Σα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα, δειαδή ν αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο 

 Ζ ειάρηζηε απαηηνχκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα ίζε κε 8% 

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο φπσο είπακε αθνξνχλ κφλν ην παξαλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο θαη 

αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Παξάιιεια, έρνπκε ηε 

πξνζζήθε ζην παξαλνκαζηή ελφο επηπιένλ θηλδχλνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ. Δηζάγεηαη 

δειαδή γηα πξψηε θνξά ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο θαη ιακβάλνληαη ππφςε ε 

επηπηψζεηο ηνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. 

Βάζεη ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ, ν δείθηεο θεξεγγπφηεηαο θαη νη θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζα ππνινγίδνληαη σο 

εμήο: 

Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο= Δπνπηηθά ίδηα θεθάιαηα/[πηζησηηθφο 

θίλδπλνο+(12,5*θίλδπλνη αγνξάο)+(ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο)] 

 

Γ.Φ κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 8% 

 

Ζ λέα πξνζέγγηζε ππνινγηζκνχ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηνρεχεη ζηε 

παξνρή ζηηο ηξάπεδεο βειηησκέλσλ ππνινγηζκψλ ησλ θηλδχλσλ, ψζηε ν ζπληειεζηήο 

λα αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηε πξαγκαηηθφηεηα. Δδψ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 

ε πθηζηάκελε ζπλζήθε αλαθέξεηαη θαη πξνζδηνξίδεη ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη ησλ θηλδχλσλ αγνξάο (επηηνθίσλ, ζπλαιιάγκαηνο, παξαγψγσλ θ.ν.θ).  
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Ο δεύηεξνο ππιώλαο 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ αζρνιείηαη κε ηελ θαλνληζηηθή απάληεζε ζηνλ 

πξψην ππιψλα, δίλνληαο ξπζκηζηηθέο αξρέο , ζε ζρέζε κε απηέο ζην πιαίζην ηεο 

Βαζηιείαο Η. Βαζίδεηαη 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. 

Παξέρεη ινηπφλ, έλα πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ άιισλ θηλδχλσλ 

πνπ κηα ηξάπεδα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη, φπσο ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο , ν θίλδπλνο 

ζχληαμεο, ν θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο, ν ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο θήκεο, ν 

θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ν ππνιεηκκαηηθφο θίλδπλνο. Ο ππιψλαο απηφο δίλεη ζηηο 

ηξάπεδεο ηε δχλακε λα αλαζεσξήζνπλ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ηνπο. 

ηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο , ε θξίζε γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ θηλδχλσλ θαη γηα ην χςνο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία αμηνινγήζεηο. Αθφκε γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπλερή 

επαλεμέηαζε θαη αλαζεψξεζε ηεο επνπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελ απζηεξή 

αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ λα 

ππνινγίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο. 

ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο λέαο ζπλζήθεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αλαγθαηφηεηα δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο ελφο stress test,ην νπνίν ζα  ιακβάλεη 

ππφςε αθξαία ζελάξηα ψζηε λα ππνινγίδεη θαη ηελ επίδξαζε αθξαίσλ νηθνλνκηθψλ 

εμειίμεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο. 

 

Ο ηξίηνο ππιώλαο 

Ο ππιψλαο απηφο έρεη σο ζηφρν λα πξνσζήζεη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ζέκαηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

ηνπ Πξψηνπ Ππιψλα θαη ηα ζέκαηα επνπηείαο ηνπ Γεχηεξνπ Ππιψλα. 

Σα ξπζκηζηηθά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο, φπσο ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηξάπεδαο απφ άιινπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδπηψλ, ησλ αλαιπηψλ, ησλ  πειαηψλ θαη άιισλ 

ηξαπεδψλ  θαη νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο. Οδεγεί ζε θαιή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Ο 

ζηφρνο ηνπ ππιψλα ΗΗΗ είλαη λα θαηαζηεί δπλαηφ ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο λα 

ιεηηνπξγήζεη, απαηηψληαο απφ ηνπο δαλεηζηέο ηελ παξνρή, δεκφζηα, νξηζκέλσλ 
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ιεπηνκεξεηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηνπο, ησλ δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο δηαλνκήο ησλ θηλδχλσλ. Ο ηξίηνο ππιψλαο 

θαζνξίδεη ηηο δεκνζηνπνηήζεηο ηηο νπνίεο νη  ηξάπεδεο πξέπεη λα πξνβαίλνπλ γηα λα 

πξνζδψζνπλ θαιχηεξε εηθφλα αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. ηαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά έρνπλ επαξθή γλψζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

ηξάπεδαο θαη ησλ ειέγρσλ πνπ θάλεη γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηα αλνίγκαηά ηεο, είλαη ζε 

θαιχηεξε ζέζε λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αληακείβνπλ εθείλνπο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπο κε ζχλεζε θαη λα 

ηηκσξνχλ απηνχο πνπ δελ ην θάλνπλ. 

Με ην ππιψλα ΗΗΗ δειαδή, νπζηαζηηθά ξπζκίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ 

λα δεκνζηνπνηνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία ζρεηηδφκελα κε ηνπο 

αλαιακβαλφκελνπο 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 ζην 

ηξαπεδηθφ θιάδν. 

 

2.2.4  Βαζιλεία ΙΙΙ 

Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ είλαη έλα λέν παγθφζκην ξπζκηζηηθφ πξφηππν γηα ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε ξεπζηφηεηα πνπ ζπκθσλήζεθε απφ ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία. Σν ηξίην απφ ηα ζχκθσλα ηεο 

Βαζηιείαο, αλαπηχρζεθε σο απάληεζε ζηηο ξπζκηζηηθέο ειιείςεηο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ απνθάιπςε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ 

Βαζηιεία ΗΗΗ εληζρχεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη εηζάγεη λέεο 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε ηξαπεδηθή 

κφριεπζε. 

ε απάληεζε ηεο πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ε Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (BCBS) πξφηεηλε ηελ ελεκέξσζε ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο γηα ηα θεθάιαηα θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο θαλνληζκνχο: 

Ο ζηφρνο ηεο δέζκεο κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο είλαη λα 

βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα λα απνξξνθά ηνπο θξαδαζκνχο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή πίεζε, αλεμαξηήησο ηεο 
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πεγήο, κεηψλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ απφ ηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

 

Πξνηάζεηο Βαζηιείαο ΗΗΗ 

Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ πξνηείλεη πνιιά λεφηεξα πξφηππα γηα ην θεθάιαην, ηε κφριεπζε, ηε 

ξεπζηφηεηα, ηελ ελίζρπζε ησλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ, ηελ επνπηεία θαη ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Σα πξφηππα γηα ην θεθάιαην θαη νη λέεο 

θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο ζα νδεγήζνπλ ηηο ηξάπεδεο λα δηαηεξνχλ πεξηζζφηεξα 

θεθάιαηα θαη πςειφηεξε πνηφηεηα θεθαιαίνπ απφ ηνπο ηζρχνληεο κέρξη ζήκεξα 

θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο II. Οη λένη δείθηεο κφριεπζεο θαη ξεπζηφηεηαο εηζάγνπλ έλα 

κέηξν φρη βαζηδφκελν ζην θίλδπλν, κε ζθνπφ λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο κε 

βάζε ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ πσο 

επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε δηαηεξείηαη ζε πεξίπησζε θξίζεο. 

χλνςε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

ηξαπεδηθή επνπηεία: 

1) Πξψηνλ, ε πνηφηεηα, ε ζπλέπεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο θεθαιαηαθήο 

βάζεο ζα απμεζεί 

2) Γεχηεξνλ, ε θάιπςε θηλδχλνπ ηνπ πιαηζίνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

ζα εληζρπζεί. 

3) Σξίηνλ, ε Δπηηξνπή ζα εηζαγάγεη έλα δείθηε κφριεπζεο σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν ζην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ  γηα ηνλ θίλδπλν. 

4) Σέηαξηνλ, ε Δπηηξνπή εηζάγεη κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο  θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ ζηηο θαιέο επνρέο πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζε πεξηφδνπο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ («Ζ κείσζε ηεο θπθιηθφηεηαο θαη 

ε πξνψζεζε ησλ αληηθπθιηθψλ  εληζρχζεσλ»). 

5) Πέκπηνλ, ε Δπηηξνπή εηζάγεη έλα παγθφζκην πξφηππν ειάρηζηεο 

ξεπζηφηεηαο γηα ηξάπεδεο κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη κία απαίηεζε 

ζρεηηθά κε έλα δείθηε ξεπζηφηεηαο 30 εκεξψλ,  πνπ βαζίδεηαη ζε έλα 

καθξνπξφζεζκν δηαξζξσηηθφ δείθηε ξεπζηφηεηαο πνπ νλνκάδεηαη Καζαξφο ηαζεξφο 

Γείθηεο Υξεκαηνδφηεζεο.    

6) Έθηνλ, ε Δπηηξνπή εθθξάδεη επίζεο ηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο γηα 

πξφζζεηα θεθάιαηα, ξεπζηφηεηα ή άιια επνπηηθά κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ 
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εμσηεξηθνχ θφζηνπο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ νξγαληζκνχο πνπ επεξεάδνληαη έληνλα 

απφ ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΟΠΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 

3.1 Παγθνζκηνπνίεζε θαη αλάγθε επνπηείαο ηωλ αγνξώλ 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζπλέβαιιε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ. ήκεξα δνχκε ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, κε 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απμαλφκελν δηεζλή 

αληαγσληζκφ κεηαμχ εηαηξεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Ο αληαγσληζκφο απηφο θέξεη πηέζεηο απμεκέλεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ελαξκφληζεο ηφζν ησλ ίδησλ ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ αγνξψλ. Έηζη, έρνπκε απφ ηελ κηα απειεπζέξσζε ησλ 

αγνξψλ γηα λα είλαη πην αληαγσληζηηθέο θαη απφ ηελ άιιε αλάγθε ξχζκηζεο θαη 

επνπηείαο.  

Ο Άληακ κηζ, ζην έξγν ηνπ “Ο Πινχηνο ησλ Δζλψλ” (1776), δηαηππψλεη ηε 

ζέζε ηνπ φηη “ζηελ αγνξά, ζε πεξηφδνπο θξίζεο, έλα αφξαην ρέξη έξρεηαη θαη 

ηζνξξνπεί ζρεδφλ ηα πάληα ηελ θξίζηκε ζηηγκή”. Σα παξαδείγκαηα νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα απνδεηθλχνπλ φηη είλαη 

αλαγθαία ε ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ ειέγρνπ θαη κεραληζκψλ επνπηείαο, κε ζηφρν ηελ 

απνηξνπή ή ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ γηα ηηο γεληθεπκέλεο θξίζεηο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

3.2  Δπξωπαϊθόο Σξαπεδηθόο Υώξνο 

Ζ λνκνζεζία ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ε εηζαγσγή ηνπ επξψ  έρνπλ πξνσζήζεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηελ ελνπνίεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ επξσπατθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο βαζκφο ελνπνίεζεο  φκσο  είλαη, ζεκαληηθά  ρακειφηεξνο 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη άιισλ ηνκέσλ ηεο επξσπατθήο 

νηθνλνκίαο. ην πιαίζην απηφ ηεο ελνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ρψξνπ πνπ επηδηψθεηαη, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε απφ φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη φινπο ηνπο θνξείο ε χπαξμε θαη 

άζθεζε απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. H απνηειεζκαηηθή 

επνπηεία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο εηδηθφηεξα ζηνλ επξχηεξν Δπξσπατθφ 
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ρψξν απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζηαζεξφηεηαο θαη 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αγνξψλ, απνθπγήο δεκηνπξγίαο 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ θαη θαηαλαισηψλ.   

3.3 Σν επνπηηθό πιαίζην ηνπ Δπξωπαϊθνύ θαη ηνπ Διιεληθνύ 

ηξαπεδηθνύ ρώξνπ  

Απφ ηα  ηέιε ηεο δεθαεηίαο  ηνπ 1980 κε ηε Γεχηεξε Σξαπεδηθή Οδεγία (1989) 

ηέζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο γηα ην θαλνληζηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο  ΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη επνπηηθέο αξρέο 

ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία εδξεχεη ε θάζε ηξάπεδα, είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ επνπηεία ησλ 

ηδξπκάησλ-ππνθαηαζηεκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ή εθηφο ηεο ρψξαο, ελψ 

νη επνπηηθέο αξρέο θάζε ρψξαο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη δχν απηέο αξρέο απνηέιεζαλ ηνπ 

θηλεηήξηνπο κνρινχο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο  ζπλεξγαζίαο ησλ αξρψλ θαη ηεο 

ελαξκφληζεο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ησλ επνπηηθψλ θαλφλσλ, ζηνρεχνληαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ελφο επνπηηθνχ πιαηζίνπ ζε κία νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ελνπνηεκέλε ρξεκαηνπηζησηηθή επξσπατθή αγνξά. Σελ επφκελε 

δεθαεηία ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΣ επηρείξεζε ηε ζηαδηαθή 

ελαξκφληζε ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ, πξνρσξψληαο ζηελ έθδνζε κίαο ζεηξάο απφ 

Οδεγίεο. Οη πξνζπάζεηεο ελαξκφληζεο ηνπ επνπηηθνχ  πιαηζίνπ εληζρχζεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ έθδνζε ηεο Οδεγίαο 2005/1/ΔΚ γηα ηελ επέθηαζε ζην 

ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο αλαζεψξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζην πιαίζην 

ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (Γηαδηθαζία 

Lamfalussy
6
) θαη ηελ πηνζέηεζε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006  απφ ην ECOFIN ησλ 

                                                 

6
 Ζ δηαδηθαζία Lamfalussy εγθαηληάζηεθε ην 2001 κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ην επξσπατθφ πιαίζην 

θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα επίπεδα. 

Δγθαηληάδεηαη κε ηε ζέζπηζε ηεο λνκνζεζίαο - πιαηζίνπ (επίπεδν 1) θαη ησλ ιεπηνκεξψλ κέηξσλ 

εθαξκνγήο (επίπεδν 2). Γηα ηελ ηερληθή πξνεηνηκαζία ησλ κέηξσλ εθαξκνγήο, ε Δπηηξνπή πξνζθεχγεη 

ζηηο ζπκβνπιέο επηηξνπψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ αληηπξφζσπνη ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ 

νξγαληζκψλ, νη νπνίνη ππάξρνπλ ζε ηξεηο ηνκείο: ηνπο ηνκείο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, ηεο 

αζθάιηζεο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπληάμεσλ θαη ησλ αγνξψλ θηλεηψλ αμηψλ. Οη επηηξνπέο απηέο 

ζπκβάιινπλ θαηφπηλ ζηε ζπλεπή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηεο Κνηλφηεηαο ζηα θξάηε κέιε, 

κεξηκλψληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ηε ζχγθιηζε ησλ 
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νδεγηψλ 2006/48/ΔΚ θαη 2006/49/ΔΚ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ πιαηζίνπ κε ην 

νπνίν ζεζκνζεηνχληαη νη θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο 

ΔΠΔΤ (Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ).Ζ επξσπατθή επηηξνπή έλα 

κήλα κεηά ηελ έθδνζε ηεο ΔΒ γηα ην λέν  επνπηηθφ πιαίζην πξνρψξεζε ζηε 

δεκνζίεπζε  ησλ δηθψλ ηεο πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ επελδπηηθψλ εηαηξηψλ ζηελ ΔΔ, ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ 

ρεδίνπ Γξάζεο  γηα ηε Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο έρεη θαηά θχξην ιφγν 

δηακνξθσζεί απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο είλαη ζπκβαηή κε ηηο αξρέο ηεο Βαζηιείαο. Ο Νόκνο 3601/2007 

(ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο λ.3693/2008 θαη λ.3746/2009 θαη λ.3862/2010) θαη νη 

Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2587/2007, 2588/2007, 2589/2007, 

2590/2007, 2591/2007, 2592/2007, 2593/2007, 2594/2007, 2595/2007, 2596/2007 

πνπ ζπληζηνχλ θαη ην λέν πιαίζην επνπηείαο (Βαζηιεία ΗΗ) θαη νη Πξάμεηο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο: 2577/2006, 2595/2007 θαη 2597/2007 πνπ 

αθνξνχλ ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαζψο θαη νη απνθάζεηο ΔΣΠΘ 

281/17.03.2009, 285/6/9.7.2009 θαη 290/12/11.11.2009 πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ινηπά ζέκαηα, απνηεινχλ  επίζεο κέξνο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

Απφ ηελ 31.12.2010 φκσο έρνπκε νξηζκέλεο  ηξνπνπνηήζεηο: 

 Ζ ΠΓ/ΣΔ 2587/20.8.2007 αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ΠΓ/ΣΔ 

2630/29.10.2010,  

 νη ΠΓ/ΣΔ 2588/20.8.2007, 2589/20.8.2007 θαη 2590/20.8.2007 

ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2631/29.10.2010,  

 νη ΠΓ/ΣΔ 2591/20.8.2007 θαη 2594/20.8.2007 ηξνπνπνηνχληαη 

κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2634/29.10.2010 ,  

 ε ΠΓ/ΣΔ 2592/20.8.2007 ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 

2632/29.10.2010,  

                                                                                                                                            
πξαθηηθψλ ηνπο (επίπεδν 3). Σέινο, ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ νξζή θαη έγθαηξε κεηαθνξά ηεο 

επξσπατθήο λνκνζεζίαο ζην εζληθφ δίθαην. (επίπεδν 4). 
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 ε ΠΓ/ΣΔ 2593/20.8.2007 αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ΠΓ/ΣΔ 

2633/29.10.2010 θαη  

 ε ΠΓ/ΣΔ 2596/20.8.2007 αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ΠΓ/ΣΔ 

2635/29.10.2010.  

Οη ελ ιφγσ ΠΓ/ΣΔ απνηεινχλ ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2009/111/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηηο νδεγίεο  2006/48/εθ, 

2006/49/εθ θαη 2007/64/εθ (φζνλ αθνξά ηξάπεδεο ζπλδεδεκέλεο κε θεληξηθνχο 

νξγαληζκνχο, νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηα κεγάια ρξεκαηνδνηηθά 

αλνίγκαηα, ηηο επνπηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ) θαη ησλ Οδεγηώλ 

2009/27/ΔΚ, ε νπνία ηξνπνπνίεζε νξηζκέλα  παξαξηήκαηα ηεο νδεγίαο  2006/49/εθ 

(φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ) θαη ηεο 

2009/83/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία ηξνπνπνίεζε νξηζκέλα παξαξηήκαηα ηεο νδεγίαο 

2006/48/εθ (φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ). 

Αθφκε  κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2606/21.2.2008 ε νπνία αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ 

ΠΓ/ΣΔ 2640/18.1.2011,  έρνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ αιιά 

θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ  πεξηνδηθήο ππνβνιήο επνπηηθήο θχζεσο 

ζηνηρείσλ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, νξηζκέλα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα θαη ηα 

ηδξχκαηα πιεξσκψλ πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη θαζνξίδνληαη ηα πξφζσπα 

πνπ έρνπλ εηδηθή ζρέζε κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζπκπιεξψλνπλ 

επίζεο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , νη νπνίεο ζηελ Διιάδα εμεηδηθεχνληαη κε 

ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Οη βαζηθφηεξεο ξπζκίζεηο 

είλαη: 

 ΠΓΣΔ 2053/92-Οξηζκφο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ 

 ΠΓΣΔ 2054/92,ΠΓΣΔ 2409/97,ΠΓΣΔ 2479/01,ΠΓΣΔ 

2512/02,ΠΓΣΔ 2524/03  - Οξηζκφο ηνπ δείθηε θεξεγγπφηεηαο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

 ΠΓΣΔ 2397/96,ΠΓΣΔ 2461/5.4.2000,ΠΓΣΔ 2494/02 – Ζ 

παξαθνινχζεζε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

 ΠΓΣΔ 2527/03 – Καλφλεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο απφ ηε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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 ΠΓΣΔ 2495/02 – Τπνβνιή κεληαίαο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο 

απφ ηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 ΠΓΣΔ 1955/91,ΠΓΣΔ 2466/2000 – Καλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε 

ρνξήγεζε δαλείσλ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. 

 ΠΓΣΔ 2523/03 – Καηαλαισηηθή πίζηε θαη δάλεηα πνπ 

ρνξεγνχληαη ζε θπζηθά πξφζσπα γηα ηε θάιπςε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ 

 ΠΓΣΔ 2501/02 – Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο. 

 ΠΓΣΔ 2246/93 –Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ κεγάισλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ή ε επνπηεία ηεο ζπγθέληξσζεο θηλδχλσλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

 ΠΓΣΔ 2438/98 – πζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

 ΠΓΣΔ 2442/99,ΠΓΣΔ 2513/03 – Ζ επάξθεηα ησλ πξνβιέςεσλ 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έλαληη απαηηήζεσλ απφ πηζηνδνηήζεηο 

 Ν.2331/95,Δγθύθιηνο Γηνίθεζεο 2/18.2.1997 – Ο νξηζκφο 

ησλ δηαδηθαζηψλ πξφιεςεο θαη ηε θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 ΠΓΣΔ 2496/02 – Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ 

θαη θαηαζέζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 ΠΓΣΔ 2156/10.12.92 – Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

 ΠΓΣΔ 2471/10.4.2001 – Καζνξηζκφο ειάρηζηνπ αξρηθνχ 

θεθαιαίνπ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

Αθφκε  κε ηελ ΠΓΣΔ 2461/5.4.2000 γηα ηα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα 

ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε έδξα ζε ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ην κέξνο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηνπ δείθηε θεξεγγπφηεηαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο κπνξεί λα ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο Βαζηιείαο. 
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3.4 Δπνπηεία ζηα Σξαπεδηθά Ηδξύκαηα 

Σφζν ε ίδξπζε φζν θαη ε ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ππφθεηηαη ζε 

επνπηεία απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο, ηνπ θξάηνπο κέινπο δειαδή 

φπνπ θαη εθδίδεηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ επνπηεία ελφο 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο δηαθξίλεηαη ζε πξνιεπηηθή θαη θαηαζηαιηηθή επνπηεία. Ζ 

πξψηε κνξθή επνπηείαο ππνδηαθξίλεηαη ζε επνπηεία πνπ αζθείηαη ζε αηνκηθή βάζε 

θαη ζε επνπηεία πνπ αζθείηαη ζε ηξαπεδηθφ φκηιν, φκηιν δειαδή απφ πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ αζθνχλ νκνηνγελή ρξεκαηνπηζησηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ δεχηεξε 

κνξθή επνπηείαο, ε θαηαζηαιηηθή επνπηεία, θαηά ηε θνηλνηηθή λνκνζεζία ζπλίζηαηαη 

ζηελ πξφβιεςε πνηθίισλ κέηξσλ ζε βάξνο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ δελ 

ηήξεζαλ ηα φζα νξίδνληαλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 

3.4.1 Λφγνη χπαξμεο ειεγθηηθήο θαη επνπηηθήο παξνπζίαο ζηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

Ζ ζεσξεηηθή δηθαηνιφγεζε ηεο επνπηείαο ζπλδέεηαη θαηαξράο κε ην επηρείξεκα ηεο 

«απνηπρίαο ησλ αγνξψλ» πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο: 

 Σε παξνπζία κνλνπσιηαθήο ή νιηγνπσιηαθήο δνκήο 

 Σε ζεκαζία ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θαη  

 Σελ αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο κεηαμχ αγνξαζηψλ θαη 

πσιεηψλ 

Τπάξρνπλ φκσο νξηζκέλνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ηξάπεδεο έρνπλ πξνζειθχζεη 

ηφζν έληνλε ειεγθηηθή παξνπζία. 

1. ην ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο νη ηξάπεδεο εμαξηψληαη 

απφιπηα απφ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

δαλείσλ θαη ηίηισλ. Ο επνπηηθφο έιεγρνο ινηπφλ ζεσξείηαη σο παξάγνληαο 

εμαζθάιηζεο απηήο ηεο εκπηζηνζχλεο. Οη ηξάπεδεο κε άιια ιφγηα επνπηεχνληαη, 

θαζψο κηα ελδερφκελε θαηάξξεπζε ηνπο ζα πξνθαινχζε ζνβαξέο εμσηεξηθέο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηδηαίηεξα ζηνπο απνηακηεπηέο. 

2. ε ζπλζήθεο έληνλεο θξίζεο, ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ κφλν νη νηθνλνκηθέο αξρέο (θπβέξλεζε ή 

θεληξηθή ηξάπεδα).Οη πεξηζζφηεξεο φκσο θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ 
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θαηά ην δπλαηφλ ην θφζηνο παξέκβαζεο ζε πεξηφδνπο θξίζεο, επηβάιινληαο θαλφλεο 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο ζε νκαιέο πεξηφδνπο. 

3. Ο πνηνο ζεκαληηθφο ιφγνο φκσο άζθεζεο πξνιεπηηθήο  επνπηείαο ζηηο 

ηξάπεδεο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ ηξίην απφ ηνπο παξαθάησ άμνλεο, δειαδή ηελ 

αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο. Ζ αδπλακία ησλ απνηακηεπηψλ λα γλσξίδνπλ κε 

αθξίβεηα ηελ πνηφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ  είλαη εχινγν 

λα νδεγήζεη ζε κία ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ λα αθνινπζνχλ ηνικεξφηεξεο ζηξαηεγηθέο 

αλάιεςεο θηλδχλσλ. Ο εζηθφο θίλδπλνο γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξνο ζηε πεξίπησζε 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κε κεγάιν κέγεζνο. Ζ αληίιεςε πνπ επηθξαηεί είλαη φηη νη 

κεγάιεο ηξάπεδεο είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα θαηαξξεχζνπλ (too big to fail), είηε 

επεηδή είλαη πνιχ ηζρπξέο είηε γηαηί νη λνκηζκαηηθέο αξρέο δελ ζα ην επηηξέςνπλ 

,αλαιακβάλνληαο ξφιν δαλεηζηή χζηαηεο πξνζθπγήο (lender of last resort) κέζσ ηεο 

παξνρήο απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο εθφζνλ ρξεηαζηεί. 

4. Σέινο, ν επνπηηθφο έιεγρνο ζπλδέεηαη κε ηε ζεψξεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο σο δεκνζίνπ αγαζνχ. Έηζη έλα ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην γηα ηελ απνθπγή ησλ ζπζηεκηθψλ απεηιψλ είλαη απαξαίηεην εθφζνλ ην 

θνηλσληθφ θφζηνο απφ ηε θαηάξξεπζε κίαο ηξάπεδαο ππεξβαίλεη ην ηδησηηθφ θφζηνο. 

Σν δπλεηηθφ θνηλσληθφ θφζηνο φκσο  δελ ελζσκαηψλεηαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ απφ κία ηξάπεδα. 

ηηο  πεξηζζφηεξεο ρψξεο ην βάξνο ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ θαηεπζχλεηαη πξνο 

ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη ιηγφηεξν πξνο ηνπο ππφινηπνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

νξγαληζκνχο. Αηηία απηνχ απνηειεί θπζηθά ην γεγνλφο πσο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

απνηεινχλ ην ππξήλα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

3.4.2 Δπνπηηθά φξγαλα θαη άζθεζε επνπηείαο 

I. Δπξωπαϊθή Κεληξηθή Σξάπεδα (European Central Bank-

ECB) 

Ζ ΔΚΣ έρεη θαηά ην άξζξν 107 παξάγξαθνο 2 ηεο πλζΔΚ , λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, 

κε ηελ επξχηεξε λνκηθή ηθαλφηεηα, πνπ αλαγλσξίδεηαη ζε έλα λνκηθφ πξφζσπν απφ 

ην δίθαην θάζε θξάηνπο κέινπο. 
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Κχξηνη ζηφρνη ηεο  ΔΚΣ είλαη : 

 λα δηαθπιάηηεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ (κέζσ ηεο 

δηαηήξεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ππφ έιεγρν), ηδίσο ζε ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ην επξψ, 

 λα δηαθπιάηηεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο– δηαζθαιίδνληαο ηελ θαηάιιειε επνπηεία ησλ θεθαιαηαγνξψλ 

θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Ζ Σξάπεδα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ησλ 27 θξαηψλ κειψλ 

ηεο ΔΔ, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ) ηνπ 

νπνίνπ απνηειεί ην ππξήλα. Σν ΔΚΣ απνηειείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη ηηο εζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ ΔΚΣ εγείηαη επίζεο ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ ηεο επξσδψλεο, δειαδή ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην επξψ. 

Ζ ζπλεξγαζία ζην πιαίζην απηήο ηεο κηθξφηεξεο νκάδαο ηξαπεδψλ απνθαιείηαη 

"Δπξσζχζηεκα". 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο είλαη θαη  ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα 
7
 θαη επνπηεία. Σν 

Δπξσζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή άζθεζε ηεο πνιηηηθήο πνπ πξνσζνχλ νη 

αξκφδηεο αξρέο αλαθνξηθά κε ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ πξνζηαζία ινηπφλ 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, ζα πξέπεη λα εληνπίδνληαη νη θχξηεο πεγέο θηλδχλσλ θαη αδπλακηψλ, 

ελψ φινη νη ζρεηηθνί θνξείο, φπσο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη επνπηηθέο 

αξρέο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο θηλδχλνπο. 

                                                 

7
 Χο ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα λνείηαη θαη κπνξεί λα νξηζηεί ζχκθσλα κε ηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην ζπλνιηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ―πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ινηπψλ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, ηηο αγνξέο ρξήκαηνο, πηζηψζεσλ θαη θεθαιαίσλ θαη ηηο ππνδνκέο 

ησλ αγνξψλ (ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ)―δηαζέηεη ηζρπξέο αληνρέο 

θαη επαξθείο αληηζηάζεηο ζηνπο απξνζδφθεηνπο θξαδαζκνχο ή δηνξζψζεηο αληζνξξνπηψλ, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα απνδηνξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε βαζκφ πνπ ζα δηαθχβεπε ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή ησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ θαη ηελ νκαιή ξνή ρξήκαηνο θαη δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηηο θνηλσληθά 

επσθειέζηεξεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 
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πλήζεηο θίλδπλνη 

 ηαλ ζεκεηψλεηαη επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, νη επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη λα απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηά 

ηνπο (ιφγσ κείσζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπο) ή ηα λνηθνθπξηά λα εμνθιήζνπλ ηα 

ζηεγαζηηθά ηνπο δάλεηα (ιφγσ αλεξγίαο). Σφηε νη ηξάπεδεο θαηαγξάθνπλ 

δεκίεο.  

 ηαλ νη ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, π.ρ. ηίηισλ, 

νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ ή εμνπιηζκνχ παξαγσγήο, κεηψλνληαη ή 

κεηαβάιινληαη απφηνκα, δεκηνπξγείηαη αβεβαηφηεηα ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο κε απνηέιεζκα νη επελδπηέο λα ράλνπλ ρξήκαηα.  

 Οη ηξάπεδεο κπνξεί λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα κεγάινπ χςνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη είλαη 

επάισηεο ζε πεξηφδνπο χθεζεο ησλ θιάδσλ απηψλ.  

 Οη ηξάπεδεο κπνξεί λα επελδχνπλ κεγάια πνζά, π.ρ., ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ή ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ θαη έηζη γίλνληαη εππαζείο 

ζε πεξίπησζε πηψζεο ησλ ηηκψλ ζηηο αγνξέο απηέο.  

Σξφπνη άκπλαο 

Οη ηξάπεδεο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα απνηεινχλ ηελ πξψηε γξακκή άκπλαο έλαληη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ. Δλαπφθεηηαη ζηνπο ελ ιφγσ νξγαληζκνχο λα 

παξακείλνπλ βηψζηκνη θαη θεξέγγπνη θαη λα ειέγρνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη έηζη λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

αλαιακβάλνπλ.  

ηε δεχηεξε γξακκή άκπλαο αλήθνπλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη 

δεκφζηεο αξρέο γηα λα απνηξέπνπλ ή λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο. Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ:  

1. θαλνληζκνχο πξνιεπηηθήο επνπηείαο κε ηνπο νπνίνπο ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ε αζθάιεηα ησλ 

θεθαιαίσλ ησλ θαηαζεηψλ, θαη ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

θνηλνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνάγεηαη ε πεηζαξρία ηεο 

αγνξάο,  
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2. πξνιεπηηθή επνπηεία, δει. λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεξνχλ απηνχο ηνπο θαλφλεο, θαη  

3. παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εληνπίδνληαη επάισηα ζεκεία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη νη θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο 

δηαηξέρεη.  

Δάλ, παξφια απηά ηα κέηξα, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αληηκεησπίζνπλ 

πξνβιήκαηα, νη δεκφζηεο αξρέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα παξέκβνπλ.  

 

II. Δπηηξνπή Δπξωπαϊθώλ Αξρώλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο 

(Committee of European Banking Supervisors-CEBS)  

ηηο 5 Ννεκβξίνπ ηνπ 2003, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάζηζε ηε ζχζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο. Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή ζα 

επηηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δπηηξνπήο Σξίηνπ Δπηπέδνπ γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζε 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο "Lamfalussy" θαη ζα εδξεχεη ζην Λνλδίλν. 

Ο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα: 

 πκβνπιεχεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, είηε χζηεξα απφ αίηεκά ηεο 

κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ κπνξεί λα νξίζεη ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο, είηε κε δηθή ηεο 

πξσηνβνπιία, ηδίσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία 

ζρεδίσλ εθαξκνγήο κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξαπεδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

 πλεηζθέξεη ζηε ζπλεπή εθαξκνγή ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ θαη ζηε 

ζχγθιηζε ησλ επνπηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ Κξαηψλ - Μειψλ ζε 

νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα.  

 Δληζρχζεη ηελ επνπηηθή ζπλεξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

H Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο  ηξνπνπνηήζεθε 

ην 2010 ζε έλα λέν φξγαλν, ηελ EBA. 
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III. Δπξωπαϊθή Σξαπεδηθή Αξρή (European Banking 

Authority-EBA) 

Ζ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή ηδξχζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1093/2010 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010. 

Ζ ΔΒΑ έρεη επίζεκα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη έρεη 

αλαιάβεη φια ηα πθηζηάκελα θαη ππφ εμέιημε θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (CEBS). 

Ζ EBA ιεηηνπξγεί σο δίθηπν ηεο ΔΔ θαη ησλ εζληθψλ νξγαληζκψλ πξνζηαζίαο ησλ 

δεκφζησλ αμηψλ, φπσο ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

δηαθάλεηα ησλ αγνξψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη ε πξνζηαζία ησλ 

θαηαζεηψλ θαη ησλ επελδπηψλ. 

Ζ EBA έρεη  αξθεηέο επξείεο αξκνδηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξφιεςεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ αξκπηηξάδ, ηεο εμαζθάιηζεο ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ, 

ηεο ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο  επνπηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο  πξνψζεζε ηεο επνπηηθήο 

ζχγθιηζεο θαη ηεο παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ ζηνπο ηνκείο 

ησλ ηξαπεδψλ, ησλ πιεξσκψλ θαη ηεο ξχζκηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαζψο 

θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 

IV. Σξάπεδα Σεο Διιάδνο (ΣηΔ) 

Πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην λέν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

Με βάζε ην άξζξν 55Α ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο επνπηεχεη ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. H Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο (ΓΔΠ) ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο είλαη ε αξκφδηα γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο 

ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Σν πεξηερφκελν ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη  απφ ηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, παξνπζηάδεη πνιιέο 

πηπρέο. Καηαξρήλ έρεη ηε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε λα εθδίδεη θαλνληζηηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηε ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απνθάζεηο θαη ηνπο 
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θαλνληζκνχο ηεο Ννκηζκαηηθήο επηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ 

ηειεπηαία δηαζέηεη γηα ηελ επνπηεία ησλ ηδξπκάησλ  εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην 

νπνίν θαζνξίδεη ε ίδηα. Σφζν ε ΣηΔ φζν θαη ηα δηνξηζκέλα φξγαλα δηθαηνχληαη λα 

πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν φισλ ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο ειεγρφκελεο ηξάπεδαο, λα 

εμεηάδνπλ σο κάξηπξεο ηνπο δηνηθεηέο, ζπκβνχινπο θαη ππαιιήινπο θαη λα δεηνχλ 

απφ απηνχο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρξεηάδνληαη. Αθφκε, ε ΣηΔ επηβάιιεη ζηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα  ηελ ππνρξέσζε λα έρνπλ θαιή δηνηθεηηθή θαη ινγηζηηθή 

νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθέο ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ  ειέγρνπ. ηνπο ειέγρνπο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα αλακεηγλπφκελα φξγαλα ππνρξενχληαη ζε απζηεξή 

ηήξεζε ηνπ θαζήθνληνο ερεκχζεηαο. 

Αθφκε, επνπηεχεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ψζηε λα 

είλαη ακηγψο ηξαπεδηθή. Διέγρνληαη επίζεο νη ζπκκεηνρέο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ζε  άιιεο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπκκεηνρέο δηαθφξσλ πξνζψπσλ ζε πηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Δπνπηεχεηαη, επίζεο , ε νηθνλνκηθή αμηνπηζηία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

,κέζσ ησλ επηβαιιφκελσλ ειέγρσλ  ηεο θεξεγγπφηεηαο, ηεο ζπγθέληξσζεο θηλδχλσλ, 

ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπο. Ζ επνπηεία επεθηείλεηαη ηέινο, θαη ζε εζσηεξηθέο, νξγαλσηηθέο 

παξακέηξνπο ή πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο  αλάγθεο, φπσο ηε κείσζε ησλ 

θεθαιαίσλ, ηε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηηο πεξηπηψζεηο δηνξηζκνχ 

επηηξφπνπ θαη ζέζεσο ηεο ηξάπεδαο ππφ εθθαζάξηζε. 

Γηα λα θαηαζηεί φκσο απνηειεζκαηηθή ε άζθεζε επνπηείαο απφ  ηε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο  φπσο νξίδεη ν λ.2076/92 (Αλάιπζε θαη άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο) πξνβιέθζεθαλ κε πξάμεηο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο. Σα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ππνρξεψζεθαλ ζπγθεθξηκέλα λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ νξγάλσλ ηεο 

Γεληθήο Δπηζεψξεζεο Σξαπεδψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, φια ηα αλαγθαία γηα ηελ 

επνπηεία ζηνηρεία, φπσο ηνπο θαλνληζκνχο πηζηνδνηήζεσλ ηνπο, ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο 

εγθξίζεηο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ηα δειηία πιεξνθνξηψλ ησλ πηζηνχρσλ θαη ηηο 

αλαιχζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ηα πνξίζκαηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, 

ηηο εθζέζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ην κεηνρνιφγην ηνπο θαη άιια 
8
.Αθφκε 

θαηαξηίζηεθαλ, κε αλαιπηηθφ ηξφπν πίλαθεο γηα ηα πξναλαθεξζέληα ππνβιεηέα 

ζηνηρεία, νη νπνίνη πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαη λα ππνβάιινληαη απφ θάζε 
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πηζησηηθφ ίδξπκα 2 θνξέο ην ρξφλν κε αλαθνξά ηνπο ζηα ππφινηπα ηεο 31
εο

 

Γεθεκβξίνπ θαη ηεο 30
εο

 Ηνπλίνπ
9
. 

 1. Δπνπηεία 

Ζ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ, φπσο απηή εμεηδηθεχεηαη ζην Κεθάιαην Δ‟ ηνπ Ν. 

3601/2007 (άξζξα 25-29) θαη ζηηο ζρεηηθέο Πξάμεηο Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο (ΠΓ/ΣΔ 2587 έσο θαη 2596/20.8.2007), αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο 

θεξεγγπφηεηαο, ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο 

θηλδχλσλ, ηελ επάξθεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην επίπεδν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ.  

Ζ αξκνδηφηεηα επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πεξηιακβάλεη ηε 

ζέζπηζε ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Ζ 

αξκνδηφηεηα απηή αθνξά απφ ηελ παξνρή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ηνπ ειέγρνπ ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ ζηειερψλ πνπ 

εθπιεξψλνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, ηελ απαίηεζε ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, κέρξη 

θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ
 

(πνπ ππφ πξνυπνζέζεηο δεκνζηνπνηνχληαη), 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ.  

2. O ξόινο ηωλ επνπηηθώλ αξρώλ ζην λέν ζεζκηθό πιαίζην  

Οη επνπηηθέο αξρέο νθείινπλ λα εθηηκνχλ ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα αλ νη θίλδπλνη 

πνπ αλαιακβάλνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαιχπηνληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν έιεγρνο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γίλεηαη κε βάζε: (α) 

πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο, ή (β) ηα εζσηεξηθά ππνδείγκαηα ησλ ίδησλ ησλ 

ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ηηο αλαθνξέο πνπ νθείινπλ νη ηξάπεδεο λα ππνβάιινπλ θάζε 

ηξίκελν ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

Καηλνηφκν ζηνηρείν ηνπ πιαηζίνπ “Βαζηιεία ΗΗ” είλαη ν Ππιψλαο ΗΗ, κε ηνλ 

νπνίν ζεζπίδνληαη ππνρξεψζεηο: ηα επνπηεπφκελα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα 

αμηνινγνχλ ηα ίδηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηελ επάξθεηα ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπο, ελψ νη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

θηλδχλσλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.  
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Ζ πξνιεπηηθή επνπηεία δελ παξαθνινπζεί κφλν ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ή 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Αθνξά επίζεο ηνλ θίλδπλν αγνξάο, δειαδή ηηο δεκίεο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ ηίηισλ θαη ησλ επηηνθίσλ, ην 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, δειαδή  ηηο δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλεπάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ηα ζπζηήκαηα, ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ή θαη εμσηεξηθά γεγνλφηα, ην 

ζηξαηεγηθφ θίλδπλν, απφ αηθλίδηεο θαη κε πξνβιεπηέο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ θαη 

ηηο επηπηψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνλ θίλδπλν ρψξαο, δειαδή ηε δπλεηηθή αδπλακία 

κε απνπιεξσκήο θεθαιαίσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν λφκηζκα πνπ νθείιεηαη ζε 

αδπλακία ηεο ηνπηθήο αγνξάο ή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο, θ.ά.  

3. Γηαθάλεηα ζπλαιιαγώλ  

Δλψ ε πξνιεπηηθή επνπηεία αλακθίβνια απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα πξνζηαζίαο 

ησλ θαηαζεηψλ, ε αλάζεζε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηεο αξκνδηφηεηαο επνπηείαο 

ηεο δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ
 

απνζθνπεί ζην λα πεξηνξίζεη ηελ επίπησζε απφ ηε 

δηαθνξά σο πξνο ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο θαη σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο 

κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη λα εληζρχζεη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ ηειεπηαίσλ.  

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ην 1995 επέβαιε ζηηο ηξάπεδεο ιεπηνκεξέο 

πιαίζην ππνρξεψζεσλ γηα ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, πξηλ απφ ηε ζχλαςε 

θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη 

ζπλαιιαζζφκελνη ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Δμάιινπ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

δεκνζηεχεη ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν πίλαθεο κε ζηνηρεία γηα ηα επηηφθηα θαη ηηο 

πξνκήζεηεο πνπ ρξεψλνπλ νη ηξάπεδεο ζε νξηζκέλεο βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπο πξνο 

δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ρσξίο φκσο λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζ‟ απηφ. Χο πξνο ηηο 

δηαθεκίζεηο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, παξφιν πνπ δελ έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθ 

ησλ πξνηέξσλ έγθξηζή ηνπο, παξεκβαίλεη γηα ηελ αλαζηνιή ή ηξνπνπνίεζή ηνπο, 

εθφζνλ απηέο δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο δηαθάλεηαο θαη ζαθήλεηαο πνπ έρεη 

θαζνξίζεη. 

 4. Αληηκεηώπηζε ηνπ μεπιύκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο  

Ο Ν. 2331/24.8.1995 γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 3424/13.12.2005 γηα 

ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ 
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λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειεί ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφιεςε ησλ ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ ζην “μέπιπκα 

ρξήκαηνο” θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, 

πξνβιέπεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ινηπψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα εγθιήκαηα απηά θαη εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο λα 

ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηήλ ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο.  

θνπφο ησλ ξπζκίζεσλ είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ηεο πνιηηηθήο θαη 

ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαθνξά ησλ 

χπνπησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ πξνιεπηηθή επνπηεία ηεο ΣηΔ θαιχπηεη έσο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηελ επηβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ή θαη θπξψζεσλ.  

 

Δπίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ απφ ηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Ζ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε επίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξσκψλ θαη ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, θαζψο θαη ησλ κέζσλ πιεξσκήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ  αζθείηαη απφ ηε ΣηΔ ζην πιαίζην ηεο 

θνηλήο πνιηηηθήο πνπ δηακνξθψλεηαη ζην Δπξσζχζηεκα, κε ηε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ θαη  πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ηα κέζα πιεξσκήο κε 

εξσηεκαηνιφγηα θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο, φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Καηά ηελ 

άζθεζε ηεο επίβιεςεο θπξίσο εμεηάδνληαη : 

 Ζ πιεξφηεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ ζπκςεθηζκνχ θαη δηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπο κε ην εθάζηνηε 

ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην.  

 Ζ επάξθεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ηδηαίηεξα ε χπαξμε 

θαλφλσλ γηα ηε θαηαλνκή δεκηψλ ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο δηαθαλνληζκνχ 

κέινπο. 

 Ζ επάξθεηα ηεο ηερληθήο ππνδνκήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ απνηξνπή δηάπξαμεο απάηεο θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαθαλνλίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ην αξγφηεξν 
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ζηνλ ηέινο ηεο εξγάζηκεο κέξαο, ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ ηερληθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Οη φξνη ρξήζεο ησλ κέζσλ πιεξσκήο απφ ην θνηλφ, θπξίσο σο πξνο ην θφζηνο 

θαη ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπο, ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηαθάλεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ε πηνζέηεζε ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ θαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ κέζσλ πιεξσκψλ. 

 Ο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, ζην πιαίζην 

ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαζψο θαη ηα 

ππνζηεξηθηηθά ησλ πιεξσκψλ απηψλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Οη 

ειεθηξνληθέο πιεξσκέο εμεηάδνληαη θπξίσο σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο 

αμηνπηζηία θαη ηα εθαξκνδφκελα κέηξα αζθάιεηαο. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην πξνηείλεη ζηνπο θνξείο 

δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ή ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, 

αιιαγέο ζην θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ππνδεηθλχεη ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν πεξηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ. ηνπο  

εθδφηεο κέζσλ πιεξσκήο θαη ηνπο άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ 

,φπσο θνξείο πνπ κεζνιαβνχλ ζηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

αμηνπηζηίαο ησλ κέζσλ πιεξσκήο. Οη θνξείο απηνί ππνρξενχληαη εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ηνπ ελφο κελφο, λα ηελ ελεκεξψζνπλ γηα ηα κέηξα πνπ έιαβαλ ή πνπ 

πξνηίζεηαη λα ιάβνπλ, γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο, θαζψο θαη γηα 

ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπο .ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ ε 

ΣηΔ επηβάιιεη ζηνπο παξαβάηεο ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Καηά ηελ άζθεζε ηεο επίβιεςεο ε ΣηΔ ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο αξκφδηεο 

επνπηηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη κε ηνπο θνξείο ηεο 

αγνξάο. Δπίζεο, φπνπ απηφ απαηηείηαη ε ΣηΔ ρξεζηκνπνηεί  ηηο ππεξεζίεο 

εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ, ηδηαίηεξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ζε ηερληθφ θπξίσο επίπεδν ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. 
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Πίλαθαο επνπηηθήο εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ΣηΔ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ επνπηηθψλ δεκνζηνπνηήζεσλ, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη βαζηθέο 

πηπρέο ησλ επνπηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ έλλνηα ηεο Γηαδηθαζίαο 

Δπνπηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη είλαη θνηλέο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ:  

α) Πεδίν Δθαξκνγήο ΓΔΑ (Γηαδηθαζία  Δπνπηηθήο Αμηνιφγεζεο)  

β) Αηνκηθή Αμηνιφγεζε Κηλδχλνπ  

γ) Δμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ΓΑΔΔΚ (Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ηεο 

Δπάξθεηαο ηνπ Δζσηεξηθνχ Κεθαιαίνπ) 

 δ) πλνιηθή αμηνιφγεζε θαη επνπηηθά κέηξα. 

 Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη επεμεγεκαηηθά ζρφιηα γηα ην αλακελφκελν 

πεξηερφκελν γηα θάζε κηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΟΠΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
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Ζ 

  
ΔΛΛΑΓΑ 

Πεδίν 

εθαξκνγήο 

ΓΔΑ 

Ζ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 25 ηνπ 

Ν.3601/2007 Γηαδηθαζία Δπνπηηθήο 

Αμηνιφγεζεο (ΓΔΑ) εθαξκφδεηαη ζε 

φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ 

έδξα ζηελ Διιάδα, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ θαη ζε επίπεδν νκίινπ 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Κεθ. III ηεο ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006 

«Βαζηθέο αξρέο θαη θξηηήξηα ζε 

επίπεδν Οκίινπ». Ζ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ιακβάλεη ππφςε ηηο 

ππνδείμεηο θαη ζπζηάζεηο ηεο CEBS 

γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν. Ζ 

ζπρλφηεηα θαη ην εχξνο ηεο ΓΔΑ 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, εμαξηάηαη δειαδή 

απφ ηε θχζε, ηελ πνιππινθφηεηα θαη 

ην κέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηε θχζε θαη ην 

επίπεδν ησλ θηλδχλσλ πνπ απηφ 

αλαιακβάλεη ή πξφθεηηαη λα 

αλαιάβεη, θαη ηελ επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πζηεκάησλ 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη 

Δγθχθιηνο 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

ΔΠΟΠΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

(ΓΔΑ) Κεθ. 2 & 3 
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Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. 

Αηνκηθή 

αμηνιφγεζε 

θηλδχλνπ 

Οη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θάζε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζηεξίδνληαη ζε 

επνπηεία κέζσ αλαθνξψλ (off-site) 

θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη 

πεξηιακβάλνπλ: πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο αμηνινγήζεηο, αμηνιφγεζε 

πξνθίι θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

δνθηκψλ πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ 

θξίζεο, ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο κεηαμχ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ παξφκνηνπ 

κεγέζνπο θαη επηρεηξεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Eηδηθά ηκήκαηα 

αζρνινχληαη κε ηνλ έιεγρν γηα ηελ 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

θαη εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

κε ηνλ έιεγρν δηαθάλεηαο 

ζπλαιιαγψλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε 

θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηφζν 

ζπλνιηθά φζν θαη θαηά πεξηνρή 

θηλδχλνπ, ρξεζηκνπνηείηαη 

επηπξφζζεηα σο εξγαιείν ην χζηεκα 

Δγθαίξνπ Πξνεηδνπνίεζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο Κηλδχλσλ (ΔΠΑΚ).  

Δγθχθιηνο 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

ΔΠΟΠΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

(ΓΔΑ) Κεθ. 4 

Δμέηαζε θαη Ζ Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ηεο Δγθχθιηνο 
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αμηνιφγεζε 

ηεο ΓΑΔΔΚ 

Δπάξθεηαο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Κεθαιαίνπ (ΓΑΔΔΚ) ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πξέπεη λα απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πιαηζίνπ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ απηά 

νθείινπλ λα δηαζέηνπλ, θαη΄ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

Ν.3601/2007 θαη ηεο ΠΓ/ΣΔ 

2577/9.3.2006. Ζ ΓΑΔΔΚ θαη ε 

πνιηηηθή πνπ αθνξά ην χςνο, ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

αλαιακβαλφκελνπο ή δπλεηηθνχο 

θηλδχλνπο, πξέπεη λα είλαη 

ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλεο θαη 

επαξθψο ηεθκεξησκέλεο. ηε ΓΑΔΔΚ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη 

θίλδπλνη ηνπ Ππιψλα 1 θαζψο θαη 

θίλδπλνη πνπ δελ θαιχπηνληαη 

θαζφινπ ή θαιχπηνληαη αλεπαξθψο 

ζηνλ Ππιψλα 1. Δλδεηθηηθά, ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη 

δηακνξθψζεη έλαλ πίλαθα πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ πηζησηηθφ 

ίδξπκα γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι 

θηλδχλνπ ηνπ. Ο Πίλαθαο 

πεξηιακβάλεη ηε ζεκαληηθφηεηα θάζε 

θηλδχλνπ, φπσο εθηηκάηαη απφ ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα θαη αλάινγα κε 

απηήλ ηε κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηίκεζε θαη 

δηαρείξηζή ηνπ. 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

ΔΠΟΠΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

(ΓΔΑ) Κεθ. 3.11 & 

Κεθ. 6 

Ζ ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006 πεξηγξάθεη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ, 

έγθξηζε, εθαξκνγή θαη πεξηνδηθή 

επαλαμηνιφγεζε ηεο ΓΑΔΔΚ. 

πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ΓΑΔΔΚ φπσο θαη ε πεξηνδηθή 

επαλαμηνιφγεζε ηεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη απφ ηε Μνλάδα 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη λα 

εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. 

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

ΑΡΗΘΜ.2595/20.8.2007 

Κεθ. B Παξ.1.3 & Παξ. 

7 

πλνιηθή Πέξα απφ ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο Δγθχθιηνο 
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αμηνιφγεζε 

θαη επνπηηθά 

κέηξα 

θαη ηα επνπηηθά κέηξα πνπ θαινχληαη 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα 

αθνινπζήζνπλ, ππάξρεη έλαο δηαξθήο 

δηάινγνο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο θαη ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ψζηε λα ελδπλακψλεηαη ην 

χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, λα 

επηβεβαηψλεηαη φηη ην επίπεδν ησλ 

επνπηηθψλ θεθαιαίσλ είλαη επαξθέο 

ζε ζρέζε κε ην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη λα 

αμηνινγείηαη ε εθαξκνγή ησλ 

επνπηηθψλ κέηξσλ απφ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, φπνηε θξηζεί αλαγθαίν. Σα 

επνπηηθά κέηξα κπνξεί λα είλαη, 

κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ, 

δηνηθεηηθά, δηνξζσηηθά (π.ρ. βειηίσζε 

ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ), πνηλέο ή αθφκα θαη επηβνιή 

πξφζζεηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο, 

εθφζνλ φκσο εληνπηζηνχλ ζεκαληηθέο 

αδπλακίεο πνπ δε κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κεζσ ησλ 

ππφινηπσλ κέηξσλ, θαζψο 

αλαγλσξίδεηαη φηη ε επηβνιή 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ δελ 

απνηειεί ην θαηαιιειφηεξν κέηξν γηα 

ηελ καθξνπξφζεζκε ηδίσο 

αληηκεηψπηζε αδπλακηψλ. 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

ΔΠΟΠΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

(ΓΔΑ) Κεθ. 5 

 

V. Οκάδα De Larosiere  

Σν 2008 δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα πςεινχ επίπεδνπ, ε Οκάδα de Larosière, ζθνπφο 

ηεο νπνίαο ήηαλ λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επνπηείαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Δηδηθφηεξα, ε νκάδα de Larosière ζα έπξεπε  λα εμεηάζεη νξηζκέλα ζεκαληηθά 

ζέκαηα: 

• πψο ε επνπηεία ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αγνξψλ 

ζα πξέπεη λα δηνξγαλσζεί θαιχηεξα ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ νξζή πξνιεπηηθή 

επνπηεία ησλ ηδξπκάησλ, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηε 

πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ, ησλ αζθαιηδνκέλσλ θαη ησλ επελδπηψλ 

• πψο λα εληζρπζεί ε επξσπατθή ζπλεξγαζία γηα ηελ επηηήξεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ κεραληζκψλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο 
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θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

θαη δηαηνκεαθψλ θηλδχλσλ 

• πψο επνπηηθέο αξρέο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

άιιεο ζεκαληηθέο αξρέο ψζηε  λα δηαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζε 

παγθφζκην επίπεδν. 

Ζ νκάδα ζα εμεηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ηνπ εζληθνχ θαη επξσπατθνχ επηπέδνπ, ζα πξαγκαηνπνηεί αθξνάζεηο θαη ζα 

νξγαλψλεη δηαβνπιεχζεηο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Ζ νκάδα ζα δεκνζίεπε ηηο πξψηεο ζπζηάζεηο ηεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009, 

εγθαίξσο ψζηε λα κπνξνχζε  ε Δπηηξνπή λα ιάβεη ην έξγν ηεο ππφςε θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ δηαβνπιεχζεσλ απφ ηνπο αξρεγνχο θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ θαηά 

ην εαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Μαξηίνπ. Ζ νκάδα δελ ζα πξνέβαηλε ζε 

δεκφζηεο δειψζεηο πξηλ απφ ηφηε. 

ηελ έθζεζή ηεο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009, ε ελ ιφγσ νκάδα αλαγλψξηζε φηη ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε νθεηιφηαλ ελ κέξεη ζηηο αλεπαξθείο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη θάιεζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα πξνρσξήζεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο, πξφηεηλε φηη έλα 

εληζρπκέλν πιαίζην επνπηείαο ηνπ επξσπατθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζα πξέπεη 

λα ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία δχν νξγάλσλ ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ ηελ 

κηθξνπξνιεπηηθή θαη ηελ καθξνπξνιεπηηθή επνπηεία ζε επίπεδν ΔΔ.  

Αθνχ έιαβε ηε ζηήξημε ησλ εγεηψλ ηεο ΔΔ θαηά ηε ζχλνδν ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 

2009, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ζηηο 23 επηεκβξίνπ 2009 ηηο λνκνζεηηθέο 

ηεο πξνηάζεηο  κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνληαη νη αδπλακίεο πνπ εκθαλίδεη ην πιαίζην 

ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο, ηφζν ζε επίπεδν καθξνπξνιεπηηθήο , φζν θαη 

κηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο, θαη δεκηνπξγνχληαη: 

 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ). 

(καθξνπξνιεπηηθή επνπηεία) 

 ην Δπξσπατθφ χζηεκα Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο 

(ΔΥΔ) (κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία)  
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Αλαιπηηθφηεξα: 

VI. Eπξωπαϊθό ζύζηεκα ρξεκαηνπηζηωηηθήο επνπηείαο 

(European System of Financial Supervisors – ESFS) 

Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ην 

ζηφρν κηαο ζηαζεξήο θαη εληαίαο αγνξάο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Δπίζεο ζα είλαη αξκφδην γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ εζληθψλ 

επνπηηθψλ αξρψλ ζε έλα ηζρπξφ θνηλνηηθφ δίθηπν. 

Σν ΔΥΔ απνηειεί έλα ιεηηνπξγηθφ επξσπατθφ δίθηπν. Οη ηξεηο επηηξνπέο επνπηηθψλ 

αξρψλ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ  απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο, πνπ έρνπλ λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα: 

•ε Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (ΔΑΣ) 

• ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ (ΔΑΑΔ) 

• ε Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ (ΔΑΚΑ). 

Οη λέεο απηέο Αξρέο ζα αλαιάβνπλ φια ηα θαζήθνληα ησλ ελ ιφγσ 

επηηξνπψλ. Δπίζεο ζα δηαζέηνπλ νξηζκέλεο επηπξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ηηο εμήο: 

 Καηάξηηζε πξνηάζεσλ γηα ηερληθά πξφηππα, ηήξεζε ησλ 

αξρψλ βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο· 

 Γηεπζέηεζε δηαθσληψλ κεηαμχ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ(γηα 

πεξηπηψζεηο πνπ  βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ ή λα 

ζπκθσλήζνπλ) 

 πκβνιή ζηελ εμαζθάιηζε ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ 

θνηλνηηθψλ θαλφλσλ 

 Ζ Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ ζα αζθεί 

εμνπζίεο άκεζεο επνπηείαο ησλ Οξγαληζκψλ Αμηνιφγεζεο ηεο Πηζηνιεπηηθήο 

Ηθαλφηεηαο· 

 πληνληζηηθφ ξφιν ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 
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VII. Δπξωπαϊθό ύζηεκα πζηεκηθνύ Κίλδπλνπ (European 

Systemic Risk Board – ESRB) 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ) είλαη έλα αλεμάξηεην 

φξγαλν ηεο ΔΔ αξκφδην γηα ηε καθξνπξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο. Ζ έδξα ηνπ είλαη ζηε Φξαγθθνχξηε. Ζ 

γξακκαηεία ηεο εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ΔΚΣ.Σν ΔΚ ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα 

ζηελ Έλσζε, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εμειίμεηο εληφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Λακβάλεη ππφςε ηηο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, έηζη ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ πεξίνδνη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ επξείαο θιίκαθαο. Σν ΔΚ ζα 

παξέρεη έγθαηξεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηνπο ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα 

απμάλνληαη θαη φπνπ είλαη αλαγθαίν, ζα εθδίδεη ηφζν ζπζηάζεηο φζν θαη 

πξνεηδνπνηήζεηο, πξνο ηα θξάηε κέιε θαη ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο 

αιιά θαη ηηο Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο Αξρέο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεγνχλ γηαηί δελ έπξαμαλ 

φζα θαζνξίδνληαλ απφ ηηο ζπζηάζεηο. Σν ΔΚ ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη σο εθ ηνχηνπ εμαζθαιίδεη ηε βηψζηκε 

ζπκβνιή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΟΠΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΠΤΛΧΝΑ ΗΗ 

ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ 
 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ, ε 

θαζνδήγεζε γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ε επνπηεία ζε ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη  

ινγνδνζίαο ηεο Δπηηξνπήο  ζε ζρέζε κε ηνπο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαζνδήγεζεο πνπ αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ ζην ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην, 

(πξνζνκνίσζε αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, νξηζκφο  ηεο αζέηεζεο, ππνιεηκκαηηθφο 

θίλδπλνο, θαη πηζησηηθφο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο), ηνλ ιεηηνπξγηθφ  θίλδπλν, ηελ 

απμεκέλε δηαζπλνξηαθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, θαη ηηο ηηηινπνηήζεηο. 

4.1 εκαζία ηνπ επνπηηθνύ ειέγρνπ 

 Ζ δηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Πιαηζίνπ (Βαζηιεία ΗΗ) έρεη σο ζηφρν φρη 

κφλν λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ηξάπεδεο έρνπλ επαξθή θεθάιαηα γηα ηε ζηήξημε φισλ 

ησλ θηλδχλσλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο, αιιά θαη λα ελζαξξχλεη ηηο ηξάπεδεο λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαηά 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπο. 

Ζ δηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιφγεζεο αλαγλσξίδεη ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο 

ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

θεθαιαίσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ αλαθνξηθά κε ην θεθάιαην πνπ είλαη 

αλάινγνη κε ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο θαη ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ. πσο 

νξίδεη ην Πιαίζην, ε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο ζα ζπλερίζεη λα θέξεη ηελ επζχλε γηα ηε 

δηαζθάιηζε φηη ε ηξάπεδα δηαζέηεη επαξθή θεθάιαηα γηα ηε ζηήξημε ησλ θηλδχλσλ 

ηεο πέξα απφ ηηο βαζηθέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο. 

Οη επνπηηθέο αξρέο αλακέλεηαη λα αμηνινγήζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

ηξάπεδεο  εθηηκνχλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο αλάγθεο ηηο ζρεηηθέο κε ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπο θαη λα παξεκβαίλνπλ, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή 

έρεη σο ζηφρν λα πξνσζήζεη έλαλ ελεξγφ δηάινγν κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη επνπηηθψλ 

αξρψλ έηζη ψζηε, φηαλ παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο, λα κπνξεί λα ιεθζεί ηαρεία θαη 
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απνθαζηζηηθή δξάζε γηα λα κεησζεί  ν θίλδπλνο ή λα  απνθαηαζηαζνχλ ηα θεθάιαηα. 

Χο εθ ηνχηνπ, νη επνπηηθέο αξρέο κπνξεί λα επηζπκνχλ λα πηνζεηήζνπλ κηα 

πξνζέγγηζε πνπ λα επηθεληξψλεηαη πην έληνλα ζε ηξάπεδεο κε πξνθίι θηλδχλνπ ή 

επηρεηξεζηαθή πείξα, πνπ δηθαηνινγεί ηέηνηα πξνζνρή απφ κέξνπο ηνπο. 

Ζ Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεη ε ηξάπεδα έλαληη ησλ θηλδχλσλ ηεο θαη ηεο δχλακε θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Χζηφζν, ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο ε κφλε επηινγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμεκέλσλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδα. Άιια κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, φπσο ε 

ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ε εθαξκνγή εζσηεξηθψλ νξίσλ, ε ελίζρπζε 

ηνπ επηπέδνπ ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ απνζεκαηηθψλ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηνχλ. Δπηπιένλ, ην θεθάιαην δελ 

πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ππνθαηάζηαην γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπζηαζηηθά αλεπαξθνχο 

ειέγρνπ ή αλεπαξθψλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. 

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο πεξηνρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηδηαίηεξα 

θαηάιιειεο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ βάζεη ηνπ Ππιψλα 2: θίλδπλνη πνπ ζεσξνχληαη 

πσο δελ θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Ππιψλα 1 (π.ρ. πηζησηηθφο 

θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο),νη παξάγνληεο πνπ δελ ειήθζεζαλ ππφςε απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ  Ππιψλα 1 (π.ρ. επηηνθηαθφο θίλδπλνο ζην ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην, 

επηρεηξεζηαθφο θαη ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο) θαη εμσγελείο παξάγνληεο ηεο ηξάπεδαο 

(π.ρ. επηπηψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ). Μηα άιιε ζεκαληηθή πηπρή ηνπ ππιψλα 2 

είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα ειάρηζηα πξφηππα θαη ηηο απαηηήζεηο 

δηαθάλεηαο ησλ πξνεγκέλσλ κεζφδσλ ηνπ Ππιψλα 1, ηδίσο ζην πιαίζην ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ησλ εμειηγκέλσλ κεζφδσλ 

κέηξεζεο γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Οη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη 

νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο θαιχπηνληαη, ηφζν σο θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο αιιά θαη ζε 

ζπλερηδφκελε βάζε. 

4.2  Βαζηθέο αξρέο ηνπ επνπηηθνύ ειέγρνπ 

Ζ Δπηηξνπή έρεη πξνζδηνξίζεη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ, νη 

νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ εθείλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ εθηεηακέλε επνπηηθή 

θαζνδεγεηηθή αλαθνξά πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ επηηξνπή, ην ζεκέιην ηεο νπνίαο 
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είλαη νη «Βαζηθέο Αξρέο γηα ηελ Απνηειεζκαηηθή Σξαπεδηθή Δπνπηεία θαη νη Βαζηθέο 

Αξρέο Μεζνδνινγίαο.»  

 

Αξρή 1: Η πξώηε αθνξά ηε δεκηνπξγία από ηηο ηξάπεδεο εζσηεξηθώλ 

ζπζηεκάησλ αμηνιόγεζεο ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο έλαληη ησλ θηλδύλσλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ από ηε δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν ιεηηνπξγνύλ, ελώ πξνηείλεηαη αθόκα ε  αλάπηπμε εζσηεξηθώλ ζηξαηεγηθώλ γηα 

ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ επηζπκεηνύ επηπέδνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Τα 

πηζησηηθά ηδξύκαηα ζα πξέπεη λα αλαπηύμνπλ δειαδή κία Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο ηεο 

Δπάξθεηαο ηνπ Δζσηεξηθνύ ηνπο Κεθαιαίνπ (ΓΑΔΔΚ). Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα ζέηνπλ 

ζηόρνπο γηα επίπεδα  θεθαιαίσλ ελαξκνληζκέλα κε ηα επίπεδα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αλαιακβαλνκέλσλ θηλδύλσλ. 

 

Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ φηη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ 

ζέζεη ζρεηηθά κε ην εζσηεξηθφ ηνπο θεθάιαην είλαη βάζηκνη θαη φηη νη ζηφρνη απηνί 

ζπλάδνπλ κε ην ζπλνιηθφ πξνθίι θηλδχλνπ ηνπο θαη ην ηξέρνλ ιεηηνπξγηθφ 

πεξηβάιινλ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ε δηνίθεζε ηεο 

ηξάπεδαο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ ζηνλ νπνίν ε ηξάπεδα ιεηηνπξγεί. Θα πξέπεη λα εθηειείηαη 

απζηεξή θαη δηνξαηηθή πξνζνκνίσζε αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ λα πξνζδηνξίδεη 

πηζαλά γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

αξλεηηθή επίπησζε ζηε ηξάπεδα. Ζ δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο θέξεη ζαθψο ηελ θχξηα 

επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε φηη ε ηξάπεδα δηαζέηεη επαξθή θεθάιαηα γηα ηε ζηήξημε 

ησλ θηλδχλσλ ηεο. 

Σν εζσηεξηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

1) ηελ επίβιεςε θαη επνπηεία απφ ηε δηνίθεζε ησλ ηξαπεδψλ  

2) ηηο θαηάιιειεο θαη ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηνπ 

επνπηηθνχ θεθαιαίνπ 

3) ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 

θαη αλαθνξάο ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ θαη  

4) ηελ ηαθηηθή δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ
10

 

 

                                                 
10

 ζει.72,Υξήζηνο Σξηαληφπνπινο, «Δπνπηεία ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, Ζ επξσπατθή εκπεηξία θαη ην 

λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην» εθδφζεηο Παπαδήζε. 
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Αλαιπηηθά : 

1. Δπίβιεςε θαη επνπηεία απφ ηε δηνίθεζε ησλ ηξαπεδψλ  

Μηα πγηήο δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ην ζεκέιην γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηεο ζέζεο ηνπ θεθαιαίνπ κηαο ηξάπεδαο. Ζ δηνίθεζε ηεο 

ηξάπεδαο  είλαη ππεχζπλε γηα ηε θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ιακβάλεη ε ηξάπεδα θαη ην πψο απηφο ν θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε επαξθή 

επίπεδα θεθαιαίσλ. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαζθάιηζε φηη ε δηαηχπσζε θαη ε 

πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ε ελδεδεηγκέλε, ζε 

ζρέζε κε ην πξνθίι θηλδχλνπ θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν. 

Ζ αλάιπζε ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κηαο ηξάπεδαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηηο απνηειεί 

δσηηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο. Σν ζηξαηεγηθφ 

ζρέδην πξέπεη λα ζθηαγξαθεί κε ζαθήλεηα ηηο θεθαιαηαθέο ηεο αλάγθεο, ηηο 

πξνζδνθψκελεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, ην επηζπκεηφ επίπεδν ηνπ θεθαιαίνπ, θαη 

ηηο εμσηεξηθέο πεγέο θεθαιαίνπ. Σα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θεθαιαίνπ σο δσηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ επηζπκεηψλ ζηξαηεγηθψλ  ζηφρσλ ηεο 

ηξάπεδαο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ νξίνπ αληνρήο ηεο ηξάπεδαο ζε θηλδχλνπο. Θα πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίζεη φηη ε 

δηνίθεζε ζέηεη  έλα πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ, αλαπηχζζεη 

έλα ζχζηεκα πνπ ζπζρεηίδεη ηνλ θίλδπλν κε ην επίπεδν θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο, θαη 

θαζηεξψλεη κηα κέζνδν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο εζσηεξηθέο 

πνιηηηθέο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πηνζεηεί 

θαη ππνζηεξίδεη ηζρπξνχο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη γξαπηέο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο θαη δηαζθαιίδεη φηη ε δηνίθεζε εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπο ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. 

 

2.Καηάιιειεο θαη ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηνπ επνπηηθνχ θεθαιαίνπ 

Θεκειηψδε ζηνηρεία ηεο ρξεζηήο αμηνιφγεζεο ησλ θεθαιαίσλ απνηεινχλ: 

 Οη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ φηη ε 

ηξάπεδα εληνπίδεη, κεηξά, θαη εθζέηεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο  
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 Μηα δηαδηθαζία πνπ ζπζρεηίδεη ηα θεθάιαηα κε ην επίπεδν ηνπ 

θηλδχλνπ   

 Μηα δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ηνπο ζηφρνπο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν 

ηεο ηξάπεδαο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην  θαη  

 Μηα δηαδηθαζία εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, επαλαμηνιφγεζεο  θαη 

ειέγρνπ γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ζπλνιηθήο δηνηθεηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

3.Αμηνιφγεζε θαη θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο ησλ 

αλαιακβαλφκελσλ θίλδπλσλ  

  

Αμηνιόγεζε θαη θαζηέξωζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηωλ θίλδπλωλ 

ινη νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Δλψ ε επηηξνπή 

αλαγλσξίδεη φηη φινη νη θίλδπλνη δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε αθξίβεηα, κηα 

αλαιπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ηα αθφινπζα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα θηλδχλνπ, ηα νπνία ζε θακία 

πεξίπησζε δελ απνηεινχλ κηα πεξηεθηηθή ιίζηα φισλ ησλ θηλδχλσλ, πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ. 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα έρνπλ κεζνδνινγίεο πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα εθηηκήζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα αλνίγκαηα ζε 

ηδηψηεο πειάηεο ή αληηζπκβαιιφκελνπο, θαζψο θαη ζε επίπεδν ραξηνθπιαθίνπ. Γηα 

πην πεξίπινθα δνκεκέλεο ηξάπεδεο, ε εθηίκεζε ειέγρνπ πίζηεσο ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, θαη 'ειάρηζηνλ, ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηέζζεξηο ηνκείο: ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ / ζπλάζξνηζε, ηηηινπνίεζε / 

πεξίπινθα πηζησηηθά παξάγσγα, θαζψο θαη ηα κεγάια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα θαη 

ηε ζπλάζξνηζε θηλδχλσλ. 

Οη εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ησλ θηλδχλσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε θηλδχλνπ 

ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα λα ζηεξίμεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ησλ 

θηλδχλσλ απφ φια ηα πηζησηηθά αλνίγκαηα, θαη ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηε γεληθή 
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αλάιπζε ηνπ ηδξχκαηνο γηα ην πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηε θεθαιαηαθή επάξθεηα. Σν 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη ιεπηνκεξείο εθηηκήζεηο γηα φια ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φρη κφλν γηα ηα «πξνβιεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Σα 

απνζεκαηηθά δεκηψλ ησλ δαλείσλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Ζ αλάιπζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη επαξθψο ηπρφλ 

αδπλακίεο ζε επίπεδν ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο θαη θάζε ζπγθέληξσζεο θηλδχλσλ. 

Πεξαηηέξσ, ε αλάιπζε ηνπ πηζησηηθνχ θίλδπλν ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη εμέηαζε ηεο δεκφζηαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

επνπηεχνληνο κε ηηο Βαζηθέο Αξρέο γηα ηελ Απνηειεζκαηηθή Σξαπεδηθή Δπνπηεία. 

Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο: Ζ Δπηηξνπή πηζηεχεη φηη παξφκνηα απζηεξφηεηα 

πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, φπσο γίλεηαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ άιισλ ζεκαληηθψλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ. Ζ απνηπρία λα δηαρεηξηζηεί 

ζσζηά ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαθξίβεηα ηνπ θηλδχλνπ ελφο 

ηδξχκαηνο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζην ίδξπκα απηφ ζεκαληηθέο απψιεηεο. 

Ζ ηξάπεδα ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ θαη λα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ πνπ νξίδεη απηφ ην πιαίζην. 

Σν πιαίζην ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηε ζέιεζε θαη ηελ αληνρή ηεο ηξάπεδαο αλαθνξηθά 

κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, φπσο θαζνξίδνληαη κέζσ ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε 

δηαρείξηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθηαζεο θαη ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο κεηαθέξεηαη έμσ απφ ηελ ηξάπεδα. Θα πξέπεη 

επίζεο λα πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο πνπ λα πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηξάπεδαο 

ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν /( κείσζε) ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Κίλδπλνο αγνξάο: Ζ αμηνιφγεζε απηή βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ηξφπν 

κέηξεζεο πνπ εθαξκφδεη ε ηξάπεδα γηα ηελ αμία ζε θίλδπλν ή ζηε ηππνπνηεκέλε 

πξνζέγγηζε γηα ην θίλδπλν ηεο αγνξάο. Έκθαζε ζα πξέπεη επίζεο λα δνζεί ζηελ 

εθηέιεζε «δνθηκψλ αληνρήο» ηνπ ηδξχκαηνο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ ζην ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην: Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηηνθηαθέο ζέζεηο ηεο ηξάπεδαο θαη λα εμεηάδεη 

φιεο ηηο ζρεηηθέο αλαπξνζαξκνγέο ησλ επηηνθίσλ θαη φια ηα πξνζεζκηαθά δεδνκέλα. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο γεληθά ζα πεξηιακβάλνπλ ηξέρνληα ηζνδχγηα θαη ζπκβαηηθνχο 

ξπζκνχο επηηνθίσλ ηα νπνία  ζπλδένληαη κε ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη ηα 
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ραξηνθπιάθηα, ηηο θχξηεο πιεξσκέο, ηηο εκεξνκελίεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

επηηνθίσλ, ηε δηάξθεηα, ην δείθηε ηζνηηκίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ επηηνθίνπ, θαη ηηο ζπκβαηηθέο αλψηαηεο θαη θαηψηαηεο ηηκέο ησλ 

επηηνθίσλ γηα κέζα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Σν ζχζηεκα πξέπεη επίζεο λα έρεη θαιά 

ηεθκεξησκέλεο ππνζέζεηο θαη ηερληθέο. 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Ζ ξεπζηφηεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

ζπλερηδφκελε βησζηκφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ. Οη θεθαιαηαθέο ζέζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ κπνξεί λα έρνπλ επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνθηνχλ ξεπζηφηεηα, 

εηδηθά ζε κηα θξίζε. Κάζε ηξάπεδα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιεια ζπζηήκαηα γηα ηε 

κέηξεζε, παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Οη ηξάπεδεο 

πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ βάζεη ηνπ πξνθίι ξεπζηφηεηα 

ηνπο θαη ηεο ξεπζηφηεηα ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

 Άιινη θίλδπλνη: Αλ θαη ε Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη φηη νη «άιινη» θίλδπλνη, φπσο 

νη θίλδπλνη θήκεο θαη ζηξαηεγηθνχ θηλδχλνπ, δελ είλαη εχθνια κεηξήζηκνη, αλακέλεη 

απφ ηε βηνκεραλία λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηηο ηερληθέο γηα ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ 

πηπρψλ απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 

 

Αλαθνξέο ζρεηηθά κε  ηνπο αλαιακβαλόκελνπο θίλδπλνπο  

Ζ ηξάπεδα ζα πξέπεη λα θαζηεξψζεη έλα θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηελ αλαθνξά ησλ θηλδχλσλ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ θαη λα αμηνινγήζεη 

ην πψο ε αιιαγή ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο επεξεάδεη ηελ αλάγθε γηα  

θεθάιαην. Σα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ηξάπεδαο 

ζα πξέπεη, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα δέρνληαη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ην πξνθίι 

θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο θαη ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην. Οη εθζέζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ ζηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα: 

 Αμηνινγήζνπλ ην επίπεδν θαη ηελ ηάζε ησλ νπζησδψλ 

θηλδχλσλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηα επίπεδα ηνπ θεθαιαίνπ 

 Αμηνινγήζνπλ ηελ επαηζζεζία θαη ην θαηά πφζν εχινγεο είλαη 

νη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βαζηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέηξεζεο 

 Πξνζδηνξίδνπλ φηη ε ηξάπεδα δηαζέηεη επαξθή θεθάιαηα γηα 

ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ θαη φηη είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

θαζηεξσκέλνπο ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
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 Αμηνινγήζνπλ ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ηεο θεθαιαίνπ βάζεη 

ησλ αλαθεξφκελσλ πξνθίι θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο θαη λα θάλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηεο ηξάπεδαο αλαιφγσο. 

4. Σαθηηθή δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ έιεγρσλ 

H εζσηεξηθή  δνκή ειέγρνπ ηεο ηξάπεδαο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ θεθαιαίσλ. Ο απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ησλ θεθαιαίσλ  πεξηιακβάλεη αλεμάξηεηε εμέηαζε θαη, ελδερνκέλσο, ηε 

ζπκκεηνρή εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ειέγρσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Σξάπεδαο έρεη ηελ επζχλε λα εμαζθαιίδεη φηη ε δηνίθεζε ζεζπίδεη έλα ζχζηεκα γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ, αλαπηχζζεη έλα ζχζηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ θίλδπλν ζε επίπεδν θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο, θαη θαζηεξψλεη κηα κέζνδν γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο. Σν Γηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ζα πξέπεη λα εμαθξηβψλεη ηαθηηθά θαηά πφζνλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη επαξθέο γηα λα εμαζθαιίζεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαη ζπλεηή δηεμαγσγή 

ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ ηξάπεδα ζα πξέπεη λα δηεμάγεη πεξηνδηθέο αλαζθνπήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ αθξίβεηα, θαη ηε 

ινγηθή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ απνηεινχλ: 

 Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο ηξάπεδαο ιφγσ ηεο θχζεο, ηεο εκβέιεηαο θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ 

θαη ησλ ζπγθεληξψζεσλ θηλδχλνπ 

 Ζ αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη  

ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ηξάπεδαο 

 Ζ ινγηθφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ ζελαξίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη 

 Οη πξνζνκνηψζεηο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ θαη ε αλάιπζε ησλ 

παξαδνρψλ θαη ησλ εηζξνψλ 
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Αξρή 2: Η δεύηεξε αξρή  αλαθέξεηαη ζην ξόιν πνπ παίδνπλ νη επνπηηθέο αξρέο, νη 

νπνίεο νθείινπλ λα ειέγρνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηηο εζσηεξηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ,ελώ κπνξνύλ λα 

πξνβαίλνπλ ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζνπλ πσο δελ 

ηθαλνπνηνύληαη από ηα απνηειέζκαηα ησλ εζσηεξηθώλ ζπζηεκάησλ. Η αξκόδηα 

επνπηηθή αξρή ζα πξέπεη δειαδή λα αλαπηύμεη Γηαδηθαζίεο Δπνπηηθήο Αμηνιόγεζεο 

(ΓΔΑ) ηεο ΓΑΔΔΚ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην Σύζηεκα Δγθαίξνπ Πξνεηδνπνίεζεο θαη 

Αμηνιόγεζεο Κηλδύλσλ (ΣΔΠΑΚ). 

 

Οη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηαθηηθά ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

κηα ηξάπεδα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο, ηηο  ζέζεηο θηλδχλνπ, 

ηα επίπεδα θεθαιαίνπ, θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ  θεθαιαίνπ πνπ δηαηεξεί. Ζ επνπηηθή 

αξρή ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη επίζεο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ηξάπεδα έρεη ζέζεη ζε 

εθαξκνγή κηα πγηή εζσηεξηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο. Ζ έκθαζε ηεο αλαζεψξεζεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπο ειέγρνπο θαη δελ πξέπεη λα νδεγήζεη 

ηηο επνπηηθέο αξρέο λα ιεηηνπξγνχλ σο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ πεξηνδηθή 

αλαζεψξεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάπνην ζπλδπαζκφ απφ: 

 Δπηηφπηεο εμεηάζεηο ή επηζεσξήζεηο 

 Δμσηεξηθέο αλαζεσξήζεηο 

 πδεηήζεηο κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ 

 Δπαλεμέηαζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εζηηάδεηαη κφλν ζηα αλαγθαία 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα θεθάιαηα)  

 Πεξηνδηθέο εθζέζεηο 

Ζ νπζηαζηηθή επίδξαζε, ηελ νπνία  ηα ζθάικαηα ζηε κεζνδνινγία ή νη 

παξαδνρέο ηεο επίζεκεο αλάιπζεο κπνξεί λα έρνπλ ζηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ 

απνξξένπλ ,απαηηεί ιεπηνκεξή εμέηαζε απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ζηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν θάζε ηξάπεδαο. 
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1. Δπαλεμέηαζε ηεο επάξθεηαο ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ 

Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εζσηεξηθνί 

ζηφρνη θαη δηαδηθαζίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη πξνζκεηξνχλ ην πιήξεο θάζκα ησλ 

θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδα. Οη επφπηεο πξέπεη επίζεο λα εμεηάζνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ κέηξσλ θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εζσηεξηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ελ ιφγσ κέηξα ηα 

ζρεηηδφκελα κε ηνλ θίλδπλν ρξεζηκνπνηνχληαη ιεηηνπξγηθά ζην λα ζέζεη ε δηνίθεζε 

φξηα, ζην λα  αμηνινγήζεη ηηο επηδφζεηο ηεο ξνήο δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επηρείξεζε, 

θαζψο θαη ζην λα αμηνινγήζεη θαη λα ειέγμεη ηνπο θηλδχλνπο γεληθφηεξα. Οη επφπηεο 

ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ επαηζζεζίαο θαη ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα  αιιά θαη ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα απνηειέζκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζρέδηα γχξσ απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

2. Αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηξάπεδαο γηα λα 

δηαπηζηψζνπλ φηη: 

 Σα επίπεδα-ζηφρνη ησλ επηιεγκέλσλ θεθαιαίσλ είλαη  ζπλαθή 

κε ην ζεκεξηλφ ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ. 

 Σα επίπεδα απηά παξαθνινπζνχληαη  θαηάιιεια θαη 

εμεηάδνληαη απφ ηε δηνίθεζε. 

 Ζ ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηε θχζε θαη ην 

κέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξάπεδαο. 

 Οη επφπηεο ζα πξέπεη επίζεο λα εμεηάζνπλ ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ε ηξάπεδα έρεη πξνβιέςεη απξνζδφθεηα γεγνλφηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

επηπέδσλ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο.  

Ζ αλάιπζε απηή ζα πξέπεη λα θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ζελαξίσλ, θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ηερληθψλ θαη πξνζνκνηψζεσλ 

αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη αλάινγε  κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο. 
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3. Αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ 

Οη επφπηεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζπγθεληξψλνληαη θαη ηε θαηαγξαθή 

απφ ηε πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ησλ απαληήζεσλ ζηνπο αλαδπφκελνπο ή 

κεηαβαιιφκελνπο θηλδχλνπο.    

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ ζε κηα κεκνλσκέλε ηξάπεδα 

ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ 

επάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο. 

Δμσηεξηθνί παξάγνληεο, φπσο επηδξάζεηο  ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη ην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηνχλ. 

 

4. Δπνπηηθφο έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

Γηα νξηζκέλεο εζσηεξηθέο κεζφδνπο, ηερληθέο κείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

ηηηινπνηήζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ γηα 

θαλνληζηηθνχο ζθνπνχο ηνπ θεθαιαίνπ, νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηχπσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ. Δηδηθφηεξα, νη ηξάπεδεο ζα είλαη ππνρξεσκέλεο λα γλσζηνπνηνχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ-κεζνδνινγηψλ ηνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. ην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επνπηηθήο εμέηαζεο, νη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη απηνί νη φξνη πιεξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. 

Τπάξρεη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επνπηηθή αμηνιφγεζε 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε νξηζκέλνπο φξνπο θαη  απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη γηα 

ηππνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο. ην πιαίζην απηφ, ζα ππάξμεη ηδηαίηεξε αλάγθε λα 

εμαζθαιηζηεί ε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ κέζσλ πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα 1 θαη λα θαηαλνεζεί σο κέξνο  κίαο ινγηθήο, 

δνθηκαζκέλεο θαζψο θαη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. 

 

5. Δπνπηηθή αληηκεηψπηζε 

Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, νη 

επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα αλ δελ είλαη 
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ηθαλνπνηεκέλεο, κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο ηνπο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ηεο 

ηξάπεδαο θαη ηε δηάζεζε θεθαιαίσλ. Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ κηα 

ζεηξά δξάζεσλ, φπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Αξρέο 3 θαη 4 παξαθάησ. 

 

Αξρή 3: Η ηξίηε αξρή αλαθέξεη πσο ε επνπηηθή αξρή ζα πξέπεη λα  απαηηεί από ηηο 

ηξάπεδεο λα δηαηεξνύλ πςειόηεξα επίπεδα επνπηηθώλ θεθαιαίσλ από ηνλ ειάρηζην 

δείθηε ηεο Βαζηιείαο ΙΙ ,θαζώο κε ηε δηαθξάηεζε πεξηζζόηεξσλ θεθαιαίσλ 

επηηπγράλεηαη ε δηαζθάιηζε  ησλ ηδξπκάησλ από άιινπο θηλδύλνπο θαη αβεβαηόηεηεο 

πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην δείθηε ηεο Βαζηιείαο ΙΙ. 

 

Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα 1 ζα πεξηιακβάλνπλ έλα ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην γηα ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηβάιινπλ ην θαζεζηψο ηνπ Ππιψλα 1 θαη πνπ 

επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ πιεζπζκνχ. Οη εηδηθέο ηξαπεδηθέο 

αβεβαηφηεηεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ ππιψλα 2. Αλακέλεηαη 

φηη νη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηνπ Ππιψλα 1 ζα δεκηνπξγεζνχλ γηα λα 

παξέρνπλ εχινγε βεβαηφηεηα φηη κηα ηξάπεδα κε θαιά νξγαλσκέλα εζσηεξηθά 

ζπζηήκαηα θαη εζσηεξηθνχο ειέγρνπο, έλα θαιά δηαθνξνπνηεκέλν πξνθίι θηλδχλνπ 

θαη  κε έλα επηρεηξεζηαθφ πξνθίι  ζχκθσλν κε ην θαζεζηψο ηνπ Ππιψλα 1, θαη ε 

νπνία ιεηηνπξγεί κε θεθάιαην ίζν πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα 1, ζα επηηχρεη λα 

εθπιεξψζεη ηνπο ειάρηζηνπο ζηφρνπο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ Ππιψλα 1. Οη 

επνπηηθέο αξρέο ζα απαηηνχλ ή ζα ελζαξξχλνπλ ηηο ηξάπεδεο λα ιεηηνπξγνχλ κε κηα 

δψλε, πέξα θαη πάλσ απφ ην πξφηππν ηνπ Ππιψλα 1. Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξήζνπλ απηφ ην «καμηιάξη» γηα έλα ζπλδπαζκφ ησλ εμήο: 

(Α) Σα ειάρηζηα ζηάληαξ πνπ ζέηεη ν Ππιψλαο 1 αλακέλεηαη λα ηεζνχλ γηα 

ηελ επίηεπμε ελφο επηπέδνπ ηξαπεδηθήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζηηο αγνξέο πνπ 

είλαη θάησ απφ ην επίπεδν ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ επηδηψθνπλ πνιιέο 

ηξάπεδεο γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξεο δηεζλείο ηξάπεδεο 

θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ λα είλαη πςειήο αμηνιφγεζεο απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο. Έηζη, νη ηξάπεδεο είλαη πηζαλφ λα επηιέμνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ειάρηζηα πάλσ απφ ην Ππιψλα 1 γηα ιφγνπο αληαγσληζκνχ. 

(Β) ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ, ην είδνο θαη ν φγθνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζα αιιάμεη, φπσο θαη ε έθζεζε ζε θηλδχλνπο πξνθαιψληαο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε θεθαιαίνπ. 
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(Γ) Μπνξεί λα είλαη δαπαλεξφ γηα ηηο ηξάπεδεο λα ζπγθεληξψζνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ θεθάιαην, εηδηθά αλ απηφ πξέπεη λα γίλεη γξήγνξα ή ζε κηα επνρή 

πνπ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη δπζκελείο. 

(Γ) Γηα ηηο ηξάπεδεο ην λα πέζνπλ θάησ απφ ηηο ειάρηζηεο θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην θεθάιαην ηνπο είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα. Μπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί παξάβαζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηε πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ 

θαη έγθαηξεο κε δηαθξηηηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

(Δ) Μπνξεί λα ππάξρνπλ θίλδπλνη, είηε εηδηθά γηα κεκνλσκέλεο ηξάπεδεο, ή 

γεληθφηεξα γηα  φιε ηελ νηθνλνκία, νη νπνίεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ Ππιψλα 1. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα κέζα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο επφπηεο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη επηκέξνπο ηξάπεδεο, ιεηηνπξγνχλ κε επαξθή επίπεδα θεθαιαίσλ. 

Μεηαμχ άιισλ κεζφδσλ, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα θαζνξίζεη ζηφρνπο γηα ηνπο 

δείθηεο  θεθαιαίσλ ή λα νξίζεη πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ειαρίζησλ δεηθηψλ (π.ρ. 

θαιή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη λα δηαζέηεη επαξθή ίδηα θεθάιαηα) γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ θεθαιαηνπνίεζεο ηεο ηξάπεδαο. 

 

Αξρή 4: Τέινο, ε ηέηαξηε αξρή αλαθέξεη πσο νη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα επέκβνπλ άκεζα θαη ηαρύηαηα κε επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

εληνπίζνπλ πσο ηα επνπηηθά θεθάιαηα κίαο ηξάπεδαο είλαη ρακειόηεξα ή ππάξρεη έζησ 

ε πηζαλόηεηα λα κεησζνύλ θάησ από ην επίπεδν ηνπ ειάρηζηνπ δείθηε. Δπηπιένλ ν λένο 

θαλόλαο πξνηείλεη ηελ  αληηκεηώπηζε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επνπηηθήο 

αμηνιόγεζεο ηνπ ππιώλα ΙΙ ζεκάησλ πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη από ην ππιώλα Ι 

ζρεηηθά κε ηνλ επηηνθηαθό θίλδπλν ηνπ επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ θαη  εηδηθώλ 

πεξηπηώζεσλ  πηζησηηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ.  

 

Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ κηα ζεηξά επηινγψλ, εθφζνλ 

ππάξμεη  ε ππνςία φηη ε ηξάπεδα δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηηο 

επνπηηθέο αξρέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Οη δξάζεηο απηέο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ηξάπεδαο, πνπ 

πεξηνξίδεη ηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ, απαηηψληαο απφ ηελ ηξάπεδα  λα πξνεηνηκάζεη 

θαη λα εθαξκφζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζρέδην απνθαηάζηαζεο ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θαη λα εμαζθαιίζεη πξφζζεηα θεθάιαηα ακέζσο. Οη επφπηεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ επρέξεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο ηξάπεδαο θαη ζην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο. 
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Πάγηα ιχζε γηα ηηο δπζθνιίεο ησλ ηξαπεδψλ δελ απνηειεί πάληα ε αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ. Χζηφζν, νξηζκέλα απφ ηα απαηηνχκελα κέηξα (φπσο ε βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ ειέγρσλ), κπνξεί λα απαηηνχλ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε αχμεζε θεθαιαίνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο πξνζσξηλφ κέηξν, ελψ ηα κφληκα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ηξάπεδαο 

ηίζεληαη παξάιιεια ζε εθαξκνγή. Μφιηο απηά ηα κφληκα κέηξα έρνπλ ηεζεί ζε 

εθαξκνγή θαη νη επνπηηθέο αξρέο δνπλ πσο είλαη απνηειεζκαηηθά, ε πξνζσξηλή 

αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα αθαηξεζεί. 

 

4.3 Δθαξκνγή ηεο ΓΔΑ 

4.3.1 Πεδίο εφαρμογήσ τησ ΔΕΑ 
  

Ζ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 25 ηνπ Ν.3601/2007 ΓΔΑ εθαξκφδεηαη ζηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.1 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Κεθ.Η.Α ηεο 

ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006, δειαδή:  

 ζε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ έδξα ζηελ Διιάδα, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ,  

 ζε επίπεδν νκίινπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Κεθ. III ηεο ΠΓ/ΣΔ 

2577/9.3.2006 «Βαζηθέο αξρέο θαη θξηηήξηα ζε επίπεδν Οκίινπ».
11

 

 

4.3.2 Αρχή τησ αναλογικότητασ 
 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 124 ηεο Οδεγίαο 2006/48/ΔΚ, ηνπ Ν.3601/2007 θαη ησλ 

Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο CEBS, ε ζπρλφηεηα θαη ην εχξνο ηεο ΓΔΑ εμαξηψληαη 

απφ:  

 ηε θχζε, ηελ πνιππινθφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο,  

 ηε θχζε θαη ην επίπεδν ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πνπ δηαηεξεί, ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο θαη 

                                                 
11

  ει.8 Δγθχθιηνο Γηνίθεζεο Σξάπεδαο Σεο Διιάδνο Νν 18-“ Δθαξκνγή ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Δπνπηηθήο Αμηνιφγεζεο (Ππιψλαο 2)” 
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αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ,  

 ην ζρεηηθφ θίλδπλν πνπ πξνζδίδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο,  

 ηελ θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ εληφο ηνπ νκίινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο ζπγαηξηθψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.  

 

Σφζν ην εχξνο φζν θαη ε ζπρλφηεηα ηεο ΓΔΑ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην πξνθίι 

θηλδχλνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ην νπνίν αμηνινγείηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή θαη ζπρλφηεξα, εθφζνλ θξίλεηαη πσο ην κέγεζνο ησλ 

θηλδχλσλ ή/θαη νη αδπλακίεο πνπ αθνξνχλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ΔΔ εθηηκψληαη 

φηη απαηηνχλ κεγαιχηεξε παξαθνινχζεζε. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνθίι 

θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα, πξνηείλνληαη νξηζκέλνη δείθηεο 

θηλδχλσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζην 

πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα δηελεξγείηαη είηε βαζηδφκελε 

ζε απιέο κεζφδνπο είηε ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

επνπηηθέο αλαθνξέο. ζν ζεκαληηθφηεξνο εθηηκάηαη έλαο θίλδπλνο κε βάζε απηνχο 

ηνπο δείθηεο, ηφζν πιεξέζηεξα ζα πξέπεη λα είλαη ηα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο 

γηα ηε κέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζή ηνπ βάζεη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

Ζ Γηνίθεζε ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο είλαη ππεχζπλε λα αμηνινγήζεη 

απηνχο ηνπο δείθηεο θηλδχλσλ. Θα πξέπεη σζηφζν λα δχλαηαη λα αηηηνινγήζεη ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο ζηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Γηα παξάδεηγκα, ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ αξρηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνθίι θηλδχλσλ 

νη αθφινπζνη δείθηεο:  

 κέγεζνο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο,  

 εχξνο ησλ εξγαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη,  

 χςνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ,  

 ζεκαληηθφηεηα λέσλ αγνξψλ π.ρ. λέα πξντφληα/αγνξέο/δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο,  

 εμάξηεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απφ ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο  
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4.3.3 Κριτήρια που προςμετρούνται ςτη Διαδικαςία Εποπτικήσ 
Αξιολόγηςησ 
 

Οη αιιαγέο ζηε θχζε ησλ θηλδχλσλ δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε ζηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα γηα πην απνηειεζκαηηθή κέηξεζε, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο. 

Έηζη, ε αλάιπζε πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ θάζε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζπκπιεξψλεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ αλάιεςεο, 

κέηξεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ.  

Οη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηάιιειε παξαθνινχζεζε 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Με ηελ ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006, ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζέηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηα ΔΔ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε 

ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, ηελ εθαξκνγή πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Ζ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ηε ΣηΔ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, έρεη ζηφρν λα πξνζδηνξίζεη ην 

πξνθίι θηλδχλνπ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη λα εμαθξηβψζεη φηη νη θίλδπλνη πνπ 

αλαιακβάλνληαη παξαθνινπζνχληαη απνηειεζκαηηθά. πλεπψο, ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνθίι θηλδχλνπ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζπλδέεηαη κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη κε ηελ επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ.  

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην θαζνξηζκφ ηνπ 

πξνθίι θηλδχλνπ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη:  

1. ην επίπεδν, ε δνκή θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ,  

2. ε θεξδνθνξία θαη ε δηαηεξεζηκφηεηά ηεο (θίλδπλνο θεξδνθνξίαο) 

3. ν πηζησηηθφο θίλδπλνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ 

ζπγθέληξσζεο) 

4. ν θίλδπλνο αγνξάο,  

5. ν θίλδπλνο επηηνθίνπ ζην ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην,  

6. ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο,  

7. ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο,  

8. ν θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο,  

9. ε επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΔΔ,  
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10. ην επίπεδν θαη ε θαηαλνκή ηνπ εζσηεξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

δηελεξγείηαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

Οη αλσηέξσ παξάγνληεο δελ είλαη πεξηνξηζηηθνί θαζψο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

ππφςε θαηά πεξίπησζε θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε θηλδχλνπο 

εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξεηψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη άιινπο 

θηλδχλνπο.  

Αλαιπηηθά : 

1. Σν επίπεδν, ε δνκή θαη ε ζηαζεξόηεηα ηωλ επνπηηθώλ θεθαιαίωλ (θίλδπλνο 

θεθαιαίωλ)  

Δθηφο απφ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ χςνπο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ηε ζχγθξηζε 

ζε ζρέζε κε ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα, αλαιχνληαη θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπο. 

Δηδηθφηεξα εμεηάδνληαη:  

 ην ηξέρνλ επίπεδν ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε άιισλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

αλάινγνπ κεγέζνπο θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

 ε ζχλζεζε ησλ θεθαιαίσλ, ε πνηφηεηα ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Tier 1) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ θαηλνηφκσλ ηίηισλ, 

ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο θαη ησλ πβξηδηθψλ θεθαιαίσλ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ νξίσλ απφ ην επνπηηθφ πιαίζην, αιιά θαη 

αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηά ηνπο λα απνξξνθήζνπλ δεκηέο αιιά θαη ε 

δηαηεξεζηκφηεηά ηνπο,  

 φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην ε δπλαηφηεηα άληιεζεο πξφζζεησλ θεθαιαίσλ κε 

εχινγνπο φξνπο (δπλαηφηεηα έγθαηξεο άληιεζεο θαη θφζηνο), φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο, ηεο δνκήο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (κε ηελ έλλνηα ησλ ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ) 

θαη ηελ πξφζβαζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηηο αγνξέο. 

 ε επάξθεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ ηφζν ζε αηνκηθή φζν 

θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ κεηαμχ άιισλ θαη 

ελδερφκελε απμεκέλε αλάγθε γηα ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθψλ ή δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ ιφγσ απνκείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

 ε πνιηηηθή θαη ν ξπζκφο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο θαζψο είλαη πηζαλφ ζε 

βξαρππξφζεζκν νξίδνληα λα απνδπλακψζεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα είηε 

κέζσ ηεο κείσζεο ζηνηρείσλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, είηε κέζσ ηεο αχμεζεο 
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ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ,  

 

2. Ζ θεξδνθνξία θαη ε δηαηεξεζηκόηεηά ηεο  

Αμηνινγνχληαη ην επίπεδν θαη ε δνκή ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ θαη ησλ θεξδψλ 

θαζψο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επξσζηίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίδεηαη ζηε δνκή ησλ 

ηαθηηθψλ ή κε εζφδσλ απφ ηξαπεδηθέο ή κε εξγαζίεο, ζηελ θάιπςε ησλ πξνβιέςεσλ 

απφ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ζην 

επίπεδν θαη ηελ εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ.  

 Ζ ΣηΔ αλαιχεη ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν ην επίπεδν θαη ηελ εμέιημε ησλ 

αθφινπζσλ κεγεζψλ:  

 θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην κηθηφ πεξηζψξην 

θέξδνπο,  

 θαζαξά ιεηηνπξγηθά έζνδα απφ ηξαπεδηθέο θαη κε εξγαζίεο,  

 θέξδε πξν θφξσλ θαη πξνβιέςεσλ απνκείσζεο αμίαο απαηηήζεσλ,  

 θέξδε πξν θφξσλ,  

 θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο.  

 

„ζσλ αθνξά ηελ αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο παξαθνινπζεί, κεηαμχ άιισλ, 

ζηαηηθά θαζψο θαη ηελ πξννπηηθή ησλ αθφινπζσλ δεηθηψλ θαηά δξαζηεξηφηεηα:  

 Κέξδε (πξν θφξσλ) / ηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ, 

 Κέξδε (κεηά απφ θφξνπο) / Λνγηζηηθά Ίδηα Κεθάιαηα,  

 Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο / χλνιν ελεξγεηηθνχ,  

 Καζαξά έζνδα / χλνιν ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ,  

 Γηνηθεηηθά έμνδα / Αξηζκφο πξνζσπηθνχ,  

 Μηθηά θέξδε / Αξηζκφο ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ,  

 Γηνηθεηηθά έμνδα / Λεηηνπξγηθά έζνδα.  

ηελ αλσηέξσ αλάιπζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμηνιφγεζε ηεο κεξηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο θαη δηαλνκήο θεξδψλ ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ γηα θάιπςε 

ησλ αλακελφκελσλ απσιεηψλ. 
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3. Πηζηωηηθόο θίλδπλνο  

ηελ επνπηηθή αμηνιφγεζε, εμεηάδνληαη ηα ΔΔ πνπ αθνξνχλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ αλάιεςεο, κέηξεζεο, δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ ηνπ θαη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ φπσο απνηππψλνληαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο ηεο CEBS. Μεγάιε πξνζνρή δίλεηαη ζηε θχζε αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ νκίινπ.  

 Ζ αλάιπζε ηεο θχζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

αθνξά:  

 Σε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο πνηφηεηαο ησλ αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ 

αλάιπζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πηζηνιεπηηθψλ δηαβαζκίζεσλ, ηεο 

ιεθηφηεηαο θαη ηεο θάιπςήο ηνπο αλά ηχπν θαη χςνο εμαζθαιίζεσλ, ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ αλά δηάζηεκα θαζπζηέξεζεο ζην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο 

θαη ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ δαλείσλ. Παξάιιεια εμεηάδεηαη ε 

ζρέζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ κε ην χςνο ηνπ δείθηε ζπλνιηθήο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο 

ηνπ πηζηνχρνπ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο (PTI) θαζψο θαη κε ηνλ δείθηε ππφινηπν δαλείνπ 

πξνο ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ (LTV), ηδηαίηεξα φηαλ απηφο ππεξβαίλεη ην 90%. Ο 

δείθηεο PTI κφλν ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κπνξεί 

λα θηάλεη ην 40%. 

 Σελ εμέιημε ηεο απνδνηηθφηεηαο θάζε ραξηνθπιαθίνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ αλά ραξηνθπιάθην θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε 

δηαρξνληθή αλάιπζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο αλά ραξηνθπιάθην κε ζθνπφ ηε 

δηαπίζησζε ηεο επηδείλσζεο ή κε ηεο πνηφηεηαο ησλ αλνηγκάησλ θαη ηελ παξνπζίαζε 

θαζπζηεξήζεσλ θαη αζεηήζεσλ.  

 Σελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ πξνο θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ 

έρνπλ εηδηθή ζρέζε κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ εμαθξίβσζε φηη νη εγθξίζεηο 

έρνπλ ιεθζεί ζε επίπεδν Γ, φηη νη φξνη ηνπο είλαη αλάινγνη κε ηελ πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζεί ην πηζησηηθφ ίδξπκα πξνο αληίζηνηρνπ θηλδχλνπ πειάηεο θαη φηη ηεξνχληαη 

ηα φξηα πνπ νξίδνληαη ζηελ ΠΓ/ΣΔ 2596/20.8.2007.  

 Σν επίπεδν θάιπςεο ησλ αλνηγκάησλ ζε θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε 

ησλ 90 (ή 180 ζηελ Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ) εκεξψλ απφ 

πξνβιέςεηο, ην χςνο ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ, ην χςνο ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη ηε 

δπλαηφηεηα ξεπζηνπνίεζήο ηνπο. Ζ ΣηΔ δχλαηαη λα επηβάιιεη πςειφηεξν ειάρηζην 

Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θαζπζηεξήζεηο πέξαλ ησλ 90 
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(ή 180 θαηά πεξίπησζε ζηελ Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ) εκεξψλ κεηά 

απφ ινγηζηηθέο πξνβιέςεηο πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

ππεξβαίλνπλ ην εθηηκψκελν απνδεθηφ φξην ζεκαληηθφηεηαο (π.ρ. 10%). Σφηε, 

εμεηάδεηαη επίζεο ην χςνο ηνπ δείθηε «θαζπζηεξήζεηο/ ζχλνιν δαλεηαθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ» ζε ζρέζε κε αληίζηνηρν δείθηε ζε δηεζλέο επίπεδν.  

 Σελ εμέιημε ησλ αλνηγκάησλ (σο απφιπην κέγεζνο θαη σο πνζνζηφ ζην 

ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην θαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα) πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ακθηβφινπ 

είζπξαμεο ), ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζην αξκφδην ηκήκα δηαρείξηζεο.  

 Σν επίπεδν, ηηο κεηαβνιέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη γεληθά ηελ πνιηηηθή πξνβιέςεσλ.  

 Σελ πνιηηηθή ησλ δηαγξαθψλ.  

 Σε ζπρλφηεηα ηεο επηζθφπεζεο ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο αλσηέξσ 

απαηηήζεηο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηεο χπαξμεο πξφζθαηεο θαη ζπληεξεηηθήο 

απνηίκεζεο ησλ εμαζθαιίζεσλ.  

 

ε φηη αθνξά ηελ έγθξηζε ησλ πηζησηηθψλ αλνηγκάησλ θαη ηε κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, εηδηθή αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ν φκηινο γηα απηά θαη εηδηθφηεξα:  

 Ζ κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία θαζνξίδνληαη ηα φξηα 

πηζηνδφηεζεο ησλ πειαηψλ.  

 Οη εγθξηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εηδηθφηεξα ε εθαξκνγή νξίσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα θέξδε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη 

είλαη ζπλεπή κε ηελ εγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ θαη ηελ αλνρή ζε 

θίλδπλν πνπ έρεη πηνζεηήζεη ην Γ. 

 Σν ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε επάξθεηά ηνπ 

ζε ζρέζε κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ πνπ δηελεξγεί ην πηζησηηθφ ίδξπκα.  

 Ο βαζκφο αλεμαξηεζίαο αθελφο κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ απφ ηηο 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπο, αθεηέξνπ ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο αλάιεςεο θηλδχλσλ θαη ηνπο 

ιεηηνπξγνχο ηνπο.  
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 Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνζδνθψκελεο 

απφδνζεο ησλ δαλείσλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ αλάιπζε πνπ δηελεξγείηαη 

θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ πηζηνδφηεζεο.  

 Σα ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

εηδηθφηεξα:  

 Σελ πιεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ εμαζθαιίζεσλ, ζην 

πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ θηλδχλνπ κε έκθαζε ζηελ 

πεξηνδηθφηεηα αιιά θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επηζθφπεζε θαη απνηίκεζε ησλ εμαζθαιίζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ε 

χπαξμε εμαζθαιίζεσλ δελ απαιιάζζεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ηελ 

ππνρξέσζε αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πειάηε γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγηθήο απνπιεξσκήο ησλ 

παξερνκέλσλ πηζηνδνηήζεσλ.  

 Σηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα ελεκέξσζεο ησλ πηζησηηθψλ 

θαθέισλ θαη ηεο εζσηεξηθήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ.  

 Σε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αθνξνχλ έλαλ αληηζπκβαιιφκελν ή ζπλδεδεκέλνπο 

αληηζπκβαιιφκελνπο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

ζα πξέπεη λα πξνζκεηξείηαη θαη ε επίπησζε άιισλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλεη ν αληηζπκβαιιφκελνο ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ηεο 

πίζησζεο.  

 Ζ δηελέξγεηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ θχζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε. Οη αζθήζεηο 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπ εθάζηνηε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

 Οη κέζνδνη γηα ηελ επηζθφπεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ-κνληέισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εγθξηηηθή δηαδηθαζία θαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ιακβάλεη επηπξφζζεηα ππφςε ηεο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηνλ 
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ππνιεηκκαηηθφ θίλδπλν (πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ζπγθέληξσζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 

ηερληθέο κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ιφγσ ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ).  

 

4. Κίλδπλνο ζπγθέληξωζεο  

Αμηνινγείηαη ν θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ν νπνίνο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί απφ:  

 Αλνίγκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο ή νκάδεο ζπλδεδεκέλσλ 

πειαηψλ θαη/ή  

 εκαληηθά αλνίγκαηα ζε νκάδεο αληηζπκβαιινκέλσλ ησλ νπνίσλ ε 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο επεξεάδεηαη απφ θνηλνχο παξάγνληεο, φπσο:  

Σν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ,ε  γεσγξαθηθή ζέζε, ν θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο, ην 

λφκηζκα, ε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ κείσζεο θηλδχλνπ.  

 

εκαληηθφο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο πξνέξρεηαη απφ ηα Μεγάια 

Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα (ΜΥΑ) πξνο έλαλ αληηζπκβαιιφκελν ή φκηιν 

ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ. Ζ έλλνηα «ζπλδεδεκέλνη πειάηεο» λνκηθά θαη νηθνλνκηθά 

θαιχπηεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζηελ ΠΓ/ΣΔ 2596/20.8.2007. ην πιαίζην απηφ 

δηελεξγείηαη επηζθφπεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηα επνπηηθά 

φξηα πνπ αθνξνχλ ηα ΜΥΑ (20% θαη 25% ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά άλνηγκα θαη 

800% ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ην ζχλνιν θαζαξψλ αλνηγκάησλ ζχκθσλα κε ηελ 

ΠΓ/ΣΔ 2596/20.8.2007) θαζψο θαη ε πνηφηεηα απηψλ ησλ αλνηγκάησλ. Ζ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο ελζαξξχλεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο πνιηηηθέο λα 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ «κεγάινπ πειάηε» σο πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ή ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν κέγεζνο θηλδχλνπ θαη λα πηνζεηνχλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ έγθξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ αλνηγκάησλ απηψλ. 

Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο αλά αληηζπκβαιιφκελν εμεηάδεηαη θαη γηα αξηζκφ 

πειαηψλ κε ππφινηπα > 1 εθ. επξψ γηα ηνπο νπνίνπο αμηνινγείηαη, θαηά ην δπλαηφλ κε 

βάζε ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία, ε πηζησηηθή ηνπο δηαβάζκηζε, ε ελεκεξφηεηά ηνπο 

θαη ην ζπλνιηθφ άλνηγκά ηνπο ζην πηζησηηθφ ζχζηεκα. Ζ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ 

ζπγθέληξσζεο αλά αληηζπκβαιιφκελν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ πηζηνδνηήζεσλ αλά θιάδν θαη ρψξα (ΠΓ/ΣΔ 2520/10.2.2003). 

Παξφιν πνπ ζην ηζρχνλ πιαίζην δελ θαζνξίδνληαη αλψηαηα επνπηηθά φξηα γηα 

αλνίγκαηα ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή ρψξα, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ 
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πιεξέζηεξε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο, νθείινπλ, λα ελζσκαηψλνπλ 

ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο πνιηηηθέο εηδηθέο δηαδηθαζίεο (εγθξίζεσλ, παξαθνινχζεζεο) θαη 

λα θαζνξίδνπλ φξηα απφιπηα  θαη,  ζρεηηθά (π.ρ. ζε ζρέζε κε ην εζσηεξηθφ θεθάιαην 

ή VAR) θαζψο ηα ηειεπηαία απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

ζπγθέληξσζεο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο, ν θίλδπλνο δελ πξνέξρεηαη κφλνλ απφ 

ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ελφο αληηζπκβαιινκέλνπ αιιά θπξίσο απφ ην ελδερφκελν ν 

αληηζπκβαιιφκελνο λα κελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ην δάλεηφ ηνπ επεηδή ππάξρεη 

έιιεηςε ηνπ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ απνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ. Με 

ηελ έλλνηα απηή, ν θίλδπλνο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζπλδέεηαη κε ηελ αδπλακία ή ηελ 

απξνζπκία κηαο ρψξαο λα πξνκεζεχεη ηελ αγνξά κε ην απαξαίηεην ζπλάιιαγκα. 

Δπηπξφζζεηα ν θίλδπλνο ρψξαο ζπλδέεηαη κε ην πνιηηηθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κηαο 

ρψξαο, θαζψο απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ζηελ αγνξά θάζε ρψξαο, ιφγσ ησλ παξακέηξσλ θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηεο ρψξαο. πλεπψο ε αχμεζε ησλ αλνηγκάησλ ζε 

κία ρψξα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πςειφηεξεο δεκηέο εθφζνλ ν θίλδπλνο ρψξαο 

πξαγκαηνπνηεζεί.  

Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε ζε έλαλ 

θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε απμεκέλεο 

πηζαλφηεηαο αζέηεζεο αληηζπκβαιινκέλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ 

θιάδν ή ζε ζπκπιεξσκαηηθφ/νχο κε απηφλ θιάδν/νπο εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί θξίζε 

ζηνλ θιάδν απηφ. Απμεκέλνο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο κπνξεί λα πξνθχπηεη έκκεζα 

ζε έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ηνπ νπνίνπ ηα αλνίγκαηα θαιχπηνληαη θπξίσο απφ έλαλ ηχπν 

εμαζθάιηζεο (π.ρ. δάλεηα εμαζθαιηζκέλα κε αθίλεηα γηα εκπνξηθή ρξήζε, ε 

πιεηνςεθία ησλ δαλείσλ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εγγχεζε ελφο εγγπεηή, δάλεηα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή).  

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο ζε έλα πηζησηηθφ ίδξπκα 

ππνινγίδνληαη νη παξαθάησ δείθηεο:  

 Herfindhal: γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο θαηά 

θιάδν πνπ ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ηνπ κεξηδίνπ 

ελφο θιάδνπ ζην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο,  
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 ζπγθέληξσζεο αλά θιάδν: ν νπνίνο ππνινγίδεηαη σο α) ην πνζνζηφ 

ηνπ κεγαιχηεξνπ ζπλνιηθνχ αλνίγκαηνο ζε έλαλ θιάδν ζηα tier I - Ίδηα 

Κεθάιαηα θαη β) ην πνζνζηφ ησλ αλνηγκάησλ θάζε θιάδνπ ζην 

ζχλνιν ησλ αλνηγκάησλ,  

 ζπγθέληξσζεο ζε κεγάινπο πειάηεο: ν νπνίνο ππνινγίδεηαη σο ην 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αλνίγκαηνο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ νκίισλ/ 

πειαηψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηα tier I - Ίδηα Κεθάιαηα.  

 

Οη ηηκέο ησλ αλσηέξσ δεηθηψλ πξνζδηνξίδνπλ θαηαξρήλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο ζε πέληε βαζκίδεο θηλδχλνπ (απφ ρακειφ έσο πςειφ). Ζ 

ηειηθή φκσο αμηνιφγεζε δηακνξθψλεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε πνηνηηθνί παξάγνληεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ θαηά θιάδν ή ρψξα. Δηδηθφηεξα 

ιακβάλνληαη ππφςε:  

 ε επάξθεηα ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε 

πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο,  

 ηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί θαη νη κέζνδνη παξαθνινχζεζήο ηνπο,  

 ε δηελέξγεηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε 

κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο 

γηα ηε δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο νξίσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ θίλδπλν 

ζπγθέληξσζεο ζε ζρέζε κε ηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ ή κε ηελ 

επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηλδχλνπ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ελζαξξχλεη ηε κείσζε ησλ αλνηγκάησλ ψζηε λα 

είλαη ζπκβαηά κε ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία θαη ηελ επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΔΔ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 

5. Κίλδπλνο αγνξάο ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ  

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ αγνξάο ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ, 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επνπηηθέο κεζφδνπο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Μεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη 

φηη ε κέηξεζε δελ θαιχπηεη πιήξσο ηνλ ελερφκελν θίλδπλν. ζν  πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε ηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηελ θεξδνθνξία θαη πνιχπινθεο είλαη 
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νη ζέζεηο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ ηφζν ιηγφηεξν ε 

κέηξεζε κε ηνλ αλσηέξσ ηξφπν αληαλαθιά ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδπλακίαο απηήο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλακέλεη 

φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ζεκαληηθνχ χςνπο ραξηνθπιάθηα ζπλαιιαγψλ θαη κε 

ζέζεηο ζε δηαθνξεηηθά πξντφληα θαη ζε παξάγσγα, ζα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο εμειηγκέλεο κεζφδνπο κέηξεζεο (π.ρ. VAR models).  

 Καηά ηελ επνπηηθή αμηνιφγεζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαιχεη ηε ζπλνιηθή 

έθζεζε ζε θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ αλά θίλδπλν (επηηνθίσλ, 

ζπλαιιαγκαηηθφ, ηηκψλ κεηνρψλ, αληηζπκβαιινκέλνπ θαη δηαθαλνληζκνχ). Ζ 

αλάιπζε απηή θαιχπηεη:  

 ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ 

αθξαίεο κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ,  

 ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κέζσλ (ζπζηήκαηα θαη αλζξψπηλν 

δπλακηθφ) πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζή ηνπο,  

 ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ αλά θίλδπλν πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαζψο 

θαη ηελ εκπινθή ηεο Γηνίθεζεο ζηε δηακφξθσζή ηνπο θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θίλδπλν αγνξάο,  

 ηε θχζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ απηψλ ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ θεξδνθνξία 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή θεξδνθνξία ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ,  

 ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ αγνξάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηελέξγεηα θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ,  

 ηελ χπαξμε αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ,  

 ην βαζκφ ελεκέξσζεο θαη εκπινθήο ηεο Γηνίθεζεο.  
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 ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ:  

 ηεο ηήξεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ,  

 ηεο κέηξεζεο, ηεο ινγηζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ 

αλνηγκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ (φπσο απνηππψλνληαη ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηηο αλαθνξέο πξνο ηε Γηνίθεζε),  

 ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ βαζίδνληαη 

ζε αμηφπηζηεο θαη ζπλεπείο ππνζέζεηο θαη ησλ νπνίσλ ηα 

απνηειέζκαηα αμηνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη ιάβεη έγθξηζε απφ ηε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εζσηεξηθνχ ππνδείγκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, ε πνζνηηθή αλάιπζε ζηεξίδεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα ηνπ δνθηκαζηηθνχ εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπ (back testing) θαη ησλ 

αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress testing).  

 

6. Κίλδπλνο επηηνθίνπ ζην ηξαπεδηθό ραξηνθπιάθην  

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν.3601/2007, ηελ ΠΓ/ΣΔ 2595/20.8.2007 θαη ηελ 

ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006 ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα έρνπλ θαηάιιεια 

ζπζηήκαηα γηα ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο ζέζεηο φισλ 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζήο ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ ζηα Ίδηα 

Κεθάιαηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Δηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο επνπηηθήο 

αμηνιφγεζεο δηελεξγείηαη επηζθφπεζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ απφ ην πηζησηηθφ 

ίδξπκα κεζφδσλ κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν 

επαλαηηκνιφγεζεο (repricing risk), ηνλ θίλδπλν θακππιψλ απφδνζεο (yield curve 

risk), ηνλ θίλδπλν βάζεο (basis risk) θαη ηνλ θίλδπλν πξναίξεζεο (νptionality).  

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλακέλεη φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, γηα ηε κέηξεζε 

ηεο επαηζζεζίαο ηνπο ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, δηελεξγνχλ αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο 

αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζθήζεσλ 

αλαιχνληαη ηα αθφινπζα:  

 Οη ππνζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη 

αληαπνθξίλνληαη ζην είδνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. Οη ππνζέζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο απφηνκεο θαη ζεκαληηθέο 

κεηαηνπίζεηο ηεο θακπχιεο ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ αιιαγή ηεο δνκήο ησλ επηηνθίσλ 
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αιιά θαη ηελ αιιαγή ζπζρέηηζεο κεηαμχ άιισλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ή ηελ αιιαγή ηεο 

θιίζεο ηεο θακπχιεο ησλ επηηνθίσλ.  

 Σν εχξνο ησλ ζελαξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

φηη θαιχπηνπλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη φιεο ηηο ζεκαληηθέο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

 Σα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ ψζηε λα εθηηκάηαη ε επίδξαζε 

αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηελ θεξδνθνξία θαη ε ρξήζε ησλ ελ 

ιφγσ απνηειεζκάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

 

7. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ζ δπλαηφηεηα ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα θαιχςεη ηηο άκεζεο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαθξίλεηαη ζηνλ:  

 θίλδπλν άκεζεο ξεπζηφηεηαο,  

 δνκηθφ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ κεηαβνιή ηνπ 

θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ππνβάζκηζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη  

 θίλδπλν ξεπζηφηεηαο αγνξάο. 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αμηνινγεί ηα πνηνηηθά θξηηήξηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ΠΓ/ΣΔ 

2577/9.3.2006, ζην Παξάξηεκα ηεο ΠΓ/ΣΔ 2560/1.4.2005 θαη ζην θείκελν “Sound 

Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations” ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (BIS).  

 

ην πιαίζην απηφ αμηνινγνχληαη ζε επίπεδν ηξάπεδαο θαη νκίινπ:  

1) Ζ ζηξαηεγηθή, ε πνιηηηθή θαη νη  δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο.  

2)  Ζ νξγαλσηηθή δνκή θαη ην πιαίζην αλαθνξψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζεο ζηηο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο).  

3) Οη κέζνδνη κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη 

εηδηθφηεξα:  

 ε κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο θάιπςεο ησλ αλνηρηψλ 

ζέζεσλ (repricing gap),  
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 ε παξαθνινχζεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηδίσο ησλ 

κεγάισλ θαηαζεηψλ (θαηαζέζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο),  

 ε ζρέζε ησλ θαηαζέζεσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ-παζεηηθνχ 

θαη δαλείσλ,  

 ε εμέιημε ησλ δεηθηψλ άκεζεο ξεπζηφηεηαο θαη αζπκθσλίαο 

ιεθηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ – παζεηηθνχ θαη ε 

ζπλεθηίκεζε απηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ζπλνιηθήο εηθφλαο,  

 ε δηαζπνξά ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαηά αληηζπκβαιιφκελν θαη 

νηθνλνκηθφ θέληξν,  

 ην πνζνζηφ ησλ ηηηινπνηεζέλησλ δαλείσλ αλά ραξηνθπιάθην.  

4) Ζ θαηαιιειφηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαζψο 

θαη ε επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

5) Ζ νξζφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάηαμεο ησλ ζηνηρείσλ ζε ρξνληθέο δψλεο 

θαζψο θαη νη ππνζέζεηο επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε θαηάηαμε.  

6) Σα εθαξκνδφκελα ζελάξηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ 

θαηαζηάζεσλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζε επίπεδν πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε 

βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπλζεθψλ ησλ αγνξψλ.  

7) Οη εθαξκνδφκελεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο ξεπζηφηεηαο κε βάζε 

ηα πξνυπνινγηδφκελα κεγέζε ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ.  

8) Ζ δηαηήξεζε επαξθψλ ζηνηρείσλ, πνπ είλαη απνδεθηά γηα 

αλαρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσζχζηεκα γηα θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ 

ξεπζηφηεηαο, ζπλεθηηκψληαο ην ελδερφκελν πξνζαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, γηα ιφγνπο εζηθνχ θηλδχλνπ (moral hazard), ππεξβνιηθήο 

ζπγθέληξσζεο θιπ. Σν πηζησηηθφ ίδξπκα δελ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη θπξίσο ζε απηήλ 

ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο, πέξα απφ ηελ αιιαγή ηεο δηάζξσζεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, νη φξνη θαη ην επίπεδν παξνρήο ξεπζηφηεηαο απφ ην Δπξσζχζηεκα 

κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε πξνζαξκνγέο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. Δπνκέλσο, ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα νθείιεη λα δηαζέηεη ξεαιηζηηθή πνιηηηθή γηα ηε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ 

πεγήο, παξάιιεια δε, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ πηζαλή επίπησζε ζηελ θήκε 

ηνπ, απφ έθηαθηεο θαη κε πξνγξακκαηηζκέλεο θηλήζεηο γηα άληιεζε ξεπζηφηεηαο.  
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9) Σν ζρέδην αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο 

ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηελ χπαξμε εχινγνπ χςνπο δεζκεπηηθψλ γξακκψλ 

ξεπζηφηεηαο απφ άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα αληιεί ξεπζηφηεηα ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε ρξεκαηαγνξά θαη ηελ θεθαιαηαγνξά, θέξεη πςειφ δνκηθφ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο ή ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα θίλδπλν απφ ζπζρεηίζεηο δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ θηλδχλνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο ηπρφλ 

ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ε θαηαλνκή 

ησλ θεθαιαίσλ ζηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ θαζψο θαη ε κείσζε ξεπζηφηεηαο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ή ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο, έρνπλ επίπησζε ζην θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζην εζσηεξηθφ θεθάιαην πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαλείκεη γηα ηνλ θίλδπλν απηφ. Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίπησζεο, ιακβάλεηαη 

ππφςε θαη ε πηζαλφηεηα γηα ηελ ππνβάζκηζή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηεχξπλζε ησλ 

πεξηζσξίσλ επηηνθίνπ πνπ ηζρχνπλ αλά θαηεγνξία πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο γηα 

φιεο ηηο πεγέο θεθαιαίσλ.  

 

8. Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο  

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο θαη ε επάξθεηα δηαρείξηζήο ηνπ απνηειεί επίζεο κέξνο ηεο 

επνπηηθήο αμηνιφγεζεο.  

Ζ αλάιπζε θαιχπηεη:  

 ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί (βάζε δεδνκέλσλ) 

ζε επίπεδν νκίινπ, πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(business lines),  

 ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ, ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ γηα ην ζθνπφ απηφ θαζψο θαη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ αλαθνξψλ ησλ δεκηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν,  

 ην εχξνο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη 

ειέγρνπ (δηαξθήο ή πεξηνδηθφο) γηα ηε δηαθξίβσζε φηη θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο κνλάδεο θαη ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα.  
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Καζψο ε δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη απαηηεηηθή φζνλ αθνξά ηελ 

επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφ ην ζηάδην, ε ΓΔΑ δίλεη έκθαζε ζηελ ελζσκάησζε 

ζεκείσλ ειέγρνπ ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θαιχπηνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. εκαληηθφ ηκήκα ηεο ΓΔΑ γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν 

απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηεο αζθαινχο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζηελ ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006 (Παξάξηεκα 2).  

 

9. Κίλδπλνο ζπκκόξθωζεο  

Με ηνλ φξν «θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο» λνείηαη ν θίλδπλνο λνκηθψλ ή επνπηηθψλ 

θπξψζεσλ, νηθνλνκηθήο δεκηάο ή επηπηψζεσλ ζηελ θήκε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηνπο λφκνπο, ηνπο θαλνληζκνχο 

θαη ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο. Οη δεκίεο απφ επηβνιή πνηλψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο ζην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πεξηιακβάλνληαη 

ζην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Οη δεκηέο φκσο απφ ηπρφλ κε νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ζην 

πιαίζην επεθηείλνληαη, πέξαλ ησλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, ζηηο επηπηψζεηο ζηε θήκε 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ θεξδνθνξία ηνπ, ηελ αμία ηεο 

κεηνρήο θιπ.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ζπκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε κνλάδα θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο θαη εηδηθφηεξα:  

 ζηελ εθηίκεζε ελδερφκελεο δεκηάο απφ ηελ εθαξκνγή πνηληθψλ 

ξεηξψλ θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ,  

 ζηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαζψο θαη γεληθφηεξα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

εγθιήκαηνο,  

 ζηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ αλαηεζέλησλ ζε ηξίηνπο ππεξεζηψλ 

(outsourcing).  

 ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο (ελεκέξσζε πειαηψλ, θαηαγγειίεο θ.ι.π.),  
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 ζηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ηελ επάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ,  

 

10. Οξγάλωζε ηνπ πηζηωηηθνύ ηδξύκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εζωηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηωλ πζηεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ  

Βάζεη ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί  κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ ΔΔ. 

ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο απηήο εμεηάδνληαη ηδηαίηεξα θαη ιακβάλνληαη 

ππφςε:  

 ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο,  

 ε πιεξφηεηα θαη ηεθκεξίσζε ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ,  

 ε ζπκκεηνρή ησλ Μνλάδσλ απηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη ηδίσο ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη απνθάζεηο 

απηέο  

 ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο φζνλ αθνξά ην δηαρσξηζκφ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ/αξκνδηνηήησλ,  

 ε ηζνξξνπία ζηελ πνιηηηθή ακνηβψλ, θαη ζαλ σο θίλεηξν γηα ηελ 

πξνζέιθπζε, δηαηήξεζε θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο ζπληεξεηηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ζχκθσλα 

κε φζα νξίδεη ε ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006 

 ε επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο ψζηε ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ λα είλαη θνηλά ή, αλ  ππάξρνπλ δηαθνξέο, λα είλαη 

επαξθψο ηεθκεξησκέλεο,  

 ε αλεμαξηεζία ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ θαη πκκφξθσζεο,  

 

 

 



ειίδα 86 από 121 

11. Δπίπεδν θαη θαηαλνκή ηνπ εζωηεξηθνύ θεθαιαίνπ από ηα πηζηωηηθά 

ηδξύκαηα  

Έλα επηπιένλ θξηηήξην γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απφ ηε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ θεθαιαίνπ. Κάζε πηζησηηθφ 

ίδξπκα πξέπεη λα έρεη ζε ηζρχ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θεθαιαίνπ ηνπ (ΓΑΔΔΚ ) ζχκθσλα κε ην πξνθίι θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο, ε πνιηηηθή θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο λα 

είλαη ηεθκεξησκέλε εγγξάθσο θαη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα λα έρνπλ ηελ πιήξε επζχλε 

ηεο. Ζ ΓΑΔΔΚ πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαη ηεο πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε φινπο ηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο αλαιπηηθά θαη δπλακηθά. Γηα ηελ 

αμηνπηζηία ηεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε επαξθείο κεηξήζεηο θαη αμηνινγήζεηο θαη ζα 

πξέπεη λα παξάγεη έλα εχινγν απνηέιεζκα.  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ θηλδχλνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επίπησζε 

ιήςεο ή πινπνίεζεο ηπρφλ ιαλζαζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζηα θεθάιαηα 

ή ζηελ θεξδνθνξία ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εληάζζεηαη ζηε ΓΑΔΔΚ. Ο 

ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο απνξξέεη απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε 

Γηνίθεζε, ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο θαζψο θαη ηα κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ.  

Δηδηθφηεξα, ζηε ΓΑΔΔΚ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζνη 

θίλδπλνη:  

 θίλδπλνη ηνπ Ππιψλα 1 (πηζησηηθφο, αγνξάο θαη ιεηηνπξγηθφο),  

 ινηπνί θίλδπλνη (ζηξαηεγηθφο, θήκεο, θεθαιαίσλ θαη θεξδνθνξίαο) 

θαζψο θαη εμσγελείο θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

 θίλδπλνη πνπ δελ θαιχπηνληαη ή θαιχπηνληαη αλεπαξθψο ζηνλ Ππιψλα 

1 (φπσο ν ππνιεηκκαηηθφο θίλδπλνο απφ ηε ρξήζε ηερληθψλ κείσζεο θηλδχλσλ, ν 

θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο, ν θίλδπλνο επηηνθίσλ ζην ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην θαη ηδίσο 

ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο). 

 

Τπνινγηζκόο εζωηεξηθνύ θεθαιαίνπ 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο κε αλακελφκελεο δεκηάο αλά είδνο 
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θηλδχλνπ. Ζ κε αλακελφκελε δεκηά αλά είδνο θηλδχλνπ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο δεκηάο θαη ηεο αλακελφκελεο δεκηάο. Ζ πνζνηηθνπνίεζε ηεο 

κε αλακελφκελεο δεκηάο πξνθχπηεη απφ ηελ ηππηθή απφθιηζε ηεο θακπχιεο ηεο 

εθηηκψκελεο δεκηάο. ε επίπεδν ραξηνθπιαθίσλ είλαη αλακελφκελν, θαζψο ππάξρνπλ 

ζπζρεηίζεηο, ην χςνο ηεο κε αλακελφκελεο δεκηάο λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

άζξνηζκα ησλ κε αλακελφκελσλ δεκηψλ θάζε ζέζεο. πλεπψο ε ζπλεηζθνξά 

θηλδχλνπ ηεο θάζε ζέζεο ζην ζπλνιηθφ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη κηθξφηεξε 

απφ ηε κε αλακελφκελε δεκηά ηεο ζέζεο απηήο.  

Ζ ζπλεηζθνξά θηλδχλνπ θάζε ζέζεο έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηε κε αλακελφκελε 

δεκηά θαη κε ην χςνο ηεο ζέζεο. Δπίζεο, φζν κηθξφηεξε είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζέζεο 

απηήο κε ην ραξηνθπιάθην, ηφζν κηθξφηεξε είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζε θίλδπλν. 

Πέξαλ ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ζέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ εληφο ηνπ 

θάζε θηλδχλνπ, ζπζρεηίζεηο είλαη δπλαηφλ λα ππνινγίδνληαη θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

θηλδχλσλ. Σν απνηέιεζκα ηζρπξψλ δηαθνξνπνηήζεσλ εληφο θάζε θηλδχλνπ αιιά θαη 

κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ επηδξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ. ε 

ραξηνθπιάθηα κε πςειή δηαθνξνπνίεζε ε κείσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θεθαιαίνπ είλαη 

ζεκαληηθή.  

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ, ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο, λα 

κεηξήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαηά δξαζηεξηφηεηα/κνλάδα, ελδείθλπηαη λα 

ππνινγίδνπλ ηνπο δείθηεο απφδνζεο κε βάζε ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν αληί ησλ 

δεηθηψλ ROE θαη ROA. Οη δείθηεο απηνί ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο γηα ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ παξνκνίνπ 

κεγέζνπο θαη επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

ΓΑΔΔΚ 

Ζ ΓΑΔΔΚ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΠΓ/ΣΔ 

2577/9.3.2006 (Παξάξηεκα 5) θαη πνηθίιιεη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, ν ππνινγηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ θεθαιαίνπ, κπνξεί 

λα έρεη σο αθεηεξία ηηο επνπηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα 1 θαη λα 

ζπκπιεξψλεηαη απφ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Ππιψλα 

1. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλακέλεη φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα αλάινγα κε ηε θχζε, 

ηελ πνιππινθφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη ηε θχζε θαη 
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ην επίπεδν ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ, ζα αλαπηχμνπλ πην εμειηγκέλεο 

κεζφδνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ.  

ηα πιαίζηα ηεο ΓΑΔΔΚ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αμηνινγνχλ θαη λα απνθαζίδνπλ γηα φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, γηα ηε 

κεζνδνινγία ηεο εθηίκεζήο ηνπο θαη ηελ έθηαζε ηεο αλάιπζήο ηνπο. Γηα ηα 

παξαπάλσ, αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο ελψ θάζε 

απφθαζε ζην πιαίζην απηήο ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο.  

Ζ ΓΑΔΔΚ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο 

αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ψζηε λα εθηηκψληαη νη επηδξάζεηο ησλ αιιαγψλ ηνπ 

καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζην εζσηεξηθφ θεθάιαην ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ 

θαηαζηάζεσλ:  

• Οη αλαιχζεηο επαηζζεζίαο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ κεηαβνιή κίαο 

παξακέηξνπ θάζε θνξά (single factor tests) θαη  

• Οη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο, νη νπνίεο απαηηνχλ πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο 

δηεξγαζίεο θαη ζηεξίδνληαη ζην ζπλδπαζκφ κεηαβνιψλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

παξακέηξσλ (scenario tests).  

 

Αζθήζεηο πξνζνκνίωζεο αθξαίωλ θαηαζηάζεωλ 

 Ζ ζπρλφηεηα, ε αλάιπζε θαη ε δηελέξγεηα ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο 

αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηε θχζε, ηελ πνιππινθφηεηα 

θαη ην κέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαζψο επίζεο λα 

θαιχπηνπλ φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κέζσ πνζνηηθήο 

αλάιπζεο θαη αλαγλσξίδεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα σο ζεκαληηθνχο. Οη ππνζέζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ παξαπάλσ δνθηκψλ κπνξνχλ λα 

πξνέξρνληαη απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο ή απφ ππνζεηηθά ζελάξηα ή 

θαη απφ ζπλδπαζκφ ησλ δχν.  

Δπηπιένλ, ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ζα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο 

αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ φζνλ αθνξά:  

- ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία δηεμάγνληαη,  

- ηηο ππνζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε,  

- ην πξνθίι θηλδχλνπ,  

-ηηο αιιαγέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ρξήζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, ην βαζκφ 

ελεκέξσζεο θαη εκπινθήο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

ηδίσο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ.  

 ηα πιαίζηα ηνπ Ππιψλα 2, ην πηζησηηθφ ίδξπκα ρξεζηκνπνηεί ηηο αζθήζεηο 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ κε ζηφρνπο ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

ηζρχνληνο αιιά θαη ηνπ κειινληηθνχ πξνθίι θηλδχλνπ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ (capital planning). Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ θεθαιαίνπ, αλακέλεηαη φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζα 

δηεμάγεη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη θαη ζπγθξίλεη ηελ επίδξαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζηελ 

θεξδνθνξία θαη θαη‟ αθνινπζία ζηα θεθάιαηά ηνπ κε ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ ζρέδην, 

ψζηε λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα εθ ησλ πξνηέξσλ.  

 

12. Τπνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ θηλδύλνπ  

Ο ζπλνιηθφο θίλδπλνο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ θαη 

εμαξηάηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

 

 Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εθαξκφδνπλ ηηο βαζηθέο κεζνδνινγίεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο, κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ην 

ζπλνιηθφ θίλδπλν αζξνίδνληαο ηηο εθηηκήζεηο αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ (δει. 

πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο αγνξάο, ξεπζηφηεηαο, ιεηηνπξγηθφο θ.α.). 

Κίλδπλνη, πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί θαη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο επνπηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εθηίκεζή ηνπο, κπνξνχλ λα 

ππνινγίδνληαη κέζσ επαξθψλ πεξηζσξίσλ θεθαιαίνπ ή πνηνηηθψλ κεζνδνινγηψλ 

πνπ πηνζεηνχλ.  

 Γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εθαξκφδνπλ εμειηγκέλεο κεζνδνινγίεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ είλαη ν θαζνξηζκφο θνηλνχ επηπέδνπ 

εκπηζηνζχλεο θαη ρξνληθνχ νξίδνληα γηα φινπο ηνπο πεξηιακβαλφκελνπο 

θηλδχλνπο. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δχλαληαη λα ππνινγίζνπλ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο κε βάζε εζσηεξηθά ππνδείγκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ 
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πηζηνπνηεζεί απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ππιψλα 1, κπνξνχλ λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ Ππιψλα 

2. Χζηφζν απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ρξήζε θνηλνχ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο 

θαη ρξνληθνχ νξίδνληα. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζεσξεί σο ηθαλνπνηεηηθφ ην 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99,8% θαζψο ζπλδέεηαη κε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ΒΒΒ 

θαη δελ δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο (99,9%) πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηνλ Ππιψλα 1 (Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ, 

Δμειηγκέλεο Μεζφδνπο Μέηξεζεο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ).  

Γηα ηνπο ππφινηπνπο θηλδχλνπο, ελδείθλπηαη λα ππνινγίδνληαη μερσξηζηά πεξηζψξηα 

θεθαιαίνπ ηα νπνία θαη ζα πξνζηίζεληαη. 

4.4  Άιιεο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο επνπηηθνύ ειέγρνπ 

Α. Δπνπηεία ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ππεπζπλόηεηαο 

Ζ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ δελ είλαη κηα αθξηβήο επηζηήκε, θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα 

δηαθξηηηθά ζηνηρεία ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επνπηηθήο αμηνιφγεζεο, είλαη 

αλαπφθεπθηα. Οη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα. Οη επφπηεο ζα πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηνχλ ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επηζθφπεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ εθηηκήζεσλ θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ. Δάλ έλαο επνπηηθφο θνξέαο 

επηιέγεη λα ζέζεη ζηφρνπο ή λα ελεξγνπνηήζεη δείθηεο ή λα ξπζκίζεη ηηο θαηεγνξίεο 

ησλ θεθαιαίσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην ειάρηζην ππνρξεσηηθφ, νη παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπκβάιινπλ κε θάπνην ηξφπν ζε απηφ ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκεο ζην θνηλφ. ηαλ νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο νξίδνληαη πάλσ απφ ην 

ειάρηζην γηα θάπνηα κεκνλσκέλε ηξάπεδα, ε αξρή επνπηείαο ζα πξέπεη λα εμεγήζεη 

ζηελ ηξάπεδα ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ εηδηθά γηα απηήλ, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ 

απαίηεζε απηή απφ ηνπο επφπηεο θαη ζε θάζε άιιε επαλνξζσηηθή δξάζε πνπ 

απαηηείηαη θαη δεηήζεθε απφ ηελ επνπηηθή αξρή. 

 

Β. Βειηίωζε ηεο δηαζπλνξηαθήο επηθνηλωλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

Ζ απνηειεζκαηηθή επνπηεία ησλ κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ ζπλεπάγεηαη 

θαη'αλάγθε ζηελνχο θαη ζπλερήο δηαιφγνπο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ θιάδνπ θαη ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ. Δπηπιένλ, ην πιαίζην απαηηεί εληζρπκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
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επνπηηθψλ αξρψλ, ζε πξαθηηθή βάζε, ηδίσο γηα ηε δηαζπλνξηαθή επνπηεία ησλ 

ζχλζεησλ δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ. 

Σν πιαίζην δελ αιιάδεη ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ 

αξρψλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο ηνπο ή ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

ελνπνηεκέλε επνπηεία, φπσο νξίδεηαη ζην ηζρχνλ πξφηππν ηεο Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο. Ζ επνπηηθή αξρή ζηε ρψξα ελδηαθέξνληνο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ γηα έλα ηξαπεδηθφ φκηιν ζε ελνπνηεκέλε βάζε ελψ νη 

επνπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ επνπηεία ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην 

βάξνο ηεο ζπκκφξθσζεο νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα ηξάπεδα ζε επίπεδν νκίινπ κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηέο 

απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

πιεξνχλ επαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηεο ηνπηθήο επνπηηθήο αξρήο. πνπ είλαη δπλαηφλ, 

νη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ εθηέιεζε πεξηηηψλ θαη 

αζπληφληζησλ εγθξίζεσλ θαη εξγαζηψλ επηθχξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν 

θφξηνο ηεο εθαξκνγήο απφ ηηο ηξάπεδεο, θαη λα δηαηεξεζνχλ νη επνπηηθνί πφξνη. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ, νη επφπηεο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, κε φζν ην δπλαηφλ ζαθέζηεξν ηξφπν κε ηνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο κε 

ζεκαληηθέο δηαζπλνξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επνπηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ζα θαζνδεγήζεη απηή ηε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επνπηηθέο 

αξρέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ επνπηηθψλ ξφισλ, νη 

επνπηηθέο αξρέο ζα θξνληίζνπλ λα δηεπθξηλίζνπλ φηη νη πθηζηάκελεο επνπηηθέο 

λνκηθέο ππνρξεψζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο. 

Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ 

αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε 

ζπλέπεηα ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο επνπηηθήο αμηνιφγεζεο (Ππιψλαο 2) εληφο ελφο 

νκίινπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ε δηαζχλδεζε ησλ κνλάδσλ 

ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ θεληξνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ δνκψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

θηλδχλσλ.  

Ζ ΟΚΔ ππνζηεξίδεη κηα πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο γηα ηξάπεδεο κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα σο κηα ζεκαληηθή βάζε γηα 
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δηεζλή επνπηηθή ζπλεξγαζία. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζπλεπάγεηαη αλαγλψξηζε θνηλψλ 

πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ 

νξγαληζκψλ  ησλ ηξαπεδψλ κε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξεο ππνδνρήο, θαζψο 

θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δηαθνξψλ ζηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κεηαμχ ρσξψλ θαηαγσγήο θαη ππνδνρήο  κε δηθαηνδνζίεο έηζη 

ψζηε νη ζπγαηξηθέο ηξάπεδεο λα κελ ππνβάιινληαη ζε ππεξβνιηθή επηβάξπλζε. 

 

πλεξγαζία ηεο ΣηΔ κε επνπηηθέο αξρέο ηνπ εμσηεξηθνχ  

ηαλ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αζθεί ηελ επνπηηθή αξκνδηφηεηα ζε 

ελνπνηεκέλε βάζε, ε ΓΔΑ δηελεξγείηαη ζε επίπεδν νκίινπ (ελνπνηεκέλε βάζε). ηαλ 

ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ αζθεί επνπηεία σο αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο, 

ζπκβάιιεη ζηε ξνή ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε ΓΔΑ πνπ εθαξκφδεη ε 

ρψξα θαηαγσγήο, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέπεηαο ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ. Γηα λα δηεπθνιχλεηαη ινηπφλ, ε επνπηεία ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φηαλ αζθεί ηελ επνπηηθή αξκνδηφηεηα ζε ελνπνηεκέλε βάζε, 

ππνγξάθεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο CEBS. Απηέο νη ζπκθσλίεο είλαη δπλαηφλ λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ λα θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ θαη νη θνηλέο ελέξγεηεο. Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε έθηαζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηε ζρεηηθή 

βαξχηεηα ησλ δηαθφξσλ ζπγαηξηθψλ εληφο ηνπ νκίινπ αιιά θαη εληφο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ιακβάλεη ππφςε ηηο 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο CEBS γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζε 

δηαζπλνξηαθφ επίπεδν. 

4.5 Γηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιόγεζεο γηα ηε ηηηινπνίεζε 

ε ζπλέρεηα ηεο αξρήο ηνπ  Ππιψλα 1 φηη νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, 

νη επνπηηθέο αξρέο ζα παξαθνινπζνχλ, θαηά πεξίπησζε, αλ νη ηξάπεδεο ην έρνπλ 

πξάμεη δεφλησο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ξπζκηζηηθνί ρεηξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο γηα εηδηθά αλνίγκαηα ηηηινπνηήζεσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ 

νξίδνληαη ζηνλ Ππιψλα 1 ηνπ πιαηζίνπ, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη γεληθέο  
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απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ δελ ζα αληαλαθινχλ θαηάιιεια θαη επαξθψο ηνπο 

θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο έλαο κεκνλσκέλνο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο εθηίζεηαη. 

Μεηαμχ άιισλ, νη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα επαλεμεηάζνπλ θαηά 

πεξίπησζε θαη λα θάλνπλ ηε δηθή ηνπο εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο 

κηαο ηξάπεδαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο αληαλαθιψληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ζηελ ηεθκεξίσζε νξηζκέλσλ ζπλαιιαγψλ ψζηε λα θαζνξηζηεί 

αλ ε βαζηθή ζπκθσλία θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηαηξηάδεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θηλδχλνπ . Οη επνπηηθέο αξρέο ζα επαλεμεηάζνπλ επίζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ηξάπεδεο έρνπλ αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ησλ αλαληηζηνηρηψλ ιήμεο ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαηεξνχκελεο ζέζεηο ζηνλ νηθνλνκηθφ ππνινγηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Δηδηθφηεξα, 

ζα παξαθνινπζήζνπλ πξνζεθηηθά  ηε δφκεζε ησλ αλαληηζηνηρηψλ ιήμεο ζηηο 

ζπλαιιαγέο γηα ηε κείσζε ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ. Δπηπιένλ ,νη 

επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα επαλεμεηάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηα ζηνηρεία φπσο είλαη ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα θαη φπσο αληαλαθιψληαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ. ηαλ νη επνπηηθέο 

αξρέο ζεσξνχλ φηη ε πξνζέγγηζε κηαο ηξάπεδαο δελ είλαη επαξθήο, ζα ιάβνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα. Ζ δξάζε απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ άξλεζε ή ηε κείσζε 

ηεο ειάθξπλζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ή 

ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη απέλαληη ζηα αλνίγκαηα ησλ 

ηηηινπνηήζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ. 

 

A. εκαζία ηεο κεηαθνξάο ηνπ θηλδύλνπ  

Οη ζπλαιιαγέο ηηηινπνηήζεσλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα άιινπο ζθνπνχο 

πέξαλ ηεο κεηαθνξάο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. ρξεκαηνδφηεζε). ηαλ ζπκβαίλεη 

απηφ, ίζσο ππάξρεη αθφκε πεξηνξηζκέλε κεηαθνξά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. κσο, 

γηα κηα ηξάπεδα γηα λα επηηχρεη ηε κείσζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, ε 

κεηαβίβαζε θηλδχλνπ πξνεξρφκελνπ απφ θάπνηα ηηηινπνίεζε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή απφ ηελ εζληθή επνπηηθή αξρή. Αλ ε κεηαβίβαζε πςεινχ θηλδχλνπ 

ζεσξείηαη φηη είλαη αλεπαξθήο, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ εθαξκνγή 

πςειφηεξσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ απφ φ, ηη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ππιψλα 1 ή, 

ελαιιαθηηθά, κπνξεί λα αξλεζεί ζε  κηα ηξάπεδα ηε δπλαηφηεηα λα απνθνκίζεη 

νπνηνδήπνηε ειάθξπλζε θεθαιαίσλ απφ ηηο ηηηινπνηήζεηο. πλεπψο, ε ειάθξπλζε 

ησλ θεθαιαίσλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί, ζα αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη απνηειεζκαηηθά. Σα παξαθάησ πεξηιακβάλνπλ έλα 



ειίδα 94 από 121 

ζχλνιν παξαδεηγκάησλ φπνπ επνπηηθέο αξρέο κπνξεί λα έρνπλ αλεζπρίεο γηα ην 

βαζκφ κεηαθνξάο θηλδχλνπ, φπσο ε δηαηήξεζε ή επαλαγνξά ζεκαληηθψλ πνζψλ ηνπ 

θηλδχλνπ ή ηα αλνίγκαηα θηλδχλσλ  πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ κέζσ 

ηηηινπνίεζεο. 

Ζ δηαηήξεζε ή ε εμαγνξά ζεκαληηθψλ αλνηγκάησλ ηηηινπνίεζεο, αλάινγα κε 

ην πνζνζηφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ θαηέρεηαη απφ ηνλ εληνιέα, ζα κπνξνχζε λα 

ππνλνκεχζεη ηελ πξφζεζε κίαο ηηηινπνίεζεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. πγθεθξηκέλα, νη επνπηηθέο αξρέο, κπνξεί λα αλακέλνπλ φηη έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζα κεηαθεξζεί ζε 

ηνπιάρηζηνλ έλα αλεμάξηεην ηξίην κέξνο, θαηά ηελ έλαξμε θαη ζε ζπλερή βάζε. ε 

πεξίπησζε πνπ νη ηξάπεδεο επαλαγνξάδνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αγνξάο, 

νη επνπηηθέο αξρέο ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ θαηάιιειν γηα ηνλ εληνιέα λα αγνξάζεη 

κέξνο κηαο ζπλαιιαγήο, αιιά φρη, γηα παξάδεηγκα, λα επαλαγνξάζεη ζην ζχλνιφ ηεο 

δφζεο. Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πεξίκελε θαλείο φηη, φηαλ ζέζεηο έρνπλ αγνξαζηεί γηα 

ζθνπνχο ηεο αγνξάο, νη ζέζεηο απηέο ζα πξέπεη λα κεηαπσιεζνχλ εληφο εχινγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα παξακέλεη πηζηή ζηελ αξρηθή πξφζεζε 

κεηαθνξάο ηνπ θηλδχλνπ. 

 Μία άιιε επίπησζε φηαλ κεηαθέξεηαη έλα φρη θαη ηφζν ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

θηλδχλνπ, ηδίσο αλ ζρεηίδνληαη κε θαιήο πνηφηεηαο αδηαβάζκηζηα αλνίγκαηα, είλαη φηη 

ηφζν ε ρεηξφηεξε θαηεγνξία απηψλ ησλ αδηαβάζκηζησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φζν 

θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζηα 

αλνίγκαηα ππνθείκελα ζηε ηηηινπνίεζε ζπλαιιαγψλ είλαη πηζαλφλ λα παξακείλνπλ 

κε ηνλ εληνιέα. Καηά ζπλέπεηα, θαη αλάινγα κε ηελ έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο 

επνπηηθήο αμηνιφγεζεο, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα απμήζεη ηελ θεθαιαηαθή 

απαίηεζε γηα ζπγθεθξηκέλα αλνίγκαηα ή αθφκε θαη λα απμήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο, πνπ απηή ππνρξενχηαη λα ηεξεί. 

 

Β. Καηλνηνκίεο ηεο αγνξάο 

Γεδνκέλνπ φηη νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηηηινπνίεζε κπνξεί λα κελ 

είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ φια ηα πηζαλά πξνβιήκαηα, νη επνπηηθέο αξρέο 

αλακέλεηαη λα εμεηάζνπλ ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλαιιαγψλ ηηηινπνίεζεο πνπ 

πξνθχπηνπλ. Οη αμηνινγήζεηο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ επαλεμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ 

πνπ ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα έρνπλ ζηε κεηαβίβαζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη, ελδερνκέλσο, νη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη λα ιάβνπλ ηα 
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θαηάιιεια κέηξα ζην πιαίζην ηνπ ππιψλα 2. Μηα αλαθνξά πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζην Ππιψλα 1 κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα ιάβεη ππφςε ηηο θαηλνηνκίεο ζηελ 

αγνξά. Μηα ηέηνηα αληίδξαζε κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή ελφο ζπλφινπ ιεηηνπξγηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη / ή εηδηθή επεμεξγαζία ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

Γ. Παξνρή έκκεζεο ππνζηήξημεο 

Ζ ππνζηήξημε ησλ ζπλαιιαγψλ, είηε ζπκβαηηθψλ (δειαδή νη  πηζησηηθέο 

αλαβαζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηελ έλαξμε κηαο ηηηινπνηεκέλεο ζπλαιιαγήο) 

είηε κε ζπκβαηηθψλ (έκκεζε ππνζηήξημε) κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ζπκβαηηθή ππνζηήξημε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πέξαλ ηεο 

εμαζθάιηζεο, πηζησηηθά παξάγσγα, ινγαξηαζκνχο spreads , ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

πξνζθπγήο, ζπκβφιαηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

πνπ πξνβιέπεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δφζε, ππνηαγή ησλ εζφδσλ απφ ηέιε ή απφ 

ηφθνπο ή ηελ αλαβνιή ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, θαη ην μεθαζάξηζκα δηθαησκάησλ 

πνπ ππεξβαίλνπλ ην 10 ηνηο εθαηφ ηεο αξρηθήο έθδνζεο. Παξαδείγκαηα ησλ έκκεζσλ 

ππνζηεξίμεσλ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηδείλσζεο ησλ αλνηγκάησλ 

ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηελ ππνθείκελε νκάδα, ε πψιεζε ησλ πξνεμνθιεκέλσλ 

αλνηγκάησλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηελ νκάδα ηηηινπνηεκέλσλ αλνηγκάησλ ζε 

πηζησηηθφ θίλδπλν, ε αγνξά ησλ ππνθείκελσλ αλνηγκάησλ ζηελ αλσηέξσ ηηκή αγνξάο 

ή ε αχμεζε ζηελ πξψηε ζέζε απψιεηαο ζχκθσλα κε ηελ επηδείλσζε ησλ 

ππνθείκελσλ αλνηγκάησλ. 

Ζ παξνρή έκκεζεο (ή κε ζπκβαηηθήο) ππνζηήξημεο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

ζπκβαηηθέο πξνζθνξέο πηζηψζεσλ, εγείξεη ζεκαληηθέο επνπηηθέο αλεζπρίεο. Γηα 

παξαδνζηαθέο δνκέο  ηηηινπνίεζεο ε παξνρή έκκεζεο ππνζηήξημεο ππνλνκεχεη ηα 

θαζαξά θξηηήξηα, ηα νπνία φηαλ πιεξνχληαη επηηξέπνπλ ζηηο ηξάπεδεο λα 

απνθιείζνπλ ηα ηηηινπνηεκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απφ ηνπο θαλνληζηηθνχο 

ππνινγηζκνχο αλαθνξηθά κε ην θεθάιαην. Γηα ζχλζεηεο δνκέο ηηηινπνίεζεο, αξλείηαη 

ηε ζεκαζία ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ θηλδχλνπ. Με ηελ παξνρή έκκεζεο ππνζηήξημεο, νη 

ηξάπεδεο ζηέιλνπλ έλα κήλπκα ζηελ αγνξά φηη ν θίλδπλνο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

ζηελ ηξάπεδα θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη  κεηαθεξζεί. Ο ππνινγηζκφο 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο εθηηκά σο εθ ηνχηνπ ηνλ αιεζηλφ θίλδπλν. 

Καηά ζπλέπεηα, νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο αλακέλεηαη λα ιακβάλνπλ θαηάιιεια 

κέηξα φηαλ έλαο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο παξέρεη έκκεζε ππνζηήξημε. 
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ηαλ κία ηξάπεδα έρεη δηαπηζησζεί φηη παξέρεη έκκεζε ππνζηήξημε ζε κηα 

ηηηινπνίεζε, ζα ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θεθάιαηα πξνο θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππνθείκελσλ αλνηγκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δνκή απηή ζαλ λα κελ είραλ 

ηηηινπνηεζεί. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί, φηη βξέζεθε λα έρεη κε ζπκβαηηθή 

ππνζηήξημε, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνθχπηνπζα αχμεζε ζηελ θεθαιαηαθή 

επηβάξπλζε. Ο ζηφρνο είλαη λα ππνρξεψζεη ηηο ηξάπεδεο λα δηαζέζνπλ θεθάιαηα πξνο 

θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ γηα ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν, θαη λα ηηο απνζαξξχλεη απφ ηελ παξνρή έκκεζεο  ππνζηήξημεο. 

Αλ κηα ηξάπεδα έρεη βξεζεί λα έρεη παξάζρεη έκκεζε ππνζηήξημε ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηπηψζεηο, ε ηξάπεδα ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ηε 

παξάβαζε ηεο δεκνζίσο θαη νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο ζα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα αθφινπζα: 

 Ζ ηξάπεδα κπνξεί λα εκπνδίδεηαη  λα απνθηήζεη επλντθή 

κεηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηα ηηηινπνηεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα 

κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ εζληθή επνπηηθή αξρή 

 Ζ ηξάπεδα κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα δηαηεξεί θεθάιαηα γηα φια 

ηα ηηηινπνηεκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ζαλ ε ηξάπεδα λα είρε δεκηνπξγήζεη 

κηα δέζκεπζε ζε απηνχο, κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζπληειεζηή κεηαηξνπήο 

ζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ  ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ θεθαιαίνπ, ε ηξάπεδα 

κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα κεηαρεηξηζηεί φια ηα ηηηινπνηεκέλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ζαλ λα παξέκελαλ ζηνλ ηζνινγηζκφ 

 Γηα ηε ηξάπεδα κπνξεί λα απαηηείηαη απφ ηελ εζληθή επνπηηθή 

αξρή ηεο λα δηαηεξεί ξπζκηζηηθά θεθάιαηα πέξαλ ησλ ειαρίζησλ, 

βαζηδφκελσλ ζηνλ θίλδπλν ζπληειεζηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα επαγξππλνχλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έκκεζεο 

ππνζηήξημεο θαη λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια επνπηηθά κέηξα γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ. Δλ αλακνλή νπνηαζδήπνηε έξεπλαο, ζηε ηξάπεδα κπνξεί λα απαγνξεπζεί 

νπνηαδήπνηε κείσζε ηεο θεθαιαηαθήο ειάθξπλζεο γηα ηηο πξνβιεπφκελεο 

ζπλαιιαγέο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ . Οη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα 

απνζθνπνχλ ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηξάπεδαο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 

έκκεζεο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη ζηε δηφξζσζε ηεο αληίιεςεο ηεο αγνξάο σο πξνο ηε 
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βνχιεζε ηεο ηξάπεδαο λα παξέρεη κειινληηθέο ιχζεηο πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο. 

 

Γ. Τπνιεηπόκελνη θίλδπλνη  

πσο θαη κε ηηο ηερληθέο κείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, γεληθφηεξα, νη επφπηεο 

ζα επαλεμεηάζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο ηηηινπνηήζεηο, 

νη επφπηεο ζα επαλεμεηάζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πξνζηαζίαο πνπ αλαγλσξίδεηαη 

απέλαληη ζηηο πηζησηηθέο βειηηψζεηο ηεο πξψηεο δεκηάο. ε απηέο ηηο ζέζεηο, ε 

αλακελφκελε δεκία είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν θηλδχλνπ 

θαη είλαη πηζαλφ λα δηαηεξεζεί απφ ηνλ πξνζηαηεπφκελν αγνξαζηή κέζσ ηεο 

ηηκνιφγεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη επνπηηθέο αξρέο ζα αλακέλνπλ ηηο πνιηηηθέο ησλ 

ηξαπεδψλ γηα λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη απηφ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θεθαιαίνπ ηνπο. ηαλ νη επνπηηθέο αξρέο δελ ζεσξνχλ ηελ πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά 

ηε πξνζηαζία επαξθή, ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα. Οη ελέξγεηεο απηέο κπνξνχλ 

λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο ή κίαο θαηεγνξίαο ζπλαιιαγψλ. 

Οη επφπηεο αλακέλνπλ απφ κηα ηξάπεδα λα κελ θάλεη ρξήζε ησλ ξεηξψλ πνπ 

ηεο επηηξέπνπλ λα αλαθαιέζεη ηε ζπλαιιαγή ηηηινπνίεζεο ή ηε θάιπςε ηεο 

πηζησηηθήο πξνζηαζίαο πξφσξα, εθφζνλ απηφ ζα απμήζεη ηελ έθζεζε ηεο ηξάπεδαο 

ζε απψιεηεο ή ζα ππνβαζκίζεη ηε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνθείκελσλ 

αλνηγκάησλ. 

Τπνθείκελεο ζηελ εζληθή δηαθξηηηθή επρέξεηα, νη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

απαηηνχλ ηελ αλαζεψξεζε, πξηλ απφ ηελ άζθεζε απφ ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα ελφο 

δηθαηψκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα αλακέλεηαη λα πεξηιακβάλεη εμέηαζε: 

 Σνπ ζθεπηηθφ γηα ηελ απφθαζε ηεο ηξάπεδαο λα αζθήζεη ην 

δηθαίσκα 

 Σεο επίδξαζε ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηνλ θαλνληζηηθφ 

ζπληειεζηή θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο ηξάπεδαο. 

Ζ επνπηηθή αξρή κπνξεί επίζεο λα απαηηήζεη απφ ηελ ηξάπεδα λα εηζέιζεη ζε 

κηα ζπλερή ζπλαιιαγή, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ πξνθίι 

θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο, θαη ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 
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 Γηθαηψκαηα ζρεηηδφκελα κε εκεξνκελίεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζε 

εκεξνκελία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηε δηάξθεηα ή ηε ζηαζκηθή κέζε δηάξθεηα δσήο ησλ 

ππνθείκελσλ αλνηγκάησλ ηηηινπνίεζεο. πλεπψο, νη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

απαηηνχλ έλα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα λα παξέιζεη πξηλ απφ ηελ πξψηε  

εκεξνκελία άζθεζεο δηθαηψκαηνο. 

Οη επφπηεο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη ηξάπεδεο εζσηεξηθά 

ππνινγίδνπλ, παξαθνινπζνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηηηινπνηήζεηο αλαθπθινχκελσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ πηζαλφηεηα ηεο πξφσξεο εμφθιεζεο ησλ ελ ιφγσ 

ζπλαιιαγψλ. Καη 'ειάρηζην, νη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη 

ηξάπεδεο έρνπλ εθαξκφζεη ινγηθέο κεζφδνπο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

απέλαληη ζην ζέκα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαδχεηαη απφ αλαθπθινχκελεο 

ηηηινπνηήζεηο θαη ζα πξέπεη λα αλακέλνπλ απφ ηηο ηξάπεδεο λα έρνπλ επαξθή 

θεθάιαηα θαη ζρέδηα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο πνπ αμηνινγνχλ 

ηελ πηζαλφηεηα πξφσξεο απνκείσζεο πνπ κπνξεί λα ηχρεη θαη  λα αληηκεησπίδνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο  ηφζν ηεο αλακελφκελεο φζν θαη ηεο πξφσξεο απνκείσζεο. Δπηπιένλ, ην 

ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα ην θεθάιαην ζα πξέπεη λα πξνζκεηξά ην ελδερφκελν φηη 

ε ηξάπεδα ζα αληηκεησπίζεη πςειφηεξα επίπεδα απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ ππφ  ην 

βάξνο ησλ πξφσξσλ απνζβέζεσλ  ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ νξίδεη ν  

Ππιψλαο 1. 

Δπεηδή νη πην πξφσξεο πξνθιήζεηο εμφθιεζεο ζπλδένληαη κε απμεκέλα 

επίπεδα spreads, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα απηά ζα πξέπεη λα είλαη 

πιήξσο θαηαλνεηνί, ειεγρφκελνη θαη δηαρεηξίζηκνη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ απφ ηε 

ηξάπεδα πνπ πξνέξρνληαη. Γηα παξάδεηγκα, νη αθφινπζνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηα ππεξβάιινληα spreads πξέπεη γεληθά λα ζπλεθηηκνχληαη: 

 Οη πιεξσκέο ηφθσλ εθ κέξνπο ησλ δαλεηνιεπηψλ ζηηο 

ππνθείκελεο εηζπξαθηέεο απαηηήζεηο 

 Λνηπά έμνδα θαη ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο 

ππνθείκελνπο πηζηνχρνπο (π.ρ. ηέιε ππεξεκεξίαο, θφξνη κεηά ηελ πάξνδν ηεο 

πξνζεζκίαο) 

 Βαζηθέο πιεξσκέο  

 Αλαθηήζεηο επηζθαιψλ δαλείσλ 

 Σφθνη πνπ θαηαβάιινληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ησλ επελδπηψλ 
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 Μαθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο φπσο ηα πνζνζηά πηψρεπζεο, 

κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, πνζνζηά αλεξγίαο θιπ. 

Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο πνπ νη 

αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ή νη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

κπνξνχλ λα έρνπλ ζην επίπεδν ησλ spreads θαη ζηε πηζαλφηεηα ελφο γεγνλφηνο 

πξφσξεο εμφθιεζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ή νη αιιαγέο ζηηο 

εγγπήζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ρακειφηεξεο δαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο ή 

πςειφηεξεο επηζθάιεηεο  θαη ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα κεηψζνπλ ηα ππεξβάιινληα 

επίπεδα ησλ spreads θαη λα απμήζνπλ ηε πηζαλφηεηα ελφο γεγνλφηνο πξφσξεο 

εμφθιεζεο. 

Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο φπσο ε ζηαηηθή αλάιπζε 

ζπιινγήο κεηξεηψλ θαη νη πξνζνκνηψζεηο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο επηδφζεηο ηεο ζπιινγήο απηήο. Οη ηερληθέο απηέο κπνξνχλ 

λα αλαδείμνπλ αξλεηηθέο ηάζεηο ή πηζαλέο δπζκελείο επηπηψζεηο. Οη ηξάπεδεο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πνιηηηθέο γηα λα αληαπνθξηζνχλ εγθαίξσο ζηηο αξλεηηθέο ή 

απξφβιεπηεο κεηαβνιέο. Οη επνπηηθέο αξρέο ζα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, εθφζνλ 

δελ ζεσξνχλ απηέο ηηο πνιηηηθέο επαξθήο. Οη ελέξγεηεο απηέο κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηέο, θαηεπζχλζεηο πξνο κηα 

ηξάπεδα γηα ηελ απφθηεζε ελφο εηδηθνχ θνλδπιίνπ ξεπζηφηεηαο ή  ηελ αχμεζε ηεο 

πξφσξεο εμφθιεζεο ηνπ  πηζησηηθνχ ζπληειεζηή κεηαηξνπήο, θαη σο εθ ηνχηνπ, ηελ 

αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο. 

Δλψ ε πξφσξε εμφθιεζε θεθαιαηαθήο επηβάξπλζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

Ππιψλα 1 πξννξίδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ αλεζπρηψλ απφ κέξνπο ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξψηκε εμφθιεζε ησλ ηίηισλ, φπσο ε 

αδπλακία ησλ spreads λα θαιχςεη  ηηο πηζαλέο δεκηέο, νη πνιηηηθέο θαη ε 

παξαθνινχζεζε πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηκήκα αλαγλσξίδνπλ φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ππεξβάιινληνο πεξηζσξίνπ δελ είλαη, απφ κφλν ηνπ, έλα ηέιεην 

ππνθαηάζηαην γηα ηηο επηδφζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ππνθείκελεο νκάδαο 

αλνηγκάησλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, γηα παξάδεηγκα, ηα ππεξβνιηθά spreads 

κπνξεί λα κεησζνχλ ηφζν γξήγνξα ψζηε λα κελ παξέρεηαη έγθαηξε έλδεημε ηεο 

ζρεηηθήο επηδείλσζεο ηεο πίζησζεο. Πεξαηηέξσ, ηα ππεξβνιηθά spreads κπνξεί λα 

ζπλαληψληαη καθξηά απφ ηα νξηαθά επίπεδα, αιιά εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνπλ 

πςειφ βαζκφ κεηαβιεηφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ πξνζνρή 
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ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Δπηπιένλ, ηα ππεξβνιηθά spreads κπνξεί λα 

κεηαβάιινληαη(θπκαίλνληαη) γηα ιφγνπο άζρεηνπο κε ηνλ ππνθείκελν πηζησηηθφ 

θίλδπλν, φπσο  ιφγσ κηαο αλαληηζηνηρίαο ηνπ ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ επελδπηή. Οη ηαθηηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ αλσηέξσλ ησλ 

θπζηνινγηθψλ επηπέδσλ πεξηζσξίνπ ίζσο λα κελ δεκηνπξγήζνπλ αλεζπρίεο ζηηο 

επνπηηθέο αξρέο, αθφκε θαη φηαλ απηέο θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα ηξάπεδα βξίζθεηαη ζηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο πξφσξεο απνκείσζεο ησλ παξαγφλησλ πηζησηηθήο κεηαηξνπήο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ππεξβνιηθά spreads αλψηεξα κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ κε 

ηελ πξνζζήθε ελφο απμεκέλνπ αξηζκνχ λέσλ ινγαξηαζκψλ ζην βαζηθφ 

απφζεκα/παξαθαηαζήθε, κηα δξάζε πνπ ηείλεη λα θαιχςεη ηε δπλεηηθή επηδείλσζε ζε 

έλα ραξηνθπιάθην. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, νη επνπηηθέο αξρέο ζα δίλνπλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή δηαρείξηζε, ηνπο ειέγρνπο, θαζψο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ δίλνληαο κεγάιε πξνζνρή ζηηο  

ηηηινπνηήζεηο κε ραξαθηεξηζηηθά πξφσξεο απφζβεζεο. 

Οη επνπηηθέο αξρέο αλακέλνπλ φηη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

ηξάπεδαο ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πηζαλφηεηαο θαη ησλ θηλδχλσλ ελφο γεγνλφηνο 

πξφσξεο  απνκείσζεο ζα είλαη αλάινγε κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηηηινπνίεζεο ηεο ηξάπεδαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ξήηξα πξφσξεο 

εμφθιεζεο. 

Γηα ειεγρφκελεο απνζβέζεηο ζπγθεθξηκέλα, νη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

επαλεμεηάζνπλ επίζεο ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κηα ηξάπεδα θαζνξίδεη ηελ 

ειάρηζηε πεξίνδν απφζβεζεο πνπ απαηηείηαη γηα λα πιεξψζεη θάησ ηνπ 90% ηνπ 

ππνινίπνπ ,ζην ζεκείν πξφσξεο απφζβεζεο. ηαλ κηα αξρή επνπηείαο δελ ζεσξεί 

θάηη ηέηνην θαηάιιειν, ζα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, φπσο ε αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή κεηαηξνπήο πνπ ζπλδέεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή ή θαηεγνξία 

ζπλαιιαγψλ. 

 

4.6 Μέζνδνη θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο ζηε ΓΔΑ 

Οη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε 
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λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θάζε πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο αλάινγα κε ην εηδηθφηεξν πξνθίι ηνπ, ζηεξίδνληαη ζε επνπηεία κέζσ 

αλαθνξψλ (off-site) θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ:  

 πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο αμηνινγήζεηο,  

 αμηνιφγεζε πξνθίι θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΔΔ,  

 ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε επίπεδν 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο,  

 ζπγθξηηηθή αλάιπζε δνθηκψλ πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ 

θξίζεο,  

 ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

παξφκνηνπ κεγέζνπο θαη επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Ζ επνπηεία δηελεξγεί πεξηνδηθή επηζθφπεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκα γηα έλα πηζησηηθφ ίδξπκα δειαδή θπξίσο ππνβαιιφκελα ζηνηρεία. Οη 

επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε έλα εηήζην πξφγξακκα (ή θαη έθηαθηα) 

θαη δηαθξίλνληαη ζε γεληθνχο ή εηδηθνχο, ηαθηηθνχο ή έθηαθηνπο. Οη επηηφπηνη έιεγρνη 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ επνπηεία θαζψο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν βάζνο ζηελ αλάιπζε 

νξηζκέλσλ ζεκάησλ. Ζ  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη αλαπηχμεη νξηζκέλεο 

κεζνδνινγίεο, ηφζν γηα ηελ επνπηεία φζν θαη γηα ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο, νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εχξνπο θαη ηνπ βάζνπο ηεο ΓΔΑ, ηε δηακφξθσζε πξνγξάκκαηνο 

επηηφπησλ ειέγρσλ θαη ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ή άιισλ επνπηηθψλ κέηξσλ.  

4.6.1 Μεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επνπηεία κέζω 

αλαθνξώλ (off-site)  
 

 Μέζνδνη θαη Δξγαιεία πνζνηηθήο αμηνιόγεζεο  

Έλα απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα ηεο επνπηείαο είλαη ε αλάιπζε ησλ δεηθηψλ θαη ησλ 

κεγεζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ν έιεγρνο 

ζπκκφξθσζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηα επνπηηθά φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζε 

αηνκηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε.  
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Σα βαζηθά ππνβαιιφκελα επνπηηθά ζηνηρεία, πνπ αλαιχνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηα αθφινπζα:  

 

Α. Σνλ Πηζησηηθφ Κίλδπλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Κηλδχλνπ πγθέληξσζεο, 

πνπ αλαιακβάλνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ππνρξεψλεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα απνζηέιινπλ ζε ηαθηή βάζε ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία:  

 ζηνηρεία ζηάζκηζεο αλνηγκάησλ ζηα πιαίζηα ππνινγηζκνχ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ,  

 Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα (ΠΓ/ΣΔ 2596/20.8.2007, φπσο 

ηζρχεη),  

 αλνίγκαηα άλσ ηνπ €1 εθαηνκκπξίνπ (ΠΓ/ΣΔ 2606/21.2.2008, φπσο 

ηζρχεη),  

 αλνίγκαηα πνπ ελέρνπλ Κίλδπλν Υψξαο (2520/10.2.2003, φπσο 

ηζρχεη),  

 ινηπά αλνίγκαηα , 

 αλνίγκαηα πξνο άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα (ΠΓ/ΣΔ 2606/21.2.2008),  

 αλνίγκαηα ζε ζπλδεδεκέλα κέιε (ΠΓ/ΣΔ 2606/21.2.2008, φπσο 

ηζρχεη),  

 επίπεδν θαζπζηεξήζεσλ, πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ θαζπζηεξήζεσλ ζηα 

Ίδηα Κεθάιαηα, επάξθεηα πξνβιέςεσλ (ΠΓ/ΣΔ 2442/29.1.1999, 

2557/26.12.2005 φπσο ηζρχνπλ). Γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία έρεη 

επηηξαπεί λα εθαξκφδνπλ εμειηγκέλεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

θηλδχλσλ ηνπ Ππιψλα 1, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζεσξεί φηη νη επνπηηθήο 

θχζεσο πξνβιέςεηο απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθφ κέγεζνο.  

 

Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ππνρξεψλεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα 

ππνινγίδνπλ έλα ειάρηζην πνζφ πξνβιέςεσλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειεζηέο 

έλαληη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο απφ πηζηνδνηήζεηο θαη λα ην γλσζηνπνηνχλ ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην πνζφ απηφ ζπγθξίλεηαη κε ην πνζφ ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη ζρεκαηίζεη θαη ε δηαθνξά 

αθαηξείηαη απφ ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Χζηφζν, θαζψο ε 

κεζνδνινγία απηή ιακβάλεη ππφςε σο κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

ηελ θαζπζηέξεζε, απνηειεί κία πξνζέγγηζε πνπ επηδέρεηαη βειηηψζεηο. Δλαιιαθηηθά, 
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αληί ηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ ζπληειεζηψλ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθά ππνδείγκαηα (κνληέια) γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ επνπηηθψλ ηνπο πξνβιέςεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κεζνδνινγία θαη ε 

αμηνπηζηία ησλ πνζνηηθψλ εθηηκήζεσλ έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ 

θαηαζηάζεηο γηα ηελ πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.  

Δπίζεο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθηηκά φηη ν δείθηεο «Καζπζηεξήζεηο > ησλ 

90 εκεξψλ κείνλ πξνβιέςεηο/ Ίδηα θεθάιαηα», ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ χςνπο ησλ 

εμαζθαιίζεσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ην απνδεθηφ φξην ζεκαληηθφηεηαο θηλδχλνπ. Δμεηάδεηαη επίζεο ε εθαξκνγή ηεο 

αλσηέξσ ζρέζεο κε βάζε ηα TIER Η Ίδηα Κεθάιαηα, θαζψο απηά αληηπξνζσπεχνπλ 

νξζφηεξν κέηξν γηα ηελ θάιπςε ηεο δεκηάο.  

 

Β. Σελ Κεθαιαηαθή ηνπο Δπάξθεηα. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε θεθαιαηαθή 

επάξθεηα, ην ζεζκηθφ πιαίζην ππνρξεψλεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα απνζηέιινπλ ζε 

ηαθηή βάζε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

 Ίδηα Κεθάιαηα (ΠΓ/ΣΔ 2587/20.8.2007)  

 ηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθφ (ΠΓ/ΣΔ 2588/20.8.2007 θαη 2589/20.8.2007),  

 ηνηρεία γηα ηνλ Κίλδπλν Αγνξάο (ΠΓ/ΣΔ 2591/20.8.2007)  

 ηνηρεία γηα ην ιεηηνπξγηθφ Κίλδπλν (ΠΓ/ΣΔ 2590/20.8.2007  

 

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ππνβάιινπλ ζηνηρεία θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζχκθσλα κε ην εληαίν 

Δπξσπατθφ πιαίζην (COREP), πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πηζησηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 

θίλδπλν θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο.  

 

Γ. Σνλ Κίλδπλν Αγνξάο πνπ αλαιακβάλνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ε αμηνιφγεζε 

ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζηελ ΠΓ/ΣΔ 2591/20.8.2007, φπσο ηζρχεη. κσο γηα 

ζεκαληηθνχο ή εηδηθνχο θηλδχλνπο ν ππνινγηζκφο απηφο, θαζψο αλαθέξεηαη ζε 

ζηνηρεία ηέινπο θάζε ηξηκήλνπ, δελ αληαλαθιά ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ 

(κεηαβιεηφηεηα) ζε θαζεκεξηλή βάζε, κε ζπλέπεηα λα απνηειεί κε επαξθέο κέηξν γηα 

ηνλ θίλδπλν αγνξάο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εηδηθφηεξα γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
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θέξνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν αγνξάο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπληζηά ηε ρξήζε 

κνληέισλ VAR ησλ νπνίσλ αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα.  

 

Γ. Σνλ Κίλδπλν Ρεπζηφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνβιέπεη ηελ 

απνζηνιή ζε ηαθηή βάζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπο 

(ΠΓ/ΣΔ 2560/1.4.2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). Σν ζεζκηθφ πιαίζην νξίδεη ηελ 

πεξηνδηθφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ παξαπάλσ ινγηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία απηά ειέγρνληαη δηεμνδηθά σο πξνο ηελ νξζφηεηα, ηε ζπλέπεηα 

θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε.  

Δηδηθφηεξα παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε ησλ δεηθηψλ α) άκεζσλ 

ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ θαη β) ιεθηφηεηαο απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, 

αμηνινγνχληαη νη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε πηζαλή κείσζε ησλ δεηθηψλ θάησ 

απφ ηα επηηξεπφκελα φξηα (20% θαη -20% αληίζηνηρα) θαη νη ιεθζείζεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο ΠΓ/ΣΔ 

2560/1.4.2005 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ηεο BIS θαη ηεο CEBS (βι. θαη παξάγξαθν 3.7.2 αλσηέξσ). Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ, πνπ ζα 

ζπκπιεξψλνπλ ηνπο παξαπάλσ δείθηεο, γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.  

 

Δ. Σελ εμέιημε ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζε αηνκηθή 

θαη ελνπνηεκέλε βάζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απνζηέιινπλ 

(ΠΓ/ΣΔ 2606/21.2.2008):  

 Ηζνινγηζκφ,  

 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο,  

 Πίλαθα Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ,  

 Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ,  

 Πξνζάξηεκα ή ινγηζηηθέο αξρέο θαη επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο επί ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,  

 Έθζεζε ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθ κέξνπο ησλ εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ,  
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 Αλαιπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηξηκεληαίεο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ εηζεγκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην Υξεκαηηζηήξην).  

 

Σ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο εηήζηεο αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ 

θξίζεο, ζχκθσλα κε ην Κεθ. V, Δλφηεηα Β, παξάγξαθνο 3.6, ηεο ΠΓ/ΣΔ 

2577/9.3.2006), ηα νπνία αλαιχνληαη θαη αμηνινγνχληαη κε ζθνπφ λα εθηηκεζεί ε 

πξνζαξκνγή ζελαξίσλ ζην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ε 

αλζεθηηθφηεηα θαη ε επαηζζεζία ησλ θεξδψλ θαη ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έγθαηξε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.  

 

Ε. Γηα ηνλ θίλδπλν ρψξαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ ζε ζπλάιιαγκα), ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αμηνινγεί ηα ζηνηρεία ηεο ΠΓ/ΣΔ 2520/10.2.2003, φπσο 

θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2606/21.2.2008, γηα ηελ εθηίκεζε ηπρφλ πξφζζεησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ιακβάλεη ππφςε ηεο, κεηαμχ άιισλ, ηηο πξαθηηθέο ησλ 

ηνπηθψλ επνπηηθψλ αξρψλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ.  

 

 Μεζνδνινγία πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο  

Ζ ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006 νξίδεη ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο 

επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Οξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ 

Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηα ππνρξεψλεη λα 

γλσζηνπνηνχλ ζηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηα παξαθάησ πνηνηηθά ζηνηρεία:  

1. Σελ θαηαγεγξακκέλε πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ.  

2. Σε ζχλζεζε ησλ επηηξνπψλ πνπ ππνρξενχηαη λα ζπζηήλνπλ, ηνλ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηα βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηνπο.  

3. Σα βηνγξαθηθά ησλ επηθεθαιήο ησλ Μνλάδσλ Καλνληζηηθήο 

πκκφξθσζεο, Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο.  

4. Σελ εηήζηα έθζεζε ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο γηα ην ΔΔ 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ.  

5. Σελ εηήζηα έθζεζε ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ.  
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6. Σελ εηήζηα έθζεζε ηεο Μνλάδαο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ή ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο/ηνπο θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

7. Tελ αλαιπηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ ΔΔ ζε αηνκηθή θαη 

ελνπνηεκέλε βάζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ πνπ δηελεξγείηαη αλά ηξηεηία 

θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ.  

 

Δπηπξφζζεηα ε αμηνιφγεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

ζηεξίδεηαη ζηελ ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006 θαη ζηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα (θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο θαη ζε θάζε κεηαβνιή) κε βάζε ηελ 

ΠΓ/ΣΔ 2526/15.12.2003 θαη ην Ν.3601/2007 ζρεηηθά κε:  

 ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

 ηνπο δχν ππεπζχλνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο,  

 ηνλ επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη ηεο 

Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ,  

 ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (money laundering).  

 

ηα πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ ηεθκεξίσζε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηειηθά ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξνθίι 

θηλδχλσλ ηνπο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθφινπζα:  

 ζπδεηήζεηο κε ζηειέρε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,  

 πνξίζκαηα θαη δηαπηζηψζεηο ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ,  

 δηκεξείο θαη ηξηκεξείο ζπλαληήζεηο κε ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο.  

 

ύζηεκα Δγθαίξνπ Πξνεηδνπνηήζεωο θαη Αμηνιόγεζεο Κηλδύλωλ (ΔΠΑΚ)  

Γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη θαηά 

πεξηνρή θηλδχλνπ/ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, έλα πξφζζεην εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην ζχζηεκα CAMELS. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ 

επηκέξνπο αμηνιφγεζε ησλ παξαθάησ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ:  
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1. Κίλδπλνο Κεθαιαίσλ (Capital Risk),  

2. Πηζησηηθφο Κίλδπλνο, Κίλδπλνο πγθέληξσζεο (Asset Risk),  

3. Κίλδπλνο Γηνίθεζεο (ΔΔ, Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο, Κίλδπλνο 

Φήκεο, Καλνληζηηθή πκκφξθσζε, Πξφιεςε Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο),  

4. Κίλδπλνο Κεξδνθνξίαο (Earnings Risk),  

5. Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο (Liquidity Risk),  

6. Κίλδπλνο Αγνξάο θαη Δπηηνθίνπ (Market and Interest Rate Risk).  

 

Γηα θάζε κία απφ ηηο έμη πεξηνρέο θηλδχλνπ, έρνπλ θαζνξηζηεί 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο (financial ratios/quantitative variables) θαη πνηνηηθά 

θξηηήξηα (qualitative variables). H βαζκνινγία (rating score) θάζε πεξηνρήο θηλδχλνπ 

πξνθχπηεη απφ ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

θξηηεξίσλ. Σν βάξνο (weight) πνπ εθαξκφδεηαη ζε θάζε θξηηήξην έρεη θαζνξηζηεί 

αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ σο πξνο ηνλ θίλδπλν θάζε πεξηνρήο. Πέξα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε θάζε πεξηνρήο θηλδχλνπ, ε ηειηθή βαζκνινγία θάζε πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο πξνθχπηεη απφ ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο βαζκνινγηψλ γηα 

θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο θηλδχλνπ. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο θαηαιήγεη ζε 5 δηαβαζκίζεηο (πνιχ θαιή, ηθαλνπνηεηηθή, απνδεθηή, θάησ 

ηνπ απνδεθηνχ θαη κε ηθαλνπνηεηηθή-πςειφο θίλδπλνο) θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ηνπ (ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ θηλδχλσλ ηνπ Ππιψλα 

2).  

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζεσξεί ηελ εθαξκνγή απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θηλδχλσλ θαη ηε ζχλδεζή 

ηνπο κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ην ΔΠΑΚ πεξηέρεη κία ζεηξά πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ γηα θάζε θαηεγνξία θηλδχλνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. ην πιαίζην απηφ, κεηαμχ άιισλ 

αμηνινγνχληαη:  

 ε δηαηήξεζε tier I θεθαιαίνπ θαη ε πξφζεζε ησλ κεηφρσλ λα 

ζηεξίδνπλ ελδερφκελεο κειινληηθέο απμήζεηο ηνπ,  

 ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο,  
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 νη δηαδηθαζίεο θαη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο,  

 νη δηαδηθαζίεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο,  

 ε επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΔΔ,  

 ε πνηφηεηα θαη δηαηεξεζηκφηεηα θεξδνθνξίαο,  

 ε πιεξφηεηα δηαδηθαζηψλ, κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο φισλ ησλ 

θηλδχλσλ (Ππιψλα 1 θαη 2).  

 

Σν ΔΠΑΚ ζπκπιεξψλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα κε απψηεξν ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ ηα αθφινπζα:  

 Έγθαηξε αλίρλεπζε ζεκαληηθψλ αδπλακηψλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ.  

 Δλνπνηεκέλε θαη νκνηνγελήο παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επνπηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

 Δληνπηζκφο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηε κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο δεκηψλ.  

 Καζνξηζκφο επνπηηθψλ κέηξσλ αλάινγσλ ησλ δηαπηζησζέλησλ 

αδπλακηψλ θαη δηάζεζε ησλ πφξσλ ηεο επνπηείαο ζε ζπλάξηεζε κε 

ην χςνο ηνπ θηλδχλνπ.  

 Δληνπηζκφο ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.  

 

4.6.2 Μεζνδνινγία θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ επηηόπην 

έιεγρν  
 

Οη επηηφπηνη έιεγρνη έρνπλ σο ζθνπφ λα αμηνινγήζνπλ:  

 ηε θχζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θηλδχλσλ πνπ θέξεη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα κε βάζε 

ηελ αλαιπηηθή επηζθφπεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ,  

 ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΔΔ ζε ζρέζε κε ηε θχζε θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη κε ην είδνο θαη κέγεζνο ησλ θηλδχλσλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ,  

 ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ ππνβαιιφκελσλ επνπηηθψλ ζηνηρείσλ,  

 ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  
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Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ, νη ειεγθηέο έρνπλ 

πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

1. Πξνγξακκαηηζκόο ειέγρωλ  

 Οη έιεγρνη κπνξεί λα είλαη γεληθνί κε αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΔ 

θαη δηαρείξηζεο φισλ ησλ θηλδχλσλ (πηζησηηθφ, αγνξάο, επηηνθίσλ, 

ζπλαιιαγκαηηθφ, ξεπζηφηεηαο, ιεηηνπξγηθφ), ή εηδηθνί αλά θίλδπλν ή κέξνο 

θηλδχλνπ. Ζ απφθαζε γηα ηε δηελέξγεηα γεληθνχ ή εηδηθνχ ειέγρνπ ζπλήζσο 

ζπλδέεηαη θαη κε ην κέγεζνο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

 Δηδηθνί έιεγρνη απνθαζίδνληαη ζε κία ζεηξά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε αμηνιφγεζεο λέσλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ λέα πξντφληα ή λέεο αγνξέο. Δηδηθφηεξα γηα ηα ζπγαηξηθά πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ιφγνπο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηαρείξηζεο πφξσλ, αμηνινγνχληαη νη δηαδηθαζίεο 

θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη ην κεηξηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ΔΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε επίπεδν νκίινπ. Με βάζε ην απνηέιεζκα ηεο 

αμηνιφγεζεο απηήο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη 

θαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, απνθαζίδεηαη ε δηελέξγεηα 

εηδηθνχ ειέγρνπ ή ζπλνιηθήο επηζθφπεζεο ηνπ ζπγαηξηθνχ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο.  

 Δηδηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη επίζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ (IT Audit), γηα ηελ επάξθεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ πξφιεςεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο ή 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη έιεγρνη δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Οη ελ ιφγσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν ελψ ν έιεγρνο 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη κέζσ δείγκαηνο ειέγρνπ 

απνθεληξνπνηεκέλα. 

 Έθηαθηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη θαηά θαλφλα κεηά απφ έθηαθηα γεγνλφηα πνπ 

επεξεάδνπλ ή κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηνλ 

θίλδπλν θήκεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

 Οη ηαθηηθνί έιεγρνη πξνγξακκαηίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ απηφ ιακβάλνληαη ππφςε:  
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α) νη αμηνινγήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο 

κνλάδεο αμηνιφγεζεο επνπηηθψλ ζηνηρείσλ (off-site) κε βάζε ζεηξά δεηθηψλ θαη 

κεγεζψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία:  

 Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο  

 Δπάξθεηα Πξνβιέςεσλ  

 Δμέιημε θαη κεηαβιεηφηεηα ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε (πξν θαη 

κεηά απφ πξνβιέςεηο) > ησλ 90 εκεξψλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα  

 Πνζνζηφ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζε ζρέζε 

κε ην χλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ  

 Ρεπζηφηεηα  

 Δπαηζζεζία ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο  

 πκκεηνρή θαη κεηαβιεηφηεηα ησλ εζφδσλ απφ δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο,  

β) εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα (εμαγνξέο-ζπγρσλεχζεηο, λέεο αγνξέο θαη λέα πξντφληα, ηαρεία 

πηζησηηθή επέθηαζε, πςειή ζπγθέληξσζε ζε θιάδνπο ή /θαη ρψξεο, πιεξνθνξίεο απφ 

ηελ αγνξά),  

γ) ε ζεκαληηθφηεηα ησλ επξεκάησλ ησλ πξνεγνπκέλσλ ειέγρσλ θαη ε αλάγθε 

παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ,  

δ) ν ρξφλνο πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν,  

ε) ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

πξφιεςε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζψο θαη ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηελεξγείηαη επηζθφπεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε ελδερφκελεο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

 

2. Γηελέξγεηα επηηόπηωλ ειέγρωλ  

θνπφο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ΔΔ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο, 

δηαρείξηζεο θαη κέηξεζεο ηνπ/ησλ θηλδχλνπ/λσλ θαζψο θαη ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα (γηα ηα ΔΔ, ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, 

ηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε, ηελ επάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξφιεςε 
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λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηε 

δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ), δηελεξγνχληαη ζπλεληεχμεηο κε αξκφδηα ζηειέρε ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξαθηηθά θαη νη εθζέζεηο δηαθφξσλ 

επηηξνπψλ θαζψο θαη νη εθζέζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Δπηπιένλ, σο εξγαιεία 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ ΔΔ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

εθαξκφδνληαη κεζνδνινγίεο δεηγκαηνιεςίαο.  

Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ ιακβάλεη ππφςε 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη δηελεξγείηαη ζε 5 βαζκίδεο: Πνιχ θαιή (1), 

Ηθαλνπνηεηηθή (2), Απνδεθηή (3), Κάησ ηνπ Απνδεθηνχ (4), Με Ηθαλνπνηεηηθή (5). Ζ 

παξαπάλσ αμηνιφγεζε ελζσκαηψλεηαη ζην ζχζηεκα εγθαίξνπ πξνεηδνπνηήζεσο θαη 

αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

 

3. Οινθιήξωζε ηνπ ειέγρνπ  

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζε γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηε 

Γηνίθεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή θαη κε ηνλ ππεχζπλν ηεο ππφ έιεγρν 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε ζπδήηεζε ησλ βαζηθψλ δηαπηζηψζεσλ ηνπ ειέγρνπ. 

Γηακνξθψλεηαη ην πφξηζκα κε βάζε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη πεξηερφκελν. Σν 

πφξηζκα δηαβηβάδεηαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ηίζεηαη ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία γηα 

ηελ απάληεζή ηνπ. Ζ πιεξφηεηα ηεο απάληεζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

αμηνινγείηαη θαη αλαιφγσο δηακνξθψλεηαη ρξνλνδηάγξακκα δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

θπξίσο γηα ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

απνδίδεη πξσηεχνπζα ζεκαζία. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο αλαηίζεηαη ζην αξκφδην ηκήκα αμηνιφγεζεο επνπηηθψλ ζηνηρείσλ 

(off-site). 

4.7 Δπνπηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Ππιώλα 2  

ηαλ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ην 

Ν.3601/2007, ηελ Οδεγία 2006/48/ΔΚ θαη ηηο ζρεηηθέο ΠΓ/ΣΔ, ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ζεηξά κέηξσλ σο αθνινχζσο:  

 ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί παξαβάζεηο ή ειιείςεηο ζηελ ηήξεζε 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, επηβάιινληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, πνηλέο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Οη πνηλέο απηέο κπνξεί λα είλαη 

ρξεκαηηθέο (πξφζηηκα) ή δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα 
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ηεο παξάβαζεο. ηηο δηνηθεηηθέο πνηλέο πεξηιακβάλεηαη αθφκα θαη ε 

αλάθιεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αμηνινγεί φηη ππάξρεη 

δπζαλαινγία κεηαμχ ησλ αλαιακβαλνκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ θαη 

ησλ ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, δηακνξθψλεη ην εχξνο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ψζηε λα 

βειηησζνχλ ηα Δ ή λα εληζρπζνχλ ηα θεθάιαηα, είηε σο καθξνπξφζεζκε 

απαίηεζε είηε σο άκεζε ελέξγεηα.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ζπλεθηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (ζε ζπγθεθξηκέλα ραξηνθπιάθηα θαη ηδίσο 

φζν αθνξά ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ θηλδχλσλ) ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα 

απαηηήζεη απφ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα:  

1. λα πξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή πξνβιέςεσλ,  

2. λα ζηακαηήζεη ή λα πεξηνξίζεη νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ή/θαη θαηαζηήκαηα 

πξνζσξηλά,  

3. λα ελδπλακψζεη ηα ζπζηήκαηα θπξίσο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν 

νξηζκέλσλ θηλδχλσλ εθαξκφδνληαο απζηεξφηεξα εζσηεξηθά φξηα ηδίσο γηα 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Ππιψλα 1,  

4. λα πξνηείλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ππεπζχλσλ ζηειερψλ θαηά ηελ ΠΓ/ΣΔ 

2577/9.3.2006.  

Σα αλσηέξσ κέηξα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ. 

Χζηφζν φηαλ εθηηκάηαη φηη ηα αλσηέξσ κέηξα δελ ζα θέξνπλ ην επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζεί ε απαίηεζε 

γηα πξφζζεηα θεθάιαηα θαη ηδίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο φπνπ:  

 Έρεη δηαγλσζζεί ζεκαληηθή θαη επαλαιακβαλφκελε αδπλακία ζηα ΔΔ ή 

αλακέλεηαη φηη ζα εθδεισζεί αλεπάξθεηα ησλ ΔΔ ιφγσ αλαδηαξζξψζεσλ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε επέθηαζε ζε λέεο ιεηηνπξγίεο/ 

πξντφληα/ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη επαξθήο θαη αμηφινγε 

εκπεηξία.  

 Δθηηκάηαη φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζπζηεκαηηθά ππνεθηηκά ηνπο θηλδχλνπο 

εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο ηαρείαο αλάπηπμεο ή ζεκαληηθήο ζπγθέληξσζεο ζε 
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νξηζκέλνπο αληηζπκβαιιφκελνπο, ζε νηθνλνκηθνχο θιάδνπο ή γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο.  

 Τπάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο γηα αλακελφκελεο δεκηέο ή αλεπαξθή 

θεξδνθνξία κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ΓΚΔ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή επίπησζε ηπρφλ κείσζεο ηνπ ΓΚΔ κεζνπξφζεζκα ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην πξνθίι θηλδχλσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επίπησζεο ζηελ ξεπζηφηεηα θαη ηε θήκε ηνπ.  

 Τπάξρεη δηαπηζησκέλε δπζθνιία ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηνπο κεηφρνπο 

(π.ρ. πεξηπηψζεηο ιίγσλ κεηφρσλ απφ κία νηθνγέλεηα, ζπλεηαηξηζηηθέο 

ηξάπεδεο).  

 Παξαηεξείηαη ηαρεία θαη ζεκαληηθή αλάπηπμε ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο 

ππνδνκέο/ ζπζηήκαηα ή ζε θηλδχλνπο ζεκαληηθνχο σο πξνο ην χςνο ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, σο πξνο ηελ επίπησζε ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα αιιά θαη σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ αγνξψλ.  

 Έρνπλ δηαπηζησζεί ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη παξαιείςεηο φζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξφιεςε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3606/2007 θαη ησλ 2597/31.10.2007 

θαη ΠΓ/ΣΔ 2600/28.11.2007.  

Σν χςνο ησλ πξφζζεησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ εμεηδηθεχεηαη θαηά πηζησηηθφ 

ίδξπκα θαη κπνξεί λα αλαζεσξείηαη αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ππιψλα 2, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ 

ππνζηεξίδεη θάπνηνλ απηφκαην θαλφλα πνπ λα ζπλδέεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ 

κε ηελ επηβνιή πξφζζεησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα απφ 

ηηο αλαιεθζείζεο πξσηνβνπιίεο άκεζεο αληηκεηψπηζεο ησλ αδπλακηψλ. Καηά ηελ 

θξίζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε σο άλσ απαίηεζε γηα πξφζζεην θεθάιαην είλαη 

δπλαηφλ λα επηβάιιεηαη ζηα βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα (TIER I) ή ιακβάλνληαο ππφςε 

κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ηνπ TIER II, TIER III εθφζνλ αμηνινγεζεί 

ζεηηθά ε ζηαζεξφηεηά ηνπο.  
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα αθφινπζα:  

 Σν επίπεδν ή θαη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Σν 

πηζησηηθφ ίδξπκα νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε αλάπηπμή ηνπ ζπκβαδίδεη κε 

ηελ αλαγθαία θεθαιαηαθή επάξθεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ.  

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα.  

 Ζ νξζφηεηα ηεο θαηαλνκήο θεθαιαίνπ ζηνλ φκηιν. ε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ ζπγαηξηθέο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θηλδχλσλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα επηβάιεη θαηάιιεια φξηα ψζηε ε 

θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ ζπγαηξηθή λα αληηζηνηρεί ζηνλ ηξέρνληα ή 

αλακελφκελν θίλδπλν.  

 Ζ θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη θαηά πφζνλ ηα ζπζηήκαηα 

αληηκεησπίδνπλ ηελ επίπησζε απηή.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ πξφζζεησλ θεθαιαίσλ ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα παξαθάησ θξηηήξηα, ηφζν ζε απφιπην κέγεζνο, φζν 

θαη ζε ζχγθξηζε κε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα κε αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο:  

 Πνζνηηθνύο δείθηεο όπωο:  

• ε δηάξζξσζε θαη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη 

εηδηθφηεξα ην χςνο ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο,  

• ην κέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ νκίινπ κε ζπγθξηηηθά πςειφηεξν 

θίλδπλν,  

• ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε θάζε δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηνπ νκίινπ, ηε δπλακηθφηεηα 

θαη ηε δηαηεξεζηκφηεηά ηνπο,  

• ην πξνθίι θηλδχλνπ π.ρ. φζν αθνξά  

o ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν:  

− ηελ πνηφηεηα ησλ ραξηνθπιαθίσλ (εμέιημε είηε ρξνληθά είηε ζε δηάθνξεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη δείθηεο δαλείσλ ζε πξνζσξηλή/ νξηζηηθή 

θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο θάζε θαηεγνξίαο 
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ραξηνθπιαθίνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο, εμέιημε θαη δείθηεο 

ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πηζησηηθψλ δηαβαζκίζεσλ θαη ηδίσο 

ηνλ δείθηε «αθάιππηεο απφ πξνβιέςεηο θαζπζηεξήζεηο >90 εκεξψλ 

/Ίδηα Κεθάιαηα»),  

− ηε δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηε ζπγθέληξσζε (ζε κεγάινπο πειάηεο, θαηά 

θιάδν θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ρψξα).  

o ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο:  

 ηε ζρέζε ησλ θαζαξψλ δαλείσλ απφ πξνβιέςεηο σο πξνο ηηο 

θαηαζέζεηο,  

 ηνλ θαζαξφ δηαηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πξνο ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ.  

 

 Πνηνηηθνύο δείθηεο όπωο:  

• ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζήο ηεο 

δεδνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ,  

• ηελ πνηφηεηα ησλ ΔΔ θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο εμειίμεηο,  

• ην βαζκφ ζπληεξεηηθφηεηαο ησλ ΔΔ φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ δηαβαζκίζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

γηα ηνπο ίδηνπο πειάηεο,  

• ηα απνηειέζκαηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΚΡΗΣΗΚΖ 
 

 

Σν δεχηεξν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο είρε θπζηθά κεγάιν αληίθηππν ζηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα θαη επεξέαζε ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δηδηθφηεξα ην πιαίζην ηεο 

επνπηείαο πνπ θαζηεξψζεθε κέζσ ηνπ Ππιψλα ΗΗ  απνηέιεζε πξαγκαηηθή πξφθιεζε 

γηα επνπηεία θαη ηξάπεδεο. 

Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ είλαη πάληνηε  θάηη  ζεηηθφ αιιά 

κπνξεί λα έρεη θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο βαζίδεηαη ζεκαληηθά ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα ηνπ νπνίνπ ε ειεγθηηθή ηθαλφηεηα, θπξίσο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ε αθνζίσζε ζηνπο  ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε Βαζηιεία Η δελ 

ζεσξείηαη πάληα  δεδνκέλε. Ζ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ησλ 

ρσξψλ ελδπλακψλεη ηηο πηζαλφηεηεο εζηθψλ πηέζεσλ ή πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

θινλίδνληαο ηελ αμηνπηζηία ησλ επνπηηθψλ θνξέσλ θαη κειινληηθά  ηε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, αλεζπρία πξνθαιεί ε  δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

κεζφδσλ πνπ ζα πηνζεηήζεη ε επνπηηθή αξρή θάζε ρψξαο, θαζψο νη επνπηηθέο αξρέο 

θαζνδεγνχκελεο απφ πνηθίια ζπκθέξνληα ή πνιηηηθέο πηέζεηο, ελδέρεηαη λα νξίζνπλ 

ιηγφηεξν απζηεξά κέηξα ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο άιισλ ρσξψλ, ζηνρεχνληαο ζηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ησλ ηξαπεδψλ ηεο ρψξαο ηνπο. Ζ απάληεζε ζηηο 

παξαπάλσ αλεζπρίεο είλαη  ε έληνλε πξνζπάζεηα γηα ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηνπο, αλ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν θξίλεηαη αξθεηά δχζθνιν 

εγρείξεκα. 

Ο θαλφλαο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ νξίδεη ζην ππιψλα ΗΗ ην επνπηηθφ πιαίζην γηα ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ επφπηε 

θαηαγσγήο (home supervisor) θαη ηνπ επφπηε ππνδνρήο (host supervisor). Οξηζκέλα 

απφ ηα ζέκαηα πνπ επηδεηνχλ βειηίσζε αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ζε δηεζλέο 

επίπεδν είλαη θαη ε κείσζε ησλ επνπηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, ε θαηαλφεζε ησλ 

ζπζηεκηθψλ δηεξγαζηψλ, ε αλάπηπμε πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ε κεηαθνξά 

ξεπζηφηεηαο κεηαμχ κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο πνπ εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 

Παξάιιεια κε απηέο ηηο βειηηψζεηο, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζε πην απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ είλαη ε πινπνίεζε ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ Βαζηιεία ΗΗ ππνηίκεζε νξηζκέλνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη γεληθά 

ππεξεθηίκεζε ηε δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά απηνχο 
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ηνπο θηλδχλνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο έρεη πεη άιισζηε θαη ν Jose Maria 

Roldan, Πξφεδξνο ηνπ Standards Implementation Group (SIG) ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ γηα 

ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία, «Ζ Βαζηιεία ΗΗ δελ είλαη ηέιεηα αιιά δελ ήηαλ παξνχζα ζε 

πνιιέο ρψξεο- φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ΖΠΑ- νπφηε δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη 

απνηξέςεη ηελ θξίζε» Ζ Βαζηιεία ΗΗ ζηε πξαγκαηηθφηεηα δελ «εμαθαλίζηεθε» απηφ 

πνπ ζπκβαίλεη απιά είλαη φηη ε ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ελζσκαηψλεη ηελ ΗΗ, δελ 

ηελ αληηθαζηζηά.  

Οπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ ιάβεη κειινληηθά ε επνπηεία είλαη ζίγνπξν φηη 

κεγάινη θαη πνιχπινθνη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί (ζπζηεκηθά ζεκαληηθνί - systemically 

important) ζα έρνπλ πην απζηεξή πξνιεπηηθή επνπηεία, κε πεξηνξηζκνχο ζηηο κνξθέο 

αλάιεςεο θηλδχλσλ θαη θαιχηεξε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.  
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