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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και 

ευμετάβλητους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα την 

τελευταία πενταετία με το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι παγκόσμιες 

εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές εδώ και πολλά χρόνια οργανώνονται και 

δημιουργούν πλαίσια λειτουργίας ώστε να οριοθετήσουν και να θέσουν υπό 

παρακολούθηση αυτόν τον πολύ δυναμικό και σημαντικό τομέα της οικονομίας. Η 

σημασία της εποπτείας και της συνεχούς παρακολούθησης των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών επαληθεύτηκε δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο με την εκκίνηση της 

κρίσης από τον εν λόγω τομέα. Όπως επίσης επαληθεύτηκε και η μεταβλητότητα του 

χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, καθώς ένα επικαιροποιημένο ρυθμιστικό πλαίσιο 

όπως η Βασιλεία ΙΙ κατέστη ξεπερασμένο και μη επαρκές μέσα σε λίγα χρόνια από 

την έναρξη της εφαρμογής του. 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον 

αναγνώστη το εποπτικό πλαίσιο που καλύπτει τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

και τη σημασία που αυτό δίνει στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία ενός 

οργανωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις του 

χρηματοπιστωτικού τομέα τόσο στον ελληνικό όσο και στο παγκόσμιο περιβάλλον 

και ειδικότερα στο χρονικό της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στο τέλος 

του πρώτου κεφαλαίου δίνεται μια εικόνα των μελλοντικών συνθηκών του τομέα στη 

μετά κρίσης εποχή. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται το παγκόσμιο και εγχώριο εποπτικό καθεστώς, 

όπως διαμορφώνεται σήμερα. Εκτενής αναφορά γίνεται στην κύρια εποπτική αρχή 

για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, την Επιτροπή της Βασιλείας. 

Παρουσιάζεται η δομή της, τα τρία σύμφωνα που την χαρακτηρίζουν και το χρονικό 

από τη δημιουργία του καθενός έως την αναθεώρησή του. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται οι βασικές έννοιες του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο μεταφέρουμε το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου σε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό και παρουσιάζουμε τη 

δομή του, τον τρόπο λειτουργίας του και το ρόλο του κάτω από τα νέα δεδομένα της 

Βασιλείας ΙΙΙ. Τέλος παραθέτουμε τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας.  
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ABSTRACT 
 

 

The financial sector is one of the most dynamic and volatile sectors of the 

global economy. This is amply demonstrated in the last five years with the outbreak of 

the financial crisis. Global supervisory and regulatory authorities for many years 

organized and create frames function to define and put under surveillance this very 

dynamic and important sector of the economy. The importance of supervision and 

continuous monitoring of financial institutions verified unfortunately with the worst 

way in the beginning of the crisis in this sector . As also verified the volatility of the 

financial environment, in the way of  an updated regulatory framework such as Basel 

II became obsolete and inadequate in a few years from its first implementation. 

This thesis aims to present to the reader the supervisory framework covering 

financial institutions and its importance  to the proper and efficient functioning of an 

organized system of internal control in each financial institution. The first chapter 

gives a detailed report on recent developments in the financial sector both in Greek 

and in the global environment and especially in the time of global financial crisis. At 

the end of the first chapter gives an overview of future conditions in the sector in the 

post crisis era. 

The second chapter defines the global and domestic supervisory system , as it 

stands today. Extensive reference is made to the leader regulator for financial 

institutions , the Basel Committee . The chapter shows the structure of the three 

consonants which characterize the Committee,  by the time of the creation of each one 

to its revision. 

The third chapter presents the basic concepts of internal control system while 

the last chapter transfer the system of internal control in a financial institution and 

present its structure, how it works and its role under the new standards of Basel III 

Finally we present the conclusions of this thesis . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η οικονομία, όπως γνωρίζουμε κάνει κύκλους, δεν είναι ποτέ στάσιμη. Τα 

τελευταία πέντε χρόνια περίπου, διανύουμε μια περίοδο ύφεσης της οικονομίας. Αν 

και οι οικονομικοί κύκλοι επαναλαμβάνονται, δεν είναι πάντα ίδιοι ως προς την 

ένταση και την διάρκειά τους. Από την άλλη βέβαια σε περιόδους μεγάλης ύφεσης, 

όπως αυτή του 1930, το χρηματοπιστωτικό σύστημα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 

τόσο στην δημιουργία αυτού του κλίματος όσο και στην αποσυμφόρηση του. 

 Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι καταλύτης στο σύγχρονο περιβάλλον 

των αγορών και των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης. Ένα βιώσιμο και 

φερέγγυο τραπεζικό σύστημα απορροφά αποτελεσματικά τους κραδασμούς μιας 

χρηματοοικονομικής κρίσης. Οι αρνητικές επιπτώσεις μιας τραπεζικής κρίσης όμως 

μεταφέρονται σαν να βρίσκονται σε συγκοινωνούντα δοχεία, σε όλους τους τομείς 

της οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον σε μια τέτοια περίοδο διαρθρωτικών 

εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία, η εμφάνιση νέων κινδύνων διευκολύνει την 

επέκταση των τραπεζικών κρίσεων. Οι κίνδυνοι ήταν ανέκαθεν ένα μεγάλο κομμάτι 

της εργασίας των τραπεζών και η αντιμετώπιση τους  βασικό γρανάζι για την 

συνέχιση των δραστηριοτήτων τους(going concern). Το σύστημα εσωτερικού έλεγχου 

και ειδικότερα η μονάδα διαχείρισης κινδύνων αποτελούν για τον παραπάνω λόγο 

αναπόσπαστα στοιχεία ενός τραπεζικού ιδρύματος. 

 Η πρόσφατη κρίση κατέδειξε την ανάγκη για αναθεώρηση και επικαιροποίηση 

του τραπεζικού εποπτικού πλαισίου. Το κύριο όργανο που επιβάλλει κανόνες για την 

εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, μέσω της έκδοσης 

κανονιστικών εφαρμογών, είναι η Επιτροπή της Βασιλείας. Οι παρεμβάσεις της μέσω 

των γνωστών σε όλους συμφώνων (Βασιλεία Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) αποτελούν εδώ και χρόνια τη 

βάση για την λειτουργία ενός σταθερού και αταλάντευτου χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Βέβαια οι αναθεωρήσεις των συμφώνων καταδεικνύουν την δυναμική των 

σύγχρονων κινδύνων και την μεταβλητότητα των οικονομικού περιβάλλοντος, 

στοιχεία που απαιτούν γρήγορα αντανακλαστικά και ικανότητες πρόβλεψης της 

πορείας των αγορών από την πλευρά των εποπτικών οργανισμών. 

 Η εποπτεία των τραπεζών δεν είναι, και ούτε θα έπρεπε να είναι, έργο μόνο 

της Επιτροπής αλλά μια συνολική εργασία. Θεσμικά όργανα σε κάθε χώρα, όπως οι 

κεντρικές τράπεζες, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς και οι ελεγκτικές επιτροπές 

εργάζονται καθημερινά πάνω στον έλεγχο και την σταθερότητα των οργανισμών 

τους. Σε αυτό το πολυσύνθετο οικονομικό περιβάλλον ο εσωτερικός έλεγχος έχει 

αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, ως μια λειτουργία ζωτικής 

σημασίας για την επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων και των τραπεζών 

ειδικότερα. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον σημαντικότατο ρόλο 

που διαδραματίζει η υπηρεσία εσωτερικού έλεγχου στους τραπεζικούς οργανισμούς. 

Η εναρμόνιση των τραπεζών στις απαιτήσεις της Επιτροπής της Βασιλείας είναι 

σήμερα μια δεδομένη αναγκαιότητα και το σύστημα εσωτερικού έλεγχου δεν μπορεί 

να παραμείνει ανεπηρέαστο αυτών των συνεχών και δομικών αλλαγών. Η εποπτεία 

των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τονίσαμε και παραπάνω, δεν είναι ατομική δουλειά 

αλλά μια αδιάκοπη συνολική προσπάθεια των φορέων που περιβάλλουν έναν 

οργανισμό. Στην εργασία που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε πως 

το σύστημα εσωτερικού έλεγχου λειτουργεί και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των 

εποπτικών πλαισίων, ώστε να προσφέρει την απαραίτητη ανατροφοδότηση στις 

διοικήσεις των τραπεζών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Στην παρούσα ενότητα θα κάνουμε μια αρχική αναφορά στα γεγονότα που 

σημάδεψαν τον τραπεζικό χώρο τα τελευταία 30 χρόνια, από την αλλαγή στο 

σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών μέχρι και την σημερινή τραπεζική κρίση, την 

διαδρομή, τα εμπόδια και τον εκσυγχρονισμό των τραπεζικών εργασιών τόσο 

εγχώρια όσο και παγκοσμίως. Επιπλέον θα εισάγουμε τον αναγνώστη στη νέα δομή 

του τραπεζικού συστήματος μέσω της αλλαγής των τραπεζικών λειτουργιών και της 

εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών πέρα από τις βασικές εργασίες τους, 

μερικές από τις οποίες οδήγησαν και στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που 

βιώνουμε σήμερα. 

1.2 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο αποτελείται από τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αποτελεί την ραχοκοκαλιά ενός οικονομικού 

συστήματος. Η ανάπτυξη μιας οικονομίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα 

αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία δεν θα 

μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. 

 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες συντελέστηκαν τρομακτικές αλλαγές για τα 

δεδομένα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Είναι μια περίοδος σταδιακής 

απελευθέρωσης των τραπεζικών εργασιών και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σε 

αυτές τις μεταβολές πολλοί λόγοι συνετέλεσαν. Σημείο κλειδί για την εκκίνηση 

αυτών των διεργασιών αποτέλεσε η ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ τον Ιανουάριο 

του 1981, γεγονός που επέβαλλε την εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο. Λίγα χρόνια 

νωρίτερα είχε ήδη ξεκινήσει μία σταθερή και συνεχής μείωση των επιτοκίων των 

καταθέσεων, ενώ μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία ο καθορισμός των επιτοκίων 

από το κράτος είχε περιοριστεί σε λίγες κατηγορίες. Βασικό χαρακτηριστικό της 

δεκαετίας 1980-1990 είναι η πρώτη προσπάθεια δανεισμού των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και η μείωση της διαφοράς των επιτοκίων καταθέσεων και 

χορηγήσεων, χωρίς πάντως ιδιαίτερη επιτυχία. Οι τράπεζες αυτή την περίοδο 

συνέχιζαν να βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο σε ποσοστό άνω του 90%. 

 Η επόμενη δεκαετία βρίσκει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα σε μια 

κατάσταση πλήρους απελευθέρωσης και άκρατου ανταγωνισμού. Οι ιδιωτικές 

τράπεζες εκμεταλλευόμενες την απελευθέρωση των αγορών και της κίνησης 

κεφαλαίων κερδίζουν μεγάλο μερίδιο αγοράς ενώ οι πιστώσεις αυξάνονται σε 

συνδυασμό με σταθερά επιτόκια χορηγήσεων. Πολλές τράπεζες εξωτερικού έρχονται 

να προστεθούν στον εγχώριο τραπεζικό τομέα, αυξάνοντας ακόμη παραπάνω τον 

ανταγωνισμό ενώ οι τραπεζικές λειτουργίες επεκτείνονται πέρα από τις βασικές, 

αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των τραπεζών είχαν δικές τους ασφαλιστικές και 

χρηματιστηριακές θυγατρικές. 
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 Στην πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα οι παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες 

και προϊόντα έχουν πλαισιωθεί από νέες σύνθετες υπηρεσίες για τους πελάτες των 

τραπεζών. Πληθώρα νέων προϊόντων, στα οποία θα κάνουμε εκτενή αναφορά 

παρακάτω, όπως ασφαλιστικές υπηρεσίες, επενδυτικά προϊόντα, υπηρεσίες factoring 

και leasing, πιστωτικές κάρτες, αλλά και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως το e-

banking και το mobile banking αρχίζουν να επιστρατεύονται στο βωμό της 

κερδοφορίας και της εξυπηρέτησης του πελάτη, από όπου και να βρίσκεται και για 

ότι επιθυμεί. Ένα ακόμη στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτή την δεκαετία είναι η 

συγκέντρωση των τραπεζικών ιδρυμάτων μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών και η 

εξάπλωση των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό και ειδικά στα 

βαλκάνια. 

 Μέσα από μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από επιθετικές κινήσεις των 

εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων με εξαγωγές, συγχωνεύσεις, ευέλικτες πιστώσεις σε 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εισαγωγές νέων πολύπλοκων προϊόντων και 

υπηρεσιών πέρα από τις παραδοσιακές εργασίες, οι ελληνικές τράπεζες έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν απότομα τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης που 

πλησίαζε απειλητικά από την Αμερική. Και φυσικά όπως αποδείχθηκε, όχι μόνο δεν 

ήταν έτοιμες για κάτι τέτοιο, αλλά η ξαφνική αναδιάρθρωση των οικονομικών 

συνθηκών αποκάλυψε τις αδυναμίες και τις κακώς οργανωμένες στρατηγικές κινήσεις 

της προηγηθείσας περιόδου, η οποίες στηρίχθηκαν στο βραχυπρόθεσμο κέρδος και 

όχι στην μακροπρόθεσμη ευημερία. Σήμερα μέσα στην «καταιγίδα» της κρίσης οι 

επιθετικές εξαγορές δίνουν τη θέση τους στη σε συρρίκνωση της τραπεζικής αγοράς 

και στις ανακεφαλαιοποιήσεις που θα τις καταστήσουν βιώσιμες και θα 

δημιουργήσουν συνθήκες σταθερότητας και εμπιστοσύνης τόσο στο 

χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. 

1.3 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 Η ελληνική τραπεζική αγορά είναι μια μικρογραφία της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής σκηνής με μια καθυστέρηση στην παρουσίαση των γεγονότων. 

Σε αυτή την παράγραφο θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις μεγάλες αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, 

την σύγχρονη εικόνα που διαμόρφωσαν και τις προοπτικές που διαφαίνονται στον 

κλάδο για το μέλλον. 

 Μετά την κατάρρευση του συστήματος των σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών(Bretton Woods), ακολούθησε μια σειρά γεγονότων που συνέτειναν στην 

αντιμετώπιση της νομισματικής αστάθειας και στην απελευθέρωση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με σταθερά και προκαθορισμένα βήματα οι 

Ευρωπαίοι ηγέτες σχεδίαζαν την οικονομική ολοκλήρωση μέσω της νομισματικής 

ολοκλήρωσης. Στο ίδιο μήκος κύματος της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της 

απελευθέρωσης των κεφαλαίων ακολουθούσε και η Αμερική. Η συνθήκη της 

Λισσαβόνας μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών ήταν μία από τις πρώτες κινήσεις προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο για το Ευρωπαϊκό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν η έκδοση της «λευκής βίβλου», όπως ονομάστηκε, 

η οποία παρουσιάζει τις προτεραιότητες σε θέματα πολιτικής για τις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από το 2005 έως το 2010. Μεταξύ των θεμάτων που 

παρουσιάζονται, ξεχωρίζουν η άρση των τελευταίων εμποδίων για τη διασυνοριακή 

ενοποίηση του τραπεζικού τομέα και η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα 

εποπτείας, θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε ενδελεχώς στη συνέχεια της έρευνας και 
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συγκεκριμένα στην Επιτροπή της Βασιλείας και στα σύμφωνα που έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση της τραπεζικής εποπτείας. 

 Κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών η οικονομική και 

κοινωνική άνθηση βοήθησε πολύ τις επιθετικές και αναπτυξιακές κινήσεις των 

τραπεζών μέσω των εξαγορών, των συγχωνεύσεων και των πολιτικών επέκτασης 

τους σε διαφορετικές χώρες. Χαρακτηριστικά είναι τα μερίδια αγοράς των 20 

μεγαλύτερων τραπεζών παγκοσμίως τα οποία τα τελευταία χρόνια τείνουν συνεχώς 

αυξανόμενα. Αυτά συνέβαιναν έως και το 2006-2007 χρονιά στη οποία άρχισε να 

σκάει η «φούσκα» των τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων στην Αμερική με 

αποτέλεσμα οι τράπεζες να αναζητούν εναγωνίως κεφάλαια ώστε να καλύψουν την 

ρευστότητα τους. Αναπόφευκτα οι επιθετικές κινήσεις των τραπεζών πέρασαν σε 

δεύτερη μοίρα και ο σκοπός τους πλέον μέχρι και σήμερα είναι να συμπτύξουν τις 

εργασίες τους και ακόμα να κλείσουν τις θέσεις τους σε άλλες χώρες ώστε να 

μπορέσουν να παραμείνουν βιώσιμες, κάτω και από τις νέες απαιτήσεις της 

Βασιλείας ΙΙΙ. 

 Η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως αναφέραμε και 

παραπάνω κρίνεται αναγκαία λόγω των αυξανόμενων και πολύπλοκων κινδύνων που 

εμφανίζονται παράλληλα με την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Τα 15 

τελευταία χρόνια και κυρίως μετά το πρόβλημα με το αντισταθμιστικό ταμείο οι 

τράπεζες έχουν διασπείρει την έκθεση τους στον πιστωτικό κίνδυνο μέσω νέων 

τεχνικών μεταβίβασης, όπως τα παράγωγα προϊόντα και οι τιτλοποιήσεις χρέους. Τα 

παράγωγα είναι μια κατηγορία σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων που 

δημιουργούνται από τα παραδοσιακά χρεόγραφα, και είχαν ως στόχο αρχικά να 

αντισταθμίσουν τον κίνδυνο να μην αποδώσουν τα χρεόγραφα τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Φυσικά δεν παρέμειναν ως αντισταθμιστικό εργαλείο, αλλά 

χρησιμοποιήθηκαν για λόγους κερδοσκοπίας και χειραγώγησης της αγοράς, ή ακόμη 

και ολόκληρων κρατών (Ελλάδα), με αποτέλεσμα η συνολική τους ονομαστική αξία 

να έχει εικοσαπλασιαστεί μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια. Τα παράγωγα μπορεί να 

άλλαξαν ριζικά το τοπίο στην διαχείριση των κινδύνων αλλά συγχρόνως διευκόλυναν 

τον εφησυχασμό και την αφερέγγυα πληροφόρηση των συμβαλλομένων μερών. 

 Μία ακόμη κατηγορία κεφαλαίων που έκανε δυναμική εμφάνιση ήταν τα 

hedge funds και τα private equity funds, τα οποία όπως και τα παράγωγα στηρίζονται 

στην υψηλή μόχλευση για να επιτύχουν υψηλό κέρδος. Τα πρώτα είναι μια κατηγορία 

αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν με σκοπό το βραχυχρόνιο κέρδος μέσω της 

υψηλής μόχλευσης, ενώ τα δεύτερα αποτελούν ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία σε 

συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες κάποιες φορές αναλαμβάνουν τον 

έλεγχο επιχειρήσεων και αυξάνοντας το χρέος τους χειραγωγούν την αγορά 

δημιουργώντας τεράστια κέρδη και αφήνοντας βέβαια τις περισσότερες φορές τις 

επιχειρήσεις έρμαια δυσμενών διαταραχών. 

 Τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα τα βιώνουμε σήμερα μέσω αυτής της συνεχιζόμενης κρίσης. Τα 

προηγούμενα χρόνια οι ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες είχαν δημιουργήσει ένα 

κλίμα σταθερότητας και ανάπτυξης, με διάθεση για νέες επενδύσεις, νέες θέσεις 

εργασίας, ανάληψη περισσότερων κινδύνων, αλόγιστη χρηματοδότηση και 

δημιουργία νέων ευέλικτων και ελκυστικών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Από 

την άλλη νέοι κίνδυνοι ήρθαν για να δοκιμάσουν τις διοικήσεις των οργανισμών και 

ειδικότερα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με αποτέλεσμα ορισμένες τακτικές 

και πρακτικές που σκόπευαν να δημιουργήσουν συνθήκες ευημερίας και υγιούς 

ανταγωνισμού να καταλήξουν εργαλεία χειραγώγησης των αγορών και δημιουργίας 

ευρύτερης έλλειψης εμπιστοσύνης και αδιαφάνειας. 



 

 
12 

1.4 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 
 Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να κάνουμε μια σύντομη αναφορά 

στην ιστορική αναδρομή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που διανύουμε, 

τα αίτια που την δημιούργησαν, τις συνέπειες της και τις εξελίξεις που αναμένονται 

μετά την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου, με σκοπό να επιστρέψουμε στην 

κερδοφορία και την ανάπτυξη. 

1.4.1 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΜΑΥΡΟΙ ΚΥΚΝΟΙ» 

 
 Τάδε έφη ο γνωστός οικονομολόγος Nouriel Roubini σε πρόσφατη ομιλία του. 

Είναι πλέον γνωστό ότι η οικονομική κρίση ξεκίνησε το 2007 από την Αμερική και 

από την «φούσκα» των δομημένων τίτλων στεγαστικών δανείων. Όμως οι συνθήκες 

για να δημιουργηθεί και να εξελιχθεί αυτή η κρίση είχαν ρίζες κάποια χρόνια 

νωρίτερα. Σε όλες τις οικονομικές κρίσεις στο παρελθόν η πτώση της κερδοφορίας 

οδηγούσε σε αρνητικές επενδύσεις και αυτές με τη σειρά τους σε μείωση της 

παραγωγής και αύξηση της ανεργίας.  Η σηµερινή παγκόσµια κρίση πυροδοτήθηκε 

από την κατάρρευση της αµερικανικής «φούσκας» των ακινήτων, αλλά δεν 

προκλήθηκε από αυτήν. Οι αµερικανικές πιστωτικές υπερβολές σηµειώθηκαν στα 

στεγαστικά δάνεια, στα επαγγελµατικά δάνεια, στις πιστωτικές κάρτες, στα δάνεια 

για αγορά αυτοκινήτου και στα φοιτητικά δάνεια. Σηµειώθηκαν επίσης υπερβολές 

στα προϊόντα που µετέτρεψαν τα χρέη αυτά σε τοξικά οικονοµικά παράγωγα, σε 

δανεισµό των τοπικών κυβερνήσεων, σε εξαγορές επιχειρήσεων χάρη στην κατοχή 

δανειακών εγγυήσεων που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν συµβεί. Παλαιότερα αυτού 

του είδους οι κρίσεις θα ήταν μια εθνική υπόθεση, αλλά το μεγάλο σχέδιο της 

παγκοσμιοποίησης των τελευταίων δύο δεκαετιών μετάλλαξε την Αμερικανική κρίση 

σε παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση γιγαντιαίων διαστάσεων. 

 Για να συνεχίσει να αυξάνεται η αγορά των ακινήτων στις ΗΠΑ, περισσότερα 

νοικοκυριά έπρεπε να έχουν την δυνατότητα να δανείζονται. Όμως, η δεξαμενή των 

υγιών δανειοληπτών γρήγορα εξαντλήθηκε και οι μεσίτες άρχισαν να κοιτάζουν πιο 

μακριά για τη στήριξη της αγοράς. Έτσι οφειλέτες και μεσίτες συμφώνησαν, ότι σε 

περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων το ακίνητο μπορεί να πωληθεί, αποδίδοντας 

ένα κέρδος για τους δανειολήπτες και μια προμήθεια για τους μεσίτες. Είχαν πίστη 

στην απεριόριστη επέκταση της αγοράς, αφού ο καθένας ήταν κατάλληλος για να 

δανειστεί. Οι πύλες της πίστωσης τώρα διαρρηγνύονται. Το αποτέλεσμα ήταν τα 

δομημένα στεγαστικά δάνεια, δάνεια σε επίδοξους ιδιοκτήτες που δεν είχαν 

πιστωτική φερεγγυότητα και που αναπόφευκτα στο μέλλον θα κατέληγαν επισφαλείς. 

 Σε αυτό το σημείο όλοι πίστεψαν ότι το οικονομικό σύστημα ήταν έτοιμο να 

αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτή την κρίση. Η τελευταία όμως έκρυβε ένα μυστικό 

όπλο, τα παράγωγα. Το πρόβλημα με οποιαδήποτε πίστωση, είναι ότι παραμένει στα 

βιβλία του δανειστή μέχρι να τελειώσει, καλά ή άσχημα. Όμως, στις αρχές του 1990 

οι τράπεζες συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσαν να συγχωνεύσουν διαφορετικές 

πιστώσεις σε μια αγορά διαπραγματεύσιμων ομολογιών. Το μεγάλο πλεονέκτημα 

αυτής της διαδικασίας, που είναι γνωστή ως τιτλοποίηση, έγκειται στο γεγονός ότι 

αυτές οι υποσχόμενες υψηλά κέρδη κινητές αξίες, θα μπορούσαν να πωλούνται 

ξεχωριστά σε ενθουσιώδεις (θεσμικούς) επενδυτές, διαγράφοντας παράλληλα δάνεια 

υψηλού κινδύνου από τους ισολογισμούς των τραπεζών. Οι νέες αυτές κινητές αξίες 

ήταν τόσο καλά καμουφλαρισμένες και διαχωρισμένες σε πολλά κομμάτια, που 

έκαναν τους επενδυτές συμμέτοχους των τραπεζών στην ανάληψη αυτού του 
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σοβαρού κινδύνου. Η διαδικασία της τιτλοποίησης ήταν πλέον το «άγιο 

δισκοπότηρο» στη διαχείριση των κινδύνων. Και επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο με 

τις ασφάλειες πάνω στα δομημένα ομόλογα, οι οποίες υπόσχονταν να ασφαλίσουν 

τον επενδυτή σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης αποπληρωμής. Μέσα σε όλα 

αυτά, υπήρχαν και οι μεγάλες εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίες 

βαθμολογούσαν τόσο τα δομημένα ομόλογα, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας 

τους, όσο και τις ασφάλειες πάνω σε αυτά. Οι αξιολογήσεις προέτρεπαν όλο και 

περισσότερους επενδυτές να συμμετέχουν σε αυτή την αγορά των αναξιόπιστων 

τίτλων. Όμως το σύστημα και η πολύπλοκη δομή του, είχε καταστεί ιδιαίτερα 

ευάλωτο στις κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές αλλαγές και έτσι στην πρώτη 

μικρή και ασήμαντη αλλαγή το ντόμινο έπεσε. Μια μείωση 0,25 μονάδων βάσης στα 

επιτόκια από την FED οδήγησε μέσα σε λίγο διάστημα πολλά νοικοκυριά στην 

αδυναμία αποπληρωμής των δόσεων τους. Αυτό είχε αποτέλεσμα να γίνει πιο 

αυστηρή η πιστωτική πολιτική, να συμπιεστεί η αγορά των ακινήτων και να μειωθούν 

οι τιμές τους σε σημείο χαμηλότερο και από τα ίδια τα δάνεια. Η αρχή του τέλους 

είχε φτάσει, και αυτό ήρθε να το επιβεβαιώσει η κατάρρευση της Lehmann Brothers 

και η σωτηρία της τελευταίας στιγμής για την ασφαλιστική AIG. Ο πανικός στην 

αγορά δεν άργησε να έρθει και η διάχυση της κρίσης σε μια παγκοσμιοποιημένη 

κοινωνία ήταν τώρα ευκολότερη από ποτέ. 

1.4.2 ΑΠΟ ΤΗ FED ΣΤΗΝ ΕΚΤ 

 
Η τεράστια κρίση των ακινήτων στην Αμερική πέρασε μέσα από τα τοξικά 

δομημένα παράγωγα στην Ευρώπη μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα 

παράγωγα αυτά, που χρησιμοποιούνταν εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

χάριν ιδιωτικού χρήματος αποδείχθηκαν «μολυσμένα». Η συνειδητοποίηση του 

προβλήματος προκάλεσε έλλειψη εμπιστοσύνης αναφορικά με την φερεγγυότητα των 

τίτλων, η οποία ακολούθως προκάλεσε ξαφνική έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Η 

ανάγκη να αντικατασταθούν τα προϊόντα αυτά με πραγματικό χρήμα ήταν επιτακτική, 

σε διαφορετική περίπτωση, θα κατέρρεαν άμεσα και για πάντα τράπεζες με τεράστια 

οικονομική επιφάνεια. Μπροστά σε αυτό το δίλημμα, η Ευρώπη επέλεξε να 

αντιγράψει την πολιτική της Αμερικής. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ακολουθώντας τα βήματα της FED, 

προσέφερε ολοκαίνουργιο δημόσιο χρήμα, ώστε να κρατήσει ζωντανές τις τράπεζες. 

Για να μην αμφισβητηθεί το όλο εγχείρημα η ΕΚΤ επέλεξε να μην τυπώσει χρήμα, 

αλλά να δανειστεί από όσους είχαν κεφάλαια διαθέσιμα προς επένδυση. Συνεπώς, δεν 

υπήρξε δημιουργία χρήματος αλλά ανακατανομή των αποταμιεύσεων. Ανάμεσα 

στους πιστωτές της ήταν Κινέζοι, Ιάπωνες, Άραβες, Γερμανοί επενδυτές αλλά και 

ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες, που προτιμούσαν πλέον να δανείζουν κράτη και όχι 

τράπεζες. 

Συνέπεια αυτού ήταν να επωμιστούν τα κράτη και κατ’ επέκταση οι 

φορολογούμενοι το βάρος της ύφεσης, το οποίο σε οικονομικούς όρους μετατράπηκε 

σε δημόσιο χρέος. Έτσι λοιπόν όπως και στην Αμερική, η ΕE και η ΕΚΤ έσπευσαν να 

μπαλώσουν τα κενά του τραπεζικού συστήματος, με στόχο την εκτόνωση της έντασης 

και την σταθερότητα, μεταφέροντας χρέος στα ήδη ελλειμματικά Ευρωπαϊκά κράτη. 

Οι πολιτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης φαίνεται να απέτρεψαν 

προσωρινά την χειρότερη δυνατή εξέλιξη, δηλαδή μια άμεση απενεργοποίηση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά η ιδιαιτερότητα της Ευρωζώνης θα οδηγούσε 

σε νέα προβλήματα. 
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Οι πρωτοβουλίες της Ευρώπης απαιτούσαν και απαιτούν πιο σύνθετες 

αποφάσεις. Αρχικά, η νομισματική πολιτική της Ευρώπης απαιτεί πιο συντηρητικές 

πολιτικές καθώς το ευρώ σε αντίθεση με το δολάριο, δεν έχει το πλεονέκτημα να 

αποτελεί το παγκόσμιο νόμισμα και να παίρνει αξία από τις συναλλαγές που γίνονται 

σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Συνεπώς κάθε αύξηση-μείωση της προσφοράς χρήματος 

πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα και σταδιακά, για να αποφεύγονται απρόβλεπτες 

μεταβολές στην οικονομία της Ευρωζώνης. 

Επιπλέον η Ευρώπη δεν διαθέτει εσωτερικό μηχανισμό ανανέωσης των 

πλεονασμάτων, που θα επέτρεπε να επενδύονται τα κέρδη των πλεονασματικών 

χωρών (Γερμανία) στις ελλειμματικές (Ελλάδα), ώστε να λειτουργήσει η ευρωζώνη 

σε ρυθμούς πραγματικής σύγκλισης. Το γεγονός αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο, αν 

αναλογιστούμε ότι στην Ευρώπη λειτουργούν ταυτόχρονα χώρες με τεράστιες 

ανισορροπίες, που διαθέτουν το ίδιο νόμισμα και τελείως διαφορετική 

ανταγωνιστικότητα. 

 Οι χώρες της Ευρωζώνης λειτουργούν υπό καθεστώς νομισματικής σύγκλισης 

καθώς η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για το κοινό νόμισμα και την αξία του. Ταυτόχρονα 

όμως κάθε κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο για τα χρέη του, τα έσοδά του (δηλαδή τους 

φόρους του) και για το πού ξοδεύει τα χρήματά του. Σε αντίθεση λοιπόν με τις ΗΠΑ 

που έχουν ενιαία δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, τα κράτη τις Ευρωζώνης 

δεν έχουν την ευελιξία του δικού τους νομίσματος και δεν μπορούν να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους, με αποτέλεσμα να αμβλύνονται οι ανισσοροπίες. 

 Παρότι το ευρώ ακολούθησε μια πορεία ανατίμησης ως προς το δολάριο, η 

Γερμανία είδε τα εξαγωγικά της πλεονάσματα να εκτοξεύονται την ίδια στιγμή που οι 

λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες επηρεάζονταν δυσμενώς από την εξέλιξη της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η Γερμανία και η Ολλανδία δημιούργησαν σημαντικά 

πλεονάσματα κρατώντας χαμηλά την εγχώρια ζήτηση. Τα πλεονάσματα αυτά 

πέρασαν με τη μορφή δανεισμού στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης 

δημιουργώντας πληθωριστικές τάσεις, αυξάνοντας τα ελλείμματα τους και κατά 

συνέπεια και το εξωτερικό τους χρέος. 

 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 2009 το αθροιστικό εμπορικό 

έλλειμμα της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας υπολογίζονταν 

στα 122,5 δις δολάρια, ενώ το πλεόνασμα της Γερμανίας ήταν 109,7 δις δολάρια. Την 

ίδια χρονιά η Γερμανία, όντας ο μεγάλος εξαγωγέας βρισκόταν στην τρίτη θέση της 

παγκόσμιας κατάταξης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ενώ ταυτόχρονα 

χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία ήταν κάτω από τη θέση 170
η 

,  με 

ελλείμματα μεγαλύτερα των 30 δις. 

 Παραδόξως αυτές οι χώρες έπρεπε να κρατούν σε συγκεκριμένα επίπεδα τα 

χρέη και τα ελλείμματα, ενώ ταυτόχρονα να δραστηριοποιούνται υπό μια ενιαία 

νομισματική πολιτική. Αυτή η κατάσταση είχε και έχει σαν συνέπεια να 

διαμορφώνονται αντικρουόμενα οικονομικοπολιτικά κίνητρα και διάσταση 

συμφερόντων σε μια περιοχή που κανονικά θα έπρεπε να συμβαδίζει. Το γεγονός 

ενισχύεται, επειδή οι πλεονασματικές χώρες της Ευρωζώνης (κυρίως Γερμανία) δεν 

αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα εκροής των πλεονασμάτων τους προς τις 

ελλειμματικές χώρες, ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη και πραγματική οικονομική 

σύγκλιση. 

Αυτή η ιδιαιτερότητα της ευρωζώνης ήταν και ο λόγος που η κρίση πήρε ακόμα 

μεγαλύτερες διαστάσεις από ότι στην Αμερική. Το «έργο» ήταν το ίδιο άλλα με 

διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Οι τράπεζες που είχαν σωθεί με ενέσεις ρευστότητας 

στο παρά πέντε από την χρεοκοπία, άρχισαν να επανεκδίδουν τοξικά παράγωγα, αυτή 
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τη φορά όμως, αντί να δανείζουν ιδιώτες δάνειζαν κράτη με υψηλά επιτόκια, 

εξωθώντας τα στην χρεοκοπία και ποντάροντας εν συνεχεία υπέρ αυτής. 

Με την ίδια μέθοδο που κατέρρευσε η Wall Street, οι τράπεζες άρχισαν να 

δανείζουν δημιουργώντας εκ νέου ιδιωτικό χρήμα στοχοποιώντας τα κράτη με τα 

μεγαλύτερα χρέη και τις λιγότερες δυνατότητες αποπληρωμής. Χώρες όπως η 

Ιρλανδία και η Ελλάδα που κατείχαν τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωζώνη βρέθηκαν 

στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, καθώς οι πολιτικές και οι λύσεις που έμελε να 

ακολουθηθούν δεν είχαν στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά 

την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. 

1.4.3 ΟΙ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 
 Η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ ήταν τελικά όπως αποδείχθηκε 

απλά η αφορμή για την εμφάνιση και την διάχυση της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα αίτια παρόλα αυτά ήταν και παραμένουν βαθύτερα, 

αφού αφορούν καίριες αδυναμίες στη δομή του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού 

οικοδομήματος. 

 Ξεκινώντας την ανάλυση μας σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην 

παρούσα κρίση, είναι πλέον αδιαμφισβήτητο πως από την δεκαετία του 30 και την 

τελευταία μεγάλη κρίση που έπληξε τις ΗΠΑ, είναι κοινή πεποίθηση όλων όσων 

ασχολούνται με την οικονομική πολιτική, η ύπαρξη της θεωρίας της αποτελεσματικής 

αγοράς. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει πως η αγορά έχει τους δικούς της μηχανισμούς, 

έτσι ώστε να αυτορυθμίζεται και να παραμένει μακροπρόθεσμα σε κατάσταση 

ισορροπίας, άσχετα με τις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος. Αυτή η θεωρία 

οδήγησε στην απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και στην περιορισμένη 

εποπτεία του. Οι αποφάσεις των επενδυτών όμως, δεν είναι πάντα ορθολογικές αφού 

υπάρχει το φαινόμενο της ασύμμετρης πληροφόρησης, ενώ η πρόβλεψη των 

μελλοντικών καταστάσεων είναι αδύνατη σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

πολιτικοοικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Τα παραπάνω δύο στοιχεία οδήγησαν 

αναπόφευκτα σε κατάρριψη της θεωρίας της αποτελεσματικότητας των αγορών, που 

ως τώρα όμως, είχε οδηγήσει σε πλήθος λανθασμένων εκτιμήσεων και στρατηγικών 

αποφάσεων. 

 Επιπλέον ο βαθμός αποταμίευσης και επενδύσεων των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα ήταν σημαντικά διαφοροποιημένος. Αυτό 

αποτυπώθηκε με τον πλέον εμφανή τρόπο στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

ανάμεσα στις ΗΠΑ και στις ασιατικές χώρες, ιδίως στην Κίνα. Τα υψηλά 

πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών στην Κίνα, οδήγησαν τους επενδυτές να 

στραφούν στο φθηνό χρήμα που πρόσφερε η Αμερική λόγω των ελλειμμάτων της στο 

αναφερόμενο ισοζύγιο. Αυτό κατ’ επέκταση οδήγησε σε μεγάλη ρευστότητα στην 

Αμερικανική αγορά και σε μείωση των επιτοκίων, αποτέλεσμα της υπερπροσφοράς 

χρήματος. Τελικά η ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα αύξησε τις επενδύσεις υψηλού 

κινδύνου, οι οποίες χρόνο με το χρόνο αποσταθεροποίησαν την λειτουργία της 

αγοράς καθιστώντας την ευάλωτη ακόμα και στις πιο ανεπαίσθητες αλλαγές. 

 Στις αρχές της δεκαετίας του 90 εμφανίστηκε μια νέα μορφή διαχείρισης 

κινδύνων μέσω της δημιουργίας πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων, των 

παραγώγων. Τα παράγωγα, τα οποία αντιπροσώπευαν την ασφάλεια, σε συνδυασμό 

με τις εξαιρετικές αξιολογήσεις που τα ακολουθούσαν από τους διεθνείς οίκους, που 

αγνοούσαν ή αδιαφορούσαν για τους κινδύνους που μετέφεραν, οδήγησαν στην 

κατακόρυφη αύξηση του δανεισμού. Οι τράπεζες χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο 
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αρχικά για να αντισταθμίσουν τους κινδύνους τους, γλιτώνοντας από μια άμεση 

απειλή, αλλά μέσα σε λίγα χρόνια το ίδιο τους το δημιούργημα είχε επιστρέψει 

δυναμικά (Frederic Lordon,2007). Η μετάλλαξη και η κατεύθυνση αυτών των 

προϊόντων είχε πλέον ξεφύγει από τον έλεγχο τόσο της αγοράς όσο και των 

τραπεζών, που επωμίστηκαν ένα πολύ μεγαλύτερο χρέος αποτέλεσμα της 

υπερπολλαπλάσιας μόχλευσης που είχε υποστεί. 

 Επιπρόσθετα η μεγάλη ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα εμφάνισε ένα 

φαινόμενο πολύ υψηλών αμοιβών στα υψηλόβαθμα στελέχη. Στόχος πλέον ήταν η 

εκπλήρωση βραχυπρόθεσμων στόχων που απέφεραν υψηλά κέρδη στις επιχειρήσεις, 

χωρίς να ενδιαφέρονται για την αναλογία κινδύνου που αναλάμβαναν. Όπως όμως 

γνωρίζουμε όσο μεγαλύτερη είναι μια απόδοση τόσο μεγαλύτερος είναι και ο 

κίνδυνος. 

 Τέλος σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια κρίση διαδραμάτισε και η αδυναμία 

του εποπτικού συστήματος να επιβληθεί και να προβλέψει το μέγεθος και την 

ταχύτητα εξάπλωσης της. Η επιτροπή της Βασιλείας που ευθύνεται για την τραπεζική 

εποπτεία, μέσω του συμφώνου της Βασιλεία ΙΙ το 2004 έδινε έμφαση κυρίως στους 

κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι τράπεζες ως ξεχωριστοί οργανισμοί(micro-prudential 

supervision). Είχε αγνοήσει όμως τον κίνδυνο της αγοράς δηλαδή τον συστημικό 

κίνδυνο,(macro-prudential supervision) αυτόν που οφείλεται σε μακροοικονομικούς 

παράγοντες, που πλήττουν το σύνολο της οικονομίας ασχέτως κλάδου, όπως ένας 

πόλεμος, ή η κατάρρευση μιας τράπεζας τόσο μεγάλης, που η κατάρρευση της θα 

μπορούσε να παρασύρει ολόκληρες οικονομίες. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής 

οδήγησαν στην αναιμική αντίδραση των τραπεζών στην πορεία της κρίσης, γι’ αυτό 

όπως θα δούμε και παρακάτω η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε σε αναθεώρηση 

του ρυθμιστικού πλαισίου, εκδίδοντας το τρίτο σύμφωνο κατά σειρά. 

1.4.4 ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΟΧΗ 

 
 Η χρηματοπιστωτική κρίση είναι βέβαιο ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και 

ότι με το πέρασμά της θα αφήσει ένα νέο τραπεζικό τοπίο, αφού έφερε στην 

επιφάνεια σημαντικές αδυναμίες τόσο στη λειτουργία όσο και στο εποπτικό πλαίσιο 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει 

φτάσει σε ένα χρονικό σημείο αποδιοργάνωσης, το οποίο θα οδηγήσει σε 

επαναθεσμοθέτηση των μηχανισμών λειτουργίας του. Στην ενότητα αυτή θα 

προβλέψουμε τις μεγάλες αλλαγές και τις σημαντικές εξελίξεις που θα λάβουν μέρος 

στο άμεσο μέλλον στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά. 

 Η πρώτη μεγάλη αλλαγή θα αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο που περιβάλλει το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι αλήθεια ότι ορισμένα τμήματα του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως οι εμπορικές τράπεζες εποπτεύονται υπερβολικά 

αυστηρά, ενώ άλλα όπως οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν μερική έως και πλήρη 

ασυλία. Γι’ αυτό το λόγο έχουν τεθεί ήδη σε διαπραγμάτευση προτάσεις 

τροποποίησης του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Κάποιες από αυτές τις 

προτάσεις έχουν να κάνουν με την αναθεώρηση των αμοιβών των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου, ή ακόμα των πρακτικών ανοιχτής πώλησης οι οποίες έχουν 

σκοπό τη χειραγώγηση της αγοράς. Επιπλέον ο έλεγχος των οίκων αξιολόγησης είναι 

απαραίτητο να γίνει αμεσότερος και αυστηρότερος, αφού η κρίση τους κατέδειξε ως 

μια σημαντική αιτία τόσο της δημιουργίας, όσο κυρίως της επέκτασης της 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Κρίσιμος τομέας θα είναι οι αλλαγές και τα 
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όρια που θα επικρατήσουν όσον αφορά τα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα και 

κυρίως τα παράγωγα, των οποίων η μόχλευση τα καθιστά επικίνδυνο εργαλείο για 

τους κερδοσκόπους, αλλά απαραίτητο για την διαχείριση των κινδύνων. Τέλος μετά 

την έκδοση και την μερική έως τώρα εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, οι 

τράπεζες θα υποχρεωθούν σε διατήρηση πρόσθετων αποθεμάτων ασφαλείας, κυρίως 

στους ανοδικούς κύκλους της οικονομίας, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στο 

μέλλον σε παρόμοιες περιόδους ύφεσης. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μείωση 

των κερδών των μετόχων, των οποίων η αυξημένη συμμετοχή θα δημιουργήσει ένα 

δίχτυ ασφαλείας για τις περιόδους χαμηλής ρευστότητας. 

 Μία λέξη που σίγουρα θα μας απασχολήσει στο μέλλον όσον αφορά τους 

τραπεζικούς ισολογισμούς θα είναι η απομόχλευση. Η απομόχλευση είναι η 

διαδικασία της μείωσης των δανειακών κεφαλαίων από τις οικονομικές καταστάσεις 

των τραπεζών και η επακόλουθη αύξηση της ίδιας συμμετοχής. Η αναλογία ιδίων και 

ξένων κεφαλαίων λίγο πριν το 2007 έφτασε στο 1/50, γεγονός που απέφερε έως τότε 

υψηλά κέρδη, αλλά μετά την «φούσκα» των ακινήτων αποδείχτηκε «βόμβα» στα 

θεμέλια των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, για την οποία δεν ήταν καθόλου 

προετοιμασμένες. Ο περιορισμός λοιπόν του βαθμού μόχλευσης σε συνδυασμό με τις 

αυξημένες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας είναι μονόδρομος. 

 Ένα τρίτο θεμελιώδες ζήτημα που συνδέεται άρρηκτα με τα παραπάνω είναι η 

διαχείριση της ρευστότητας. Οι τράπεζες και κατ’ επέκταση όλες οι επιχειρήσεις το 

τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουν μία πρωτοφανή αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις 

καθημερινές λειτουργίες, ή όπως θα λέγαμε με χρηματοοικονομικούς όρους να 

εμφανίσουν μια θετική κατάσταση ταμειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες. Είναι απαραίτητο λοιπόν στο μέλλον νέοι δείκτες ρευστότητας να 

απαιτηθούν, ώστε να προβλέπουν την ανάγκη για ρευστά διαθέσιμα. Επίσης θα 

χρειαστούν περαιτέρω μέτρα περιορισμού της δανειακής πολιτικής σε επιχειρήσεις 

και νοικοκυριά σε συνδυασμό με τη χρήση άμεσα ρευστοποιήσιμων 

βραχυπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις των 

τραπεζικών οργανισμών. 

 Συμπερασματικά μια εποχή με αυξημένη εποπτεία και αυστηρότερους 

κανόνες ανοίγεται μπροστά μας. Μια εποχή που θα οδηγήσει σε λιγότερη καινοτομία 

και λιγότερη εφευρετικότητα για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αφού και η απαίτηση 

για επενδυτική δραστηριότητα και ανάληψη περισσότερων κινδύνων θα μειωθεί 

δραστικά. Το κύριο μέλημα όλων των φορέων θα είναι η ύπαρξη ισχυρά 

κεφαλαιοποιημένων τραπεζών, οι οποίες θα προσφέρουν ένα σταθερό 

μακροοικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα με τις προεκτάσεις που θα επιφέρει η 

κρίση ένα άλλο μεγάλο σχέδιο βρίσκεται στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

τραπεζική ενοποίηση. Η έννοια της ενοποίησης αναφέρθηκε καταρχήν την δεκαετία 

του 30 στην Αμερική με την τραπεζική ενοποίηση και στην Ευρώπη το 1999 με την 

νομισματική ένωση της ΟΝΕ. Παρόλα αυτά η πλήρης ενοποίηση στην Ευρώπη 

απαιτεί τόσο νομισματική όσο δημοσιονομική και τραπεζική ενοποίηση. Πολλές 

φορές επιχειρήθηκε μια τραπεζική ένωση, αλλά τώρα θεωρείται ως μοναδική λύση 

για την ασφάλεια του συστήματος και του επενδυτικού κοινού. Το κοινό κανονιστικό 

πλαίσιο μέσω της Βασιλείας είναι μια καλή βάση για την εκκίνηση αυτής της 

προσπάθειας, αλλά τα επόμενα βήματα είναι πολύ σημαντικά ώστε να επικρατήσει 

ένα ασφαλές και σταθερό Ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Κλείνοντας είναι 

βέβαιο ότι στη νέα εποχή ο τραπεζικός τομέας θα επιστρέψει στις ρίζες της 

παραδοσιακής λειτουργίας του, δηλαδή στο μετασχηματισμό των καταθέσεων σε 

δάνεια και στη διαχείριση των κινδύνων που θα απορρέουν από αυτή τη διαδικασία. 

Η εξυπηρέτηση της πελατείας μέσω νέων καναλιών επικοινωνίας(e-banking, mobile 
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banking) θα αντικαταστήσει παρόλα αυτά την παραδοσιακή επαφή και θα απαιτήσει 

λιγότερη φυσική παρουσία των πελατών και μικρότερη ανάγκη σε έμψυχο δυναμικό 

προσωπικό, με ότι συνεπάγεται αυτό για το μέγεθος της ανεργίας και γενικότερα των 

μακροοικονομικών μεγεθών.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η τραπεζική εποπτεία έχει μακρά ιστορία, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

όπου στις αρχές του αιώνα αποτέλεσε σημαντικό τομέα άσκησης πολιτικής. Ο 

μεγάλος αριθμός πτωχεύσεων τραπεζών, ιδιαίτερα στην περίοδο της Μεγάλης 

Ύφεσης, υπήρξε η βασική αιτία για το ενδιαφέρον των οικονομικών αρχών στο 

ζήτημα της επόπτευσης του τραπεζικού συστήματος. Η έμφαση δόθηκε τότε στην 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του αποταμιευτικού κοινού στα τραπεζικά 

ιδρύματα, ενώ δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Καταρρεύσεις τραπεζών και στροφή του κοινού προς τον χρυσό ήταν οι κύριες 

εμπειρίες της Αυστρίας και της Γερμανίας κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης 

και ως εκ τούτου η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αποτέλεσε κεντρικό 

οικονομικό στόχο. 

Μετά τη δεκαετία του ’30, το πρόβλημα των πτωχεύσεων των τραπεζών 

υποχώρησε σε μεγάλο βαθμό. Η ένταση του εποπτικού ελέγχου μειώθηκε τόσο στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και στην ηπειρωτική Ευρώπη. Από τη δεκαετία του ’70 και 

μετά, οι τραπεζικές κρίσεις γίνονται συχνότερες σε ένα διεθνοποιημένο πλέον 

τραπεζικό περιβάλλον. Συνεπώς, η εποπτεία της διεθνούς τραπεζικής αποτελεί ένα 

πιο πρόσφατο φαινόμενο στην οικονομική ιστορία. Κύριο χαρακτηριστικό της ήταν 

ότι κάθε ρυθμιστική παρέμβαση αποτελούσε αντίδραση σε κάποια σημαντική διεθνή 

τραπεζική κρίση. 

Εντούτοις, τα τραπεζικά ιδρύματα με διεθνή παρουσία παρέμεναν σε μεγάλο 

βαθμό κάτω από τον έλεγχο των εποπτικών αρχών της χώρας καταγωγής τους, ενώ ο 

υπερ-εθνικός συντονισμός των πρακτικών τραπεζικής εποπτείας εμποδίστηκε από 

θεσμικές διαφορές, ιδιαίτερες εθνικές συνήθειες και ολιγοπωλιακές δομές. Μετά την 

κατάρρευση της γερμανικής τράπεζας Herstatt το 1974, και της αμερικανικής 

Franklin National, το ενδιαφέρον των οικονομικών αρχών στράφηκε στην 

αλληλεξάρτηση των επιμέρους εθνικών τραπεζικών συστημάτων. Αυτό οδήγησε στη 

δημιουργία της Επιτροπής για την Τραπεζική Εποπτεία υπό την αιγίδα της Τράπεζας 

Διεθνών Διακανονισμών. Αυτή η Επιτροπή υπήρξε πρόδρομος της Επιτροπής της 

Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Έτσι, το 1974 συστάθηκε η Επιτροπή 

Βασιλείας με μέλη της τις κεντρικές τράπεζες και άλλες εποπτικές αρχές από τα 

κράτη-μέλη του Group of Ten. 

Σήμερα τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από την Αυστραλία, το Βέλγιο, 

τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ινδία, την Ιταλία, 

την Ιαπωνία, την Κορέα, το Λουξεμβούργο, το Μεξικό, τις Κάτω Χώρες, τη Ρωσία, 

την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Ο σημερινός πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Nout Wellink, ο οποίος 

διατελεί πρόεδρος της ολλανδικής τράπεζας. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά 

τέσσερις φορές ετησίως, ενώ διαθέτει και τέσσερις υποεπιτροπές που συνεδριάζουν 

επίσης σε τακτά διαστήματα. Τα μέλη αντιπροσωπεύονται από την κεντρική τράπεζά 

τους ή από την αρχή που είναι αρμόδια για την εποπτεία των τραπεζικών 

επιχειρήσεων. Δεν είναι διεθνής οργανισμός, αλλά μια de facto οργάνωση χωρίς 

νομική προσωπικότητα που λειτουργεί με την υποστήριξη της γραμματείας της 
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Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements), η οποία 

εδρεύει στην πόλη Βασιλεία της Ελβετίας. Ο κ. Stefan Walter είναι ο τωρινός Γενικός 

Γραμματέας της Επιτροπής. 

Οι κανόνες που περιέχονται στις εκθέσεις της δεν έχουν νομική 

δεσμευτικότητα, αλλά αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές καλής πρακτικής. 

Οι στόχοι της Επιτροπής της Βασιλείας είναι: 

 Η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 Η διαμόρφωση ισοδυνάμων όρων ανταγωνισμού, κυρίως σε 

διεθνές επίπεδο, τόσο μεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιημένων τραπεζών, 

όσο και μεταξύ των τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών. 

Μολονότι οι κανόνες που θεσπίζει η Επιτροπή της Βασιλείας δεν έχουν 

νομικά εξαναγκαστικό χαρακτήρα, η επιρροή του έργου της είναι ιδιαίτερα 

σημαντική και εκτός του κύκλου των νομισματικών και εποπτικών αρχών που 

συμμετέχουν στη σύνθεσή της. Μεγάλο τμήμα του έργου της έχει υιοθετηθεί από τις 

εποπτικές αρχές πολλών κρατών, που δεν συμμετέχουν στη σύνθεσή της. Επιπλέον, 

το έργο της έχει καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου 

που αφορά την προληπτική εποπτεία των τραπεζών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και 

κατ’ εξοχήν στη θεματική της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Συγκεκριμένα, 

τόσο το αρχικό πλαίσιο, όσο και το πλαίσιο που καθιερώθηκε με το νέο Σύμφωνο 

έχει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ενσωματωθεί πλήρως στην κοινοτική νομοθεσία. Οι 

δύο βασικές κοινοτικές πράξεις με τις οποίες επήλθε η ενσωμάτωση του νέου 

πλαισίου είναι η Οδηγία 2006/48/EK για την ανάληψη και την άσκηση 

δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και η Οδηγία 2006/49/ΕΚ για την 

επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Το σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών υπογράφηκε 

αρχικά το 1988, τροποποιήθηκε το 1996 (οπότε και συμπεριλήφθηκαν οι κίνδυνοι 

αγοράς) και τον Ιούνιο 2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης του νέου 

Συμφώνου Κεφαλαιακής Επάρκειας (Basel II). Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο 

πραγματοποίησης ενός νέου συμφώνου κεφαλαιακής επάρκειας με τίτλο Basel III. Το 

ενδιαφέρον της έρευνας μας σε αυτό το κεφάλαιο θα ξεκινήσει με μια σύντομη 

αναφορά στους εποπτικούς οργανισμούς που αναφέρονται στην Ελλάδα και τον 

τρόπο λειτουργίας τους. Στην συνέχεια θα αναζητήσουμε τους διεθνείς φορείς που 

επιτελούν το ίδιο έργο και θα αναλύσουμε κυρίως το έργο της Επιτροπής της 

Βασιλείας, μέσω της διαδρομής των εποπτικών πλαισίων της και της επιρροής που 

άσκησαν στα τραπεζικά χρονικά. Τέλος θα εκτιμήσουμε την σημερινή κατάσταση και 

τις νέες απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ που θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην μελλοντική πορεία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τομέα.  
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2.2 ΟΙ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

2.2.1 Ο ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
 Η τράπεζα της Ελλάδος ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια του 

Ευρωσυστήματος, που απαρτίζεται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες 

της ζώνης του ευρώ. Ο διοικητής της τράπεζας μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΚΤ, το οποίο είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων για την χάραξη της νομισματικής 

πολιτικής. Εκτός όμως από την ευθύνη της για την συνολική νομισματική πολιτική 

της Ευρωζώνης, η ΤΤΕ επιτελεί και άλλες σπουδαίες λειτουργίες. 

 Η βασικότερη εξ’ αυτών άπτεται άμεσα του ενδιαφέροντος μας στη παρούσα 

έρευνα και είναι η λειτουργία της ως εποπτεύων αρχή των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 55Α του καταστατικού της ΤΤΕ οι 

επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργούν υπό την 

εποπτεία της είναι οι εξής: 

i) Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης(Leasing) 

ii) Εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων(Factoring) 

iii) Εταιρείες αμοιβαίων εγγυήσεων 

iv) Ταμεία αντεγγύησης 

v) Ανταλλακτήρια συναλλάγματος 

vi) Εταιρείες διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές συναλλαγές 

Εκτός από τους παραπάνω οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα η ΤΤΕ 

έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας και με άλλους εγχώριους εποπτικούς φορείς, 

όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής ασφάλισης, 

ενώ πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πολυμερές μνημόνιο μεταξύ των τριών 

παραπάνω φορέων και του Υπουργείου Οικονομικών, στη βάση των θεμάτων για τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

 Ο θεσμικός ρόλος της ΤΤΕ σήμερα ως κύριος επόπτης του Ελληνικού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, παρουσιάζεται από μια σειρά νομοθετημάτων. 

Χωρίς να θέλουμε να κουράσουμε τον αναγνώστη με νομικούς όρους θα αναφέρουμε 

επιγραμματικά ότι ο κύριος νόμος που ασχολείται με τον εποπτικό ρόλο της ΤΤΕ και 

αποτελεί την βάση των μεταγενέστερων τροποποιήσεων είναι ο 3601/2007, ο οποίος 

σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ΠΔΤΕ και αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών 

και Πιστωτικών Θεμάτων συγκροτούν ένα σύνολο διατάξεων, που ορίζουν το 

εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας της. Το παραπάνω σύνολο είναι άμεσα επηρεασμένο 

από το κοινοτικό πλαίσιο όσον αφορά την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών και κυρίως από τις προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας. Ήδη η ΤΤΕ 

έχει επιβάλλει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Βασιλείας ΙΙ σε όλα τα πιστωτικά 

ιδρύματα της χώρας, ενώ βρίσκεται σε περίοδο ενσωμάτωσης του νέου συμφώνου 

της Βασιλείας ΙΙΙ. 

 Βασικοί στόχοι της ΤΤΕ κατά στην άσκηση της τραπεζικής εποπτείας είναι η 

εν γένει φερεγγυότητα, η διατήρηση ενός συγκεκριμένου βαθμού ρευστότητας σε 

συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις για αυξημένη κεφαλαιακή επάρκεια και η 

παρακολούθηση του επιπέδου του κινδύνου που συγκεντρώνουν τα πιστωτικά 

ιδρύματα αλλά και των μεθόδων διαχείρισης αυτού. Επιπλέον η ΤΤΕ στοχεύει στην 

ορθή τήρηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως 

αυτά ορίζονται επαρκώς από το δεύτερο πυλώνα της Βασιλείας ΙΙ και των 

διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης. Οι διαδικασίες των πιστωτικών οργανισμών 

για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
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δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ανήκουν επίσης στις 

βασικές της αρμοδιότητες. Τέλος η ΤΤΕ βρίσκεται καθημερινά σε εγρήγορση ώστε 

να διαπιστώνει τις αδυναμίες στην εφαρμογή του θεσμικού της πλαισίου και την 

διατήρηση της διαφάνειας και της σαφήνειας στους όρους των συναλλαγών, ώστε να 

παρεμβαίνει έγκαιρα με διορθωτικά μέτρα, ή ακόμα και με διοικητικές κυρώσεις που 

θα επαναφέρουν την σταθερότητα. 

2.2.2 ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

 
 Εκτός από την ΤΤΕ, που αποτελεί τον κύριο επόπτη των τραπεζικών 

εργασιών, ο εποπτικός ρόλος στην Ελλάδα ασκείται και από άλλα δύο νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Σε αυτή την παράγραφο θα κάνουμε μια 

σύντομη αναφορά σε αυτούς τους οργανισμούς και το ρόλο που επιτελούν όπως 

αναφέρεται στο καταστατικό λειτουργίας του χωρίς να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. 

 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής 

της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ίδιους πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του 

δημοσίου συμφέροντος και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής 

αυτοτέλειας. Η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν βαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό, οι δε πόροι της προέρχονται από τέλη και εισφορές που βαρύνουν 

τους εποπτευόμενους φορείς (ΑΧΕ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΕΔ). Η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Βουλής 

και στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, ο περιορισμός 

του συστημικού κινδύνου, και η προστασία του επενδυτικού κοινού με την προώθηση 

της διαφάνειας. Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την έγκριση 

ενημερωτικών δελτίων όσον αφορά τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού 

κοινού κατά τη διενέργεια δημοσίων προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε 

οργανωμένη αγορά. Τέλος έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις 

(επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε 

εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την 

κεφαλαιαγορά. 

 Η ΕΛΤΕ είναι επίσης ένα ΝΠΔΔ και η λειτουργίας της εποπτεύεται από τον 

Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Αποτελεί την εθνική εποπτική αρχή του 

ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος, λειτουργεί κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής 

νομοθεσίας( οδηγία 2006/43ΕΚ, 8
η
 ελεγκτική οδηγία) και διέπεται από την Ελληνική 

νομοθεσία μέσω των Ν3963/2008, Ν3142/2003 και του Π.Δ 74/2009. Στόχος της 

είναι η θέσπιση και εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των 

λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, σε συνδυασμό με την διασφάλιση της 

ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Τέλος  μέσω των τακτικών και έκτακτων ελέγχων 

της σε επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα, εποπτεύει έμμεσα το έργο των 

ελεγκτών και ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στην λειτουργία 

του εποπτικού τομέα. 
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2.3 ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

2.3.1 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ – ESFS 

 
 Το θεσμικό πλαίσιο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση στηρίζεται σε δύο συνιστώσες, την πρόληψη των κρίσεων και την διαχείριση 

και επίλυση των κρίσεων. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο έχει πρόσφατα αναθεωρηθεί και 

αναφέρεται ρητά τόσο σε μακροπροληπτική όσο και σε μικροπροληπτική εποπτεία. 

Καθώς λοιπόν οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία 

μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ο στόχος των Ευρωπαϊκών εποπτικών 

αρχών μέσω του ESFS, είναι να βελτιώσει την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με 

την παροχή κατάλληλων, αποτελεσματικών και εναρμονισμένων ρυθμιστικών και 

εποπτικών κανόνων. Το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας 

αποτελείται από τρεις αρχές, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), την Ευρωπαϊκή 

Αρχή της Αγοράς Κινητών Αξιών (ESMA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 

Κινδύνου (ESRB).  

 

 EBA(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 
 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι μια ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής 

ένωσης, η οποία εργάζεται για να εξασφαλίσει αποτελεσματική και συνεπή 

προληπτική ρύθμιση και εποπτεία στο σύνολο του Ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Η 

Αρχή ιδρύθηκε την 1
η
 Ιανουαρίου του 2011 ως μέλος του ESFS και ανέλαβε όλες τις 

αρμοδιότητες που είχε ως τότε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής 

Εποπτείας (CEBS). Οι γενικοί στόχοι της είναι να διατηρήσει την χρηματοοικονομική 

σταθερότητα και να διασφαλίσει την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και την 

ορθή λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Το κύριο καθήκον της Αρχής είναι να 

συμβάλλει στη δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού εγχειριδίου κανόνων στην 

τραπεζική στο οποίο θα είναι εναρμονισμένοι όλοι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

της Ευρωζώνης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την 

παροχή υψηλής προστασίας για καταθέτες, επενδυτές και καταναλωτές. Η Αρχή 

διαδραματίζει επίσης έναν ακόμη σημαντικό ρόλο στην προώθηση της σύγκλισης των 

εποπτικών πρακτικών και εντέλλεται να εκτιμά τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία 

του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος μέσω τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης 

κινδύνων και τεστ επικινδυνότητας (stress tests). Επιπλέον η Αρχή εντέλλεται και με 

μερικά ακόμη καθήκοντα λιγότερο σημαντικά όπως: 

 διερευνά την ενδεχόμενη εσφαλμένη ή ανεπαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας 

της ΕΕ από τις εθνικές αρχές. 

 τη λήψη αποφάσεων που απευθύνονται σε μεμονωμένες αρμόδιες αρχές ή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

 μεσολαβώντας για την επίλυση των διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε 

διασυνοριακές καταστάσεις. 

 ενεργεί ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής. 
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 αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας, της απλότητας 

και της δικαιοσύνης στην αγορά καταναλωτικών χρηματοοικονομικών 

προϊόντων ή υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. 

Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, η ΕΑΤ μπορεί να παράγει μια σειρά 

κανονιστικών και μη κανονιστικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των 

δεσμευτικών τεχνικών προτύπων (Binding Technical Standards), κατευθυντήριες 

γραμμές, συστάσεις, γνώμες και τακτικές εκθέσεις. Τα δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα 

είναι νομικές πράξεις που καθορίζουν ειδικές πτυχές ενός κοινοτικού νομοθετικού 

κειμένου (οδηγία ή κανονισμός) και αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνεπούς 

εναρμόνισης σε συγκεκριμένους τομείς. Η ΕΑΤ αναπτύσσει ένα BTS σχέδιο που 

τελικά εγκρίνεται και εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αντίθεση με άλλα 

έγγραφα, όπως κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, οι BTS είναι νομικά 

δεσμευτικά πρότυπα και ισχύουν άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

 

 ESMA(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) 
 

Η ΕSMA είναι μία ανεξάρτητη Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 

εδρεύει στο Παρίσι και συμβάλει στη διασφάλιση της σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζοντας την 

ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των 

αγορών κινητών αξιών, καθώς και την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών. Πιο 

συγκεκριμένα, η ESMA ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών 

κεφαλαιαγοράς, και μεταξύ των διαφόρων χρηματοπιστωτικών τομέων 

συνεργαζόμενη στενά με τις άλλες Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές στον Τραπεζικό 

τομέα (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών-European Banking Authority) και τον τομέα των 

ασφαλιστικών εταιρειών (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων-Εuropean Insurance and Occupational Pensions Authority). 

Ο ρόλος της ΕSMA είναι να ενεργεί ως Εποπτική Αρχή εντός του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας βοηθώντας στη θέσπιση 

των τεχνικών λεπτομερειών της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κινητές αξίες 

(συγκεντρωτικός όρος για μετοχές, ομόλογα, μερίδια συλλογικών επενδύσεων και 

άλλα επενδυτικά προϊόντα.) και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης συνέπειας στην 

καθημερινή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της συνεργασίας μεταξύ των 

μελών της. Ο ρόλος της δεν είναι η απευθείας ανάληψη της εποπτείας των αγορών, 

(εκτός από την περίπτωση των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, 

CRAs), αλλά να βοηθήσει στην ανάπτυξη του πλαισίου που εξασφαλίζει ότι ο βαθμός 

προστασίας που απολαμβάνει ο επενδυτής, είναι ευρέως παρόμοιος σε όλη την 

Ευρώπη. Τέλος, η Αρχή συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, μέσω της συμβολής 

της στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB), το 

οποίο ανιχνεύει τους πιθανούς κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και 

παρέχει συμβουλές για τη μείωση των ενδεχόμενων απειλών για την οικονομική 

σταθερότητα της Ένωσης. Η Αρχή είναι ακόμη υπεύθυνη για το συντονισμό των 

δράσεων των χρηματιστηριακών εποπτικών αρχών και τη λήψη μέτρων έκτακτης 

ανάγκης σε μια κατάσταση κρίσης. 

Ενώ η ESMA είναι ανεξάρτητη, υπάρχει πλήρης λογοδοσία προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου παρουσιάζεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

γνωστή ως ECON, κατόπιν αιτήσεώς της. Πλήρη λογοδοσία έχει επίσης προς το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Αρχή 
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υποβάλει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της τακτικά σε συνεδριάσεις, αλλά 

και μία απολογιστική ετησίως. 

 

 EIOPA(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) 
 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) 

ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων στη δομή της εποπτείας του 

χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταρρύθμιση ξεκίνησε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής των Σοφών, υπό 

την προεδρία του κ. de Larosière, και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης το 2007 και το 2008, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαίτησε να γίνει μια κίνηση για μια πιο ολοκληρωμένη 

ευρωπαϊκή εποπτεία, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν περισσότερο ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού για όλους τους φορείς στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

αντικατοπτρίζεται η αυξανόμενη ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών στην 

Ένωση. Ως αποτέλεσμα, το εποπτικό πλαίσιο ενισχύθηκε για τη μείωση των κινδύνων 

και της έντασης των μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων. 

Σε αυτή την κατεύθυνση η EIOPA αποτελεί μέρος ενός Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, που περιλαμβάνει τρεις Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές, μία για τον τραπεζικό τομέα, μία για τον τομέα των κινητών αξιών 

και μία για τον τομέα ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων, καθώς και το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Οι κύριοι στόχοι της EIOPA 

παρατίθενται παρακάτω: 

i. Καλύτερη προστασία των καταναλωτών και αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

ii. Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου, αποτελεσματικής και συνεκτικής 

ρύθμισης και εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη τα ποικίλα συμφέροντα 

όλων των κρατών μελών και τη διαφορετική φύση των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

iii. Μεγαλύτερη εναρμόνιση και η συνεκτική εφαρμογή των κανόνων για 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αγορές σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

iv. Ενίσχυση της εποπτείας των διασυνοριακών ομίλων. 

Βασικές λοιπόν αρμοδιότητες της EIOPA είναι να στηρίξει τη σταθερότητα 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη διαφάνεια των αγορών και των 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων, καθώς και την προστασία των ασφαλισμένων και 

των μελών του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η EIOPA είναι επιφορτισμένη με την 

παρακολούθηση και τον εντοπισμό των τάσεων, των δυνητικών κινδύνων και των 

τρωτών σημείων που απορρέουν από το μικροπροληπτικό επίπεδο, διασυνοριακά και 

διατομεακά. 

 

 ESRB(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ) 
 

Τον Νοέμβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε σε ομάδα υψηλού 

επιπέδου υπό την προεδρία του Jacques de Larosière να προτείνει συστάσεις σχετικά 

με τους τρόπους ενίσχυσης των ευρωπαϊκών εποπτικών ρυθμίσεων για την καλύτερη 

προστασία του πολίτη και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο 

χρηματοοικονομικό σύστημα. Στην τελική έκθεσή της, την οποία παρουσίασε στις 



 

 
26 

25 Φεβρουαρίου 2009 («έκθεση de Larosière»), η ομάδα υψηλού επιπέδου 

συνιστούσε, μεταξύ άλλων, να θεσπιστεί ένας φορέας σε επίπεδο Ένωσης, 

επιφορτισμένος με την επίβλεψη των κινδύνων στο χρηματοοικονομικό σύστημα 

συνολικά. Το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για τη μακροπροληπτική επίβλεψη του 

χρηματοοικονομικού συστήματος στην Ένωση με σκοπό να συμβάλλει στην 

πρόληψη ή στον μετριασμό των συστημικών κινδύνων που απειλούν τη 

χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ένωση και που προκύπτουν από εξελίξεις 

εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος, καθώς και να λαμβάνει υπόψη 

μακροοικονομικές εξελίξεις, ώστε να αποτρέπει περιόδους χρηματοοικονομικού 

κινδύνου ευρείας κλίμακας. Συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς και διασφαλίζει επομένως τη βιώσιμη συμβολή του χρηματοοικονομικού 

τομέα στην οικονομική ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΣΣΚ επιφορτίζεται με τα 

εξής καθήκοντα: 

i. καθορίζει και/ή συγκεντρώνει και αναλύει όλες τις σχετικές και 

αναγκαίες πληροφορίες έτσι ώστε να εντοπίζει και να κατατάσσει τους 

συστημικούς κινδύνους βάσει προτεραιότητας, 

ii. εκδίδει προειδοποιήσεις όταν αυτοί οι συστημικοί κίνδυνοι θεωρούνται 

σημαντικοί και, κατά περίπτωση, δημοσιοποιεί τις προειδοποιήσεις 

αυτές, 

iii. εκδίδει συστάσεις για επανορθωτικές ενέργειες ως αντίδραση στους 

κινδύνους που εντοπίσθηκαν και, κατά περίπτωση, δημοσιοποιεί τις 

συστάσεις αυτές, 

iv. όταν το ΕΣΣΚ διαπιστώνει ότι ενδέχεται να προκύψει κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, εκδίδει εμπιστευτική προειδοποίηση προς το 

Συμβούλιο και παρέχει στο Συμβούλιο εκτίμηση της κατάστασης, 

προκειμένου το Συμβούλιο να εγκρίνει απόφαση απευθυνόμενη στις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), με την οποία να ορίζεται η 

ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, 

v. παρακολουθεί τη συνέχεια στις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις, 

vi. συντονίζει τη δράση του με εκείνη των διεθνών χρηματοοικονομικών 

οργανισμών, ιδίως με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και το 

Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ), καθώς και με 

τους συναφείς φορείς σε τρίτες χώρες για θέματα σχετικά με τη 

μακροπροληπτική επίβλεψη. 

2.3.2  TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (FSB) 

 
Το FSB ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2009 ως διάδοχος του Φόρουμ 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSF). Όπως ανακοινώθηκε στην συνεδρίαση των 

ηγετών του G20 τον Απρίλιο του 2009, η διευρυμένη FSF επανιδρύθηκε ως το 

Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) με στόχο να διευρυνθεί η 

εντολή για την προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το FSB έχει 

συσταθεί για το συντονισμό σε διεθνές επίπεδο του έργου των εθνικών οικονομικών 

αρχών και των διεθνών οργανισμών τυποποίησης και για να αναπτύξει και να 

προωθήσει την εφαρμογή αποτελεσματικών ρυθμιστικών, εποπτικών και άλλων 

οικονομικών πολιτικών. Συγκεντρώνει τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε σημαντικά διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα, τα 

διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους διεθνείς ομίλους των ρυθμιστικών και 
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εποπτικών αρχών και τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων των κεντρικών τραπεζών. Το 

FSB προεδρεύει ο Mark Carney, διοικητής της Τράπεζας του Καναδά. Η Γραμματεία 

του βρίσκεται στη Βασιλεία της Ελβετίας, και φιλοξενείται από την Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών. Το FSB συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο ενώ αυτός ο αριθμός 

μπορεί να αυξηθεί  ανάλογα με τις ανάγκες. Για να διευρύνει τον κύκλο των χωρών 

που ασχολούνται με το έργο για την προώθηση της διεθνούς οικονομικής 

σταθερότητας, το FSB πραγματοποιεί επίσης συναντήσεις προσέγγισης με τρίτες μη 

μέλη του οικονομικές αρχές. 

Το συμβούλιο εντέλλεται να φέρει εις πέρας συγκεκριμένες εργασίες, όπως 

την παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά 

και τις επιπτώσεις τους για τη ρυθμιστική πολιτική, την παροχή συμβουλών και την 

παρακολούθηση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την τήρηση κανονιστικών 

προτύπων, τον ορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την υποστήριξη και τη 

δημιουργία εποπτικών σωμάτων και τέλος την διαχείριση σχεδιασμού έκτακτης 

ανάγκης για τη διαχείριση διασυνοριακών κρίσεων, ιδίως σε σχέση με συστημικά 

σημαντικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των μελών του, αυτά 

δεσμεύονται να συμβάλλουν στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, 

να διατηρούν την διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, να εφαρμόζουν τα διεθνή 

πρότυπα χρηματοοικονομικής και να συμφωνούν να υπόκεινται σε περιοδική 

αξιολόγηση των εργασιών τους. 

2.3.3 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

2.3.3.1 Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
 

 Η εσωτερική οργανωτική δομή της Επιτροπής αποτελείται από: 

α) Την Επιτροπή 

β) Τον Πρόεδρο 

γ) Την Γραμματεία 

δ) Τις Ομάδες Εργασίας και τα απλά μέλη 

Η επιτροπή αποτελεί το απόλυτο όργανο λήψης αποφάσεων και με την ευθύνη 

της διασφάλισης της επιτυχίας της αποστολής του οργανισμού. Η επιτροπή 

συνεδριάζει τέσσερις φορές ετησίως οι οποίες μπορεί να αυξηθούν αν το κρίνει 

απαραίτητο ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων της επιτροπής, 

ενώ όλα τα μέλη της δικαιούνται να απουσιάσουν μόνο μετά από διορισμό 

αντιπροσώπου. Οι εκπρόσωποι των μελών στις συνεδριάσεις πρέπει να είναι ανώτατα 

διοικητικά στελέχη με δυνατότητα δέσμευσης των οργανισμών που εκπροσωπούν. Οι 

αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με ομοφωνία των μελών της και 

δημοσιοποιούνται μέσω του επίσημου ιστότοπου της. Βασικές αρμοδιότητες της είναι 

η ανάπτυξη, η καθοδήγηση και η  παρακολούθηση του προγραμματικού της έργου 

μέσα από τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες του GHOS(Group of Governors and 

Heads of Supervision). Επιπλέον δημιουργεί και παύει τις ομάδες εργασίας, 

δημιουργεί και προωθεί τα πρότυπα και τις οδηγίες της, συστήνει τροπολογίες για το 

καταστατικό του οργανισμού και  αποφασίζει σχετικά με τις οργανωτικές ρυθμίσεις 

που διέπουν τις δραστηριότητες της. 

 Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία  

διευθύνει τις εργασίες της επιτροπής, σύμφωνα με την αποστολή της. Ο πρόεδρος 

διορίζεται από την GHOS για θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. 
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Ο πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της επιτροπής, ενώ αν 

απουσιάσει μπορεί να ορίσει ως αντικαταστάτη τον επικεφαλής της Γραμματείας. 

Επιπλέον παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών της επιτροπής, παράσχει 

επιχειρησιακές κατευθύνσεις μεταξύ των συνεδριάσεων και αναφέρεται στην GHOS 

όποτε είναι απαραίτητο, ενώ είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του οργανισμού στις 

διεθνείς συναντήσεις και ο αντιπρόσωπος των θέσεων της. 

Η γραμματεία παρέχεται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) και 

υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής, του Προέδρου και των ομάδων γύρω από τις 

οποίες η Επιτροπή διοργανώνει το έργο της. Η Γραμματεία στελεχώνεται από 

εξειδικευμένο προσωπικό, κυρίως μέσω προσωρινής απόσπασης από τα μέλη του 

οργανισμού. Την διεύθυνση της Γραμματείας ασκεί ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος 

αναφέρει στον Πρόεδρο. Ο Γενικός Γραμματέας διαχειρίζεται τους οικονομικούς, 

υλικούς και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για την Γραμματεία. Επιπλέον 

συνοδεύει ή αντικαθιστά τον πρόεδρο στην εξωτερική εκπροσώπηση του 

οργανισμού. Ο Γενικός Γραμματέας επιλέγεται από τον Πρόεδρο μετά από συστάσεις 

των μελών του οργανισμού και της GHOS και μπορεί να ορίσει με την ίδια 

διαδικασία αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.  Έργο της γραμματείας είναι η παροχή 

στήριξης και βοήθειας στην επιτροπή, τον πρόεδρο και τις ομάδες εργασίας και η 

διάχυση των πληροφοριών σε όλα τα μέλη έγκαιρα και αποτελεσματικά. Επιπλέον 

διευκολύνει τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη και ανάμεσα σε μέλη και εξωτερικούς 

φορείς ενώ διαχειρίζεται την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού και διατηρεί όλα τα 

αρχεία του ασφαλή και άμεσα διαθέσιμα. 

Τέλος οι ομάδες εργασίας είναι η «καρδιά» του οργανισμού αφού το έργο της 

επιτροπής οργανώνεται σε μεγάλο βαθμό από αυτές. Οι ομάδες εργασίας γίνονται 

δημοσίως γνωστές μέσω ανακοίνωσης από τον Γενικό Γραμματέα. Οι ομάδες 

αναφέρονται για την πρόοδο των εργασιών που έχουν αναλάβει απευθείας στην 

επιτροπή. Αποτελούνται τόσο από μόνιμες ομάδες εργασίας που αναλαμβάνουν 

σημαντικούς τομείς του έργου της επιτροπής όσο και από δυνάμεις εργασίας με 

περιορισμένο χρόνο καθηκόντων, που καλούνται να φέρουν εις πέρας συγκεκριμένα 

project που αφορούν ένα μεγαλύτερο έργο. 

Όσον αφορά τον φορέα επίβλεψης των εργασιών της επιτροπής όπως 

αναφέραμε και παραπάνω είναι η ομάδα των διοικητών και επικεφαλής εποπτείας 

(GHOS). Η επιτροπή παραδίδει αναφορά στην GHOS και ζητά την συγκατάθεση της 

σε σημαντικές αποφάσεις της. Επίσης η GHOS επικυρώνει το καταστατικό της, δίνει 

γενικές κατευθύνσεις για το προγραμματικό της έργο και διορίζει τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής. 

2.3.3.2 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
 

Η επιτροπή της Βασιλείας είναι ένας οργανισμός χωρίς νομική 

προσωπικότητα, η οποία ιδρύθηκε το 1974 από τους διοικητές των κεντρικών 

τραπεζών των χωρών του group of ten. Μέχρι και σήμερα αποτελεί τον κύριο 

παγκόσμιο φορέα-πρότυπο για την προληπτική εποπτεία των τραπεζών και παρέχει 

ένα πλαίσιο για τη συνεργασία σε θέματα εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. 

 Η αποστολή της είναι να ενισχύσει το παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο, την 

εποπτεία και τις πρακτικές των τραπεζών με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η επιτροπή δεν κατέχει κάποια επίσημη 

υπερεθνική εξουσία και οι αποφάσεις της δεν έχουν καμία νομική ισχύ αλλά 

στηρίζεται στις δεσμεύσεις των μελών της για να επιτύχει την αποστολή της. Τα μέλη 
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της επιτροπής είναι οργανισμοί με άμεση τραπεζική εποπτική εξουσία και οι 

κεντρικές τράπεζες. Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή ο πρόεδρος της δύναται 

να καλέσει ώστε να εγγραφούν ως μέλη και άλλους οργανισμούς. Η επιτροπή 

προσπαθεί να επιτύχει στην αποστολή της μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

i. Ανταλλαγή πληροφοριών για τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και τις 

χρηματοοικονομικές αγορές, έτσι ώστε να εντοπίσει υφιστάμενες ή 

αναδυόμενες απειλές για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

ii. Ανταλλαγή απόψεων, προσεγγίσεων και τεχνικών σε θέματα εποπτείας με 

στόχο την διαμόρφωση ενός κοινού και κατανοητού κώδικα επικοινωνίας και 

την βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας. 

iii. Καθιέρωση και προώθηση παγκόσμιων ρυθμιστικών και εποπτικών 

τραπεζικών προτύπων, οδηγιών και ορθών πρακτικών. 

iv. Διαχείριση των ρυθμιστικών και εποπτικών αδυναμιών που εγκυμονούν 

κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

v. Παρακολούθηση της προσαρμογής των προτύπων της από τα κράτη μέλη με 

σκοπό την έγκαιρη, συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή και την 

δημιουργία ισότιμων οικονομικών συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των 

διεθνών δραστηριοποιούμενων πιστωτικών οργανισμών. 

vi. Τακτικές συνεδριάσεις με τις κεντρικές τράπεζες και τις τραπεζικές εποπτικές 

αρχές μη μέλη της επιτροπής έτσι ώστε να επωφεληθεί από το feedback της 

εφαρμογής των διαδικασιών της από τις πρώτες και να προωθήσει τα 

πρότυπα της στις δεύτερες. 

vii. Συντονισμός και συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς που 

εκδίδουν πρότυπα για το χρηματοπιστωτικό τομέα και κυρίως αυτούς που 

ασχολούνται με την προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

2.4 ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

 
 Το σημείο αναφοράς της Επιτροπής της Βασιλείας είναι τα γνωστά σε όλους 

Σύμφωνα της Βασιλείας. Η Επιτροπή θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την προληπτική 

ρύθμιση και εποπτεία των τραπεζών. Τα πρότυπα απευθύνονται κυρίως σε διεθνώς 

ενεργές τράπεζες (αν και μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα), καθώς και σε χώρες που 

εκπροσωπούνται στην Επιτροπή. Είναι σημαντικό ότι η Επιτροπή συντάσσει πρότυπα 

που αποτελούν ελάχιστες απαιτήσεις και τα μέλη μπορούν να αποφασίσουν να πάνε 

πέρα από αυτά. Τα βασικά πρότυπα της επιτροπής αφορούν κυρίως το πλαίσιο 

κεφαλαιακής επάρκειας (ως επί το πλείστον αναθεωρήθηκε πρόσφατα από την ομάδα 

της Βασιλείας ΙΙΙ τον Δεκέμβριο του 2010), το ποσοστό ρευστότητας, και τις Βασικές 

Αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα. Στην παράγραφο 

αυτή θα κάνουμε μια αναδρομή στα Σύμφωνα που εξέδωσε η Επιτροπή μέχρι και 

σήμερα, τις μεταρρυθμίσεις, τις καινοτομίες και τα νέα πρότυπα συμπεριφοράς που 

εμφάνισαν και αναδιαμόρφωσαν το εκάστοτε οικονομικό περιβάλλον, τις αδυναμίες 

που οδήγησαν σε τροχιά αναθεώρησης, και την παρούσα και μελλοντική πορεία μέσα 

από τα νέα δεδομένα του τρίτου συμφώνου της. 
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2.4.1 Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι 

2.4.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Η πρώτη έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια 

των πιστωτικών ιδρυμάτων εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1987 και ήταν αποτέλεσμα 

της εργασίας αρκετών χρόνων με στόχο την διεθνή σύγκλιση των εποπτικών 

τραπεζικών κανονισμών και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η 

συμφωνία Βασιλεία Ι εγκρίθηκε από την ομάδα των 10 οικονομικά ισχυρότερων 

χωρών και έδινε το πρότυπο όριο κεφαλαιακής επάρκειας και τις κατευθύνσεις για 

την μέτρηση του. Δύο είναι οι βασικοί στόχοι που βρίσκονται στο επίκεντρο των 

εργασιών της επιτροπής. Ο πρώτος είναι ότι το σύμφωνο πρέπει να υπηρετεί την 

ενίσχυση της ευρωστίας και της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. 

Ο δεύτερος είναι να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικά ισότιμο οικονομικό περιβάλλον 

για όλες τις τράπεζες μέσω του υψηλού βαθμού συνέπειας στην εφαρμογή του. Κατά 

την ανάπτυξη του συμφώνου η Επιτροπή προσπάθησε να παρουσιάσει ένα σύνολο 

αρχών εννοιολογικά άρτιων και σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζει με 

τα εποπτικά και λογιστικά πρότυπα της εποχής. Η έκθεση εκτιμά το ελάχιστο επίπεδο 

κεφαλαιακής επάρκειας (χωρίς να απαγορεύει την υπέρβαση αυτού) κυρίως σε σχέση 

με τον πιστωτικό κίνδυνο, γεγονός που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

μειονεκτήματά της. Η πρώτη προσπάθεια εναρμόνισης των πιστωτικών ιδρυμάτων 

κάτω από ένα κοινό πλαίσιο αναγνωρίστηκε από την Επιτροπή ότι επιδεχόταν συνεχή 

παρακολούθηση και μελλοντική αναθεώρηση λόγω της διαφορετικής αντιμετώπισης 

των χωρών σε θέματα φορολογίας, δημιουργίας προβλέψεων και αποθεματικών, αλλά 

και λόγω της ύπαρξης διαφορετικών δομών ιδιοκτησίας και επενδυτικών κινδύνων, 

συστατικών που στρεβλώνουν καίρια την πραγματική εικόνα των ιδίων κεφαλαίων. 

Στις επόμενες παραγράφους θα αναλύσουμε τα δύο στοιχεία που διαμορφώνουν το 

κλάσμα της κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή τα ίδια κεφάλαια και τα σταθμισμένα 

βάσει κινδύνου στοιχεία ενεργητικού, ενώ στο τέλος θα κλείσουμε με τις αδυναμίες 

του συμφώνου που οδήγησαν στην οριστική αναθεώρηση του. 

2.4.1.2 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
 Τα βασικά μεγέθη που αναγνωρίζει η Βασιλεία Ι ως κεφάλαιο είναι τα Ίδια 

κεφάλαια και τα τακτικά αποθεματικά, γεγονός που αντανακλά τη σημασία που δίνει 

η Επιτροπή στην εξασφάλιση μιας προοδευτικής βελτίωσης στην ποιότητα και την 

ποσότητα των συνολικών κεφαλαίων που διατηρεί μια τράπεζα. Εκτός από τα βασικά 

μεγέθη κεφαλαίου η Επιτροπή αναγνωρίζει και άλλα που μπορούν κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν για εποπτικούς σκοπούς. Γι’ αυτό 

το λόγο χώρισε τα εποπτικά κεφάλαια σε δύο πυλώνες. Στον πρώτο κύριο πυλώνα 

που ονομάστηκε πυρήνας, ανήκουν τα βασικά μεγέθη και πρέπει να αποτελούν 

τουλάχιστον το 50% του συνόλου, ενώ στον δεύτερο πυλώνα ανήκουν τα 

συμπληρωματικά κεφάλαια, τα οποία καθορίζονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές 

και το εσωτερικό ρυθμιστικό περιβάλλον. Τα συμπληρωματικά κεφάλαια έχουν 

ιδιαίτερη σημασία στην διαμόρφωση του ελάχιστου ορίου κεφαλαιακής επάρκειας 

και αποτελούνται από διάφορα μεγέθη που θα παρουσιάσουμε παρακάτω: 
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 Τα αφανή αποθεματικά δημιουργούνται με διάφορους τρόπους ανάλογα με 

το νομικό και λογιστικό καθεστώς της κάθε χώρας. Παρόλο που ονομάζονται αφανή, 

συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των συμπληρωματικών κεφαλαίων μόνο όσα 

έχουν επηρεάσει την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και είναι αποδεκτά από την 

εποπτική διεύθυνση της τράπεζας. Αν και σε μεγάλο ποσοστό θεωρούνται της ίδιας 

ποιότητας με τα αποθεματικά εις νέον, δεν συμπεριλαμβάνονται στον πυρήνα λόγω 

της μη αναγνώρισής τους ως βασικό λογιστικό μέγεθος σε πολλές χώρες. 

 Τα αναπροσαρμοσμένα αποθεματικά είναι στοιχεία ενεργητικού τα οποία 

επανεκτιμήθηκαν ώστε να εμφανίζονται σε τρέχουσα αξία η οποία είναι μεγαλύτερη 

από το ιστορικό τους κόστος. Τα αποθεματικά αυτά θεωρήθηκαν από την Επιτροπή 

ως συμπληρωματικά για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών και την υποστήριξη της 

συνέχισης της δραστηριότητας της τράπεζας. 

 Οι προβλέψεις οι οποίες δημιουργούνται για την πιθανότητα αθέτησης 

κάποιας υποχρέωσης ή για την κάλυψη μελλοντικών ζημιών και δεν έχουν αποδοθεί 

σε συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού είναι επίσης συστατικό των κεφαλαίων του 

δεύτερου πυλώνα. Ο τελευταίος διαχωρισμός είναι πολύ δύσκολος, γεγονός που 

αντιλαμβάνεται και η επιτροπή και εντάσσει τις προβλέψεις στα συμπληρωματικά 

κεφάλαια λόγω αδυναμίας ακριβούς ποσοτικής προσέγγισης. 

 Τα υβριδικά χρεόγραφα είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία που συνδυάζουν 

χαρακτηριστικά χρέους και κεφαλαίου. Η Επιτροπή διαχωρίζει τα χρεόγραφα που 

προσεγγίζουν περισσότερο την έννοια και τα χαρακτηριστικά του κεφαλαίου παρά 

τους χρέους, δηλαδή εκτιμά με βεβαιότητα ότι μπορούν να αντισταθμίσουν 

μελλοντικές ζημίες χωρίς να πουληθούν και τα κατατάσσει στα συμπληρωματικά 

κεφάλαια. 

 Τα χρεόγραφα μειωμένης εξασφάλισης τα οποία όπως και τα υβριδικά 

χρεόγραφα έχουν σημαντικές ελλείψεις συστατικών κεφαλαίου, κυρίως λόγω της 

προκαθορισμένης διάρκειάς τους και της αδυναμίας τους να απορροφήσουν ζημίες 

χωρίς να ρευστοποιηθούν. Για τους παραπάνω λόγους κατατάσσονται στα 

συμπληρωματικά κεφάλαια μόνο όσα έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 5 ετών και 

μόνο σε ποσότητα μικρότερη του 50% των συνολικών κεφαλαίων του πυρήνα. 

2.4.1.3 ΤΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ 

 
 Η επιτροπή θεώρησε πως η κατάλληλη μέθοδος για την αξιολόγηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας είναι η προσέγγιση βάσει κινδύνου (risk weight approach) για 

τρεις κυρίως λόγους. Αρχικά η μέθοδος αυτή προσφέρει ένα δικαιότερο μέσο 

σύγκρισης μεταξύ των διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων. Κατά δεύτερον επιτρέπει την 

αντανάκλαση της έκθεσης σε εξωλογιστικά προϊόντα της τράπεζας και τρίτον δεν 

αποθαρρύνει την διατήρηση χαμηλού κινδύνου περιουσιακών στοιχείων. 

 Το πλαίσιο στάθμισης του κινδύνου είναι απλό και χωρίζεται σε 5 κατηγορίες 

ποσοστά, 0, 10, 20, 50 και 100% για κάθε περιουσιακό στοιχείο, ενώ όπως 

αναφέραμε και στην αρχή διακρίνει διάφορα είδη κινδύνου αλλά ασχολείται κυρίως 

με τον πιστωτικό κίνδυνο και λιγότερο με τους υπόλοιπους, όπως τον 

συναλλαγματικό και τον επενδυτικό. Ιδίως για τους κινδύνους εκτός του πιστωτικού 

η Βασιλεία Ι δίνει το δικαίωμα σε κάθε χώρα να διατηρεί ένα ποσοστό στάθμισης 

ανάλογα με το βαθμό έκθεσης της. Τέλος το σύμφωνο αναγνωρίζει και τον κίνδυνο 

χώρας, για τον οποίο επιλέγει ως βάση μέτρησης τις χώρες του ΟΟΣΑ και δίνει ένα 
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ποσοστό στάθμισης για τις υπόλοιπες, τρόπος που δέχθηκε έντονη κριτική και ήταν 

μια από τις βασικές αιτίες της αναθεώρησης του συμφώνου. 

 Διαμέσου λοιπόν της διαδικασίας αναγνώρισης των μεγεθών κεφαλαίου των 

τραπεζών και των κινδύνων που συνδυάζει κάθε στοιχείο ενεργητικού η Επιτροπή 

κατέληξε σε ένα ποσοστό στόχο για την κεφαλαιακή επάρκεια που ορίστηκε στο 8%. 

Το ποσοστό αυτό προέκυπτε από το κλάσμα του κεφαλαίου προς τα σταθμισμένα 

βάσει κινδύνου στοιχεία ενεργητικού, με την προϋπόθεση ότι το 4% θα καθοριζόταν 

από τα κεφάλαια του πυρήνα ενώ η προσαρμογή σε αυτά τα δεδομένα θα έπρεπε να 

γίνει μέχρι το τέλος του 1992. 

2.4.1.4 ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

 
 Μετά την πρώτη έκδοση του συμφώνου της Βασιλείας Ι η Επιτροπή 

προσπάθησε να ακολουθήσει τη δυναμική που ανέπτυξε και να το βελτιώσει μέσω 

μεταγενέστερων τροποποιήσεων. Η πιο σημαντική από αυτές τον Ιανουάριο του 1997 

προσέδιδε ιδιαίτερη αξία στον κίνδυνο της αγοράς πέρα από τον ήδη καθορισμένο 

πιστωτικό κίνδυνο για όλα τα εποπτικά όργανα των κρατών μελών. Έτσι αυτόματα ο 

παρονομαστής του κλάσματος κεφαλαιακής επάρκειας που αναφέραμε παραπάνω 

επηρεάστηκε, μεταβάλλοντας τον συντελεστή φερεγγυότητας. Επιπλέον σε αυτό το 

σκηνικό αλλαγών υιοθετήθηκε μια νέα μέτρηση της επίδρασης του κινδύνου της 

αγοράς μέσω της εσωτερικής αξίας σε κίνδυνο (var). 

Παρά τις προσπάθειες της επιτροπής να παρουσιάσει ένα βελτιωμένο πλαίσιο 

οι αδυναμίες της Βασιλείας Ι ήταν σημαντικές και οδηγούσαν αναπόφευκτα στην 

πλήρη αναθεώρηση της. Μία από τις βασικότερες αιτίες της αναθεώρησης του 

συμφώνου ήταν ότι δεν λάμβανε υπόψη του το σύνολο των κινδύνων που ενδέχεται 

να αντιμετωπίσει ένα πιστωτικό ίδρυμα πέρα από τον πιστωτικό κίνδυνο και τον 

κίνδυνο αγοράς. Ένας δεύτερος λόγος αποτέλεσε η αδυναμία να ακολουθήσει την 

ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνικών και προϊόντων διαχείρισης κινδύνου, όπως η 

τιτλοποίηση και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Επιπλέον το σύμφωνο 

οδηγούσε τις τράπεζες σε ορισμένες περιπτώσεις σε διπλοϋπολογισμό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, ασχέτως αν κάποιες από αυτές είχαν αξιόπιστα και 

αποτελεσματικά συστήματα υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου. Τέλος η 

κατηγοριοποίηση που επικράτησε για την στάθμιση του κινδύνου χώρας ήταν 

αυθαίρετη, αφού εξαρχής οι χώρες εντός ΟΟΣΑ θεωρούνταν χαμηλότερου κινδύνου 

παραμορφώνοντας τα δεδομένα του ανταγωνισμού. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό 

με την γενικότερη έλλειψη ευελιξίας του συμφώνου αλλά και τα μειωμένα κίνητρα 

βελτίωσης των διαδικασιών που πρόσφερε στα πιστωτικά ιδρύματα οδήγησαν στην 

πλήρη αναθεώρηση και την εμφάνιση ενός νέου επικαιροποιημένου και σαφώς 

βελτιωμένου προτύπου με τίτλο Βασιλεία ΙΙ.    
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2.5 Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ 

2.5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Η Βασιλεία ΙΙ είναι η απάντηση της επιτροπής στις αδυναμίες του πρώτου 

προτύπου οι οποίες παρουσιάστηκαν λόγω του δυναμικού περιβάλλοντος του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Τον Ιούνιο του 2004 ολοκληρώθηκε το έργο της 

επιτροπής και τέθηκε σε εφαρμογή το αναθεωρημένο εποπτικό πλαίσιο κεφαλαιακής 

επάρκειας. Η Βασιλεία ΙΙ εισάγει νέα δεδομένα σε θέματα εποπτικού ελέγχου και 

πειθαρχίας της αγοράς, ενώ συγχρόνως μεταβάλλει τις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις υιοθετώντας αυξημένα όρια για να αντιμετωπίσει και τον λειτουργικό 

κίνδυνο. Ο λειτουργικός κίνδυνος αν και αποτελεί ένα μέγεθος δύσκολα μετρήσιμο 

λόγω της παρουσίας του σε διαφόρους τομείς του οργανισμού, επηρεάζει σημαντικά 

την προσδοκώμενη ποσότητα ελαχίστων κεφαλαίων για την κάλυψη ζημιών που 

προέρχονται από αυτόν. 

 Ο κυριότερος στόχος του νέου συμφώνου είναι λοιπόν η ευρύτερη κάλυψη 

του συνόλου των κινδύνων που αφορούν ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πέραν 

όμως από αυτό το στόχο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην διαφάνεια της αγοράς μέσω 

της ορθής και αξιόπιστης πληροφόρησης όλων των φορέων. Επιπλέον η Βασιλεία ΙΙ 

υπερτονίζει την αξιολόγηση και την σωστή παρακολούθηση της πορείας της 

κεφαλαιακής επάρκειας σε συνδυασμό με την έκθεση της εκάστοτε τράπεζας στον 

κίνδυνο. Το πρότυπο καθιερώνει τέλος συνειδητά νέες τεχνικές και μέσα 

αντιστάθμισης και μεταφοράς του πιστωτικού κινδύνου, όπως τα παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα ενώ ενθαρρύνει τη χρήση εσωτερικών συστημάτων 

μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν αρχικά οι τρεις πυλώνες που 

απαρτίζουν το νέο σύμφωνο και συγκεκριμένα οι αλλαγές και τα σταθερά σημεία του 

πρώτου πυλώνα που αφορά τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι καινοτομίες που 

αφορούν τα θέματα εποπτικού ελέγχου του δεύτερου πυλώνα και οι διατάξεις για την 

πληροφόρηση και την πειθαρχία της αγοράς που αναφέρονται στον τρίτο πυλώνα. 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα καινοτόμα στοιχεία του 

νέου συμφώνου και πως αυτά αλλά και η συνολική παρέμβαση της Βασιλείας ΙΙ 

συνετέλεσε στην εμφάνιση της χρηματοοικονομικής κρίσης. Τέλος θα εισάγουμε τον 

αναγνώστη στην έννοια και τις αλλαγές που θα προκύψουν από το νέο σύμφωνο της 

Βασιλείας ΙΙΙ μέσω των αδυναμιών του παρόντος συμφώνου που απαιτούσαν άμεση 

αναθεώρηση. 

2.5.2 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 

2.5.2.1 ΠΥΛΩΝΑΣ Ι-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
 Ο πρώτος πυλώνας του νέου συμφώνου αφορά τις τεχνικές και τις 

επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από τις τράπεζες για τον 

προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν κατά τη λειτουργία τους ενώ ποσοτικοποιεί για πρώτη φορά και τον 

λειτουργικό κίνδυνο. Οι διατάξεις του πρώτου πυλώνα διατηρούν αρκετά σταθερά 
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σημεία σε σχέση με την Βασιλεία Ι αλλά προτείνουν και  σημαντικές αλλαγές στην 

πολιτική που αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

 Μία από τις βασικές προτεραιότητες του πρώτου πυλώνα ήταν να αυξήσει το 

βαθμό ευαισθησίας προς τον πιστωτικό κίνδυνο, ορίζοντας ανάλογα επίπεδα 

κεφαλαίου με το ύψος του πιστωτικού κινδύνου που έχει αναλάβει ο κάθε δανειστής. 

Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων γίνεται ακριβέστερος, αναλυτικότερος 

και περισσότερο ευαίσθητος σε σχέση με τις αυξομειώσεις του πιστωτικού κινδύνου 

ενώ προσφέρει νέες και πληρέστερες τεχνικές αντιστάθμισης. Αναλυτικότερα 

υπάρχουν πλέον δύο τρόποι υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η παλιά 

αλλά βελτιωμένη τυποποιημένη μέθοδος και η νέα μέθοδος υπολογισμού μέσω 

εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης (internal ratings based approach – IRB). 

Σύμφωνα με τη νέα βελτιωμένη έκδοση της τυποποιημένης μεθόδου επιτυγχάνεται 

αυξημένη ευαισθησία προς τον κίνδυνο ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του 

αντισυμβαλλομένου. Όσον αφορά την νέα μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων οι 

τράπεζες ανάλογα με το βαθμό εξέλιξης των συστημάτων τους δύναται να 

χρησιμοποιήσουν είτε την θεμελιώδη μέθοδο είτε την προηγμένη μέθοδο. Η τελική 

απόφαση για το ποια μέθοδος θα ακολουθηθεί από την εκάστοτε τράπεζα ανήκει στην 

Κεντρική Τράπεζα. Παρόλα αυτά ακόμα και οι τράπεζες οι οποίες θα αποφασίσουν 

να χρησιμοποιήσουν πιο απλοποιημένες μεθόδους υπολογισμού των απαιτήσεων τους 

δύνανται να χρησιμοποιούν και εσωτερικά συστήματα για την αξιολόγηση του 

πιστωτικού κινδύνου που είναι εκτεθειμένες. 

 Όπως και στη Βασιλεία Ι οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις παραμένουν 

στον 8% και διαμορφώνονται από το γνωστό πηλίκο του δείκτη φερεγγυότητας ως 

εξής: 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΗΤΑΣ = 
                      

                    (                    )                      
 

 
Γίνεται αντιληπτό όμως ότι η Βασιλεία ΙΙ ασχολείται πολύ λίγο με τον 

αριθμητή του κλάσματος και πολύ περισσότερο με τον παρονομαστή. Ο αριθμητής 

επηρεάζεται ρυθμιστικά και όχι τόσο ουσιαστικά μόνο από την εισαγωγή νέων 

δεδομένων από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στα Βασικά κεφάλαια (Tier 1), τα 

οποία αποτελούν και τον κύριο πυρήνα κεφαλαιακής επάρκειας ανήκουν το μετοχικό 

κεφάλαιο και το τακτικό αποθεματικό και πρέπει απαραιτήτως να αποτελούν το 50% 

των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων, δηλαδή άνω του 4%. Στα συμπληρωματικά 

κεφάλαια (Tier 2) ανήκουν διάφορα άλλα μεγέθη κεφαλαίου που δεν ανήκουν στην 

πρώτη κατηγορία και έχουν σαφώς χαμηλότερη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών και 

για το λόγο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνουν το βασικό κεφάλαιο. Τέτοιου είδους 

μεγέθη είναι οι προβλέψεις, τα αφανή αποθεματικά, οι προνομιούχες μετοχές και τα 

μετατρέψιμα ομόλογα. Τέλος είναι δυνατόν μετά από έγκριση της εποπτικής αρχής να 

χρησιμοποιηθούν ως εποπτικά κεφάλαια στοιχεία βραχυπρόθεσμου δευτερεύοντος 

χρέους τα οποία θα ενσωματωθούν στα βασικά κεφάλαια ώστε να αντιμετωπίσουν 

περιόδους αυξημένων απωλειών. Τα παραπάνω στοιχεία λόγω του ότι έχουν 

σαφέστατα μειωμένη απορροφητικότητα ζημιών ανήκουν στον τρίτο πυλώνα (Tier 3) 

και πρέπει να καλύπτουν ορισμένες προϋποθέσεις όπως, αρχική προθεσμία λήξης 

τουλάχιστον 2 ετών, να μην έχουν ρήτρες εξόφλησης χρέους έως τη λήξη τους, να 

έχουν καταβληθεί πλήρως και να μην υποχρεώνουν την καταβολή τόκων ή 

χρεολυσίου. Γενικότερα όπως γίνεται αντιληπτό από την παραπάνω παράγραφο οι 

αλλαγές στα περιεχόμενα του αριθμητή του κλάσματος κεφαλαιακής επάρκειας είναι 

ελάχιστες.  
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Αντιθέτως ο παρονομαστής εισάγει ένα νέο μέγεθος δίπλα στα παλιά του 

πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς, τον λειτουργικό κίνδυνο. Ο 

λειτουργικός κίνδυνος αφορά την ανεπάρκεια των εσωτερικών διαδικασιών και 

συστημάτων, τον κίνδυνο που έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, τον νομικό 

κίνδυνο και τους γενικότερους κινδύνους που αφορούν το κανονιστικό και 

ρυθμιστικό πλαίσιο (όπως διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα). Η υιοθέτηση λοιπόν 

του λειτουργικού κινδύνου στον παρονομαστή του κλάσματος του δείκτη 

φερεγγυότητας αυξάνει την ευαισθησία του κατώτατου ορίου του δείκτη αφού πλέον 

τα στοιχεία ενεργητικού σταθμίζονται με ένα παραπάνω μέγεθος κινδύνου. 

 Τέλος ένα σημαντικό θέμα με το οποίο καταπιάνεται το νέο σύμφωνο είναι η 

αντιμετώπιση και η αντιστάθμιση των κινδύνων μέσω εξασφαλίσεων, εγγυήσεων, 

πιστωτικών παραγώγων και συμψηφισμού στοιχείων ενεργητικού. Ενδιαφέρον σε 

αυτό το σημείο είναι το γεγονός ότι οι εποπτικοί κανόνες δεν είναι ίδιοι για όλες τις 

τράπεζες αλλά αυξομειώνονται ανάλογα με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα 

του πιστωτικού ιδρύματος στην εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων που 

αναλαμβάνονται. Τέλος να αναφέρουμε ότι γίνεται ευθυγράμμιση του κινδύνου της 

αγοράς με τις αλλαγές στο βαθμό πιστωτικού κινδύνου και η στάθμιση του κινδύνου 

της αγοράς υπολογίζεται μέσω της αναλογίας του κινδύνου που προέρχεται από τη 

μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των μετοχών και των επιτοκίων 

πολλαπλασιάζοντας τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε κίνδυνο αγοράς με 12,5%. 

2.5.2.2 ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 
 Οι νέες διαδικασίες υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας και των 

κινδύνων που σχετίζονται με τοα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον πρώτο 

πυλώνα της Βασιλείας ΙΙ έδωσαν νέα δυναμική στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Παρόλα αυτά κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι η υιοθέτηση και η προσαρμογή στις νέες 

συνθήκες που επιτάσσει το νέο σύμφωνο θα ήταν εύκολη. Τα μεγέθη που 

απασχολούν τις τράπεζες ήταν είναι και θα είναι ευμετάβλητα και για αυτό το λόγο η 

εποπτεία και ο έλεγχος της πορείας τους θα πρέπει να είναι αδιάκοπος. 

 Ο δεύτερος πυλώνας της Βασιλείας ΙΙ ασχολείται με τα θέματα εποπτικού 

ελέγχου όσων διακυβεύονται στον πρώτο και στον τρίτο. Η τήρηση των 

κατευθύνσεων που δίνει η επιτροπή επιβάλλεται να παρακολουθείται διαρκώς τόσο 

για λόγους ισορροπίας και σταθερότητας του συστήματος όσο και λόγους 

ανταγωνισμού. Είναι έτσι πρωτεύουσας σημασίας η λειτουργία ενός αξιόπιστου και 

ανεξάρτητου συστήματος εσωτερικού ελέγχου με βασικές αρχές εταιρικής 

διακυβέρνησης το οποίο θα επιβεβαιώνει την τήρηση των ελαχίστων ορίων 

εποπτικών κεφαλαίων και τις ελάχιστες απαιτήσεις πληροφόρησης της αγοράς. Η 

Βασιλεία ΙΙ υιοθετεί τέσσερις βασικές αρχές για την λειτουργία του εποπτικού 

ελέγχου: 

 

ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ   

Οι στρατηγικές και οι διαδικασίες αξιολόγησης που υιοθετούν οι διοικήσεις των 

πιστωτικών ιδρυμάτων ώστε να εξασφαλιστούν τα ελάχιστα όρια εποπτικών 

κεφαλαίων πρέπει να είναι ανάλογες της έκθεσης τους σε κίνδυνο. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΧΗ 

Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και οι πολιτικές και 

τακτικές που ακολουθούν οι διοικήσεις των τραπεζών ώστε να πετύχουν τα εποπτικά 
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όρια πρέπει να ελέγχονται από τις εποπτικές αρχές ως προς ορθή τήρηση των 

κανονισμών λειτουργίας τους και όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνεται παρέμβαση 

ώστε να συμμορφώνονται στις διατάξεις της Βασιλείας ΙΙ. 

ΤΡΙΤΗ ΑΡΧΗ  

Είναι απαραίτητο οι αρχές για την τραπεζική εποπτεία να επιβάλλουν την τήρηση 

κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας πέρα του 8% που απαιτεί το σύμφωνο για την 

αντιμετώπιση έκτακτων και απρόσμενων κινδύνων που θα επιφέρουν μη 

αναμενόμενες ζημίες. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΧΗ 

Το ύψος του κεφαλαίου πρέπει να ελέγχεται σε τακτική βάση από τις εποπτικές αρχές 

οι οποίες πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα και να προτείνουν διορθωτικά μέτρα σε 

περίπτωση που διαπιστώσουν ότι τα επίπεδα κεφαλαίου έχουν κατέλθει των 

ελάχιστων ορίων ή έχουν μια μόνιμη αρνητική βάση, πάντα ανάλογα με την έκθεση 

του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος στον κίνδυνο. 

 Είναι λοιπόν βασικό όπως προκύπτει και από τις τέσσερις αρχές το θέμα της 

συνεργασίας ανάμεσα στις εποπτικές αρχές και τα πιστωτικά ιδρύματα. Όσο 

σημαντική θεωρείται η τήρηση υψηλού επιπέδου εποπτικών κεφαλαίων άλλο τόσο 

σημαντική πρέπει να θεωρείται και η τήρηση ελεγκτικών μηχανισμών 

παρακολούθησης για την επίλυση και την πρόβλεψη μελλοντικών προβλημάτων και 

την ευκολότερη και συνετότερη προσαρμογή. Μία νέα τεχνική εποπτικού ελέγχου 

των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 

(stress test), μέσω των οποίων οι εποπτικές αρχές δοκιμάζουν τις αντοχές μιας 

τράπεζας σε υποθετικά δυσμενή και αναπάντεχα μελλοντικά γεγονότα και είτε 

συμβουλεύουν είτε επιβάλλουν διάφορες κυρώσεις με τις οποίες επαναφέρουν τις 

τράπεζες σε σωστή και ασφαλή πορεία. Μία τελευταία απαίτηση του δεύτερου 

πυλώνα από τις εποπτικές αρχές είναι να τηρούν με τη σειρά τους τις διατάξεις περί 

διαφάνειας και πληροφόρησης τόσο για τις τακτικές, τις πολιτικές και τα κριτήρια 

μέσω των οποίων ασκούν το έργο τους δηλαδή την αξιολόγηση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων όσο και για τα αποτελέσματα του εποπτικού τους έργου και την 

πληροφόρηση του κοινού για τους κινδύνους και την κεφαλαιακή επάρκεια που 

χαρακτηρίζει κάθε πιστωτικό ίδρυμα.  

2.5.2.3 ΠΥΛΩΝΑΣ 3-Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

 Το περιεχόμενο του τρίτου πυλώνα είναι οι υποχρεώσεις και οι κανόνες με 

τους οποίους πρέπει να ευθυγραμμιστούν τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την 

γνωστοποίηση σημαντικών στοιχείων που απορρέουν από τις λειτουργίες τους στους 

διάφορους φορείς της αγοράς. Τα βασικά θέματα που επιδέχονται άμεσης 

πληροφόρησης είναι ο βαθμός της κεφαλαιακής επάρκειας, το επίπεδο έκθεσης στον 

κίνδυνο και η ορθή λειτουργία των εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης και 

διαχείρισης κινδύνου. 

 Η γνωστοποίηση πληροφοριών είναι δέουσας σημασίας για τη συστημική 

ευστάθεια και την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως επίσης και για 

την ορθή τήρηση των όρων ανταγωνισμού. Από την άλλη η πληροφόρηση έχει 

περιορισμούς και δίνει την ευκαιρία στα τραπεζικά ιδρύματα να κρίνουν αυτόνομα 

την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα της κάθε πληροφορίας. Γενικότερα είναι 

καίριας σημασίας η πληροφόρηση που αν εκλείψει μπορεί να οδηγήσει τον επενδυτή 

σε λανθασμένες αποφάσεις. Η δημοσιοποίηση μιας σημαντικής πληροφορίας μπορεί 

να παραβλεφθεί μόνο στην περίπτωση στην οποία η τράπεζα θα έχανε το 
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ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα ή όταν δεσμεύεται από το απόρρητο της σχέσης της 

με τους πελάτες ή γενικότερα όταν μέσω της δημοσιοποίησης σημαντικών 

πληροφοριών ζημιώνεται ο οργανισμός. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η εφαρμογή 

των διατάξεων του πρώτου πυλώνα επιδέχεται διαφορετικής αντιμετώπισης για κάθε 

τράπεζα λόγω των διαφορετικών νομικών πλαισίων που έχει η κάθε χώρα. 

 Συμπερασματικά για τον τρίτο πυλώνα της Βασιλείας ΙΙ θα λέγαμε πως είναι 

υποχρεωτικό μια τράπεζα να δημοσιοποιεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία 

για το σύνολο των κινδύνων που έχει αναλάβει, για τα διαθέσιμα κεφάλαια προς 

επένδυση αλλά και για τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν ένα σύγχρονο 

πιστωτικό ίδρυμα έτσι ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να κατανοήσουν την βάση 

δεδομένων που τους παρουσιάζεται και να αξιολογήσουν την τράπεζα. 

2.5.3 ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 
 Η πρώτη δεκαετία του 21

ου
 αιώνα ξεκίνησε για το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

και γενικότερα για την παγκόσμια οικονομία με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η 

σταθερότητα και η ανάπτυξη επικρατούσε σε μεγάλο μέρος των σύγχρονων 

οικονομιών με χαμηλά επιτόκια στις αγορές και χαμηλό ύψος πληθωρισμού. Με αυτά 

τα δεδομένα σημαντικά κεφάλαια μεταφέρθηκαν για να επενδυθούν από τις 

αναδυόμενες αγορές στις ισχυρές τράπεζες των ισχυρών κρατών. Αυτό με τη σειρά 

του οδήγησε σε συγκέντρωση τεράστιων κεφαλαίων στις τράπεζες, οι οποίες έπρεπε 

τώρα να επανεπενδύσουν αυτά τα κεφάλαια έτσι ώστε να αποκομίσουν σημαντικές 

αποδόσεις. Η μεγάλη ρευστότητα των τραπεζών επενδύθηκε σε χαμηλότοκα 

στεγαστικά δάνεια προς τη μεγάλη μάζα των πολιτών στην Αμερική και σε 

κατακόρυφη άνοδο των τιμών των ακινήτων. Η νέα τεχνική της τιτλοποίησης των 

απαιτήσεων των τραπεζών έδωσε την δυνατότητα για νέα δάνεια και κατάργησε με 

τον καιρό τον ρόλο της τιτλοποίησης ως αντιστάθμιση κινδύνων. Η ξαφνική φούσκα 

στην Αμερική «ξεσκέπασε» τη σταδιακή χρόνια διάβρωση της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών λόγω της υπερβολικής μόχλευσης. Οι δείκτες απέδιδαν 

ικανοποιητικές τιμές επάρκειας κεφαλαίων, όμως η ικανότητα απορρόφησης ζημιών 

και ρευστοποίησης ήταν πλέον σχεδόν μηδενική. 

 Η Βασιλεία ΙΙ είναι αλήθεια ότι έφερε νέα δεδομένα στο χρηματοπιστωτικό 

τομέα και ειδικότερα στην αντιμετώπιση και αντιστάθμιση των κινδύνων. Έθεσε εξ’ 

αρχής αυστηρότερα κριτήρια χορηγήσεων με στόχο έναν ασφαλέστερο κλάδο ενώ 

μέσω της χρήσης πιστωτικών παραγώγων αποσυμπίεσε τις οικονομικές καταστάσεις 

των τραπεζών. Έδωσε για πρώτη φορά ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία της 

πληροφορίας και της διασποράς της σε όλο το επενδυτικό και όχι μόνο κοινό. 

Επιπλέον επέκτεινε τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας και ενίσχυσε 

έτσι την ανταγωνιστικότητα πιέζοντας για συγχωνεύσεις και εξαγορές και ισχυρότερα 

καθεστώτα. Αυτό όμως που δεν προέβλεψε ήταν ότι οι καινοτομίες της μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν και για άλλους, κερδοσκοπικούς λόγους. 

 Η τιτλοποίηση των απαιτήσεων ξεκίνησε ως μέσο αντιστάθμισης αλλά 

βοήθησε σημαντικά και στην δημιουργία νέων φορέων κινδύνου εκτός του 

τραπεζικού κλάδου που επικρατούσαν χαλαρότερα ρυθμιστικά πλαίσια. Επιπρόσθετα 

ο τρίτος πυλώνας της Βασιλείας ΙΙ μπορεί να επέβαλε αυστηρούς κανόνες 

πληροφόρησης αλλά λόγω της πολυπλοκότητας των διατάξεων της Βασιλείας η 

αγορά πολλές φορές δεν είχε την ικανότητα σωστής ερμηνείας, ενώ είχε και μειωμένη 

ικανότητα επιρροής και διορθωτικής παρέμβασης. Ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα 
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της απόλυτης διαφάνειας ήταν η τιμωρία της αγοράς μέσω μείωσης των τιμών των 

μετοχών και μέσω απόσυρσης κεφαλαίων αποδυναμώνοντας τον τραπεζικό σύστημα. 

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα της Βασιλείας ΙΙ ήταν ότι η εποπτεία των 

τραπεζών γινόταν αναλογικά με την ευρωστία της παραβλέποντας τον συστημικό 

κίνδυνο και υπερεκτιμώντας τη δυνατότητα των τραπεζών να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά τους κινδύνους στους όποιους έχουν εκτεθεί. Η αύξηση της 

ευαισθησίας των κεφαλαιακών απαιτήσεων προς τον κίνδυνο με την εισαγωγή του 

λειτουργικού κινδύνου οδήγησε αναπόφευκτα σε προκυκλική συμπεριφορά. Σε 

περιόδους ανάπτυξης της οικονομίας λιγότερα κεφάλαια απαιτούνταν λόγω 

μειωμένης έντασης του κινδύνου, ενώ σε περιόδους ύφεσης που απαιτούνται μεγάλα 

αποθέματα κεφαλαίου να βρίσκουν τις τράπεζες απροετοίμαστες. Η έμφαση λοιπόν 

στην μικροπροληπτική εποπτεία οδήγησε σε προκυκλικές συμπεριφορές και στη 

συνέχεια σε αδυναμία ανταπόκρισης του τραπεζικού συστήματος σε περιόδους 

ανάλογες της πρόσφατης κρίσης. 

 Ανακεφαλαιώνοντας η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση έθεσε ισχυρά 

διλήμματα για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του νέου συμφώνου. Η 

ζήτηση για υψηλά όρια εποπτικών κεφαλαίων και οι νέες τεχνικές άμβλυνσης του 

κινδύνου δεν αποτέλεσαν εμπόδια ούτε στην εμφάνιση ούτε στην εξάπλωση της 

κρίσης. Αντιθέτως δεν έδειξαν σε κανένα σημείο ότι έχουν δυνατότητες πρόβλεψης 

και αντικυκλικής συμπεριφοράς. Στο νέο χάρτη που θα διαμορφωθεί στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές απαιτούνται καινούριες αντικυκλικές προσεγγίσεις όπως 

αυξημένες προβλέψεις και τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας σε περιόδους ανόδου της 

οικονομίας. Επιπλέον επιβάλλεται η ανάπτυξη και ο επανασχεδιασμός ενός νέου 

ρυθμιστικού πλαισίου με έμφαση στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η οποία 

αποτέλεσε σημαντική έλλειψη για τη Βασιλεία ΙΙ. Για όλα τα παραπάνω η Βασιλεία 

ΙΙΙ ήταν η απαρχή για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της χρηματοοικονομικής 

κρίσης και για την δημιουργία ενός σύγχρονου χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος 

που θα προσφέρει ασφάλεια, σταθερότητα και πρόληψη ανάλογων επικίνδυνων 

καταστάσεων. 

2.6 Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ 

2.6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και τα κενά της Βασιλεία ΙΙ που 

επέτρεψαν την εξάπλωσή της η Επιτροπή  για την τραπεζική εποπτεία ήταν 

υποχρεωμένη να προβεί στην αναθεώρηση του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Οι 

συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις πάνω στα νέα περιεχόμενα για τη Βασιλεία ΙΙΙ 

διήρκησαν περίπου δύο χρόνια και στα τέλη του 2010 κεντρικοί τραπεζίτες και μέλη 

της Επιτροπής από όλες τις χώρες οριστικοποίησαν την συμφωνία, η οποία έθετε σε 

εφαρμογή το νέο επικαιροποιημένο σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ. Το νέο σύμφωνο 

αποτελείται από δύο εκθέσεις: 

i. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 

banking systems. 

ii. Basel III: International framework for liquidity risk measurement 

standards and monitoring. 
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Οι διεργασίες της Επιτροπής είχαν ήδη ξεκινήσει από το 2008 και έφεραν ως 

αποτέλεσμα ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο με απώτερο στόχο την ενίσχυση της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Οι κατευθύνσεις του νέου συμφώνου 

είναι δύο. Η πρώτη συνεχίζει με κάποιες βελτιώσεις όπως στην Βασιλεία ΙΙ και αφορά 

την μικροπροληπτική πολιτική για τα πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα την 

τόνωση των τραπεζών σε περιόδους ύφεσης και κρίσης. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά 

πολιτικές και διαδικασίες μακροπροληπτικού χαρακτήρα, δηλαδή πολιτικές 

αντιμετώπισης συστημικών κινδύνων που επηρεάζουν το σύνολο του τραπεζικού 

συστήματος, όπως η πρόσφατη κρίση. 

Η μακροπροληπτική παρέμβαση θεωρείται για πολλούς ο κύριος άξονας της 

Βασιλείας ΙΙΙ και ως παρακλάδια συμπληρώνουν τα νέα βελτιωμένα μέσα 

μικροπροληπτικής πολιτικής. Η μακροπροληπτική ρυθμιστική παρέμβαση αποτελεί 

το σύνολο των πολιτικών που θεσπίστηκαν με σκοπό την ελάττωση του κινδύνου 

αγοράς και τις επιπτώσεις του πάνω στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο συστημικός 

κίνδυνος προέρχεται από γενικότερους παράγοντες και όχι από μεμονωμένες δομές 

και έχει διττή διάσταση: 

i. Τη χρονική διάσταση η οποία έχει να κάνει με το ζήτημα της 

προκυκλικότητας και της αντιμετώπισης της επιδείνωσης της αποσταθεροποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος σε καθοδικές περιόδους της οικονομίας. 

ii. Τη διατμηματική διάσταση η οποία αφορά την κατανομή του συστημικού 

κινδύνου στα επιμέρους τμήματα του τραπεζικού συστήματος και αντιμετωπίζεται 

μέσω παρεμβάσεων, για την αποτροπή της συγκέντρωσης μεγάλου ποσοστού σε 

μεμονωμένο τμήμα. 

Η παρουσίαση στις παρακάτω ενότητες θα καταδείξει το γεγονός πως η 

Βασιλεία ΙΙ δεν έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο αλλά ενσωματώνεται στη 

Βασιλεία ΙΙΙ, ενώ εμφανής είναι και η παρέμβαση του νέου συμφώνου στις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, κυρίως μέσω αλλαγών που επιβάλλει στον αριθμητή του 

δείκτη φερεγγυότητας προσεγγίζοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό τις πρακτικές της 

Βασιλείας Ι. Τα επιπλέον αποθέματα κεφαλαίου ως δικλείδες ασφαλείας, η 

παρακολούθηση των δεικτών μόχλευσης και ρευστότητας και τα αντικυκλικά μέτρα 

αποτελούν κύριες κατευθύνσεις του τρίτου συμφώνου της Επιτροπής για την 

τραπεζική εποπτεία με ορίζοντα πλήρους ενσωμάτωσης το 2019. 

2.6.2 ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ 

 
 Η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ έχει μπει σε τροχιά εφαρμογής από τον 

Ιανουάριο του 2013 και υπολογίζεται ότι η προσαρμογή της θα ολοκληρωθεί σε 6 

χρόνια. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφέρουμε τα νέα δεδομένα που θα κληθεί να 

αντιμετωπίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα με σκοπό να αντιπαρέλθει των 

συνεπειών της πρόσφατης κρίσης και να βαδίσει σε ασφαλέστερα μονοπάτια. Η 

αναθεώρηση και ο επανασχεδιασμός του βασικού εγχειριδίου για την τραπεζική 

εποπτεία απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση από τις αρμόδιες αρχές ειδικά αν λάβει κανείς 

υπόψη του την διαφορετικότητα των πηγών χρηματοδότησης ανάμεσα σε Αμερική 

και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικάνικη οικονομία χρηματοδοτείται μέσω της 

κεφαλαιαγοράς, ενώ ο Ευρωπαϊκός επιχειρηματικός κλάδος από τον τραπεζικό κλάδο 

και έτσι το σύμφωνο πρέπει να ισορροπήσει τα δύο καθεστώτα. Οι προτάσεις της 

επιτροπής έχουν δημιουργήσει το τελευταίο διάστημα έντονη ανησυχία στα επιτελεία 

των τραπεζών για το γεγονός της υποχρέωσης διακράτησης υψηλού ποσοστού 

κεφαλαίου και της συνεπακόλουθης μείωσης της ικανότητας του να δανείζουν και να 
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παράγουν ικανοποιητικές αποδόσεις. Η Βασιλεία ΙΙΙ κινείται σε δύο επίπεδα, το 

μικροπροληπτικό και το μακροπροληπτικό που εισάγεται για πρώτη φορά με έμφαση 

στο βαθμό μόχλευσης και ρευστότητας που διατηρούν οι τράπεζες. Η βελτίωση των 

διατάξεων της μικροπροληπτικής παρέμβασης αφορά κατά κύριο λόγο την καλύτερη 

κάλυψη και παρακολούθηση των τραπεζών έναντι στον πιστωτικό κίνδυνο και την 

αυστηρότερη και υψηλότερη τήρηση των ορίων εποπτικών κεφαλαίων. Σε 

μακροπροληπτικό επίπεδο τώρα σκοπός της Επιτροπής είναι να αυξήσει τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις συστημικές τράπεζες, δηλαδή για τις τράπεζες 

μεγάλου μεγέθους των οποίων η συνεισφορά στον συνολικό κίνδυνο είναι υψηλή και 

τα όποια αρνητικά αποτελέσματά τους οδηγούν σε γενικότερη πιστωτική συρρίκνωση 

και πτώση των τιμών. 

2.6.3 ΜΙΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

2.6.3.1 ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
 Η περίοδος της κρίσης του χρηματοπιστωτικού τομέα που ακόμα βιώνουμε 

αποκάλυψε αδυναμίες στο ισχύων κανονιστικό πλαίσιο. Μία από τις σημαντικότερες 

εξ’ αυτών αποτέλεσε η ποιότητα των κεφαλαίων που διατηρούσαν οι τράπεζες με 

σκοπό την απορρόφηση ζημιών. Ο λόγος που διαμορφώνει το ποσοστό κεφαλαιακής 

επάρκειας σύμφωνα με το προηγούμενο σύμφωνο διαμορφωνόταν από τα ίδια 

κεφάλαια προς τα σταθμισμένα βάσει κινδύνου στοιχεία του ενεργητικού τους. Η 

Βασιλεία ΙΙΙ δίνει περισσότερο έμφαση στην αναθεώρηση των στοιχείων που 

αποτελούν τα εποπτικά κεφάλαια. Η εμπιστοσύνη των αρχών στην ποιότητα των 

κεφαλαίων, ιδίως των συμπληρωματικών και υβριδικών κεφαλαίων αποδείχθηκε 

άκαρπη και επικίνδυνη για την σταθερότητα του συστήματος. Ακόμη και τράπεζες 

των οποίων ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ήταν πολύ ανώτερος του ορίου 

αντιμετώπισαν προβλήματα επιβίωσης λόγω της χαμηλής ικανότητας απορρόφησης 

ζημιών των κεφαλαίων τους. Με βάση λοιπόν τις κυοφορούμενες αλλαγές το 

ποσοστό των εποπτικών κεφαλαίων θα διαμορφωθεί στο 10,5% σε βάθος εξαετίας, 

ενώ το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου που θα απαιτηθεί θα φτάσει το 7% από 2% 

που απαιτούσε προηγουμένως με στόχο φυσικά την αποθεματοποίηση κεφαλαίων με 

υψηλή απορροφητικότητα ζημιών (loss absorption). Επιπλέον τα τραπεζικά ιδρύματα 

θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας ύψους 2,5% κατά 

τη διάρκεια του ανοδικού κύκλου της οικονομίας, έτσι ώστε να προστατευθούν κατά 

τις περιόδους κρίσης και να μειώσουν τον κίνδυνο διάδοσης. Το σύνολο των 

ελαχίστων ιδίων κεφαλαίων ακολουθεί την πεπατημένη της Βασιλείας ΙΙ και 

αποτελείται από τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier I), κύρια και σταθερά και τα 

συμπληρωματικά (Tier II), ενώ καταργούνται τα στοιχεία ης τρίτης κατηγορίας τα 

οποία σε έκτακτες περιπτώσεις ενσωματώνονταν στα βασικά κεφάλαια αλλά χωρίς 

τελικά καμία ικανότητα άμβλυνσης των ζημιών. 

 Τα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων αποτελούνται από το 

καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο χωρίς τις προνομιούχες μετοχές, τα τακτικά 

αποθεματικά, τα αποτελέσματα εις νέον, διαφορές υπέρ το άρτιο και υπό 

προϋποθέσεις κάποιες κοινές μετοχές θυγατρικών τους που φυλάσσονται από τρίτα 

μέρη. Τα κύρια βασικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων οριοθετούνται αρχικά στο 

3,5% από τον Ιανουάριο του 2013 με ορίζοντα το 2015 που θα φτάσει το ανώτατο 

όριο του 4,5%. 
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 Στα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων εντάσσονται καταρχήν 

οι προνομιούχες μετοχές και οι ομολογιακοί τίτλοι με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Να είναι μη καθορισμένης διάρκειας, 

 Να είναι πλήρως καταβλημένα, 

 Να είναι μειωμένης εξασφάλισης, 

 Να δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη μετά την πενταετία, 

 Να μην υφίσταται ρήτρα προσαύξησης της προκαθορισμένης απόδοσης αν 

δεν ασκηθεί το δικαίωμα ανάκλησης. 

Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται ακόμη οι διαφορές από έκδοση προνομιούχων 

μετοχών υπέρ το άρτιο και τίτλοι εκδιδόμενοι από θυγατρικές οι οποίοι δεν 

αποτελούν κύρια στοιχεία, κατέχονται από τρίτους και έχουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά που επιβάλει το σύμφωνο. Τέλος σημαντική μεταβολή αποτελεί η μη 

ενσωμάτωση των καινοτόμων τίτλων στα βασικά ίδια κεφάλαια. 

 Στα συμπληρωματικά στοιχεία τώρα οι βασικές διαφοροποιήσεις έχουν να 

κάνουν με την απουσία πλέον των αφανών και από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων 

αποθεματικών ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης οι διορθώσεις αξίας 

χρηματοπιστωτικών μέσων. Συνεχίζουν να διαμορφώνουν την κατηγορία οι 

προνομιούχες μετοχές και οι διαφορές υπέρ το άρτιο αυτών, όπως και τίτλοι αυτής 

της κατηγορίας εκδιδόμενοι από θυγατρικές με τη μόνη διαφορά σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά των πρόσθετων βασικών κεφαλαίων να είναι η απαίτηση ορισμένης 

διάρκειας προνομιούχων μετοχών τουλάχιστον πενταετίας. 

 Συμπερασματικά η παρέμβαση της Βασιλείας ΙΙΙ στους βασικούς άξονες της 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών ήταν μικρής έκτασης. Τα κύρια βασικά 

κεφάλαια που απαιτούνται πλέον είναι της τάξης του 4,5% από 2% που απαιτούσε η 

Βασιλεία ΙΙ ενώ ανάλογα αυξάνεται και το ποσοστό των συνολικών βασικών 

κεφαλαίων από 4% σε 6%. Επιπρόσθετα ορίζεται πρόσθετο απόθεμα ασφαλείας για 

τα κύρια στοιχεία έως και 2,5% για την ευκολότερη αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης 

πτωτικής πορείας της οικονομίας. Τέλος για να αποφευχθούν προκυκλικά φαινόμενα 

καθορίζεται ένα επιπλέον απόθεμα ασφαλείας της τάξεως του 2,5% σε περιόδους 

ανόδου της οικονομίας και ανάλογα με το συστημικό μέγεθος κάθε τράπεζας για την 

αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων σε περιόδους κρίσης. Βέβαια όλα αυτά 

αναφέρονται σε ένα άκρως δυναμικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να καταστήσει 

ξεπερασμένα ακόμα και τα πιο καινοτόμα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα 

για να διαμορφώσουν ένα σταθερά αναπτυσσόμενο τραπεζικό χάρτη. Με τα σημερινά 

δεδομένα παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας της χρονικής προσαρμογής του νέου 

εποπτικού πλαισίου και τα ποσοτικά όρια που απαιτούνται χρόνο με το χρόνο από τα 

τραπεζικά ιδρύματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
42 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Κύρια Βασικά Στοιχεία 3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Επιπλέον Απόθεμα 

Ασφαλείας Κύριων 

Στοιχείων 

   0,625% 1.25% 1.875% 2,5% 

Συνολικά Κύρια Βασικά 

Στοιχεία 
3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7,0% 

Ελάχιστα Βασικά 

Κεφάλαια(Tier I) 
4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

Ελάχιστα Συνολικά 

Κεφάλαια(Tier I+II) 
8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Συνολικά Κεφάλαια 

+ 

Αντικυκλικό Απόθεμα 

Ασφαλείας 

8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,25% 9,875% 10,5% 

Πηγή: Basel III: A global regulatory Framework for more resilient banks and banking systems 

2.6.3.2 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

 
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τρέχουσας κρίσης ήταν η 

συσσώρευση υπερβολικής μόχλευσης σε εντός και εκτός ισολογισμού στοιχεία στο 

τραπεζικό σύστημα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι τράπεζες δημιούργησαν υψηλό 

ποσοστό μόχλευσης, ενώ είχαν ισχυρή βάση κεφαλαιακής επάρκειας. Κατά τη 

διάρκεια του πιο σοβαρού μέρους της κρίσης, ο τραπεζικός τομέας αναγκάστηκε από 

την αγορά σε απότομη απομόχλευση  κατά τρόπο που ενίσχυσε την καθοδική πίεση 

στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, επιδεινώνοντας περαιτέρω την θετική 

ανάδραση μεταξύ της μείωσης των ζημιών στην κεφαλαιαγορά και της συρρίκνωσης 

των διαθέσιμων πιστώσεων. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμφώνησε να θεσπίσει ένα απλό, διαφανές και μη  

βασισμένο στον κίνδυνο δείκτη μόχλευσης που θα είναι ρυθμισμένος να λειτουργεί 

ως αξιόπιστο συμπληρωματικό μέτρο του κινδύνου με βάση τις απαιτήσεις του 

κεφαλαίου. Ο δείκτης μόχλευσης αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

 να συγκρατηθεί αποτελεσματικότερα η αύξηση της μόχλευσης στο τραπεζικό 

τομέα, βοηθώντας να αποφευχθεί μια αποσταθεροποιητική διαδικασία 

απομόχλευσης που μπορεί να βλάψει το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

και την οικονομία και 

  να ενισχύσει τις βασισμένες στον κίνδυνο κεφαλαιακές απαιτήσεις με ένα 

απλό μη βασισμένο στον κίνδυνο χρηματοοικονομικό εργαλείο. 

Η μέτρηση του κεφαλαίου που αποτελεί τον αριθμητή του πηλίκου της 

μόχλευσης θα πρέπει να βασίζεται στο νέο ορισμό για τα Βασικά Κεφάλαια (Tier 1) 

του παρόντος πλαισίου. Από την άλλη ο παρονομαστής του κλάσματος αποτελείται 

από τα εντός και εκτός ισολογισμού μη σταθμισμένα με κίνδυνο ανοίγματα των 

τραπεζών βάσει της λογιστικής τους αξίας και χωρίς να δίνεται η δυνατότητα 

συμψηφισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων όπως γίνεται κατά τον υπολογισμό του 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Η Επιτροπή επίσης, θα συλλέγει στοιχεία κατά τη 
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διάρκεια της μεταβατικής περιόδου για την παρακολούθηση των επιπτώσεων από τη 

χρήση των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων και των κύριων κεφαλαίων της 

Κατηγορίας 1. Στοιχεία που αφαιρούνται εξ ολοκλήρου από τα εποπτικά κεφάλαια 

δεν συμβάλλουν στη μέτρηση της μόχλευσης, και θα πρέπει επίσης να αφαιρεθούν 

από τη μέτρηση του βαθμού έκθεσης σε κίνδυνο για να μην προκύψει 

διπλοϋπολογισμός. 

Η μεταβατική περίοδος για τον δείκτη μόχλευσης θα αρχίσει την 1η 

Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τη μεταβατική περίοδο για την 

παρακολούθηση των δεδομένων μόχλευσης των τραπεζών σε εξαμηνιαία βάση, 

προκειμένου να αξιολογήσει εάν ο προτεινόμενος βαθμός μόχλευσης του 3% είναι 

σωστός και ανταποκρίνεται σε όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα. Η αξιολόγηση αυτή 

θα περιλαμβάνει επίσης μια εξέταση του κατά πόσον με την εφαρμογή ενός 

ευρύτερου ορισμού των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και μιας αντισταθμιστικής 

προσαρμογής  θα επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του δείκτη μόχλευσης. Η 

Επιτροπή, επίσης, θα παρακολουθεί στενά τα λογιστικά πρότυπα και τις πρακτικές 

για την αντιμετώπιση τυχόν διαφορών στα εθνικά πλαίσια της λογιστικής που είναι 

ουσιώδη για τον ορισμό και τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης. 

2.6.3.3 ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 
 Η οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια πιο έντονα από ποτέ τον κίνδυνο 

της ρευστότητας, ο οποίος είχε περάσει απαρατήρητος από τα προηγούμενα εποπτικά 

πλαίσια. Η υιοθέτηση του δείκτη σταθερής χρηματοδότησης (Net Stable Funding 

Ratio) εξετάζει τις μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης των τραπεζών. Από την 

άλλη ο δείκτης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio) διασφαλίζει την κάλυψη των 

εκροών της τράπεζας για τον επόμενο μήνα καλύπτοντας ένα σημαντικό διάστημα σε 

περίπτωση αναπάντεχης κρίσης. Και οι δύο δείκτες έχουν δημιουργηθεί ώστε να 

αποτραπεί η δυναμική μετάδοσης της κρίσης διαμέσου της πτώσης των τιμών στις 

χρηματαγορές από μαζικές πωλήσεις αξιόγραφων. Οι δείκτες ρευστότητας έχουν 

βαρύνουσα σημασία για τις τράπεζες διότι επηρεάζουν τη βασική λειτουργία τους ως 

μετασχηματιστές ληκτότητας. Ο όρος αυτός περιγράφει την ικανότητα των 

τραπεζικών οργανισμών να δημιουργούν μακροπρόθεσμα δάνεια μέσα από 

βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις (καταθέσεις). Για τον λόγο αυτό, οι τράπεζες 

ζήτησαν και πέτυχαν τη χαλάρωση των αρχικών όρων διασφαλίζοντας ως ένα βαθμό 

το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας.  

 

 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (LCR) 

 

Τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού είναι ο τελικός 

στόχος του παραπάνω δείκτη ώστε να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του επόμενου 

μήνα. Ο δείκτης οφείλει να ισούται ή να υπερβαίνει το 100% και ορίζεται από το 

πηλίκο: 
                                         

                                                   
 

 

 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (NSFR) 

 

Ο δεύτερος συντελεστής για την ρευστότητα πρέπει επίσης να είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 100% και επιδιώκει δύο επιμέρους σκοπούς. Ο πρώτος είναι η 
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αντιμετώπιση της χρονικής υστέρησης στη ρευστοποίηση των στοιχείων του 

ενεργητικού έναντι του παθητικού στον ισολογισμό μιας τράπεζας. Ο δεύτερος είναι 

η δημιουργία επιπλέον κινήτρων στις τράπεζες ώστε να χρησιμοποιήσουν σταθερές ή 

αλλιώς μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης των στοιχείων του ενεργητικού τους, 

πηγές δηλαδή με ληκτότητα μεγαλύτερη του έτους. Ο τύπος του δείκτη δίνεται 

παρακάτω: 
                                         

                                             
 

 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα των συντελεστών ρευστότητας πρέπει να 

αναφέρουμε ότι η Επιτροπή με σκοπό την ομοιόμορφη παρακολούθηση του κινδύνου 

ρευστότητας εισάγει πέντε εργαλεία εποπτείας: 

i. Τη συγκέντρωση της χρηματοδότησης, 

ii. Τα διαθέσιμα μη βεβαρημένα στοιχεία του ενεργητικού, 

iii. Το συντελεστή κάλυψης ρευστότητας για κάθε σημαντικό νόμισμα, 

iv. Τη συμβατική αναντιστοιχία ληκτοτήτων, 

v. Τα εργαλεία παρακολούθησης εξελίξεων στην αγορά. 

2.6.4 ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 
 Πολλοί αναρωτήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής 

κρίσης ποια ήταν η μεγαλύτερη αδυναμία του συστήματος την οποία δεν είχε 

προβλέψει κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο και δημιούργησε τόσο το κενό για την 

εμφάνιση της ύφεσης όσο και τον επιταχυντή για την παγκόσμια εξάπλωση της. Η 

Βασιλεία ΙΙ κατά πολλούς δεν πρόλαβε να τύχει πλήρους προσαρμογής, αφού την 

πρόλαβε η «φούσκα» των ακινήτων στις Η.Π.Α ενώ δεν εφαρμόστηκε κατά γράμμα 

ποτέ από τις Αμερικανικές Αρχές. Κανένας δεν παρουσίασε με αποδείξεις πως η 

μικροπροληπτική παρέμβαση την οποία πρότεινε το προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο 

δεν ήταν αρκετή για να αντιμετωπίσει τις ζημίες ακόμα και ενός ολόκληρου κλάδου. 

Άλλωστε σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα εποπτικά 

κεφάλαια δεν ήταν απλά μέσα στα όρια αλλά κατά πολύ μεγαλύτερα. Και όμως 

ακόμα και με αυτά τα δεδομένα η ένταση και η «ορμή» της κρίσης «έπνιξε» τα πάντα 

στο δρόμο της. Και αυτό ακριβώς ήταν που δεν είχε ποτέ προβλεφθεί και μετρηθεί. Ο 

κίνδυνος δηλαδή αποσταθεροποίησης ολόκληρου του συστήματος, των αγορών και 

της οικονομίας από κάποιο αίτιο με τόσο μεγάλη δυναμική που θα ξεπερνούσε τις 

εποπτικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

 Ο συστημικός κίνδυνος δεν έχει τις ρίζες του σε ένα μεμονωμένο γεγονός 

αλλά προέρχεται από την βάση της οικονομίας. Είναι ο κίνδυνος που απειλεί με την 

εμφάνιση του το σύνολο της οικονομίας και δεν έχει να κάνει με την ανοδική ή την 

καθοδική πορεία ενός και μόνο κλάδου της. Παλαιότερα μιλούσαμε για τον κίνδυνο 

της αγοράς ο οποίος μπορεί να προέλθει από ένα παγκόσμιο γεγονός όπως ένας 

πόλεμος. Τελικά αντίστοιχη δυναμική μπορεί να έχει και η κατάρρευση μιας 

τράπεζας με παγκόσμια δύναμη, ή η διάβρωση ενός ολόκληρου κλάδου όπως αυτός 

των ακινήτων μέσω νέων πολύπλοκων και υβριδικών προϊόντων που μεταφέρουν 

ποσότητες χρέους σε μη εποπτευόμενα σημεία της αγοράς. Αυτό έρχεται να 

αντιμετωπίσει η Βασιλεία ΙΙΙ εισάγοντας για πρώτη φορά από το 1989 που 

πρωτοεμφανίστηκε την παρεμβατική της πολιτική σε μακροοικονομικό επίπεδο έτσι 

ώστε με τις ενέργειες της να μειώσει ή τουλάχιστον να προφυλαχθεί από τον 
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συστημικό κίνδυνο. Για τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή έχει θεσπίσει κάποιους 

κανόνες μακροπροληπτικής πολιτικής, οι κυριότεροι των οποίων είναι: 

 

1. Τήρηση κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (capital conservation buffer) 

για λόγους συντήρησης σε ομαλές περιόδους της οικονομίας, με σκοπό την 

εξασφάλιση επαρκούς δυνατότητας απορρόφησης ζημιών που θα έχουν 

έξαρση σε περιόδους αύξησης του οικονομικού κύκλου. Το ύψος αυτού του 

αποθέματος θα είναι στο 2,5% του συνόλου των σταθμισμένων βάσει 

κινδύνου στοιχείων του ενεργητικού και θα αποτελείται μόνο από κύρια 

στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων. Το κεφάλαιο αυτό θα δημιουργηθεί 

ώστε να χρησιμοποιηθεί πριν την προσφυγή στα ελάχιστα εποπτικά 

κεφάλαια. Τέλος να τονίσουμε ότι αν χρειαστεί να γίνει χρήση του παραπάνω 

αποθέματος θα πρέπει σε εύλογο χρόνο να αντικατασταθεί μέσω περιορισμού 

καταβολής μερισμάτων στους μετόχους ή πριμ εκπλήρωσης στόχων σε 

στελέχη της τράπεζας. 

2. Τήρηση αντικυκλικού αποθέματος κεφαλαίου (countercyclical capital buffer) 

σε περιόδους υπερβολικής πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών, το ύψος του 

οποίου θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές της κάθε χώρας και θα 

κλιμακώνεται μεταξύ 0 – 2,5% του συνόλου των σταθμισμένων στοιχείων 

του ενεργητικού. Το περιεχόμενο του αντικυκλικού αποθέματος θα 

συνίσταται αρχικά τουλάχιστον μόνο από κύρια στοιχείων των βασικών 

κεφαλαίων, ενώ θα μπορεί να δημιουργείται και με επέκταση του 

κεφαλαιακού αποθέματος για λόγους συντήρησης. Όσον αφορά τα κριτήρια 

που θα ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές για το ύψος του αποθέματος θα 

έχουν να κάνουν με το βαθμό πιστωτικής επέκτασης μέσω διαφόρων δεικτών 

που θα σημαίνουν συναγερμό για την αύξηση της πιθανότητας επέλευσης 

συστημικού κινδύνου. 

2.7 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ 
 

Τα οικονομικά μεγέθη και η συνολική οικονομική δραστηριότητα των 

τραπεζών είναι βέβαιο ότι θα μεταλλαχθούν με την εφαρμογή του νέου συμφώνου. 

Αρχικά οι επιπλέον εποπτικές επιβαρύνσεις που απαιτεί η Βασιλεία ΙΙΙ, θα αυξήσουν 

το κόστος χρηματοδότησης μειώνοντας δραστικά τους ρυθμούς ανάπτυξης της 

οικονομίας και του κλάδου ειδικότερα. Έρευνες του ΟΟΣΑ και της Τράπεζας 

Διεθνών Διακανονισμών έδειξαν ότι η μέση ετήσια μείωση του ρυθμού ανάπτυξης θα 

είναι της τάξης του 0,09% για κάθε 100 μονάδες αύξησης του δείκτη ιδίων 

κεφαλαίων και περαιτέρω μείωση 0,15% για κάθε 50% αύξηση του δείκτη 

ρευστότητας. Αυτό σημαίνει μια ετήσια συνολική πτώση του ρυθμού ανάπτυξης 

0,7%.  

Ένα ακόμη επακόλουθο της εφαρμογής του νέου εποπτικού πλαισίου θα 

είναι η μερική περιθωριοποίηση των τιτλοποιήσεων μετά την τεράστια χρήση του το 

προηγούμενο διάστημα. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει περαιτέρω αύξηση του κόστους 

χρηματοδότησης της λιανικής τραπεζικής κατά 34 μονάδες βάσης και βάσει αυτού σε 

μείωση της δραστηριότητας κατά επιπλέον 0,1%.  

Εξίσου σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της Βασιλείας στο επιχειρηματικό 

μοντέλο των τραπεζών. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν μείωση του δείκτη απόδοσης 

κεφαλαίων (ROE) κατά 3,5% λόγω επιπλέον αναγκών σε κεφάλαιο και κατά 0,8% 

λόγω αναγκών ρευστότητας. Ανάλογο του κινδύνου και της συμμετοχής που 
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αναλαμβάνουν πλέον οι επενδυτές στις τράπεζες θα είναι και το επίπεδο εποπτείας 

και αυστηρότητας που θα επιβάλουν σε θέματα πειθαρχίας. Βεβαίως από την άλλη οι 

τράπεζες θα περιορίσουν τη συνεργασία τους με υψηλού κινδύνου πελάτες και θα 

χορηγούν ακόμη λιγότερες εγγυήσεις επηρεάζοντας της εμπορική δραστηριότητα. 

Ενώ το ενεργητικό των τραπεζών επηρεάζεται κατά τον παραπάνω τρόπο, το 

παθητικό αναμένεται να αυξηθεί λόγω της υψηλής ζήτησης για βραχυπρόθεσμα 

προϊόντα και καταθέσεις που τονίζουν τις ανάγκες ρευστότητας. 

Στα θετικά του νέου εποπτικού πλαισίου είναι η μείωση της μεταβλητότητας 

της οικονομικής δραστηριότητας. Μελέτες δείχνουν πως μια αύξηση του δείκτη ιδίων 

κεφαλαίων αλλά και του δείκτη ρευστότητα κατά 100 μονάδες βάση θα μειώσουν 

έκαστος τον βαθμό μεταβλητότητας των ρυθμών ανάπτυξης κατά 0,1%. Αναμφίβολα 

οι συνέπειες της Βασιλείας ΙΙΙ θα είναι δομικές για την λειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα απαιτήσουν χρόνο. Η σταδιακή εφαρμογή ως 

το 2019 δίνει αυτό το περιθώριο, θέτοντας όμως εποπτικά χρονικά σημεία και 

κάλυψη ελάχιστων προδιαγραφών και ορίων κατά τη διάρκεια της εξαετίας. Τέλος 

είναι ιδιαίτερης σημασίας η αντιμετώπιση του λεγόμενου «σκιώδους τραπεζικού 

συστήματος» το οποίο έως σήμερα λειτουργούσε κάτω από μεγάλη ανεκτικότητα και 

μηδενική εποπτεία, καταλύοντας βασικούς όρους ανταγωνισμού, συρρικνώνοντας το 

αυστηρά εποπτευόμενο τραπεζικό σύστημα και ακυρώνοντας τις θετικές επιπτώσεις 

που φέρει η Βασιλεία ΙΙΙ στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί εργαλείο της Διοίκησης, το οποίο τη 

διαφωτίζει. Παρεμβαίνει για να εξετάσει μία διαδικασία ή μία δραστηριότητα του 

οργανισμού και καταθέτει μία διάγνωση η οποία βεβαιώνει λιγότερο ή περισσότερο 

την καλή λειτουργία, μία πρόγνωση, με σκοπό την επαγρύπνηση των υπευθύνων και 

της κεντρικής διοίκησης και μία θεραπεία, που αποβλέπει στην διασφάλιση των 

συμφερόντων του οργανισμού, στην αξιοπιστία των πληροφοριών, στην 

αποτελεσματικότητα των ενεργειών και στην ανταγωνιστικότητα. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής καταρχάς ακούει, προσέχει, παρατηρεί και αναλύει. Έπειτα, συνθέτει τις 

παρατηρήσεις του και προβαίνει σε αφαιρέσεις για να φανταστεί λύσεις, να 

ξαναχτίσει δηλαδή τη διοίκηση. Στο τέλος παράγει μία έκθεση και διανέμει τα 

συμπεράσματά του.  

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που έχει οργανωθεί μέσα στην 

οικονομική μονάδα και διενεργείται από υπαλλήλους της. Ο εσωτερικός ελεγκτής 

σχεδιάζει, υιοθετεί και εφαρμόζει μέτρα ελέγχου τα οποία αποσκοπούν: 

1. στη συστηματική διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και στην 

προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της οικονομικής μονάδας,  

2. στην πλήρη λειτουργία του λογιστικού συστήματος σύμφωνα με τις γενικά 

παραδεκτές αρχές της Λογιστικής και τις διατάξεις των σχετικών νόμων, 

3. στη συνεχή ενθάρρυνση και παρακολούθηση της άμεσης εφαρμογής από 

το προσωπικό των εντολών της διοίκησης, 

4. στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της επιχείρησης,  

5. στη συνεχή και πλήρη συμμόρφωση της διοίκησης με τους νόμους που 

διέπουν την λειτουργία της οικονομικής μονάδας.  

Η εκπλήρωση των τριών τελευταίων σκοπών αποτελεί την πρωταρχική 

επιδίωξη των κλάδων του Διαχειριστικού και Διοικητικού Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ 

αυτή των δύο πρώτων είναι το κύριο μέλημα του Λογιστικού Εσωτερικού Ελέγχου. 

Βασικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθά όλα τα στελέχη του 

οργανισμού (σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης) να ασκούν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντα τους και με αυτό τον τρόπο να παρέχει εκτιμήσεις, συστάσεις, απόψεις και 

πληροφορίες που αφορούν τις εξεταζόμενες δραστηριότητες. Αντικείμενό του είναι η 

εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και εφαρμογής των διαφόρων λειτουργικών 

συστημάτων ενός οργανισμού και των συστημάτων ελέγχου αυτών (internal audit), 

καθώς και η εξέταση της ποιότητας της δράσης των οργάνων στα πλαίσια των 

αναλαμβανομένων ευθυνών. Αρκετές φορές στον οικονομικό χώρο δημιουργείται 

σύγχυση μεταξύ των όρων «Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου –Εσωτερικοί Έλεγχοι» 

(internal controls) και «Εσωτερικός Έλεγχος» (internal audit).  

Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» χρησιμοποιείται για να αποδώσει δυο 

βασικές έννοιες θέτοντας παράλληλα και τα όρια και τις αρμοδιότητες αυτών. 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal controls) είναι το σύνολο των μέτρων ελέγχου 

(controls) εκείνων που έχουν επινοηθεί και χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση για 
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να προωθήσουν, να κατευθύνουν, να περιορίσουν, να διοικήσουν και να ελέγξουν τις 

διάφορες δραστηριότητες αποβλέποντας στην ικανοποίηση των στόχων της 

επιχείρησης. Τέτοια μέτρα ελέγχου, αλλά όχι και τα μοναδικά, είναι ο τρόπος 

οργάνωσης, οι πολιτικές, τα συστήματα, οι διαδικασίες, οι εντολές, τα πρότυπα, οι 

επιτροπές, τα λογιστικά σχέδια, οι προϋπολογισμοί, τα χρονοδιαγράμματα, οι 

εκθέσεις, η τεκμηρίωση της εργασίας και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (internal 

audit). Εσωτερικός έλεγχος (internal audit): είναι μια υπηρεσία της επιχείρησης η 

οποία είναι επιφορτισμένη κυρίως με καθήκοντα διενέργειας ελέγχου. Η επισκόπηση 

των μέτρων ελέγχου είναι οπωσδήποτε μία από τις σημαντικότερες αποστολές και 

ευθύνες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Μπορεί ίσως να αναφερθεί ότι η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι ‘το μέτρο ελέγχου το οποίο μετρά και αξιολογεί 

την αποτελεσματικότητα των υπολοίπων μέτρων ελέγχου. 

3.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

”Εσωτερικό έλεγχο αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι 

συντονισμένες προσπάθειες, μέθοδοι και μέτρα που υιοθετούνται εντός μιας 

επιχείρησης , για την διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών της στοιχείων , τον 

έλεγχο της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, την προώθηση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της 

προδιαγραμμένης επιχειρηματικής πολιτικής”.  

American Institute Of Certified Public Accountants, (ΑΙCPA)  

“Ο έλεγχος εξυπηρετεί μια σχέση λογοδοσίας. Είναι η ανεξάρτητη, 

αντικειμενική εκτίμηση της δίκαιης απεικόνισης της απόδοσης της διοίκησης είτε της 

αξιολόγησης των συστημάτων και πρακτικών της διοίκησης ενάντια στα κριτήρια, τα 

οποία αναφέρονται σε ένα κυβερνών σώμα ή άλλα με παρόμοιες αρμοδιότητες.”  

Canadian Comprehensive Audit Foundation, 1991  
“Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενικά διαβεβαιωτική 

και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει 

τις λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του 

προσφέροντας μία συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου (control) και των διαδικασιών της διοίκησης.”  

The Professional Practices Framework, 2004, Institute of Internal Auditors, IIA  

Πολλοί θεωρούν ότι τα θέματα ελεγκτικής, όπως και ο εσωτερικός έλεγχος, 

είναι πρακτικά αντικείμενα χωρίς θεωρητική προσέγγιση. Κοινώς είναι μία σειρά 

πρακτικών διαδικασιών, τεχνικών και μεθόδων ένας τρόπος εκτέλεσης του 

ελεγκτικού έργου με μικρή την ανάγκη περιγραφών, ερμηνειών συμφωνιών, ιδεών, 

επιχειρημάτων και αποδείξεων, στοιχείων, δηλαδή όλα μαζί αθροιζόμενα συνθέτουν 

αυτό που συχνά είναι γνωστό ως «θεωρία». Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

προσπάθειες για να αναδειχθούν συνοπτικά οι θεωρητικές πτυχές της ελεγκτικής. Η 

θεωρία και η πρακτική είναι συμπληρωματικές η μία με την άλλη. Πιο αναλυτικά, η 

θεωρία χρειάζεται για να καθοδηγεί την πρακτική και οι πρακτικές εφαρμογές και 

εξελίξεις αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη και ανάπτυξη της θεωρίας.  

Μέρος αυτών των πρακτικών εφαρμογών, που έχουν καταγραφεί και ανά 

διαστήματα αναθεωρούνται, ανάλογα με τις ανάγκες των οικονομικών μονάδων αλλά 

και τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, είναι τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου που 

έχουν καταγραφεί από διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματικούς οργανισμούς ή 
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ινστιτούτα. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα πιο ευρέως αναγνωρισμένα Πρότυπα 

Εσωτερικού Ελέγχου από διεθνείς οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

3.3 ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Τα Πρότυπα του ελέγχου αποτελούν ένα αναλυτικό σύνολο οδηγιών για να 

καθοδηγήσουν τους ελεγκτές κατά την ελεγκτική διαδικασία. Το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών έχει εκδώσει τα πρότυπα με σκοπό την μέτρηση και την 

αξιολόγηση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου καθορίζοντας τη φύση, την έκταση 

και την αποστολή της. Τα πρότυπα έχουν πολλαπλά πλεονεκτήματα στην λειτουργία 

του ελέγχου, αφού καταρχήν παρέχουν ομοιόμορφη καθοδήγηση στους ελεγκτές 

προσδίδοντας αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στο επάγγελμα, ενώ συγχρόνως 

ενημερώνουν τους εξωτερικούς φορείς για το ρόλο και την αναγκαιότητα της 

ελεγκτικής.  Τα πρότυπα διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται κυρίως στο 

ρόλο και την προσωπικότητα του ελεγκτή και συγκεκριμένα στους πέντε παρακάτω 

τομείς: 

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
Το επαγγελματικό Πρότυπο 100 καθορίζει την υποχρέωση του ελεγκτή να 

είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες που ελέγχει, έτσι ώστε να είναι 

αμερόληπτος. Απαραίτητο στοιχείο για να επιτευχθεί η ανεξαρτησία είναι πρωτίστως 

η ικανοποιητικά επαρκής οργανωτική διάρθρωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου,  

σε συνδυασμό με την διαρκή υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης (Πρότυπο 110). 

Επιπλέον σύμφωνα με το Πρότυπο 120 η αντικειμενικότητα του εσωτερικού ελεγκτή 

και των ατόμων που εποπτεύονται από αυτόν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους είναι επιβεβλημένη. Η ποιότητα του ελεγκτικού έργου δεν μπορεί να τεθεί σε 

διαπραγμάτευση παρά του ότι αποτελεί στέλεχος της επιχείρησης, γεγονός που 

δυσκολεύει την πραγματική ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα. 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
Τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου από το 200 έως το 280 καθορίζουν την 

επαγγελματική επιμέλεια και συνεχή εκπαίδευση που οφείλει να επιδείξει ο 

εσωτερικός ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Συγκεκριμένα τα 

Πρότυπα 210 και 220 αναφέρει την στελέχωση του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

με στελέχη ικανά, με υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθούν στο ρόλο και να διασφαλιστεί η βέλτιστη διενέργεια του ελέγχου. Το 

Πρότυπο 230 συνεχίζει με την εποπτεία του έργου της ελεγκτικής ομάδας, από τον 

προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου, έως την υλοποίηση και την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων και του πορίσματος. Καίριας σημασίας για το επάγγελμα του 

Εσωτερικού Ελεγκτή σύμφωνα και με το Πρότυπο 240 αποτελούν οι αρχές του 

Κώδικα Δεοντολογίας και η συμμόρφωση με τα πρότυπα της εντιμότητας, της 

επιμέλειας και της ηθικής συμπεριφοράς. Απαραίτητα στοιχεία του Εσωτερικού 

Ελεγκτή είναι επίσης σύμφωνα με το Πρότυπο 260 η ευχέρεια στην προφορική και 

γραπτή επικοινωνία όσο και στις ανθρώπινες σχέσεις, έτσι ώστε να καθίσταται 

αποτελεσματική η μεταβίβαση των στόχων και των συστάσεων που προκύπτουν από 

το ελεγκτικό έργο. Τέλος αδιαπραγμάτευτος θεωρείται ο επαγγελματισμός, η 

συνέπεια αι η διαρκής επιμόρφωση του εσωτερικού ελεγκτή κατά τα 270 και 280 

Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. 

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Το Πρότυπο 300 καθορίζει την υποχρέωση του ελεγκτή να αξιολογεί και να 

εξετάζει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται έτσι ώστε να 
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ολοκληρώνονται με επιτυχία οι στόχοι της επιχείρησης. Συγκεκριμένα ο Εσωτερικός 

Ελεγκτής οφείλει να ελέγξει το αξιόπιστο των πληροφοριών που αντλεί από τις 

διοικητικές και νομικές υπηρεσίες της εταιρίας. Επιπλέον οφείλει να επιβεβαιώνει την 

συμμόρφωση της επιχείρησης με τους νόμους και τις διατάξεις σε όλες τις εκφάνσεις 

της λειτουργίας της. Η αποτελεσματική και οικονομική διαχείριση των 

επιχειρηματικών πόρων, η διασφάλιση της ύπαρξης των δηλωμένων περιουσιακών 

στοιχείων και η σύγκριση των αναμενόμενων και πραγματικών αποτελεσμάτων της 

επιχείρησης είναι μερικά ακόμα από τα στοιχεία που απαιτεί το παρών Πρότυπο. 

 ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τα Πρότυπα της τέταρτης ομάδας, από 400 έως 440 αναφέρονται στις 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριμένα το ελεγκτικό έργο χωρίζεται σε 

τέσσερις ενότητες, το σχεδιασμό, την αξιολόγηση των πληροφοριών, την 

γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου και τους ελέγχους συμμόρφωσης. Ο 

σχεδιασμός του προγράμματος ελέγχου θέτει τους στόχους, το χρόνο και τον τρόπο 

διεξαγωγής του ελεγκτικού έργου (410), έτσι ώστε να αντληθούν και να αναλυθούν 

οργανωμένα οι απαιτούμενες πληροφορίες (420), που θα οδηγήσουν στην εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων και την έκδοση της έκθεσης ελέγχου (430). Τέλος 

απαραίτητος θεωρείται και ο επανέλεγχος ή έλεγχος συμμόρφωσης που έχει ως στόχο 

την διαπίστωση της διόρθωσης και της μη επανάληψης ίδιων παρατηρήσεων (440).  

 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σύμφωνα με την τελευταία ομάδα Προτύπων 500-560 καθορίζονται κανόνες 

εποπτείας του έργου και της εν γένει λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, 

όπως για παράδειγμα η ορθή διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, ο αποτελεσματικός 

σχεδιασμός των δράσεων της μονάδας, η σχέση με τους εξωτερικούς ελεγκτές, ο 

ρόλος του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου του 

τμήματος. 

3.4 ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 

Ο εσωτερικός έλεγχος μέχρι πρόσφατα είχε αποστολή να διενεργεί κυρίως 

λογιστικής φύσεως ελέγχους. Ο δε ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή ήταν ανέκαθεν 

παρεξηγημένος και  ταυτιζόταν με αυτόν της αστυνόμευσης. Ο ρόλος του σύγχρονου 

εσωτερικού ελέγχου έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια, έχοντας 

συμπεριλάβει στους κόλπους του, ελέγχους πέρα από τους παραδοσιακά καθαρά 

οικονομικούς. Καθώς λοιπόν παραδεχόμαστε πως αντικειμενικός σκοπός της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή εξειδικευμένου και υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση μέσω της διαρκούς αξιολόγησης της επάρκειας 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, πρέπει εν συνεχεία ότι ο έλεγχος αυτός δεν 

μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένα μόνο αντικείμενα, αλλά πρέπει να 

περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και επομένως να διακρίνεται σε 

τόσα είδη ελέγχου όσες είναι και αυτές οι λειτουργίες. 

Καθώς επομένως καθίσταται δύσκολη η εξέταση όλων αυτών των ελέγχων, 

απαραίτητη κρίνεται η κατηγοριοποίηση τους σε κάποιες μεγάλες κατηγορίες, ώστε 

να παρουσιαστούν κάποια γενικά χαρακτηριστικά για αυτούς. Μια ενδεικτική 

διάκριση των ελέγχων που διενεργεί η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου με βάση τη 

φύση τους είναι οι εξής: 

• Οικονομικοί έλεγχοι 

• Έλεγχοι συμμόρφωσης 

• Λειτουργικοί έλεγχοι 
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• Διοικητικοί έλεγχοι 

• Έλεγχοι συστημάτων πληροφορικής 

• Λοιποί έλεγχοι συμπεριλαμβανομένου παραγωγής, ποιότητας κ.α 

Επίσης οι έλεγχοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με: 

• το εύρος τους, σε γενικούς και ειδικούς, 

• το στόχο τους σε προληπτικούς, κατασταλτικούς και εντοπιστικούς, 

• τον τρόπο που διενεργούνται σε χειροκίνητους, φυσικούς ή με τη 

χρήση πληροφορικής. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

Οι οικονομικοί ή χρηματοοικονομικοί έλεγχοι,  αφορούν την ανάλυση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων των μονάδων, όπως αυτές καταχωρούν τια και 

παρουσιάζονται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές. Οι έλεγχοι αυτοί ενδιαφέρονται 

γενικότερα, για την αξιοπιστία, την κανονικότητα και την ειλικρίνεια της λογιστικής 

και οικονομικής πληροφορίας, όπως αυτή παρουσιάζεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. Οι ελεγκτές που πραγματοποιούν αυτούς τους ελέγχους 

πρέπει να έχουν επαρκή γνώση σε θέματα της λογιστικής και των διεθνών λογιστικών 

προτύπων. 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης σκοπό έχουν να αξιολογήσουν την ποιότητα και 

καταλληλότητα των πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών για τη συμμόρφωση της 

επιχείρησης με τους καθορισμένους νόμους, κανονισμούς, αρχές και διαδικασίες. Η 

συμμόρφωση αυτή δεν αφορά μόνο το υποχρεωτικό εθνικό και διεθνές κανονιστικό 

πλαίσιο, αλλά περιλαμβάνει περαιτέρω και το ήπιο κανονιστικό πλαίσιο, που 

συνήθως έχει τη μορφή προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και βασικών αρχών. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

Οι λειτουργικοί έλεγχοι σχετίζονται με την ολοκληρωμένη ανασκόπηση των 

διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης, με στόχο την αξιολόγηση της επάρκειας και 

αποτελεσματικότητά τους, σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Αφορούν 

επομένως τις επιμέρους λειτουργίες των διαδικασιών και τον τρόπο λειτουργίας του 

συστήματος διοίκησης, στοχεύοντας στη διερεύνηση της λειτουργίας και την 

αξιολόγηση της οργανωτικής δομής τους υπάρχοντος συστήματος, την επάρκεια των 

πόρων που έχουν διατεθεί για τις δραστηριότητες της, και στην προαγωγή της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Περιλαμβάνουν τον έλεγχο 

λειτουργιών που αφορούν την παραγωγή, το προσωπικό, την έρευνα, την ανάπτυξη 

και τη διαφήμιση. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

Οι διοικητικοί έλεγχοι, αναφέρονται επίσης και ως έλεγχοι διαχείρισης, και 

έχουν ευρύτερους αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι συνίστανται στην εξέταση και 

αξιολόγηση της συνολικής διοικητικής αποτελεσματικότητας, οργάνωσης, 

συνεργασίας και επικοινωνίας της επιχείρησης. Ενδιαφέρονται κυρίως για στοιχεία 

ποιοτικά παρά ποσοτικά. Αξιολογούν την προσέγγιση της διοίκησης της ελεγχόμενης 

μονάδας, αναφορικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο των αναλαμβανόμενων 



 

 
52 

κινδύνων, στο πλαίσιο των οδηγιών και το στόχων που έχουν καθοριστεί. Είναι η 

διαδικασία μέσω της οποίας, οι διοικούντες διασφαλίζουν ότι η στρατηγική 

εφαρμόζεται με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Γενικά ο έλεγχος διαχείρισης 

πρέπει να εγγυηθεί ότι συντελεί στη βελτίωση των όρων της αποτελεσματικότητας, 

παραγωγικότητας και οικονομικότητας. 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

Οι έλεγχοι συστημάτων πληροφορικής επικεντρώνονται στη διασφάλιση της 

ασφάλειας, εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών. 

Η αυξανόμενη εξάρτηση των σύγχρονων επιχειρήσεων από τις λογισμικές και 

υλιστικές εφαρμογές καθιστούν την διασφάλιση των πιο πάνω ζωτικής σημασίας, 

αφού όλες σχεδόν οι στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την ηλεκτρονική 

επεξεργασία διάφορων δεδομένων. 

3.5 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ  
 

Εσωτερικοί ελεγκτές είναι τα στελέχη μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού 

που είναι επιφορτισμένα με την κατάστρωση, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια 

της όλης ελεγκτικής διαδικασίας. Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

των εσωτερικών ελεγκτών, πρέπει να γνωρίζει κάποιος την υπαλληλική σχέση που 

διέπει τον εργασιακό συσχετισμό ανάμεσα σε αυτούς και στην επιχείρηση στην οποία 

εργάζονται. Για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων οι εσωτερικοί ελεγκτές 

ή αλλιώς επιθεωρητές, πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από επιρροές των ελεγχόμενων. 

Για το λόγο αυτό οργανωτικά το τμήμα των εσωτερικών ελεγκτών συνήθως υπάγεται, 

απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης ή στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Οι αρμοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών ποικίλουν από επιχείρηση σε 

επιχείρηση και είναι δυνατόν να περιορίζονται σε ελέγχους τηρήσεως των 

εσωτερικών οδηγιών ή κανονισμών ή να εκτείνονται σε λειτουργικούς και 

διαχειριστικούς ελέγχους διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές παρέχουν στη διοίκηση αξιόλογες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων που 

διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της. Ο εσωτερικός ελεγκτής, 

επιθεωρώντας το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αξιολογεί τόσο τον αποτελεσματικό 

σχεδιασμό του συστήματος όσο και την αποτελεσματική λειτουργία του. Ο 

εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να έχει διαρκή ετοιμότητα και ευαισθησία για την 

κάλυψη γεγονότων μέσα στην επιχείρηση που χρειάζονται να αναφερθούν στα 

ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια. 

Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών στις σύγχρονες οικονομικές μονάδες και 

κρατικούς οργανισμούς γίνεται όλο και σπουδαιότερος. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν συσταθεί Ινστιτούτα 

Εσωτερικών Ελεγκτών, τα οποία προωθούν και προάγουν τα θέματα του εσωτερικού 

ελέγχου σε νέους τομείς της επιχειρηματικής δράσης. 

Βασικά εργαλεία των εσωτερικών ελεγκτών είναι: 

Α) Τα Διεθνή Πρότυπα (Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing) 
Σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο τα πλέον έγκυρα και γενικής αποδοχής 

ελεγκτικά πρότυπα που καθορίζουν τη φύση, την έκταση και το σκοπό της υπηρεσίας 

του εσωτερικού ελέγχου εμπεριέχονται στα εκδοθέντα από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
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Ελεγκτών «Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου». 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο σκοπός των προτύπων 

είναι να: 

i) Περιγράψουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική του 

Εσωτερικού Ελέγχου, 

ii) Αποτελέσουν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και προάγονται οι 

προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου, 

iii) Αποτελέσουν μέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου, 

iv) Προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η πεποίθηση της διοίκησης ότι 

τα Πρότυπα δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, η έλλειψη του απαραίτητου 

προσωπικού και χρόνου, η μη συμμόρφωση με το Πρότυπο 1300 (πρόγραμμα 

ποιοτικής διασφάλισης και βελτίωσης) σε πολλές επιχειρήσεις διεθνώς, αποτελούν 

εμπόδιο για την αποτελεσματική εργασία του εσωτερικού ελεγκτή. 

B) O Κώδικας Δεοντολογίας του διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(ΙΙΑ) 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας του διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(ΙΙΑ) εξειδικεύει τους κανόνες συμπεριφοράς τους, ως προσώπων και επαγγελματιών, 

όσον αφορά την Ακεραιότητα, Αντικειμενικότητα και Εμπιστευτικότητα που πρέπει 

να επιδεικνύουν. Ενδεικτικό παράδειγμα της χρησιμότητας του Κώδικα είναι η 

κατοχύρωση σε αυτόν από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, της ανεξαρτησίας, 

που θεωρείται η σφραγίδα του ελεγκτικού επαγγέλματος, κατοχυρώνεται όμως και 

από άλλους οργανισμούς, καθώς έχουν αναγνωρίσει τη σημαντικότητά της, τόσο από 

επαγγελματική, όσο και από ηθική άποψη και την έχουν κωδικοποιήσει και αυτοί σε 

κώδικες επαγγελματικής ηθικής 

Γ) Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευσή του 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διατηρούν την τεχνική τους επάρκεια 

μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και έχουν την προσωπική ευθύνη για τη συνέχιση της 

εκπαίδευσης τους προκειμένου να διατηρήσουν την επαγγελματική τους επάρκεια. 

Πρέπει να ενημερώνονται για τις βελτιώσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις σε πρότυπα, 

στις διαδικασίες και στις τεχνικές του εσωτερικού ελέγχου. Η συνεχής εκπαίδευση 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ιδιότητάς του ως μέλους και της συμμετοχής του σε 

επαγγελματικούς συλλόγους, καθώς και μέσω της παρακολούθησης συνεδρίων, 

σεμιναρίων, μαθημάτων ανώτερης εκπαίδευσης καθώς και μέσω εσωτερικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Η 

Πιστοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών και ειδικότερα η βασική το CIA (Certified 

Internal Auditor), αλλά και άλλες εξειδικευμένες πιστοποιήσεις, όπως το CFSA 

(Certified Financial Services Auditor), CCSA (Certification in Control Self 

Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), αποτελεί μια 

διαδικασία όπου μετά από διεθνείς εξετάσεις οι επαγγελματίες Εσωτερικοί Ελεγκτές 

που πληρούν παράλληλα και σειρά από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πέραν της 

επιτυχίας στις εξετάσεις, πιστοποιούν με διεθνή standards το επίπεδο των δεξιοτήτων 

τους. Για τη διατήρησή της όμως, απαραίτητη είναι η συνεχής εκπαίδευση με 

πρωτοβουλία των ιδίων, όπως προαναφέρθηκε. Παρακάτω αναφέρουμε κάποιους από 

τους πιο σύνθετους ρόλους που δύναται να παίξει ο εσωτερικός ελεγκτής μέσα στην 

επιχείρηση πέραν από τους ευρέα γνωστούς. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εσωτερικός ελεγκτής δικαιούται να 

λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και 

χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία και 

τμήμα της εταιρίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται 
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και να παρέχουν πληροφορίες στον εσωτερικό ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν 

με κάθε τρόπο το έργο του. 

Στις αρμοδιότητες του εξειδικευμένου εσωτερικού ελεγκτή περιλαμβάνονται 

τα εξής: 

• Ενημερώνει εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο μέσω της επιτροπής 

εσωτερικού ελέγχου τουλάχιστον ανά τρίμηνο για το διενεργούμενο έλεγχο, τα 

πορίσματα αυτού, την πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας και το βαθμό υλοποίησης των 

προτάσεων για βελτίωση. 

• Παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων 

• Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών 

συμφερόντων των μελών του ΔΣ και των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με τα 

συμφέροντα της εταιρίας τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του. 

• Παρέχει μετά από έγκριση του ΔΣ της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία 

ζητηθεί εγγράφως από εποπτικές αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με 

κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές 

ασκούν. 

• Ελέγχει την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας καθώς και την τήρηση της 

χρηματιστηριακής και εν γένει νομοθεσίας που αφορά στην εταιρία, 

συμπεριλαμβανομένου και του κανονισμού δεοντολογίας της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς. 

• Ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά 

φυλλάδια και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας. 

• Ελέγχει την νομιμότητα των αμοιβών και παροχών των μελών του ΔΣ 

αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας. 

• Ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν 

επιχειρήσεις. 

• Ελέγχει τις σχέσεις της εταιρίας με τις εταιρίες στο κεφάλαιο στο οποίο 

συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή 

μέτοχοι της με ποσοστό τουλάχιστον 10%. 

• Ελέγχει την τήρηση του κανονισμού επιπέδων έγκρισης και αρμοδιοτήτων 

των διευθυντικών στελεχών. 

• Ελέγχει τους λογαριασμούς εσόδων, εξόδων και αποτελέσματος. 

• Διενεργεί ελέγχους οικονομικής φύσης. 

• Ελέγχει τις διαδικασίες και το σύστημα διαχείρισης των προμηθειών γενικά, 

συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και μεταφορών υλικών, την παραλαβή 

αγορών και πρώτων υλών. 

• Ελέγχει το σύστημα παραγωγής, συντήρησης και αντικατάστασης μηχανών. 

• Ελέγχει τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

υγιεινής και ασφάλειας. 

• Ελέγχει τις διαδικασίες του μάρκετινγκ και των πωλήσεων 

• Ελέγχει την εν γένι διοίκηση προσωπικού. 

• Ελέγχει τον οικονομικό σχεδιασμό και τους επιμέρους προϋπολογισμούς. 

• Ελέγχει τη διεύθυνση πληροφορικής και το δίκτυο υπολογιστών. 

• Ελέγχει τις συνεργασίες με άλλες εταιρίες. 

• Ελέγχει τις συμμετοχές σε διεθνείς δραστηριότητες. 

• Λοιποί έλεγχοι και έργα που θα ζητηθούν από τη διοίκηση της εταιρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Η μεταβολή των οικονομικών συνθηκών, που χαρακτηριζόταν από υψηλή 

ρευστότητα και μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης ήταν η αφορμή για τη λήψη μέτρων 

από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με στόχο την προστασία του επενδυμένου 

κεφαλαίου. Η πολυπλοκότητα και ο μεγάλος αριθμός των συναλλαγών ώθησε σε 

υψηλότερο επίπεδο το επίπεδο κινδύνου σφάλματος καθιστώντας απαραίτητο το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Έτσι ήταν δεδομένη και η απαίτηση για εναρμόνιση 

των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου τόσο για την προστασία των κεφαλαίων όσο 

και για την ασφαλή λειτουργία των αγορών. 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος πρώτη έθεσε τις βάσεις για τη σύσταση και 

εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου για κάθε πιστωτικό 

ίδρυμα της χώρας. Όρισε επίσης ως ο εποπτεύων μηχανισμός ότι όλα τα πιστωτικά 

ιδρύματα οφείλουν να τηρούν οργανωμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Οι 

διατάξεις που αναφέρονται στην οργάνωση του ΣΕΕ καλύπτουν όλο το φάσμα 

δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος και συμβάλουν στην ασφαλή και εύρυθμη 

λειτουργία του. Σκοπός του ΣΕΕ είναι η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής 

του ιδρύματος βάσει των διαθέσιμων πόρων, συγχρόνως με τη συνεχή 

παρακολούθηση και αντιμετώπιση των κινδύνων, τη συμμόρφωση επί του νομικού 

πλαισίου και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων.  

 Η αποτελεσματική λειτουργία ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

προϋποθέτει κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτα από όλα πρέπει να είναι ευπροσάρμοστο 

και να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και συναλλαγές του ιδρύματος. Ένα δεύτερο 

στοιχείο που επιβάλλεται να χαρακτηρίζει το ΣΕΕ είναι το κατάλληλο πληροφοριακό 

σύστημα, το οποίο θα εντοπίζει και θα αναλύει τους κινδύνους των δραστηριοτήτων 

και συγχρόνως θα προωθεί μέτρα για την πρόληψη λογιστικών λαθών και 

παραλείψεων. Τέλος είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα οργανωμένο πρόγραμμα 

διαδικασιών ελέγχου και να συμμορφώνεται άμεσα με το διαμορφούμενο θεσμικό 

πλαίσιο. 

 Οι μεγάλοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια 

έχουν αναβαθμίσει το ρόλο και τη σημασία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα διάφορα τμήματα του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου και τη σημαντικότητα του καθενός από αυτά. Η διαμόρφωση των διατάξεων 

κανονιστικής συμμόρφωσης στοχεύουν στην αποφυγή ζημιών και ατασθαλιών και 

κατ’ επέκταση στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους 

των τραπεζών. Αντίστοιχη σημασία έχουν τόσο το τμήμα διαχείρισης κινδύνων, όσο 

η εσωτερική επιθεώρηση και η επιτροπή ελέγχου. Τέλος ουσιώδεις διατάξεις 

αποτελούν τα τελευταία χρόνια αυτές που αφορούν την πρόληψη για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας. 
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4.2 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

4.2.1 Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 
Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης υπάγεται στο ΔΣ του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και έχει άμεση πρόσβαση στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Είναι διοικητικά ανεξάρτητη από όλα τα υπόλοιπα υπηρεσιακά τμήματα και διαθέτει 

πρόσβαση στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ιδρύματος. Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά της ΜΕΕ εκτός από το επαρκές, έμπειρο και επιστημονικά 

καταρτισμένο δυναμικό είναι: 

1. Η δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα 

όργανα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

2. Η κατοχύρωση της διοικητικής του ανεξαρτησίας. 

3. Η ύπαρξη κατάλληλης μεθοδολογίας για τη διενέργεια των ελέγχων. 

προγραμμάτων διαδικασιών ελέγχου και λεπτομερών ελεγκτικών 

στόχων. 

4. Η ενημέρωση της Διοίκησης για την εφαρμογή των ελεγκτικών 

υποδείξεων και η καθιέρωση μηχανισμών συμμόρφωσης. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης είναι οι 

παρακάτω: 

 Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της ορθής λειτουργίας του 

ΣΕΕ. 

 Η τακτική ενημέρωση της Διοίκησης για την πορεία των ελεγκτικών 

διαδικασιών . 

 Η διεξαγωγή ελεγκτικών εργασιών ούτως ώστε να διαμορφωθεί 

αντικειμενική και αμερόληπτη άποψη για το αν το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου είναι αποτελεσματικό και επαρκές. 

 Η αξιολόγηση τόσο του βαθμού εφαρμογής και αποτελεσματικότητας 

των διαδικασιών ελέγχου, όσο και της αποτελεσματικότητας του 

λογιστικού συστήματος μέσω της ορθής εφαρμογής των κανόνων 

σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Ο προσδιορισμός του βαθμού εφαρμογής και αποτελεσματικότητας 

των τεχνικών που έχουν υιοθετηθεί από την τράπεζα για την εκτίμηση 

και διαχείριση των κινδύνων και με βάση τις οποίες γίνεται η 

αξιολόγηση του επιπέδου του κεφαλαίου που πρέπει να διατηρούν οι 

τράπεζες 

 Η ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος  για όλα τα στοιχεία ή τις 

πληροφορίες που πιθανών να ζητήσει στο πλαίσιο της ειδικής 

νομοθεσίας για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία 

αφορούν θέματα της αρμοδιότητας της και να διευκολύνει με κάθε 

δυνατό τρόπο το έργο της. 

Η ΜΕΕ εντοπίζει τις αδυναμίες στο ΣΕΕ και παραθέτει προτάσεις για την 

αντιμετώπιση αυτών και για την βελτίωση των διαδικασιών. Είναι υποχρεωμένη 

επίσης να ενημερώνει γραπτώς κάθε τρίμηνο την Επιτροπή Ελέγχου και τη Διοίκηση 

για τα συμπεράσματα που έχει βγάλει και για τις συστάσεις στις οποίες έχει προβεί. 

Επιπλέον υποβάλλει έκθεση προς τους ίδιους παραλήπτες κατά το πρώτο τρίμηνο 

κάθε έτους μέσω της οποίας μεταφέρει την μια συνολική εικόνα της λειτουργίας του 
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εσωτερικού ελέγχου, της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση κινδύνων και των 

προγραμματισμένων μελλοντικών δράσεων που πρόκειται να αναλάβει στο μέλλον. 

4.2.2 Η ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων είναι επίσης ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες 

μονάδες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και τις υπηρεσίες λογιστικής καταγραφής 

των συναλλαγών. Αναφέρεται στη Διοίκηση και στην Επιτροπή Διαχείρισης 

Κινδύνων  και μέσω αυτής στο Δ.Σ. Υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικής 

Επιθεώρησης ως προς την αποτελεσματικότητα και επάρκεια των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων και είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό της πολιτικής σε θέματα 

διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας. 

Η ΜΔΚ είναι υπεύθυνη για τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων διαχείρισης 

επενδυτικών κινδύνων προσδιορίζοντας τα κριτήρια για τον εντοπισμό τους. Ρόλος 

της είναι να αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τα συστήματα και τις μεθόδους 

παρακολούθησης του επιχειρηματικού κινδύνου και να διενεργεί ασκήσεις 

προσομοίωσης (stress tests) για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Τέλος είναι 

υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των 

πιστωτικών κινδύνων της τράπεζας. Συμπερασματικά οι αρμοδιότητες της ΜΔΚ είναι 

οι παρακάτω: 

 Ο καθορισμός κριτηρίων για τον εντοπισμό των κινδύνων σε ατομικά και 

συνολικά χαρτοφυλάκια. 

 Η εφαρμογή μεθόδων κατάλληλων ως προς τη διαχείριση των κινδύνων που 

αντιμετωπίζει το πιστωτικό ίδρυμα καθώς και μοντέλων για την εκτίμηση, 

αξιολόγηση, παρακολούθηση και άμβλυνσή τους. 

 Η ενημέρωση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων για τις αρμόδιες 

διαδικασίες και πρακτικές προσαρμογής των κινδύνων στα καθορισμένα 

επίπεδα. 

 Η περιοδική αναφορά της επάρκειας των τεχνικών και μεθόδων εντοπισμού, 

υπολογισμού και επίβλεψης κινδύνων και η εισήγηση διορθωτικών μέτρων 

 όταν θεωρηθεί σκόπιμο. 

 Η τακτική σύνταξη εκθέσεων, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στην 

διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος. 

 Ο υπολογισμός του βαθμού της κεφαλαιακής επάρκειας και των μεθόδων 

εκτίμησής της, προκειμένου να καλυφθούν οι κίνδυνοι στους οποίους 

εκτίθεται η τράπεζα, όπως επίσης και των πολιτικών διαχείρισης των 

κινδύνων αυτών. 

Στις δύο προηγούμενες παραγράφους αναλύθηκαν δύο βασικά τμήματα του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η  Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και η Μονάδα 

Εσωτερικής Επιθεώρησης. Οι δύο μονάδες αν και ανεξάρτητες πρέπει να διατηρούν 

σχέση συνεργασίας για την από κοινού αντιμετώπιση των κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα 

εξακολουθούν να έχουν διακεκριμένους ρόλους εντός της τράπεζας. Η Μονάδα 

Διαχείρισης Κινδύνων αποτελεί αντικείμενο ελέγχου για την Μονάδα Εσωτερικής 

Επιθεώρησης, με την τελευταία να μελετά την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων διαχείρισης κινδύνων της πρώτης. Για τον έλεγχο της Μονάδας Διαχείρισης 

Κινδύνων, η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης προβαίνει στη χρήση του 

συστήματος εκτίμησης κινδύνων που έχει αναπτύξει για να φέρει εις πέρας το έργο 

της. 
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4.2.3 Η ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνη για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης της λειτουργίας της τράπεζας με τους νόμους και 

τους κανόνες δικαίου. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ανεξάρτητη, 

όπως και οι δύο προαναφερθείσες μονάδες του ΣΕΕ, υπόκειται στον έλεγχο της 

Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης και αντικείμενό της είναι η θέσπιση και η 

εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών με στόχο τη συμμόρφωση του πιστωτικού 

ιδρύματος στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς. Μία από τις 

θεμελιώδεις λειτουργίες της τράπεζας είναι η αποτελεσματική διαχείριση του 

κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης, ο οποίος σύμφωνα με την Επιτροπή της 

Βασιλείας ορίζεται ως ο κίνδυνος να επιβληθεί σε μια τράπεζα χρηματικό πρόστιμο, 

νομικές κυρώσεις ή να πληγεί η φήμη της, εξαιτίας της ανυπακοής της με τους 

νόμους ή τους κανόνες που εφαρμόζονται στο εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων της. 

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υποχρεωτική για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά και είτε 

έχουν ενεργητικό άνω των 10 δις ή διατηρούν θυγατρικές ή διαθέτουν 

υποκαταστήματα στο εξωτερικό. Συμπερασματικά οι βασικές αρμοδιότητες της ΜΚΣ 

είναι οι εξής: 

 Η υιοθέτηση  μεθόδων για την συμμόρφωση της τράπεζας προς το 

κανονιστικό πλαίσιο αλλά και τους εσωτερικούς κανονισμούς της. 

 Η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού για τις 

εξελίξεις σε θέματα ρυθμιστικού πλαισίου. 

 Η παροχή έγγραφης επιβεβαίωσης προς το ΔΣ της τράπεζας ότι έχουν 

εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, που προκύπτουν από τους νόμους 

και τις διατάξεις μέσα στα προβλεπόμενα όρια της προθεσμίας. 

4.2.4 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 Η Επιτροπή Ελέγχου διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 

και αποτελείται από στελέχη με επιστημονικό υπόβαθρο και επαρκείς γνώσεις 

λογιστικής και ελεγκτικής. Τα μέλη της Επιτροπής συνήθως είναι και μέλη του ΔΣ 

και δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες αλλά απλώς με τις γνώσεις τους 

συμπληρώνουν το έργο των ανώτατων στελεχών του ιδρύματος. Ο πρόεδρος της 

Επιτροπής είναι μέλος του ΔΣ χωρίς εκτελεστική δυνατότητα, ενώ πρόσβαση στην 

Επιτροπή έχουν τόσο οι εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί ελεγκτές. 

 Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να δρα ως ενδιάμεσος της εκτελεστικής 

διοίκησης και των μετόχων με σκοπό να επιθεωρεί, να ελέγχει και να αξιολογεί 

λειτουργίες παρέχοντας παράλληλα μέσω αναλυτικών σχεδίων εισηγήσεις προς τη 

Διοίκηση του οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μονάδα Εσωτερικής 

Επιθεώρησης και η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να συνεργάζονται στενά, διατηρώντας 

παράλληλα τους διακριτούς τους ρόλους, για την αποφυγή δυσλειτουργιών που θα 

βλάψουν την ορθή διενέργεια του ελέγχου στο εσωτερικό των τραπεζών. Η Επιτροπή  

συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα, ενώ έχει τη δυνατότητα να καλέσει οποιοδήποτε 

μέλος της διοίκησης, ή απλό στέλεχος αν το κρίνει απαραίτητο. Το διοικητικό 

συμβούλιο ενημερώνεται από τον πρόεδρο της για τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
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από το ελεγκτικό της έργο. Αναλυτικότερα οι βασικές λειτουργίες της Επιτροπής 

Ελέγχου είναι οι παρακάτω: 

 Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ και ειδικότερα της ΜΕΕ. 

 Η συμβολή της στο στάδιο επιλογής εξωτερικών ελεγκτών. 

 Η διαβεβαίωση προς τη Διοίκηση για την εφαρμογή των κανονισμών 

λειτουργίας. 

 Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

 Η παροχή ενός δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης και των 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών. 

4.3 ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
 Η ανάληψη όλο και περισσότερων κινδύνων από την πλευρά των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών τις τελευταίες δεκαετίες είναι ραγδαία. Η 

πολυπλοκότητα των αυξανόμενων δραστηριοτήτων τους δημιουργεί νέους και 

σύνθετους κινδύνους . Στο παρών κεφάλαιο θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα 

είδη των κινδύνων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες. Η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των κινδύνων για μια τράπεζα είναι καίριας σημασίας τόσο για την 

φερεγγυότητά της, όσο και για την αποδοτικότητα της και την συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της. Για αυτό το λόγο είναι βασικό να οριστεί η έννοια του κινδύνου 

πριν προχωρήσουμε στα είδη του. Κίνδυνος λοιπόν είναι ο συνδυασμός του 

αποτελέσματος της επέλευσης ενός δυσμενούς γεγονότος και της επίπτωσης που θα 

έχει αυτό στα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Ο κίνδυνος χωρίζεται σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες, το συστηματικό που αφορά τον γενικότερο κίνδυνο της 

αγοράς και το μη συστηματικό που έχει να κάνει με ένα εξειδικευμένο θέμα ή τομέα. 

Οι βασικότερες κατηγορίες κινδύνου αναλύονται παρακάτω. 

 

 Ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι συνυφασμένος με τις τραπεζικές εργασίες από 

καταβολής και μπορεί να εντοπιστεί τόσο σε παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες όσο 

και σε νέες σύγχρονες τάσεις όπως τα παράγωγα προϊόντα. Ο πιστωτικος κίνδυνος 

έχει να κάνει με την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου 

σε μια συναλλαγή με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Μια δεύτερη θεώρηση 

αναφέρεται στο πιστωτικό κίνδυνο ως την ζήμία που ενδέχεται να υποστεί ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων σε συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει σε κάθε τοποθέτηση και κάθε επένδυση 

της τράπεζας και για αυτό το λόγο οι τράπεζες έχουν αναπτύξει πληθώρα τεχνικών 

αντιστάθμισης. Τέλος είναι γνωστό ότι η ανάληψη υψηλού βαθμού πιστωτικού 

κινδύνου αντισταθμίζεται με υψηλότερες αποδόσεις. 

 

 Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος που συνδέεται με τις κινήσεις της 

συνολικής αγοράς και δεν δύναται να απαλειφθεί μέσω της διαφοροποίησης του 

χαρτοφυλακίου. Είναι δηλαδή μέρος όλων των χαρτοφυλακίων και δεν αφορά μια 

ξεχωριστή επένδυση αφού αποτελείται από γενικότερους κινδύνους της οικονομίας 

όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίων ή τον κίνδυνο 

πληθωρισμού. Ο Κίνδυνος Αγοράς αναφέρεται στην πιθανή ζηµία που µπορεί να 

προέλθει από τις µεταβολές των µεταβλητών της αγοράς (επιτόκια, συναλλαγµατικές 
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ισοτιµίες, τιµές µετοχών, τιµές προϊόντων/εµπορευµάτων και µεταβλητότητες αυτών 

των παραγόντων κινδύνου). 

 

 

 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Ο λειτουργικός κίνδυνος εντοπίζεται σε όλες τις δραστηριότητες της τράπεζας 

και αφορά την ζημία που ενδέχεται να προκύψει από την αποτυχία των εσωτερικών 

διαδικασιών ή των συστημάτων και από ανθρώπινο παράγοντα. Λόγω της σύνθεσης 

του είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί σε σχέση με τους δύο παραπάνω 

κινδύνους, αν και μετά την καθιέρωση της Βασιλείας ΙΙ η μέτρηση και ο εντοπισμός 

του θεωρήθηκαν απαραίτητα λόγω της ευρείας κλίμακάς του. Παραδείγματα 

λειτουργικού κινδύνου είναι οι απάτες, τα νομικά σφάλματα και τα φορολογικά 

θέματα. Αν και καταλαμβάνει μικρό ποσοστό στην πίτα των συνολικών κινδύνων, 

μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη χρεοκοπία ενός πιστωτικού ιδρύματος. 

 

 Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο Κίνδυνος Ρευστότητας αναφέρεται σε πιθανή αδυναµία της Τράπεζας να 

ανταποκριθεί στις Ταµειακές της Υποχρεώσεις. Ο χρηματοδοτικός κίνδυνος, όπως 

ονομάζεται διαφορετικά αποτελεί το ενδεχόμενο να μην μπορεί μια τράπεζα να 

εκπληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Η ικανότητα μιας επένδυσης να 

μετατραπεί σε μετρητά σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι ένας διαφορετικός 

ορισμός της ρευστότητας και ανάλογα του κινδύνου που πηγάζει από αυτήν. Τόσο η 

Βασιλεία ΙΙ όσο κυρίως η Βασιλεία ΙΙΙ δίνουν τεράστια έμφαση στον κίνδυνο 

ρευστότητας τον οποίο θεωρούν μετρήσιμο και ιδιάιτερα σημαντικό για τη συνέχιση 

των δρασητριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος. 

 

 Ο ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος ορίζεται ως η πιθανότητα μεταβολής της 

καθαρής θέσης ενός πιστωτικού ιδρύματος λόγω μεταβολής της ισοτιμίας ενός 

νομίσματος στο οποίο έχει επενδύσει η επιχείρηση ή έχει χρηματοδοτηθεί. Ο 

συνολικός κίνδυνος συναλλάγματος υπολογίζεται από τα ανοίγματα του πιστωτικού 

ιδρύματος στα διάφορα νομίσματα και αποτελεί μέρος του κινδύνου αγοράς με 

ξεχωριστή οντότητα λόγω της πολυπλοκότητας και της έντασης του στις 

δραστηριότητες μιας τράπεζας, ειδικά μετά την μετάβαση από το σύστημα σταθερών 

ισοτιμιών στον καθορισμό των ισοτιμιών μέσω των δυνάμεων της προσφοράς και της 

ζήτησης. 

4.4 ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 
Με την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 προσαρμόστηκαν στις τρέχουσες συνθήκες οι 

αρχές λειτουργίας και τα κριτήρια αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, τόσο σε 

επίπεδο ιδρύματος όσο και σε επίπεδο ομίλου. Περιγραμματικά οι βασικοί άξονες της 

Πράξης Διοικητή είναι οι παρακάτω: 

 Θεσπίζεται η υποχρέωση σύστασης ανεξάρτητης υπηρεσιακής Μονάδας 

Διαχείρισης Κινδύνων σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να 

παρακολουθούνται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων, 

περιλαμβανομένου του λειτουργικού. Επιπλέον, ανάλογα με το  μέγεθος και 
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την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, 

θεσπίζεται και υποχρέωση σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. 

 Θεσπίζεται η υποχρέωση σύστασης λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, 

η οποία θα καλύπτει θέματα συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος προς το 

ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα 

της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

 Προβλέπεται η υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου να διαθέτει, 

συλλογικά, επαρκείς γνώσεις και εμπειρία για τις  κύριες δραστηριότητες του 

πιστωτικού ιδρύματος, ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του 

συνόλου των λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύματος. 

 Ενισχύεται η σημασία της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται στους πελάτες, καθώς και της διαφάνειας των συναλλαγών, ως 

αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου. 

 Καθορίζονται οι βασικές αρχές που θα ισχύουν στην περίπτωση εκχώρησης 

δραστηριοτήτων σε τρίτους, περιλαμβανομένων των εργασιών είσπραξης 

οφειλών και διαχείρισης καρτών. 

 

Τέλος να τονίσουμε ότι οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαρµόζονται σε 

όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των 

υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό. Επίσης αφορούν όλα τα χρηματοδοτικά 

ιδρύµατα που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος σε ατοµική βάση. Όλες οι αναφορές των διατάξεων της παρούσας σε 

πιστωτικά ιδρύµατα, που αφορούν υποχρεώσεις σε ατοµική βάση, νοούνται, κατά 

κανόνα και, ως αναφορές στα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Ακόμη η παρούσα ΠΔ 

καλύπτει και τις περιπτώσεις οµίλων κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο Κεφ. III 

«Βασικές αρχές και κριτήρια σε επίπεδο Οµίλου». 

Όσον αφορά τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε 

χώρα µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) δεν υπόκεινται στο πεδίο 

εφαρµογής της παρούσας Πράξης, όπως επίσης και τα υποκαταστήµατα πιστωτικών 

ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρα εκτός του Ε.Ο.Χ., εφόσον έχει αναγνωριστεί από την 

Τράπεζα της Ελλάδος ότι υπόκεινται σε ισοδύναµο καθεστώς εποπτείας, µε βάση τις 

διατάξεις της Π∆/ΤΕ 2461/2000,όπως ισχύει. Η πιο πάνω εξαίρεση δεν καλύπτει τις 

διατάξεις που αφορούν: 

 Τις διαδικασίες για την πρόληψη και την καταστολή της νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας. 

 Τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών για την 

επαρκή ενηµέρωση των συναλλασσομένων. 

 Κάθε άλλη υποχρέωση που, µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, 

επιφυλάσσεται στις αρµοδιότητες της χώρας υποδοχής. 
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4.4 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

4.4.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ 
 

Η Βασιλεία ΙΙ όπως αναφέραμε αναλυτικά στο 2
ο
 κεφάλαιο δίνει ιδιαίτερη 

σημασία στην δημιουργία και την λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου μέσα στη γενικότερη φιλοσοφία περί εποπτείας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Συγκεκριμένα ο δεύτερος πυλώνας παρέχει στις 

ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές τα απαραίτητα εφόδια για την εξασφάλιση των 

τεθέντων στόχων του πρώτου και του τρίτου πυλώνα, ενώ συγχρόνως δημιουργεί ένα 

πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα να παρακολουθεί τις 

μεθόδους και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για τη διαχείριση των κινδύνων. 

Αποτέλεσμα αυτού του πυλώνα είναι η Εσωτερική Μέθοδος Εκτίμησης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας (Capital adequacy Assessment Process – ICAAP).  

Ουσιαστικά οι κατευθύνσεις που δίνει η Βασιλεία ΙΙ συνδέονται άμεσα με τον 

εσωτερικό έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διαμορφώνοντας ένα 

περιβάλλον ελεγκτικά επαρκές, προβάλλοντας την ασφάλεια τόσο για το πιστωτικό 

ίδρυμα, όσο και για το επενδυτικό κοινό. Αυτό είναι λογικό αφού οι εκτιμήσεις και τα 

αποτελέσματα που απορρέουν από τον πρώτο πυλώνα, δεν θα είχαν κανένα 

αποδεικτικό βάρος αν δεν κατοχυρωθούν από τις ελεγκτικές διαδικασίες του 

δεύτερου πυλώνα. 

Η Επιτροπή μέσα από τις διατάξεις του πρώτου πυλώνα αναφέρεται στην 

ποσοτικοποίηση του κινδύνου κάθε πιστωτικού ιδρύματος ώστε να εκτιμήσει τα 

επαρκή εποπτικά κεφάλαια με παράλληλο υπολογισμό των δεδομένων εσωτερικού 

ελέγχου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να επιτυγχάνονται λιγότερο στατικές εκτιμήσεις 

των κινδύνων, οδηγώντας σε ευκολότερο εντοπισμό των πιθανών λαθών και 

βελτιώσεων που χρειάζεται το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Παρά τις αναφορές όμως 

του εσωτερικού ελέγχου στους πυλώνες 1 και 3 οι βασικές διατάξεις του βρίσκονται 

στον δεύτερο πυλώνα. 

Τέσσερις είναι οι βασικές αρχές, σύμφωνα με την Επιτροπή, για μια 

αποτελεσματική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η βασικότερη όλων, και 

αυτή που μας ενδιαφέρει άμεσα στον παρών κεφάλαιο, αναφέρεται στην αξία του 

εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με αυτήν οι τράπεζες οφείλουν να έχουν διαδικασία 

με την οποία εκτιμούν την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια σταθμισμένη με τον 

κίνδυνο, καθώς και μια στρατηγική σταθεροποίησης του παραπάνω επιπέδου 

κεφαλαιακής επάρκειας. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας των στόχων που 

απαιτούνται από την Βασιλεία ΙΙ είναι δομικής σημασίας για τη λειτουργία της 

τράπεζας και την παρακολούθηση των ενεργών κινδύνων που αντιμετωπίζει. Για 

αυτό το λόγο η Επιτροπή προτείνει πέντε βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας 

αξιολόγησης που αναλαμβάνει ο εσωτερικός έλεγχος: 

 Ορθή αξιολόγηση των κεφαλαίων, 

 Συνολική εκτίμηση των κινδύνων, 

 Αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 

 Επίβλεψη από την Διοίκηση και το ΔΣ, 

 Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων. 

Όπως φαίνεται από τα χαρακτηριστικά είναι υποχρέωση της Διοίκησης του 

πιστωτικού ιδρύματος να επιβάλλει στην λειτουργία του οργανισμού ένα ισχυρό, 

οργανωμένο και επιστημονικά καταρτισμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όπως 
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επίσης και την ύπαρξη γραπτών διατάξεων και εταιρικών πολιτικών για όλα τα 

τμήματα της επιχείρησης. Επίσης έμφαση δίνεται στην τήρηση ενός συστήματος 

αξιολόγησης του ίδιου του ΣΕΕ. Μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του ΣΕΕ τόσο από 

εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς ελεγκτές δημιουργεί μια αξιόπιστη αλυσίδα 

διαδικασιών. Σαφώς το ΔΣ του πιστωτικού ιδρύματος έχει ρόλο και στη διαδικασία 

αξιολόγησης του ΣΕΕ μέσα από τακτικές παρεμβάσεις του. 

Είναι πρώτη φορά λοιπόν που μέσα από διεθνείς διατάξεις, όπως αυτές της 

Βασιλείας ΙΙ δίνεται τόσο έμφαση στην ποιότητα και την ποσότητα των διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου που υιοθετούνται από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τα 

τμήματα εσωτερικού ελέγχου υποχρεώνονται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα 

μέσα από τις καθημερινές διαδικασίες και πρακτικές που επιβάλλει η Επιτροπή. Η 

αντιμετώπιση της Βασιλείας ΙΙ απέναντι στον εσωτερικό έλεγχο φαίνεται μέσα από 

την αναγνώριση του καθοριστικού του ρόλου. Η διασφάλιση ότι οι πρακτικές που 

χρησιμοποιεί το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τη διαχείριση των κινδύνων τόσο στην 

οργάνωση όσο και στην εφαρμογή τους είναι αποτελεσματικές, είναι έργο του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Καταλήγοντας συμπεραίνουμε ότι η Βασιλεία ΙΙ 

καθιστά τον εσωτερικό έλεγχο μεσολαβητή μεταξύ του εσωτερικού και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

4.4.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ 

 
 Η αρχή του τέλους για τη Βασιλεία ΙΙ ήρθε μαζί με την απαρχή της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι καταστροφικές συνέπειες της κρίσης χρεώθηκαν εν 

πολλοίς στα όποια κενά είχε αφήσει το προηγούμενο σύμφωνο. Χωρίς να έχει γίνει 

ολική προσαρμογή της αποφασίστηκε η αναδιάρθρωση των κανονισμών και 

διατάξεων της κάτω από ένα νέο σύμφωνο, τη Βασιλεία ΙΙΙ ώστε να διορθωθούν οι 

ρυθμιστικές ανεπάρκειες. Οι ανεπάρκειες αυτές αναλύθηκαν εκτενώς σε παραπάνω 

κεφάλαιο. Να θυμίσουμε μόνο το πρόβλημα της προκυκλικότητας και της 

ενδογένειας του κινδύνου όπως και την έλλειψη ποικιλίας στους τρόπους μέτρησης 

του κινδύνου. Κύριοι στόχοι της Επιτροπής πλέον ήταν η ενίσχυση της κεφαλαιακής 

επάρκειας μέσω νέων κανονιστικών απαιτήσεων σε συνδυασμό με την εξασφάλιση 

της ρευστότητας και την παρακολούθηση του επιπέδου μόχλευσης. 

 Οι πυλώνες της νέας Βασιλείας παραμένουν οι ίδιοι όπως ίδια παραμένει και η 

σημασία του εσωτερικού ελέγχου στη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Εκτός από το ρόλο που συνεχίζει να καλύπτει ως προς την 

ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση του κινδύνου με στόχο την ορθή εκτίμηση του 

επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας, πλέον διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο και στην 

εκτίμηση και αξιολόγηση της ρευστότητας και της μόχλευσης του πιστωτικού 

ιδρύματος. 

 Το νέο σύμφωνο ενισχύει τις διατάξεις αξιολόγησης του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αποτελεί η υποχρέωση του 

πιστωτικού ιδρύματος να διενεργεί τακτικό ανεξάρτητο έλεγχο του συστήματος 

διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου μέσα από εσωτερικές 

ελεγκτικές διαδικασίες. Αυτό προϋποθέτει από τον εσωτερικό έλεγχο αξιολόγηση 

τόσο του τμήματος πιστωτικού κινδύνου, όσο και των εμπορικών τμημάτων του 

πιστωτικού ιδρύματος. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά 

το χρόνο και να καταλήγει σε συμπεράσματα σε καίρια ερωτήματα και ειδικότερα: 

 την οργάνωση του τμήματος διαχείρισης κινδύνου, 
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 τη διαδικασία έγκρισης των μεθόδων εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου από 

το προσωπικό, 

 την προσαρμογή των διαδικασιών ελέγχου πιστωτικού κινδύνου 

αντισυμβαλλόμενου στο πρόγραμμα ελέγχου, 

 την επαρκή τεκμηρίωση του τμήματος διαχείρισης κινδύνου, 

 την επιβεβαίωση κάθε αλλαγής στις μεθόδους εκτίμησης κινδύνων, 

 την φερεγγυότητα του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών, 

 την ακρίβεια των εκτιμήσεων για την μεταβλητότητα και τη 

συνδιακύμανση, 

 την ορθότητα των υπολογισμών αποτίμησης και μετασχηματισμού του 

κινδύνου, 

 την διαρκή επικύρωση των μοντέλων εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου. 

 

4.5 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 

 Η Επιτροπή της Βασιλείας αντιλαμβανόμενη το όλο και σημαντικότερο ρόλο 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στη δομή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

και λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των διεθνών φορέων εσωτερικού ελέγχου 

θέτει ένα πλαίσιο αρχών για την ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου αλλά και για την αξιολόγησή του. Συνοπτικά οι πέντε κυριότερες αρχές είναι 

οι παρακάτω: 

 Η διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει, 

να υπολογίζει, να ταξινομεί και να αξιολογεί τους κινδύνους που απειλούν 

την επιχείρηση. Στη συνέχεια μέσω αυτών των δεδομένων θα πρέπει να 

διαθέτει τρόπους και τακτικές αντιμετώπισης των κινδύνων. 

 Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας θα πρέπει να εγκρίνει τόσο την 

οργανωτική διάρθρωση, όσο και τη στρατηγική και τις πολιτικές του 

ιδρύματος. Επίσης είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της λειτουργίας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και για την διαβίβαση σε όλο το προσωπικό 

της εταιρίας κανόνων ηθικής και δεοντολογίας. 

 Δικλείδες ασφαλείας και ισχυρές ελεγκτικές διαδικασίες πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σε όλες τις καθημερινές λειτουργίες ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, συνδυάζοντας ορθό διαχωρισμό εργασιών 

ώστε να αποφεύγονται συγκρουόμενες δραστηριότητες. 

 Η εξασφάλιση σωστής και εγγυημένης εσωτερικής και εξωτερικής 

πληροφόρησης είναι καίριας σημασίας για την πορεία και τις αποφάσεις του 

πιστωτικού ιδρύματος. Η εκπαίδευση και η μεταλαμπάδευση των πολιτικών 

και διαδικασιών της τράπεζας στο προσωπικό της είναι επίσης ένα πολύ 

σημαντικό γεγονός. Τέλος η διασφάλιση επαρκών και κατάλληλων 

πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία ελέγχονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα είναι απαραίτητη διαδικασία για την καθημερινή λειτουργία της 

τράπεζας. 

 Οι κεντρικές τράπεζες με εντολή της Επιτροπής της Βασιλείας είναι 

υποχρεωμένες να αξιολογούν και να εποπτεύουν την λειτουργία των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των εποπτευόμενων ιδρυμάτων. 
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4.6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
 

 Ο εσωτερικός έλεγχος πρόκειται να διαδραματίσει έναν πιο καθοριστικό ρόλο 

στη διασφάλιση της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες, μετά την 

εφαρμογή των διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ. Η Ευρωπαϊκή ένωση των εθνικών 

επιτροπών εσωτερικού ελέγχου (ECIIA) έχει ασχοληθεί επισταμένα με το θέμα της 

εταιρικής διακυβέρνησης και με το ρόλο του τμήματος εσωτερικού ελέγχου στην 

προώθησή της. Οι οδηγίες της και οι αρχές της επικαιροποιούνται συχνά με στόχο να 

διατηρούν το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πρωτοπόρο. Πρόσφατα ένα νέο πλαίσιο 

διατάξεων και αρχών με αφορμή τη Βασιλεία ΙΙΙ ήρθε σε εφαρμογή. Αν και ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν ενοχοποιήθηκε ποτέ άμεσα για την εμφάνιση και την 

εξάπλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το επάγγελμα εξέτασε αυτόματα το ρόλο 

που θα μπορούσε να είχε διαδραματίσει ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους 

μελλοντικές καταστροφές. 

 Η νέες οδηγίες της ECIIA αποτελούν την πρώτη ολοκληρωμένη αναμόρφωση 

των διατάξεων για τον εσωτερικό έλεγχο μετά το 2001. Η Ένωση έχει πάρει μια 

ισχυρή θέση πάνω στην ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου σε αρκετές από τις 

αρχές της. «Είναι αλήθεια ότι πολλά έχουν συμβεί τα τελευταία δέκα χρόνια τόσο στο 

επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή όσο και στον τραπεζικό χώρο», αναφέρει ο 

πρόεδρος της ECIIA Carolyn Dittmeier. Είναι σημαντικό να υπάρχει εποπτική 

καθοδήγηση για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στις τράπεζες, γι’ 

αυτό το λόγο η αναθεώρηση του εποπτικού πλαισίου από την Επιτροπή της Βασιλείας 

έτυχε μεγάλης συζήτησης από την ΙΙΑ (από εδώ και στο εξής «Επιτροπή»). Παρόλο 

που η συνολική της εκτίμηση για τον ρόλο και την παρουσία του εσωτερικού ελέγχου 

ήταν θετική, ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις για την υπερβολική προσοχή στην 

κανονιστική επιτήρηση παρά στην παγκόσμια εποπτική διαχείριση και ασφάλεια 

μέσω του εσωτερικού ελέγχου. Αυτό που ανησυχεί την Επιτροπή είναι ο περιορισμός 

των ευθυνών της συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως αν σκεφτούμε ότι το τμήμα 

κανονιστικής συμμόρφωσης λειτουργεί για αυτόν ακριβώς τον ειδικό σκοπό. Σε 

επιστολή του στην Επιτροπή της Βασιλείας ο πρόεδρος της ΙΙΑ Richard Chambers 

ανέφερε «Όσον αφορά τον συμβουλευτικό του ρόλο προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

το τμήμα εσωτερικού ελέγχου έχει ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένη ασφάλεια 

τόσο σε θέματα που άπτονται των καθηκόντων του, όσο και σε θέματα διαχείρισης 

κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης. Άλλωστε σύμφωνα και με τις αρχές του 

εσωτερικού ελέγχου βασικές αρμοδιότητες ενός ελεγκτή θα πρέπει να είναι η παροχή 

πληροφοριών σχετικά με τα σύγχρονα μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης 

κινδύνων, συμμόρφωσης και ελέγχου (GRCC), η προώθηση της εκπαίδευσης των εν 

λόγω στελεχών και τέλος η παρακολούθηση των συνεδριάσεων του ΔΣ ως 

συμβουλευτικό όργανο. 

 Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή έχει αναπτύξει πολλά εργαλεία για να 

βοηθήσει τις τράπεζες να επιτύχουν ορθή και συνετή εταιρική διακυβέρνηση, γι’ αυτό 

και έχει προταθεί στην Επιτροπή της Βασιλείας να υιοθετήσει τους κανόνες 

δεοντολογίας και τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου στις διατάξεις της. Ήδη οι 

προτάσεις της έχουν εν μέρει υιοθετηθεί ενισχύοντας τη θέση του ΣΕΕ μέσα στον 

τραπεζικό τομέα, με σκοπό να αποφευχθούν νέες τραπεζικές κρίσεις. Η Επιτροπή 

τονίζει τη σημασία μιας προσέγγισης για τον εσωτερικό έλεγχο βάσει κινδύνων ( risk 

based control) και όχι μια οποιαδήποτε προσέγγιση που θα επέτρεπε στις ρυθμιστικές 

αρχές να κατευθύνουν την λειτουργία του τμήματος. Αυτό θα επιτρέψει στους 
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ελεγκτές να επικεντρωθούν στα τμήματα που κρίνουν ότι συγκεντρώνουν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά κινδύνου για την επιχείρηση. 

 Οι τράπεζες από την πλευρά τους έχουν εισηγηθεί θετικά για τις παραπάνω 

προτάσεις, πλην όμως διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την δυνατότητα εφαρμογής 

τους στην πράξη καθώς είναι πιθανόν να συγκρουστούν με το ήδη υπάρχον 

ρυθμιστικό πλαίσιο. Κυρίαρχο σημείο σύγκρουσης ίσως να αποτελέσει ο ίδιος ο 

ρόλος του εσωτερικού ελέγχου. Θα είναι πλέον ο εσωτερικός έλεγχος το «μάτι» των 

εποπτικών αρχών μέσα στο τραπεζικό ίδρυμα ή θα παραμείνει ένα ανεξάρτητο τμήμα 

που στοχεύει στη διασφάλιση των σωστών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης; Η 

αποσαφήνιση του ρόλου του λοιπόν θα είναι καίριας σημασίας για την ορθή τήρηση 

των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια η δραστηριοποίηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα 

είχε μια διαρκή και σταθερή ανοδική πορεία με σταθερά αυξανόμενες αποδόσεις. Οι 

μεγάλες αποδόσεις όμως, όπως συμβαίνει πάντα με τα οικονομικά μεγέθη 

συνδυάζονται με μεγάλους κινδύνους. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο τραπεζικός 

χώρος κυρίως κατακλύστηκε από νέα καινοτόμα και ελκυστικά προϊόντα, αυξάνοντας 

κατακόρυφα την ρευστότητα και την κερδοφορία τραπεζικών ιδρυμάτων. Αυτή η 

συνεχώς αυξανόμενη δραστηριότητα οδήγησε τις διοικήσεις των τραπεζών στην 

απληστία και στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων στην προσπάθεια τους για 

υπερκέρδη. 

Η διαχείριση των κινδύνων ήταν πάντα μια πολύ σημαντική εσωτερική 

διεργασία για τις τράπεζες. Η έξαρση νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων οδήγησε 

σε ανάλογη έξαρση εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνου, τα οποία με τη σειρά τους 

χρησιμοποιήθηκαν για κερδοσκοπικούς λόγους.  Η διαχείριση των κεφαλαίων των 

τραπεζών σε συνδυασμό με τον κίνδυνο που αναλαμβανόταν ήταν πάντα υπό την 

επίβλεψη των διεθνών και τοπικών εποπτικών αρχών. Η Επιτροπή της Βασιλείας 

διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην διατήρηση της σταθερότητας στο 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Παρόλη την αποτυχία της στην πρόβλεψη και αποφυγή της 

τελευταίας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το νέο σύμφωνο της έχει ως στόχο την 

επαναφορά του τραπεζικού συστήματος σε σταθερές βάσεις. Οι αυστηρότεροι όροι 

για τα όρια κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών σε συνδυασμό με την πορεία των 

οικονομικών κύκλων, αλλά και η συνολικότερη και ακριβέστερη εκτίμηση του 

συνόλου των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία τράπεζα δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

για την επαναφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα σε «ήρεμα νερά». 

Στην προσπάθεια της αυτή σύμμαχος της είναι το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου των τραπεζών. Λόγω της σπουδαιότητας του η Επιτροπή της Βασιλείας 

καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας του τόσο στο σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ όσο και 

στο νέο επικαιροποιημένο σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ. Ο δεύτερος πυλώνας και των 

δύο ρυθμιστικών πλαισίων ασχολείται με το ρόλο του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου στην εποπτεία των καθορισθέντων ορίων κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα 

με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους του πιστωτικού ιδρύματος. 

Η σπουδαιότητα και οι αρμοδιότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου στις 

επιχειρήσεις βαίνει τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξανόμενη. Ιδίως στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου είναι εξέχουσας σημασίας 

για τις διοικήσεις, τόσο όσον αφορά τον εποπτικό και προληπτικό του ρόλο, όσο και 

για τον συμβουλευτικό του ρόλο λόγω της εμβάθυνσης και του εύρους γνώσεων και 

διαδικασιών που έχει αποκομίσει. Το νέο εποπτικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ αναβαθμίζει 

και ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο το ρόλο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με στόχο την αταλάντευτη πορεία του τα 

επόμενα χρόνια. Οι αναρίθμητοι κίνδυνοι με τους οποίους τίθεται αντιμέτωπο 

καθημερινά ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η τήρηση των ορίων κεφαλαιακής 

επάρκειας ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του και η συμβολή του στην 

εξασφάλιση χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν βασικές και ζωτικής 

σημασίας αρμοδιότητες ενός σύγχρονου συστήματος εσωτερικού έλεγχου. 
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