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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΟΤ 

 

 

1.1 Σν Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα 

 

Ζ κεγέζπλζε ηεο Οηθνλνκίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηάζεζε  ησλ θεξδψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Σν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο έρεη αλαιάβεη ην θνκκάηη ηεο κεηαηξνπήο 

ησλ απνηακηεχζεσλ ζε ρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε  κεηαθνξά  θεθαιαίσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηηο ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Ο ξφινο ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζε ηξαπεδνθεληξηθά πηζησηηθά ζπζηήκαηα , φπσο απηά ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, είλαη λα  δηακεζνιαβνχλ κεηαμχ πιενλαζκαηηθψλ θαη 

ειιεηκκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, λα κεηψλνπλ ην θφζηνο ησλ πηζησηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη λα παξέρνπλ αζθάιεηα ξεπζηφηεηαο απνζθνπψληαο έηζη ζηνλ 

εθκεδεληζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αηεινχο θαη αζζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο.  

Ο ζεσξεηηθφο νξηζκφο κηαο ηξάπεδαο φπσο δηαηππψλεηαη ζηε λνκνζεζία φισλ 

ησλ ρσξψλ νξίδεη πσο:΄΄Σξάπεδα είλαη έλαο νξγαληζκφο ηνπ νπνίνπ ε ηξέρνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ ηνπ θνηλνχ θαη ζηε ρνξήγεζε 

δαλείσλ΄΄. Ζ ηξάπεδα, φκσο, δελ είλαη απιφο <δηακεζνιαβεηήο>, αιιά είλαη ζηελ 

νπζία έλα θαηλφκελν αλάπηπμεο δηφηη δε κεηαβηβάδεη απιψο ρξήκα αιιά δεκηνπξγεί ε 

ίδηα ρξήκα , ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ζ δεκηνπξγία 

<λένπ> ρξήκαηνο, κέζσ ηεο έθδνζεο ρξένπο θαη φρη απιψο ηε κεηαβίβαζε ηνπ 

πξνππάξρνληνο ρξήκαηνο, έρεη ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ζεκαζία, θαζψο ε λέα 

αγνξαζηηθή δχλακε επηηξέπεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο δξψληεο λα εθαξκφδνπλ λέεο 

ηερλνινγίεο, νη νπνίεο είλαη ν βαζηθφο ζπληειεζηήο πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. (Παπαδάθεο 2004). 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη 

κεηαβιεζεί ζεκαληηθά. Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ ζηαδηαθά πνπ πξνρσξνχλ 
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ζε ηδησηηθνπνίεζε θαη παξαηεξείηαη δηεχξπλζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζηελ αγνξά. Ζ 

εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο απφ ηηο ηξάπεδεο νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θεθαιαίσλ θαη ηε ξαγδαία 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. ε 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο 

θαη αλαπηχρζεθαλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο κε κεγάιε πνηθηιία θαη 

πνιππινθφηεηα. Ζ θηιειεπζεξνπνίεζε θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ, 

θπξίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαζηζηψληαο ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα σο ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο ζπληειεζηέο κηαο νηθνλνκίαο. 

Παξφιν απηά ε δηεχξπλζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαίλεηαη λα εληζρχεη ηε ζπρλφηεηα 

θαη ηελ έληαζε ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ αθνχ  ε αχμεζε ησλ πηζησηηθψλ εξγαιείσλ 

θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπο έρεη πξνθαιέζεη αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

θηλδχλσλ. 

 

 

1.1.1 Αδπλακίεο ηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο 

 

 
Ζ αδπλακία κηαο ηξάπεδαο λα αληαπεμέιζεη ζε έλαλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

αληηκεησπίδεη θαη ε απφζπξζε ηεο πίζηεο ησλ θαηαζεηψλ πξνο απηήλ είλαη νη ιφγνη 

γηα ηελ έλαξμε εθδήισζεο κηαο θξίζεο. Ζ θξίζε δηαρέεηαη ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά 

ρψξαο θαη ζηαδηαθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

ρψξαο ηεο εμαληιείηαη, κε απνηέιεζκα ηελ θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

πηνζέηεζε ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξφιεςε κηαο θξίζεο είλαη αλαγθαία κηαο θαη ην 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο κηαο θξίζεο είλαη πςειφ . Ζ θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο νινθιεξψλεηαη ζε 3 θάζεηο, ηε θάζε δεκηνπξγίαο θηλδχλσλ κηαο θξίζεο, 

ηε θάζε εθδήισζε ηεο θξίζεο θαη ηε θάζε εμάπισζεο ηεο θξίζεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο ζπζηεκαηηθήο θξίζεο. 
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πγθεθξηκέλα: 

1
ε 

ΦΑΖ – ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ (θαθή δηαρείξηζε) 

 Καθή Λεηηνπξγία Σξαπεδψλ 

 Καθφ Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 

 

2
ε 

ΦΑΖ – ΔΚΓΖΛΩΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΚΡΗΖ (έιιεηςε εκπηζηνζύλεο από 

ρξεκαηνδόηεο) 

 Ξέλνη επελδπηέο – Ηδηψηεο δαλεηζηέο 

 Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

 

3
ε 

ΦΑΖ – ΔΞΑΠΛΩΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΚΡΗΖ (ηξαπεδηθή αλεζπρία θαη 

θξίζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα) 

 Δγρψξηα Γηαηξαπεδηθή Αγνξά 

 Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε 1: 3 Φάζεηο ηεο Σξαπεδηθήο Κξίζεο 

1.1.2 Δκθάληζε θαη Γεκηνπξγία Κηλδχλσλ 

 

 
Ζ δεκηνπξγία θηλδχλσλ, νη νπνίνη αλαθχπηνπλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο θξίζεο είλαη 

απηνί πνπ  ζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθδήισζή ηεο θαη απνηεινχλ ηελ 

αθεηεξία ηεο θαηάξξεπζεο κηαο ηξάπεδαο . Σα αίηηα ηεο δεκηνπξγίαο ηξαπεδηθψλ 

θηλδχλσλ είλαη ε  θαθή ηξαπεδηθή ιεηηνπξγία (bad banking) θαη ην θαθφ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα ηξάπεδα ( bad operating environment). 

Τπάξρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε κηθξννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη καθξννηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ θαζψο αθελφο ε δνκή θαη ε πνηφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
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επεξεάδνπλ ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα κηαο ρψξαο θαη αθεηέξνπ νη 

καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. 

Έηζη ε δεκηνπξγία θηλδχλσλ είλαη απνηέιεζκα ελφο ζπλδπαζκνχ κηθξννηθνλνκηθψλ 

θαη καθξννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. 

 

 

1.1.3 Αδπλακία ζηε Λεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ 

 

 
Έλα απφ ηα βαζηθά αίηηα δεκηνπξγίαο θηλδχλσλ είλαη ε  θαθή ιεηηνπξγία ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ: α) επηπφιαηεο πνιηηηθέο ρνξεγήζεσλ, β) αλάιεςε 

πςεινχ θηλδχλνπ, γ) θαθή δηαρείξηζε, δ) έιιεηςε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε) εζηίαζε 

ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο θαη φρη ζηελ θεξδνθνξία θαη ζη) αλαληηζηνηρία 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνβιεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο πξνθαινχλ αληίζηνηρνπο θηλδχλνπο θαηάξξεπζεο κηαο 

ηξάπεδαο, φηαλ ην ίδξπκα δε κεξηκλά γηα ηελ αληηζηάζκηζε απηψλ κέζσ ηεο 

δηαηήξεζεο επαξθψλ θεθαιαίσλ θαη ηεο επέλδπζεο ζε αζθαιέζηεξεο ηνπνζεηήζεηο. 

πρλά παξαηεξείηαη έληνλν πξφβιεκα κεηαμχ εληνιέα θαη εληνινδφρνπ, ελψ 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαθνδηαρείξηζεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ππφ θξαηηθή ηδηνθηεζία. 

Σν πξφβιεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαηλνκέλσλ 

επηπφιαηεο θαη ξηςνθίλδπλεο δηαρείξηζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

ηξάπεδαο δίρσο λα ζπλππνινγίδεηαη ην ζπκθέξνλ ησλ ηδηνθηεηψλ-κεηφρσλ ηνπ 

ηδξχκαηνο, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε κεξηκλνχλ πξσηίζησο 

γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο. Ζ απφθιηζε επηδηψμεσλ κεηαμχ κεηφρσλ θαη 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ νδεγεί ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη εζηηάδεηαη ζε 

δεηήκαηα πνπ  αθνξνχλ ηελ αλάισζε εηαηξηθψλ πφξσλ ζε κε παξαγσγηθέο ππεξεζίεο 

θαη αγαζά, ηελ ππεξβνιηθή απνζηξνθή θηλδχλνπ θαη ηελ έκθαζε ζε βξαρππξφζεζκν 

νξίδνληα ιήμεο επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο είλαη ζπγθεληξσκέλν ζε κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ παξαηεξνχληαη θαηλφκελα 

αιφγηζηεο θαη πξνλνκηαθήο δαλεηνδφηεζεο πξνο επηρεηξεκαηηθνχο θνινζζνχο, νη 

νπνίνη δεκηνπξγνχληαη κε ηελ ππνζηήξημε θάπνηαο ηξάπεδαο. πρλά ζεκεηψλνληαη 

θαηλφκελα παξάηππσλ ζπλαιιαγψλ θαη απαηψλ ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε έλα 

θαζεζηψο αηηκσξεζίαο. Οη πνιηηηθέο εγεζίεο ζπλήζσο επηηξέπνπλ ηελ παξαπάλσ 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη ηηο ζηεξίδνπλ ρξεκαηνδνηψληαο απηέο θαζψο ην 

πνιηηηθφ θφζηνο κηαο παξέκβαζεο γηα εμπγίαλζε ηνπ θιάδνπ είλαη πςειφ ελψ ηα 
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νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαηήξεζε ηεο ξηςνθίλδπλεο 

ιεηηνπξγίαο δεκηνπξγνχλ ηζρπξέο πηέζεηο πξνο ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο. Πξνβιεκαηηθή 

ιεηηνπξγία ζεκεηψλεηαη θαη ζε ηξάπεδεο ππφ θξαηηθφ θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο, 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί κε λννηξνπία δεκνζηνλνκηθήο ζηήξημεο 

ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ θαη πξνλνκηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ. Έηζη 

παξαηεξείηαη ζηξέβισζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ ηνπ θιάδνπ , πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηα θνηλσληθά νθέιε θαη ηελ 

νηθνλνκηθή επξσζηία ησλ πγηψλ ηξαπεδψλ.
1
 

 

 

1.1.4 Αδπλακίεο ζην  Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 

 

 
Παξφιν πνπ νη θξίζεηο ζπλήζσο απνδίδνληαη ζηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ ηξαπεδψλ ηα 

αίηηα νθείινληαη θαη ζηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο ρψξαο θαη ζηηο αθαηάιιειεο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. Μηα καθξννηθνλνκηθή 

δηαηαξαρή αλακέλεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ην εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ, κεηψλνληαο 

ζεκαληηθά ηηο απνπιεξσκέο δαλείσλ θαη δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζην ελεξγεηηθφ 

ησλ ηξαπεδψλ, ελψ κηα δηαηαξαρή ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ ή 

γηα ελδερφκελε ππνηίκεζε ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηάζε γηα θαηαζέζεηο, 

κε απνηέιεζκα λα επεξεάζεη αξλεηηθά ην παζεηηθφ θαη λα πεξηνξίζεη ηε δπλαηφηεηα 

ξεπζηνπνίεζεο. Ο εκπεηξηθφο έιεγρνο έρεη δείμεη πσο νη ηξαπεδηθέο θξίζεηο ηείλνπλ 

λα αθνινπζνχλ πεξηφδνπο επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο νη 

νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ απφηνκε θηιειεπζεξνπνίεζε θαη απειεπζέξσζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ηξαπεδψλ γηα 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ κε ζπλέπεηα λα πξνρσξνχλ ζε κεηαβνιή ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπο πξνο ρνξεγήζεηο πςειφηεξνπ θηλδχλνπ θαη ζε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο κε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρσξίο λα αληηζηαζκίδνπλ ηνλ 

επηηνθηαθφ θίλδπλν. Ζ εμέιημε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο θαη 

θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ εθδήισζε κηαο θξίζεο ε νπνία κπνξεί θάιιηζηα λα επηηεπρζεί απφ ηηο 

καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο.  

                                                             
1
 χκθσλα κε ηνπο Shen θαη Hsieh (2004), ππάξρνπλ θαη θνηλσληθά θαη πνιηηηθά αίηηα πνπ νθείινληαη 

ζηελ θαηάξξεπζε ησλ ηξαπεδψλ. ην θείκελν αλαθέξνληαη κηθξννηθνλνκηθά θαη καθξννηθνλνκηθά 

αίηηα. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε θπβέξλεζε αθνινπζεί κηα επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή θαηά ηελ νπνία ηα πξαγκαηηθά βξαρπρξφληα επηηφθηα είλαη αξλεηηθά θαη 

θαηαγξάθεηαη έληνλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε παξάιιειε άλνδν ησλ ηηκψλ ην 

ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ πξνρσξά ζε κεγάιε πηζησηηθή επέθηαζε επηδηψθνληαο λα 

απνθνκίζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηα θέξδε πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ αγνξά ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Φπζηθά γλσξίδνπλ πσο θάπνηα ζηηγκή ζα ππάξμεη κέγηζηε ηελ 

νπνία θαη ζα αθνινπζήζεη ε χθεζε. Παξφια απηά δελ ζα επηξαπεί ε  θαηάξξεπζε 

φισλ ησλ ηξαπεδψλ απφ ην θξάηνο ή θάπνηνλ δηεζλή νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ ελψ 

έρνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε πσο ζα είλαη ζε ζέζε λα απεκπιαθνχλ εγθαίξσο απφ ηε 

δηαθαηλφκελε χθεζε. Καη ελψ  ε άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ δηαηαξάζζεη ηε 

καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο, ε θπβέξλεζε πξνβαίλεη ζε αχμεζε ηνπ 

επίζεκνπ επηηνθίνπ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο θαη ησλ ηηκψλ ηδηαίηεξα ζε θιάδνπο πνπ θαηά ην 

πξφζθαην παξειζφλ είραλ θαηαγξάςεη κεγάιε άλνδν. Ζ αληθαλφηεηα ησλ 

δαλεηδνκέλσλ λα απνπιεξψζνπλ εγθαίξσο ηα δάλεηά ηνπο είλαη ε ζπλέπεηα ηεο 

πεξηνξηζηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο . Σφηε εκθαλίδνληαη ηα πξψηα πξνβιήκαηα κε απνπιεξσκέλσλ δαλείσλ 

θαη ξεπζηφηεηαο θαη ην θξάηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηε δηάζσζε 

ηεο θαηάζηαζεο. 

 

 

1.1.5 Κίλδπλνη ζην Σξαπεδηθφ χζηεκα 
 

 

Ζ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη  ην άζρεκν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη ηα αίηηα ησλ ηξαπεδηθψλ θίλδπλσλ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί φκσο 

ζπρλά πξνέξρνληαη θαη απφ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν. ζν απμάλνληαη ηα 

πηζησηηθά εξγαιεία θαη δηεζλνπνηείηαη ε αγνξά θεθαιαίσλ ηφζν νη εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο  επσκίδνληαη εθηφο απφ ηε δηακεζνιάβεζε θαη ηε δηαρείξεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Ο έληνλνο αληαγσληζκφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ρψξνπ θαη 

ε ζπλερήο επηδίσμε γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ πξνυπνζέηνπλ ηελ εκπινθή φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ αλάιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

Χζηφζν ε θεξδνθνξία θαη ε αμηνπηζηία εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαρείξηζε 

θαζψο κηα αλεπαξθήο δηαρείξηζε θηλδχλσλ απεηιεί ηε θεξεγγπφηεηα ηεο ηξάπεδαο. 

(Πξνβφπνπινο θαη Καθφπνπινο 2001). 
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Οη θίλδπλνη πνπ θαιείηαη Έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα γηα λα ζηεξίμεη ηε θεξεγγπφηεηά ηνπ 

ζα πξέπεη αλ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί θηλδχλνπο νη νπνίνη 

είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο αγνξάο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν 

ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ρξένπο, ν θίλδπλνο ρψξαο, ν πνιηηηθφο θίλδπλνο, ν 

επηηνθηαθφο θίλδπλνο, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ 

πιεξσκψλ, ν λνκηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο αμηνπηζηίαο θαη θήκεο θαη ν θεθαιαηαθφο 

θίλδπλνο. Απφ ηε ζηηγκή ηεο δηαπίζησζεο ηνπ θηλδχλνπ, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

πξνζπαζνχλ λα πνιηηηθνπνηήζνπλ ηελ ελδερφκελε απψιεηα κε ζθνπφ λα θαζνξίζνπλ 

ηηο δηαρεηξηζηηθέο ηνπο απνθάζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο 

φπσο ε πξνζνκνίσζε δηαηαξαρψλ, ε αλάιπζε ζελαξίνπ θαη ε αλάιπζε αμίαο ζε 

θίλδπλν 

 

 

1.1.6 Αηηίεο Δθδήισζεο ηεο Σξαπεδηθήο Κξίζεο 

 
 

Ζ ζηηγκή ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ηε δεχηεξε θάζε 

κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο.  Ζ απφζπξζε απηήο ηεο Ζ ηξαπεδηθή θξίζε ππξνδνηείηαη 

κφιηο απνζπξζεί ε εκπηζηνζχλε κηαο εθ ησλ ηεζζάξσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο νη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Οη ηέζζεξεηο βαζηθνί 

παξάγνληεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ είλαη νη θαηαζέηεο, ε 

ηνπηθή θπβέξλεζε σο εγγπεηήο, νη ηδησηηθνί εμσηεξηθνί δαλεηζηέο θαη νη 

δηαθπβεξλεηηθνί νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί. Ζ θαθή κηθξννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 

ηξαπεδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβνιέο πνιηηηθψλ ελδπλακψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο, 

ε δηαηήξεζε θαη δηφγθσζε ησλ νπνίσλ εληζρχνπλ ηε δπζπηζηία ησλ ρξεκαηνδνηψλ σο 

πξνο ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο. Σελ ελίζρπζε ηεο δπζπηζηίαο αθνινπζεί ε 

απφζπξζε ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε απφζπξζε ησλ θεθαιαίσλ 

δεκηνπξγψληαο πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. Ζ πξνβιεκαηηθή ηξάπεδα νδεχεη ζε 

θαηάξξεπζε. 

Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ή θαηάξξεπζεο ηεο 

θπβέξλεζεο νδεγεί ηνπο θαηαζέηεο ζην λα απνζχξνπλ θαηαζέζεηο έηζη ψζηε λα  

δηαζθαιίζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο. Ζ άκεζε απφζπξζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

θαηαζεηψλ είλαη ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ππάξρνπλ ακθηβνιίεο αθελφο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηα ηξαπεδηθά θαη αθεηέξνπ γηα ηελ 
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έγθαηξε παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε κείσζε ηεο θξίζεο θαη γηα ηελ εγγχεζε 

ησλ θαηαζέζεσλ, νδεγψληαο έηζη ζε απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.. Αληίζηνηρε εμέιημε παξαηεξείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνιεκηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ζεκαληηθψλ εζσηεξηθψλ ηαξαρψλ. Οη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο 

έρνπλ ηε δπλακηθή λα ππξνδνηήζνπλ ηελ εθδήισζε κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο θπξίσο 

ιφγσ αιιαγψλ ζηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ ε λέα θπβέξλεζε 

απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη. Παξφιν πνπ νη θπβεξλεηηθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο 

επζχλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο θξίζεο 

κηα αιιαγή ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο ρψξαο είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζεη ζηελ θξίζε. 

πρλά νη λέεο πνιηηηθέο εγεζίαο είηε ζέινληαο λα δηνξζψζνπλ ηηο πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζην παξειζφλ είηε ζέινληαο λα απνπνηεζνχλ 

ηελ επζχλε κεγαιχηεξσλ πξνβιεκάησλ ζην κέιινλ, εγθαηαιείπνπλ ηηο δεκηνγφλεο 

πνιηηηθέο ζπγθξάηεζεο κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο πνπ δηαηεξνχζαλ ζε ιεηηνπξγία ηηο 

πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο. Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ 

αγνξψλ θεθαιαίνπ είλαη απνδέθηεο πςειήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ εμσηεξηθνχο 

ηδησηηθνχο δαλεηζηέο κε ζπλέπεηα νη αξλεηηθέο πξνζδνθίεο ηεο δηεζλνχο αγνξάο γηα 

ηελ ηνπηθή νηθνλνκία λα νδεγνχλ ζε απφζπξζε ησλ μέλσλ ηνπνζεηήζεσλ. Ηδηαίηεξα 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ν δαλεηζκφο απφ ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαηά 

πεξηφδνπο είλαη κεγάινο ιφγσ ησλ πςειψλ απνδφζεσλ κε ζπλέπεηα νη ηνπηθέο 

ηξάπεδεο λα είλαη αξθεηά επάισηεο ζηηο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ην εγρψξην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.         

Δθηφο απφ ηνπο θαηαζέηεο ηελ ηνπηθή θπβέξλεζε θαη ηνπο μέλνπο δαλεηζηέο αθφκα 

κηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ είλαη νη δηεζλείο νηθνλνκηθνί. Πνιιέο θνξέο νη νξγαληζκνί 

απηνί αλαιακβάλνληαο ηελ εμπγίαλζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ρψξαο απαηηνχλ ηελ άκεζε εθαξκνγή κεηαξξπζκηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην ζχζηεκα. Ζ απφζπξζε ηεο ζηήξημεο 

απφ θάπνην δηεζλή νξγαληζκφ πξνο ηελ εγρψξηα θπβέξλεζε ιφγσ ηεο κε εθαξκνγήο 

ησλ απαηηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππξνδφηεζε κηαο 

γεληθφηεξεο θξίζεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Χζηφζν κηα ηξαπεδηθή θξίζε 

κπνξεί λα ππξνδνηεζεί θαη απφ ηελ απφθαζε απνδνρήο ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ. 
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1.1.7 Ζ Δμάπισζε ηεο Κξίζεο ζην Υξεκαηνπηζησηηθφ Σνκέα 
 

 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπέο ζηελ εθδήισζε κηαο 

θξίζεο φηαλ παξνπζηάδεη κηθξή ζπγθέληξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θιάδνπ ζε 

αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ελφο ζπγθεληξσκέλνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ ηα πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο είλαη κεγαιχηεξα γηα ηηο ηξάπεδεο κε απνηέιεζκα 

λα είλαη ειάρηζηα ηα θίλεηξα αλάιεςεο πςεινχ θηλδχλνπ πεξηνξίδνληαο ηηο 

πηζαλφηεηεο εθδήισζεο κηαο ζπζηεκαηηθήο θξίζεο (Hellmann, Murdosh and Vives, 

2000). Παξάιιεια Ζ παξαθνινχζεζε κηθξνχ αξηζκνχ ηξαπεδψλ είλαη επθνιφηεξε ζε 

αληίζεζε κε ζπζηήκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ πνιιέο κηθξέο  ηξάπεδεο. Απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα απνηειεζκαηηθφηεξε ε επνπηεία ηξαπεδψλ  θαη ηε κείσζε ηεο κεηάδνζεο 

θηλδχλνπ.  

Ζ παξαπάλσ ππφζεζε ακθηζβεηείηαη απφ κειεηεηέο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ 

πσο κηα ηξαπεδηθή θξίζε είλαη πην πηζαλή ζε έλα ζπγθεληξσκέλν ζχζηεκα. Ζ άπνςε 

απηή ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα πςειά επηηφθηα ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αλάιεςε πςειφηεξνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηηο 

δαλεηδφκελεο επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ γηα κε 

απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν κηθξφο 

αξηζκφο ηξαπεδψλ ελφο ζπγθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγεί ηδηαίηεξε αλεζπρία 

ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο γηα ην ελδερφκελν θαηάξξεπζεο κηαο ηξάπεδαο κε ζπλέπεηα 

ηελ εκθάληζε πνιηηηθψλ ζπλερνχο ελίζρπζεο ησλ ηξαπεδψλ δηφηη είλαη πνιχ κεγάιεο 

γηα λα θαηαξξεχζνπλ ελδπλακψλνληαο ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ζπζηεκαηηθήο 

θξίζεο(Boyd and Gertler). Χζηφζν πξφζθαηε εκπεηξηθή κειέηε ησλ Thursten, 

Demirgoc-Kunt θαη Levine ην 2005 ζε 69 ρψξεο γηα ηελ πεξίνδν 1980-1999 

επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή ππφζεζε πσο ζε έλα ζπγθεληξσκέλν ηξαπεδηθφ ηνκέα, ε 

εθδήισζε κηαο ζπζηεκαηηθήο θξίζεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλή. Φαίλεηαη θαη΄ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ζπγθέληξσζεο-ζηαζεξφηεηαο. 

Ζ θαηάξξεπζε κηαο ηξάπεδαο ζην πιαίζην ηεο ηξαπεδηθήο δηαζχλδεζεο νδεγεί 

ζε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο άιιεο ηξάπεδεο κε ηηο 

νπνίεο ζπλεξγάδεηαη.  Ζ δηάρπζε ηεο θξίζεο είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 

θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο. Ζ πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο 

θξίζεο απφ έλαλ ηνκέα ηνπ ηξαπεδηθνχ ή ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
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ζπζηήκαηνο ζε άιινπο ηνκείο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθαιψληαο απνζηαζεξνπνίεζε  ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ραξαθηεξίδεηαη σο ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο. Ζ ζπκβνιή ηνπ 

ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ
2
 ζηελ εθδήισζε κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο είλαη κεγάιε θαζψο 

νη κεηαδνηηθνί θαη απμεηηθνί κεραληζκνί πνπ ζπλδένπλ ηηο ηξάπεδεο κεηψλνπλ 

ζεκαληηθά ην δηαζέζηκν θεθάιαην ησλ ηξαπεδψλ δηαρένληαο ηελ θξίζε. Οη καδηθέο 

πξνζπάζεηεο απφζπξζεο ησλ θαηαζέζεσλ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο 

επαξθνχο εκπηζηνζχλεο πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθαινχλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Ο ηξαπεδηθφο παληθφο
3
 ραξαθηεξίδεηαη σο  θξίζε, αθνχ ζε 

κηθξφ δηάζηεκα ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηξαπεδψλ πξνβαίλεη ζε εζπεπζκέλεο 

ξεπζηνπνηήζεηο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αχμεζε ηεο  πηζαλφηεηαο 

πηψρεπζεο. 

Ζ ελνπνίεζε ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη ε δηεζλνπνίεζε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο εμάπισζεο ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο πέξαλ ησλ 

ζπλφξσλ ελφο εζληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ κεηάδνζε ηεο θξίζεο θαζνξίδεηαη 

απφ παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζεκειηψδε νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ νηθνλνκηψλ 

πνπ επιήγεζαλ θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ (Πξνβφπνπινο θαη 

Κνηφπνπινο). ε φηη αθνξά ζηελ επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά ζηα πιαίζηα ηεο 

εθδήισζεο κηαο θξίζεο ζε κηα ρψξα είλαη πηζαλφ νη μέλνη  επελδπηέο πνπ είραλ 

ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ζηελ ππφ θξίζε ρψξα λα κεηψζνπλ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε 

άιιεο αγνξέο πνπ ζεσξνχλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα λα κεηψζνπλ ηε ζπλνιηθή έθζεζή 

ηνπο ζηνλ θίλδπλν, είηε λα απνζχξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο απφ πγηείο αγνξέο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε ελδερφκελα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, 

ην πξφβιεκα θφζηνπο θαη αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο εληζρχνπλ ηελ απφζπξζε 

θεθαιαίσλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε καδηθή εθξνή θεθαιαίσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξέο θαη ηελ εκθάληζε ηξαπεδηθνχ παληθνχ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαηαγξάθεηαη κηα απμεηηθή ηάζε ζηηο δηαζπλνξηαθέο 

εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ ζηελ ηξάπεδα ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ηξαπεδψλ 

λα απμήζνπλ ην κέγεζνο θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, λα 

                                                             
2
 Η Ομάδα των Δζκα αναφζρει ότι ο ςυςτθμικόσ κίνδυνοσ αναφζρεται ςτον κίνδυνο που κα 

πυροδοτιςει τθ ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ αξίασ ι τθσ εμπιςτοςφνθσ ενιςχφοντασ τθν 
αβεβαιότθτα προσ ζνα ςθμαντικό τμιμα του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα τομζα, ςθμαντικι για να 
φζρεισ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία. 
3
 Ο τραπεηικόσ πανικόσ που προκαλείται από τθν κατάρρευςθ ενόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ προκαλεί 

ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και ευκφνεται για τθ δθμιουργία νομιςματικισ 
αςτάκειασ (Friedman and Schwartz 1963) 
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δεκηνπξγήζνπλ αμία θαη νθέιε θαη λα επηηχρνπλ θαιχηεξν επηκεξηζκφ θαη 

αθνκνίσζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. κσο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ 

ηξαπεδψλ πνπ ζεσξεηηθά απνηεινχζε ηελ πξνζηαζία ησλ ηδξπκάησλ απφ θξίζεηο έρεη 

ζηελ πξάμε απνδεηρζεί αλεπαξθήο θαζψο νη αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ 

εκθαλίδνπλ νινέλα θαη πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπο. Ζ 

παγθφζκηα δηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ κεγάισλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ ζπληέιεζε ζηελ 

αλάπηπμε θαλαιηψλ κεηάδνζεο ηνπ ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Οη ηξάπεδεο 

εθκεηαιιεπφκελεο ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ θαη επηδηψθνληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ ηνπο πξνρσξνχλ ζε δαλεηνδφηεζε μέλσλ επηρεηξήζεσλ, θπβεξλήζεσλ θαη 

μέλσλ ηξαπεδψλ κε ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Σν άλνηγκα πξνο ηηο δηεζλείο 

αγνξέο ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεκαληηθή επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε μέλεο ρψξεο φπνπ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο είλαη κεγάια ελψ 

ε ζηαζεξφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ππν ακθηζβήηεζε. 

Σέινο, ε πηζαλφηεηα ηνπ ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζε δηεζλέο επίπεδν εληζρχεηαη θαη 

απφ ηελ αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αγνξέο θαζψο νη δαλεηδφκελνη ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο δαλεηζηέο ζηελ πνηφηεηα 

πιεξνθφξεζεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδεη ν θαζέλαο κε απνηέιεζκα νη 

δεχηεξνη λα είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλνη ζηνλ θίλδπλν. 

 

Πίλαθαο 1: Σξαπεδηθέο θξίζεηο 

ΔΣΟ 

ΑΝΑΓΝΩΡ

ΗΖ 

ΚΡΗΖ 

 

ΥΩΡΑ 

ΤΝΟ

ΛΟ 

ΥΩΡΩ

Ν 

1974 ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1 

1975 ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 1 

1976 ΥΗΛΖ 1 

1977 ΗΠΑΝΗΑ 1 
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1978-1979 ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1 

1980 ΣΑΝΣ,ΗΖΜΔΡΗΝΟ,ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ,ΑΗΓΤΠΣΟ,ΚΟΝΓΚ

Ο,ΚΟΤΒΔΗΣ,ΜΑΡΟΚΟ 

1 

1981 ΟΤΡΟΤΓΟΤΑΗ,ΥΗΛΖ 1 

1982 ΣΟΤΡΚΗΑ,ΚΟΛΟΜΒΗΑ,ΜΔΞΗΚΟ, ΓΚΑΝΑ,ΗΣΑΛΗΑ 1 

1983 ΝΗΓΖΡΑ, ΓΟΤΗΝΔΑ, ΗΡΑΖΛ, ΦΗΛΗΠΠΊΝΔ 4 

1984 ΜΑΤΡΗΣΑΝΗΑ, ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 2 

1985 ΓΟΤΗΝΔΑ, ΚΔΝΤΑ 2 

1986 ΒΟΛΗΒΗΑ, ΣΑΗΛΑΝΓΖ, ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 3 

1987 ΜΑΛΗ, ΠΔΡΟΤ, ΚΟΣΑ ΡΗΚΑ, ΝΟΡΒΖΓΗΑ,ΓΑΝΗΑ 5 

1988 ΛΗΒΑΝΟ, ΠΑΝΑΜΑ, ΚΑΜΔΡΟΤΝ, ΜΠΔΝΗΝ, 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΦΡΗΚΖ, ΑΚΣΖ 

ΔΛΔΦΑΝΣΟΠΣΟΤ, ΝΔΠΑΛ, ΔΝΔΓΑΛΖ, 

ΜΑΓΑΓΑΚΑΡΖ 

9 

1989 ΡΗ ΛΑΝΚΑ, ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ, ΣΔΥΟΛΟΒΑΚΗΑ, ΔΛ 

ΑΛΒΑΓΟΡ 

4 

1990 ΒΡΑΕΗΛΗΑ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΣΔ, ΣΑΝΕΑΝΗΑ, ΑΛΓΔΡΗΑ, 

ΚΗΝΑ, ΗΑΠΧΝΗΑ 

6 

1991 ΣΗΜΠΟΤΣΗ, ΜΠΟΤΡΓΚΗΝΑ ΦΑΟ, ΟΤΖΓΗΑ, 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ, ΑΟ ΣΟΜΔ ΚΑΗ ΠΡΗΝΗΠΔ, ΛΗΒΔΡΗΑ, 

ΔΛΒΔΣΗΑ, ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΗΣΑΛΗΑ, 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ, ΔΛΛΑΓΑ 

11 

1992 ΒΟΝΗΑ-ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ, ΣΑΝΣ, ΚΔΝΤΑ, ΔΘΟΝΗΑ, 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ, ΛΟΒΔΝΗΑ, ΚΟΝΓΚΟ, ΝΗΓΖΡΗΑ, ΕΑΗΡ 

9 



 

 

 

13 

1993 ΚΑΠΟ ΒΔΡΝΣΔ, ΓΟΤΗΝΔΑ, ΚΔΝΤΑ, ΣΟΝΓΚΟ, 

ΔΡΤΘΡΑΗΑ, ΠΓΓΜ, ΗΠΑΝΗΑ, ΓΑΛΛΗΑ 

8 

1994 ΜΠΟΤΡΟΤΝΣΗ, ΕΑΗΡ, ΜΟΕΑΜΒΗΚΖ, ΑΡΜΔΝΗΑ, 

ΔΘΟΝΗΑ, ΠΟΛΧΝΗΑ, ΒΟΛΗΒΗΑ, ΒΡΑΕΗΛΗΑ, 

ΒΔΝΔΕΟΤΔΛΑ, ΟΤΓΚΑΝΣΑ, ΣΕΑΜΑΗΚΑ, ΓΑΛΛΗΑ 

12 

1995 ΕΑΜΠΗΑ, ΟΤΑΛΗΕΑΝΓΖ, ΕΗΜΠΑΜΠΟΤΔ, ΡΧΗΑ, 

ΚΑΜΔΡΟΤΝ, ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ, ΜΔΞΗΚΟ, ΛΔΣΟΝΗΑ, 

ΛΗΘΗΤΑΝΗΑ, ΓΔΧΡΓΗΑ, ΚΤΡΓΗΣΑΝ, 

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ, ΠΑΡΑΓΟΤΑΖ, ΗΔΡΑ, ΛΔΟΝΔ, 

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

15 

1996 ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ, ΚΡΟΑΣΗΑ, ΝΗΚΑΡΑΓΟΤΑ, 

ΗΖΜΔΡΗΝΟ, ΡΟΤΜΑΝΗΑ, ΤΔΜΔΝΖ, ΓΑΛΛΗΑ, 

ΗΣΑΛΗΑ 

8 

1997 ΣΑΗΒΑΝ, ΟΤΚΡΑΝΗΑ, ΒΗΔΣΝΑΜ, ΣΑΗΛΑΝΓΖ, 

ΗΝΓΟΝΖΗΑ, ΚΟΡΔΑ, ΜΑΛΑΗΗΑ, ΣΔΥΗΑ, ΗΣΑΛΗΑ 

9 

1998 ΓΟΤΗΝΔΑ, ΛΔΣΟΝΗΑ, ΛΟΒΑΚΗΑ, ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ, 

ΡΧΗΑ, ΗΑΠΧΝΗΑ 

5 

1999 ΑΛΒΑΝΗΑ 1 

2001 ΓΔΡΜΑΝΗΑ, ΣΟΤΡΚΗΑ 2 

 

Πεγή : Caprio θαη Klingebiel (1996), Caprio θαη Klingebiel (World Bank, 2003), 

Beam (2001), Basel Committee on Banking Supervision (2004), Glick θαη Hutchison 

(Federal Reserve Bank of San Francisco, 1999), ECB (2004), ΔΔΔΠ (2006) 

Η Ταμηλόκεζε ηεο θξίζεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ην έηνο πνπ ππνινγίδεηαη πσο μεθίλεζε ε 

θξίζε, δηόηη δελ είρε εληνπηζηεί εγθαίξσο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη θξίζεηο 

κεκνλσκέλσλ ηξαπεδώλ  ζηελ ΔΔ. Η ηαμηλόκεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ην έηνο πνπ 

ππνινγίδεηαη πσο μεθίλεζε ε θξίζε. 
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1.2 Αληηκεηψπηζε ηεο Κξίζεο ηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο 

 

 
Ζ πξφιεςε είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαη αληηκεησπίδεηαη κηα θξίζε. ηα πιαίζηα 

ηεο πξφιεςεο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα γηα ηελ 

απνηξνπή θαη απνηειεζκαηηθή θαηαζηνιή κηαο θξίζεο ,θαζψο θαη ε δηαρείξηζε απηήο 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο πεξηνξηζκνχ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ελφο 

ηξαπεδηθνχ παληθνχ θαη ηηο πξνζπάζεηεο επαλαθνξάο ηεο ρακέλεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πξφιεςε επηβάιιεηαη λα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο κηαο δηαθαηλφκελεο θξίζεο ιφγσ ηνπ πςεινχ νηθνλνκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θφζηνπο πνπ πξνθαιεί. 

 

 

1.3 Γηαρείξηζε ηεο Σξαπεδηθήο Κξίζεο 

 

 
Ζ αλάθακςε απφ ηελ θξίζε θαη ε αλαδφκεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

ρσξψλ. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη δπλαηφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ θαζψο θαη ε 

εηνηκφηεηά ηνπο είλαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή πνπ ζα 

αθνινπζεζεί απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ηξαπεδηθήο 

θξίζεο. Βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ είλαη: α) ε άκεζε αλαγλψξηζε απφ 

ηελ θπβέξλεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο β) ε ρνξήγεζε δεκφζησλ πφξσλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, γ) ε άκεζε δηεπζέηεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θάιπςεο ησλ κε απνπιεξσκέλσλ δαλείσλ επηηξέπνληαο ζηηο πγηείο 

ηξάπεδεο λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, δ)ε πξνψζεζε δηαδηθαζηψλ εμπγίαλζεο 

ησλ δηνηθήζεσλ ησλ πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε)ε 

ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ αζθάιεηαο θαη ηδηαίηεξα ησλ επνπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζη)ε 

βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο θαη δ) ε επηινγή καθξννηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ πνπ ζα επαλαθέξνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ νηθνλνκία. 

Σν θφζηνο επίιπζεο πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθφηεξν θφζηνο πνπ επηθέξεη ε 

θξίζε ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο φπνπ εθδειψλεηαη. Οη δεκφζηεο 

δαπάλεο θαιχπηνπλ ηηο γελλαίεο ρνξεγήζεηο θεθαιαίσλ πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο. Τπάξρεη κηα ζρέζε αλάινγε κεηαμχ 
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ηνπ κεγέζνπο ηεο θξίζεο θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη παξαγσγηθψλ απσιεηψλ. Έηζη, 

ην κέγεζνο ηεο θξίζεο πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ απσιεηψλ κε απνηέιεζκα φζν κεγαιχηεξε είλαη ε θξίζε ηφζν 

πεξηζζφηεξνη λα είλαη νη δεκνζηνλνκηθνί πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζή ηεο 

θαη αληίζηνηρα πςειά ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Τπάξρεη 

φκσο θαη κηα άκεζε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ θαζψο ην χςνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θφζηνπο ζα θαζνξίζεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ην κέγεζνο ησλ 

παξαγσγηθψλ απσιεηψλ. 

Έηζη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα κηα άκεζε επίιπζε ηφζν 

κηθξφηεξε είλαη ε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη αληίζηνηρα πεξηνξηζκέλεο είλαη νη απψιεηεο 

ζε παξαγσγηθνχο φξνπο. Ο εκπεηξηθφο έιεγρνο ησλ Hoggarth, Reis θαη Saporta (2001) 

ππνζηεξίδεη πσο ην δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ηείλεη λα είλαη κεγαιχηεξν ζε ρψξεο κε 

ρακειφ εηζφδεκα θαη ζε απηέο κε πςειφηεξν βαζκφ ηξαπεδηθήο δηακεζνιάβεζεο ελψ 

ε δηάξθεηα ηεο θξίζεο είλαη κεγαιχηεξε ζηηο αλαπηπγκέλεο παξά ζηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο θαζψο νη παξαγσγηθέο απψιεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο είλαη 

κεγαιχηεξεο ζηηο πξψηεο. 

Σα καθξνρξφληα αξλεηηθά απνηειέζκαηα κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξα απφ ηα βξαρπρξφλησλ δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ θάιπςε 

ππνρξεψζεσλ ησλ ηξαπεδψλ. Οη δεκνζηνλνκηθνί πφξνη κεηαθέξνληαη απφ άιιεο 

παξαγσγηθέο ρξήζεηο εγθαηαιείπνληαο πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη 

πεξηνξίδνληαο ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο δηφηη ζχκθσλα κε ηνπο 

Eichengreen et al. νη επηπηψζεηο κηαο θξίζεο κεηψλνπλ θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα 

ην ΑΔΠ ηνπ έηνπο ηεο θξίζεο θαη θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηελ επφκελε 

ρξνληά. Ζ κειέηε ησλ Hoggarth , Reis θαη Saporta ην 2008 θαηαιήγεη πσο ζπλνιηθέο 

απψιεηεο ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θπκαίλνληαη απφ 15% έσο 20% 

ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ ελψ νη Demirgoc-Kunt, Detragiache θαη Gupta 2009 ππνζηεξίδνπλ 

πσο ε αλάθακςε ηεο παξαγσγήο μεθηλά απφ ην δεχηεξν έηνο κεηά ηελ ηξαπεδηθή 

θξίζε. Σν πςειφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο επηβάιιεη 

ηελ επηθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ 

ζηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο. 
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1.4 Πξφιεςε ηεο Σξαπεδηθήο Κξίζεο 

 
 

ηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα είλαη έλα 

δεκφζην αγαζφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξέρεηαη, θαζηεξψλνληαο ην απαηηνχκελν 

ζεζκηθφ πιαίζην κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξφιεςε κηαο θξίζεο. Σν ζεζκηθφ απηφ πιαίζην είλαη ην δίρηπ 

αζθαιείαο, ην νπνίν απνηειεί έλα ζχλνιν κέηξσλ θαη κεραληζκψλ, ζεζκνζεηεκέλσλ 

ή κε πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαζηνιή κηαο 

ηξαπεδηθήο θξίζεο. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ δηρηχνπ αζθαιείαο είλαη: α) νη 

πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, β) ε πξνιεπηηθή επνπηεία, γ) ε 

παξαθνινχζεζε θαη ε παξεκβαηηθή πνιηηηθή, δ) ε εγγχεζε θαηαζέζεσλ θαη ε) ν 

ρξεκαηνδνηηθφο δαλεηζκφο. 

Ζ ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζε κηα ρψξα 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλήζσο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο νξηζκφο 

πξνυπνζέζεσλ απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηε δηαρείξηζε θαη ηεο δένπζαο 

επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο. Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο είλαη: α) ην πξφγξακκα 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, β) ε θαηάζεζε ηζφπνζεο κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, γ) ε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κεηφρσλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ ζα θαηέρνπλ εηδηθή ζπκκεηνρή ζην πηζησηηθφ ίδξπκα θαζψο θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο, δ) ε ππνβνιή δήισζεο γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

κέζσλ ησλ κεηφρσλ θαη ε) ε θαηάζεζε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ αξρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

Βαζηθφο παξάγνληαο εμαζθάιηζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ πξνο ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη ε πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γη’ 

απηφ θαη είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ δηθηχνπ αζθαιείαο. Ζ 

επηβνιή ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ επελδπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

αλάιεςεο θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηεο επνπηηθήο αξρήο, 

πεξηνξίδνληαο ηηο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο κηαο ζπζηεκηθήο θξίζεο. Οη επνπηηθέο 

ιεηηνπξγίεο νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, β) ηε κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία θαη γ) ηελ πξνιεπηηθή 
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αλάιπζε ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Έληνλε θηινινγία έρεη αλαπηπρζεί ζρεηηθά κε 

ην θνξέα πνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

εηδηθφηεξα ε αθαδεκατθή αληηπαξάζεζε επηθεληξψλεηαη κεηαμχ ηεο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο θαη κηαο άιιεο αλεμάξηεηεο αξρήο. 

Ζ επνπηηθή αξρή ηεο ρψξαο έρεη αλαιάβεη ην έξγν ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

ηελ παξεκβαηηθή πνιηηηθή πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο ειέγρνπ ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, ελψ 

νη επνπηηθέο αξρέο παξεκβαίλνπλ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πσο ε ιεηηνπξγία 

ηεο ηξάπεδαο αληηηίζεηαη ζηνπο θαλφλεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο. Ζ παξεκβαηηθή 

πνιηηηθή ιακβάλεη είηε ηε κνξθή ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ είηε ηε κνξθή ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ έρεη αλαπηχμεη 

ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα, ελδερνκέλσο, ηελ εμάπισζε κηαο θξίζεο ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. 

Έλα είδνο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ απνηειεί ε εγγχεζε θαηαζέζεσλ θαη 

πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζηνπο θαηαζέηεο ζηηο πεξηπηψζεηο 

πηψρεπζεο θαη πιήξνπο θαηάξξεπζε κηαο ηξάπεδαο. Ζ Οδεγία 94/19/ΔΚ ηεο ΔΔ 

πξνψζεζε ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ ΔΚ νξίδνληαο σο ειάρηζην φξην θάιπςεο ηα 

20.000 γηα ηηο νηθνλνκίεο ηεο Έλσζεο. Δθηφο απφ ηα φξηα θάιπςεο θαηαζέζεσλ, 

δηαθνξνπνίεζε ζεκεηψλεηαη σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζρεηηθνχ Σακείνπ δηφηη 

ε ρξεκαηνδφηεζε βαζίδεηαη είηε ζηελ είζπξαμε ηαθηηθψλ εηζθνξψλ θαη ζηε 

δεκηνπξγία απνζεκαηηθνχ είηε ζηε δηαδηθαζία επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ 

απνδεκηψζεσλ εθ ησλ πζηέξσλ ζηα ζπκκεηέρνληα ηδξχκαηα. ε νξηζκέλεο εηζθνξέο 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο ησλ ηξαπεδψλ 

επηβάιινληαο ζηηο δηνηθήζεηο απηψλ ηα θίλεηξα απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο 

ησλ θηλδχλσλ ελψ πεξηνξίδεηαη θαη ν εζηθφο θίλδπλνο. 

Ο αλαρξεκαηνδνηηθφο δαλεηζκφο ή ν ξφινο ηνπ δαλεηζηή χζηαηεο πξνζθπγήο 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσξηλή ρξεκαηνδφηεζε ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

παξνπζηάδεη έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα θίλεηξα ησλ 

θαηαζεηψλ γηα απφζπξζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο κεηψλνληαη κε ηε  

ζεζκνζέηεζε ηνπ αλαρξεκαηνδνηηθνχ δαλεηζκνχ ζε έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αθνχ 

γλσξίδνπλ πσο νη ηξάπεδεο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε ξεπζηά δηαζέζηκα, ζε 

πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο. Έηζη, ζα είλαη πάληα ζε ζέζε λα 
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αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηαζεηψλ ηνπο. Βέβαηα, δεκηνπξγείηαη έλα 

πξφβιεκα εζηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ  θάιπςε ηνπ δαλεηζηή χζηαηεο πξνζθπγήο πξνο 

ηηο ηξάπεδεο, γηαηί επηηξέπεη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ λα δηαηεξνχλ κηα 

ξηςνθίλδπλε ιεηηνπξγία εηο βάξνο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ νθέινπο. Δπίζεο, ζπρλά παξαηεξείηαη πξφβιεκα επηινγήο 

ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο ηξάπεδαο θαζψο είλαη δχζθνιε ε δηάθξηζε κηαο θαηάζηαζεο 

αθεξεγγπφηεηαο. Ζ θεληξηθή ηξάπεδα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ δαλεηζηεί χζηαηεο 

πξνζθπγήο. ηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηεο πξέπεη λα παξεκβαίλεη πξναηξεηηθά θαη 

πξνζσξηλά ζε πγηείο πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο δαλείδνληαο κε ηελ επηβνιή 

θάπνηαο πνηλήο. Ζ θαηάξξεπζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηξάπεδαο ζα έρεη επηπηψζεηο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηηο νπνίεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη. 

Οη απφςεηο δηίζηαληαη γηα ην εάλ ν ξφινο δαλεηζηή χζηαηεο πξνζθπγήο ζα 

πξέπεη λα αλαιεθζεί απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ή αλ ν ξφινο απηφο ,κπνξεί λα 

αλαηεζεί ζε κηα άιιε αξρή. κσο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε 

θεληξηθή ηξάπεδα αλαιακβάλεη  ην ξφιν ηνπ δαλεηζηή είηε ιφγσ παξάδνζεο είηε 

ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο άκεζεο παξνρήο ξεπζηφηεηαο. Σέινο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

ηεζεί ην ζέκα ηεο χπαξμεο ελφο δηεζλνχο δαλεηζηή χζηαηεο πξνζθπγήο –φπσο ην 

ΓΝΣ- , αιιά νη απνθιίζεηο ησλ εζληθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ δελ 

επηηξέπνπλ ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ ξφινπ δαλεηζηή. 

Ζ δηεζλήο ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ξχζκηζεο, επνπηείαο θαη παξαθνινχζεζεο 

ησλ αγνξψλ θξίλεηαη ζεκαληηθή ιφγσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ θαη 

ρξήκαηνο. Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ππαξρφλησλ θαη αλαδπφκελσλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε έγθαηξε πηνζέηεζε απνηξεπηηθψλ κέηξσλ 

κηαο ζπζηεκαηηθήο δηαηαξαρήο είλαη απνηέιεζκα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεζλνχο 

επνπηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ ζηαδηαθή ελνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ρψξνπ 

ελδερνκέλσο επηβάιιεη ηελ χπαξμε ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ αζθαιείαο ην νπνίν ζα 

απνηξέςεη κηα θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

 

1.5 Δπνπηεία Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο 

 
 

Ζ πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ δηθηχνπ αζθαιείαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαζεηψλ, βαζηθή είλαη ε επηδίσμε ησλ 
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επνπηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αληηθηλήηξσλ ησλ ηξαπεδψλ σο πξνο ηε 

κείσζε ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο. Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ε έλλνηα ηεο 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκε κε ην χκθσλν ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο, ππξήλαο ηνπ νπνίνπ είλαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα έλαληη ησλ θηλδχλσλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 φηαλ 

θαηαηέζεθε ε πξψηε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο (Βαζηιεία ΗΗ) ζε πνιιέο ρψξεο ε 

θεθαιαηαθή επάξθεηα απνηειεί ηνλ άμνλα ζεκαληηθήο αθαδεκατθήο θξηηηθήο ε νπνία 

πεγάδεη απφ δχν δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Ζ ξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε εληνπίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη επηθεληξψλεη ηελ θξηηηθή ηεο, θπξίσο ζην 

χςνο θαη ζηελ ειαζηηθφηεηα ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλήηξσλ επηθίλδπλεο δηαρείξηζεο 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ. Αληίζεηα ε απνξξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε ακθηζβεηεί 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ θαλφλσλ ππνζηεξίδνληαο 

αθελφο πσο ην δίρηπ αζθαιείαο γεληθφηεξα απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο εχξσζηνπ 

θαη αληαγσληζηηθνχ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο ηέιεηαο αγνξάο φπνπ επηρεηξήζεηο 

εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη θαη αθεηέξνπ πσο ε θεθαιαηαθή ελδπλακψλεη ηα θίλεηξα 

ησλ ηξαπεδψλ γηα επηθίλδπλε δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο 

 

 

1.6 Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα θαη Αλάιεςε Κηλδχλνπ 
 

 

Ο ππξήλαο ησλ πεξηζζφηεξσλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ επνπηηθψλ θαλνληζκψλ ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα κηαο ηξάπεδαο  θαη απνηειεί ην απαηηνχκελν 

επνπηηθφ θεθάιαην πνπ πξέπεη λα δηαηεξεί θάζε ίδξπκα αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ. ε πεξίπησζε αλαπάληερσλ κεηαβνιψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ επνπηηθνχ θεθαιαίνπ, ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηεο ηερληθέο γηα απηφ 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νηθνλνκηθφ θεθάιαην ή θεθάιαην ζε θίλδπλν ην νπνίν 

απνηειεί ην θεθάιαην πνπ είλαη επαξθέο ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ αμηνινγηθή 

δηαβάζκηζή ηνπο.  Σν απαηηνχκελν επνπηηθφ θεθάιαην νξίδεηαη απφ ηηο επνπηηθέο 

αξρέο θαη βαζίδεηαη είηε ζηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν ηξαπεδψλ (risk-based)είηε 

είλαη εληαίν (επίπεδν) γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο (flat). Αλάινγα κε ηε θάζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ, νη ηξάπεδεο πξνζαξκφδνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ θεθαιαηαθψλ 
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απαηηήζεσλ ζηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο. Καηά ηελ άλνδν ηνπ θχθινπ, ε 

θάιπςε κηαο αχμεζεο θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ελδέρεηαη λα πξνέιζεη απφ ηα ίδηα 

θεθάιαηα θαζψο ε θεξδνθνξία ζα είλαη πςειή ελψ θαηά ηελ χθεζε ε θάιπςε είλαη 

πηζαλφηεξν λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ρνξεγήζεσλ αθνχ ε ζπξξίθλσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πεξηνξίδεη ηε δήηεζε δαλείσλ θαη απμάλεη ηνπο 

θηλδχλνπο.  

εκαληηθή παξάκεηξνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αληίδξαζεο ησλ ηξαπεδψλ ζηε 

κεηαβνιή ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ είλαη ην επίπεδν παξαθξαηεζέληνο 

θεθαιαίνπ πξηλ απφ ηε κεηαβνιή. Αξλεηηθέο ζα είλαη νη ζπλέπεηεο ζηηο αλεπαξθείο 

ηξάπεδεο απφ ην ελδερφκελν αλεπάξθεηαο επνπηηθψλ θεθαιαίσλ, νη νπνίεο επηδξνχλ 

ζεκαληηθά ζηε θεξεγγπφηεηα θαη ηε θήκε ηνπο. Έηζη, νη ηξάπεδεο κε ρακειά 

πνζνζηά επνπηηθνχ θεθαιαίνπ πξν ηεο κεηαβνιήο, ζηελ πεξίπησζε αχμεζεο ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, απμάλνπλ πην γξήγνξα θαη πεξηζζφηεξν ηα ζρεηηθά 

πνζνζηά ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηξάπεδεο κε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα επνπηηθνχ θεθαιαίνπ 

πξν ηεο κεηαβνιήο. χκθσλα φκσο κε ηνπο Calem θαη Rob (1996) ην επίπεδν ησλ 

επνπηηθψλ θεθαιαίσλ πξνζδηνξίδεη θαη ην κέγεζνο ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν ησλ 

ηξαπεδψλ. Μηα ηξάπεδα ινηπφλ κε ηδηαίηεξα ρακειφ πνζνζηφ επνπηηθνχ θεθαιαίνπ 

εθηίζεηαη ζεκαληηθά ζηνλ θίλδπλν ππνδειψλνληαο πσο ν εζηθφο θίλδπλνο είλαη πνιχ 

πηζαλφο γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ είλαη θνληά ζηελ αθεξεγγπφηεηα. Οη επηινγέο ησλ 

ηδξπκάησλ θαζνξίδνληαη ζεκαληηθά θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ε θάζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ, ε δηάξζξσζε θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ην 

κνληέιν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη δχζθνινο ν πξνζδηνξηζκφο 

ελφο κνληέινπ ζπκπεξηθνξάο ησλ ηξαπεδψλ ζε ελδερφκελε αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ. 

 Ζ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ αλαπηχζζεηαη ππφ 

κνξθή ηξηψλ δηιεκκάησλ κε θεληξηθφ άμνλα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα: α) ην 

δίιεκκα ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ή ηεο αλάιεςεο θηλδχλνπ, β) ην δίιεκκα ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ή ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη γ) ην δίιεκκα 

ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ή ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. 
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1.6.1 Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα θαη Αληαγσληζκφο ηνπ Σξαπεδηθνχ Σνκέα 
 

 

Σν δεχηεξν ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο θηινινγηθέο ζπδεηήζεηο είλαη κεηαμχ 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη αληαγσληζκνχ, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ 

κε άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ. χκθσλα κε ηελ απνξξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε, εληζρχεηαη ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ηνπ ηνκέα ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ 

χπαξμε ελφο θαλνληζηηθφ πιαηζίνπ επηηξέπεη ηελ επηβίσζε <πξνβιεκαηηθψλ> 

ηξαπεδψλ, εθκεδελίδνληαο ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα είρε ζηελ αγνξά έλαο 

αληαγσληζηηθφο θαη πγηήο ηξαπεδηθφο ηνκέαο, ζηνλ νπνίν ζα εηζέξρνληαη θαη ζα 

εμέξρνληαη ηδξχκαηα αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα επηβίσζήο ηνπο ζε έλα πιήξσο 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ δηαζθαιίδεηαη 

απφ ηνλ αληαγσληζκφ. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαινγήο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαθνδηαρείξηζεο θαη απνηπρεκέλσλ 

επηινγψλ απνβάιινληαη θαη ηαπηφρξνλα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα θαη ε πνηθηιία ησλ 

ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο θαη πιεξσκψλ. 

Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηε ξπζκηζηηθή πξνζέγγηζε νη απνηπρίεο  ηηο απνηπρίεο 

ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο παξαβιέπνληαη επηζεκαίλεη πσο ν αληαγσληζκφο απηνχ ηνπ 

ρψξνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θνηλνχο θαλφλεο γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο ζε έλα 

δπλακηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην κέζα ζην  νπνίν ζα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ θιάδνπ θαη ζα πξνζηαηεχνληαη νη επελδπηέο. ηνλ αληαγσληζκφ νη θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε έλα εληαίν επίπεδν 

εγγπήζεσλ θαηαζέζεσλ
4
. χκθσλα κε ηνλ Boot θαη Marinc ν αληαγσληζκφο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ εληζρχεηαη απφ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Αλ απμεζνχλ νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηφηε λέα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν δηφηη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πνηνηηθψλ ηξαπεδψλ πεξηνξίδεηαη θαη νη 

αληαγσληζηηθέο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ πην γξήγνξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. 

Δπίζεο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή σο πξνο ηηο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζηελ 

                                                             
4 

Η εγγφθςθ κατακζςεων μπορεί να δθμιουργιςει διαςτρεβλϊςεισ ςτον ανταγωνιςμό προσ όφελοσ 
των τραπεηϊν χαμθλισ ποιότθτασ. Η κριτικι τθσ αποκανονιςτικισ προςζγγιςθσ μπορεί να 
δθμιουργθκεί από τθν εγγφθςθ κατακζςεων.  Οι βαςιςμζνεσ ςτον κίνδυνο κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ 
είναι το πιο αποτελεςματικό κανονιςτικό εργαλείο και μειϊνουν τα πλεονεκτιματα που επιφζρει θ 
εγγφθςθ κατακζςεων ςτισ τράπεηεσ χαμθλισ ποιότθτασ. 
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θεθαιαηαγνξά. ηα πιαίζηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ππάξρεη έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ θαζηέξσζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ζε ζρέζε κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θεθαιαηαγνξά ρεηηθά κε ηελ απνξξπζκηζηηθή ζέζε ε 

επηβνιή ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ ηξαπεδψλ γηαηί ηα επνπηηθά θεθάιαηα απμάλνπλ ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

επελδχζεσλ κε ζπλέπεηα νη εηαηξείεο λα ζηξέθνληαη πην εχθνια ζηελ θεθαιαηαγνξά. 

Δπηπιένλ ε άκεζε ζχλδεζε ηεο κεηαβνιήο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

εηαηξεηψλ κε ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα γίλεηαη 

δχζθνιε. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θεξδνθνξία 

κε ζπλέπεηα λα είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο επηβνιήο 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηελ θεξδνθνξία. Πνιιέο θνξέο, ππνζηεξηθηέο ηεο  

απνξξπζκηζηηθήο πξνζέγγηζεο πηζηεχνπλ πσο ε βξαρπρξφληα θεξδνθνξία θαη ε 

εμέιημε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ θάζε εμσηεξηθή παξέκβαζε θαη 

πσο ε θαηάζηαζε απηή κπνξεί ζην κέιινλ λα επεξεάζεη ηε βησζηκφηεηα ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο. Έηζη αλ ηα επνπηηθά θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη είλαη πεξηζζφηεξα απφ 

ηα θεθάιαηα πνπ ζα δηαηεξνχζε ε ηξάπεδα νηθεηνζειψο ή εθείλα πνπ ζα 

θαζνξίδνληαλ απφ ηελ αγνξά ηφηε νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο 

εμσηεξηθφο πεξηνξηζκφο ζηε ιεηηνπξγία κηαο ηξάπεδαο θαη ζπλεπψο επεξεάδνληαο ηελ 

θεξδνθνξία ηεο. Χζηφζν είλαη πηζαλφ λα ε δηαηήξεζε επνπηηθψλ θεθαιαίσλ λα 

απνηηκεζεί ζεηηθά απφ ηηο αγνξέο ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο 

ηξάπεδαο κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 

ηξαπεδψλ (Jackson 1999). 

Δπηπιένλ δπλαηφο ηξφπνο εμέηαζεο ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε απνηίκεζε ηεο αγνξάο 

παξαθνινπζψληαο ηηο απμνκεηψζεηο ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ησλ ηξαπεδψλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ θαζηέξσζε λένπ επηπέδνπ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ. Αλ νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο είλαη πςειφηεξεο θαη εθιακβάλνληαη 

αξλεηηθά απφ ηελ αγνξά ζρεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία ηεο αγνξάο ηφηε απηή ε 

θεξδνθνξία ζα κεηαθξαζηεί ζε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ησλ ηξαπεδψλ. Οη 

κειέηεο ησλ Eyssell θαη Arshadi (1990) θαη Madura θαη Zarruk (1993) επηζεκαίλνπλ 

ηελ αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο εηζαγσγήο θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ βαζηζκέλσλ 
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ζηνλ θίλδπλν θαη ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ησλ ηξαπεδψλ κε επηπηψζεηο ζηελ 

θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ
5
.  

 

 

1.6.2 Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα θαη Αλάπηπμε ηεο Οηθνλνκίαο 
 

 

Έλα άιιν δήηεκα αθνξά ηελ επηινγή ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Σίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα πσο νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε θαη ηη ξφιν παίδνπλ ζηελ αλάπηπμε. ηαλ 

απμάλνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο  πεξηνξίδεηαη ε πίζησζε ησλ ηξαπεδψλ θαη 

έηζη κεηψλεηαη ε πξνζθνξά δαλείσλ θαη πεξηνξίδεηαη ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Σν εξψηεκα ηίζεηαη θπξίσο ζε πεξηφδνπο χθεζεο φηαλ ε ζηαζεξφηεηα ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν επηβάιιεη ηελ αχμεζε ησλ παξαθξαηεζέλησλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ , 

εληζρχνληαο ηελ πηζαλφηεηα κηαο πηζησηηθήο ζπξξίθλσζεο (πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο) 

κε επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο
6
. Πνιιέο θνξέο νη επνπηηθνί θνξείο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ δέρνληαη πηέζεηο σο πξνο ηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

απφ ηνπο πνιηηηθνχο θνξείο κηαο ρψξαο. Οη πνιηηηθνί θνξείο ζέινπλ λα ιεθζνχλ 

κέηξα πνπ ζα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο , έηζη ε ιήςε κέηξσλ 

θαζπζηεξεί κέρξη ε θαηάζηαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα λα επηδεηλσζεί
7
.  

Οη ηξάπεδεο πεξηνξίδνπλ ηηο ρνξεγήζεηο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζηελή 

ζρέζε πνπ έρνπλ ε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δειαδή νη 

επηρεηξήζεηο θαη ε αγνξά ησλ αθηλήησλ. Οη Hancock, Wilcox, Peek θαη Rosengren 

(1997)
8
 κειεηνχλ θαη αλαιχνπλ ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα επνπηηθά θεθάιαηα ζηελ 

αγνξά αθηλήησλ ζηηο ΖΠΑ. Γηαπηζηψλνπλ πσο νη επηρεηξεκαηίεο επελδχνπλ ιηγφηεξν 

                                                             
5
 Και οι δυο μελζτεσ βαςίηονται ςε τρεισ ςχετικζσ ανακοινϊςεισ τθν περίοδο 1986-1988 για τον 

τραπεηικό τομζα των ΗΠΑ. Η ανάλυςθ των Eysell και Arshadi εςτιάηεται ςτισ 27 μεγαλφτερεσ 
τράπεηεσ τθσ χϊρασ ενϊ θ ανάλυςθ των Madura και Zarruk (1993)περιλαμβάνει μεγαλφτερο δείγμα 
και δείχνει πωσ θ αρνθτικι επίδραςθ ςτθν τιμι τθσ μετοχισ παρατθρείται μεταξφ των μεγαλφτερων 
τραπεηϊν του δείγματοσ. 
6
 Υπάρχει μια αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ οικονομικοφ κφκλου και κεφαλαιακϊν απαιτιςεων διότι ςε 

περιόδουσ μείωςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ παρατθρείται αφξθςθ των κεφαλαιακϊν 
απαιτιςεων. 
7
 Οι πολιτικοί φορείσ επικυμοφν τθ ςυντομότερθ ανάκαμψθ του οικονομικοφ κφκλου και τθν 

ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ με ςκοπό τθν αποφυγι των προβλθμάτων που 
δθμιουργοφνται ςε περιόδουσ φφεςθσ και τθ δθμιουργία ευνοικότερων ςυνκθκϊν, ςκοπόσ αντίκετοσ 
των εποπτικϊν φορζων. 
8
 Οι Hancock και Wilcox ερευνοφν και αναλφουν το ενεργθτικό των τραπεηϊν και πωσ οι τράπεηεσ 

μεταβάλουν τισ χρθματοδοτιςεισ ςτουσ επιχειρθματίεσ και πολίτεσ για τθν αγορά ακινιτων.Επίςθσ 
οι Peek και Rosengren κάνουν μελζτθ ωσ προσ τισ χορθγιςεισ που δίνουν οι τράπεηεσ για τθν αγορά 
ακινιτων. 
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γηα αγνξά αθηλήησλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ιφγσ κεησκέλσλ ρνξεγήζεσλ 

απφ ηηο ηξάπεδεο. Πιήηηνληαη ζεκαληηθά νη κηθξέο επηρεηξήζεηο γηαηί νη επελδχζεηο 

ηνπο εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηηο ηξάπεδεο. Αληίζεηα νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο δηαθνξεηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο αγνξάο θεθαιαίσλ. 

 

 

1.7 Ζ Άζθεζε Δπνπηείαο ζην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα 
 

 

Ζ πγηή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ ζε κηα ρψξα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ θαηαζεηψλ, επελδπηψλ θαη φισλ γεληθφηεξα ησλ πειαηψλ. Χο 

επνπηεία ελφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αξκνδηφηεηα κηαο 

δηνηθεηηθήο αξρήο λα απνθαζίδεη γηα ηε ζχζηαζε θαη λα επηβιέπεη ηε δσή ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αλ θξηζεί απαξαίηεην λα επέκβεη ξπζκηζηηθά, ειεγθηηθά 

θαη θπξσηηθά ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία θαη λα δηαζθαιηζηνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηε λνκνζεζία νη θνξείο ζηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα επνπηείαο είλαη νη <<αξκφδηεο αξρέο>>, νη εζληθέο δειαδή αξρέο 

πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο βάζεη λφκνπ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ λα ειέγρνπλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα (άξζξν 1, παξ.4, νδεγίαο 2000/12/ΔΚ) Δπεηδή ε εληαία 

επξσπατθή ηξαπεδηθή αγνξά ππεξβαίλεη ηα εζληθά φξηα ησλ θξαηψλ κειψλ ζεκαληηθφ 

λα ηνλίζνπκε φηη ε επνπηεία αζθείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο, 

ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν ρνξεγήζεθε ε άδεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε εμαίξεζε 

ηνπο ειέγρνπο α) ηεο ξεπζηφηεηαο ππνθαηαζηήκαηνο, β) ηεο εθαξκνγήο ιεθζέλησλ 

κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη γ) ηεο ηήξεζεο δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 

γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο . (άξζξα 22, παξ. 5 θαη 26-27 νδεγίαο 

2000/12/ΔΚ). 

 ηε ρψξα καο αξκφδηα επνπηηθή αξρή είλαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο . Οξίδεηαη 

απφ ην λφκν 25/48/1997 ( Ρπζκίζεηο γηα ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) φζν θαη ζην ίδην 

ην θαηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (άξζξν 2, παξ.1, εδ. δ’ θαη άξζξν 55
α
 

θαηαζηαηηθνχ)πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη απηνιεμεί ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ 

θαη έρεη θπξσζεί θαη σο πξνο ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ κε ην λφκν 2609/1998. χκθσλα 

κε ηε δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ λ. 2548/1997 ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο κεηαμχ ησλ άιισλ αξκνδηνηήησλ << αζθεί ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 
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ηεο νηθνλνκίαο >>, δειαδή, ησλ εηαηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο , εηαηξεηψλ 

πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, εηαηξεηψλ ακνηβαίσλ εγγπήζεσλ, ηακείσλ 

αληεγγχεζεο, αληαιιαθηεξίσλ ζπλαιιάγκαηνο θαη εηαηξεηψλ δηακεζνιάβεζεο ζηηο 

δηαηξαπεδηθέο αγνξέο (άξζξν 8, παξ.1, λ.2548/97). ηφρνο ηεο επνπηείαο νξίδεηαη απφ 

ην λφκν αθελφο κελ << ε ζηαζεξφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη γεληθφηεξα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο >> 

αθεηέξνπ δε << ε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ φξσλ ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζε απηή >> ( άξζξν 8, παξ. 3, λ. 2548/97 ). Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη 

απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ην  πεξηερφκελν ηεο 

επνπηείαο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ( ην άξζξν 8, παξ. 2, 

λ. 2548/97). 

 

 

1.8 Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία  (BCBS) 
 

 

H Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (BCBS) ζπγθξνηήζεθε ην 

1974 θαη απνηειείηαη απφ δηνηθεηέο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

«Οκάδαο ησλ 10» θαη θαινχληαη ζε ζπκβνχιην ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν. Μέιε ηεο 

είλαη εθπξφζσπνη θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη άιισλ επνπηηθψλ αξρψλ απφ ηα 

παξαθάησ θξάηε: Οιιαλδία, Βέιγην, Λνπμεκβνχξγν, νπεδία, Διβεηία, Γεξκαλία, 

Γαιιία, Καλαδάο, Ηηαιία, Μεγάιε Βξεηαλία, ΖΠΑ, Ηαπσλία. Ζ Δπηηξνπή δελ έρεη 

λνκηθή εμνπζία θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ 

Γηαθαλνληζκψλ (Bank of International Settlements) κε έδξα ηελ Διβεηία. Ζ Δπηηξνπή 

φπσο αλαθέξακε δελ έρεη λνκηθή εμνπζία θαη ζηφρν έρεη λα δίλεη θαηεπζχλζεηο γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Έηζη ην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ησλ ηξαπεδψλ ζπλδέζεθε κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα. Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο 

Βαζηιείαο βειηηψλεηαη κε θαηλνχξηνπο θαλφλεο φηαλ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν. Έηζη έρνπκε ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η, ην ζχκθσλν ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ θαη ζήκεξα έρεη αλαθνηλσζεί ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ πνπ 

πξφθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ ζε φια ηα θξάηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΒΑΗΛΔΗΑ Η 

 

 
2.1 Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η 

 

 
Σν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η έδσζε έκθαζε ζηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ έρεη κηα ηξάπεδα νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ θαθέο ζπλήζεηεο ησλ 

δαλεηνιεπηψλ (π.ρ. αδπλακία εμφθιεζεο ησλ δαλείσλ ηνπο). Ζ Βαζηιεία Η αθνξνχζε 

ην ειάρηζην επίπεδν ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ζα έπξεπε λα έρεη κηα ηξάπεδα ζε ζρέζε κε 

ην αλαιακβαλφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ δαλεηαθνχ ηεο ραξηνθπιαθίνπ, νξίζηεθε 

ζην 8%. Ζ ειάρηζηε θεθαιαηαθή επάξθεηα βνήζεζε ζηελ απνθπγή άληζνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ππάξρεη εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ νξίσλ 

θεθαιαίσλ πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε θξάηνο.
9
 

ηε Βαζηιεία Η γηα πξψηε θνξά ζπλδέεηαη ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο θαη θαζηεξψλεηαη ν 

ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα σο ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο νξίζηεθε ν ιφγνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

γηα ξπζκηζηηθνχο ζθνπνχο
10

 ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ 

ζηαζκηζκέλνπ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ ελεξγεηηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ ηεο ηξάπεδαο. 

πγθεθξηκέλα ΓΚΔ νξίδεηαη :  

                

 

 

      ΔΠΟΠΣΗΚΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 ΣΑΘΜΗΜΔΝΟ ΔΝΑΝΣΗ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

(ΠΗΣΧΣΗΚΟ & ΑΓΟΡΑ) 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  

 

θαη είλαη ΓΚΔ ≥ 8% 

 

                                                             
9
 Για τισ εταιρείεσ Factoring  το ποςοςτό τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ ιταν 10%. 

10
 Ιδία κεφάλαια κεωροφνται τα εποπτικά κεφάλαια εφόςον αφαιρεκοφν από αυτά τα άυλα πάγια 

και οι προβλζψεισ. 
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ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΔΠΟΠΣΗΚΑ ΗΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 ΣΑΘΜΗΜΔΝΟ ΔΝΑΝΣΗ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

(ΠΗΣΧΣΗΚΟ & ΑΓΟΡΑ) 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  

 

θαη είλαη ΓΚΔ ≥ 4% 

 

2.2 Ππιψλεο ζηε Βαζηιεία Η 

 

 
Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο Η βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππιψλεο (pillars): 

 

 

2.2.1. Πξψηνο Ππιψλαο (Constitute of Capital) 

 

 
Ο πξψηνο ππιψλαο είλαη γλσζηφο σο «Constituents of Capital». Αλαθέξεη ηα είδε 

θεθαιαίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνζεκαηηθά ησλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη ην 

πνζνζηφ απηψλ. Τπάξρνπλ δχν είδε ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ νλνκάδνληαη «Tiers». ην 

Tier 1 αλήθνπλ ηα ξεπζηά θαη ηα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ελψ ζην Tier 2 αλήθνπλ νη 

νλνκαδφκελνη πβξηδηθνί ηίηινη ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ξεπζηνπνίεζε παγίσλ 

ζηνηρείσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην είδνο Tier 1 θαη ην είδνο Tier 2 πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ζην ίδην λφκηζκα. 

 

 

2.2.2. Γεχηεξνο Ππιψλαο (Pillar 2) 

 

 
Ο δεχηεξνο ππιψλαο απνηειείηαη απφ ην «Risk Weighting» θαη αθνξά ηε ζέζπηζε 

ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ ζην ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη πέληε θαηεγνξίεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη βάζεη ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

εκπεξηέρνπλ: 

 Ζ πξψηε θαηεγνξία βαξχλεηαη κε ζπληειεζηή 0% θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ρσξίο θίλδπλν, φπσο ηα κεηξεηά. 

 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία βαξχλεηαη κε ζπληειεζηή 0% θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

ηνπ κε κηθξφ θίλδπλν φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δάλεηα πνπ δίλνληαη ζε 

ηξάπεδεο θξαηψλ – κειψλ ηνπ ΟΟΑ θαη απαηηήζεηο απφ θπβεξλήζεηο. 
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 Ζ ηξίηε θαηεγνξία βαξχλεηαη κε ζπληειεζηή απμεκέλν θαηά 50% θαη 

εληάζζνληαη ζε απηή ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. Δπίζεο αξρηθά πεξηιακβάλνληαλ 

ηα αζηηθά αθίλεηα ζηε ζπλέρεηα πεξηιακβάλνληαλ θαη ηα επαγγεικαηηθά 

αθίλεηα.
11

 Αλακθηζβήηεηα  ζε φια ηα αθίλεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα ππάξρεη 

πξνζεκείσζε.
12

 

 ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία ν ζπληειεζηήο θηάλεη ζην 100% θαη ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ κεγάιν θίλδπλν. 

Παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα δάλεηα πνπ δίλνληαη ζε ηξάπεδεο 

θξαηψλ – κε κειψλ ηνπ ΟΟΑ. 

 ηελ Πέκπηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη βαξχλνληαη 

κε νπνηνδήπνηε ζπληειεζηή θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε 

ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν δεχηεξνο ππιψλαο ζπλδπάδεηαη κε εγθπθιίνπο πνπ 

αθνξνχλ ζε πςεινχο θηλδχλνπο δειαδή ζε κεγάια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα. ε 

ηέηνηεο εγθπθιίνπο νξίδεηαη φηη έλαο θίλδπλνο-πειάηεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε 

ρξεκαηνδφηεζε ην 25% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο ελψ ην ζχλνιν ησλ 

θηλδχλσλ-πειαηψλ κε ππφινηπν πςειφηεξν ησλ 100.000€ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ην 8% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο. 

 

 

2.2.3 Σξίηνο Ππιψλαο (A Target Standard Ratio) 

 

 
ηνλ ηξίην ππιψλα (Α Target Standard Ratio) γίλεηαη ζχλδεζε ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ 

δεχηεξνπ ππιψλα. Ο ηξίηνο ππιψλαο ππνρξεψλεη ηηο ηξάπεδεο πνπ θάλνπλ πξάμε ηε 

Βαζηιεία Η λα δηαηεξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ βαξχλνληαη κε ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα έσο θαη 8% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπο. Σν 

πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη επαξθέο γηα λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε 

θεθάιαην θαη λα δεζκεχζεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ ελδερφκελν πηζησηηθφ 

θίλδπλν.  

 

 

                                                             
11

 Τα ςυγκεκριμζνα ακίνθτα εκτιμϊνται ανά διετία 
12

 Δεν υπάρχουν κανόνεσ που να επιβάλλουν ότι πρζπει να είναι θ πρϊτθ προςθμείωςθ 
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2.2.4 Σέηαξηνο Ππιψλαο (Transitional and Implementing Arrangements) 

 
 

ηνλ ηέηαξην ππιψλα (Transitional and Implementing Arrangements) ε Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο νξίδεη ζηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο λα θηηάμνπλ έλα ηζρπξφ επνπηηθφ ζχζηεκα 

πνπ ζα εθαξκφδεη ηηο νδεγίεο ηεο. 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο εθάξκνζε ην δηεζλέο επνπηηθφ ζχζηεκα κε ηελ 

επηβνιή ελφο ειάρηζηνπ εληαίνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

8% ηνπ ζπληειεζηή θεξεγγπφηεηαο γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ φιεο ηηο ηξάπεδεο 

ελψ κε ηνλ ηέηαξην ππιψλα ε αλαζεψξεζε αθνξνχζε ηελ πξφζζεζε ζην ζηαζκηζκέλν 

ελεξγεηηθφ ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ ψζηε λα αληηπξνζσπεχεηαη 

θαη ν θίλδπλνο αγνξάο επηπιένλ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σα ζηνηρεία απηά 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβνιή ησλ 

ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο, κεηνρψλ, επηηνθίσλ θαη άιισλ παξακέηξσλ ηεο αγνξάο. Έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο είλαη πην πεξίπινθνο απφ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν γηαηί ππάξρεη ην ελδερφκελν ηνπ ζθάικαηνο. Ζ κφλε ιχζε γηα λα 

αληηκεησπηζηεί απηφο ν θίλδπλνο είλαη λα ηνλ δηαθνξνπνηήζνπκε. Οη επνπηηθέο αξρέο 

ινηπφλ έιαβαλ ππφςε φιεο ηηο παξακέηξνπο ψζηε λα αληηζηαζκίδεηαη ν θίλδπλνο 

κεηαμχ αμηνγξάθσλ πνπ έρνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Ζ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο έδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηνπο θηλδχλνπο αγνξάο θαη απφ ην 1998 

παξφηξπλε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθά κνληέια βαζηζκέλα 

ζηε κεζνδνινγία ηεο κέγηζηεο δπλεηηθήο δεκίαο. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο παξφιν 

πνπ έζεζε απζηεξνχο θαλφλεο, ππήξμαλ θχξηεο αηηίεο νη νπνίεο ζπληέιεζαλ ζην λα 

πησρεχζνπλ θάπνηεο ηξάπεδεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζεψξεζε 

αλαγθαίν ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ νλνκάδεηαη Βαζηιεία ΗΗ ψζηε λα θαιχςεη 

απηφλ ηνλ θίλδπλν, νπνίνο νλνκάζηεθε ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο. Έηζη έπξεπε λα γίλνπλ 

θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην φπσο θαη γίλεηαη θαη ζε θάζε 

αλαζεψξεζε. Μαδί κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ έγηλε πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δίλνληαο θίλεηξα ζε πγηήο δαλεηνιήπηεο γηα ρξεκαηνδφηεζε 

θαη «ηηκσξψληαο» ηηο ηξάπεδεο πνπ επέιεγαλ λα εμαπιψζνπλ ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο δίλνληαο δάλεηα ζε κε θεξέγγπνπο δαλεηνιήπηεο. Ήηαλ ζίγνπξν φηη ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην Βαζηιεία Η ζα έδηλε θίλεηξα γηα ην «επνπηηθφ arbitrage», αθνχ 

ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνέβιεπε σο ειάρηζηε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ 
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ην 8% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. Αλαιπηηθά απηφ ζήκαηλε ηελ επίηεπμε 

κεγάισλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ρακειήο δηαβάζκηζεο, 

ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ. Ζ ζπλέπεηα ήηαλ λα 

ππνβαζκηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ αξθεηψλ ηξαπεδψλ ρσξίο 

ηελ παξάιιειε αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

επηζθάιεηεο.  

Σν 1999 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δεκνζίεπζε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Αξρηθά ην αλαζεσξεκέλν θαλνληζηηθφ πιαίζην αθνξνχζε ηα 

επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα. Δπίζεο θαζψο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηεινχζε 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο, παξάιιεια δεκηνπξγνχζε θαη 

πξνβιήκαηα ζηηο νηθνλνκίεο αλ νη ηξάπεδεο αληηκεηψπηδαλ δπζρέξεηεο. Γηα απηφ ην 

ιφγν απαηηνχληαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ εχξεζε 

θαηάιιειεο ιχζεο. Σέινο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο Η ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

θξαηψλ. Αλ νη θαηεπζχλζεηο απεπζχλνληαλ ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο αξθεηά 

αλαδπφκελα θξάηε ελζσκάησζαλ ηηο νδεγίεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη πξφζβαζε ζε θηελφ ρξήκα, πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο πξνζειθχνπλ 

μέλεο επελδχζεηο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ 

 

 

3.1 Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ  

 

Οη αδπλακίεο ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο Η αιιά θαη νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 

νδήγεζαλ ζηελ αλαγθαηφηεηα γηα δηεμαγσγή εξγαζηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

αλαζεψξεζή ηνπ. Τπεχζπλε γηα απηή ηελ αλαζεψξεζε ήηαλ ε Δπηηξνπή Σξαπεδηθήο 

Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή Σξαπεδηθήο 

Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο παξνπζίαζε ην 2001 ην λέν έγγξαθν κε θαηλνχξηεο ηδέεο θαη 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ην 2004.  Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνζηήξηδε 

απηέο ηηο ηδέεο αιιά θπξίσο έδηλε έκθαζε ζε πξνηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε.  

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2004 ε ΔΒ δεκνζίεπζε έλα θείκελν κε ηίηιν << Έλα λέν 

πιαίζην γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα >> φπνπ αξρίδεη κηα δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο 

ηεο Βαζηιείαο Η. Σν θαηλνχξην θαλνληζηηθφ πιαίζην νλνκάδεηαη Βαζηιεία ΗΗ θαη 

βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο, ηνλ ππιψλα ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, 

ηνλ ππιψλα ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ ππιψλα ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο. 

θνπνί ηεο Βαζηιείαο ΗΗ είλαη: 

 Γηαηήξεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Βαζηιείαο Η φζν αθνξά ηε δηαηήξεζε θαη 

ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα εληζρχνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη αλαιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο. 

 Έκθαζε ζηε δηαθάλεηα ηεο αγνξάο θαη ηελ επνπηηθή εμέηαζε. 

 

3.2 Οη Σξεηο Ππιψλεο ζηε Βαζηιεία ΗΗ 

 

 
Σν λέν επνπηηθφ πιαίζην βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο 
 

 

3.2.1 Πξψηνο Ππιψλαο 

 
 

I. Ο πξψηνο ππιψλαο: Διάρηζηεο Kεθαιαηαθέο Aπαηηήζεηο ( Minimum Capital 

Requirements ) 
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Ο πξψηνο ππιψλαο δίλεη έκθαζε ζηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Οη ηξάπεδεο εμεηάδνπλ δπν είδε πηζησηηθψλ θηλδχλσλ 

α) ηε κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζε έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαβάζκηζεο ( internal 

rating based approach ) θαη β) ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν ( standardized approach 

). εκαληηθφ ξφιν γηα ηε δηάθξηζε απηψλ ησλ κεζφδσλ παίδεη ε ζχγθξηζε ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πξψην ππιψλα 

ην ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ ζηαζκίδεηαη έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ . Ο 

ειάρηζηνο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

            Διάρηζηνο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ( Βαζηιεία ΙΙ ) 

                                  Ίδηα Δπνπηηθά Κεθάιαηα      

Πηζησηηθφο Κίλδπλνο + Κίλδπλνο Αγνξάο +Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο 

 

 

Ζ ηππνπνηεκέλε κέζνδνο πξνζεγγίδεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ε θιίκαθα ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ εθηείλεηαη απφ 0% έσο ην 150% ελψ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο είλαη 35% θαη 75% ( Πίλαθαο 1 ) 

 

 

Πίλαθαο 2 

Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε – πληειεζηέο ζηάζκηζεο 

                      

   ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ (Αμηνινγήζεηο απφ Standard&Poors) 
ΔΗΓΟ 

ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛ

ΟΜΔΝΟΤ 

ΒΑΗΛΔΗΑ Η ΑΑΑ 

ΔΧ 

ΑΑ 

Α+ 

ΔΧ 

Α- 

ΒΒΒ+ 

ΔΧ  

ΒΒΒ- 

ΒΒ+ 

ΔΧ 

 Β- 

< 

ΑΠΟ 

Β- 

ΜΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΜΔΝ

Δ 

ΚΡΑΣΖ ΚΑΗ 

ΚΔΝΣΡΗΚΔ 

ΣΡΑΠΔΕΔ 

ΜΔΛΖ 

ΟΟΑ:0% 

ΜΖ ΜΔΛΖ 

ΟΟΑ:20% 

 

0% 

 

20% 

 

50% 

 

100% 

 

150% 

 

 

100% 

ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

ΠΑΡΟΥΖ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΡΑΠΔΕΔ 

ΟΟΑ:20% 

ΣΡΑΠΔΕΔ 

ΜΔ ΟΟΑ:100% 

ΠΟΛΤΜΔΡΖ 

ΣΡΑΠΔΕΔ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ:20

% 

 

20% 

 

20% 

 

 

50% 

 

50% 

 

100% 

 

50% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

50% 

 

100% 

 

50% 
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ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 

 

100% 

 

 

20% 

 

 

50% 

 

 

100% 

 

 

100% 

150% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 
 

ΛΗΑΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ – 

ΣΔΓΑΣΗΚΑ 

ΓΑΝΔΗΑ 

 

50% 
 

                            35% 

ΛΗΑΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ – 

ΛΟΗΠΑ ΓΑΝΔΗΑ 

 

          100% 
 

                             35% 

 

Πεγή : Φαξαιακπίδεο (2001) 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα ν πξψηνο ππιψλαο

13
 ηνπ πκθψλνπ:  

 Γηαθνξνπνηεί ηελ ππάξρνπζα ηππνπνηεκέλε κέζνδν ( standardized 

approach ) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Απηή ε 

κέζνδνο δίλεη έκθαζε ζηνλ θίλδπλν θαη δελ θάλεη αιιαγέο σο πξνο ηελ 

απφδνζε ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο θηλδχλνπ.  

 Γέρεηαη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ βάζεη εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

δηαβάζκηζεο ( Internal ratings based approach – IRB ). Με απηή ηε 

κέζνδν νη ηξάπεδεο ππνινγίδνπλ ηνλ θίλδπλν κε παξακέηξνπο 

εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ. 
14

 

 

Πίλαθαο 3: Παξάκεηξνη Μεζφδσλ Δζσηεξηθψλ Αμηνινγήζεσλ 
             

Παξάκεηξνη Μεζφδσλ Δζσηεξηθψλ Αμηνινγήζεσλ 

PD Πηζαλφηεηα αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο αληηζπκβαιιφκελνπ ( Probability 

of Default – PD ) 

ηαηηζηηθή εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ππνρξέσζεο 

LGD Εεκηά ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο αληηζπκβαιιφκελνπ  ( 

Loss Given Default – LGD ) 

Πνζνζηφ αλάθηεζεο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ππνρξέσζεο 

EAD Έθζεζε έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ( Exposure At Default – EAD ) 

M Γηάξθεηα κέρξη ηε ιήμε ( Maturity – M ) 

Γηάξθεηα αλνίγκαηνο 

 

Πεγή : www.hba.gr 

 

 

                                                             
13

 Σφμφωνο Βαςιλείασ για τθν Κεφαλαιακι Επάρκεια ( International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards ) 
14

 Τζςςερισ παράμετροι υπολογιςμοφ κινδφνου ςφμφωνα με το ΠΔ/ΤΕ 2397/7.11.96 
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3.2.2 Γεχηεξνο Ππιψλαο - Γηαδηθαζία θαη Παξαθνινχζεζε Δπνπηηθήο 

Αμηνιφγεζεο 

 

 

Οη επνπηηθέο αξρέο ειέγρνπλ ηηο ηξάπεδεο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο θεθαιαηαθή 

επάξθεηαο θαη αλαπηχζζνληαο ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Οη ηξάπεδεο κε ην εζσηεξηθφ 

ηνπο ζχζηεκα εθηίκεζεο δηαζθαιίδνπλ ην επηζπκεηφ επίπεδν θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη επνπηεία , δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο 

επνπηηθνχ θεθαιαίνπ , παξαθνινχζεζε θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθφ έιεγρν. Οη επνπηηθέο 

αξρέο απφ ηε κεξηά ηνπο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο 

ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη λα κπνξνχλ λα επεκβαίλνπλ αλ θξίλνπλ απαξαίηεην 

ζηε κε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο νη επνπηηθέο αξρέο 

πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο λα έρνπλ πςειφηεξα επνπηηθά θεθάιαηα απφ ην 

κηθξφηεξν δείθηε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ γηα ην ιφγν φηη νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ θάζε αβεβαηφηεηα θαη θάζε θίλδπλν. 

 

 

3.2.3 Σξίηνο Ππιψλαο - Πεηζαξρία ηεο Αγνξάο ( Market Discipline ) 

 

 
Ο ηξίηνο ππιψλαο αλαθέξεηαη ζηελ δχλακε πνπ έρεη ε αγνξά σο πξνο ηηο ηξάπεδεο 

θαη σο πξνο ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα. Ζ αγνξά αλαθνηλψλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ησλ ηξαπεδψλ θαη έηζη νη επελδπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ ηηο ηξάπεδεο 

θαη λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θίλδπλν.  

 

ΠΤΛΧΝΑ Η 

Διάρηζηεο Kεθαιαηαθέο Aπαηηήζεηο ( Minimum Capital Requirements ) 

ΠΤΛΧΝΑ ΗΗ 

Δπνπηηθέο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

ΠΤΛΧΝΑ ΗΗΗ 

Πεηζαξρία ηεο αγνξάο ( Market Discipline ) 

Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε 2: Ζ ιεηηνπξγία ησλ Ππιψλσλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ 
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Τν ζεζκηθό πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ ίζρπε κέρξη ηηο 3/12/2006 

ΠΤΛΩΝΑ Η – ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΛΑΥΗΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΩΝ 

ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

Γύν ζηάδηα ειάρηζησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ 

(ππνινγηζκνύ/αλάιπζεο) 

1
ν
 ζηάδην (ππνινγηζκνί) 

 Οξηζκόο επνπηηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ  

 Διάρηζηνο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 8% 

 Τπνινγηζκόο ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνύ 

 

2
ν
 ζηάδην (αλαιύζεηο) 

 ηαζκηζκέλν έλαληη θηλδύλσλ αγνξάο ελεξγεηηθό 

 Κίλδπλνο ζέζεο  

 Δζσηεξηθά ππνδείγκαηα (Var) 

 Μέζνδνο δείθηε δηάξθεηαο  

 Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

 Κίλδπλνο αληηζπκβαιιόκελνπ  

 εκαληηθά ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα 

 

 ηαζκηζκέλν έλαληη πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ελεξγεηηθό 

 Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 
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ΠΤΛΩΝΑ ΗΗ – ΔΠΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΞΔΣΑΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

Σέζζεξηο βαζηθέο αξρέο  

 Δζσηεξηθή δηαδηθαζία εθηίκεζεο ζπλνιηθήο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο  

 Δπνπηηθή αμηνιφγεζε εζσηεξηθψλ εθηηκήζεσλ θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο & ζπκκφξθσζεο κε ειάρηζηα επίπεδα 

 Δπηβνιή δηαθξάηεζεο πςειφηεξσλ απφ ηα ειάρηζηα φξηα 

θεθαιαίσλ 

 Γηελέξγεηα επνπηηθψλ ειέγρσλ 

 

Πεδία εθαξκνγήο 

 Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο ηξαπεδηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο  

 Οξηζκφο αζέηεζεο ππνρξέσζεο  

 Πξνζνκνίσζε θαηαζηάζεσλ θξίζεο  

 Κίλδπλνο ζπγθέληξσζεο 

 Τπνιεηπφκελνη θίλδπλνη 

 Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ 

 

 

ΠΤΛΩΝΑ ΗΗΗ – ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

 Πνιηηηθή δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ 

 Αλάιπζε & αμηνιφγεζε θηλδχλσλ: 

 Πηζησηηθφο  

 Γεληθή πεξηγξαθή 

 Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 
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 Δζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο 

 Σερληθέο άκβιπλζεο θηλδχλνπ 

 Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ 

 Μεηνρέο επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ  

 Αγνξάο  

 Γεληθή πεξηγξαθή 

 Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

 Δζσηεξηθά ππνδείγκαηα 

 Λεηηνπξγηθφο  

 Γεληθή πεξηγξαθή 

 Δμειηγκέλεο κέζνδνη κέηξεζεο 

 Δπηηνθηαθφο  

 Γεληθή πεξηγξαθή  

 Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

 Κεθαιαηαθή δηάζξσζε & επάξθεηα 

 

 

Πεγή: Φξηζηόπνπινο Α. – Νηόθαο Ι. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗΗ 

 

4.1 Βαζηιεία ΗΗΗ – Σν Νέν Καλνληζηηθφ Πιαίζην 

 

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ήηαλ ε θχξηα αηηία γηα ηελ αλακφξθσζε 

ελφο λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηε «Βαζηιεία ΗΗΗ» ελψ πξνεγνπκέλσο ε Δπηηξνπή 

ηεο Βαζηιείαο είρε δεκηνπξγήζεη ηε «Βαζηιεία Η» θαη ηε «Βαζηιεία ΗΗ».  

 

 

4.1.1 Οη Πεγέο θαη ε Αλαγθαηφηεηα ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ  

 

 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (¨ Basel Committee on 

Banking Supervision ¨ ζην εμήο ε «Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο»)
15

 δεκνζίεπζε ηα 

παξαθάησ ζηηο  16 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010. 

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

banking systems,
16

 θαη 

 Basel III : International framework for liquidity risk, standards and 

monitoring
17

 

Αλαθεξφκαζηε ζε δεκνζηεχζεηο πνπ έγηλαλ ην έηνο 2008 γηα ηε δηεζλή  

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε (2007-2009) δηφηη ζπλερψο δεκνζηεχνληαη αιιαγέο φπσο 

ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο αλαθνίλσζε λέν δειηίν ηχπνπ 

΄΄ Basel Committee issues final elements of the reforms to raise the quality of 

regulatory capital.
18

. 

Οη παξαπάλσ δεκνζηεχζεηο έρνπλ ζηφρν λα θάλνπλ πην ηζρπξφ ην δηεζλέο 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο κηθξν-πξνιεπηηθήο θαη ηεο καθξν-πξνιεπηηθήο 

παξέκβαζεο . Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά ηε ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ ζε πεξηφδνπο 

κεγάιεο έληαζεο ελψ ε δεχηεξε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

επξφθεηην λα δεκηνπξγεζεί. 

                                                             
15

 Για το ζργο τθσ Επιτροπισ , βλ. Herring and Litan (1995), Norton (1995), Walker (2001), Γκόρτςο 
(2006), Giovanoli (2010) 
16

 Basel Committee on Banking Supervision (2010) : December, http://www.bis.org/publ 
17

 Basel Committee on Banking Supervision (2010) : December, http://www.bis.org/publ 
18

 Basel Committee on Banking Supervision (2011) : January, http://www.bis.org/press 
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Με ηνλ όξν «καθξν-πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο» 

(¨ financial macro-prudential¨), ηνπ ππνζύλνιν ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε καθξν-

πξνιεπηηθή ξπζκηζηηθή παξέκβαζε, νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ πνιηηηθώλ πνπ 

πηνζεηνύληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο έθζεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ 

«ζπζηεκαηηθό θίλδπλν», ν νπνίνο απνξξέεη από παξάγνληεο πνπ δελ αθνξνύλ 

κεκνλσκέλνπο θνξείο παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ ή κεκνλσκέλεο αγνξέο 

θαη ππνδνκέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο, αιιά έρνπλ γεληθόηεξν ραξαθηήξα.
19

 

Μέζσ ησλ καθξν-πξνιεπηηθώλ παξεκβάζεσλ επηδηώθεηαη ε αληηκεηώπηζε ησλ δύν 

δηαζηάζεσλ κε ηηο νπνίεο εθδειώλεηαη ν ζπζηεκαηηθόο θίλδπλνο: 

a) Η πξώηε είλαη ε «ρξνληθή δηάζηαζε» (¨time-dimension¨), δειαδή ε εμέιημε 

ηνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ ζε βάζνο ρξόλνπ. Σην πιαίζην απηό κε ηηο 

καθξν-πξνιεπηηθέο πνιηηηθέο επηδηώθεηαη ε ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο ύθεζεο κε 

πεξηνξηζκό ηεο «πξνθπθιηθόηεηαο» (¨procyclicality¨), ε νπνία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κεγέζπλζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ιόγσ αιιειεπηδξάζεσλ 

πνπ αλαπηύζζνληαη είηε εληόο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο, είηε 

κεηαμύ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο.
20

 

b) Η δεύηεξε δηάζηαζε είλαη ε «δηαηνκεαθή» (΄΄ cross-sectional dimension”), 

δειαδή ε θαηαλνκή ηνπ θηλδύλνπ ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα ζε θάζε 

δεδνκέλν ρξνληθό ζεκείν. Σηελ πεξίπησζε απηή, ζηόρνο ησλ καθξν-

πξνιεπηηθώλ πνιηηηθώλ είλαη ν πεξηνξηζκόο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ, ε νπνία κπνξεί λα πξνθύςεη: 

 

 είηε ιόγσ ηεο ηαπηόρξνλεο έθζεζεο πεξηζζνηέξσλ θνξέσλ 

παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ ζε θηλδύλνπο από 

νκνεηδή αλνίγκαηα, 

 είηε ιόγσ ηεο δηαζπλδεζηκόηεηαο (¨interconnectedness¨) απηώλ 

ησλ θνξέσλ (θαη ηεο κεηάδνζεο πξνβιεκάησλ κεηαμύ ηνπο),ηδίσο 

                                                             
19

 Βλ. Committee on the Global Financial System (2010), Financial Stability Board, International 
Monetary Fund and Bank for International Settlements (2011) 
20

 Βλ. Basel Committee on Banking Supervision (2011) 
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αλ απηνί είλαη «ζπζηεκηθά ζεκαληηθνί» (¨systemically important 

financial institutions¨).
21

 

 

Κχξηνο ζθνπφο ινηπφλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ είλαη ε καθξν-πξνιεπηηθή ξπζκηζηηθή 

παξέκβαζε θαη ζχκθσλα κε ηνλ Hannoun «Βαζηιεία ΙΙΙ» είλαη έλα “enhanced Basel II 

plus a macro-prudential overlay”
22

. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο  είλαη ππεχζπλε λα 

θάλεη ηηο ζρεηηθέο αιιαγέο ζρεηηθά κε ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ψζηε λα 

απνθεπρζεί θάζε πηζαλφο θίλδπλνο.  

Σε ελσζηαθό επίπεδν, ε πηνζέηεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο έρεη ήδε δξνκνινγεζεί θαη ζα νινθιεξσζεί κε ηελ έθδνζε, πηζαλόηαηα εληόο 

ηνπ 2013, λνκνζεηηθώλ πξάμεσλ (Καλνληζκνύ θαη Οδεγίαο) ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ κε ηηο νπνίεο ζα επέιζνπλ επξύηαηεο ηξνπνπνηήζεηο 

ζε δηαηάμεηο ησλ Οδεγηώλ 2006/48/ΔΚ, θαζώο θαη ε πξνζζήθε λέσλ θεθαιαίσλ. 

 

 

4.1.2 Οη Αηηίεο ηεο Γηεζλνχο Υξεκαηνπηζησηηθήο Κξίζεο  

 

 
Σν έηνο 2007 άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Κχξηνο ηνκέαο πνπ επεξέαζε ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

ήηαλ ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε είραλ ζπκπεξηιάβεη ζην εζληθφ 

δίθαηφ ηνπο ηηο δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο ΗΗ». Αλαιπηηθφηεξα ηα αίηηα ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο είλαη: 

 Σεξάζηηα αλαδσπχξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε έλα αξθεηά 

κεγάιν αξηζκφ ηξαπεδψλ. Αλ θαη νη ζπληειεζηέο ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ήηαλ δπλακηθνί , ε αλαδσπχξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο άξρηζε λα ηνπο εμαζζελεί. Έηζη νη ηξάπεδεο βξήθαλ 

δηέμνδν ζε κεζφδνπο «ξπζκηζηηθνχ αξκπηηξάδ» (¨ regulatory capital 

arbitrage¨) κε ζηφρν ηελ ειάηησζε θφζηνπο εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ζε « ηηηινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ»
23

 

                                                             
21

 Huertas and Lastra 
 
22

 Hannoun 
23

 Σηηινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ νλνκάδνπκε νκαδνπνίεζε νκνεηδψλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ φπσο νθεηιέο πηζησηηθψλ θαξηψλ , ελππφζεθα δάλεηα ζε έλα ραξηνθπιάθην θαη ηελ 

εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε κηα εηαηξεία πνπ νλνκάδεηαη Οληφηεηα Δηδηθνχ θνπνχ (Special 

Purpose Vehicle-SPV). Απηή ε νληφηεηα εθδίδεη ρξεφγξαθα. Ζ ιήςε ρξεκάησλ κεηά ηελ πψιεζε 

ρξενγξάθσλ κεηαβηβάδνληαη ζηελ ηξάπεδα θαη νη εηζπξάμεηο ησλ ηφθσλ θαη ησλ ρξενιπζίσλ απφ ηα 



 

 

 

41 

 Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηξάπεδεο αληηκεηψπηζαλ πξφβιεκα κε 

ηα απνζέκαηα ξεπζηφηεηάο ηνπο. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή ηε; 

Βαζηιείαο ζηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ηξαπεδψλ ελψ έδεηρλαλ φηη είραλ θεθαιαηαθή επάξθεηα απνδείρζεθε 

φηη αληηκεηψπηζαλ κεγάιν πξφβιεκα θαη απηφ γηαηί ππήξμε θαθή 

δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο. Απηφ απνδεηθλχεη πφζν ζεκαληηθή 

είλαη ε ξεπζηφηεηα ζην ρψξν ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο γεληθφηεξα. 

 

Δηδηθόηεξα πξηλ από ηελ θξίζε ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ηξαπεδώλ γηλόηαλ κε ρακειό 

θόζηνο (θπξίσο δε από ηηο αγνξέο δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ θαη ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά) 

θαη ήηαλ επαξθήο. Με ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο, ε απόηνκε αλαζηξνθή ησλ ζπλζεθώλ 

ζηηο αγνξέο αλέδεημε αλάγιπθα ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα εμαληιεζεί ε 

ξεπζηόηεηα ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο. Απηό θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ πξνζθπγή ησλ 

ηξαπεδώλ πνπ επιήγεζαλ από ηελ θξίζε ζηηο θεληξηθέο ηνπο ηξάπεδεο γηα 

ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε γεγνλόο πνπ νδήγεζε ηηο ηειεπηαίεο ζηελ πηνζέηεζε ησλ 

γλσζηώλ σο «κε ζπκβαηηθώλ λνκηζκαηηθώλ κέηξσλ» (¨ unconventional monetary 

policies¨).
24

 

 

 Αλεπαξθήο πξφιεςε θηλδχλνπ. Δηδηθφηεξα είλαη θαλεξφ φηη ε δηεζλήο 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ήηαλ θαλεξή, παξάιιεια φκσο ήηαλ θαη έληνλε ε 

αλεπάξθεηα κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ νη ηξάπεδεο κπνξνχζαλ λα ρνξεγήζνπλ πην εχθνια δάλεηα ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο άλζεζεο φηαλ θαζψο νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηε 

ρνξήγεζε απηψλ ησλ δαλείσλ ήηαλ επηφηεξεο. Αληίζεηα θαηά ηελ πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο χθεζεο νη ηξάπεδεο λα ρνξεγνχλ δπζθνιφηεξα δάλεηα θαζψο νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γίλνληαη πην απζηεξέο.
25

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
εθρσξεζέληα δάλεηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηφθσλ θαη ησλ ρξενιπζίσλ ησλ 

ρξενγξάθσλ πνπ έρεη εθδψζεη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα Δηδηθνχ θνπνχ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή: International Reporting Standards, Γεκεηξίνπ Υ. Γθίθα, Β’Έθδνζε, 

Δθδφζεηο Μπέλνπ, Αζήλα 2007 
24

 Committee on the Global Financial System (2008) 
25

 Basel Committee on Banking Supervision (2011) 
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4.1.3 πλέπεηεο ηελ Υξεκαηνπηζησηηθήο Κξίζεο θαη ε πκβνιή ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ 

 

 
Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θηάλεη ζηελ θνξχθσζή ηεο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη ην 2008 νη αγνξέο πηέδνπλ ηηο ηξάπεδεο λα κεηψζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο . Οη 

πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνξξνθήζνπλ ηε δεκηά πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Έηζη 

1. Μεηψλεηαη ε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

2. Μεηψλεηαη ν δαλεηζκφο ζε εηαηξείεο θαη ηδηψηεο
26

 

 

Έηζη ππήξμαλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ 

θαη γηα λα ζσζεί ε επηβίσζε ησλ ηξαπεδψλ θαη νιφθιεξνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο έρνπκε ηελ παξέκβαζε ηνπ Γεκνζίνπ δεκηνπξγψληαο δεκνζηνλνκηθέο 

αληζνξξνπίεο θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ζε «δεκνζηνλνκηθέο θξίζεηο».
27

 

Γηαθνξεηηθή είλαη ε ειιεληθή πεξίπησζε. Σηε ρώξα καο, νη ηξάπεδεο δελ ήηαλ 

εθηεζεηκέλεο ζηνπο θηλδύλνπο πνπ νδήγεζαλ ζηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, αιιά 

ε ηξέρνπζα δεκνζηνλνκηθή θξίζε (πνπ έρεη επεξεάζεη δπζκελώο θαη ηε ξεπζηόηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο) είλαη θαηά θύξην ιόγν πξντόλ ησλ ζσξεπκέλσλ επί δεθαεηίεο 

δεκνζηνλνκηθώλ αληζνξξνπηώλ. 

Απνηέιεζκα λα παξέκβεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο θαη λα δεκηνπξγήζεη ην 

λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην, «Βαζηιεία ΗΗΗ». πγθεθξηκέλα νη φξνη ηεο «Βαζηιείαο ΗΗ» 

απνδείρζεθαλ αλεπαξθήο ζε ελδερφκελε εκθάληζε θξίζεο. 

Δπίζεο , όιεο νη δηαηάμεηο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα 

αξρίζνπλ λα εθαξκόδνληαη ζηαδηαθά από ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013 κέρξη θαη ηελ 1

ε 

Ιαλνπαξίνπ 2019 ( θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πιήξνπο εθαξκνγήο).  

 

 

4.1.4 Γηαηάμεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ 

 

 
1. πζηεκαηηθή ζεψξεζε – Γπν θαηεγνξίεο  

 Γηαηάμεηο πνπ δέρνληαη αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηε Βαζηιεία ΗΗ 

 Γηαηάμεηο κε «θαηλνηφκα ζηνηρεία» 

 

                                                             
26

 Basel Committee on Banking Supervision (2010) 
27

 Παράδειγμα ςτθν Ιρλανδία 
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2. Αιιαγέο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην «Βαζηιεία ΗΗ» 

 Γηαηάμεηο γηα ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ 

 

 

4.1.4.1 Γηαηάμεηο γηα Πξνζηαζία ησλ Σξαπεδψλ ζηνλ Πηζησηηθφ Κίλδπλν 

 

 
Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην νξίδεη πξνζηαζία ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ 

ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο π.ρ. δάλεηα γηα αγνξά θηλεηψλ αμηψλ , ζπκθσλίεο 

πψιεζεο θαη επαλαγνξάο. Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο παξαηεξήζεθαλ ζε πνιιέο 

ηξάπεδεο δεκίεο γηα ην ιφγν φηη δελ είραλ εθαξκνζηεί θαλφλεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο. 

 

 

4.1.4.2 «Σα Καηλνηφκα ηνηρεία» 

 
 

Έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο  ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ ηξαπεδψλ. Έηζη γηα λα κελ έρνπκε παξφκνηεο 

επηπηψζεηο ζην κέιινλ νη δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο ΗΗΗ» θαζηεξψλεηαη έλαο 

ζπληειεζηήο ν νπνίνο δε ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν θαη ζα εθαξκφδεηαη 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (σο ¨backstop 

meausure¨). Ο ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζην 3% θαη έρεη αξηζκεηή ηα ίδηα θεθάιαηα θαη 

παξνλνκαζηή ηα αλνίγκαηά ηνπο εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ βάζεη ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο φπσο νξίδνληαη απφ ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

 

4.1.4.3 πληειεζηέο Ρεπζηφηεηαο 
28

 

 

 
χκθσλα κε ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ππάξρνπλ δπν ζπληειεζηέο ξεπζηφηεηαο . 

 Ο βξαρπρξφληνο «ζπληειεζηήο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο» (¨ liquidity coverage 

ratio¨, ¨LCR¨ ) 

 Ο καθξνρξφληνο «ζπληειεζηήο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο» (¨ net 

stable funding ratio¨, ¨NSRF¨) 

 

a. πληειεζηήο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο  

                                                             
28

 Basel committee on Banking Supervision (2010) 
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Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο θξνληίδεη λα ππάξρνπλ ξεπζηνπνηήζηκα 

ζηνηρεία ζηνλ ελεξγεηηθφ γηα λα εμνθινχληαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη πξέπεη 

λα ηζνχηαη ή λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 100% θαη νξίδεηαη: 

 

                

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΡΔΤΣΟΠΟΗΖΗΜΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΚΑΘΑΡΔ ΣΑΜ. ΔΚΡΟΔ (ΔΠΟΜΔΝΔ 30 ΜΔΡΔ) 

 

 

b. πληειεζηήο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο  

χκθσλα κε απηφ ην ζπληειεζηή γίλεηαη πξνζπάζεηα εμνκνίσζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ  ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή πεξίνδν 

θαη νξίδεηαη: 

             

 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΑΘΔΡΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΑΘΔΡΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 100% 

 

 

c. Σξφπνη επνπηείαο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο 

Τπάξρνπλ πέληε ηξφπνη γηα λα εληνπηζηεί ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο : 

1. Σπκβαηηθή αλαληηζηνηρία ιεθηνηήησλ (“ contractual maturity 

mismatch”) 

2. Σπγθέληξσζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (“ concentration of funding”) 

3. Γηαζέζηκα κε βεβαξεκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ (¨available 

unencumbered assets¨) 

4. Τν ζπληειεζηή θάιπςεο ξεπζηόηεηαο αλά ζεκαληηθό λόκηζκα (¨LCR by 

significant currency¨) 
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5. Τα εξγαιεία παξαθνινύζεζεο εμειίμεσλ ζηελ αγνξά (¨market-related 

monitoring tools¨) 

 

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη απηνί νη ηξφπνη δηεπθνιχλνπλ ηηο επνπηηθέο αξρέο 

λα έρνπλ άκεζε ελεκέξσζε γηα ηε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. 

 

 

4.1.4.4 Απνζέκαηα-Βαζηιεία ΗΗΗ 

 

 
Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην νξίδεη φηη ζε πεξηφδνπο επεκεξίαο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο κηαο ρψξαο νη ηξάπεδεο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχζζνπλ θεθαιαηαθφ απφζεκα 

ψζηε λα ππάξρεη ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Σν απφζεκα 

απηφ ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο πξέπεη λα είλαη ηεο ηάμεο 2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ. Δπίζεο έλα επηπιένλ απφζεκα πνπ 

νλνκάδεηαη αλαθπθιηθφ θεθαιαηαθφ απφζεκα (¨countercyclical capital buffer¨) είλαη 

απαξαίηεην λα εμαζθαιίδνπλ νη ηξάπεδεο. Σν πνζνζηφ ζα νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο θαη ζα εμαξηάηαη πάληνηε απφ ηελ πηζησηηθή επέθηαζε θαη ην 

ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν πνπ επξφθεηην λα δεκηνπξγεζεί. Σν αλαθπθιηθφ απφζεκα ζα 

θπκαίλεηαη απφ 0% έσο 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 

ηξαπεδψλ.
29

 

 

 

4.1.4.5 Ίδηα Κεθάιαηα-Βαζηιεία ΗΗΗ 

 

 

Σα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ ζχκθσλα κε ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην 

δηαθξίλνληαη ζε : 

1. Κχξηα ζηνηρεία 

2. Πξφζζεηα ζηνηρεία 

ηα θχξηα ζηνηρεία αλήθνπλ ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην κε ηε 

κνξθή ηνλ θνηλψλ κεηνρψλ
30

 ,ηα απνηειέζκαηα εηο λέν, ηα απνζεκαηηθά θαη κεηνρέο 

πνπ εθδίδνληαη απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηξαπεδψλ. 

                                                             
29

 Basel Committee on Banking Supervision (2010a) 
30

 Αναφορά μόνο ςε τράπεηεσ με νομικι μορφι ΑΕ εταιρείασ 
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 ηα πξφζζεηα ζηνηρεία αλήθνπλ νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ 

νξηζκέλε δηάξθεηα, δελ δεζκεχνληαη απφ θάπνηα ξήηξα θαη κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ 

κεηά απφ πέληε ρξφληα. 

 

 

4.1.4.6  Νέα Πνζνηηθά ξηα –Βαζηιεία ΗΗΗ 

 

 
Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο έζεζε ηα αθόινπζα λέα πνζνηηθά όξηα όζνλ αθνξά ηηο 

ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδώλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνύληαη ζε 

ζπλερή βάζε:  

 Τα θύξηα ζηνηρεία ησλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε 

πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 4,5% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ησλ 

ηξαπεδώλ θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηόο ηζνινγηζκνύ. 

 Τν ζύλνιν ησλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 

ηνπιάρηζηνλ 6,0% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ εθηόο ηζνινγηζκνύ  ( από 4,0% κε βάζε ην ηζρύνλ θαλνληζηηθό 

πιαίζην) 

 Τν ζύλνιν ησλ ειαρίζησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδώλ (βαζηθώλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθώλ ) ζα ζπλερίζεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 8,0% 

ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηόο 

ηζνινγηζκνύ. Δπαγσγηθά, πάλησο, πξνθύπηεη όηη ην ύςνο ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δε ζα επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 2%. 

 Τα θεθάιαηα γηα γεληθνύο θηλδύλνπο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 1,25% 

ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηόο 

ηζνινγηζκνύ όπσο κε ην ηζρύνλ θαλνληζηηθό πιαίζην. 

 

 

Πίλαθαο 4 :πλνιηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο  

Οη ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ ζα επηβιεζνχλ ζηηο ηξάπεδεο ζχκθσλα κε ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ζην ηέινο ησλ θαζηεξνχκελσλ κεηαβαηηθψλ 

πεξηφδσλ (γηα ηηο ζπζηεκαηηθά ζεκαληηθέο ηξάπεδεο ελδέρεηαη λα θαζηεξσζεί επηπιένλ θεθαιαηαθή 

απαίηεζε χςνπο 2%) 

(πνζνζηά ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ) 
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Κχξηα ζηνηρεία 

βαζηθψλ θεθαιαίσλ 

 

χλνιν βαζηθψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

πλνιηθή θεθαιαηαθή 

απαίηεζε (βαζηθά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά 

θεθάιαηα) 

 

1.Διάρηζηα ίδηα θεθάιαηα 

(απφ 1/1/2015) 

 

4,5% 

(απφ 2%) 

 

6,0% 

(απφ 4%) 

 

8,0% 

(ακεηάβιεην) 

 

2.Κεθαιαηαθφ απφζεκα γηα 

ιφγνπο ζπληήξεζεο 

(απφ 1/1/2019) 

 

2,5% 

(λέν) 

  

 

3.Άζξνηζκα 1 θαη 2 

(απφ 1/1/2019) 

 

7,0% 

 

8,5% 

 

10,5% 

 

Αληηθπθιηθφ θεθαιαηαθφ 

απφζεκα 

(απφ 1/1/2019) 

 

0-2,5% 

(λέν) 

  

 

Πεγή: Φξήζηνο Γθόξηζνο 

 

 

4.2 Δπηπηψζεηο ζηε Βαζηιεία ΗΗΗ 

 

 
Αδηακθηζβήηεηα ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη νη θαλφλεο πνπ απηφ νξίδεη 

ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Ζ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ 

ζα είλαη πην δχζθνιε ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα δαπαλεζεί 

ζηηο επνπηηθέο αξρέο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί απφ ηελ Σξάπεδα 
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Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ θαη ηνπ ΟΟΑ πξνθχπηεη φηη 0,09% θαηά κέζν φξν κείσζε 

ζηνλ εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο γηα θάζε 100 κνλάδεο βάζεο αχμεζεο ηνπ δείθηε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη επηπιένλ κείσζε 0,15% γηα θάζε 50% πνζνζηηαία αχμεζε 

ξεπζηφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ κέηξσλ ζα κεηψζεη 

ηνλ εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο πεξίπνπ θαηά 0,7%. Δπίζεο ε αλακελφκελε κείσζε ησλ 

ηηηινπνηήζεσλ ζα επηθέξεη αχμεζε θαηά κέζν φξν 34 κνλάδεο βάζεο ζην θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. Ζ αχμεζε απηή κεηαθξάδεηαη ζε επηπιένλ 

κείσζε 0,1% ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Δπηπιένλ ηα λέα κέηξα ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζα έρνπλ θαη 

πιενλεθηήκαηα ιφγσ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Όζηεξα 

απφ έξεπλα ππνινγίδεηαη φηη θάζε 100 κνλάδεο βάζεο αχμεζε ηνπ δείθηε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κεηψλεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαηά 1%. Σα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα έρνπκε θαη κε ηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο. Παξφιν απηά πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ζίγνπξα ζε απηά ηα απνηειέζκαηα ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν ηεο 

αβεβαηφηεηαο.  

Μειέηεο έρνπλ δείμεη επίζεο φηη ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην (Βαζηιεία ΗΗΗ) ζα 

έρεη απνηέιεζκα κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ (ROE)
31

 θαηά 3,5% ιφγσ 

θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ θαη θαηά 0,8% εμαηηίαο ησλ θαλφλσλ ηεο ξεπζηφηεηαο. Αθφκα 

νη επελδπηέο ζα αλαιακβάλνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηαηί ζα ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηε ρξεκαηνδφηεζε. Αθφκα νη ηξάπεδεο ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ 

έθζεζή ηνπο ζε πςεινχ θηλδχλνπ πειάηεο θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε εγγπήζεσλ. 

Αληίζηνηρα ζηελ πιεπξά ηνπ παζεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ αλακέλεηαη δήηεζε γηα 

θαηαζέζεηο αιιά θαη κεζνπξφζεζκεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ 

ζηε ξεπζηφηεηα. 

Δίλαη βέβαην φηη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζα ζεκεησζνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη είλαη απαξαίηεηνο ν ρξφλνο 

πξνζαξκνγήο. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο αλαθνίλσζε φηη ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην 

ζα εθαξκνζηεί έσο ην 2019. 

Αθφκα ε έλλνηα ηνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ πεξηιακβάλεη ην ιεγόκελν 

«ζθηώδεο ηξαπεδηθό ζύζηεκα» (shadow banking system). Δπνκέλσο, ε εθαξκνγή 

επνπηηθνύ πιαηζίνπ ζε κε ηξαπεδηθνύο ρξεκαηνπηζησηηθνύο νξγαληζκνύο θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη ηξάπεδεο ζα θιεζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ 

                                                             
31

 ROE (RETURN ON EQUITY) = Κακαρό Κζρδοσ / Μζςθ Αξία κακαρισ Θζςθσ αρχι και τζλουσ χριςθσ  
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αζέκεην αληαγσληζκό νπνίνο ζα ζπξξηθλώζεη ην επνπηεπόκελν ηξαπεδηθό ζύζηεκα , 

πξνο όθεινο ηνπ αλεμέιεγθηνπ κε ηξαπεδηθνύ. Μηα ηέηνηα εμέιημε επί ηεο νπζίαο ζα 

αθύξσλε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

ηνκέα. 

 

 

1988 Βαζηιεία Η – Σππνπνηεκέλνη Καλφλεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ – φξην 8% 

1996 Βαζηιεία Η – Η. Σππνπνηεκέλε κέζνδνο 

                   ΗΗ.  VAR 

2007 Βαζηιεία ΗΗ – Καλφλεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ – Καλφλεο ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ Η. Σππνπνηεκέλεο κεζνδνινγίεο ΗΗ. Αλάπηπμε εζσηεξηθψλ 

κεζνδνινγηψλ 

2014-2019 Βαζηιεία ΗΗΗ – ηξνθή ζε ηππνπνηεκέλεο κεζνδνινγίεο 

 

Γηαγξακκαηηθή Παξνπζίαζε 3: Δπνπηηθνί Καλφλεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ 

 

 

5.1 Δηζαγσγή 
 

 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί θαη θπξίσο νη ηξάπεδεο έρνπλ 

επεθηείλεη πάξα πνιχ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο επέθηαζεο 

είλαη ε παξνπζίαζε θηλδχλσλ ιφγσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζε δηάθνξεο κνξθέο θηλδχλνπ κε 

θχξην θίλδπλν ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

 

5.2 Μνξθέο Κηλδχλνπ  

 

 
1. Πηζησηηθφο θίλδπλνο (credit risk) 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο απψιεηαο κηαο ρξεκαηηθήο ακνηβήο ελφο 

επελδπηή πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ελφο δαλεηζηή λα απνπιεξψζεη έλα δάλεην ή 

λα εθπιεξψζεη έλα δάλεην ή λα εθπιεξψζεη κία ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ. Ο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αλακελφκελε απφδνζε κηαο 

επέλδπζεο, κε ηα νκφινγα λα απνηεινχλ ην πην αμηνζεκείσην παξάδεηγκα. ζν 

πςειφηεξνο είλαη ν αληηιεπηφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, ηφζν πςειφηεξα ζα είλαη ηα 

απαηηνχκελα επηηφθηα. Οη επελδπηέο αληηζηαζκίδνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κέζσ ηεο 

απαίηεζεο θαηαβνιήο ηφθσλ απφ ηε κεξηά ηνπ νθεηιέηε. Οη απψιεηεο ησλ επελδπηψλ 

πεξηιακβάλνπλ:  

 

 

 Υακέλα θεθάιαηα  

 Με εηζπξαρζέληεο ηφθνπο  

 Μεησκέλεο ηακεηαθέο ξνέο 

 Απμεκέλα εηζπξαθηηθά θφζηε 
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Παξαδείγκαηα : 

 Έλαο θαηαλαισηήο δελ απνπιεξψλεη έλα ζηεγαζηηθφ δάλεην ή ηελ πηζησηηθή 

ηνπ θάξηα 

 Μηα επηρείξεζε δελ αλαγλσξίδεη θαη δελ πιεξψλεη έλα ηηκνιφγην 

 Μηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ θαηαβάιιεη ηηο νθεηιφκελεο απνδεκηψζεηο  

 Μηα επηρείξεζε δελ θαηαβάιιεη ηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ ηεο  

 Ζ θπβέξλεζε δελ πιεξψλεη ηα ηνθνκεξίδηα 

 Μηα ηξάπεδα δεζκεχεη αδηθαηνιφγεηα ηα ρξήκαηα ησλ θαηαζεηψλ ηεο 

 

Ζ θπξηφηεξε επίπησζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα κηα επηρείξεζε είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ξεπζηφηεηάο ηεο θαη πνιιέο θνξέο απηφ ζπλεπάγεηαη θαη πηψρεπζε. 

Πνιιέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ιφγσ κεησκέλεο ξεπζηφηεηαο αλαγθάδνληαη λα 

ηξνπνπνηνχλ ηα ζρέδηά ηνπο θαη λα ράλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαθξίλεηαη ζε : 

 Κχξην θίλδπλν (principal risk): Ο θίλδπλνο απηφο αθνξά ηελ απψιεηα 

νιφθιεξεο ηεο αμίαο ησλ ρξενγξάθσλ πνπ παξαδφζεθαλ ζηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν. Μπνξεί φκσο θαη ν αγνξαζηήο λα δψζεη ρξήκαηα 

γηα ηα ρξεφγξαθα ρσξίο λα ηα παξαιάβεη θαη επίζεο ν πσιεηήο κπνξεί 

λα παξαδψζεη ρξεφγξαθα ρσξίο λα ιάβεη ρξήκαηα. 

 Κίλδπλν θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο (replacement cost risk): Ο 

αληηζπκβαιιφκελνο κπνξεί λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δψζεη 

ρξήκαηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πνπ νξίζηεθε γηα ηελ εμφθιεζε 

ρξενγξάθσλ. 

 Κίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ (counterparty risk) : απηφο ν θίλδπλνο 

πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν έλαο εθ ησλ δχν αληηζπκβαιινκέλσλ 

δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμνθήζεη ην ρξένο ηνπ. 

 Κίλδπλν δηαθαλνληζκνχ (settlement risk) : Απηφο ν θίλδπλνο ζπκβαίλεη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο δελ εμνθιεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηνλ δηαθαλνληζκφ. 

 Κίλδπλν λνκηθφ (legal risk) : Απψιεηα θεθαιαίσλ ιφγσ κε χπαξμεο 

λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

 Κίλδπλν εθδφηε (issuer risk): Ο δηθαηνχρνο δε ιακβάλεη ρξήκαηα ιφγσ 

πηψρεπζεο. 
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2. Κίλδπλνο αγνξάο (market risk) 

Ο θίλδπλνο απηφο δεκηνπξγείηαη φηαλ ππάξρεη δεκία ζηελ αγνξά φπσο 

αιιαγέο ζηα επηηφθηα ή αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Γεκηνπξγείηαη απφ 

ζπλαιιαγέο εκπνξίαο ή απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή 

παζεηηθνχ. 

 

3. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (liquidity risk) 

 Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ε αβεβαηφηεηα έγθαηξεο ξεπζηνπνίεζεο κηαο 

επέλδπζεο. Γηα παξάδεηγκα ε πψιεζε ελφο νκνιφγνπ φηαλ δελ κπνξεί λα πνπιεζεί 

γξήγνξα γηα λα απνηξέςεη κηα απψιεηα θεθαιαίνπ. Μηα επέλδπζε κπνξεί λα είλαη 

αλάγθε λα πσιεζεί άκεζα, κία αλαπνηειεζκαηηθή δεπηεξνγελήο αγνξά κπνξεί λα 

απνηξέςεη ηε ξεπζηνπνίεζε ή λα πεξηνξίζεη ηα θεθάιαηα πνπ  παξάγνληαη απφ απηή. 

Κάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επίζεο είλαη εχθνιν λα ξεπζηνπνηεζνχλ κε κηθξφ 

θίλδπλν φπσο γηα παξάδεηγκα νη κεηνρέο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ελψ άιια εκπεξηέρνπλ 

κεγάιν θίλδπλν φπσο είλαη ηα αθίλεηα. Σν ηκήκα Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ ζε κηα 

ηξάπεδα θξνληίδεη ψζηε ε ηξάπεδα λα έρεη ηελ θαηάιιειε ξεπζηφηεηα γηα λα 

πιεξψλεη ππνρξεψζεηο. Γηα απηφ ην ιφγν ε ηξάπεδα θξνληίδεη λα έρεη κεηξεηά ψζηε 

λα γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο. 

 

4. Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο (operational risk) 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο εκπιέθεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο ηξάπεδαο θαη 

είλαη ε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ απνηπρία ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ησλ ζπζηεκάησλ ή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Ζ θάζε ηξάπεδα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί απηφλ ηνλ θίλδπλν εθαξκφδνληαο απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

ζέηνληαο αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη είλαη απνδεθηφ φηη κπνξεί λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία, ηελ αμία θαη ηε θήκε κηαο εηαηξείαο αθφκα θαη 

ηελ επηβίσζή ηεο. 
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Πην αλαιπηηθά, νη πεγέο Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ: 

 Οη άλζξσπνη :Τπάιιεινη πνπ εθ πξνζέζεσο ή φρη θάλνπλ ιάζε ή 

απνηπγράλνπλ λα αθνινπζήζνπλ πνιηηηθέο ή δηαδηθαζίεο κε απνηέιεζκα ηε 

δεκία. 

 Γηαδηθαζίεο: Διαηηψκαηα ζε δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ζε ηζρχ ή απνπζία απηψλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δεκία. 

 Σα ζπζηήκαηα : απηφκαηεο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ πνπ κπνξεί λα 

απνηχρνπλ κε απνηέιεζκα ηελ ελδερφκελε δεκία. 

 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο: Πξάμεηο ηξίησλ θαη άιιεο θπζηθέο νη ηερλεηέο 

δπλάκεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ δεκία. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ αζρνιείηαη ε Γηαρείξηζε Λεηηνπξγηθψλ Κηλδχλσλ 

 Απξφβιεπηνη σο πξνο ην είδνο θαη ηε ζηηγκή πνπ ζα βξεζνχλ 

 ρεηηθά ζπάληνη κε ζπλέπεηα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα πηζηεχνπλ φηη 

δελ ππάξρνπλ θαη δε ζα ζπκβνχλ πνηέ. 

 Δίλαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο θαη είλαη δχζθνιν λα 

αληηκεησπηζηνχλ φινη θαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα  

 ηαλ ζπκβαίλνπλ ην απνηέιεζκά ηνπο είλαη δχζθνιν θαη δπζάξεζην. 

Παξαδείγκαηα φπσο: 

 Ζ θαηαζηξνθή ηεο εμέδξαο πεηξειαίνπ ηεο BP ζηνλ θφιπν ηνπ 

Μεμηθνχ ην έηνο 2010 

 Σα γεγνλφηα ζηε Νέα Τφξθε 9/11/2011 (ηξνκνθξαηηθφο θίλδπλνο) 

 Σν αηχρεκα ζην ππξεληθφ εξγνζηάζην ηνπ Σζέξλνκπηι 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη δε καο ελδηαθέξνπλ κφλν νη πην 

δεκνθηιήο θίλδπλνη αιιά θαη νη πην θαζεκεξηλνί, απηνί πνπ κέλνπλ ζηελ αθάλεηα γηα 

ηνπο άιινπο αιιά γηα κηα επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθνί. Σέηνηνη θίλδπλνη 

είλαη ε θσηηά, νη βαλδαιηζκνί, νη πιεκκχξεο θαη νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη θαη έλα Software ρακειήο πνηφηεηαο ή έλαο ηφο είλαη 

παξαδείγκαηα ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

Ζ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ απαηηεί έλα ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ πνπ 

μεθηλά απφ ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ 
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θηλδχλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίπησζήο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

πινπνίεζε κηαο ιχζεο δε ζηεξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ αγνξά θαηλνχξηνπ 

εμνπιηζκνχ αιιά ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ρξφλσλ αλάθακςεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Οη ππεξεζίεο απηέο απνξξνθψληαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο κηαο επηρείξεζεο , πξάγκα πνιχ δχζθνιν ζηηο κέξεο καο ιφγσ δπζθνιίαο 

εχξεζεο θεθαιαίσλ. 

 

5. Κίλδπλνο κε ζπκκφξθσζεο (non-compliance) 

Ο θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο πξνθχπηεη απφ απνηπρία ζπκκφξθσζεο κηαο ηξάπεδαο κε 

ηε λνκνζεζία ή άιινπο θαλνληζκνχο θαη θψδηθεο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη. Ζ επζχλε 

γηα ζπκκφξθσζε αλήθεη ζηνπο αξκφδηνπο θάζε κνλάδαο, ηνπο νπνίνπο ππνζηεξίδεη ν 

αξκφδηνο ππεχζπλνο γηα ηνπο θηλδχλνπο (risk manager). 

 

6. Ννκηθφο θίλδπλνο (legal risk) 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ν λνκηθφο θίλδπλνο, ε Ννκηθή Τπεξεζία θάζε ηξάπεδαο 

παξαθνινπζεί ηελ εηζαγσγή λέσλ λνκνζεζηψλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο 

πθηζηάκελεο κε ζθνπφ λα εληνπίζεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη 

πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δπηπιένλ, ζθνπφο ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο είλαη ε ζηήξημε ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο ηξάπεδαο ζε λνκηθά ζέκαηα θαη 

ν εληνπηζκφο θαη ε δηαρείξηζε ησλ λνκηθψλ θαη άιισλ θηλδχλσλ. Ζ  δηαρείξηζε ησλ 

λνκηθψλ θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη κέζσ απφ: 

 

 Σε δηαξθεί έξεπλα ησλ ηκεκάησλ απηψλ πνπ έρεη πξνθχςεη λνκηθφο 

θίλδπλνο. 

 Σελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ θηλδχλσλ. 

 Σελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ δηαρσξηζκψλ ησλ θαζεθφλησλ ψζηε νη 

ηεθκεξηψζεηο ηέηνησλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ λα δηεμάγνληαη θαη λα 

εθηεινχληαη ζην θαηάιιειν επίπεδν ακεξνιεςίαο απφ ηα εκπιεθφκελα 

άηνκα. 

 Σε ζπλερή έξεπλα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ λνκηθνχ 

θηλδχλνπ θαη ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
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 Σελ εθαξκνγή ησλ ειαρίζησλ θξηηεξίσλ αζθαιείαο γηα ηε κείσζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ θάζε θηλδχλνπ. 

 Σελ εθαξκνγή θαη κεζφδσλ επίβιεςεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ λνκηθνχ 

θηλδχλνπ ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηεξεί 

ην θάζε ηκήκα ηεο εηαηξείαο. 

 

7. Κίλδπλνο ζεκαηνθπιαθήο (custody risk) 

Ο θίλδπλνο ζεκαηνθπιαθήο είλαη ε πηζαλή απψιεηα ησλ ρξενγξάθσλ απφ έλα 

θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ. Μπνξεί λα πξνθχςεη αλ ν ζεκαηνθχιαθαο επηδείμεη 

ακέιεηα ή δηαπξάηηεη απάηε. 

 

8. πζηεκηθφο θίλδπλνο (systemic risk) 

Ο ζπζηεκηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

αγνξάο ή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηνλ θίλδπλν 

πνπ ζπλδέεηαη κε έλαλ νξγαληζκφ ή ε νκάδα εηαηξεηψλ ή κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Απηφο ν θίλδπλνο ζεσξεηηθά κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ απνηπρία κηαο κεγάιεο 

εηαηξείαο κε απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο ιφγσ ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη ησλ 

εμαξηήζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο θαη 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απνηπρία φιν ην ζχζηεκα. 

 

 

5.2.1 Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ 

 

 
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο πξνβαίλεη ε δηνίθεζε ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ θαζαξή ζέζε, ζηα έζνδα ή ηα θέξδε 

ηνπ απφ ηελ επίδξαζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θηλδχλσλ. 

 

 Γηαρείξηζε παζεηηθνχ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Γηαρείξηζε ελεξγεηηθνχ ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα εηζνδήκαηα ηεο 

ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Γηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 
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Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη γηα ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο ρξεηάδεηαη λα δείρλνπκε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή γηαηί ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ηξάπεδεο δελ είλαη αζθαιείο 

επηρεηξήζεηο αιιά απηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ρξενθνπία. Γλσζηό παξάδεηγκα 

ηεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers, ε νπνία κεηά ηελ άξλεζε ηεο FED λα ηε 

δηαζώζεη νδεγήζεθε ζε ρξενθνπία. Η FED όκσο πέξαζε ην κήλπκα ζηηο άιιεο ηξάπεδεο 

γηα πεηζαξρία ζηνπο θαλόλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύλ. Λίγεο κέξεο αξγόηεξα ε 

ακεξηθαληθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία AIG κε παξνπζία ζε όιν ηνλ θόζκν έθηαζε έλα βήκα 

πξηλ από ηελ θαηάξξεπζε αλαγθάδνληαο ηε FED απηή ηε θνξά λα πξνβεί ζηε ρνξήγεζε 

δαλείνπ $85 δηο παξάιιεια κε ηελ θξαηηθνπνίεζή ηεο. Αθνινύζσο ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ ησλ ΗΠΑ αλαθνίλσζε ηε δεκηνπξγία ηακείνπ εμαγνξάο θαη άιισλ 

πξνβιεκαηηθώλ ηξαπεδώλ ελώ θαηαξηίζζεθε παθέην ζσηεξίαο πξνππνινγηζκνύ $700 

δηο. Τελ ίδηα πεξίνδν θαη νη άιιεο δύν κεγάιεο επελδπηηθέο ηξάπεδεο, ε Goldman Sachs 

θαη ε  Morgan Stanley ππέβαιαλ αίηεζε κεηαηξνπήο ηνπο ζε ηξάπεδεο ζπκκεηνρώλ, 

ώζηε λα ππαρζνύλ ζηελ επνπηεία ηεο FED ζεκαηνδνηώληαο ηελ έλαξμε κηαο λέαο 

επνρήο γηα ηνπο επελδπηηθνύο νίθνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

6.1 Σειηθά πκπεξάζκαηα 

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ηξάπεδεο είραλ κηα ξαγδαία αλάπηπμε. Ο ζπλδπαζκφο απηήο 

ηεο αλάπηπμεο θαη ε δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ ιήςε 

ζνβαξψλ απνθάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ 

απνζθνπψληαο πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαζθάιηζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα 

δείμνπκε ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ δηφηη απηά ηα ζηνηρεία 

είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη παξάιιεια δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο 

γλσζηνχο ζε φινπο καο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο. Αλ δελ ππάξρεη ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη παξεκβαίλνληαο εμσηεξηθνί παξάγνληεο ηφηε πνιχ πηζαλφ λα έρνπκε 

ηελ εκθάληζε ηεο ιεγφκελεο θξίζεο. Δπηπιένλ, ε εκθάληζε κηαο θξίζεο ζεκαίλεη 

ηεξάζηην θφζηνο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Μηα 

ελδερφκελε νηθνλνκηθή θξίζε επηβάιιεη ηε ζέζπηζε ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ , 

επίζεο δχζθνιε δηαδηθαζία γηαηί πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ θαλφλεο θαη παξζνχλ ζνβαξέο 

απνθάζεηο. 

 χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ε επηβνιή ελφο απζηεξνχ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δηαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ, ελψ κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ππάξρνπλ αθφκα ακθηβνιίεο. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ – Βαζηιεία Η 

ήηαλ φηη νη Δπξσπατθέο Σξάπεδεο δελ ήηαλ ηφζν εθηεζεηκέλεο ζηνλ θίλδπλν. Τπήξμε 

φκσο αχμεζε ζηα επνπηηθά θεθάιαηα, ην ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ βειηηψζεθε 

ζεκαληηθά θαη κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ θξίζε. εκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ν αληαγσληζκφο 

εληζρχζεθε θαη απηφ ην ζπκπεξαίλνπκε απφ ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

βηψλνπκε ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ρψξν. Γε ζα πξέπεη 

λα παξαιείςνπκε ηηο επηπηψζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ην ζπγθεθξηκέλν θαλνληζηηθφ 

πιαίζην. Σέινο κηθξή ζεκαζία δίλνπκε ζηελ αληηθπθιηθφηεηα ησλ επνπηηθψλ 
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θεθαιαίσλ δηφηη ην θφζηνο κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη 

κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ηεο αληηθπθιηθφηεηαο. 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ – Βαζηιεία ΗΗ εληφο ηνπ 

2007 ζα απνηειεί ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην επνπηείαο, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ αιιάδεη ζεκαληηθά. Δπίζεο, ε ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ζα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά, πιένλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη 

ησλ εηδηθψλ πξνβιέςεσλ, ηα απαζρνινχκελα θεθάιαηα πνπ ζα δηαθέξνπλ γηα 

δηαθνξεηηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο. Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην Βαζηιεία ΗΗ 

εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηδξπκάησλ ηνπ 

επξσπατθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ρψξνπ. ίγνπξα ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην 

Βαζηιεία ΗΗ δεκηνχξγεζε αλεζπρίεο θαη πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα δεκηνπξγήζνπλ ηε 

βάζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε βειηίσζή ηνπ. πσο θαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

Βαζηιεία Η έηζη θαη ζην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην Βαζηιεία ΗΗ έρνπκε ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο θεθαιαηαθέο εηζξνέο ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

νηθνλνκία ηνπο. 

Σα πξνβιήκαηα θαη νη επηπηψζεηο θαζψο θαη νη θξηηηθέο ηνπ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ Βαζηιεία ΗΗ δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηε Βαζηιεία ΗΗΗ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δελ είλαη 

επδηάθξηηα αθφκα. Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ ζα εζηηάζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επνπηηθνχ 

θηλδχλνπ εθφζνλ νη ηξάπεδεο ζα είλαη πξφζπκεο λα εθαξκφζνπλ λένπο θαλφλεο ψζηε 

λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνη απφ απηνχο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

59 

 
  


