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Περίληψη 
 

 

Στην παρούσα μελέτη αρχικά επιχειρείται μια ανάλυση σε γενικά πλαίσια τηε 

έννοιας των τραπεζικών ιδρυμάτων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Αναλύονται  οι έννοιες του χρήματος και οι λειτουργίες των τραπεζών σε συνδυασμό 

με τις απαιτήσεις του σύγχρονου πιστωτικού συστήματος και των αλλαγών που 

επιτάσσει η χρηματοπιστωτική κοινωνία, σε κάθε φάση ανάκαμψης ή ύφεσης που 

αντιμετωπίζει με τη πάροδο του χρόνου. Από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα 

καταλήγουμε στην πρόσφατη οικονομική κρίση που ταλαιπώρησε σε τεράστιο βαθμό 

Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο ψάχνοντας τις αιτίες και τις επιπτώσεις της 

αρνητικής αυτής συγκυρίας για τα οικονομικά δεδομένα των χωρών που έπληξε 

βαθύτατα.   

Στη συνέχεια προβαίνουμε σε μια ουσιαστική ανασκόπηση και ανάλυση του 

ρυθμιστικού πλαισίου που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια στο διεθνές 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέσα από τις Διατάξεις των Συμφώνων της Επιτροπής 

της Βασιλείας. Γίνεται μια αναδρομή στις αρχικές Διατάξεις που συμφωνήθηκαν και 

εφαρμόστηκαν μέσα από το Σύμφωνο της Βασιλείας I, που επικυρώθηκε το 

Δεκέμβριο του 1987 και ξεκίνησε την εφαρμογή του τον Ιούλιο του 1988, ενώ στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στις Διατάξεις του Συμφώνου της Βασιλείας II. Το 

Σύμφωνο της Βασιλείας II, που συμφωνήθηκε το 1999, στηρίχθηκε στη λειτουργία 

τριών (3) Πυλώνων, με τον πρώτο Πυλώνα να αναφέρεται στον υπολογισμό των 

ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, με την 

προσθήκη απαιτήσεων για κάλυψη, έναντι του λειτουργικού κινδύνου και της 

προστασίας των καταθετών. Ο δεύτερος Πυλώνας κάνει λόγο για την εφαρμογή μιας 

διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης της επάρκειας των εσωτερικών συστημάτων 

μέτρησης και ελέγχου των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ με τον τρίτο 



Πυλώνα ενισχύεται η πειθαρχία των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω της καθιέρωσης 

κανόνων γνωστοποίησης οικονομικών και άλλων στοιχείων.  

Στη συνέχεια της μελέτης, γίνεται μια περισσότερο εμπεριστατωμένη και 

τεκμηριωμένη ανάλυση στο Σύμφωνο της Βασιλείας III, το οποίο είναι και αυτό 

που πρόκειται να εφαρμοστεί στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και στα 

πιστωτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο. Το Σύμφωνο της Βασιλείας III, προέκυψε ως 

συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτική κρίσης που ξέσπασε το 2007.  

Σκοπός του είναι η θωράκιση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε παρόμοια φαινόμενα 

έλλειψης ρευστότητας, αλλά και στην προαγωγή της διαφάνειας των στοιχείων που 

κατέχουν και αποδίδουν τα πιστωτικά ιδρύματα.  

 

 

 

1. Εισαγωγή 
 

Η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 

δημόσιο αγαθό το οποίο ωφελεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας καθώς 

το κόστος μιας τραπεζικής κρίσης εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομίας.  Ένα 

αποδοτικό τραπεζικό σύστημα με υγιή κεφαλαιακή βάση αποτελεί την καλύτερη 

εγγύηση για τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα αλλά και 

για την άμβλυνση των επιπτώσεων από δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.  

Η ύπαρξη και η εφαρμογή ενός κανονιστικού πλαισίου ρύθμισης και εποπτείας του 

τραπεζικού συστήματος κατά το δυνατό εναρμονισμένου σε διεθνές επίπεδο ,είναι 

επιτακτική. δεδομένου ότι σε συνθήκες οικονομικής κρίσης μόνο οι εποπτικές και 

ρυθμιστικές οικονομικές αρχές μπορούν να εγγυηθούν την απρόσκοπτη λειτουργία 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση 2007-2008 που ξεκίνησε από την αγορά 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης στις Η.Π.Α., εξελίχθηκε 



στη σφοδρότερη οικονομική κρίση παγκοσμίως των τελευταίων 80 χρόνων και 

δημιούργησε συνθήκες ύφεσης.  

 

Ταυτοχρόνως ανέδειξε αδυναμίες του υπάρχοντος εποπτικού και ρυθμιστικού 

πλαισίου και οδήγησε σε μια συντονισμένη δράση των διεθνών και εθνικών 

εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών και φορέων με σκοπό τη θωράκιση του 

παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος.  

Έτσι αναλύοντας τις λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των 

τραπεζών, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις απαιτήσεις που είναι 

απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, τα λάθη που έχουν κοστίσει ακριβά 

στις οικονομίες τα προηγούμενα χρόνια καθώς και τις προυποθέσεις και τα αρμόδια 

όργανα ελέγχου που μπορούν να εξασφαλίσουν μια ομαλότερη λειτουργία της 

παγκόσμιας οικονομίας. 

 

 

2. Χρηματοπιστωτικό σύστημα και τράπεζες  

 

2.1 Χρήμα και δημιουργία Χρηματοπιστωτικού συστήματος 

 

2.1.1 Χρήμα 

 

Από την εποχή όπου τα άτομα ξεπέρασαν το στάδιο της αυτοπαραγωγής και 

αυτοκατανάλωσης ακολούθησε το στάδιο της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών 

έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋπόθεσης για εκχρήματη οικονομία. Στην εποχή του 

αντιπραγματισμού υπήρχε το πρόβλημα σύμπτωσης αναγκών και αξίας .Η εισαγωγή 

του χρήματος έδωσε οριστικό τέλος σ’ αυτή τη προφανή υπάρχουσα δυσκολία διπλής 

σύμπτωσης αναγκών. Σχηματικά λοιπόν στην κοινωνία του αντιπραγματισμού η 

συναλλακτική πράξη είναι :ΑΓΑΘΑ=ΑΓΑΘΑ ενώ στην εκχρήματη οικονομία η 

συναλλακτική πράξη διαμορφώνεται :ΑΓΑΘΟ=ΧΡΗΜΑ=ΑΓΑΘΟ.  



Χρήμα ετυμολογικά <χρώμαι> χρησιμοποιώ. Είναι οτιδήποτε χρησιμοποιείται μέσα 

στις κοινωνίες ως μέσο αποθεματοποίησης πλούτου, μέσο διατήρησης της 

αγοραστικής δύναμης. Είναι μέσο συναλλαγών αυτούσιο, ομοιογενές, διαιρετό, κοινά 

αποδεκτό και αναγνωρίσιμο. Επίσης μπορεί να περιγραφεί ως μια αρχή που εγγυάται, 

αντιπροσωπεύει, εξασφαλίζει μια αξία. Προτού εισαχθεί αυτό δεν υπήρχαν σταθερές 

αρχές που να αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.  

Το χρήμα διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα αποτελεί μέσο παραγωγής, 

ανταλλαγής, διανομής ανάλωσης υλικών. Στο συμπέρασμα που καταλήγουμε είναι 

ότι το χρήμα και οι όλες σχετικές μ’ αυτό ενέργειες αποτελεί την πραγματική 

Οικονομική δραστηριότητα. Εξελικτικά ακολούθησε η εμφάνιση του 

Χρηματοοικονομικού Συστήματος του οποίου κύριο και αναγκαίο για να 

λειτουργήσει, συστατικό είναι το ΧΡΗΜΑ. 

 

2.1.2 Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 

 

Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα είναι αποτέλεσμα μιας μακράς ιστορικής 

εξελικτικής πορείας που εξατομικεύεται με την ανάπτυξη εξειδικευμένων αγορών 

επενδυτικών και χρηματοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το Χρηματοπιστωτικό 

Σύστημα περιλαμβάνει μια σειρά από «υποσυστήματα», ώστε η ταύτιση του ενίοτε 

με όρους όπως «τραπεζικό σύστημα», «ασφαλιστικό σύστημα», κλπ, να μην 

ανταποκρίνεται στην συνολική του διάσταση, συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία.  

Η ανάλυση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος συμπεριλαμβάνει «τα μέσα», τις 

υπηρεσίες και παράλληλα το μηχανισμό της μεταβίβασης χρηματικών πόρων 

από τις πλεονασματικές στη χρηματοδότηση ελλειμματικών μονάδων στα 

πλαίσια τις διαδικασίας μετασχηματισμού και ανακατανομής των 

αποταμιεύσεων σε έργα παγίων επενδύσεων. Σημειώνεται ότι η συμβατική 

θεωρητική προσέγγιση των επενδύσεων εκλαμβάνει ως δεδομένο το 

Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και την χρηματοοικονομική διάρθρωση (financial 

structure), υποβαθμίζοντας τη σημασία τους και επικεντρώνοντας το ενδιαφέρων σε 

λειτουργικές μεταβλητές, όπως την προσφορά και την ζήτηση χρήματος, το επιτόκιο, 

την αποδοτικότητα του «πάγιου υλικού κεφαλαίου».  

 



 

 

 

 

2.1.3 Βασικός ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

 

Ο βασικός ρόλος του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος σε μια οικονομία είναι η 

αποτελεσματική κατανομή (στις παραγωγικότερες χρήσεις) των αποταμιεύσεων. 

Λειτουργία του χρημα/κού Συστήματος είναι η μεταφορά αγοραστικής δύναμης 

(κεφαλαίων) από τις οικονομικές μονάδες που παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο 

προς τις οικονομικές μονάδες με χρεωστικό υπόλοιπο. Πρακτικά αυτό επιτυγχάνεται 

με την απόδοση εκ μέρους της ελλειμματικής μονάδας κάποιας γραπτής υπόσχεσης 

Στον τρόπο διοχέτευσης χρηματικών πόρων μπορεί να υπάρξει ένας γενικός 

διαχωρισμός σε:  

Α) ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Β) ΕΜΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

 

 

 



Στην περίπτωση της άμεσης χρηματοδότησης η διοχέτευση χρηματικών πόρων 

μεταξύ των οικονομικών μονάδων γίνεται με αντάλλαγμα πιστωτικές απαιτήσεις. Το 

κύριο χαρακτηριστικό των άμεσων συναλλαγών είναι ότι η διαπραγμάτευση γίνεται 

απευθείας από τις δύο μονάδες και δεν επεμβαίνουν μεσολαβητές. Αντίθετα, στην 

περίπτωση της έμμεσης χρηματοδότησης η διαδικασία διοχέτευσης αγοραστικής 

δύναμης από τις πλεονασματικές προς τις ελλειμματικές μονάδες πραγματοποιείται 

με την μεσολάβηση χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Τους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς απαρτίζουν κατά βάσει οι Τράπεζες αλλά και άλλοι οργανισμοί. 

Ειδικότερα στην περίπτωση έμμεσης χρηματοδότησης εμπλέκονται τρία μέρη: 

α) το αποταμιευτικό κοινό  

β) οι διαμεσολαβητικοί πιστωτικοί οργανισμοί  

γ) οι επιχειρήσεις 

 

2.2 Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος 
 

2.2.1 Οι λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού συστήματος 

 

Σε μια αγορά χωρίς ατέλειες που λειτουργεί χωρίς τριβές και κόστος δεν υπάρχει 

ανάγκη ύπαρξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεδομένου ότι οι συναλλαγές 

ανάμεσα στις πλεονασματικές και τις ελλειμματικές μονάδες μπορούν να 

διεκπεραιωθούν “κατά τρόπο αυτόματο” χωρίς να απαιτούν την ύπαρξη κάποιου 

διαμεσολαβητικού φορέα. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν μια ιδιομορφία σε 

σύγκριση με τις άλλες αγορές: Τα αγαθά (χρήματα) που παραδίδονται σήμερα 

ανταλλάσσονται με υποσχέσεις για παράδοση αγαθών (χρημάτων πλέον τόκων) σε 

κάποια μελλοντική στιγμή. Έτσι, οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους 

συναλλασσόμενους έχουν κρίσιμη σημασία, επειδή ένας συναλλασσόμενος έχει τη 

δυνατότητα να επηρεάσει το αποτέλεσμα στο διάστημα που μεσολαβεί από τη 

σύναψη μέχρι τη λήξη της συμφωνίας. Επί πλέον η απόκτηση πληροφόρησης έχει 

κόστος, είναι δαπανηρή υπόθεση.  

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι 

θεσμοί, υφίστανται επειδή ακριβώς υπάρχουν οι διάφορες ατέλειες στη λειτουργία 



της οικονομίας. Οι ατέλειες αυτές συνίστανται στην ύπαρξη κόστους πληροφόρησης 

και κόστους συναλλαγών. Έτσι, το κόστος που απαιτείται για τη συλλογή 

πληροφοριών και οι ίδιες οι πληροφορίες, αλλά και το κόστος για τη σύναψη 

συμφωνιών και τη διεκπεραίωση συναλλαγών δημιουργεί τις προϋποθέσεις που 

αναδεικνύουν την αναγκαιότητα ύπαρξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι θεσμοί υφίστανται για να ελαχιστοποιούν τα 

προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και των 

διαφόρων ατελειών που υπάρχουν κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών. 

Δηλαδή, ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι να περιορίζει το κόστος 

για την άντληση πληροφόρησης και το κόστος για τη σύναψη συναλλαγών. Οι 

διαφορετικοί συνδυασμοί κόστους πληροφόρησης και συναλλαγών που υπάρχουν 

αναδεικνύουν τη δημιουργία διαφορετικών χρηματοοικονομικών συμβάσεων- 

ρυθμίσεων, αγορών και θεσμών. Με άλλα λόγια, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα 

επιτελούν μια βασική λειτουργία:  

Να βελτιώνουν την κατανομή των πόρων στο χώρο και στο χρόνο, μέσα στο 

αβέβαιο περιβάλλον που ζούμε. Η βασική αυτή λειτουργία μπορεί να διακριθεί σε 

πέντε κύριες κατηγορίες. Έτσι, τα χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει να επιτελέσει 

πέντε λειτουργίες, ως εξής: 

• να προωθεί τη διάχυση, την αντιμετώπιση, την αποφυγή του κινδύνου,  

• να αριστοποιεί την κατανομή των πόρων,  

• να παρακολουθεί τη διοίκηση των εταιριών και να ελέγχει τις επιχειρήσεις,  

• να κινητοποιεί τις αποταμιεύσεις, και 

• να διευκολύνει την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών.  

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάθε μια από τις λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος μπορεί να επηρεάσει την οικονομική μεγέθυνση με δύο τρόπους: μέσω 

της συσσώρευσης του κεφαλαίου και μέσω των τεχνολογικών καινοτομιών.  

• Στην πρώτη περίπτωση, οι λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

επηρεάζουν τη μεγέθυνση του προϊόντος επιδρώντας στο ρυθμό δημιουργίας του 

κεφαλαίου (πχ μέσω θετικών εξωτερικών οικονομιών). Ετσι, το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα επηρεάζει τη συσσώρευση του κεφαλαίου αυξάνοντας ή ανακατανέμοντας 



το ποσοστό αποταμίευσης ανάμεσα σε διαφορετικές τεχνολογίες παραγωγής 

κεφαλαιουχικών αγαθών.  

• Στη δεύτερη περίπτωση, οι λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

επηρεάζουν τη μεγέθυνση του προϊόντος αυξάνοντας το ρυθμό των τεχνολογικών 

καινοτομιών, που προέρχεται από την ανακάλυψη νέων μεθόδων παραγωγής και την 

εισαγωγή νέων προϊόντων 

2.2.2 Χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος  

 

Τα χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος εξετάζονται εδώ ως ενιαίο 

σύνολο, με την εξής ταξινόμηση:  

• ταυτότητα 

• αλληλεξάρτηση 

• σταθερότητα 

• ανάπτυξη 

• αποτελεσματικότητα 

• Σχετικοποίηση  

Οι τοποθετήσεις των επενδυτών και οι δυνατότητες η ευχέρεια, οι όροι και το κόστος 

του δανεισμού των επιχειρήσεων, καθορίζονται από τη μορφή και το επίπεδο 

ανάπτυξης του χρηματοδοτικού ή χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μέσα σ αυτό 

διαπραγματεύονται και ανταλλάσσονται οι διάφορες επενδύσεις και τα λεγόμενα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα οι τίτλοι δημοσίου και επιχειρηματικού χρέους, οι 

μετοχικοί τίτλοι, το συνάλλαγμα συγκεντρώνονται και ανακατανέμονται οι 

αποταμιεύσεις και λειτουργεί ο μηχανισμός της χρηματοδότησης των πάγιων 

επενδύσεων  

 

 2. Δομική ταυτότητα  

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα περιέχει πολυάριθμα στοιχεία, ώστε να 

συγκαταλέγεται μεταξύ των σύνθετων όρων. Η ανάλυση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος είναι γενικότερα χρήσιμη για την συσσώρευση θεωρητικών γνώσεων και 

την ανάπτυξη της σκέψης. Με σκοπό την ολοκληρωμένη ανάλυση αλλά και την 



απλοποίηση των πραγματικών συστημάτων, ενίοτε γίνεται σχεδίαση και χρήση 

υποδειγμάτων (models) και διαφόρων και άλλων τεχνικών μεθόδων, με συνεργασία 

διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων και τεχνολογικών εξειδικεύσεων. Η 

διαρθρωτική συγκρότηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος αναφέρεται στην 

ιδιαίτερη αποστολή και λειτουργία του, το βαθμό ολοκλήρωσης, αυτοτέλειας, τάξης 

και επαναληπτικότητας.  

Με βάση τα διορθωτικά χαρακτηριστικά του, το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

έχει αποστολή τη δημιουργία χρήματος και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων 

και την διευκόλυνση της ομαλής διενέργειας των συναλλαγών που εκφράζονται 

σε χρήμα στα πλαίσια της σύγχρονης εκχρήματης οικονομίας. Το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα περιλαμβάνει σήμερα μια μεγάλη σειρά από 

συγκροτημένους θεσμούς και φορείς όπως το τραπεζικό σύστημα στο οποίο υπάγεται 

η Κεντρική Τράπεζα, οι εμπορικές τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες, οι κτηματικές 

τράπεζες και οι αποκαλούμενοι «λοιποί πιστωτικοί οργανισμοί», στους οποίους 

υπάγονται διάφοροι αποταμιευτικοί ιδίως φορείς, ασφαλιστικές εταιρίες, 

συνταξιοδοτικοί οργανισμοί, αμοιβαία κεφάλαια, κτλ. 

 3. Αλληλεξάρτηση 

Βασικό χαρακτηριστικό των ανοικτών συστημάτων είναι η αλληλεξάρτηση μεταξύ 

τους. Η αλληλεξάρτηση των ανοικτών συστημάτων βρίσκει ίσως και την κυριότερη 

της έκφραση στο φαινόμενο της διεθνοποίησης των αγορών και των οικονομιών με 

επίκεντρο την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίου και των επενδύσεων στη 

διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου και τη μετεξέλιξη του σε φαινόμενο 

«παγκοσμιοποίησης» μετά από την κατάρρευση του συστήματος κεντρικού 

σχεδιασμού της οικονομίας στα τέλη της 10ετιας του 1980.  

Η έννοια της αλληλεξάρτησης (intraction/interchange) υπάρχει επίσης και 

κάθετα, δηλαδή μεταξύ των μερών εντός του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. 

Η εσωτερική αλληλεξάρτηση έχει τριπλή διάσταση ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα 

(υποσυστήματα), λειτουργική αλληλεξάρτηση και οργανική αλληλεξάρτηση. Η 

οργανική αλληλεξάρτηση έχει την έννοια ότι τυχόν διαταραχή ή διακοπή της 

λειτουργίας κάποιου τμήματος, δεν μπορεί να υποκατασταθεί και να επικαλυφθεί 

αποτελεσματικά από κάποια(α) άλλο(α), με συνέπεια το όλο σύστημα να οδηγηθεί σε 

κρίση, αποσύνθεση μέχρι και πλήρη κατάρρευση και διακοπή της λειτουργίας του. 

Μια άλλη θέση είναι ότι η αλληλεξάρτηση των μερών του Χρηματοπιστωτικού 



Συστήματος σημαίνει ότι «έλλειμμα» σε ένα τμήμα αποδυναμώνει και μειώνει την 

αξιοπιστία, την ευκαμψία προσαρμογής και την αποτελεσματικότητά του συνολικά.  

Η αλληλεξάρτηση και η συμπληρωματικότητα έχουν ουσιαστικά, δυναμικό 

χαρακτήρα ανατροφοδότησης (dynamic feedback) του Χρηματοπιστωτικού, με την 

έννοια ότι ένα τμήμα ή στοιχείο επηρεάζει κάποιο(α) άλλο(α) τμήμα(ατα) ή 

στοιχείο(α) και κατόπιν δέχεται επίδραση από αυτά.. Δηλαδή τα επιμέρους στοιχεία 

αλλάζουν συνεχώς ρόλους. δημιουργείται δηλαδή συλλογικό και συνεργικό 

αποτέλεσμα (team work,synergy effects), μεγιστοποίηση ομαδικής επίδοσης και 

ανάπτυξη μηχανισμού  σωρευτικής αειφόρου ανάπτυξης και προόδου. (self-sustained 

growth)  

Η αλληλεξάρτηση στα πλαίσια της διαρθρωτικής ανάλυσης του 

Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση του 

τραπεζικού συστήματος, του ασφαλιστικού συστήματος και της κεφαλαιαγοράς.  

 

 4. Σταθερότητα  

Η σταθερότητα (stability) του ΧΣ καθορίζει τους «κανόνες του παιχνιδιού» στους 

οποίους στηρίζουν το σχεδιασμό και τις επιλογές τους επενδυτές και δανειζόμενοι. 

Εξωτερικές παρεμβάσεις «εξ υπολοίπου» στο ΧΣ προκαλούν στρεβλώσεις στις 

επενδυτικές και χρηματοδοτικές επιλογές. 

Η σταθερότητα του Χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι θέμα βαθμού και 

συνάρτησης πολλών παραγόντων εξωγενούς και ενδογενούς χαρακτήρα. Γενικά ο 

βαθμός σταθερότητας του Χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν θα πρέπει να 

συγχέεται με την ευελιξία προσαρμογής, με την έννοια ότι όσο πιο ανοικτό προς τα 

έξω είναι ένα σύνθημα, τόσο πιο πλουραλιστικό και υποκεντρικό είναι προς τα μέσα.  

Η σταθερότητα ενός συστήματος έχει διαχρονικές διαστάσεις, σε αγοραία, 

βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο, δεν συμπίπτει με την έννοια της ισορροπίας, 

που ισχύει σε κάθε συναλλαγή και διαμόρφωση τιμών.  

 5. Ανάπτυξη  

Η ανάπτυξη (development), ως γενικός όρος και ειδικότερα η οικονομική 

ανάπτυξη(economic development), έχει δεχτεί μια ποικιλία ορισμών. Στα φυσικά 

συστήματα χρησιμοποιείται ο όρος εξέλιξη (evolution), ενώ τα κοινωνικά συστήματα 



έχουν σχεδιαστεί, αναπτύσσονται και μια και μετεξελίσσονται βαθμιαία για την 

βελτίωση της εξυπηρέτησης των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών μέσω των 

επενδύσεων όπως στην περίπτωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

6. Αποτελεσματικότητα του συστήματος  

Η έννοια της αποτελεσματικότητας (efficiency) του Χρηματοπιστωτικού 

Συστήματος εδώ ανάγεται στην σχέση των παραγωγικών μέσων (εισροών) και του 

παραγωγικού αποτελέσματος (εκροών) σύμφωνα μες το «θεμελιακό οικονομικό 

αξίωμα», που εκφράζεται με διπλή μορφή, είτε ως ελαχιστοποίηση των εισροών κατά 

μονάδα εκροής, είτε ως μεγιστοποίηση της εκροής κατά μονάδα εισροής. Αυτή η 

έννοια της τεχνικής αποτελεσματικότητας ταυτίζεται χονδρικά με την έννοια της  

παραγωγικότητας (productivity). 

Η οικονομική αποτελεσματικότητα του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος αφορά 

στο πως η τεχνική αποτελεσματικότητα θα μετουσιωθεί σε οικονομική 

αποτελεσματικότητα. Με σύγχρονες συνθήκες ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, 

μεταβολής «τοπίου» του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και διεθνοποίησης των 

αγορών και των οικονομιών, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την έννοια της 

τεχνικής παραγωγικότητας, στην ανάλυση κόπους-οφέλους, συμπεριλαμβάνοντας 

στοιχεία ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας (competitiveness).  

Ο όρος αποτελεσματικότητα του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, πέρα από τον 

όρο της κερδοφορίας, περιέχει και την κοινωνική εδιάστση της κατανομής των 

πόρων. Από την διεθνή πείρα, οι επενδύσεις στο χρηματο-πιστωτικό τομέα ασκούν 

επιδράσεις που διαχέονται σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας, δηλαδή 

αποφέρουν κοινωνικό όφελος και αποτελεσματικότητα. 

 

2.2.3  Ο ρόλος των εποπτικών αρχών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

Είναι γνωστό ότι εκτός από το ρόλο των διαμεσολαβητών, εξίσου καίριο ρόλο 

κατέχουν σ’ ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι εποπτικές αρχές. Η παρουσία του 

και η λειτουργία τους χαρακτηρίζεται επιτακτική. Συγκεκριμένα ο ρόλος τους είναι η 

επόπτευση της δράσης των διαμεσολαβητών, έτι αποφεύγονται οι αυθαιρεσίες. 

Ακόμη επιβάλλει τις από το Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές. 

Ρυθμίζουν κάθε θέμα που απορρέει από τις διατάξεις. Επίσης εποπτεύει την τήρηση 

των διατάξεων των Νόμων και δικαιούται να ζητά κάθε πληροφορία για την άσκηση 



εποπτείας και ελέγχου στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και τις 

αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Σημειωτέο είναι ότι η σωστή λειτουργία των εποπτικών αρχών αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση της αποτελεσματικής και ωφέλιμης διαμεσολάβησης για το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς, της ασφάλειας και ακεραιότητας του 

συστήματος. Σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων 

εντοπίζονται τρία σημεία προβληματισμού για τις αρχές της οικονομικής 

πολιτικής. Είναι οι εξής:  

1) Αν θα πρέπει να ελέγχονται όλα τα είδη χρηματοοικονομικών μεσαζόντων.  

2) Αν θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο όλες οι λειτουργίες ενός ελεγχόμενου 

οργανισμού. 

3) Αν θα πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογες τεχνικές σε οργανισμούς που ασκούν τις 

ίδιες λειτουργίες.  

Ως προς το πρώτο, η τάση που διαμορφώνεται είναι, εφόσον οι διαχωριστικές 

γραμμές μεταξύ οργανισμών που ασκούν τραπεζικές λειτουργίες τείνουν να 

εξαλειφθούν όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο. Επίσης εφόσον η 

επιφάνεια ενός τραπεζικού οργανισμού και οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται 

επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του, είναι λογικό όλες οι τελευταίες να 

συμπεριλαμβάνονται στα πλαίσια ελέγχου. Ακόμη, θα πρέπει να προβλέπονται 

ομοιόμορφες τεχνικές ελέγχου για όλους τους οργανισμούς με όμοιες λειτουργίες, 

διότι η διαφορετική μεταχείριση θα οδηγούσε σε άνισο ανταγωνισμό.  

Τόσο οι ελεγκτικές αρχές, όσο και οι ίδιες οι τράπεζες έδωσαν έμφαση στην ανάγκη 

για ενίσχυση και διατήρηση κεφαλαιακών αποθεμάτων. Μια ισχυρή κεφαλαιακή 

βάση αυξάνει την εμπιστοσύνη σε μια τράπεζα και παρέχει προστασία από πιθανές 

ζημιές.  

Με τη φιλελευθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος τίθεται με τη σειρά του το 

θέμα, κατά πόσο η αγορά μπορεί να επιβάλλει πειθαρχία όσον αφορά την 

σταθερότητα του συστήματος, προσδιορίζοντας την επιτυχία ή αποτυχία μιας 

επιμέρους τράπεζας. 



2.3 Εύρυθμη λειτουργία χρηματοπιστωτικού συστήματος  

Οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

μπορούν να παρουσιαστούν συγκεντρωτικά ως εξής:  

• H σταθερότητα τιμών, καταπολέμηση του πληθωρισμού. Είναι γνωστό ότι αν 

δεν υπάρχει διατήρηση της αξίας παρατηρείται:  

α) Τάση για αύξηση της κατανάλωσης.  

β) Η μείωση των επενδύσεων.  

• Δεύτερο στοιχείο που θα συμβάλλει είναι η αποθάρρυνση της κατανάλωσης 

αφού η υπερκατανάλωση σχετίζεται άμεσα με την καταναλωτική 

κουλτούρα.  

• Κατόπιν, η αποθάρρυνση του αποθησαυρισμού. Φτάνουμε σ’ αυτό, αφού 

γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι η διατήρηση περιουσιακών στοιχείων στην 

μορφή υλικών αγαθών και όχι σε μορφή χρήματος-ρευστού, αποτελεί 

τροχοπέδη στην αβίαστη και ομαλή ροή του χρήματος, δεν διευκολύνει τις 

επενδύσεις και γενικότερα δεν διευκολύνει καθόλου την ανάπτυξη του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό με την σειρά του εμποδίζει την 

οικονομική ανάπτυξη. Αιτία του φαινομένου του αποθησαυρισμού είναι η μη 

εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο χρήμα.  

• Ύπαρξη κανονιστικού/ρυθμιστικού πλαισίου που ρυθμίζεται από 

κανονιστική αρχή. Απαιτείται η ύπαρξη ελέγχου-εποπτείας κανόνων. Την 

εκτέλεση αυτού του έργου αναλαμβάνουν οι εποπτικές αρχές με σκοπό την 

ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας των συμμετεχόντων. 

• Τέλος, πρέπει να διασφαλίζεται από το σύστημα η απρόσκοπτη γρήγορη 

φθηνή παροχή, έγκυρων, έγκαιρων πληροφοριών, σχετικών με τις τιμές 

των συναλλαγών ώστε να βοηθούν άμεσα τη λήψη ορθών επενδυτικών 

αποφάσεων. Γενικότερα να επικρατεί πλήρης διαφάνεια. 

 

 

 



2.4 Τραπεζικό σύστημα - Οι Λειτουργίες των Τραπεζών 
 

Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί την καρδιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας 

χώρας. Σε αυτό εντάσσονται οργανισμοί που κατέχουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή 

ανάμεσα σε αποταμιευτές και πιστούχους, εξασφαλίζοντας τον μετασχηματισμό της 

ρευστότητας. Το τραπεζικό σύστημα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής 

οικονομίας με την τόνωση της εγχώριας ζήτησης, την χρηματοδότηση δυναμικών 

κλάδων της οικονομίας και καινοτόμων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Η 

αποτελεσματικότητα της συμβολής του εξαρτάται από την ύπαρξη αξιόπιστου 

θεσμικού πλαισίου το οποίο ρυθμίζει την λειτουργία της κοινωνίας σε οικονομικό 

επίπεδο και στηρίζει τις αναπτυξιακές διαδικασίες (Π. Ζαχούρης ,2008). Το σύστημα 

αυτό αποτελείται από δύο είδη τραπεζών, την κεντρική τράπεζα και τις εμπορικές 

τράπεζες. Η Κεντρική τράπεζα αποτελεί τον συντονιστή των εγχώριων τραπεζών 

όσον αφορά την γενική πολιτική τους και έχει την δυνατότητα να ελέγχει τις 

εμπορικές τράπεζες. 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικότερα η κεντρική τράπεζα: 



 

• Οριοθετεί τα επιτόκια των τραπεζών μέσω του καθορισμού του επιτοκίου 

δανεισμού της, θέτοντας έτσι κατευθυντήριες γραμμές για τις υπόλοιπες 

τράπεζες. 

• Ελέγχει και μεταβάλλει την προσφορά εγχώριου χρήματος , με την έκδοση 

και την ρευστοποίηση ομολόγων ή με την εκτύπωση χρήματος σε επιθυμητά 

επίπεδα, σε αντιστοιχία με την εξέλιξη μακροοικονομικών μεγεθών της 

οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα είναι ένα από τα βασικά 

όργανα δημοσιονομικής πολιτικής. 

• Διεξάγει έρευνες και μελέτες σχετικά με τον ιδιωτικό και επιχειρηματικό 

δανεισμό, με την στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων και την διεξαγωγή 

πορισμάτων για την πορεία της οικονομίας του κράτους. 

• Έχει την αρμοδιότητα του τραπεζίτη της κυβέρνησης, δηλαδή εγγυάται ότι η 

κυβέρνηση θα μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όταν αντιμετωπίσει 

δημοσιονομικό έλλειμμα. 

Οι εμπορικές τράπεζες συμμετέχουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με σκοπό την 

ικανοποίηση των συναλλαγματικών αναγκών των καταναλωτών. Διαχειρίζονται με 

ορθολογικό τρόπο τα επίπεδα συναλλαγματικών διαθέσιμων κεφαλαίων, είτε επειδή 

επιδιώκουν το άριστο, είτε επειδή τους το επέβαλλε η κεντρική τράπεζα. 

Αναλυτικότερα οι εμπορικές τράπεζες: 

• Λειτουργούν ως μεσολαβητές μεταξύ των αποταμιευτών και των επενδυτών 

• Επηρεάζουν την προσφορά του χρήματος. 



• Είναι υποχρεωμένοι να κρατούν ένα ποσοστό, που καθορίζεται από την 

κεντρική τράπεζα, των καταθέσεων σε ρευστά διαθέσιμα και δανείζουν το 

υπόλοιπο τους. 

 

2.4.1 Γενικές αρχές τραπεζικής πολιτικής 

 

Οι γενικές αρχές τραπεζικής πολιτικής που ακολουθούνται από τις τραπεζικές 

επιχειρήσεις είναι (Λεωνίδου Σαρ. Λώλου, 1965): 

1. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ. 

Η ρευστότητα είναι ένα πρόβλημα ισορροπίας χρόνου και ποσών που συνίσταται 

στην ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της. Η ταμιακή ρευστότητα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για τις τράπεζες και 

ιδιαίτερα για τις εμπορικές τράπεζες από οποιοδήποτε άλλης μορφής επιχείρηση, 

γιατί ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και, ειδικότερα, τις 

συνθήκες που επικρατούν στη χρηματαγορά, μπορεί να αυξηθεί η ζήτηση των άμεσα 

απαιτητών καταθέσεων όψης ή ταμιευτηρίου η τράπεζα πρέπει να είναι κάθε στιγμή 

σε θέση να καλύψει τη ζήτηση. Μια αδυναμία της τράπεζας να καλύψει τις 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, έχει σαν αποτέλεσμα να χάσει την πίστη του κοινού 

και να θεωρηθεί κλονιζόμενο ίδρυμα, έστω και από την άποψη της γενικότερης 

φερεγγυότητας η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού της μπορεί να 

καλύψει το σύνολο των καταθέσεων όψης και ταμιευτηρίου ως άμεσα απαιτητό, αλλά 

μόνο ένα ποσοστό τους, που εκτιμάται σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα. 

 

2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

Αυτή συνίσταται στη λήψη όλων των μέτρων και εγγυήσεων που εξασφαλίζουν την 

επιστροφή στην τράπεζα ολόκληρου του ποσού της πίστωσης που έχει χορηγήσει, 

προσαυξημένο με την πρόσοδό της. Προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των 

χορηγήσεων είναι η φερεγγυότητα και η οικονομική επιφάνεια του πιστούχου, οι 

τριτεγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες (ενέχυρα ή υποθήκες). Τα δάνεια ου 

είναι εγγυημένα με εμπράγματη ασφάλεια μπορούν να έχουν μακρύτερο χρόνο 

επιστροφής από τις χορηγήσεις με προσωπική ασφάλεια, γιατί στη δεύτερη 



περίπτωση οι προϋποθέσεις εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του οφειλέτη δεν 

αποκλείεται να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου. 

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.  

Σύμφωνα με αυτήν, πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση μεγάλων πιστώσεων σε μικτό 

αριθμό πιστούχων. Η χορήγηση μεγάλων πιστώσεων σε μεγάλο αριθμό πιστούχων 

εμπεριέχει τον κίνδυνο του κλονισμού της τράπεζας σε περίπτωση που ένας από 

αυτούς αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

 

4. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.  

Προϋπόθεση για την τήρηση της αρχής της ασφάλειας είναι η πλήρης ενημερότητα 

των τραπεζών σε ότι αφορά την επιχειρηματική υπόσταση και την πορεία των 

εργασιών όσων ζητούν πιστώσεις. Η ενημερότητα αυτή εξασφαλίζεται με ειδικές 

υπηρεσίες που ασχολούνται αποκλειστικά με τη συγκέντρωση εμπορικών 

πληροφοριών. Η ενημερότητα των τραπεζών πρέπει να εκτείνεται και μέχρι τη γνώση 

των συνθηκών της αγοράς, την παρακολούθηση των εξελίξεων της οικονομικής 

κατάστασης της χώρας και την παρακολούθηση της διεθνούς οικονομικής 

κατάστασης. 

5. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Συνίσταται στην επιδίωξη του μεγαλύτερου δυνατού οικονομικού αποτελέσματος, με 

τον καταλληλότερο χειρισμό των διαθέσιμων μέσων. Ο βαθμός αποδοτικότητας 

διαιρείται σε αποδοτικότητα του ίδιου κεφαλαίου και σε αποδοτικότητα του συνολικά 

απασχολούμενου κεφαλαίου επηρεάζεται έντονα από τη διαφορά μεταξύ επιτοκίου 

χορηγήσεων και επιτοκίου καταθέσεων. Επίσης, επηρεάζεται από το ποσοστό των 

καταθέσεων που είναι υποχρεωμένη η τράπεζα να τηρεί αδρανή για διασφάλιση της 

ρευστότητάς της. Η μεγάλη ρευστότητα ελαττώνει τις προσόδους των τραπεζών και 

την αποδοτικότητά τους. Εξάλλου, οι πιστολήπτες είναι διατεθειμένοι να 

επιβαρύνονται με υψηλότερα επιτόκια χορηγήσεων, εφόσον δε διαθέτουν επαρκή 

ασφάλεια, ενώ οι πλήρως ασφαλισμένες χορηγήσεις είναι κατά κανόνα πιο 

χαμηλότοκες. 

 



2.5 Σύγχρονη λειτουργία τραπεζικού συστήματος 
 

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν στην παγκόσμια οικονομία και στις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές σημαντικές εξελίξεις, που δρομολόγησαν κεφαλαιώδους σημασίας 

αλλαγές τόσο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας των τραπεζών, όσο και στα τραπεζικά ιδρύματα της Ευρώπης. Η 

απελευθέρωση των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου, η ανάπτυξη των 

νέων τεχνολογιών (πληροφορική, τηλεπικοινωνίες), ο εμπλουτισμός της 

τραπεζικής αγοράς με νέα προϊόντα και υπηρεσίες και η εναρμόνιση του 

ελληνικού δικαίου με την κοινοτική νομοθεσία στον τραπεζικό τομέα υπήρξαν 

ορισμένες μόνο από τις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια.  

Συνέπεια των αλλαγών αυτών ήταν, μεταξύ άλλων, η απόδοση ενός υπερεθνικού 

χαρακτήρα στις τραπεζικές υπηρεσίες και η διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού 

πλαισίου δραστηριοποίησης των τραπεζών που όλο και περισσότερο καθορίζεται από 

ζυμώσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται σε διεθνή κέντρα όπως για παράδειγμα 

στις Βρυξέλλες, όπου εδρεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή στη Βασιλεία της 

Ελβετίας, και όχι από τους εθνικούς φορείς. Υπό την επίδραση των διεθνών και 

κοινοτικών εξελίξεων άρχισε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μια 

διαδικασία προσαρμογής του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος στα νέα δεδομένα, 

η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και της 

λειτουργίας των τραπεζών πριν από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων ήταν ο υψηλός 

βαθμός συγκέντρωσης (concentration) της τραπεζικής αγοράς, ο εξωγενής 

καθορισμός των επιτοκίων, οι υποχρεωτικές δεσμεύσεις των τραπεζικών διαθεσίμων, 

ο έλεγχος των τραπεζικών πιστώσεων κ. ά. Τα χαρακτηριστικά αυτά είχαν οδηγήσει 

σε επιδείνωση των διαρθρωτικών προβλημάτων του πιστωτικού συστήματος 

περιορίζοντας την ευελιξία του, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας των τραπεζών και 

αμβλύνοντας τον ανταγωνισμό.  

Με βάση τις προτάσεις και τις εισηγήσεις των Επιτροπών της Βασιλείας και 

σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, σηματοδοτήθηκαν μια σειρά από ουσιαστικές 

μεταβολές στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα προς τη κατεύθυνση του 

εκσυγχρονισμού και της απελευθέρωσής του από την κρατική κηδεμονία. Η 

ανάπτυξη της αγοράς συναλλάγματος, η πλήρης απελευθέρωση των επιτοκίων 



χορηγήσεων και καταθέσεων, η κατάργηση του συστήματος των εξειδικευμένων 

πιστωτικών κανόνων, η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για νέα προϊόντα όπως το 

leasing και το factoring , η παροχή της δυνατότητας στις τράπεζες να ιδρύουν 

χρηματιστηριακές εταιρίες, η λειτουργία προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος, η 

χρηματοδότηση δανείων με ενέχυρο ομόλογα του Δημοσίου, η κατάργηση των 

περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό αποτέλεσαν μέρος 

μόνο των σημαντικών αλλαγών στο τραπεζικό σύστημα, που οδήγησαν στην 

αποδοτικότερη διαχείριση του ενεργητικού των τραπεζών και στη λειτουργία τους σε 

πιο ανταγωνιστική βάση.  

Οι μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο αποτέλεσαν το έναυσμα για σειρά 

προσαρμοστικών αλλαγών στις ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως η τεχνολογική 

αναβάθμισή τους, η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου τους, η βελτίωση της 

κεφαλαιακής τους βάσης, η σύσταση νέων θυγατρικών εταιριών, η προώθηση νέων 

ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, η συμπίεση του λειτουργικού τους 

κόστους κ. ά. 

Η σταδιακή απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος είχε ως αποτέλεσμα και τη 

διεύρυνση των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων τα τελευταία χρόνια με την ίδρυση 

νέων τραπεζών. Σημαντικός υπήρξε τα τελευταία χρόνια και ο αριθμός των 

αλλοδαπών εμπορικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική τραπεζική 

αγορά και οι οποίες, αν και διαθέτουν μικρό ακόμη δίκτυο καταστημάτων, 

πραγματοποιούν αξιόλογο όγκο εργασιών. 

 

 

 

3. Τραπεζικός κίνδυνος 

 

3.1 Τραπεζικοί Κίνδυνοι: Εννοιολογικό Περιεχόµενο & ∆ιακρίσεις 
 

Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι συνδέονται µε τις διακυµάνσεις στις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές. Όπως είναι φυσικό, οι τράπεζες εµπλέκονται πολύ πιο 

ενεργά στους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, αφού αυτοί συνδέονται άµεσα µε το 



αντικείµενο της εργασίας τους, ενώ παράλληλα η αποτελεσµατική διαχείριση αυτών 

των κινδύνων είναι κρίσιµη στην απόδοση των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων.  

Ο παραδοσιακός ρόλος των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών είναι η 

διαµεσολάβηση ανάµεσα στις ελλειµµατικές και τις πλεονασµατικές οικονοµικές 

µονάδες, όµως στο σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, ο ρόλος των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων έχει γίνει πολύ πιο σύνθετος. Οι τράπεζες 

µετακινούνται ολοένα και περισσότερο από τη θέση του διαµεσολαβητή προς τη 

θέση του διαχειριστή χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. 

 Η διαδικασία της αποδιαµεσολάβησης παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα της 

χρηµατοδότησής τους απευθείας από τις αγορές κεφαλαίου και χρήµατος. Εποµένως, 

εάν οι τράπεζες επιθυµούν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, θα πρέπει να 

εµπλέκονται όλο και περισσότερο στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων. Σε αυτό το 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, εάν µια τράπεζα έχει ένα πλήρως απαλλαγµένο 

από κινδύνους χαρτοφυλάκιο, είναι πιο εύκολο να αποκοµίσει κέρδη.  

 Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν της παρούσας εργασίας, γίνεται µια εισαγωγή στους 

τραπεζικούς κινδύνους και στο πως αυτοί διαµορφώνονται σύµφωνα µε το ρόλο των 

χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων σήµερα, και επιπλέον θα παρουσιάσουµε τα 

διάφορα είδη κινδύνων µε µια κοινά αποδεκτή κατηγοριοποίησή τους.  

 

 

• Κίνδυνοι Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων 

Η διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων έχει γνωρίσει µεγάλη ανάπτυξη τις 

τελευταίες δεκαετίες λόγω της αστάθειας που χαρακτηρίζει τις διεθνείς 

χρηµατοοικονοµικές αγορές. Είναι πολλοί οι παράγοντες και τα γεγονότα που 

διαµόρφωσαν το νέο ασταθές περιβάλλον. Το σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών κατέρρευσε το 1971 οδηγώντας σε ιδιαίτερα ευµετάβλητες τιµές 

συναλλάγµατος. Η ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε το 1973 και συνεχίστηκε το 1979 

είχε ως αποτέλεσµα την παγίωση υψηλότερων επιπέδων πληθωρισµού και η 

ανάπτυξη της παγκοσµιοποίησης στη δεκαετία του ‘80 έφεραν συχνά σε δύσκολη 

θέση πολλές τράπεζες της ∆ύσης, οι οποίες χορηγούσαν δάνεια.  

 Η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών των αναπτυσσόµενων χωρών στη δεκαετία του ‘90 

συνοδεύτηκε από έντονες κρίσεις, αλλά και στις ώριµες αγορές το περιβάλλον 



κατέστη περισσότερο ασταθές. Τον Οκτώβριο του 1987, οι αµερικάνικες 

κεφαλαιαγορές υπέστησαν πτώση κατά 23%, µε απώλεια κεφαλαίων αξίας ενός τρι- 

σεκατοµµυρίου δολαρίων. Το Σεπτέµβριο του 1992, η πορεία προς τη νοµισµατική 

ολοκλήρωση της Ευρώπης κινδύνεψε να διακοπεί λόγω της κατάρρευσης του 

Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος. Οι τιµές των µετοχικών τίτλων στην 

Ιαπωνία µειώθηκαν σηµαντικά στη δεκαετία του ‘90, µε το δείκτη Nikkei να 

διολισθαίνει από 39.000 µονάδες το 1989, σε 17.000 µονάδες, τρία χρόνια µετά. 

Ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος µπορεί να οριστεί γενικά ως η µεταβλητότητα των 

απροσδόκητων αποτελεσµάτων στις αγορές οµολόγων, µετοχών και δανειακών 

κεφαλαίων. Οι εποπτικές αρχές κάθε χώρας οφείλουν να αντιλαµβάνονται τη φύση 

αυτών των κινδύνων και να ερευνούν κατά πόσο οι εµπορικές τράπεζες τους µετρούν 

και τους διαχειρίζονται µε αποτελεσµατικότητα. Σε µια τράπεζα που αποσκοπεί στη 

µεγιστοποίηση των κερδών της, ο υπολογισµός του κινδύνου µπορεί να γίνει για το 

σύνολο της τράπεζας ή σε επίπεδο καταστηµάτων, υπηρεσιών ή διευθύνσεων. 

 

 

 

• Ορισµός Τραπεζικού Κινδύνου & Η ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισής του 

Ένα πιστωτικό ίδρυµα, όπως και κάθε άλλη εµπορική επιχείρηση η οποία λειτουργεί 

στα πλαίσια της οικονοµίας της αγοράς, διατρέχει (την πιθανότητα) το φόβο να 

υποστεί οικονοµικές ζηµίες και συνεπώς µείωση της καθαρής της θέσης εξ αιτίας της 

επέλευσης ενός µη προσδοκώµενου περιστατικού.  

Η διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ 

παράλληλα εφαρµόζονται ολοένα και περισσότερες µέθοδοι µέτρησής του. Ανάµεσα 

σε διάφορους ορισµούς που συναντά κανείς στην ελληνική και ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία που αφορά το τραπεζικό περιβάλλον, ο κίνδυνος ορίστηκε ως εξής:  

«Ως κίνδυνος ορίζεται η µεταβλητότητα της αξίας των στοιχείων ενεργητικού- 

παθητικού (εντός και εκτός ισολογισµού) και συνεπώς της καθαρής θέσης της 

Τράπεζας που προκύπτει ως αποτέλεσµα µεταβολών των παραµέτρων που 

επηρεάζουν την αξία των στοιχείων αυτών. Οι παράµετροι αυτές καθορίζονται από 

την αγορά και το επιχειρησιακό περιβάλλον και δεν επηρεάζονται, κατά κανόνα, από 

τις ενέργειες της τράπεζας».  



 

 

3.2  Κατηγορίες Τραπεζικών Κινδύνων  

 

3.2.1 Μη χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 

 

Ο βασικότερος µη χρηµατοπιστωτικής φύσης κίνδυνος είναι ο λειτουργικός, ο 

οποίος συνίσταται στο ενδεχόµενο επέλευσης ζηµιών οφειλόµενων είτε σε εσωτερικά 

αίτια (ανεπαρκείς ή εσφαλµένες εσωτερικές διαδικασίες, συστήµατα διοικητικής 

πληροφόρησης, ανθρώπινος παράγοντας), είτε σε εξωτερικά αίτια. Επίσης, στην εν 

λόγω κατηγορία κινδύνων εντάσσεται ο στρατηγικός κίνδυνος. Στη συνέχεια αυτής 

της παραγράφου θα εξετάσουµε τις δύο αυτές κατηγορίες µη χρηµατοοικονοµικών 

κινδύνων και την σηµασία τους.  

 

 

 

3.2.1.α) Στρατηγικός Κίνδυνος (Strategic Risk)  

Ο στρατηγικός κίνδυνος συνίσταται στο ενδεχόµενο µη ευόδωσης του 

επιχειρηµατικού σχεδίου ανάπτυξης µιας επιχείρησης και ως τέτοιος αποτελεί 

µάλλον ένα γενικό εµπορικό κίνδυνο παρά ένα χρηµατοοικονοµικό. Προέρχεται από 

το εξωτερικό µακροοικονοµικό περιβάλλον, τόσο σε οικονοµικό όσο και σε πολιτικό 

επίπεδο. Είναι δύσκολο να προβλεφθούν τέτοιου είδους κίνδυνοι, όπως ο νοµικός 

κίνδυνος (legal risk), ο οποίος αναφέρεται στη µη τήρηση του υπάρχοντος 

νοµοθετικού πλαισίου ή στις µεταβολές στο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία της τράπεζας.  

 

Νοµικός κίνδυνος (legal risk) 

Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των τραπεζών είναι δυνατό να 

µεταβάλλεται, επηρεάζοντας την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυµάτων. Μια 

δικαστική απόφαση που αφορά µια συγκεκριµένη τράπεζα µπορεί να έχει σοβαρές 



επιπτώσεις για τη διευθέτηση σηµαντικών τραπεζικών ζητηµάτων στο σύνολο του 

τραπεζικού συστήµατος. Επίσης, οι τράπεζες πρέπει να διερευνούν µε προσοχή το 

νοµικό κίνδυνο, όταν αναπτύσσουν νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ή εισάγουν 

νέους τύπους συναλλαγών. Ο νοµικός κίνδυνος, συνίσταται στο ενδεχόµενο 

επέλευσης ζηµιών που οφείλονται στην επιβολή σε µία τράπεζα ποινών και 

προστίµων από την Πολιτεία, τις εποπτικές ή τις δικαστικές αρχές. Για παράδειγµα, 

οι ρυθµίσεις των δανείων στον αγροτικό τοµέα, οι οποίοι ανακοινώνονται από το 

αρµόδιο υπουργείο µπορούν να ενταχθούν στο θεσµικό κίνδυνο. Ο νοµικός κίνδυνος 

έχει συχνά και διεθνή διάσταση. Το εποπτικό πλαίσιο για τις τραπεζικές 

δραστηριότητες διαφέρει ευρύτατα µεταξύ χωρών και µπορεί να ερµηνευθεί 

διαφορετικά. Οι εσφαλµένες νοµικές συµβουλές ή η πληµµελής νοµική τεκµηρίωση 

µπορεί να οδηγήσουν σε υποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του 

παθητικού.  

 

3.2.1 β) Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational Risk)  

Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στις απώλειες που µπορεί να προκύψουν από 

ανεπαρκή ή αποτυχηµένη εσωτερική διαδικασία της τράπεζας, κακή λειτουργία των 

συστηµάτων, ανθρώπινων σφαλµάτων, αποτυχιών της διαχείρισης και ενδεχόµενων 

δυσχερειών µεταξύ των βασικών παραγόντων της εταιρικής διοίκησης, καθώς επίσης 

και από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Τέτοια προβλήµατα µπορεί να προκύψουν 

από την αδυναµία ανάληψης προληπτικής δράσης.  

 

 

Τέτοιοι κίνδυνοι είναι οι εξής:  

- Κίνδυνος φήµης και αξιοπιστίας (reputation risk): 

Ο κίνδυνος φήµης και αξιοπιστίας, δηµιουργείται από τις συχνές αποτυχίες στο 

παρελθόν των λειτουργικών συστηµάτων, της διαχείρισης ή των προϊόντων της 

τράπεζας. Αναφέρεται στις αρνητικές επιπτώσεις στη φήµη µιας τράπεζας από τις 

συναλλακτικές της δραστηριότητες και πρακτικές. Είναι ο κίνδυνος δηλαδή που 

προκύπτει από τη µεταβολή της εικόνας που έχει το εξωτερικό περιβάλλον, και 

κυρίως οι πελάτες, για την τράπεζα. Ενέργειες, που µπορεί σωστά ή λανθασµένα να 

ερµηνευτούν από την κοινή γνώµη ότι βλάπτουν τα συµφέροντα των πελατών 



(καταθετών ή επενδυτών) ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. Είναι σηµαντικός 

κίνδυνος, εφόσον η παρουσία του υπονοµεύει σταδιακά την ίδια τη φύση των 

τραπεζικών εργασιών, η οποία είναι φανερό ότι απαιτεί την εµπιστοσύνη όλων όσων 

συµµετέχουν στην αγορά. 

 

- Κίνδυνος τεχνολογίας (technology risk): 

Ένα σηµαντικό είδος λειτουργικού κινδύνου αναφέρεται στον τεχνολογικό κίνδυνο, 

δηλαδή στον κίνδυνο βλάβης ή ανεπάρκειας των συστηµάτων τεχνολογίας 

πληροφορικής. Πιο συγκεκριµένα, ο τεχνολογικός κίνδυνος προκύπτει όταν η 

επένδυση στην τεχνολογία, όπως είναι τα ηλεκτρονικά συστήµατα, δεν αποφέρει τις 

αναµενόµενες οικονοµίες εξόδων. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας 

των συστηµάτων από ενδογενείς δυσχέρειες ή εξωτερικές παρεµβάσεις. Άλλες όψεις 

του λειτουργικού κινδύνου περιλαµβάνουν γεγονότα όπως πυρκαγιές, σεισµούς ή 

άλλες φυσικές καταστροφές. Αυτό το είδος κινδύνου δηλαδή, αποτελεί την 

ενδεχόµενη ζηµιά που µπορεί να προκύψει από την ανεπαρκή λειτουργία της 

τεχνολογικής υποδοµής και των πληροφοριακών συστηµάτων της τράπεζας. 

Παράδειγµα τέτοιου κινδύνου είναι η πρόσβαση από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες 

στα αρχεία της τράπεζας. 

 

- Κίνδυνος µοντέλων (model risk): 

Προέρχεται από µαθηµατικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται από την τράπεζα, για 

παράδειγµα κατά την τιµολόγηση ή την αποτίµηση σε τρέχουσες αξίες των θέσεων 

που έχει αναλάβει (π.χ. µοντέλο Black-Scholes για την αποτίµηση των δικαιωµάτων 

προαίρεσης-options), τα οποία ενδεχοµένως να µη συγκλίνουν προς τις αγοραίες 

αξίες. Τροφοδότηση του χρησιµοποιούµενου µοντέλου µε λάθος παραµέτρους ή 

διενέργεια µη ρεαλιστικών υποθέσεων προκαλούν τέτοιους κινδύνους.  

- Κίνδυνος πληθωρισµού (inflation risk):  

Είναι ο κίνδυνος που δηµιουργείται όταν µεταβάλλεται η πραγµατική αξία των 

χρηµατικών εισροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου.  

- Κίνδυνος ακίνητης περιουσίας (property risk): 



∆ηµιουργείται όταν µεταβάλλεται η αγοραία αξία των ακινήτων των δανειοληπτών 

της τράπεζας και τα οποία αποτελούν εξασφαλίσεις των δανείων ή όταν 

µεταβάλλεται η αξία των ακινήτων που περιέχονται στην ιδιοκτησία της τράπεζας 

από πλειστηριασµούς.  

Στην πρώτη περίπτωση ο κίνδυνος µετράται µέσω του πιστωτικού κινδύνου και 

συγκεκριµένα του κινδύνου ονοµαστικής αξίας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, ο 

κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η τράπεζα µετράται στο πλαίσιο του κινδύνου 

ρευστότητας και συγκεκριµένα εντάσσεται στην κατηγορία του κινδύνου 

ρευστότητας αγοράς.  

- Κίνδυνος στοιχείων εκτός ισολογισµού (off-balance sheet risk): 

Περιλαµβάνει τους κινδύνους που προέρχονται τόσο από τα χρηµατοοικονοµικά 

παράγωγα όσο και από τα παραδοσιακά προϊόντα εκτός ισολογισµού, όπως 

εγγυητικές επιστολές, συµβάσεις πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων- 

factoring.  

 

- Κίνδυνος επάρκειας κεφαλαίων (capital ή solvency risk): 

Συνίσταται στις µεταβολές των αγοραίων τιµών των στοιχείων εντός και εκτός 

ισολογισµού, µε αποτέλεσµα η τρέχουσα αξία των στοιχείων του ενεργητικού να 

µειωθεί κάτω από την τρέχουσα αξία των στοιχείων του παθητικού. Στην περίπτωση 

αυτή τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας δεν επαρκούν για την κάλυψη των ζηµιών που 

προέκυψαν από τους κινδύνους που είχε αναλάβει. Η µέτρηση του κινδύνου αυτού 

διενεργείται για εποπτικούς σκοπούς και από τις αρµόδιες αρχές κάθε χώρας. Στην 

Ελλάδα ο έλεγχος γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδας µέσω των διατάξεων που 

αφορούν το συντελεστή φερεγγυότητας και την κεφαλαιακή επάρκεια (Capital 

Adequacy Directive-CAD). Μέσω των διατάξεων αυτών οι εποπτικές αρχές 

επιβάλλουν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα την αύξηση των (εποπτικών) ιδίων 

κεφαλαίων τους σε περίπτωση που εκτιµάται ότι η διάρθρωση των κεφαλαίων τους 

δεν καλύπτει το σύνολο των κινδύνων που έχουν αναληφθεί.  

- Κίνδυνος αναδοχής (underwriting risk): 

Προκύπτει από την ενδεχόµενη µεταβολή της καθαρής θέσης της τράπεζας που 

προκύπτει από τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει ως ανάδοχος µίας δηµόσιας 

εγγραφής µετοχών ή οµολογιακών δανείων. Η αναδοχή αυτή συνεπάγεται ανάληψη 



κινδύνου ρευστότητας από την τράπεζα, σε περίπτωση που αναγκασθεί να καλύψει το 

ποσό που δεν καλύφθηκε από τη δηµόσια εγγραφή. Επιπλέον, οι µετοχές ή το µέρος 

του οµολογιακού δανείου που δεν καλύπτονται από τη δηµόσια εγγραφή παραµένουν 

στο ίδιο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας και συµπεριλαµβάνονται στον κίνδυνο µετοχών 

ή οµολόγων αντίστοιχα.  

- Κίνδυνος εσόδων (earnings risk): 

Ο κίνδυνος εσόδων ορίζεται µε βάση τη φιλοσοφία που ακολουθεί η παλαιότερη από 

τις υπάρχουσες µεθοδολογίες για την µέτρηση του κινδύνου επιτοκίου, τη µέθοδο της 

ανάλυσης ληκτότητας (maturity gap analysis), η οποία µετρά τον κίνδυνο επιτοκίου 

στον οποίο εκτίθεται η τράπεζα βάσει της ενδεχόµενης µεταβολής του καθαρού 

περιθωρίου τόκων (net interest margin).  

 

- Κίνδυνος ελέγχου (control risk): 

Αναφέρεται στο ενδεχόµενο διακοπής λειτουργίας του µηχανογραφικού συστήµατος 

ή του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.  

- Κίνδυνος απάτης (fraud risk):  

Είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε εγκληµατικές ενέργειες του προσωπικού ή 

κάποιων συναλλασσόµενων των τραπεζών.  

- Κίνδυνος έκτακτων γεγονότων (external risk):  

Προκύπτουν είτε από θεοµηνίες (σεισµοί, πληµµύρες, κ.λπ.) είτε από εγκληµατικές 

ενέργειες σε βάρος της τράπεζας και του εργατικού δυναµικού της (π.χ. δολιοφθορές 

κ.λπ.). 

 

3.2.2 Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι (Financial Risks) 

 

Είναι οι κίνδυνοι από τις µεταβολές στις συνθήκες των χρηµατοοικονοµικών αγορών.  

 

Οι κίνδυνοι αυτοί είναι οι:  

3.2.2.α) Κίνδυνος Αγοράς (Market Risk) 



Ο κίνδυνος της αγοράς προέρχεται από την αβεβαιότητα σχετικά µε τις µεταβολές 

των επιτοκίων, χρηµατιστηριακών τιµών, συναλλαγµατικών ισοτιµιών και γενικά 

των παραµέτρων της αγοράς και λαµβάνει χώρα στη συναλλαγή στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού εξαιτίας των µεταβολών στα επιτόκια, στην τιµή 

συναλλάγµατος και άλλες τιµές περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριµένα, ο 

κίνδυνος αγοράς εµφανίζεται όταν το χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα συναλλάσσεται 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αντί να τα διατηρεί για µακροπρόθεσµη 

επένδυση. Σύµφωνα µε τον Jorion , ο κίνδυνος αγοράς διακρίνεται σε δύο κατηγορίες 

ανάλογα µε τη µορφή των σχέσεων που συνδέουν τα διάφορα χρηµατοοικονοµικά 

εργαλεία. Πρώτον, το βασικό κίνδυνο που υφίσταται όταν µεταβάλλεται η µορφή των 

σχέσεων µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και δεύτερον, τον κίνδυνο 

«γάµα» που αναφέρεται σε σχέσεις µη γραµµικής µορφής µεταξύ των προϊόντων.  

Ένας άλλος διαχωρισµός του κινδύνου αγοράς βασίζεται στη λογική της στρατηγικής 

διαχείρισης κινδύνου, που ακολουθείται και διακρίνεται σε απόλυτο, ο οποίος 

µετριέται από τις δυνητικές απώλειες, (όπως είναι δολάρια, ευρώ) και σε σχετικό, ο 

οποίος υπολογίζεται σε σχέση µε ένα συγκριτικό δείκτη.  

Στη χρηµατοοικονοµική θεωρία, ο κίνδυνος αγοράς ορίζεται ως η διασπορά των µη 

αναµενόµενων αποτελεσµάτων του χαρτοφυλακίου τίτλων, που οφείλονται σε 

αιφνίδιες διακυµάνσεις ορισµένων χρηµατοοικονοµικών µεταβλητών. Με αυτή την 

έννοια, τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές αποκλίσεις µπορούν να θεωρηθούν ως 

πηγές κινδύνων. Το ευρύ κοινό δεν αντιλαµβάνεται αυτό το γεγονός και συχνά δεν 

αναγνωρίζει ότι οι υψηλές αποδόσεις ορισµένων διαπραγµατευτικών τίτλων, όπως ο 

Nick Leeson της Barings και ο Bob Citron της Orange County, περιέχουν στην 

πραγµατικότητα υψηλούς κινδύνους.  

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι ο κίνδυνος αγοράς προέρχεται από τις µεταβολές στις 

τιµές των χρηµατοοικονοµικών µέσων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο της 

τράπεζας µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται η καθαρή της θέση. Τα τελευταία χρόνια 

έχει δοθεί ιδιαίτερη σηµασία από τις τράπεζες σε αυτή την κατηγορία κινδύνου, αφού 

πολλές τράπεζες αντιµετωπίζουν µεγάλες ζηµίες εξαιτίας των µεταβολών των 

παραµέτρων της αγοράς.  

Οι κίνδυνοι αγοράς είναι: ο κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk), ο κίνδυνος 

συναλλάγµατος (foreign exchange risk), ο κίνδυνος µετοχών (equity risk) και ο 

κίνδυνος εµπορευµάτων (commodity risk).  



 

 

 

Α) Κίνδυνος Επιτοκίου (Interest Rate Risk) 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος προκύπτει από την αναντιστοιχία των επιτοκίων τόσο στον 

όγκο όσο και στη διάρκεια των τίτλων, των δανείων και των υποχρεώσεων και των 

εκτός ισολογισµού στοιχείων της τράπεζας. Μια απροσδόκητη µεταβολή στα 

επιτόκια µπορεί να επηρεάσει σοβαρά την κερδοφορία της τράπεζας καθώς και την 

αξία της µετοχής της. Για παράδειγµα, εάν σε µια τράπεζα οι υποχρεώσεις της είναι 

περισσότερο ευαίσθητες, σε σχέση µε τις απαιτήσεις της, στις µεταβολές των 

επιτοκίων, µια αύξηση των επιτοκίων θα µειώσει τα κέρδη και µια πτώση των 

επιτοκίων θα αυξήσει τα κέρδη. 

Η τράπεζα λειτουργεί ως διαµεσολαβητής µεταξύ των πλεονασµατικών (καταθέτες) 

και των ελλειµµατικών µονάδων (δανειζόµενοι) της οικονοµίας. Συνεπώς, οι 

διαφορετικές ανάγκες κεφαλαίων µεταξύ των µονάδων αυτών, σε ότι αφορά τον 

χρονικό ορίζοντα δέσµευσης των κεφαλαίων, οδηγεί τις τράπεζες στη δηµιουργία 

υποχρεώσεων (καταθέσεις) και απαιτήσεων (χορηγήσεις), των οποίων η χρονική 

διάρκεια δεν ταυτίζεται. Έτσι η τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο, λόγω των 

συνεχόµενων µεταβολών των επιτοκίων.  

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου έχει τρεις µορφές: 

Κίνδυνος ανοιγµάτων (gap risk): 

Προέρχεται από τις διαφορετικές ηµεροµηνίες λήξεις των υποχρεώσεων και των 

απαιτήσεων.  

Κίνδυνος χαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading risk): 

Προέρχεται από τη µεταβολή της αγοραίας αξίας των τίτλων που διακρατούνται από 

την τράπεζα για σκοπούς διαπραγµάτευσης.  

Basis risk:  

Προκύπτει όταν η τράπεζα αναλαµβάνει θέσεις σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, οι 

αποδόσεις των οποίων συνδέονται µε επιτόκια αναφοράς. Η πιθανή σύνδεση θετικών 



και αρνητικών θέσεων µε διαφορετικά επιτόκια αναφοράς οδηγεί σε ανάληψη basis 

risk στην περίπτωση µη οµοιόµορφης κίνησης των επιτοκίων αναφοράς. Επιπλέον η 

ανάλυση του κινδύνου επιτοκίου µπορεί να γίνει µε δύο εναλλακτικές µεθόδους: 

Σύµφωνα µε την οικονοµική προσέγγιση, ο κίνδυνος επιτοκίων συνίσταται στην 

πιθανότητα να µειωθεί η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύµατος, δηλαδή η αξία των 

ιδίων κεφαλαίων του, λόγω µεταβολής του επιπέδου επιτοκίων. Σύµφωνα µε την 

προσέγγιση των τρεχουσών εσόδων, ο κίνδυνος αποτελείται από δύο σκέλη:  

 

Κίνδυνος εισοδήµατος (income risk): 

Ο κίνδυνος εισοδήµατος επιτοκίων (interest income risk) αφορά το βαθµό 

ευαισθησίας της καθαρής λογιστικής θέσης των πιστωτικών ιδρυµάτων σε µια 

µεταβολή των επιτοκίων. Είναι δηλαδή, η πιθανότητα να µειωθούν τα καθαρά έσοδα 

επιτοκίων της τράπεζας (interest income) µετά από µία απροσδόκητη µεταβολή του 

επιπέδου των ονοµαστικών επιτοκίων. 

 

Κίνδυνος επένδυσης (investment risk):  

Ο κίνδυνος επενδυτικής θέσης από ανοικτές θέσεις σε διαπραγµατεύσιµους 

χρεωστικούς τίτλους, µετοχές και παράγωγα µέσα αφορά την πιθανότητα επέλευσης 

ζηµιών στην παρούσα αξία των στοιχείων αυτών που κατέχει ένα πιστωτικό ίδρυµα, 

λόγω µεταβολής των συνθηκών της αγοράς, δηλαδή λόγω µεταβολής του επιπέδου 

των επιτοκίων. Σύµφωνα µε την προσέγγιση των «συστατικών στοιχείων», ο 

κίνδυνος επενδυτικής θέσης αναλύεται σε δύο συνιστώσες: τον ειδικό κίνδυνο και 

το γενικό κίνδυνο.  

Ο ειδικός κίνδυνος οφείλεται σε µια απρόβλεπτη µεταβολή στην αγοραία αξία ενός 

χρηµατοπιστωτικού µέσου για λόγους που ανάγονται είτε στον εκδότη του είτε στον   

εκδότη του υποκείµενου τίτλου ενός παραγώγου µέσου.  

Ο γενικός κίνδυνος, αντίθετα, συνίσταται στην πιθανότητα επέλευσης ζηµιών από 

ανοικτές θέσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα λόγω απρόοπτης µεταβολής της 

παρούσας αξίας τους, η οποία οφείλεται είτε σε δυσµενή µεταβολή στο επίπεδο των 

ονοµαστικών επιτοκίων (στην περίπτωση των χρεωστικών τίτλων και των 

παραγώγων µέσων σε αυτά), είτε σε µια έντονη κίνηση των τιµών στις αγορές όπου 

λαµβάνει χώρα η διαπραγµάτευση µετοχών και των παραγώγων µέσων.  



 

 

 

Β) Κίνδυνος Συναλλάγµατος (Foreign Exchange Risk)  

Οι συναλλαγές (καταθέσεις και δάνεια) που κάνει η τράπεζα δεν γίνονται πάντα στο 

εγχώριο νόµισµα αλλά και σε συνάλλαγµα. Έτσι η τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο 

συναλλάγµατος όταν µεταβάλλονται οι νοµισµατικές ισοτιµίες στις διεθνείς αγορές 

συναλλάγµατος. ∆ηλαδή ο κίνδυνος συναλλάγµατος ορίζεται ως η εκτίµηση της 

µεταβολής της καθαρής θέσης της τράπεζας λόγω µεταβολών των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών.  

Σε καθεστώς κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, κάθε «ανοικτή θέση» σε 

ένα συγκεκριµένο νόµισµα εκθέτει ένα τραπεζικό ίδρυµα στο συναλλαγµατικό 

κίνδυνο, που αποτελεί µια ειδική περίπτωση του κινδύνου αγοράς. Ο 

συναλλαγµατικός κίνδυνος οφείλεται στις διακυµάνσεις της αξίας των νοµισµάτων, 

που επηρεάζουν τις «θέσεις» σε συνάλλαγµα που έχει λάβει µια τράπεζα για τη 

διαχείριση των διαθεσίµων της ή για λογαριασµό πελατών της. Οι τράπεζες 

δραστηριοποιούνται τόσο στην τρέχουσα όσο και στην προθεσµιακή αγορά 

συναλλάγµατος έχοντας µεγάλες «θέσεις» σε συνάλλαγµα, που µεταβάλλονται 

συνεχώς. 

 

Γ) Κίνδυνος Μετοχών (Equity Risk) 

Ο κίνδυνος αυτός ορίζεται ως η εκτίµηση της µεταβολής της καθαρής θέσης της 

τράπεζας που προέρχεται από τις µεταβολές των τιµών των µετοχών του 

χαρτοφυλακίου της.  

 

 

 

∆) Κίνδυνος Εµπορευµάτων (Commodity Risk) 

Ο κίνδυνος από ανοικτές θέσεις σε βασικά εµπορεύµατα (commodities) συνίσταται 

στο ενδεχόµενο επέλευσης ζηµιών από τη µεταβολή των αγοραίων τιµών σε 



πολύτιµα µέταλλα (εκτός από τις θέσεις σε χρυσό, οι οποίες υπολογίζονται µε τη 

µεθοδολογία που ισχύει για τις συναλλαγµατικές θέσεις) και άλλα βασικά 

εµπορεύµατα στα οποία οι τράπεζες έχουν ανοικτές θέσεις. Είναι δηλαδή, αυτό το 

είδος κινδύνου που αναλαµβάνει µια τράπεζα όταν έχει στη διάθεση της 

χρηµατοοικονοµικά παράγωγα τα οποία έχουν ως υποκείµενο εµπορεύµατα.  

 

3.2.2.β) Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk)  

Ο κίνδυνος ρευστότητας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για τις τράπεζες, 

καθώς αυτές που διαθέτουν ρευστότητα έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, αλλά 

και να αντιµετωπίσουν τυχόν δυσµενείς εξελίξεις στο οικονοµικό περιβάλλον 

καλύτερα από εκείνες που πρέπει να προσφύγουν στις χρηµατοπιστωτικές αγορές για 

την άντληση ρευστότητας, ιδιαίτερα µάλιστα όταν οι συνθήκες στις αγορές χρήµατος 

είναι αρνητικές. Συνδέεται µε την ανεύρεση των επαρκών ρευστών διαθεσίµων για 

την κάλυψη των υποχρεώσεων της τράπεζας σε βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. 

Με άλλα λόγια, η τράπεζα δεν µπορεί να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια είτε 

µέσω αύξησης κάποιων στοιχείων του παθητικού της είτε µέσω ρευστοποίησης 

ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού της.  

Η έννοια του κινδύνου ρευστότητας συνδέεται άµεσα µε την έννοια του «ορίζοντα 

διακράτησης χαρτοφυλακίου». Όταν η συγκυρία στην αγορά είναι απαγορευτική για 

τη ρευστοποίηση µιας επένδυσης χαρτοφυλακίου, ένας χρηµατοοικονοµικός 

οργανισµός πρέπει να περιµένει οι τιµές να ανακάµψουν σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Παρόλα αυτά, για ένα χρηµατοοικονοµικό οργανισµό που οφείλει να προβεί σε 

ρευστοποιήσεις προκειµένου να ανταπεξέλθει σε ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, η 

ανεπάρκεια της ρευστότητας του είναι δυνατό να ισοδυναµεί µε κατάρρευση. 

Ιστορικά, ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος 

κίνδυνος, µετά τον πιστωτικό κίνδυνο, που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας έχει δύο, δυσχερώς διακριτές, διαστάσεις:  

Η πρώτη συνίσταται στον κίνδυνο ένα πιστωτικό ίδρυµα να µη µπορεί να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών που προβαίνουν 

σε ανάληψη των καταθέσεων τους λόγω ανεπαρκούς ρευστότητας (funding liquidity 

risk).  



Η δεύτερη αφορά τον κίνδυνο υπό τις προηγούµενες συνθήκες να αναγκαστεί ένα 

πιστωτικό ίδρυµα να προβεί σε ρευστοποίηση, στοιχείων του ενεργητικού του σε µη 

συµφέρουσες τιµές (market liquidity risk).  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διακρίνεται στις δύο ακόλουθες κατηγορίες:  

Κίνδυνος Ανοιγµάτων Χρηµατικών Ροών (cash flow/funding risk): 

Οφείλεται στον ετεροχρονισµό µεταξύ των χρηµατικών εισροών και εκροών της 

τράπεζας και ο οποίος είναι συνέπεια της διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της. 

∆ηλαδή των διαφορετικών λήξεων των κεφαλαίων µεταξύ των στοιχείων παθητικού 

και ενεργητικού. 

Κίνδυνος Ρευστότητας Αγοράς (market/product risk): 

Υφίσταται για χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία είτε δεν είναι διαπραγµατεύσιµα 

σε οργανωµένες αγορές είτε διαπραγµατεύονται σε αγορές που δεν έχουν το 

απαιτούµενο βάθος. Η δυσκολία ρευστοποίησης των θέσεων της τράπεζας σε αυτά τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα οδηγεί στον κίνδυνο ρευστοποίησης. Η τράπεζα περιορίζει 

τον κίνδυνο ρευστότητας αγοράς θέτοντας χαµηλά όρια διαπραγµάτευσης σε αγορές 

χαµηλής ρευστότητας ή επιδιώκοντας την διαφοροποίηση (diversification) των 

θέσεων της. 

 

 

 

3.2.2.γ) Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk)  

Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) ορίζεται καταρχήν η πιθανότητα επέλευσης 

ζηµιών σε µια τράπεζα λόγω της περιέλευσης ενός αντισυµβαλλοµένου της σε 

αδυναµία εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων και είναι ο 

σηµαντικότερος κίνδυνος που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες και συνεπώς η καλή 

διαχείριση του εν λόγω κινδύνου εκτιµάται ότι θα συσχετίζεται θετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα των τραπεζών. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι άρρηκτα 

συνυφασµένος µε τις υπηρεσίες εµπορικής τραπεζικής (χορήγηση δανείων και 

πιστώσεων) και συνδέεται µε την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυµβαλλοµένων 

του πιστωτικού ιδρύµατος, αποτελώντας το σηµαντικότερο, ποιοτικά και ποσοτικά 

χρηµατοοικονοµικής φύσης κίνδυνο.  



Ως πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος ορίζεται ο κίνδυνος 

που προκύπτει από την ανεπαρκή ανταπόκριση του ιδρύµατος στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του προς τους πιστωτές του. Η ανεπαρκής αυτή ανταπόκριση του 

χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος αφορά την καθυστερηµένη αποπληρωµή των 

υποχρεώσεων του, ή την αποφυγή της αποπληρωµής τους. Κάθε µια από τις 

περιπτώσεις αυτές µπορεί να οφείλεται είτε στην αδυναµία του χρηµατοοικονοµικού 

ιδρύµατος να καλύψει τις υποχρεώσεις του (όπως χρηµατοοικονοµική αποτυχία ή 

πτώχευση) είτε στη συστηµατική αποφυγή της αντιµετώπισης των υποχρεώσεων 

αυτών από το χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα16 

 

Οι βασικές παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της 

έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο είναι οι εξής: 

Η «πιθανότητα αθέτησης» (Probability of Default - PD), δηλαδή µια στατιστική 

εκτίµηση της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης ενός αντισυµβαλλοµένου σε 

περίοδο ενός έτους. 

Η «ζηµία σε περίπτωση αθέτησης» (Loss Given Default - LGD), δηλαδή ο λόγος 

της ζηµίας από άνοιγµα εξαιτίας της αθέτησης υποχρεώσεων από έναν 

αντισυµβαλλόµενο προς το ανεξόφλητο, κατά τον χρόνο της αθέτησης, ποσό 

(ποσοστό ανάκτησης). 

Το «άνοιγµα έναντι του αντισυµβαλλοµένου» (Exposure At Default - Ε AD), 

δηλαδή το τρέχον υπόλοιπο του αντισυµβαλλόµενου στην τράπεζα, και 

Η διάρκεια ανοίγµατος (Maturity - Μ). 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται από τις εξής υποκατηγορίες κινδύνων: 

Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου (counterparty risk): 

Ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου µετρά την ικανότητα και την προθυµία του 

συναλλασσόµενου να εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Οι αιτίες που 

οδηγούν τον αντισυµβαλλόµενο σε αυτήν την κατάληξη (οικονοµική αδυναµία, 

αστάθεια κλάδου δραστηριότητας κ.λπ.) θεωρούνται επιµέρους κίνδυνοι που 

εµπεριέχονται στον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου. Ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου 

ουσιαστικά προσδιορίζει και το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου κάθε χορήγησης. 

 



Κίνδυνος Καλυµµάτων (collateral risk): 

Ο κίνδυνος καλυµµάτων σχετίζεται µε την ενδεχόµενη ζηµιά που θα υποστεί η 

τράπεζα σε περίπτωση εκποίησης των διασφαλίσεων. Η διαχείριση αυτού του 

κινδύνου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις χορηγήσεις που έχουν δοθεί µε βάση τα 

καλύµµατα τους και όχι µόνο µε βάση την πιστοληπτική ικανότητα των 

δανειοληπτών. 

 

Κίνδυνος Χορηγητικού Προϊόντος (product risk): 

Ο κίνδυνος προϊόντος είναι η ενδεχόµενη ζηµιά στην οποία εκτίθεται η τράπεζα και 

η οποία απορρέει από την ιδιαίτερη φύση του κάθε χορηγητικού προϊόντος. 

Κίνδυνος Χώρας: 

Ειδική έκφανση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί ο κίνδυνος χώρας, ο οποίος 

αφορά την πιθανότητα η επέλευση αρνητικών και συνήθως απρόβλεπτων 

οικονοµικών, πολιτικών ή κοινωνικών συνθηκών σε µια τρίτη χώρα σε σχέση µε τη 

χώρα εγκατάστασης της τράπεζας να εµποδίσει τους εγχώριους οφειλέτες να 

εξοφλήσουν κεφάλαιο και τοκοχρεολύσια σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους 

συµβατικούς όρους 

Σε αυστηρά οικονοµικά πλαίσια, ο κίνδυνος χώρας αναφέρεται στη δυνατότητα της 

χώρας να δηµιουργήσει συνάλλαγµα για να εξυπηρετήσει τα υπάρχοντα και 

αναµενόµενα µελλοντικά χρέη της. Περιλαµβάνει την ανάλυση της παρούσας 

οικονοµικής κατάστασης µιας χώρας, και την πρόβλεψη πιθανών εξελίξεων δίνοντας 

ιδιαίτερη έµφαση στα έσοδα εξαγωγών, τα έξοδα εισαγωγών και σε άλλα στοιχεία 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Επίσης, η έννοια του κινδύνου 

χώρας συνδέεται µε τον κίνδυνο της κυβερνητικής παρέµβασης µε απαγορεύσεις 

πληρωµών στο εξωτερικό (sovereign risk), µε τον κίνδυνο απαγόρευσης από την 

Κεντρική Τράπεζα της µεταφοράς συναλλάγµατος στο εξωτερικό (transfer risk) και 

µε το γενικευµένο κίνδυνο (generalized risk).  

 

Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας αποτελεί συνέπεια του επιτοκιακού κινδύνου, του 

κινδύνου αγοράς, συναλλάγµατος, χώρας, ρευστότητας, του πιστωτικού κινδύνου και 

του τεχνολογικού και λειτουργικού κινδύνου. Πιο συγκεκριµένα είναι ο κίνδυνος του 



χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος να µην διαθέτει αρκετό κεφάλαιο για να 

αντιµετωπίσει ενδεχόµενες τραπεζικές απώλειες στην αξία των περιουσιακών 

στοιχείων σε σχέση µε τις υποχρεώσεις. 

 

 

 

4. Χρηματοπιστωτική κρίση – Αιτίες – Αποτελέσματα 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη 

χειρότερη μετά το μεγάλο ‘κραχ’ του 1929. Η κρίση έγινε ορατή τον Σεπτέμβρη του 

2008 με τη κατάρρευση, τις συγχωνεύσεις και κρατικοποιήσεις χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων μεγάλου μεγέθους και μακράς ιστορίας (Lehman  Brothers και Wachovia 

Bank στη πρώτη κατηγορία, Merrill Lynch και Bear Sterns  στη δεύτερη και Fannie 

Mae και Freddie Mac στην τρίτη). Είναι αξιοσημείωτο ότι σημάδια της επερχόμενης 

κρίσης υπήρχαν από το 2006, αλλά δυστυχώς δεν δόθηκε η απαιτούμενη προσοχή. 

Εν συντομία, η κρίση ξεκίνησε με το σπάσιμο της φούσκας ακινήτων το καλοκαίρι 

του 2006, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλο αριθμό χρεοκοπιών στεγαστικών δανείων 

κυμαινόμενου επιτοκίου (Adjustable Rate Mortgage, ή ARM) και μειωμένης 

εξασφάλισης (suprime debt) (Michael, 2010) και μεταφέρθηκε στην αγορά των 

εταιρικών ομολόγων (Mortgage Backed Securities, ή MBS) που είχαν εκδοθεί για την 

χρηματοδότηση των τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων. 

 

4.2 Αίτια 
 

Τα βασικότερα αίτια αυτής της κρίσης είναι: 

•    η αλόγιστη χρήση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων (Securitization) 



Η τιτλοποίηση είναι ένας μηχανισμός μετακίνησης στεγαστικών δανείων από τον 

ισολογισμό των εμπορικών και αποταμιευτικών τραπεζών στους ισολογισμούς άλλων 

διαμεσολαβητικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.  

 

 

 

   Ο μηχανισμός της τιτλοποίησης δημιουργεί δύο προβλήματα.  

Πρώτον, αφαιρεί από τον παραδοσιακό τραπεζίτη, το κίνητρο σωστής αξιολόγησης 

πιστοληπτικού κινδύνου του δανειολήπτη αφού ο κίνδυνος αυτός μεταφέρεται σε 

άλλους οργανισμούς. 

Δεύτερον, οι διαμεσολαβητικοί οργανισμοί που δέχονται τα τιτλοποιημένα δάνεια, τα 

χρηματοδοτούν με υψηλούς δείκτες υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια,  εκδίδοντας 

εταιρικά ομόλογα (Mortgage Backed Securities ή MBS). 

 

•    η υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων (Financial Leverage)  

• η πλημμελής διαβάθμιση πιστοληπτικού κινδύνου ομολόγων μειωμένης 

εξασφάλισης (Bond Ratings)  

 

Οι επενδυτικές τράπεζες που εξέδωσαν τα εταιρικά ομόλογα μειωμένης 

εξασφάλισης κατόρθωσαν να πείσουν τις εταιρείες Διαβάθμισης (Bond Rating  

Αgencies) να βαθμολογήσουν πολύ υψηλά (ΑΑΑ, ΑΑ, κλπ) τα ομόλογα που είχαν ως 

αντίκρισμα τα τιτλοποιημένα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης. Ένας από τους λόγους 

αυτής της ‘λανθασμένης’ βαθμολόγησης είναι ο ηθικός κίνδυνος (Moral  Hazard), η 

σχέση εξάρτησης δηλαδή που υπήρχε μεταξύ τους, αφού οι εταιρείες διαβάθμισης 

πληρώνονται από τις επενδυτικές τράπεζες που είναι ανάδοχοι των ομολόγων. Έτσι, 

οι επενδυτές παραπλανήθηκαν ως προς το κίνδυνο των ομολόγων που αγόρασαν. 

 



•    το σύστημα αμοιβών στο χρηματοπιστωτικό τομέα (Bonus) και το κανονιστικό 

πλαίσιο 

 

Πρόβλημα δημιούργησε και το σύστημα αμοιβών στελεχών του χρηματοπιστωτικού 

τομέα. Η δομή των (υπερ)αμοιβών των στελεχών έδινε ιδιαίτερη σημασία στη 

βραχυπρόθεσμη κερδοφορία σε βάρος της μακροπρόθεσμης εταιρικής κερδοφορίας. 

Επομένως, τα στελέχη ελάμβαναν υπόψη μόνο τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους 

αδιαφορώντας για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις τους στην εταιρεία. Αυτό ουσιαστικά 

έθεσε κίνητρα για αλόγιστη χορήγηση στεγαστικών δανείων, ανεξάρτητα από τον 

πιστοληπτικό κίνδυνο των δανειοληπτών 

 

4.3 Συμπτώματα μιας οικονομικής κρίσης 
 

Μπορεί να ειπωθεί ότι πριν ξεσπάσει η κρίση, που είναι η κύρια φάση του 

οικονομικού κύκλου, τα πρώτα συμπτώματα της εμφανίζονται στη σφαίρα της 

ανταλλαγής. Δηλαδή η πώληση των εμπορευμάτων γίνεται δύσκολη, ο καπιταλιστής, 

που δεν πούλησε τα εμπορεύματά του, δεν μπορεί να αγοράσει τα μέσα παραγωγής. 

Ακόμα αυξάνεται ο δανεισμός των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, τα επιτόκια 

αυξάνονται και η ζήτηση χρημάτων επίσης. Αρκετές τράπεζες χρεοκοπούν, οι 

επιχειρήσεις κλείνουν, η ανεργία διαρκώς αυξάνει. Επιπλέον η παραγωγή σε άλλες 

επιχειρήσεις σταματάει και σε άλλες μειώνεται, ενώ τέλος η πτώση της παραγωγής 

συνεχίζεται μέχρι τη στιγμή που αποκαθίσταται η αντιστοιχία ανάμεσα στην 

παραγωγή και στην κατανάλωση. 

Στην δεύτερη φάση στην διάρκεια της ύφεσης (στασιμότητα που μπορεί να 

διαρκέσει αρκετό καιρό) συμβαίνουν τα εξής παρακάτω: η παραγωγή παύει να 

μειώνεται, αλλά και δεν αυξάνεται, ο αριθμός των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων και 

τραπεζών ελαττώνεται, ενώ τα αποθέματα εμπορευμάτων βαθμιαία απορροφώνται.  

Αρκετά συχνά οι επιχειρήσεις καταστρέφουν ένα μέρος των εμπορευμάτων για να 

συγκρατήσουν την πτώση των τιμών. Η προσφορά χρήματος αρχίζει να μεγαλώνει 

και οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των κεφαλαίων 

τους.  



Στο τελευταίο στάδιο οι επιχειρήσεις για να πάρουν το μέσο κέρδος δυναμώνουν την 

εκμετάλλευση και αρχίζουν να εισάγουν εφευρέσεις για να ανανεώνουν το πάγιο 

κεφάλαιό τους. Έτσι, συντελείται το πέρασμα από τη στασιμότητα στην 

αναζωογόνηση. 

Στο τρίτο στάδιο έρχεται η αναζωογόνηση, χάρη στον τεχνικό εξοπλισμό της 

παραγωγής μεγαλώνει η ζήτηση μηχανών και η ανεργία μειώνεται. 

 

   4.4 Επιπτώσεις  
 

Η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική κρίση μετά την οικονομική κατάρρευση του 1929 

επέφερε σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα και είχε τέτοιο 

μέγεθος που οι συνολικές της επιπτώσεις παραμένουν ακόμη και δεν έχουν 

αξιολογηθεί συγκεντρωτικά, καθώς είναι ακόμα αβέβαιες. Εκτός από τα αρνητικά 

αποτελέσματα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι συνολικοί ρυθμοί 

οικονομικής ανάπτυξης σε Ελλάδα και ΕΕ, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, 

σημείωσαν σημαντική μείωση, γεγονός που είναι φανερό και στους κυριότερους 

χρηματιστηριακούς δείκτες.  

Συνοπτικά, και σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι κυριότερες επιπτώσεις της 

διεθνούς οικονομικής κρίσης είναι:  

 

1. Δραματική πτώση του διεθνούς εμπορίου αγαθών. 

2. Πτώση ΑΕΠ. 

3. Πτώση τιμών πρώτων υλών. 

4. Αρνητική εξέλιξη εμπορίου υπηρεσιών . 

5. Πτώση των διεθνών επενδύσεων.  

6. Μείωση ζήτησης, χρηματοδότησης, πιστώσεων για επενδύσεις και εμπόριο.  

7. Μείωση κατανάλωσης.  



8. Αύξηση προστατευτισμού. 

9. Αρνητικό κλίμα σε ναυτιλία και τουρισμό.  

10. Χρόνιες ανισορροπίες στα ισοζύγια πληρωμών.  

11. Ανισορροπίες στην εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

12. Επιδείνωση των προοπτικών ανάπτυξης των φτωχών χωρών.  

13. Πτώση εισροών συναλλάγματος από εξαγωγές και ξένες επενδύσεις.  

Όλες αυτές οι επιπτώσεις οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου που θα 

δίνει κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας στις τράπεζες με σκοπό να αποφεύγονται 

πρακτικές που οδηγούν στην δημιουργία χρηματο-οικονομικών κρίσεων. Οι 

επιτροπές της Βασιλείας με τις αποφάσεις τους κατάφεραν να δώσουν το στίγμα της 

σωστής λειτουργίας ενός πιστωτικού ιδρύματος με τη ελπίδα αυτές οι πρακτικές να 

ακολουθηθούν και στο μέλλον από άλλες χώρες εκτός Ε.Ε και να αποτελέσουν ένα 

οδηγό μελλοντικής οικονομικήε σταθερότητας. 

 

 

 

 

5. Η επιτροπή της Βασιλείας 

 

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται το σύμφωνο της Βασιλείας, το θεσμικό της 

πλαίσιο και η λειτουργία της καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες ενίσχυσης και 

συμπλήρωσης του. ( Βασιλεία ΙΙ και Βασιλεία ΙΙΙ). 

 

5.1 Εισαγωγικά για το Σύμφωνο της Βασιλείας 
 

Μέχρι το 1974 είχε σημειωθεί μικρή πρόοδος όσον αφορά την τραπεζική ενοποίηση 

και την ενίσχυση της συνεργασίας και εποπτείας σε διεθνές επίπεδο. Στο πρώτο μισό 



της δεκαετίας του 1970 δυο σημαντικά γεγονότα επηρέασαν την μετέπειτα 

οικονομική αναδιάρθρωση. Πρώτον, η κατάργηση του διεθνούς νομισματικού 

συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτημιών (Bretton Woods, 1973) και 

δεύτερον η κατάρρευση της Bankhous I.D.Herstatt και της First National Bank. Κατά 

συνέπεια, οι διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών 11 χωρών, σχημάτισαν μια επιτροπή 

(Cooke, 1981, 1989) με σκοπό την προσαρμογή των εθνικών συστημάτων εποπτείας, 

ώστε να ανταποκρίνονται στον έλεγχο των πολύπλοκων τραπεζικών ομίλων με 

διεθνείς διασυνδέσεις, και τη στενή συνεργασία των εθνικών εποπτικών αρχών, για 

την παρακολούθηση της δραστηριότητας των «παγκόσμιων» τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Η επιτροπή ενώ έθεσε τις βάσεις για την τραπεζική ενοποίηση δεν προσδιόρισε με 

σαφήνεια την ύπαρξη ενός ενιαίου μηχανισμού- εποπτικής αρχής. Το αποφασιστικό 

αυτό βήμα έγινε το 1974, με τη σύσταση της Επιτροπής της Βασιλείας για την 

Τραπεζική Εποπτεία (Basle Committee οn Banking Supervision).   

 

 

5.1.1 Σύνθεση της επιτροπής της Βασιλείας 

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε από τους 

κεντρικούς τραπεζίτες της Ομάδας των δέκα Χωρών (G-10). Συστάθηκε το 1974 και 

συναντάται τακτικά τέσσερις φορές το έτος στην Τράπεζα για διεθνείς 

διακανονισμούς, όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένη η δωδεκαμελής Γραμματεία. 

Πήρε το όνομά της από την ελβετική πόλη Βασιλεία. Το σύνολο των μελών της 

συναποτελείται από ανώτερους αντιπροσώπους των τραπεζικών εποπτικών αρχών και 

κεντρικών τραπεζών από χώρες της G-10 (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Ολλανδία 

και Σουηδία) και από αντιπροσώπους του Λουξεμβούργου και της Ισπανίας. Κύριος 

στόχος  της ομάδας είναι η ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία σε θέματα 

οικονομικής, νομισματικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής, μέσα από τις τακτές 

συνεδριάσεις των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών 

τραπεζών των χωρών. 

Σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ολλανδία αρμόδιος φορέας για την άσκηση 

προληπτικής εποπτείας στις τράπεζες είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας. Στις 

υπόλοιπες χώρες η προληπτική εποπτεία ανήκει στην αρμοδιότητα διοικητικών 



αρχών εκτός της κεντρικής τράπεζας. Ειδικά στις ΗΠΑ, εποπτικές αρμοδιότητες στον 

τραπεζικό τομέα έχουν αφενός μεν η κεντρική τράπεζα, αφετέρου δε το Υπουργείο 

Οικονομικών και ο φορέας διαχείρισης του συστήματος εγγύησης καταθέσεων. 

 

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί, ότι Στο Group of Ten (G - 10), το οποίο 

διαμορφώθηκε το 1962 στο πλαίσιο λειτουργίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

συμμετέχουν με εκπροσώπους οκτώ κράτη (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γαλλία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ιταλία, Καναδάς, Ολλανδία και Βέλγιο) και με τις Κεντρικές τους 

Τράπεζες τρία κράτη: η Γερμανία (Deutche Bundesbank), η Σουηδία (Sweriges 

Riksbank) και, από το 1984, η Ελβετία (Schweizeriche Νationalbank). 

 

 

5.1.2 Η νομική φύση της Βασιλείας 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να ξεκαθαριστεί η φύση και το ρυθμιστικό πλαίσιο στο 

οποίο υπάγεται η Βασιλεία: 

 

• Η Βασιλεία δεν είναι ένας διεθνής οργανισμός αλλά μια de facto οργάνωση 

χωρίς νομική προσωπικότητα που λειτουργεί με την υποστήριξη της 

γραμματείας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.(Bank of International 

Settlement). 

 

• Οι κανόνες που περιέχονται στις εκθέσεις της δεν έχουν νομική 

δεσμευτικότητα παρά μόνο κατευθυντήριες γραμμές καλής πρακτικής. 

 

• Παρόλα αυτά οι παραπάνω εκθέσεις και οδηγίες τυχαίνουν εξαιρετικής 

αποδοχής από τις κεντρικές τράπεζες ανά την υφήλιο. 

 

 

 

 



5.2 Το σύμφωνο της Βασιλείας Ι 

 

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται το πρώτο σύμφωνο (Βασιλεία Ι), οι κανόνες, 

οι στόχοι και τα αποτελέσματα-αδυναμίες των πρακτικών αυτών. 

 

Το σημαντικότερο πρόβλημα της δεκαετίας του 1980, το οποίο και οδήγησε στην 

δράση της επιτροπής και στην έκδοση του μετέπειτα σύμφωνου της Βασιλείας 

(Βασιλεία Ι), ήταν η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Η συνεχής ανάπτυξη των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων, και κυρίως του πιστωτικού κινδύνου, ο οποίος την 

περίοδο εκείνη αναπτυσσόταν με ταχύ ρυθμό, οδήγησε στην επιδείνωση της 

κεφαλαιακής επάρκειας πλήθους μεγάλων διεθνών τραπεζών. 

 

Για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα και να εξασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία των κεντρικών τραπεζών των χωρών, τουλάχιστον στο group of 10, 

διαμορφώθηκε μια κοινή αντίληψη μεταξύ των μελών της Επιτροπής για την 

αναγκαιότητα και υιοθέτηση ενός Διεθνούς Συμφώνου (Συνθήκη). Ως  σκοπό είχε 

αρχικά την ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και 

κατά δεύτερον την απάλειψη κάθε πηγής δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού 

προερχόμενου από τις διαφορές στις ανάγκες και στη μέτρηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας στις διάφορες χώρες. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, ήταν το 

Δεκέμβριο του 1987 , η δημιουργία, ενός εγγράφου με σχετικές προτάσεις. Το 

έγγραφο αυτό, έπειτα από μια σειρά παρατηρήσεων, οριστικοποιήθηκε σε ένα 

σύστημα μέτρησης του κινδύνου, γνωστό ως Σύμφωνο (Συνθήκη) της Βασιλείας για 

την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel Capital Accord ή Basel I), το οποίο, αφού 

εγκρίθηκε από τις αρχές των χωρών της ομάδας των δέκα, δόθηκε για εφαρμογή στις 

τράπεζες τον Ιούλιο του 1988, ορίζοντας ως τελικό χρόνο εφαρμογής του συστήματος 

την 31-12-1992. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη δημοσιοποίηση του συμφώνου το 

1988 και έπειτα, το έγγραφο υιοθετήθηκε σταδιακά όχι μόνο από χώρες-μέλη της 

ομάδας των δέκα αλλά και από πολλές άλλες, ιδιαίτερα από χώρες με τράπεζες με 

διεθνείς δραστηριότητες. (Αγγελόπουλος, 2008) 

 

Η ουσία του συμφώνου, περιείχε την δημιουργία και εφαρμογή ενός πλαισίου 

μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων του 

ενεργητικού, θέτοντας ταυτόχρονα ένα ελάχιστο όριο απαιτούμενων εποπτικών 



κεφαλαίων ίσο με το 8% του σταθμισμένου ενεργητικού (δείκτης φερεγγυότητας). 

Με λίγα λόγια, ο συντελεστής φερεγγυότητας είναι ένας αριθμοδείκτης με αριθμητή 

τα εποπτικά ίδια κεφάλαια (regulatory capital) των πιστωτικών ιδρυμάτων και 

παρονομαστή το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός 

ισολογισμού, σταθμισμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το σύμφωνο της Βασιλείας : 

 

Εποπτικά κεφάλαια = Πιστωτικό κίνδυνο + κίνδυνο αγοράς 

 

Με δεδομένους συντελεστές στάθμισης κινδύνων και με το παραπάνω κλάσμα 

μεγαλύτερο του 8%. 

 

Συγκεκριμένα, για να έχει μια τράπεζα επαρκή κεφαλαιοποίηση πρέπει το συνολικό 

κεφάλαιο να υπερβαίνει το 8% του ενεργητικού προσαρμοσμένου ανάλογα με τον 

κίνδυνο. Το κεφάλαιο διακρίνεται στο βασικό κεφάλαιο (Tier I) και τα λοιπά ίδια 

κεφάλαια (Tier II), ενώ απαιτείται το πρώτο να είναι τουλάχιστον το 50% του 

συνόλου. Το Tier II περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και προβλέψεις για επισφαλή 

δάνεια, όπως και προνομιούχες μετοχές και μετατρέψιμα ομόλογα. Επομένως, έχουμε  

Συνολικός δείκτης κεφαλαίων = (Tier I + Tier II) / RAA >= 8%  

Δείκτης Πρωτογενούς κεφαλαίου = Tier I / RAA >= 4%  

όπου RAA = risk adjusted assets = ενεργητικό προσαρμοσμένο ανάλογα με τον 

κίνδυνο. 

Όπου το βασικό κεφάλαιο (Tier Ι) αποτελείται από: 



 Mετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά από κεφαλαιοποίηση κερδών, διαφορές υπέρ το 

άρτιον και λοιπά αποθεματικά, κέρδη εις νέον, καινοτόμους τίτλους Τier I, ιδίως 

προνομιούχες μετοχές μη σωρευτικού μερίσματος, δικαιώματα μειοψηφίας και τέλος 

αρνητικές διαφορές ενοποίησης.  

Τα συμπληρωματικά κεφάλαια (Τier II) αποτελούνται από:  

 

Αποθεματικά από την επανεκτίμηση της αξίας των παγίων, αποθεματικά για την 

κάλυψη γενικών τραπεζικών κινδύνων, δάνεια μειωμένης εξασφάλισης με ελάχιστη 

διάρκεια πέντε ετών, το 45% των θετικών διαφορών αποτίμησης του διαθεσίμου προς 

πώληση μετοχικού χαρτοφυλακίου και άλλα πιστωτικά μέσα αόριστης διάρκειας που 

προσομοιάζουν με ίδια κεφάλαια εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως 

προνομιούχες μετοχές σωρευτικού μερίσματος και υποχρεωτικώς μετατρέψιμα 

χρεόγραφα.  

Με βάση τους παραπάνω δείκτες ορίστηκαν και νέες κατηγορίες κεφαλαιακής 

επάρκειας, όπως και με τη μέθοδο της μόχλευσης. Συνεπώς:  

RAA = RAA εντός ισολογισμού + RAA εκτός ισολογισμού  

Στο ενεργητικό προσαρμοσμένο ανάλογα με τον κίνδυνο εντός ισολογισμού 

αθροίζονται οι αξίες των στοιχείων του ενεργητικού επί το αντίστοιχο ποσοστό 

κινδύνου, το οποίο μπορεί να έχει τις εξής τιμές: 0% (ομόλογα δημοσίου), 25% 

(λογαριασμοί εισπρακτέοι), 50% (στεγαστικά δάνεια), 100% (επιχειρηματικά δάνεια). 

Από την άλλη, στο ενεργητικό εκτός ισολογισμού, τα στοιχεία εκτός ισολογισμού 

μετατρέπονται σε ισοδύναμα στοιχεία εντός ισολογισμού, πολλαπλασιάζοντας αυτά 

τα στοιχεία με κάποιους συντελεστές μετατροπής. 

Το μεγαλύτερο επίτευγμα του συμφώνου της Βασιλείας ήταν η  επιβολή ενός 

ελάχιστου ενιαίου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τάξης του 8%, με αποτέλεσμα 

την εναρμόνιση του διεθνούς εποπτικού συστήματος, για πρώτη φορά. Μετά από την 

επιτυχή καθιέρωση των οδηγιών-συμφώνου στις χώρες της επιτροπής, ακολούθησαν 

και πολλές άλλες με σύννομη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία νέος δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας εξειδικεύτηκε και εισήχθη με τις Οδηγίες περί συντελεστή 

φερεγγυότητας και ιδίων κεφαλαίων.  

Όσον αφορά το ελληνικό πλαίσιο,  η εφαρμογή του συμφώνου σχετικά με τα 

εποπτικά ίδια κεφάλαια εξειδικεύτηκε με την ΠΔΤΕ 2053/92, τα θέματα της 



στάθμισης του ενεργητικού με την ΠΔΤΕ 2054/18.3.92, ενώ οι δύο πράξεις 

κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με την ΠΔΤΕ 2524/23.7.2003. (Αγγελόπουλος, 

2008) 

 

5.2.1 Τροποποιήσεις του σύμφωνου  (Βασιλεία Ι) 

 

Πολλοί από τους κανόνες που ορίστηκαν το 1988 τροποποιήθηκαν ώστε να 

προσαρμοστούν στα δεδομένα της εποχής. Μέχρι το 1997, το σύμφωνο άλλαξε 

τέσσερις φορές. Οι τρεις πρώτες τροποποιήσεις είχαν τεχνικό χαρακτήρα, καθώς 

αφορούσαν αλλαγές σε δευτερεύοντες διατάξεις. Η τέταρτη και τελευταία 

τροποποίηση είχε να κάνει με το περιεχόμενο του αρχικού συμφώνου, καθώς έπρεπε 

να καθιερωθεί ένα πλαίσιο κανόνων αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών για την κάλυψή τους τόσο έναντι του πιστωτικού κινδύνου, όσο και έναντι 

των κινδύνων της αγοράς. Συνεπώς τον Ιανουάριο του 1997, η Επιτροπή εξέδωσε 

τροποποίηση του πρώτου Συμφώνου για την κεφαλαιακή επάρκεια, ενσωματώνοντας 

στη συνθήκη του 1988, τους κινδύνους αγοράς που προέρχονται από τις ανοιχτές 

θέσεις των τραπεζών σε: (i) συνάλλαγμα, (ii) διαπραγματευόμενους τίτλους χρέους, 

(iii) μετοχές, (iv) εμπορεύματα, (v) δικαιώματα προαίρεσης. Ως καταληκτική 

ημερομηνία εφαρμογής των νέων διατάξεων ορίστηκε η 21-12-1997. 

 

 

 

Όσον αφορά το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, η παραπάνω τροποποίηση καθορίστηκε με την 

Οδηγία 96/3, ενώ στην Ελλάδα ενσωματώθηκε στο θεσμικό πλαίσιο με το Ν. 

2396/1996 και για τις τράπεζες εξειδικεύτηκαν με την ΠΔΤΕ 2397/1997. 

 

Οι τράπεζες πλέον για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της αγοράς, ήταν 

υποχρεωμένες να έως το τέλος του 1997 να διαχωρίσουν το χαρτοφυλάκιό τους σε 

δύο κατηγορίες: εκείνο που κατείχαν για εισόδημα ή επένδυση, το οποίο 

χαρακτηρίστηκε «επενδυτικό χαρτοφυλάκιο» και σε εκείνο που κατείχαν για 

μεταπώληση ή για διαπραγμάτευση στις δευτερογενείς αγορές, το οποίο 

χαρακτηρίστηκε «εμπορικό χαρτοφυλάκιο». (Αγγελόπουλος, 2008) 

 



Επιπλέον πρέπει να τονιστεί, ότι οι μέθοδοι μέτρησης των κινδύνων αγοράς στην 

κεφαλαιακή επάρκεια ήταν τυποποιημένες και λεπτομερώς αναλυόμενες στην 

τροποποίηση της Συνθήκης. Παράλληλα των μεθόδων που ορίστηκαν από την 

συνθήκη, οι τράπεζες μπορούσαν να επιλέξουν την ανάπτυξη βάσει αυστηρών 

ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και τη χρήση ενός εσωτερικού συστήματος, την 

Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk-VAR) για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων από τους αναλαμβανόμενους κινδύνους αγοράς του συνολικά. 

 

 

 

5.3 Αδυναμίες της Βασιλείας Ι 

 

Όπως προαναφέρθηκε η επιτροπή και το μετέπειτα σύμφωνο της Βασιλείας 

δημιούργησε ένα νέο καινοτόμο και ελπιδοφόρο περιβάλλον στον παγκόσμιο 

οικονομικό χάρτη. Όμως το πέρασμα του χρόνου και η συνεχώς μεταβαλλόμενη και 

εξελισσόμενη οικονομική πραγματικότητα φανέρωσαν τα αδύνατα σημεία του 

σύμφωνου κεφαλαιακής επάρκειας. Η σημαντικότερη ίσως αδυναμία που προκύπτει 

από την εφαρμογή του, είναι η μη αποτελεσματική διαφοροποίηση του πιστωτικού 

κινδύνου (Ζοπουνίδης, 2009).  

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να παρουσιαστούν οι σημαντικότερες ελλείψεις της 

συνθήκης της Βασιλείας Ι (www.bankofgreece.gr-Γκαργκάνας, 2003): 

 

• Η ομαδοποίηση στις κατηγορίες στάθμισης για τον πιστωτικό κίνδυνο είναι 

πολύ συγκεντρωτική και ως ένα βαθμό αυθαίρετη, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει επαρκής διαφοροποίηση με βάση τον πραγματικό πιστωτικό κίνδυνο 

κάθε χρηματοδοτικού ανοίγματος. 

 

 

• Δε λαμβάνονται υπόψη οι λοιποί κίνδυνοι και ειδικότερα, ο λειτουργικός 

κίνδυνος, δηλαδή κίνδυνος από ανεπάρκεια των πληροφορικών συστημάτων, 

http://www.bankofgreece.gr-γκαργκάνασ/


λάθη κατά τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, κατάχρηση κλπ., αλλά εμμέσως 

θεωρείται ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό και τον κίνδυνο 

αγοράς καλύπτουν και τους λοιπούς κινδύνους 

 

 

 

 

• Η εποπτική αντιμετώπιση ορισμένων τεχνικών και προϊόντων δεν είναι 

επαρκώς εξειδικευμένη, όπως για παράδειγμα η τιτλοποίηση απαιτήσεων και 

τα πιστωτικά παράγωγα, τεχνικές που έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη 

ως μέσα μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου στην αγορά ή σε άλλες εταιρίες, 

κυρίως τράπεζες και ασφαλιστικές. 

 

• Το εν λόγω Σύμφωνο όχι μόνο δεν παρέχει κίνητρα στις τράπεζες να 

αναπτύξουν βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης κινδύνων αλλά, αντίθετα, 

αφενός ενθαρρύνει σε ορισμένες περιπτώσεις την τυπική μόνο συμμόρφωση 

προς τις διατάξεις και, αφετέρου, υποχρεώνει τις τράπεζες που είχαν 

αξιόπιστα συστήματα υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου και των 

απαιτουμένων για την κάλυψή του κεφαλαίων να προβαίνουν σε διπλό 

υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων, ένα για εσωτερική χρήση και ένα για 

συμμόρφωση με τις εποπτικές διατάξεις. 

 

 

 

Τόσο τα παραπάνω  αδύνατα σημεία της Βασιλείας Ι όσο και η επιταγή των καιρών 

συνετέλεσαν στην αναδιάρθρωση του συμφώνου και στην δημιουργία της συνθήκης 

της Βασιλείας ΙΙ. 

 

 

 

 

5.4 Το σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ   

 



Παρά τα οφέλη και το επαναστατικό-ριζοσπαστικό πνεύμα του πρώτου συμφώνου, η 

ύπαρξη των αδυναμιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, οδήγησαν στον 

επανασχεδιασμό και στην δημιουργία ενός νέου πλαισίου, το σύμφωνο της Βασιλείας 

ΙΙ (Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards: a Revised Framework). Η επιτροπή προχώρησε από το 1999 σε 

εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους φορείς της αγοράς, με αποτέλεσμα την έκδοση 

του νέου συμφώνου τον Ιούνιο του 2004, με ημερομηνία εφαρμογής το 2007. 

Ανάλογη ήταν η δράση και η εξέλιξη της συνθήκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Το σύμφωνο περιελάμβανε ριζικές αλλαγές, άρτια συνυφασμένες με το σύγχρονο 

κλίμα των αγορών, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών. Ο 

ευρύς διάλογος μεταξύ της επιτροπής και των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 

συνετέλεσε στην γρηγορότερη ανάπτυξη και υιοθέτηση των κανόνων-οδηγιών της 

συνθήκης. Πρέπει να τονιστεί ότι η επιτροπή της Βασιλείας υλοποίησε αρχικά  ένα 

πιλοτικό σχέδιο σε 350 τράπεζες σε 40 χώρες, τα συμπεράσματα της οποίας 

αποτέλεσαν βασικό υλικό για τις νέες προτάσεις. 

 

Σκοπός του νέου συμφώνου που ονομάζεται και «a new capital adequacy», είναι να 

καταστήσει τις ρυθμίσεις, σχετικά με τα επίπεδα του κεφαλαίου που πρέπει να 

διατηρεί μια τράπεζα και πιο ευαίσθητες όσον αφορά το ύψος του αναλαμβανόμενου 

κινδύνου. Με τον τρόπο αυτόν αντανακλά την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της 

αγοράς στη διαχείριση του κινδύνου. (Αγγελόπουλος, 2008) 

 

 

5.4.1 Στόχοι του συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ 

 

Οι σημαντικότεροι στόχοι της νέας αυτής συνθήκης είναι οι εξής: 

 

 

 

• Ο προσδιορισμός των βασικών αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν τη 

διαδικασία αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές της πολιτικής και των 



μηχανισμών των τραπεζών για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής τους 

επάρκειας. 

 

• Η ενδυνάμωση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. 

 

• Η απόδοση έμφασης στη διαφάνεια της αγοράς και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των τραπεζών. 

 

• Η επαρκής κάλυψη του συνόλου των χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων, 

βάσει των διατάξεων του 1ου και 2ου πυλώνα. 

 

• Η αντιστοίχιση  των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών με τον πιστωτικό κίνδυνο 

που εμπεριέχεται σε κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα. 

 

• Η χρήση των εποπτικά αναγνωριζόμενων μέσων και τεχνικών αντιστάθμισης 

ή μεταφοράς των πιστωτικών κινδύνων. 

 

• Η ενθάρρυνση των τραπεζών για τη χρήση εσωτερικών συστημάτων 

μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. 

 

• Η επίτευξη μεγαλύτερης ευαισθησίας ως προς τον κίνδυνο των μεθόδων 

υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, έτσι ώστε να συνεπάγεται την 

ορθότερη ανακατανομή τους. 

 

• Η ενίσχυση της αρχής της πειθαρχίας που η αγορά επιβάλλει στα πιστωτικά 

ιδρύματα μέσω της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης ποιοτικών και ποσοτικών 

στοιχείων που επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης 

κινδύνων. 

 

 

 

Το νέο Σύμφωνο, λοιπόν, περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες-πυλώνες, ως 

αυτοί αναφέρονται παρακάτω, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στις εποπτικές αρχές 



και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αξιολογούν επαρκώς τα είδη των κινδύνων 

που αναλαμβάνουν. (Αγγελόπουλος, 2008) 

 

 

 

• τροποποίηση του πλαισίου υπολογισμού ελάχιστων κεφαλαιακών 

υποχρεώσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου  με την προσθήκη απαιτήσεων 

για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνου. 

 

• καθιέρωση διαδικασιών για τον έλεγχο σε μόνιμη βάση της επάρκειας των 

ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών από τις εποπτικές αρχές. 

 

• ενδυνάμωση της πειθαρχίας που επιβάλλει η αγορά στις τράπεζες μέσω της 

καθιέρωσης κανόνων δημοσίευσης οικονομικών και άλλων στοιχείων. 

 

 

 

Συνεπώς το σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ πέρα από την ενίσχυση και συμπλήρωση του 

πρώτου συμφώνου επιδίωκε την σταθερότητα και ομαλή λειτουργία του 

χρηματοτραπεζικού συστήματος. Αυτό ήταν άκρως απαραίτητο ιδίως μετά τα 

γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2001, τα οποία προκάλεσαν τεράστια αναταραχή στο 

σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και είχαν πολλαπλές επιπτώσεις σε όλους τους 

τομείς της κοινωνικής ζωής. 

 

Σύμφωνα με τον κ. Κυριακόπουλο (www.economia.gr, 2006), καμία άλλη διεθνής 

ρυθμιστική παρέμβαση δεν είχε στο παρελθόν τέτοιας έκτασης επίπτωση και ανάγκη 

προσαρμογών σε θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο για την άσκηση της εποπτείας ή 

στην οργάνωση και στη διαχείριση κινδύνων από τις ίδιες τις τράπεζες όσο η νέα 

προσέγγιση στο θέμα της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το πλαίσιο της 

Βασιλείας ΙΙ και της Οδηγίας 2006/48. Και αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που οι 

ρυθμίσεις είναι τόσο άμεσα προσανατολισμένες στις πρακτικές των ίδιων των 

τραπεζών. Ως εκ τούτου, οι εποπτικές αρχές οφείλουν να δημιουργούν ευέλικτα 

πρότυπα που αντανακλούν εντονότερα το επίπεδο διαφοροποίησης, όχι μόνον 

http://www.economia.gr/


ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών, αλλά και την 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων και μηχανισμών ελέγχου κάθε 

τράπεζας χωριστά. 

Συνολικά, οι νέες προτάσεις της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία αλλά και την 

αναθεώρηση του εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, 

κινούνται σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση. Η τροποποίηση του 

πλαισίου υπολογισμού κεφαλαιακών υποχρεώσεων των τραπεζών κρίθηκε επιτακτική 

ώστε να αναγνωριστούν οι επιχειρηματικές και τεχνολογικές εξελίξεις της αγοράς. 

(Ζοπουνίδης, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους τρεις πυλώνες του συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ 

 

 

 

 

 

 

Πινάκας : πυλώνες του συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ 

 



 

 

 

Εν συνεχεία, παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι τρεις πυλώνες της Βασιλείας ΙΙ. 

 

 

 

5.4.2 Πρώτος Πυλώνας (Pillar I) : Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 

 

Ο πρώτος πυλώνας επιφέρει πέντε σημαντικές αλλαγές-τροποποιήσεις σε σχέση με το 

παλαιότερο σύμφωνο. 

 

• Tροποποιεί την ισχύουσα τυποποιημένη μέθοδο (standardized approach) για 

τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η νέα τυποποιημένη μέθοδος 

διατηρεί τη λογική της υφιστάμενης μεθόδου με την απόδοση 

προκαθορισμένων συντελεστών στάθμισης κινδύνου. Εντούτοις επιτυγχάνει 

μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον κίνδυνο, στο μέτρο που οι συντελεστές 

κινδύνου προσδιορίζονται ανάλογα με τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του αντισυμβαλλομένου. 

 

 



• Αναγνωρίζει τη μέθοδο υπολογισμού βάσει εσωτερικών συστημάτων 

διαβάθμισης (internal ratings based approach), μέθοδο η οποία παρέχει στις 

τράπεζες δύο εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού, ανάλογα με το βαθμό 

εξέλιξης των εσωτερικών τους συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου: τη 

θεμελιώδη μέθοδο ( foundation approach) και την προηγμένη μέθοδο 

(advanced approach). Επισημαίνεται στο πλαίσιο αυτό ότι για το 

χαρτοφυλάκιο λιανικής (καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια) τα πιστωτικά 

ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο την προηγμένη μέθοδο. 

 

 

 

Για κάθε άνοιγμα η τράπεζα πλέον θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην τις παρακάτω 

παραμέτρους: 

 

• την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου  

(Probability of Default  -PD). 

 

• τη ζημιά σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρέωσης 

αντισυμβαλλομένου (Loss Given Default - LGD). 

 

• την έκθεση έναντι του αντισυμβαλλομένου (Exposure At Default - EAD). 

 

• την εναπομείνασα διάρκεια έως τη λήξη (Maturity - M). 

 

• διαμορφώνεται αναλυτικό πλαίσιο για την εποπτική μεταχείριση των 

τιτλοποιημένων απαιτήσεων (πλαίσιο που εξέλιπε εντελώς από το αρχικό 

Σύμφωνο). 

 

 

• Oι τράπεζες που πληρούν προϋποθέσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν 

μεθόδους άμβλυνσης του κινδύνου για να μειώσουν τις κεφαλαιακές 

επιβαρύνσεις τους, όπως: 

• εξασφαλίσεις 



• εγγυήσεις και πιστωτικά παράγωγα 

• συμψηφισμό στοιχείων εντός ισολογισμού 

 

 

 

 

• Τέλος, εισάγονται για πρώτη φορά κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να οριστεί ο λειτουργικός 

κίνδυνος: Ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος άμεσων ή έμμεσων 

ζημιών που έχουν ως αιτία:  

• την ανεπάρκεια/αποτυχία/ακαταλληλότητα  των θεσπισμένων 

εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων,   

• τον ανθρώπινο παράγοντα, ή  

•  εξωτερικά αίτια. 

 

 

 

 

 

 

Όπως αναφέρθηκε, η επιτροπή παρουσιάζει τρεις εναλλακτικούς τρόπους για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• τη μέθοδο του βασικού δείκτη (basic indicator approach): 

 

Οι Τράπεζες που εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο θα πρέπει να υπολογίζουν εποπτικά 

κεφάλαια ως ποσοστό του gross income με βάση τον παρακάτω τύπο:  



(Πηγή : Σημειώσεις επί της ≪Βασιλείας Ι και ΙΙ≫ του Καθηγητή και Προέδρου του 

ΤΟΕ του ΕΚΠΑ, κου Π. Πετράκη, στην ιστοσελίδα 

elearn.elke.uoa.gr_tutorials/Petrakis.doc) 

 

KBIA = GI * a 

 

Όπου:  

 

KBIA =  είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στην Basic Indicator Approach 

για τον λειτουργικό κίνδυνο. 

 

a = 15% (η Επιτροπή μελετά την τελική τιμή αυτού του συντελεστή) 

 

GI ο μέσος όρος του gross income των τριών τελευταίων χρόνων.  

 

Ο τελευταίος συντελεστής, gross income ορίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

GI = net interest income + net result of fees and commissions + net result of financial 

operations + other income excluding extraordinary or irregular items and 

profits/losses from sales of securities in banking book. 

 

Χρησιμοποιώντας την μέθοδο αυτή οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν 

τις προδιαγραφές οι οποίες αναγράφονται στο  “Sound Practices for the Management 

and Supervision of Operational Risk” που εξέδωσε η επιτροπή τον Φεβρουάριο του 

2003. 

 

 

 

• την τυποποιημένη μέθοδο (standardized approach) καθώς και 

εναλλακτική τυποποιημένη μέθοδο μόνο για τις δραστηριότητες λιανικής 

τραπεζικής και χορηγήσεων:  

 



Σε αυτήν την μέθοδο, προτείνεται εξειδίκευση των συντελεστών κατά τραπεζική 

δραστηριότητα και χρήση διαφορετικών οικονομικών δεικτών κατά περίπτωση. Οι 

Τράπεζες σύμφωνα με αυτή την εναλλακτική λύση, χωρίζουν τις δραστηριότητες 

τους σε οκτώ βασικές κατηγορίες (business lines). Τα εποπτικά κεφάλαια για το 

λειτουργικό κίνδυνο υπολογίζονται ως ποσοστό του gross income για κάθε business 

line με βάση τον παρακάτω τύπο: (Πηγή: Σημειώσεις επί της ≪Βασιλείας Ι και ΙΙ≫ 

του Καθηγητή και Προέδρου του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ, κου Π. Πετράκη, στην ιστοσελίδα 

elearn.elke.uoa.gr_tutorials/Petrakis.doc) 

 

 

ΚTSA = Σ(GI1-8 * b1-8) 

 

Όπου:  

 

ΚTSA οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στην Standardized Approach 

 

b1-8 = ποσοστό για κάθε business line, 

 

GI1-8 = ο μέσος όρος του gross income των τριών τελευταίων χρόνων για 

κάθε business line. 

Επιπλέον, προβλέπονται τα παρακάτω business lines και συντελεστές b
i:  

 

• Corporate Finance (18%) 

• Trading & Sales (18%) 

• Retail Banking (12%) 

• Commercial banking (15%) 

• Payment and Settlement (18%) 

• Agency Services (15%) 

• Asset Management (12%) 

• Retail Brokerage (12%) 

 



 

Και τέλος,  

 

• τη μέθοδο της προηγμένης μέτρησης (advanced measurement approach): 

 

Οι τράπεζες σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, υπολογίζουν τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις με βάση την δική τους μεθοδολογία αποτίμησης λειτουργικών κινδύνων. 

Για να εφαρμοσθεί η μεθοδολογία θα πρέπει να εκπληρώνονται μια σειρά από 

ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Οι τράπεζες που θα ακολουθήσουν αυτή την 

εναλλακτική λύση θα πρέπει να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον τρόπο κατανομής των τραπεζικών δραστηριοτήτων 

σύμφωνα με την προηγούμενη μέθοδο, υπολογίζει από ιστορικά δεδομένα και για 

συγκεκριμένες παραμέτρους την πιθανότητα να συμβούν ανάλογες περιπτώσεις σε 

κάποιο βάθος χρόνου και τη μέση απώλεια ανά περίπτωση. Οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις των τραπεζών που εφαρμόζουν αυτή τη λύση δεν μπορούν να είναι 

μικρότερες από το 75% των κεφαλαιακών απαιτήσεων που θα υπολογίζονταν 

σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο. (Πηγή : Σημειώσεις επί της ≪Βασιλείας Ι και 

ΙΙ≫ του Καθηγητή και Προέδρου του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ, κου Π. Πετράκη, στην 

ιστοσελίδα elearn.elke.uoa.gr_tutorials/Petrakis.doc) 

 

 

 

Το νέο Σύμφωνο της Βασιλείας ενθαρρύνει τις τράπεζες να εξομαλύνουν τις 

μετρήσεις αυτές, ενσωματώνοντας την εποπτεία κεφαλαίου στα συστήματα μέτρησης 

του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος. 

Επιπρόσθετα, παρέχει σαφή κίνητρα με τη μορφή των απαιτήσεων για ελάχιστα 

επίπεδα κεφαλαίου προκειμένου να υιοθετήσουν πιο κατανοητά και ακριβή 

συστήματα μέτρησης κινδύνων, όπως και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου 

της έκθεσής τους σε αυτούς. (Αγγελόπουλος 2008 / Ζοπουνίδης-Λεμονάκης 2009 / 

Γλύκας- Ξηρογιάννης-Σταϊκούρας, 2006 / Γκαργκάνας 2003) 

 



5.4.3 Δεύτερος Πυλώνας (Pillar IΙ) :   Εποπτεία της κεφαλαιακής   επάρκειας και 

των εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων 

 

 

Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει τέσσερις βασικές αρχές και διαρθρώνεται ως εξής: 

 

 

• Πρόβλεψη διαδικασιών από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εσωτερική 

αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και τη διαμόρφωση στρατηγικής 

για τη διατήρηση του επιπέδου ιδίων κεφαλαίων.  

 

• Καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών. 

 

• δυνατότητα επιβολής από την αρμόδια εποπτική αρχή κεφαλαιακής απαίτησης 

για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου καθ’ υπέρβαση του ελαχίστου 

ορίου (8%) σε συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα.  

 

• Καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέμβασης των εποπτικών αρχών σε 

περίπτωση επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού 

ιδρύματος. 

 

 

Η τήρηση των παραπάνω αποσκοπεί στην διαφάνεια, την αμερόληπτη και σωστή 

διαχείριση των τραπεζών και τέλος στην ορθή εκτίμηση των κινδύνων των οποίων 

αναλαμβάνουν οι εκάστοτε εποπτικές αρχές. Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι 

συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στη νέα Συνθήκη η αναγκαιότητα διαμόρφωσης 

και εφαρμογής ενός stress test, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη ακραία σενάρια, 

προκειμένου να υπολογίζει και την επίδραση ακραίων οικονομικών εξελίξεων στη 

λειτουργία της τράπεζας. 

 

 

 



 

5.4.4 Τρίτος Πυλώνας (Pillar ΙIΙ) :  Πειθαρχία-Διαφάνεια της αγοράς 

 

 

Ο τρίτος πυλώνας του σύμφωνου της Βασιλείας ΙΙ αφορά την πειθαρχία και την 

διαφάνεια της αγοράς. Ο ρόλος του είναι συμπληρωματικός καθώς ενισχύει τα 

θέματα κεφαλαιακής επάρκειας του πρώτου Πυλώνα και τα θέματα εποπτείας του 

δεύτερου Πυλώνα. Με τον όρο πειθαρχία, εννοείται η πλήρης τήρηση και εφαρμογή 

των οδηγιών- κατευθύνσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων τόσο σε θέματα λειτουργίας 

όσο και σε θέματα διοίκησης. Με τον όρο διαφάνεια, η Επιτροπή εννοεί την 

υποχρεωτική αποκάλυψη αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών που να καθιστούν 

τους ενδιαφερόμενους χρήστες αυτών των πληροφοριών, ικανούς να καταλήγουν σε 

ακριβείς και σαφείς εκτιμήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση, 

αποδοτικότητα, μελλοντικά σχέδια, συνολική έκθεση σε τραπεζικούς κινδύνους και 

πολιτική διαχείρισης κινδύνων μιας τράπεζας. 

 

Το ουσιαστικό πλεονέκτημα της ρύθμισης αυτής είναι η υποχρέωση των τραπεζών να 

δημοσιοποιούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν τους αναλαμβανόμενους 

χρηματοοικονομικούς και λοιπούς κινδύνους, με τη μέθοδο παρακολούθησης των 

κινδύνων και παράλληλα με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν, 

ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογήσουν σωστά τις 

τοποθετήσεις τους στον τραπεζικό κλάδο. 

 

Συνεπώς, επιτυγχάνεται η σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση των διαφόρων ειδών 

κινδύνου και  διασφαλίζεται η θέση των επενδυτών και λοιπών συμμετεχόντων στην 

αγορά.  

 

 

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας,  η αιτιολογική βάση των ρυθμίσεων του τρίτου πυλώνα έγκειται 

και στην εκτεταμένη ευχέρεια που παρέχει το νέο Σύμφωνο στα πιστωτικά ιδρύματα 

αναφορικά με τις μεθόδους εσωτερικών διαβαθμίσεων. Κάποιες εκ των υποχρεώσεων 



δημοσιοποίησης αποτελούν προϋπόθεση για τη χρήση ορισμένων μεθόδων. Συνεπώς, οι 

υποχρεώσεις δημοσιοποίησης αφορούν:  

 

• τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα,  

 

• τις διαδικασίες διαχείρισής τους, και  

 

• την ποιότητα των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την 

κάλυψη των κινδύνων.  

 

 

 

 

 

 

Συνοπτικά, τα σύμφωνα της Βασιλείας Ι και ΙΙ και οι πυλώνες  παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας: Βασιλεία Ι και ΙΙ  

 

 

 

 



 ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι 

Απλός 

Υπολογισμός 

συντελεστών 

στάθμισης και 

δείκτη 

κεφαλαιακής 

επάρκειας 

Απλή διαδικασία 

εποπτικής εξέτασης 

Δημοσιοποίηση 

στοιχείων κατά 

βούληση 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

ΙΙ 

Νέο, εξελιγμένο 

και 

τεκμηριωμένο 

σύστημα για τον 

υπολογισμό του 

ελάχιστου δείκτη 

κεφαλ. 

Επάρκειας που 

ενσωματώνει τον 

λειτουργικό 

κίνδυνο 

Νέα λεπτομερής 

διαδικασία 

εποπτικής εξέτασης 

Δημοσιοποίηση 

στοιχείων με 

λεπτομέρεια και 

ακρίβεια 

 

 

 

Περισσότερη 

ευαισθησία στην 

αξιολόγηση 

κινδύνου 

 

Παρέμβαση 

εποπτικής αρχής για 

κινδύνους που δεν 

αντιμετωπίζονται 

στον Πυλώνα Ι 

Αξιολόγηση 

συστημάτων 

διαβάθμισης και 

συγκέντρωσης 

χαρτοφυλακίου 

Δεν υπάρχουν 

αλλαγές για τον 

κίνδυνο της 

αγοράς 

Εκτιμήσεις 

κινδύνου μέσω 

προγραμμάτων 

προσομοίωσης 



ακραίων 

καταστάσεων 

 

 

 

5.5 Συμπεράσματα από το σύμφωνο της Βασιλείας 

 

 

Σε γενικές γραμμές, τα σύμφωνα της Βασιλείας και ειδικότερα το δεύτερο, απέδειξαν 

την αναγκαιότητα της εφαρμογής και πλήρης τήρησης των οδηγιών τους ωστέ, 

αφενός μεν να συμβαδιζουν με την σύχγρονη οικονομική πραγματικότητα και 

αφετέρου να προφυλάξουν και να διασφαλίσουν τους επενδυτές και λοιπούς 

εμπλεκόμενους στην αγορά. Τα σύμφωνα της Βασιλείας περλαμβάνουν τόσο οφέλη 

οσο και αδυναμίες. 

 

Εν συντομία, τα κυριότερα οφέλη από την αλλαγή του συμφώνου είναι τέσσερα: 

 

 

 

 

• Την μείωση των ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο διαμέσω α) της αύξησης της 

πειθαρχίας και της διαφάνιες στις διαδικασίες και πολιτικές πιστοδοτήσεων, 

ανακτήσεων και διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων και β) της δυνατότητας 

εντοπισμού και διαχωρισμού των δανειοληπτών και μορφών δανειοδότησης 

ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, με βάση τα εσωτερικά συστήματα 

διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου. Ουσιαστικός στόχος είναι η προσέλκυση 

των καλύτερων πελατών (cherry picking) και η κατάλληλη δόμηση της 

μορφής πιστοδότησης, βελτιστοποιώντας την πιθανότητα αποπληρωμής, μέσω 

της χρήσης τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου (π.χ. εξασφαλίσεις, 

εγγυήσεις, συμφωνίες συμψηφισμού). 

 

 



• Τη βελτίωση της πολιτικής και διαδικασίας σχηματισμού προβλέψεων για 

επισφαλή δάνεια. Η ορθή πληροφόρηση σχετικά με τα στοιχεία κινδύνου τόσο 

σε επίπεδο αντισυμβαλλόμενου όσο και απαίτησης (δανείου) παρέχουν στο 

πιστωτικό ίδρυμα μια ορθή εικόνα των πιο αποδοτικών δανείων ή 

χαρτοφυλακίων. Οι παράμετροι κινδύνου (πιθανότητα αθέτησης, ζημιά και 

έκθεση σε περίπτωση αθέτησης) στα πλαίσια της νέας Συνθήκης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, με κατάλληλες προσαρμογές, στο σχηματισμό προβλέψεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

 

• Τη βελτίωση της τιμολόγησης ενσωματώνοντας τις παραμέτρους κινδύνου 

(risk adjusted pricing). Οι βελτιωμένες δυνατότητες εντοπισμού και 

διαχωρισμού των δανειοληπτών και μορφών δανειοδότησης, ανάλογα με τον 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο, μπορούν να υποστηρίξουν μια διαφοροποιημένη 

τιμολογιακή πολιτική (δίνοντας στους συνεπείς πελάτες με χαμηλότερο 

επιτόκιο). Η παραπάνω πολιτική παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού 

ελκυστικών πηγών εσόδων και επιτρέπει στις πιστοδοτικές μονάδες να 

αποδείξουν και στον πελάτη και στο πιστωτικό ίδρυμα ότι το παρεχόμενο 

επιτόκιο του δανείου είναι λογικό λαμβάνοντας υπόψη τον αναλαμβανόμενο 

κίνδυνο. 

 

• Τη μείωση των λειτουργικών ζημιών ή / και του λειτουργικού κόστους 

διαμέσω δύο τύπων, α) της δομημένης τακτικής καταγραφής (δημιουργία 

βάσης δεδομένων λειτουργικού κινδύνου) και ανάλυσης των στοιχείων 

ζημιών, και β) της ανάπτυξης ενός πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού 

κινδύνου δομημένου και εστιασμένου στις διαδικασίες με χρήση 

εξειδικευμένων εργαλείων / μεθοδολογιών [(π.χ. περιοδικών 

αυτοαξιολογήσεων κινδύνων και ελέγχων (Risk Control Self Assessment-

RCSA), Βασικών Δεικτών Κινδύνου (Key Risk Indicators-KRIs)]. Τα εν λόγω 

εργαλεία θα διαθέτουν ικανότητα πρόβλεψης ενδεχόμενων γεγονότων και 

πιθανών ζημιών και θα αποτελούν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 

(early warning system) για ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων. Η 

πληροφόρηση από ένα πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου, το οποίο 

αποτελεί ταυτόχρονα και σύστημα ελέγχου με δυνατότητα μετεξέλιξης σε 

σύστημα διαχείρισης ολικής ποιότητας (total quality management), θα 



οδηγήσει στη βελτίωση και στον ανασχεδιασμό των υφιστάμενων 

διαδικασιών και, συνεπώς, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους. 

(www.economia.gr, Χαραλαμπίδης, 2006) 

 

 

Πέραν των πλεονεκτημάτων, πρέπει να επισημανθούν οι ελλείψεις και τα 

μειονεκτήματα της συνθήκης που οδηγησαν τελικά στην αναθεώρηση και τον 

επαναπροσδιορισμό της μέσα στα πλαίσια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης του 

2007. Σύμφωνα με τον κ. Χ. Γκόρτσο (2007) έχουν καθιερωθεί κανόνες, οι οποίοι 

κρίνονται ως αναποτελεσματικοί, όπως ενδεικτικά οι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας 

των τραπεζών, οι οποίοι εντείνουν την «προκυκλικότητα», δηλαδή ωθούν τις 

τράπεζες να χορηγούν περισσότερα δάνεια κατά τη διάρκεια της ανόδου του 

οικονομικού κύκλου και να είναι πιο διστακτικές στην πιστωτική τους δραστηριότητα 

κατά τη διάρκεια της ύφεσης, και οι κανόνες το κόστος της εφαρμογής των οποίων σε 

ορισμένες περιπτώσεις υπερακοντίζει τα οφέλη από την υιοθέτησή τους, τουλάχιστον 

ως προς ορισμένες διαστάσεις τους (με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ορισμένους 

κανόνες για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών). 

 

Εδώ θα επισημανθούν τα τέσσερα βασικά μειονεκτήματα: 

 

• Ο ορισμός του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο επίπεδο του 4% δεν ήταν 

αρκετός για να καλύψει τις τεράστιες ζημιές που υπέστησαν οι τράπεζες λόγω 

της πρόσφατης κρίσης. 

 

• Οι οίκοι αξιολόγησης, υπεύθυνοι για την εκτίμηση του κινδύνου της αγοράς, 

εμφανίστηκαν ευάλλωτοι στις διάφορες συγκρούσεις συμφερόντων του 

οικονομικού γίγνεσθαι. 

 

• Έιναι γεγονός ότι η κεφαλαιακή απαίτηση είναι προκυκλική. Στην περίπτωση 

ανόδου της οικονομίας, οι τιμες των περουσιακών στοιχείων αυξάνουν με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για τους φορείς της αγοράς που 

οδηγεί τελικά στην μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Συνεπώς σε 



περιόδους ύφεσης συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο δημιουργόντας τεράστιο 

πρόβλημα στο τραπεζικό κλάδο. 

 

 

• Το σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ έδινε την δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα 

να χρησιμοποιούν την διαδικασία της τιτλοποίησης. Αυτό όμως οδήγησε στην 

μεγαλύτερη έκθεση των τραπεζών καθώς η μείωση των κεφαλαιακών 

διαθεσίμων συντέλεσε στην αύξηση του κινδύνου και της μόχλευσης τους.  

   

 

Τέλος υπήρξαν αρκετές δυσκολίες εφαρμογής των παραπάνω συμφώνων λόγω τις 

διαφορετικότητας των χωρών. Παράλληλα η απότομη πιστωτική επέκταση δεν ήταν  

δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς τις απαραίτητες υποδομές διαχείρισης κινδύνου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι χώρες όπως η Νότια Κορέα  ή αυτές της πρώην 

ανατολικής Ευρώπης.  Δεν είναι τυχαίο το ότι στις χώρες αυτές με απότομη και 

μεγάλη πιστωτική επέκταση είναι μεγάλο το ενδιαφέρον για ίδρυση Credit Bureaux. 

Aν και σε πολλές από αυτές τις χώρες, οι τράπεζες δεν είναι άμεσα υποχρεωμένες να 

εφαρμόσουν τη Βασιλεία ΙΙ, εντούτοις, πολλοί οργανισμοί ήδη βαδίζουν στο 

μονοπάτι της υλοποίησης έστω και εάν το μονοπάτι αυτό δεν τερμάτιζε το 2007. 

Πέρα από την έλλειψη υποδομής στους ίδιους τους οργανισμούς όσο και στις αγορές 

που αυτοί δραστηριοποιούνται, το υψηλό κόστος και η ολιγόχρονη εμπειρία σε 

θέματα της εκάστοτε ρυθμιστικής αρχής (κεντρικής τράπεζας) είναι μερικές από τις 

δυσκολίες εφαρμογής. 

 

 

 

5.6 Η ενσωμάτωση της Βασιλείας στην ελληνική πραγματικότητα 

 

 

Η Ελλάδα οντάς ενεργό μέρος και οντότητα της Ευρωπαϊκής κοινότητας ακολούθησε 

και ενσωμάτωσε τους κανόνες και οδηγίες που ορίστηκαν από την επιτροπή της 

Βασιλείας. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2007. Ειδικότερα 



δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 3601/2007 ο οποίος 

παραθέτεται ως εξής: « Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά 

ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

178/01.08.2007). 

 

Με τον παραπάνω νόμο ενσωματώνονται στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία οι 

βασικές διατάξεις των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, 

2006/48/ΕΚ «για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών 

ιδρυμάτων» και 2006/49/ΕΚ «για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των 

επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων». Οι διατάξεις αυτές 

ενσωματώθηκαν με Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος βάσει ειδικών 

εξουσιοδοτήσεων του νόμου 3601/2007. Ειδικότερα στις 20 Αύγουστου 2007 

δημοσιεύτηκαν οι εξής διατάξεις: 

 

• ΠΔ/ΤΕ 2587/20.8.2007: 

 

Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους 

στην Ελλάδα 

 

• ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007: 

 

Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με 

την τυποποιημένη προσέγγιση 

 

• ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007: 

 

Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με 

την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων 

 

• ΠΔ/ΤΕ 2590/20.8.2007: 

 

Ελάχιστες  κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για το λειτουργικό 

κίνδυνο 



 

 

• ΠΔ/ΤΕ 2591/20.8.2007: 

 

Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο 

της αγοράς 

 

• ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007: 

 

Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά 

με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και την 

διαχείριση τους 

 

 

• ΠΔ/ΤΕ 2593/20.8.2007: 

 

Υπολογισμός σταθμισμένων ανοιγμάτων για θέσεις σε τιτλοποίηση 

 

 

 

• ΠΔ/ΤΕ 2594/20.8.2007: 

 

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου 

 

 

• ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007: 

 

Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης 

επάρκειας εσωτερικού κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της 

διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την τράπεζα της Ελλάδος 

 

 

• ΠΔ/ΤΕ 2596/20.8.2007: 

 



Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

 

 

 

 

Εν κατακλείδει, πρέπει να επισημανθεί ότι παρόλα τα πλεονεκτήματα που παρείχε η 

Βασιλεία ΙΙ, οι σημαντικές της ελλείψεις και η πρόσφατη μεγάλου μεγέθους 

χρηματοοικονομική κρίση  του 2007 δεν μπόρεσε να θωρακίσει τα πιστωτικά 

ιδρύματα. Η αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής των κανόνων και το κλίμα φόβου 

κατέστησαν ευάλλωτη την αγορά και τους επενδυτές, πράγμα το οποίο οδήγησε την 

επιτροπή στην αναθεώρηση του συμφώνου για μια ακόμα φορά και την δημιοργία 

της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙΙ. 

 

 

 

5.7 Βασιλεία ΙΙΙ 

 

 

Το ενακτήριο λάκτισμα της μεγαλύτερης μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης, η κατάρρευση της Lehman Brothers, της τέταρτης μεγαλύτερης επενδυτικής 

τράπεζας των ΗΠΑ, την 15η Σεπτεμβρίου 2008, σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας 

περιόδου για τα οικονομικα δρώμενα, τόσο σε επίπεδο αντίληψης όσο και σε 

εφαρμόγη των νέων δεδομένων. 

 

 

Μετά από χρονοβόρες και συστηματικές διαβουλεύσεις της επιτροπής της Βασιλείας, 

στις 16 Δεκεμβρίου του 2010, εκδόθηκαν για την Τραπεζική Εποπτεία οι δύο 

εκθέσεις που συνθέτουν το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που είναι γνωστό ως 

«Βασιλεία ΙΙΙ». Στόχος του νέου αυτού συμφώνου είναι η ενίσχυση της μικρο-

προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών, και η 

αντιμετώπιση, μέσω μακρο-προληπτικών πολιτικών, του συστημικού κινδύνου που 

μπορεί να εκδηλωθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 



 

Οι εκθέσεις της επιτροπής είναι:  

 

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

systems, 

• Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards 

and monitoring. 

 

 

 

Οι παραπάνω εκθέσεις συντέλεσαν στην μετάβαση από την Βασιλεία ΙΙ στην 

Βασιλεία ΙΙΙ όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω γράφημα. 

 

 

 

Πίνακας: Μετάβαση από την Βασιλεία ΙΙ στην Βασιλεία ΙΙΙ  

 

 

 

 

 

(πηγή: Basel II-III: Disclosure Requirement on Remuneration) 



 

 

Ακολουθώντας το ιστορικό χρονικό του συμφώνου, στις 13 Ιανουαρίου 2011, η 

Επιτροπή εξέδωσε δελτίο τύπου, με τίτλο «Basel Committee issues final elements of 

the reforms to raise the quality of regulatory capital». Το κανονιστικό πλαίσιο της 

«Βασιλείας ΙΙΙ» περιλαβάνουν οι δυο παραπάνω εκθέσεις. Με τις διατάξεις τους 

καθιερώνεται ένα νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για τις διεθνείς τράπεζες, με 

αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου και στόχο την ενδυνάμωση της σταθερότητας 

του τραπεζικού συστήματος διεθνώς, μέσω δύο τρόπων: 

 

•  την ενίσχυση της μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στη 

λειτουργία των τραπεζών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 

τραπεζών σε περιόδους έντασης, 

 

• την αντιμετώπιση, μέσω μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης, του 

συστημικού κινδύνου που μπορεί να εκδηλωθεί στο σύνολο του τραπεζικού 

συστήματος, και, κυρίως, της «προκυκλικής» μεγέθυνσης του εν λόγω 

κινδύνου σε βάθος χρόνου. 

 

 

Μελετώντας το γενικό πλαίσιο, η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας 

απαιτεί πλέον από τα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν ίδια κεφάλαια που θα ανέρχονται 

στο 7% των στοιχείων του ενεργητικού τους, καθώς και περαιτέρω 2,5% 

«προφύλαξη» προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε μελλοντικά τεστ. Οι τράπεζες που 

δεν θα κατορθώσουν να ανταποκριθούν στους όρους, δεν θα μπορούν να 

καταβάλλουν μέρισμα, αν και δεν θα υποχρεωθούν να αυξήσουν το κεφάλαιό τους. 

Επιπρόσθετα, οι προσδιορισμοί αναφορικά με το τι ορίζεται ως κεφάλαιο και μέγεθος 

ρίσκου έχουν επίσης γίνει πιο αυστηροί. Ο Ζαν Κλωντ Τρισέ ως ο τότε πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρόεδρος της ομάδας διαπραγμάτευσης, 

χαρακτήρισε τη συμφωνία «θεμελιώδη ενίσχυση των διεθνών κεφαλαιουχικών 

κανόνων.  Η συνεισφορά τους στη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα 

και ανάπτυξη θα είναι ουσιαστική», ενώ εξέφρασε και την πεποίθησή του ότι οι 



αμερικανικές αρχές θα υιοθετήσουν πλήρως το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της 

Επιτροπής της Βασιλείας. (www.avgi.gr) 

 

Όσον αφορά την Ευρωπακή ένωση, η υιοθέτηση της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙΙ 

ολοκληρώθηκε το 2012, μέσω νομοθετικών πράξεων (Κανονισμού και Οδηγίας) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τις οποίες επείλθαν ευρύτατες 

τροποποιήσεις σε διατάξεις των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, καθώς και η 

προσθήκη νέων κεφαλαίων. Η ενσωμάτωση των κανόνων στην Ελλάδα και στο 

τοπικό δίκαιο εφαρμόστηκε με τον νόμο Ν.4261/2014. 

 

 

 

5.7.1 Οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ 

 

 

Οι διατάξεις του νέου συμφώνου και του κανονιστικού πλαισίου που το διέπει,  

άρχισαν να εφαρμόζονται σταδιακά, από την 1η Ιανουαρίου 2013 με καταλητική 

ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου 2019, και μπορούν να διαχωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: 

• Την πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνουν οι διατάξεις μέσω των οποίων 

επέρχονται τροποποιήσεις και προσθήκες σε διατάξεις του ισχύοντος 

κανονιστικού πλαισίου, που διέπει την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών 

τραπεζών (Βασιλεία ΙΙ). 

 

• Στην δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι διατάξεις με τις οποίες καθιερώνονται 

«καινοτόμα στοιχεία», οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω σε εκείνες μέσω των 

οποίων καθιερώνονται νέοι κανόνες μικρο-προληπτικής, κυρίως, ρυθμιστικής 

παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών, και τέλος σε εκείνες με τις οποίες 

καθιερώνονται κανόνες μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης.  

 

 

 

 

http://www.avgi.gr/


Παρακάτω παρουσιάζεται μια εκτενέστερη ανάλυση και των δυο κατηγοριών. 

 

5.7.2  Τροποποιήσεις - προσθήκες στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (κατηγορία 1) 

 

 

• Ελάχιστα ιδία κεφάλαια 

 

Η σημαντικότερη τροποποίηση της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αφορά τον ορισμό των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων τους. 

 

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας παραμένει στο ποσοστό του 8% και συνεχίζει να 

ισούται με το λόγο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων Tier I και Tier II προς το σύνολο 

του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού σύμφωνα με τον παρακάτω 

τύπο: 

 

 8% 

 

 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί τα ιδία κεφάλαια Tier I διαχωρίζονται σε δύο ομάδες: 

 

 

 

• Στα κύρια στοιχεία, τα οποία και ονομάζονται «common equity Tier I 

capital» περιλαμβάνονται: 

 

 

• Η αξία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε επίπεδο κοινών μετοχών 

(με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου), αποκλειομένων όλων των κατηγοριών 

προνομιούχων μετοχών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 



• Τα αποτελέσματα εις νέον (“retained earnings”), περιλαμβανομένων και των    

προσωρινών. 

 

 

• Τα εμφανή αποθεματικά (“disclosed reserves”) 

 

 

• Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι κοινές μετοχές οι οποίες έχουν εκδοθεί 

από θυγατρικές επιχειρήσεις των τραπεζών που υπάγονται στην ενοποιημένη 

εποπτεία τους, και κατέχονται από τρίτους(“minority interest”). 

 

 

• Η διαφορά από την έκδοση των ανωτέρω κατηγοριών κοινών μετοχών υπέρ 

το άρτιο. 

 

 

 

• Στα πρόσθετα στοιχεία «additional Tier I capital» περιλαμβάνονται: 

 

• Προνομιούχες μετοχές και ομολογιακοί τίτλοι που πληρούν, κυρίως, τους 

ακόλουθους όρους: είναι μη καθορισμένης διάρκειας, έχουν εκδοθεί και το 

ποσό της έκδοσης έχει καταβληθεί πλήρως, είναι μειωμένης εξασφάλισης 

έναντι των καταθετών και όλων των εν γένει πιστωτών, δεν περιέχουν ρήτρα 

προσαύξησης της προκαθορισμένης απόδοσής τους σε περίπτωση μη άσκησης 

του δικαιώματος ανάκλησής τους (“step-up clause”), ή παρεμφερή ρήτρα 

(“redeem clause”), μπορούν να ανακληθούν από τον εκδότη τους μόνο μετά 

την παρέλευση πενταετίας, και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. 

  

• Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τίτλοι με τα ως άνω χαρακτηριστικά οι 

οποίοι έχουν εκδοθεί από θυγατρικές επιχειρήσεις των τραπεζών που 

υπάγονται στην ενοποιημένη εποπτεία τους, κατέχονται από τρίτους, και δεν 

περιλαμβάνονται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων. 



  

 

• Η διαφορά από την έκδοση προνομιούχων μετοχών που εντάσσονται στην εν 

λόγω κατηγορία υπέρ το άρτιο. Κατά συνέπεια, μεταξύ όλων των υπολοίπων 

αλλαγών που επέρχονται: 

 

• οι προνομιούχες μετοχές μη καθορισμένης διάρκειας που δεν 

παρέχουν δικαίωμα σωρευτικού με ρίσματος για παρελθούσες 

χρήσεις συνεχίζουν μεν να εντάσσονται στα βασικά ίδια κεφάλαια 

των τραπεζών, με ποσοτικούς όμως περιορισμούς, 

• οι καινοτόμοι τίτλοι (“innovative instruments”) οι οποίοι, σύμφωνα 

με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, εντάσσονται στα βασικά ίδια 

κεφάλαια των τραπεζών μέχρι ποσοστού 15% θα παύσουν να 

περιλαμβάνονται σε αυτά. 

 

Εν συνεχεία παρατείθενται οι νέες οδηγίες για τα συμπληρωματικά ιδία κεφάλαια 

(Tier II capital): 

 

• Προνομιούχες μετοχές και ομολογιακοί τίτλοι, ορισμένης διάρκειας, 

τουλάχιστον πενταετούς. 

 

 

• Τίτλοι, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από θυγατρικές επιχειρήσεις των τραπεζών 

που υπάγονται στην ενοποιημένη εποπτεία τους, κατέχονται από τρίτους, και 

δεν περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια. 

 

 

• Η διαφορά από την έκδοση προνομιούχων μετοχών που εντάσσονται στην εν 

λόγω κατηγορία υπέρ το άρτιο. 

 

 

• Ειδικά κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους (“general 

provisions/general loan loss reserves”), εφόσον κατά τον υπολογισμό της 



κεφαλαιακής απαίτησης για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου 

ακολουθείται η τυποποιημένη προσέγγιση και τηρούνται, επιπλέον, 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 

 

Κατά συνέπεια, τα αφανή αποθεματικά (“undisclosed reserves”), καθώς και τα 

αποθεματικά από την αναπροσαρμογή πάγιων στοιχείων του ενεργητικού και οι 

διορθώσεις αξίας χρηματοπιστωτικών μέσων (“revaluation reserves”), τα οποία, 

σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, εντάσσονται στα συμπληρωματικά ίδια 

κεφάλαια των τραπεζών, θα παύσουν να περιλαμβάνονται σε αυτά (Χ. Γκόρτσος 

2007). 

 

Οι αλλαγές στα ποσοτικά όρια  

 

Το νέο σύμφωνο της Βασιλείας έθεσε νέες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των 

τραπεζών, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεχή βάση: 

 

• Τα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων πρέπει να ανέρχονται σε 

ποσοστό τουλάχιστον 4,5% των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού 

των τραπεζών και των στοιχείων εκτός ισολογισμού. 

 

• Το σύνολο των βασικών ιδίων κεφαλαίων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 

τουλάχιστον 6,0% των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού τους και των 

στοιχείων εκτός ισολογισμού (από 4,0% με βάση το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο). 

 

• Το σύνολο των ελαχίστων ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών (βασικών και 

συμπληρωματικών) θα συνεχίσει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 8,0% 

των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός 

ισολογισμού. Επαγωγικά, πάντως, προκύπτει ότι το ύψος των 

συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2%. 

 



Παράλληλα, τα κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους, δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνουν το 1,25% των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού τους και των 

στοιχείων εκτός ισολογισμού, όπως και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

 

Ακόμα η πιο σημαντική αλλαγή είναι αυτή που αφορά τα εναλλακτικά ιδία κεφάλαια 

(Tier III capital) τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες για την 

κάλυψη τους από τους κινδύνους της αγοράς, τα οποία και καταργούνται. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός πίνακας με τα νέα ποσοστά 

κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών. 

Πίνακας  

 

 Κύρια στοιχεία 

βασικών 

ιδίων κεφαλαίων 

Σύνολο βασικών 

ιδίων κεφαλαίων 

Συνολική 

κεφαλαιακή 

απαίτηση  

Ελάχιστα ιδία 

κεφάλαια (από 

1/1/2015) 

4,5% 

 

(από 2%) 

6,0% 

 

(από 4%) 

8,0% 

 

(αμετάβλητο) 

Κεφαλαιακό 

απόθεμα για 

λόγους 

συντήρησης (από 

1/1/2019) 

2,5% 

 

(νέο) 

  

Άθροισμα των δύο 

παραπάνω 

κατηγοριών (από 

1/1/2019) 

7,0% 8,5% 10,5% 

Αντικυκλικό 

κεφαλαιακό 

απόθεμα (από 

1/1/2019) 

0 - 2,5% 

 

(νέο) 

  

 



5.7.3 Καινοτόμα στοιχεία του νέου κανονιστικού πλαισίου (κατηγορία 2) 

 

 

Α.  Συντελεστής μόχλευσης 

 

Μέχρι τώρα η μόχλευση ήταν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία διαχωρισμού των 

υγειών από τις προβληματικές τράπεζες. Επίσης η υπερβολική μόχλευση των 

τραπεζών ήταν ένα από τα αίτια της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης. 

Συνεπώς για λόγους πρόληψης και αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων στο εγγύς 

μέλλον η «Βασιλεία ΙΙΙ» με ακόλουθες διατάξεις καθιερώνει ένα απλό συντελεστή 

μόχλευσης, ο οποίος δεν βασίζεται στον κίνδυνο (δηλαδή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και εκτός ισολογισμού των τραπεζών δεν σταθμίζονται με συντελεστές 

κινδύνου), και θα εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς τις απαιτήσεις κεφαλαιακής 

επάρκειας ως “backstop measure”. 

 

Ο συντελεστής μόχλευσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 3%, έχει σχεδιαστεί 

αρχικά ώστε να έχει: 

 

• ως αριθμητή τα βασικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών και 

 

• ως παρονομαστή τα ανοίγματά τους, εντός και εκτός ισολογισμού, βάσει της 

λογιστικής τους αξίας, χωρίς στάθμιση κατά τον κίνδυνο και χωρίς δικαίωμα 

συμψηφισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου συντελεστή ξεκίνησε από τις 1 Ιανουαρίου 

2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017, με υποχρέωση δημοσιοποίησης την 1 Ιανουαρίου 

2015. 

 

 

Β. Συντελεστές ρευστότητας 

 

Σύμφωνα με τον Χ. Γκόρτσο (2007), με το νέο κανονιστικό πλαίσιο καθιερώνονται 

για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο δύο συντελεστές ρευστότητας των τραπεζών 

(“liquidity ratios”): 



 

• ένας βραχυχρόνιος, ο συντελεστής κάλυψης ρευστότητας-liquidity coverage 

ratio, «LCR» 

 

• ένας μακροχρόνιος, ο συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης-net 

stable funding ratio, «NSFR». 

 

 

 

(α) Ο συντελεστής κάλυψης ρευστότητας 

 

Με την καθιέρωση του εν λόγω συντελεστή επιδιώκεται η διασφάλιση της ύπαρξης 

επαρκών, υψηλής ποιο τητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού, ώστε να 

καλυφθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο εν λόγω συντελεστής, το ύψος του οποίου 

πρέπει να ισούται ή να υπερβαίνει το 100%, ορίζεται ως ο λόγος: 

 

 

• του αποθέματος των υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων του 

ενεργητικού, 

 

• προς το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών κατά τη διάρκεια των 

επόμενων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, όπως αυτό και αυτές 

καθορίζονται με τις εκτενέστατες και λεπτομερείς διατάξεις του νέου 

κανονιστικού πλαισίου. 

 

 

(β) Ο συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης 

 

Με την καθιέρωση του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης επιδιώκονται 

δύο στόχοι: 

 

• Ο πρώτος συνίσταται στην αντιμετώπιση του προβλήματος που απορρέει από 

τον ετεροχρονισμό στη ρευστοποιησιμότητα στοιχείων του ενεργητικού και 



του παθητικού του ισολογισμού των τραπεζών, το γνωστό και ως “liquidity 

mismatch”. 

 

• Επιδιώκεται, επίσης, η δημιουργία κινήτρων στις τράπεζες να χρησιμοποιούν 

σταθερές πηγές για τη χρηματοδότηση των περιουσιακών τους στοιχείων 

(περιλαμβανομένων των δανείων), η διάρκεια των οποίων υπερβαίνει το έτος. 

Ο εν λόγω συντελεστής, το ύψος του οποίου πρέπει να υπερβαίνει το 100%, 

ορίζεται ως ο λόγος: 

  

• της διαθέσιμης ποσότητας σταθερής χρηματοδότησης, 

 

• προς την απαιτούμενη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης, όπως αυτές 

καθορίζονται λεπτομερώς στο νέο κανονιστικό πλαίσιο. 

 

 

(γ) Εργαλεία παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας από τις εποπτικές αρχές 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

κινδύνου ρευστότητας από τις εποπτικές αρχές με ομοιόμορφο τρόπο, η Επιτροπή της 

Βασιλείας καθιερώνει πέντε εργαλεία παρακολούθησής του: 

 

• τη συμβατική αναντιστοιχία ληκτοτήτων (“contractual maturity mismatch”), 

• τη συγκέντρωση της χρηματοδότησης (“concentration of funding”), 

• τα διαθέσιμα μη βεβαρημένα στοιχεία του ενεργητικού (“available 

unencumbered assets”), 

• τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας ανά σημαντικό νόμισμα (“LCR by 

significant currency”), και 

• τα εργαλεία παρακολούθησης εξελίξεων στην αγορά (“market-related 

monitoring tools”). 

 

Τα εργαλεία αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις εποπτικές αρχές σε διαρκή 

βάση, ώστε να απόκτούν επαρκή και συγκεκριμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις 

συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα και τις επιμέρους τράπεζες. 

 



 

 

Γ. Κεφαλαιακό απόθεμα λόγω συντήρησης 

 

Οι τράπεζες πλέον είναι υποχρεωμένες να τηρούν ένα κεφαλαιακό απόθεμα λόγω 

συντήρησης, το «capital conservation buffer» παράλληλα με αυτό των ελαχίστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

 

Το απόθεμα αυτό, ύψους 2,5% του συνόλου των σταθμισμένων στοιχείων του 

ενεργητικού των τραπεζών (σύμφωνα με τις διατάξεις για τον συντελεστή 

κεφαλαιακής επάρκειας): 

 

• θα αποτελείται αποκλειστικά από κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων τους, και 

 

• θα χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγεται, κατ’ αρχήν, η προσφυγή στα 

ελάχιστα ίδια κεφάλαια για την απορρόφηση ζημιών. 

 

Εφόσον μια τράπεζα κάνει χρήση του, θα οφείλει να το ανακτήσει άμεσα μέσω του 

περιορισμού της διανομής κερδών για την καταβολή μερισμάτων, την επαναγορά 

ιδίων μετοχών, ή την καταβολή προμήθειας στο προσωπικό.  

 

 

 

Δ.  Αντικικλυκό κεφαλαιακό απόθεμα  

 

Δίνοντας πλέον έμφαση στην ασφάλεια, η «Βασιλεία ΙΙΙ» επιβάλλει στις τράπεζες την 

διμιουργία ενός επιπλέον κεφαλαίου, το οποίο ονομάζεται  αντικυκλικό κεφαλαιακό 

απόθεμα-countercyclical capital buffer, ώστε να διασφαλιστεί ότι κατά τον 

καθορισμό των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεών τους θα λαμβάνονται πλήρως 

υπόψη οι συνθήκες του μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν. Η 

ενεργοποίηση της υποχρέωσης των τραπεζών να δημιουργούν αυτό το απόθεμα και ο 

προσδιορισμός του ύψους του θα γίνεται από τις αρμόδιες αρχές που θα ορίσει κάθε 



χώρα, όταν αυτές κρίνουν ότι υφίσταται υπερβολική πιστωτική επέκταση η οποία 

ενέχει συστημικό κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές καλούνται (Χ. Γκόρτσος 

(2007): 

 

 

• να ελέγχουν την πιστωτική επέκταση, καθώς και άλλους δείκτες βάσει των 

οποίων μπορεί να εντοπιστεί η πιθανότητα επέλευσης συστημικού κινδύνου, 

 

• να αξιολογούν κατά πόσο η πιστωτική επέκταση είναι (και σε ποιον βαθμό) 

«υπερβολική» και ενδέχεται να οδηγήσει στην επέλευση συστημικού 

κινδύνου, σε καταφατική δε περίπτωση να ενεργοποιούν την υποχρέωση. 

 

 

Το ύψος του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος θα κλιμακώνεται, κατά την 

κρίση των αρμοδίων αρχών, από 0% έως 2,5% του συνόλου των σταθμισμένων 

στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών.  

 

Το απόθεμα: 

• θα δημιουργείται με επέκταση του κεφαλαιακού αποθέματος για λόγους 

συντήρησης,  

 

• θα αποτελείται επίσης, κατ’ αρχήν τουλάχιστον, αποκλειστικά από κύρια 

στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών. 

 

 

        6. Εκτίμηση και αξιολόγηση των νέων διατάξεων της Βασιλείας 

ΙΙΙ 

 

Το νέο και τελευταίο σύμφωνο της επιτροπής της Βασιλείας πλήρως συνηφασμένο με 

το σύγχρονο κλίμα των αγορών παρουσιάζει αρκετές ωφέλειες όσον αφορά την 

εφαρμογή και την εναρμόνηση του με τα εκάστοτε τραπεζικά καθεστώτα των 

διαφόρων χωρών. Ο Wellink (2011) υποστηρίζει ότι με το ακόλουθο σύμφωνο 

παρατηρείται: 



 

• Σημαντική αύξηση στην ποσότητα και την ποιότητα των τραπεζικών 

κεφαλαίων και ειδικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

•  Η εισαγωγή ενός απλού δείκτη μόχλευσης δημιοργεί μια ασπίδα προστασίας 

απέναντι στην μέχρι τώρα αλόγιστη μόχλευση των τραπεζών. 

 

 

• Τα δύο επιπλέον μέτρα κεφαλαιακής επάρκειας, το κεφαλαιακό απόθεμα για 

λόγους συντήρησης και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα δρουν 

συμπληρωματικά, ενισχύοντας τις τράπεζες σε περιόδους ανόδου και 

προστατεύοντας τις σε περιόδους ύφεσης από της επιπτώσεις της προ-

κυκλικότητας. 

 

 

• Τέλος, η διαχείρηση του κινδύνου ρευστότητας θα είναι πιο εύκολη καθώς θα 

υπάρχουν συνέχεια επάρκη επίπεδα κεφαλαίων. 

 

 

Ένας ακόμα υποστηρικτής του συμφώνου, ο Ingves (2012) υποστηρίζει ότι η νέα 

συνθήκη παρουσιάζει ένα απλούστερο και ισχυρότερο εποπτικό πλαίσιο. Η Βασιλεία 

ΙΙΙ επιτυγχάνει μια λογική σταθερότητα με την ενίσχυση των συνολικών τραπεζικών 

κεφαλαίων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα κινδύνων εντός και εκτός 

των τραπεζικών επιζειρήσεων που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής. 

 

Οι Θωμαδάκης και Λοίζος (2011) επισημαίνουν ότι ο μεγάλος χρονικός ορίζοντας 

μετάβασης για την πλήρη εφαρμογή των οδηγιών θα επιδράσει θετικά στο κακό μέχρι 

τώρα κλίμα των αγορών και αντανακλά πλήρως την αργή οικονομική ανάπτυξη του 

σύγχρονου περιβάλλοντος. 

 

 



Πέραν όμως των ωφελειών της Βασιλείας ΙΙΙ, υποσκάπτονται και αρκετοί κίνδυνοι 

και μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να επισημανθούν. 

 

 

Ο Carouana (2011) υποστηρίζει ότι το υπάρχον εποπτικό πλαίσιο δεν είναι ικανό να 

προστατεύσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς απαιτούνται επιπλέον 

δράσεις και μεταρυθμίσεις στην δημοσιονομική και νομισματική πολιτική των 

χωρών. Ακόμα το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις της «Βασιλείας ΙΙΙ» είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι θα τροποποιηθούν δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, το οποίο 

ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην υιοθέτηση των κανόνων, πόσω μάλλον 

αφού η υιοθέτηση θα γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια εθνικών αρχών 

 

Τέλος, σύμφωνα με τον Χ. Γκόρτσο (2007), ελλοχεύουν τρεις (τουλάχιστον) 

κίνδυνοι, η σημασία των οποίων δεν πρέπει να υποτιμηθεί: 

 

(α) Kατ’ αρχήν, η εφαρμογή των νέων κανόνων μπορεί, σε ορισμένες τουλάχιστον 

περιπτώσεις, να οδηγήσει σε περιορισμό της προσφοράς δανειακών κεφαλαίων από 

τις τράπεζες με αρνητικές επιπτώσεις στον πραγματικό τομέα της οικονομίας και την 

ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, είναι κρίσιμο να υπάρξουν ακριβείς και αξιόπιστες 

εκτιμήσεις αναφορικά με την αναμενόμενη επίδραση των προαναφερθέντων 

παραγόντων στη δανειοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών (ιδίως δε των 

μικρότερων και των εξειδικευμένων στεγαστικών, αποταμιευτικών και 

συνεταιριστικών), τόσο σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης όσο και σε περιόδους 

ύφεσης. 

 

(β) Επιπλέον, δεδομένου ότι στο σύνολό του το τραπεζικό σύστημα θα κληθεί να 

αντλήσει από τις αγορές τεράστια ποσά ιδίων κεφαλαίων (έστω και σε βάθος 

εξαετίας), κατ’ εξοχήν δε με την έκδοση κοινών μετοχών, η αναμενόμενη μείωση των 

αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών θα τις φέρει σε ανταγωνιστικά 

μειονεκτική θέση προς τις επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονομίας, οι αποδόσεις 

του κεφαλαίου των οποίων θα παραμείνουν σταθερές ή θα τείνουν να αυξάνονται. 

 

 



 

Πρέπει να τονιστεί, οτι όσες τράπεζες δεν μπορέσουν να προβούν στην αναγκαία 

άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, θα αναγκαστούν, για να συμμορφωθούν προς τις 

απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου, να προβούν: 

 

• σε απομόχλευση, συρρικνώνοντας στην περίπτωση αυτή και τη δανειοδοτική 

τους δραστηριότητα, ή/και 

 

• σε αναδιαρθρώσεις που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της συγκέντρωσης του 

τραπεζικού κλάδου, χωρίς να είναι προφανείς οι θετικές συνέργειες από αυτό. 

 

 

(γ) Τέλος, η ανάγκη περιορισμού του κόστους το οποίο συνεπάγεται για τις τράπεζες 

η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου μπορεί να οδηγήσει: 

 

• σε ένα νέο κύκλο «ρυθμιστικού αρμπιτράζ», κυρίως με τη μετατόπιση 

δραστηριοτήτων σε τμήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα οποία 

θα συνεχίσουν να μην τελούν υπό ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία (το 

καλούμενο “shadow banking system”, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, 

συνέβαλε καθοριστικά στην εκδήλωση της κρίσης), ή σε κράτη με χαλαρό 

ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, και 

 

 

• σε χρηματοπιστωτικές καινοτομίες που ενδέχεται να εκθέσουν τράπεζες σε 

κινδύνους που δεν είναι σήμερα εντοπισμένοι. 

 

Αυτό καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των εποπτικών 

αρχών (οι οποίες επωμίζονται ούτως ή άλλως βαρύτερο έργο με το νέο κανονιστικό 

πλαίσιο), ώστε να είναι δυνατή η εκ μέρους τους διαρκής παρακολούθηση των 

εξελίξεων που θα λαμβάνουν χώρα, και η έγκαιρη εκ μέρους τους υποβολή 

προτάσεων για κατάλληλη προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου. (Χ. Γκόρτσος, 

2007) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1 Γενικά 

6.1.1   Εμπειρική Μελέτη  

 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε το κατά πόσο ο θεσμός της Βασιλείας και οι πυλώνες του  

είναι αντιληπτοί, κυρίως από τους εργαζομένους των Τραπεζών, διαμορφώσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο με τις εξής ερωτήσεις: 

1)Ποια η αποστολή του Χρηματοπιστωτικού συστήματος 

2)Ποιος ο ρόλος των εποπτικών αρχών στο Χρηματοπιστωτικό σύστημα 

3)Τι ορίζεται ως κίνδυνος αγοράς στους τραπεζικούς οργανισμούς 

4)Ποια είναι η νομική φύση της Βασιλείας 

5)Τι στόχο είχε η δράση της επιτροπής της Βασιλείας 1  

6)Αναφέρατε έναν από τους στόχους της Βασιλείας 2 



7)Ο δεύτερος πυλώνας της επιτροπής της Βασιλείας 2 ποιες διατάξεις περιλαμβάνει 

(Αναφέρατε δύο-τρεις επιγραμματικά) 

8)Ποιο ήταν το ουσιαστικό πλεονέκτημα των διατάξεων του τρίτου πυλώνα του συμφώνου 

της Βασιλείας 2 

9)Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί βασική απόφαση της επιτροπής της Βασιλείας 3 

10)Σύμφωνα με τις διατάξεις της επιτροπής της Βασιλείας 3, τι θα συμβεί σε όσες τράπεζες 

δεν μπορέσουν να προβούν στην αναγκαία άντληση κεφαλαίων από τις αγορές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Δέιγμα - Μεθοδολογία 

Το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο που συντάξαμε, δόθηκε σε υπαλλήλους δέκα Τραπεζών 

της Θεσσαλονίκης. Το κριτήριο επιλογής αυτών των υπαλλήλων ήταν η ηλικία τους, καθώς 

σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστώσουμε το κατά πόσο ενήμεροι σχετικά με το θεσμό της 

Βασιλείας είναι οι νέοι κυρίως υπάλληλοι που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα να εργάζονται στις 

Τράπεζες αυτές. Η επιλογή των Τραπεζών έγινε τυχαία, και προσπαθήσαμε να καλύψουμε 

όσο το δυνατόν τις πιο γνωστές επωνυμίες Τραπεζών, για όσο το δυνατόν καλύτερη 

αξιοπιστία από πλευράς υπαλλήλων.  

Έπειτα από την έρευνα μας, καταλήξαμε στα έξης αποτελέσματα βάσει των απαντήσεων των 

υπαλλήλων: 

-Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου,10% των υπαλλήλων απάντησε πως η αποστολή 

του Χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η ομαλή διενέργεια των συναλλαγών,  30% πως η 

αποστολή του είναι η διοχέτευση χρήματος στις αγορές, 30% πως είναι η διενέργεια 



επενδύσεων μέσω των καναλιών που προσφέρει και τέλος το υπόλοιπο 30% απάντησε πως η 

αποστολή του Χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η διευκόλυνση συναλλαγών 

παγκόσμιας κλίμακας. 

 -Όσον αφορά την δεύτερη ερώτηση, το 20% των υπαλλήλων απάντησε πως ο ρόλος των 

εποπτικών αρχών του Χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η επίβλεψη της εύρυθμης 

λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, το 40% απάντησε ότι ο ρόλος τους είναι 

να ελέγχουν την καταλληλότητα των χρηματοπιστωτικών προιόντων της αγοράς, το 10% πως 

ο ρόλος είναι η εποπτεία της δράσης των ιδιωτών επενδυτών και τέλος το 30% πως ο ρόλος 

τους έγκειται στην εποπτεία της δράσης των διαμεσολαβητών, ώστε να αποφεύγονται οι 

αυθαιρεσίες. 

-Στην Τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου, το 20% των υπαλλήλων θεώρησε πως ως 

κίνδυνος της αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος ανεπάρκειας άντλησης κεφαλαίων από την αγορά, 

ένα άλλο 20% πως ως κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος κατάρρευσης της συμβατικής 

λειτουργίας της αγοράς λόγω μιας οικονομικής ύφεσης, 30% ορίζει ως κίνδυνο τον κίνδυνο 

αθέμιτου ανταγωνισμού από άλλα πιστωτικά ιδρύματα και τέλος, το υπόλοιπο 30% τον ορίζει 

ως η διασπορά μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων του χαρτοφυλακίου τίτλων που οφείλονται 

σε διακυμάνσεις μεταβλητών.  

-Στην τέταρτη μας ερώτηση, το 30% των υπαλλήλων απάντησαν πως ως νομική φύση της 

Βασιλείας ορίζεται  ο διεθνής οργανισμός που υπάγεται στο διεθνές δίκαιο, το 20% ότι 

ορίζεται η νομική προσωπικότητα που διέπει τις αποφάσεις από τις χώρες που συμμετέχουν 

στην επιτροπή, ένα άλλο 20% πως η νομική της φύση είναι μα de facto οργάνωση χωρίς 

νομική προσωπικότητα που λειτουργεί υπό την γραμματεία της Τράπεζας Διεθνών 

Διακανονισμών και τέλος, το υπόλοιπο 30% πως η νομική της φύση είναι μια νομική 

προσωπικότητα που λειτουργεί υπό το πλαίσιο των κανόνων που ορίζει η Παγκόσμια 

Τράπεζα.  

-Στην Πέμπτη ερώτηση, όσον αφορά την δράση της επιτροπής της Βασιλείας, Στην έκτη 

ερώτηση, το 30% απάντησε πως ως δράση της θεωρεί την συνεχή ανάπτυξη των 

χρηματοοικονομικών οργανισμών, το 40% ως την εποπτεία των μη υπαρχόντων οργανισμών 

από τυχόν λειτουργικές αυθαιρεσίες, το 20% την ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς 

τραπεζικού συστήματος μέσω της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, και τέλος  το 30% 

την θεσμοθέτηση κανόνων για την αντιμετώπιση μιας μελλοντικής χρηματοπιστωτικής 

κρίσης. 

-Στην έκτη μας ερώτηση, στην οποία ζητήθηκε από τους υπαλλήλους να αναφέρουν ‘έναν 

από τους στόχους της Βασιλείας, το 30% επέλεξε την αναδιοργάνωση του 



χρηματοπιστωτικού συστήματος, ένα άλλο 30% τον προσδιορισμό των βασικών αρχών και 

κριτηρίων που θα διέπουν την διαδικασία αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές, το 20% την 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιστάθμισης των πιστωτικών κινδύνων και 

20% την τελευταία επιλογή, ότι δηλαδή στόχος είναι η επαρκέστερη διαφοροποίηση με βάση 

τον πραγματικό κίνδυνο κάθε χρηματοδοτικού ανοίγματος. 

-Στην έβδομη ερώτηση, στην οποία οι υπάλληλοι ερωτήθηκαν για το ποιες διατάξεις 

περιλαμβάνει ο δεύτερος πυλώνας της επιτροπής της Βασιλείας, το 10% των υπαλλήλων 

απάντησαν πως περιλαμβάνει την εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας και των εσωτερικών 

συστημάτων, το 30% πως περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν κανόνες για την ομαλή 

συσχέτιση κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου, 30% πως οι 

διατάξεις αφορούν την αναθεώρηση του εποπτικού πλαισίου  της κεφαλαιακής επάρκειας 

των τραπεζών και τέλος, το υπόλοιπο 30% ότι οι διατάξεις περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση 

της πειθαρχίας των ιδρυμάτων μέσω της καθιέρωσης κανόνων δημοσίευσης οικονομικών και 

άλλων στοιχείων. 

-Στην όγδοη ερώτηση μας, στην οποία οι υπάλληλοι ερωτήθηκαν για το ποιο ήταν το 

ουσιαστικό πλεονέκτημα που πρόσφερε ο τρίτος πυλώνας του συμφώνου της Βασιλείας 2, το 

30% των υπαλλήλων απάντησε την καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέμβασης των 

εποπτικών αρχών σε περίπτωση επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του 

πιστωτικού ιδρύματος, το 20% την υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν ποσοτικά 

και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν τους αναλαμβανόμενους χρηματοοικονομικούς και 

λοιπούς κινδύνους, ένα άλλο 20% την καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της 

αρτιότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και τέλος, το υπόλοιπο 30% την μείωση 

των ζημιών από τον πιστωτικό κίνδυνο διαμέσου της αύξησης της πειθαρχίας στις 

διαδικασίες πιστοδοτήσεων. 

-Στην ένατη ερώτηση, σχετικά με το ποιο αποτελεί την βασική απόφαση της επιτροπής της 

Βασιλείας 3, το 20% των ερωτηθέντων υπαλλήλων απάντησε ότι είναι η σημαντική αύξηση 

στην ποσότητα και την ποιότητα των τραπεζικών κεφαλαίων, το 30% ότι είναι η θέσπιση 

κανόνων εποπτείας των τραπεζικών ιδρυμάτων, το 40% ότι είναι ο περιορισμός της 

προσφοράς δανειακών κεφαλαίων από τις τράπεζες προς τους ιδιώτες, και τέλος το υπόλοιπο 

10% ότι είναι η υπαγωγή τραπεζικών οργανισμών παγκοσμίως σε ένα ενιαίο σύνολο 

θεσμοθετημένων κανόνων λειτουργίας. 

-Τέλος, στην τελευταία μας δέκατη ερώτηση, για το τι θα συμβεί σε όσες  τράπεζες  δεν 

μπορέσουν να προβούν στην αναγκαία άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της επιτροπής της Βασιλείας 3, το 30% απάντησε πως οι τράπεζες θα αναγκαστούν  

να αναστείλουν την λειτουργίας τους μέχρι να καταφέρουν να εξισσοροπήσουν τις 



δραστηριότητές τους, ένα άλλο  30% πως θα οδηγηθούν σε απομόχλευση, συρρικνώνοντας 

τη δανειοδοτική τους δραστηριότητα, το 20% πως θα υπαχθούν σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο 

εποπτείας για την διασφάλιση της παγκόσμιας τραπεζικής δραστηριότητας και τέλος, το 

υπόλοιπο 20% πως θα επαναχρηματοδοτηθούν από την κεντρική τράπεζα της εκάστοτε 

περιοχής προέλευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίλογος 
 

Συμπεράσματα-Προτάσεις: 

Από την εμπειρική μας μελέτη, έπειτα από τα αποτελέσματα που έδειξαν τα 

ερωτηματολόγιά μας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η ενημέρωση των νέων 

υπαλλήλων στις Τράπεζες, σχετικά με τον θεσμό τις Βασιλείας και τις  αλλαγές που επέφερε 

στο στην λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος , δεν είναι και τόσο πλήρεις, όσο 

αναμέναμε. Έτσι λοιπόν,  ορθότερο θα ήταν να υπάρχει  μια  πληρέστερη και σε μεγαλύτερο 

βάθος ενημέρωση των νέων υπαλλήλων  για τον μεγάλο αυτό  θεσμό της Βασιλείας και τον 

ρόλο που έπαιξε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και  στην ευκολότερη λειτουργία 

του και  αποτελεσματικότερη απόδοση του.  Σε γενικές γραμμές, βέβαια, μπορούμε να πούμε 

πως τα αποτελέσματα  δείχνουν ότι  η ενημέρωση των υπαλλήλων  είναι σε ικανοποιητικό 

βαθμό αρκετή, αυτό δε παύει να σημαίνει όμως  πως δεν απαιτείται συνεχής και περαιτέρω 

πληροφόρηση σχετικά με τον θεσμό  και την συμβολή του στην βελτίωση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

 

 



Εν κατακλείδι, η Χρηματοοικονομική κρίση άλλαξε πολλά από τα δεδομένα στο 

παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Ανέδειξε ότι σε συνθήκες αυξανόμενης 

παγκοσμιοποίησης και απελευθέρωσης των χρηματαγορών, η ύπαρξη απλώς ενιαίων 

κανόνων εποπτείας των εθνικών τραπεζικών συστημάτων δεν αποτελεί εγγύηση για 

την ομαλή και φερέγγυα λειτουργία του πιστωτικού συστήματος. Απαιτείται η 

συνεργασία και ο συντονισμός των Κεντρικών Τραπεζών, έτσι ώστε να υπάρχει ένας 

«Συλλογικός επόπτης» του πιστωτικού συστήματος που να αποτελεί έκφραση 

συλλογικής πολιτικής επιθυμίας ενίσχυσης των μηχανισμών εκείνων που θωρακίζουν 

την ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά κάνοντας επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας 

και εφαρμογής ενός αυστηρότερου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου λειτουργίας 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή της Βασιλείας διατύπωσε γενικά εποπτικά πρότυπα και 

γενικά πλαίσια και πρότεινε θέματα καλύτερης πρακτικής σχετικά με την τραπεζική 

εποπτεία, με την προσδοκία ότι οι αρχές των μελών της αλλά και των άλλων κρατών 

θα οδεύσουν προς την εφαρμογή τους μέσω των δικών τους εθνικών συστημάτων, 

είτε είναι σε επίσημη μορφή είτε σε άλλη. Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να 

ενθαρρύνει τη σύγκλιση προς κοινές προσεγγίσεις και πρότυπα και να δώσει 

κατευθυντήριες γραμμές σωστής λειτουργίας για την διασφάλιση της σταθερότητας 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων 

όπως η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική ύφεση. 
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Παράρτημα: 
 Το ερωτηματολόγιο το οποίο  διανεμήθηκε στις δέκα τράπεζες, είναι το εξής: 

1) Ποια είναι η αποστολή του χρηματοπιστωτικού συστήματος? 

Α) Η ομαλή διενέργεια των συναλλαγών που εκφράζονται σε χρήμα 

Β)Η διοχέτευση χρήματος στην αγορά 

Γ)Η διενέργεια επενδύσεων μέσω των καναλιών που προσφέρει 

Δ)Η διευκόλυνση συναλλαγών παγκόσμιας κλίμακας 

 

2) Ποιος είναι ο ρόλος των εποπτικών αρχών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα? 

Α) Επιβλέπουν την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικών οργανισμών  

Β) Ελέγχουν την καταλληλότητα των χρηματοπιστωτικών προιόντων που διατίθενται 

στην αγορά 

Γ)  Εποπτεύουν την δράση των ιδιωτών επενδυτών 

Δ) Εποπτεύουν την δράση των διαμεσολαβητών, ώστε να αποφεύγονται οι 

αυθαιρεσίες 

 

      3)Τι ορίζεται ως κίνδυνος αγοράς στους τραπεζικούς οργανισμούς? 

            Α) Ως ο κίνδυνος ανεπάρκειας άντλησης κεφαλαίων από την αγορά 

            Β) Ως ο κίνδυνος κατάρρευσης της συμβατικής λειτουργάς της αγοράς, λόγω μιας  

                 Οικονομικής ύφεσης 

            Γ) Ως ο κίνδυνος αθέμιτου ανταγωνισμού          από άλλα πιστωτικά ιδρύματα με 

σκοπό την εξασφάλιση μεριδίου αγοράς 

            Δ) Ως η διασπορά μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων του χαρτοφυλακίου τίτλων, που 

οφείλονται σε διακυμάνσεις χρηματοοικονομικών μεταβλητών. 

 

       4)Ποια είναι η νομική φύση της Βασιλείας? 

    Α)  Είναι ένας διεθνής οργανισμός που υπάγεται στο διεθνές δίκαιο και κανόνες 

    Β) Η νομική προσωπικότητα που διέπει τις αποφάσεις της εξαρτάται άμεσα από τις 

χώρες που συμμετέχουν στην επιτροπή 

          Γ) Είναι μια de facto οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα που λειτουργεί υπό την 

γραμματεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών 

          Δ) Είναι μια νομική προσωπικότητα που λειτουργεί υπό το πλαίσιο των κανόνων που 

ορίζει  η Παγκόσμια Τράπεζα  

  

       5)Η δράση της επιτροπής Βασιλεία 1, είχε ως στόχο: 



         Α) Την συνεχή ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών οργανισμών και την παρουσίαση 

νέων προιόντων 

         Β) Την εποπτεία των ήδη υπάρχοντων οργανισμών από τυχόν λειτουργικές αυθαιρεσίες 

        

         Γ) Την ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος μέσω της 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών 

         Δ) Την θεσμοθέτηση κανόνων για την αντιμετώπιση μιας μελλοντικής 

χρηματοπιστωτικής κρίσης 

 

     6) Ένας από τους στόχους της Βασιλείας 2 είναι: 

         Α) Η αναδιοργάνωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

         Β) Ο προσδιορισμός των βασικών αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν την διαδικασία 

αξιολόγησης από τις εποπτικές  αρχές της πολιτικής και των μηχανισμών των τραπεζών για 

την διασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας 

         Γ) Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιστάθμισης των πιστωτικών 

κινδύνων 

         Δ) Η ομαδοποίηση στις κατηγορίες στάθμισης για τον πιστωτικό κίνδυνο είναι πολύ 

συγκεντρωτική και ως ένα βαθμό αυθαίρετη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής 

διαφοροποίηση με βάση τον πραγματικό πιστωτικό κίνδυνο κάθε χρηματοδοτικού 

ανοίγματος 

 

    7) Ο δεύτερος πυλώνας της επιτροπής Βασιλεία 2, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν: 

       Α) Την εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας και των εσωτερικών συστημάτων 

αξιολόγησης 

       Β) Κανόνες για την ομαλή συσχέτιση κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού 

κινδύνου 

       Γ) Κανόνες που αφορούν την αναθεώρηση του εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών 

       Δ) Την ενδυνάμωση της πειθαρχίας των ιδρυμάτων μέσω της καθιέρωσης κανόνων 

δημοσίευσης οικονομικών και άλλων στοιχείων. 

 

    8) Ποιο ήταν το ουσιαστικό πλεονέκτημα των διατάξεων του τρίτου πυλώνα του 

συμφώνου της Βασιλείας 2? 

       Α) Η καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέμβασης των εποπτικών αρχών σε περίπτωση 

επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού ιδρύματος? 

       Β) Η υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν ποσοτικά και ποιοτικά που αφορούν 

τους αναλαμβανόμενους χρηματοοικονομικούς και λοιπούς κινδύνους 

       Γ) Η καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών  

      Δ) Η μείωση των ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο διαμέσου της αύξησης της πειθαρχίας 

και της διαφάνειας στις διαδικασίες και πολιτικές πιστοδοτήσεων 

 

    9) Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί βασική απόφαση της επιτροπής Βασιλεία 3? 

       Α) Η σημαντική αύξηση στην ποσότητα και την ποιότητα των τραπεζικών κεφαλαίων 

       Β) Η θέσπιση κανόνων των τραπεζικών ιδρυμάτων 

       Γ) Ο περιορισμός της προσφοράς δανειακών κεφαλαίων από τις τράπεζες σε ιδιώτες 

χωρίς εγγυητικό υπόβαθρο αποπληρωμής 

      Δ) Η υπαγωγή τραπεζικών οργανισμών παγκοσμίως σε ένα ενιαίο σύνολο 

θεσμοθετημένων κανόνων λειτουργίας 

 

    10) Κατά τις διατάξεις της επιτροπής Βασιλεία 3 τι θα συμβεί σε όσες τράπεζες δεν 

μπορέσουν να προβούν στην αναγκαία άντληση κεφαλαίων από τις αγορές? 

      Α) Θα αναγκαστούν να αναστείλουν την λειτουργία τους μέχρι να καταφέρουν να 

εξισσοροπήσουν τις δραστηριότητες τους 



      Β) Θα οδηγηθούν σε απομόχλευση, συρρικνώνοντας στην περίπτωση αυτή τη 

δανειοδοτική τους δραστηριότητα 

      Γ) Θα υπαχθούν σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο εποπτείας για την διασφάλιση της 

παγκόσμιας τραπεζικής δραστηριότητας 

     Δ) Θα επαναχρηματοδοτηθούν από την Κεντρική τράπεζα της εκάστοτε περιοχής 

προέλευσης 
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