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Η διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται τα κανονιστικά πρότυπα και πως διαµορφώθηκαν από 
την αρχή της Επιτροπής της Βασιλείας µέχρι και σήµερα. Για την κατανόηση τους κρίθηκε 
σκόπιµο να προηγηθεί µια ιστορική αναδροµή που θα αναδεικνύει την εξέλιξη του 
χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος στο πέρασµα του χρόνου και ταυτόχρονα του 
πιστωτικού συστήµατος. Αναδεικνύεται η ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων που θα 
εξασφαλίζουν την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και δίνεται έµφαση στα τρία κανονιστικά 
πρότυπα που έχουν δηµοσιευτεί, µε ανάλυση των ρυθµιστικών πλαισίων, της εφαρµογής τους 
και της εξέλιξής τους. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στο τρίτο και πιο πρόσφατο Σύµφωνο µε τις 
διατάξεις που εφαρµόζονται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και τα βήµατα που 
έγιναν για την εφαρµογή του. Καθώς και τον αντίκτυπο που έχει µέχρι στιγµής στις 
κεφαλαιακές ανάγκες και δείκτες των τραπεζών.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Οι τράπεζες είναι στενά συνδεδεµένες µε την καθηµερινή µας ζωή και τις δραστηριότητες 

µας. Στην καταβολή της µισθοδοσίας, στην πληρωµή λογαριασµών, στην αγορά σπιτιών, στη 

δηµιουργία αποταµιεύσεων και στη λήψη όλων των ειδών των δανείων συνεπάγεται 

συναλλαγές µε τις τράπεζες. Σε επίπεδο νοµικών προσώπων, οι επιχειρήσεις στηρίζονται 

επίσης στο τραπεζικό σύστηµα µε την διασφάλιση όλων των συναλλαγών τους και την 

ανταπόκριση τους σε όλες τις οικονοµικές ανάγκες. Ακόµα, οι τράπεζες αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους σε ένα διεθνές δίκτυο για να παρέχουν τις οικονοµικές τους υπηρεσίες σε 

εξωτερικούς όπως και τοπικούς πελάτες το ίδιο καλά. Οι δεσµοί µεταξύ των τραπεζών και το 

γεγονός ότι η τραπεζική σταθερότητα στηρίζεται κυρίως στην εµπιστοσύνη του κοινού, 

υποδηλώνουν ότι τα προβλήµατα µιας τράπεζας µπορούν εύκολα να εξαπλωθούν και σε 

άλλες τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δηµιουργώντας µια ύφεση στην πραγµατική 

οικονοµία. Σε συνδυασµό µε την µεγάλη αναγκαιότητα που έχει δηµιουργηθεί όπως 

προαναφέραµε, κάθε µεγάλη αναστάτωση των τραπεζικών διεργασιών επηρεάζει την 

κοινωνία ως ένα, στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, η τραπεζικής σταθερότητας είναι ζωτικής 

σηµασίας για την ελαχιστοποίηση εκτεταµένων οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων 

που µπορεί να προκύψουν από τα προβλήµατα του κλάδου. 

Από τα πρώτα χρόνια που εµφανίστηκε αυτή η έντονη τραπεζική δραστηριότητα, από 

τις διοικήσεις µέχρι διαφόρους φορείς της οικονοµίας προσπαθείτε να βρεθεί µια λύση ώστε 

να εξασφαλιστεί αυτήν η πολυπόθητη σταθερότητα στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Εδώ 

πρέπει να αναφερθεί πως όλες οι προσπάθειες έρχονται να συγκρουστούν µε την ίδια την 

ιδιοσυγκρασία των τραπεζών, που δεν είναι άλλη από την παραγωγή του µεγαλύτερου 

δυνατού κέρδους από τις δραστηριότητες της, αψηφώντας πολλές φορές το µέγεθος του 

κινδύνου που αναλαµβάνουν για να το πετύχουν. Αποτέλεσµα αυτού η οικονοµία να γνωρίσει 

αρκετές µεµονωµένες ή οµαδικές πτωχεύσεις τραπεζών που µε την σειρά τους οδήγησαν σε 

διάδοση του προβλήµατος και αντίκτυπο σε όλους τους κλάδους της οικονοµία, 

δηµιουργώντας πολλές φορές τεράστιες και καταστροφικές οικονοµικές κρίσεις. 
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Τα τελευταία 50 χρόνια ωστόσο αυτή η προσπάθεια να τιθασευτεί το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα δυσλειτουργίας ή 

ακόµα και κατάρρευσής του, έχει γίνει συστηµατική και οργανωµένη µε ανεξάρτητους 

φορείς να ασχολούνται αποκλειστικά µε την παρακολούθηση του προβλήµατος. Πλέον 

εκδίδονται κανόνες µετά από εκτεταµένες µελέτες και συζητήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο, που 

σκοπό έχουν την λύση του προβλήµατος σε κάθε κοµµάτι - δραστηριότητα της τράπεζας που 

δηµιουργείται ξεχωριστά, προάγοντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον χωρίς αθέµιτο 

ανταγωνισµό και ανεξέλεγκτες συνθήκες. Η συνεχής ανάπτυξη ωστόσο της οικονοµίας και 

των χρηµατοοικονοµικών της συστατικών έχει κάνει αυτή την προσπάθεια να µην είναι 

επαρκής πολλές φορές και να χρειάζεται συνεχής αναθεώρηση και προσαρµογή στα νέα 

δεδοµένα.  

 

1.2 Ιστορική Αναδροµή 

Παρακάτω γίνεται  µια ιστορική αναδροµή στα πιο σηµαντικά γεγονότα που σηµάδεψαν την 

οικονοµία και συντέλεσαν στην διαµόρφωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Συγκεκριµένα η 

αναδροµή λαµβάνει χώρα από την έναρξη του 20ου αιώνα και συνεχίζει µέχρι την ίδρυση της 

Επιτροπής της Βασιλείας, ίσως της πιο καθοριστικής εξέλιξης που σηµάδεψε τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.    

1.2.1 Η Οικονοµική Κρίση του 1907 

Ήταν η πρώτη οικονοµική κρίση του 20ου αιώνα γνωστή και ως «ο πανικός των τραπεζιτών» 

που τράνταξε τα θεµέλια του καπιταλισµού και ήταν ένα προµήνυµα για την κρίση που θα 

ακολουθούσε το 1929. Ενώ οι συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο 1896-1906 στην 

Αµερική δεν προϊδέαζαν σε τίποτα για κρίση, µε τον ρυθµό ανάπτυξης των ΗΠΑ στο 7% και 

το ΑΕΠ να έχει διπλασιαστεί,, ξαφνικά ξέσπασε πανικός. Μέσα σε λίγες µέρες ο δείκτης 

µετοχών της Wall Street έπεσε στο 50% της αξίας του 1906, µε αποτέλεσµα να πολιορκηθούν 

οι τράπεζες από ορδές επενδυτών που έτρεχαν να αποσύρουν τις µετοχές τους µαζικά.   

Η αµερικάνικη οικονοµία έµελλε να είναι ιδιαίτερα ασταθής µετά τον σεισµό του Σαν 

Φρανσίσκο το 1906, ο οποίος απαίτησε µεταβιβάσεις σηµαντικών ροών κεφαλαίου από τη 

Νέα Υόρκη για να ενισχυθεί η ανοικοδόµηση. Το κακό ξεκίνησε ουσιαστικά µε την 

ανάκληση δανείων από ορισµένες τράπεζες της Νέας Υόρκης και αστραπιαία απλώθηκε σε 
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ολόκληρη την χώρα. Ξέσπασε µια καταιγίδα η οποία θα είχε συµπαρασύρει τους πάντες αν 

δεν είχαν παρέµβει για να σώσουν την κατάσταση δυο σπουδαίες µορφές της Ιστορίας: ο τότε 

πρόεδρος της Αµερικής Theodore Roosevelt και ο τραπεζίτης John P. Morgan, ιδρυτής του 

οµώνυµου χρηµατοοικονοµικού κολοσσού. Ο J.P.Morgan ήταν ο άνθρωπος που κράτησε 

ανοιχτό το χρηµατιστήριο ενώ κατέρρεε, υπογράφοντας προσωπικές επιταγές για όλους τους 

χρηµατοµεσίτες ενώ έριξε στην αγορά χρήµα από την προσωπική του περιουσία. Και από την 

άλλη µεριά, ο T.Roosevelt έκανε τα δέοντα για να ψηφιστεί από το κογκρέσο στις 22 

∆εκεµβρίου 1913 ο νόµος Glass – Owen1, για την ίδρυση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ 

(Federal Reserve). 

 

 

1.2.2 Οι Συνέπειες του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου στην Οικονοµία (1914 - 

1918) 

Από τον πόλεµο ολόκληρη η Ευρώπη εξέρχεται κατεστραµµένη. Η καπιταλιστική Ευρώπη 

του 19ου αιώνα που δάνειζε σε ολόκληρο τον κόσµο είναι χρεωµένη στις ΗΠΑ και τα 

δηµόσια οικονοµικά των κρατών είναι κλονισµένα. Η αγοραστική δύναµη όλων των 

ευρωπαϊκών νοµισµάτων µειώθηκε µε τρόπο µη ενιαίο, µεταβάλλοντας την µεταξύ τους 

ισοτηµία. Οι υλικές καταστροφές επηρέασαν και την παραγωγή, η οποία έχει µειωθεί στο 

µισό σε σχέση µε την προπολεµική περίοδο. Ευνοηµένες έτσι από όλη αυτήν την κατάσταση 

βγήκαν όλες οι εξω - ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως οι ΗΠΑ. 

   

1.2.3 Η Χρηµατιστηριακή Κρίση του 1929 

Η οικονοµική κρίση του 1929 ήταν µια κατάσταση διεθνούς οικονοµικής ύφεσης που 

διήρκησε µέχρι και 10 χρόνια σε ορισµένες χώρες και επέφερε τεράστιες οικονοµικές 

καταστροφές. Στις ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε ως η «Μεγάλη Ύφεση2» και προκλήθηκε από το 

χρηµατιστηριακό κραχ, που ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου του 1929, την λεγόµενη Μαύρη 

Πέµπτη. 

                                                           
1
 Johnson, R. T. (1978). Historical Beginnings... The Federal Reserve. 

2
 Temin, P. (1994). The Great Depression. 
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Από τον Ιούνιο του 1928 είχε αρχίσει να διαφαίνεται η κερδοσκοπική φούσκα που 

σχηµατίζονταν και αφορούσε τις µετοχές από εισηγµένες επιχειρήσεις στην Wall Street, οι 

οποίες έµοιαζαν πως θα µπορούν να αναπτύσσονται χωρίς όριο. Μέχρι και το καλοκαίρι του 

1929 επικρατούσε ευηµερία στην οικονοµία, µε τον κόσµο να δανείζεται για να παίξει στη 

Wall Street, δηµιουργώντας µάλιστα ιστορικό υψηλό στις 381,17 µονάδες για τον δείκτης 

Dow Jones (3 Σεπτεµβρίου 1929). 

Και ενώ µέχρι τότε η αξία των µετοχών αυξάνονταν συνεχώς, οικονοµική κύκλοι 

βλέποντας τον κίνδυνο να εκραγεί αυτή η φούσκα και φοβούµενοι µια ξαφνική πτώση των 

τιµών των µετοχών, άρχισαν να πωλούν και να ρευστοποιούν. Υπολογίζεται πως 13 

εκατοµµύρια µετοχές άλλαξαν χέρια στις 24 Οκτωβρίου του 1929, αριθµός ρεκόρ για την 

εποχή. Αµέσως επικράτησε πανικός στην αγορά µε την τιµή των µετοχών να πέφτει 

κατακόρυφα και µε τις προσπάθειες όλων να πουλήσουν τις µετοχές τους για να προλάβουν 

µεγαλύτερες απώλειες. Πολλές τράπεζες εκείνη την περίοδο κατέρρευσαν κηρύσσοντας 

πτώχευση και πολλές ήταν εκείνες που σταµάτησαν να δανείζουν χρήµατα στους πελάτες 

τους. Αποτέλεσµα αυτής της στενότητας πιστώσεων, ήταν η εµπόδιση των επιχειρήσεων να 

επενδύσουν και η χρεοκοπία των µικρών επιχειρήσεων να τους στερεί πελάτες, οδηγώντας 

έτσι σε ύφεση, πτώση των τιµών, ανεργία και υποχώρηση των διεθνών συναλλαγών. 

Από τις ΗΠΑ η κρίση επεκτάθηκε και στον υπόλοιπο κόσµο. Οι αµερικάνικες 

τράπεζες στην προσπάθεια τους να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες τους προσπάθησαν να 

συγκεντρώσουν όλα τα κεφάλαια τους, επιδιώκοντας και την επιστροφή αυτών των 

χρηµάτων που είχαν δανείσει εκτός Αµερικής. Από αυτή την προσπάθεια χτυπήθηκαν κυρίως 

οι γερµανικές τράπεζες που στήριζαν την οικονοµία τους και την ανάπτυξή τους σε 

αµερικάνικο δανεισµό. Καταστροφικές ήταν οι συνέπειες και για τις αυστριακές τράπεζες, 

ενώ λιγότερο θίχτηκαν οι τράπεζες σε Αγγλία και Γαλλία. Έτσι ένα κύµα κοινωνικής 

εξαθλίωσης εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσµο, µε τις µικρότερες και ασθενέστερες 

οικονοµικά επιχειρήσεις να µην αντέχουν την οικονοµική κρίση και να κηρύσσουν πτώχευση 

ή να εξαναγκάζονται να στραφούν στην εξαγορά τους από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις 

δηµιουργώντας έτσι µια κεφαλαιακή συγκέντρωση. 

Τα προβλήµατα επιδεινώθηκαν και από τις κακές αποφάσεις των αρχών, καθώς η 

FED αύξησε αντί να µειώσει τα επιτόκια για να προστατέψει το δολάριο, ενώ η κυβέρνηση 

αύξησε τους δασµούς και διατηρούσε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα αντί να “θερµάνει” την 

αγορά µε δηµόσιο χρήµα. Ωστόσο, το 1932 εκλέγεται πρόεδρος των ΗΠΑ ο Franklin D. 
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Roosevelt, ο οποίος µε µια νέα πολιτική προσπάθησε να δώσει λύση στα προβλήµατα, 

γνωστή ως «New Deal3». Αυτή η νέα πολιτική εφαρµόστηκε το 1933 και αποτελούνταν από 

µια σειρά από µέτρα όπως : η υποτίµηση του δολαρίου, η εγγύηση των τραπεζικών 

καταθέσεων, η αναστολή των τραπεζικών χρεών, ποσοστώσεις στις γεωργικές και 

βιοµηχανικές παραγωγές και µεγάλα δηµόσια έργα. Η φιλοσοφία αυτής της νέας πολιτικής 

ήταν ότι για να επέλθει ανάκαµψη στην οικονοµία, θα πρέπει να υπάρξουν παραγγελίες για 

τις µεγάλες βιοµηχανίες, που για την υλοποίησή τους θα αναζωογονούσαν µε την σειρά τους 

και άλλες µικρότερες επιχειρήσεις. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση της ανεργίας 

και ταυτόχρονα την επανεκκίνηση ολόκληρης της αγοράς. Ωστόσο εξαιτίας της απροθυµίας 

της αγοράς για επενδύσεις και λόγω της έλλειψης χρηµάτων, το κράτος ανέλαβε τον ρόλο του 

επενδυτή στην εφαρµογή αυτής της πολιτικής. Σε δεύτερο χρόνο, το 1935, τα µέτρα 

περιελάµβαναν την δηµιουργία κοινωνικής ασφάλιση και παροχή εγγυήσεων για το 

συνδικαλιστικό δικαίωµα. Τέλος αναφέρεται πως η αµερικάνικη οικονοµία χρειάστηκε µια 

δεκαετία περίπου για να ανακάµψει, µε τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο το 1939 να λειτουργεί 

ευεργετικά , καθώς οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες µηδένισαν την ανεργία και 

εκτόξευσαν την ανάπτυξη. 

 

1.2.4 Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών  (1930) 

Η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών4 (Τ∆∆) ιδρύθηκε το 1930. Είναι το παλαιότερο διεθνές 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στον κόσµο και παραµένει το κύριο κέντρο για τη διεθνή 

συνεργασία των κεντρικών τραπεζών. Τα τρία πιο σηµαντικά όργανα λήψης αποφάσεων 

στους κόλπους της Τράπεζας είναι : η Γενική Συνέλευση των µελών των κεντρικών 

τραπεζών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η ∆ιοίκηση της Τράπεζας. Οι αποφάσεις που 

λαµβάνονται σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα αφορούν την λειτουργία της Τράπεζας 

(θέµατα διοικητικής και οικονοµικής φύσεως), τις τραπεζικές συναλλαγές τους, τις πολιτικές 

που διέπουν την εσωτερική διαχείριση της Τ∆∆ και την κατανοµή των πόρων του 

προϋπολογισµού στις διάφορες επιχειρηµατικές περιοχές. 

 Η Τ∆∆ ιδρύθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου (1930) Young, το οποίο ασχολήθηκε µε το 

θέµα των πληρωµών - αποζηµίωση που επιβλήθηκαν στη Γερµανία µε τη Συνθήκη των 

Βερσαλλιών µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Όταν το ζήτηµα αποζηµιώσεων έπαψε να 

                                                           
3
 Badger, A. J. (1989). The New Deal: The Depression Years, 1933-1940 (pp. 1-2). Hill & Wang. 

4
 Borio, C., & Filardo, A. (2008). Bank for International Settlements. Working Paper 251, March. 
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ισχύει, εστίασε τις δραστηριότητές της εξολοκλήρου στη συνεργασία µεταξύ των κεντρικών 

τραπεζών και άλλων οργανισµών µε σκοπό την άσκηση νοµισµατικής και 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. 

Από το 1930, η συνεργασία των κεντρικών τραπεζών στην Τ∆∆ έχει πραγµατοποιηθεί 

µέσω των τακτικών συνεδριάσεων - στη Βασιλεία της Ελβετίας - διοικητών και 

εµπειρογνωµόνων των κεντρικών τραπεζών και άλλων φορέων. Για τη στήριξη αυτής της 

συνεργασίας, η Τράπεζα έχει αναπτύξει την δική της έρευνα στην οικονοµική και 

νοµισµατική οικονοµία και συµβάλλει σηµαντικά στη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση των 

οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών στατιστικών στοιχείων. 

Στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής, η συνεργασία της Τ∆∆ αµέσως µετά από τον 

∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 επικεντρώθηκε στην 

εφαρµογή και την υπεράσπιση του συστήµατος του Bretton Woods. Στη δεκαετία του 1970 

και του 1980, το επίκεντρο ήταν η διαχείριση των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων µετά τις 

πετρελαϊκές κρίσεις και τις διεθνούς κρίσης χρέους. Η κρίση του 1970 έφερε επίσης το 

ζήτηµα της κανονιστικής εποπτείας των διεθνών τραπεζών στο προσκήνιο, µε αποτέλεσµα 

την ανάπτυξη ενός ρυθµιστικού πλαισίου το 1988 σε συνεργασία µε την Επιτροπή της 

Βασιλείας, διαδραµατίζοντας έτσι έναν κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση των Συµφώνων της 

Βασιλείας.  

Εκτός από την προώθηση της συνεργασίας της νοµισµατικής πολιτικής, η Τ∆∆ 

εκτελούσε και «παραδοσιακές» τραπεζικές λειτουργίες για την κεντρική τράπεζα της 

κοινότητας (π.χ. χρυσού και ξένου συναλλάγµατος), καθώς επίσης είχε και το ρόλο του 

διαχειριστή. Η Τ∆∆ ήταν το µέσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση Πληρωµών (EPU, 1950-1958), 

βοηθώντας την αποκατάσταση των ισοτιµιών των ευρωπαϊκών νοµισµάτων µετά τον ∆εύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Οµοίως, η Τ∆∆ ενήργησε ως αντιπρόσωπος για διάφορες ευρωπαϊκές 

ρυθµίσεις για τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού 

Νοµισµατικού Συστήµατος (ΕΝΣ, 1979-1994) που προηγήθηκε της µετάβασης σε ένα ενιαίο 

νόµισµα. 

Τέλος, η Τ∆∆ οργανώνει και προωθεί τη χρηµατοδότηση έκτακτης ανάγκης για τη 

στήριξη του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, όταν χρειάζεται. Κατά τη διάρκεια της 

οικονοµικής κρίσης 1931-1933, η Τ∆∆ παρείχε πιστώσεις για την υποστήριξη των 

αυστριακών και γερµανικών κεντρικών τραπεζών. Στη δεκαετία του 1960, η Τ∆∆ 

διοργάνωσε ειδικές συνθήκες για την υποστήριξη του γαλλικού φράγκου (1968), και δύο 
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ρυθµίσεις (1966 και 1968) για την υποστήριξη της στερλίνας. Πιο πρόσφατα, η Τ∆∆ έχει 

παράσχει χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ∆ΝΤ και των προγραµµάτων σταθεροποίησης 

(π.χ. για το Μεξικό το 1982 και τη Βραζιλία το 1998). 

 

1.2.5 Οι Συνέπειες του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου στην Οικονοµία (1939 - 

1945) 

Το τέλος του πολέµου βρίσκει για ακόµη µια φορά την οικονοµία της Ευρώπης γονατισµένη 

και σε ακόµη χειρότερη κατάσταση την Γερµανία, χρωστώντας περίπου το 40% του ΑΕΠ της 

το έτος 1938. Το 1947, παρουσιάστηκε από τις ΗΠΑ το σχέδιο ανάκαµψης της Ευρώπης, 

γνωστό ως σχέδιο Marshall, το οποίο προόριζε 13 δις. δολάρια για την ανοικοδόµηση της 

δυτικής Ευρώπης. Η ανόρθωση των ευρωπαϊκών οικονοµιών εκείνη την περίοδο εξαρτήθηκε 

από τις πολιτικές αποφάσεις των νικητών συµµάχων, αποφάσεων όπως ο διακανονισµός των 

χρεών που δηµιούργησε ο πόλεµος και η παροχή πρόσθετων πιστώσεων.  

Βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της οικονοµίας µετά το τέλος του πολέµου, 

φαίνεται να είναι η δυνατότητα κρατικής παρέµβασης στην κρατική οικονοµία σε συνδυασµό 

µε ένα σταθερό πλαίσιο εξωτερικών οικονοµικών σχέσεων. Ο περιορισµός της 

κερδοσκοπικής τότε κίνησης των κεφαλαίων σύµφωνα µε τις αρχές του John M. Keynes και 

η παράλληλη στήριξη του διεθνές εµπορίου, εξασφαλίστηκε µε επάρκεια από τη συνθήκη του 

Bretton Woods. 

Ακόµα χάρη στην έξυπνη µακρο-οικονοµική διαχείριση του John M. Keynes ο 

αναπόφευκτος κύκλος οικονοµικής ανόδου και ύφεσης που είχε προκαλέσει τόσες 

καταστροφές κατά την περίοδο του πολέµου, έγινε τώρα µια διαδοχή ήπιων διακυµάνσεων. 

Τα προβλήµατα που είχαν ταλανίσει τον καπιταλισµό την εποχή της καταστροφής, φάνηκαν 

να επιλύονται και το κλίµα να αντιστρέφεται. Αυτή η προσπάθεια ανάκαµψης ξεπέρασε 

ακόµα και τις προσδοκίες των οικονοµολόγων και αποτέλεσε ένα οικονοµικό θαύµα που 

κράτησε µέχρι και την δεκαετία του 70. 
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1.2.6 Σύστηµα Σταθερών Bretton Woods (1944 - 1971) 

Το σύστηµα σταθερών ισοτιµιών του Bretton Woods5 ήταν ένα σύστηµα το οποίο 

προσδιόριζε σταθερές ισοτιµίες µεταξύ των νοµισµάτων των χωρών που συµµετείχαν σε 

αυτό. Το όνοµα του προέρχεται από την οµώνυµη νοµισµατική και χρηµατοοικονοµική 

διάσκεψη στο Μπρέττον Γουντς στο Νιου Χάµσαϊρ των ΗΠΑ, η οποία έγινε από την 1 έως 

τις 22 Ιουλίου του 1944 και στην οποία συµµετείχαν οι 44 συµµαχικές δυνάµεις οι οποίες 

είχαν βγει νικητές από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Από την αρχή του 20ου αιώνα και µέχρι τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο για τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες του διεθνές εµπορίου, ίσχυε ο κανόνας του χρυσού6, σύµφωνα µε 

τον οποίο κάθε χώρα καθόριζε µια συγκεκριµένη ισοτιµία του εθνικού της νοµίσµατος σε 

σχέση µε τον χρυσό. Ωστόσο αυτό το σύστηµα σταδιακά εγκαταλείφτηκε, καθώς κατά την 

περίοδο του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, η ανθρωπότητα γνώρισε µια περίοδο πολύ 

µεγάλης νοµισµατικής αστάθειας που περιλάµβανε υπερπληθωριστικές τάσεις µε 

επακόλουθο τις συχνές και µεγάλες µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Έτσι προς το 

τέλος του πολέµου, πραγµατοποιήθηκε η συνδιάσκεψη όπου αποφασίστηκε : η δηµιουργία 

του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ), της Παγκόσµιας Τράπεζας, της Γενικής 

Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου γνωστή ως GATT7 καθώς και η υιοθέτηση του 

συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών που το γνωστό ως σύστηµα του Bretton 

Woods. 

Σύµφωνα µε το αυτό σύστηµα κάθε χώρα που συµµετείχε αναλάµβανε την 

υποχρέωση να ασκήσει νοµισµατική πολιτική που θα διατηρούσε την συναλλαγµατική της 

ισοτιµία σταθερή σε µια καθορισµένη τιµή, µε µέγιστη απόκλιση ένα τοις εκατό, σε σχέση µε 

τον χρυσό. Σκοπός του συστήµατος ήταν η δηµιουργία ενός οµαλού και προβλέψιµου 

διεθνούς κλίµατος συναλλαγών ανάµεσα στις χώρες που συµµετείχαν, που θα διέπονταν από 

συγκεκριµένους κανόνες, µε περιορισµό των ελέγχων, και την επίτευξη σταδιακά της 

µετατρεψιµότητας των νοµισµάτων όλων των χωρών που συµµετείχαν στο σύστηµα του 

Bretton Woods, µέσω των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Το σύστηµα αυτό διέφερε 

από το σύστηµα του κανόνα του χρυσού ως προς τις ισοτιµίες των νοµισµάτων των χωρών 

                                                           
5
 Dooley, M. P., Folkerts‐Landau, D., & Garber, P. (2004). The revived bretton woods 

system. International Journal of Finance & Economics, 9(4), 307-313. 
6
 James, H. (1996). International monetary cooperation since Bretton Woods. International Monetary 

Fund. 
7
 Kirshner, O., & Bernstein, E. M. (Eds.). (1996). The Bretton Woods-GATT system: Retrospect and 

prospect after fifty years. ME Sharpe. 
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που συµµετείχαν καθώς ήταν µεν σταθερές σε σχέση µε τον χρυσό, ωστόσο τα νοµίσµατα 

τους δεν ήταν απ’ ευθείας µετατρέψιµα σε χρυσό. Μετατρεψιµότητα σε χρυσό διατηρούσε 

µόνο το αµερικάνικο δολάριο στην τιµή των 35 δολαρίων ανά 1 ουγγιά χρυσού. Οι υπόλοιπες 

χώρες καθόριζαν τις ισοτιµίες τους σε σχέση µε τον χρυσό µόνο έµµεσα, καθώς υπολόγιζαν 

την σχέση εθνικού νοµίσµατος ανά ουγγιά χρυσού που επιθυµούσαν και όριζαν αντίστοιχα 

την ισοτιµία τους µε το δολάριο. Το δολάριο έτσι έγινε «παρεµβατικό νόµισµα» για την 

διατήρηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Οι συµµετέχουσες χώρες στο σύστηµα αυτό 

ήταν υποχρεωµένες να διατηρούν την ισοτιµία τους µε το δολάριο σταθερή µε µικρές µόνο 

αποκλίσεις της τάξης του 1% από την ορισµένη ισοτιµία. Για την επίτευξη αυτής της 

ισοτιµία, οι χώρες αναλάµβαναν να αγοράσουν ή να πουλήσουν την απαραίτητη ποσότητα σε 

χρυσό ή σε συνάλλαγµα ώστε να βρίσκεται η ισοτιµία τους µέσα στα όρια του συν πλην 1% 

από τις κεντρικές ισοτιµίες. 

Ακόµα, το σύστηµα αυτό έδινε την δυνατότητα στις επί µέρους χώρες να µπορούν αν 

υπήρχε νοµισµατική αναγκαιότητα να προχωρήσουνε σε υποτίµηση του εθνικού τους 

νοµίσµατος έως και 10% χωρίς την άδεια αλλά µε την επίβλεψη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου. Αν υπήρχε αναγκαιότητα για υποτίµηση άνω του 10% τότε έπρεπε να υπάρχει 

σχετική έγκριση από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

Το νέο αυτό σύστηµα καθορισµού των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά την επόµενη 

δεκαετία του 1950 άρχισε να φέρνει ευνοϊκά αποτελέσµατα µε την µορφή της µεγάλης 

ανάπτυξης του διεθνούς εµπορίου, της οικονοµικής ανάπτυξης και των επενδύσεων. Την ίδια 

ώρα όµως οι ΗΠΑ λόγω του σκληρού ανταγωνισµού που αντιµετώπιζαν από Ευρώπη και 

Ιαπωνία, του πολέµου της Κορέας και του Βιετνάµ καθώς και διάφορων κοινωνικών 

προγραµµάτων στο εσωτερικό της άρχισαν να εµφανίζουν µεγάλα ελλείµµατα στον 

προϋπολογισµό τους. Για την αντιµετώπιση αυτών των ελλειµµάτων οι ΗΠΑ οδηγήθηκαν 

στην εκτύπωση περισσότερων δολαρίων, διοχετεύοντάς τα ταυτόχρονα στο εξωτερικό, 

γεγονός που θορύβησε τους ξένους ηγέτες και τραπεζίτες στο κατά πόσο θα µπορούσαν 

πλέον οι ΗΠΑ να εγγυηθούν την µετατρεψιµότητα του νοµίσµατός τους σε χρυσό. 

Έτσι η ανελαστικότητα των τιµών στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και η γενικότερη 

αστάθεια στην διεθνή πολιτική και οικονοµική σκηνή οδήγησε σε αστάθεια, αβεβαιότητα και 

την ανάγκη λήψης νοµισµατικών µέτρων από τις ΗΠΑ για την στήριξη του δολαρίου. Τα 

µέτρα αυτά ωστόσο δεν απέδωσαν και στις 15 Αυγούστου του 1971, µετά από ολοένα και 

περισσότερες ενέργειες µετατροπής δολαρίων σε χρυσό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Richard 
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Nixon µε απόφασή του (γνωστή ως Nixon shock8), ανέστειλε την µετατρεψιµότητα του 

δολαρίου σε χρυσό. Έτσι το σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Bretton 

Woods σταµάτησε να υφίσταται, µε την νεότερη εποχή των κυµαινόµενων συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών να αρχίζει. 

 

1.2.7 Πετρελαϊκές Κρίσεις  (1973-1974 & 1979-1980) 

Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση9 ξεκίνησε µε τον πόλεµο του Yom Kippur (1973-1974), µεταξύ 

του Ισραήλ και των αραβικών χωρών. Κατά την διάρκεια του πολέµου οι αραβικές χώρες 

µέλη του OPEC (Οργανισµός Αραβικών Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών) κήρυξαν εµπάργκο 

στις χώρες που τάχτηκαν υπέρ του Ισραήλ, όπως οι ΗΠΑ και η Ολλανδία που υποστήριζαν 

απροκάλυπτα το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα µείωσαν το γενικό επίπεδο παραγωγής πετρελαίου. 

Το αποτέλεσµα του εµπάργκο αν και αυτό καθ’ αυτό δεν κράτησε πολύ (19/10/1973 έως 

17/03/1974), σε συνδυασµό µε τη δυσκολία διακίνησης του πετρελαίου ήταν να εκτιναχθούν 

οι τιµές στα ύψη.  

Αυτή η άνοδος των τιµών (από 3$ το βαρέλι το 1973 σε 20$ τον Μάρτιο του 1974) 

είχε άµεσο αντίκτυπο στις τιµές και άλλων προϊόντων µε συνέπειες να µετακυλήσουν όλες οι 

αυξήσεις στους τελικούς καταναλωτές και να δηµιουργηθεί ταυτόχρονα δραµατική άνοδος 

στα ποσοστά της ανεργίας, βυθίζοντας έτσι την παγκόσµια οικονοµία σε ύφεση. Η µεγάλη 

εξάρτηση του βιοµηχανοποιηµένου κόσµου από το πετρέλαιο και η κυρίαρχη θέση των 

αραβικών χωρών στην παραγωγή πετρελαίου οδήγησαν ακόµα σε τροµακτική άνοδο του 

πληθωρισµού και µείωση των επενδύσεων. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των 

περισσότερων κρατών παρουσίασε έλλειµµα, αναφορικά στις ΗΠΑ το 1973 ο ετήσιος ρυθµός 

πληθωρισµού κυµαινόταν  στο 6,2%, ενώ µετά το 1974 στο 11,1%. 

Όλες οι δυτικές κυβερνήσεις πιάστηκαν απροετοίµαστες στην µεγάλη ευπάθεια που 

έδειξαν οι οικονοµίες τους, λόγω της εξάρτησης τους από τις τιµές του πετρελαίου και τα µε 

µέτρα που πήραν µε επεκτατικές δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές πολιτικές δεν είχαν άµεσα 

αποτελέσµατα. Ωστόσο, βοήθησαν την διεθνή οικονοµία να ανακάµψει σταδιακά από την 

ύφεση, µε την χρηµατιστηριακή αγορά να οµαλοποιείται µετά το τέλος του 1974. 

                                                           
8
 https://history.state.gov/milestones/1969-1976/nixon-shock 

9
 Merrill, K. R. (2007). The Oil Crisis of 1973-1974: A Brief History with Documents. Bedford/St. 

Martin's. 
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Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση10 δηµιουργήθηκε κατά την  περίοδο της ισλαµική 

Ιρανικής επανάστασης (1979-1980) µε την άνοδο των φανατικών µουσουλµάνων στην 

εξουσία. Η πολιτική αναταραχή Ιράν επηρέασε σηµαντικά τον πετρελαϊκό τοµέα στον χώρο, 

µειώνοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές. Αυτό είχε ως συνέπεια οι τιµές του πετρελαίου 

να πάρουν για ακόµη µια φορά την ανιούσα και από 13$ το βαρέλι το 1978 να αυξηθεί σε 

32$ το βαρέλι στις αρχές του 1980. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της κρίσης ήταν περίπου τα ίδια µε την πρώτη, µε αύξηση 

του πληθωρισµού και της ανεργίας, ενώ τα κράτη να προβαίνουν σε αποθεµατοποίηση του 

πετρελαίου υπό τον φόβο περεταίρω κλιµάκωσης της κρίσης, οδηγώντας τις τιµές σε 

µεγαλύτερη άνοδο. 

Για την αντιµετώπιση αυτής της κρίσης, οι κυβερνήσεις αυτήν την φορά 

ακολούθησαν διαφορετική οικονοµική πολιτική, υιοθετώντας αντιπληθωριστικές πολιτικές, 

θέτοντας τον πληθωρισµό ως νούµερο ένα πληγή της οικονοµίας. Μετά το 1980 οι τιµές του 

πετρελαίου έπεφταν για 6 συνεχόµενα έτη µε αποκορύφωµα το 1986 και πτώση 46%. 

 

1.2.8 Επιτροπή της Βασιλείας (1974) 

Η κατάρρευση του συστήµατος του Bretton Woods των ελεγχόµενων συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών το 1973 οδήγησε σύντοµα σε µεγάλες απώλειες. Στις 26 Ιουνίου του 1974, η 

Οµοσπονδιακή Τραπεζική Εποπτική Υπηρεσία της ∆υτικής Γερµανίας απέσυρε την 

τραπεζική άδεια της τράπεζας Herstatt, αφού διαπίστωσε ότι τα ανοίγµατα συναλλάγµατος 

της τράπεζας ανήλθε σε τρεις φορές το κεφάλαιό της. Οι τράπεζες εκτός της Γερµανίας 

βρέθηκαν µε βαριές απώλειες στις εκκρεµείς συναλλαγές τους µε την Herstatt, προσθέτοντας 

ταυτόχρονα µια διεθνή διάσταση και αλυσιδωτές αντιδράσεις στο σύστηµα. Τον Οκτώβριο 

του ίδιου έτους, η Franklin National Bank της Νέας Υόρκης, µια από τις 20 µεγαλύτερες 

τράπεζες των ΗΠΑ κατέστη αφερέγγυα λόγω κακής διαχείρισης και απάτης, ενώ και ο ίδιος ο 

διοικητής της Michele Sindona κατηγορούνταν για παράνοµες επαφές.  

Στα τέλη του έτους 1974 και σε απάντηση σε αυτές και σε άλλες µικρότερες 

διαταραχές στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών 

των χωρών του G10 (αποτελείται από τις χώρες : Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, 

                                                           
10

 http://chenry.webhost.utexas.edu/public_html/elephants/OilShock201979-Final.pdf 
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Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Ολλανδία, Σουηδία), συγκροτούν µια 

επιτροπή που θα καθορίζει οµοιόµορφους τραπεζικούς κανόνες και εποπτικές πρακτικές. 

Αργότερα αυτή η επιτροπή µετονοµάστηκε σε Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική 

Εποπτεία, όνοµα που το οφείλει στην οµώνυµη πόλη της Ελβετίας όπου συνεδριάζει υπό την 

αιγίδα της ∆ιεθνούς Τράπεζας ∆ιακανονισµών. Από την ίδρυσή της και µετά 

πραγµατοποιούνται συναντήσεις αρκετά τακτικά, τρείς µε τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ το 

2009 οι χώρες – µέλη11 της επιτροπής αυξήθηκαν σε 27. Επίσης αναφέρεται πως η επιτροπή 

δίνει αναφορά σε ένα όργανο εποπτείας, το λεγόµενο GHOS (Group Bank Governors and 

Heads of Supervision), το οποίο αποτελείται από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών και 

τον επικεφαλή (όχι από κεντρική τράπεζα) της εποπτείας από τις χώρες µέλη. Σηµερινός 

πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Stefan Ingves, διοικητής της Riksbank, η κεντρική τράπεζα 

της Σουηδίας. 

Σκοπός της Επιτροπή της Βασιλείας είναι να διατυπώνει γενικά εποπτικά πρότυπα και 

πλαίσια ενώ επίσης να προτείνει και 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. Ταυτόχρονα 

ενθαρρύνει τη συνεργασία και µε χώρες που δεν ανήκουν στις χώρες - µέλη µε στόχο να 

δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο µετάδοσης των κανόνων και των αρχών της σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιµοποιεί σε αυτήν της την προσπάθεια είναι η οµάδα 

διάδοσης των βασικών αρχών, η οποία στόχο έχει την προώθηση της συνεργασίας σε τεχνικό 

επίπεδο µεταξύ της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και των αρχών 

τραπεζικής εποπτείας των αναδυόµενων οικονοµιών καθώς επίσης µε το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο και τη ∆ιεθνή Τράπεζα. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Τραπεζικής 

Εποπτείας της Βασιλείας προσπαθεί να αυξήσει τις επαφές της µε τις εποπτικές αρχές από 

άλλες χώρες µέσω της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης των Φορέων Τραπεζικής Εποπτείας, η οποία 

συνεδριάζει κάθε δύο έτη. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η Επιτροπή της Βασιλείας δεν είναι ένας κλασικός 

οργανισµός, ενώ δεν έχει καµία ιδρυτική συνθήκη και δεν εκδίδει δεσµευτικούς κανονισµούς. 

Η κύρια λειτουργία της είναι να δρα ως ένα ανεπίσηµο ελεύθερο βήµα (forum) ώστε να 

βρίσκει λύσεις πολιτικής και να γνωστοποιεί πρότυπα. Τα συµπεράσµατά της δεν έχουν 

νοµική ισχύ αλλά αποσκοπούν στη διαµόρφωση γενικών εποπτικών κατευθύνσεων και 

βελτίωση των πρακτικών. 
                                                           
11

 http://www.bis.org/bcbs/membership.htm 
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1.3 Γενικός Σκοπός και Ειδικοί Στόχοι 

Σκοπός της εργασίας µετά την παρουσίαση µιας ιστορικής αναδροµής είναι να δώσει µια 

εικόνα στο πως εξελίχθηκε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε τα µέτρα που εφαρµόστηκαν 

κατά περιόδους µέχρι και σήµερα για την αντιµετώπιση των κρίσεων, παρουσιάζοντας 

αναλυτικά κάθε προσπάθεια που έγινε, µε το ρυθµιστικό της πλαίσιο, την εφαρµογή της και 

την αποτελεσµατικότητά της. 

Συγκεκριµένα τα ερευνητικά ερωτήµατα που θα εξετασθούν είναι τα παρακάτω: 

� Πως διαµορφώθηκε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε το πέρασµα των χρόνων; 

� Ποιες οι δράσεις των φορέων για την αντιµετώπιση των τραπεζικών κρίσεων; 

� Είναι αποτελεσµατικές απέναντι στις αυξανόµενες προκλήσεις; 

� Ποιες είναι οι ενέργειες διασφάλισης του συστήµατος µετά την πρόσφατη χρηµατική 

κρίση του 2007/8; 

 

1.4 ∆ιάρθρωση και ∆οµή της Εργασίας 

Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία για την εξέλιξη των κανονιστικών προτύπων θα αναλυθεί 

σε επτά κεφάλαια:  

• Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται µια εικόνα για τα µεγαλύτερα γεγονότα που σηµάδεψαν 

την οικονοµία σε παγκόσµιο επίπεδο, επισηµαίνοντας τους παράγοντες που 

επηρεάστηκαν, πως διαµορφώθηκε από τα γεγονότα και τέλος ποιες ήταν οι 

αντιδράσεις και συνέπειες όλων αυτών. 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, µε τις 

µελέτες, εργασίες και εκδοτικά έργα που µελετήθηκαν και τέλος λήφθηκαν υπόψη για 

την κατανόηση των γεγονότων και την δυνατότητα να καλυφτεί το κατά δυνατό 

καλύτερα το θέµα της εργασίας. 

• Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή και ανάλυση της πρώτης συντονισµένης 

προσπάθειας που έγινε για εξασφαλιστεί η χρηµατοοικονοµική σταθερότητας του 

συστήµατος, γνωστή ως Σύµφωνο της Βασιλείας Ι. Επεξηγούνται οι κανόνες που 

συνέθεσαν το πλαίσιο και καταλήγει στους λόγους που οδήγησαν στην αποτυχία του.  

• Το τέταρτο κεφάλαιο πραγµατεύεται την νέα προσπάθεια που έγινε µε σκοπό να 

καλυφτούν τα κενά του προηγούµενου συµφώνου. ∆ίνεται το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο, 
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µε έµφαση στη δοµή του που ξεχωρίζει µε τους τρείς πυλώνες και στην περισσότερη 

ειδίκευση που έχει πάνω στον κίνδυνο. Ενώ έπειτα γίνεται αναφορά στην αδυναµία 

που επέδειξε να καλύψει τις όλο και πιο απαιτούµενες χρηµατοοικονοµικές 

προκλήσεις. 

• Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται το τρίτο και πιο πρόσφατο Σύµφωνο της Επιτροπής 

της Βασιλείας, τονίζοντας τις τροποποιήσεις που έγιναν καθώς και τα νέα δεδοµένα 

που εισήγαγε. 

• Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο η Ευρώπη προσπαθεί να 

εφαρµόσει τις διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ και να τις εναρµονίσει µε την Ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία. Ενώ γίνεται και µια πρώιµη ανάλυση και στο πως οι τράπεζες αντέδρασαν 

εφαρµόζοντας τους κανόνες του νέου Συµφώνου, όπως η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή 

τις κατέγραψε στην πιο πρόσφατη έρευνα που δηµοσίευσε. 

• Τέλος στο έβδοµο κεφάλαιο διατυπώνονται επιγραµµατικά τα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν από την µελέτη, καθώς επίσης οι περιορισµοί της και οι προτάσεις σε 

θέµατα για µελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Για την κατανόηση της Επιτροπή της Βασιλείας στην Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) 

λαµβάνουµε υπόψη τον Charles Goodhart ( «The Basel Committee on Banking Supervision», 

Cambridge, 2011), που µε το έργο του προσπαθεί να εντρυφήσει στις κατευθυντήριες 

γραµµές στην παγκόσµια ρύθµιση των τραπεζών. Με στοιχεία από ειδική πρόσβαση στα 

αρχεία της BCBS και συνεντεύξεις µε πολλά από τα βασικά στελέχη της, αφηγείται την 

ιστορία των πρώτων χρόνων της επιτροπής από την ίδρυσή της το 1974/5 µέχρι το 1997, το 

έτος που σηµατοδοτεί την καµπή µεταξύ του Συµφώνου της Βασιλείας Ι για την κεφαλαιακή 

επάρκεια και την έναρξη των εργασιών για την Βασιλεία ΙΙ. Ακόµα, καλύπτοντας βασικές 

αρχές της τραπεζικής, την τροποποίηση του κινδύνου της αγοράς, το κονκορδάτο και όλες τις 

άλλες πτυχές του έργου του τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας, κάνει µια εµπεριστατωµένη 

καταγραφή της ιστορίας της τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας, παρέχοντας ταυτόχρονα 

µια πλήρη αξιολόγηση των δράσεων και της αποτελεσµατικότητά της. 

Στη συνέχεια και στα πλαίσια του 45th SEASEN Governors’ Conference ο Herve 

Hanoun, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών από το 

2006 µέχρι σήµερα, παρουσιάζει την έρευνά που έχει γίνει («Towards a Global Financial 

Stability», 2010) για την σηµασία ενός παγκόσµιου οικονοµικού πλαισίου σταθερότητας, 

στην ανάπτυξη της πραγµατικής οικονοµίας. Αναφέρεται αναλυτικά στο πως µπορεί να 

δοµηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, µε ποιες προϋποθέσεις, δίνοντας βάση όχι µόνο στις ρυθµίσεις 

αλλά και στην πειθαρχία της αγοράς. Επιπρόσθετα, τονίζει την προληπτική εποπτεία, την 

νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική και πως αυτές διαµορφώνονται και 

αλληλοεπηρεάζονται µε ένα πλαίσιο σταθερότητας.   

Ενώ περνώντας στα κανονιστικά πλαίσια όπως αυτά διαµορφώθηκαν στο χρόνο, από 

την πρώτη οργανωµένη συµφωνία γνωστή ως Βασιλεία Ι και µετέπειτα, περνάµε στο 

συγγραφικό έργο του Laurent Baltazar ( «From Basel I to Basel III», Palgrave Macmillan,  

2006). Σε αυτό ο συγγραφέας κάνοντας µια γενική ανασκόπηση στους τραπεζικούς κανόνες 

και σε τραπεζικές αποτυχίες που παρουσιάστηκαν µέχρι εκείνη την περίοδο, µας δίνει µια 

λεπτοµερής αναφορά για το πλαίσιο της Βασιλείας Ι, ξεχωρίζοντας τους στόχους  και τα 
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µέχρι τότε προβλήµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που οι κανόνες ανταποκρίθηκαν, 

ασκώντας ταυτόχρονα κριτική σε αυτούς που φάνηκαν ανεπαρκής και δεν ικανοποιήθηκαν.     

Εντρυφώντας στις κεφαλαιακές απαιτήσεις που διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην 

εποπτεία και τη ρύθµιση των τραπεζών, παρατηρείται έντονος προβληµατισµός σχετικά µε 

την οριοθέτηση ενός τέτοιου µεγέθους ικανό να προφυλάξει τις τράπεζες αλλά να µην σταθεί 

εµπόδιο ταυτόχρονα. Από την µεριά της η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική 

Εποπτεία βρίσκεται σε µια συνεχή αναζήτηση για την βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου µε 

την εισαγωγή κεφαλαιακών επιβαρύνσεων πιο ευαίσθητων στον κίνδυνο. Ως αποτέλεσµα 

αυτού, να υπάρχουν φόβοι ότι αυτό θα αυξήσει αδικαιολόγητα την µεταβλητότητα των 

εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και θα περιορίσει την ικανότητα των τραπεζών να δανείζουν, 

ενώ οι κεφαλαιακές απαιτήσεις µπορεί να επιδεινώσουν την οικονοµική ύφεση. Τα 

συγκεκριµένα θέµατα εξετάζονται από τον Frank Heid, ( «The cyclical effects of the Basel II 

capital requirements», Journal of Banking & Finance, 2007), εστιάζοντας στο πρόβληµα των 

κύκλων δανεισµού κεφαλαίων που προκαλείται, καθώς και στις προ-κυκλικές επιπτώσεις 

τους στην µακροοικονοµία. Ενώ διαπιστώνει τον µετριασµό των επιπτώσεων της αστάθειας 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων όταν το επίπεδο των κεφαλαιακών αποθεµάτων που κατέχουν 

οι τράπεζες βρίσκεται πάνω από το απαιτούµενο - ελάχιστο. 

Στην περεταίρω ανάλυση του ρυθµιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ λαµβάνεται 

υπόψη το συγγραφικό έργο των Anna S. Chernobai, Svetlazar T. Rachev και Frank I. Fabozzi 

(«Operational Risk: A Guide to Basel II Capital Requirements, Models and Analysis», Wiley 

Finance, 2007), που αποτελεί έναν οδηγό, που αναλύει του κανόνες της Βασιλείας ΙΙ. Τα 

θέµατα που καλύπτει αφορά τους τρείς πυλώνες του Συµφώνου, ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στον λειτουργικό κίνδυνο µε εκτενής αναφορές στις προκλήσεις που υπάρχουν στην 

µοντελοποίηση του συγκεκριµένου κινδύνου, όπως επίσης και στην ποικιλία των 

προσεγγίσεων που χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση των λειτουργικών ζηµιών.  

Για την εκπόνηση του πιο πρόσφατου κανονιστικού πλαισίου, γνωστό ως Βασιλεία ΙΙΙ 

και την πρόσφατη κρίση που οδήγησε σε αυτήν λαµβάνεται υπόψη η εργασία των Ulrich 

Bindseil και Jeroen Lammot («The Basel III Framework for Liquidity Standars and Monetary 

Policy Implementation», Humbolt-Universitat zu Berlin,  2011). Σε αυτήν αφού γίνεται λόγος 

για την υπερβολική ανάληψη του κινδύνου ρευστότητας που οδήγησε στην κρίση του 2007, 

αναλύει τις τραπεζικές διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ υπό την σκοπιά της κάλυψης της 

ρευστότητας. Τονίζει όλες τις αλληλεπιδράσεις του ρυθµιστικού πλαισίου µε τις διάφορες 
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νοµισµατικές πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί και καταλήγει σε καίρια ερωτήµατα που θα 

βοηθήσουν στην περεταίρω µελέτη  ανάπτυξης τέτοιων πολιτικών από την κεντρική τράπεζα, 

που θα βοηθήσουν στην οµαλοποίηση αυτών των αλληλεπιδράσεων. 

Επιπλέον,  για την ανθεκτικότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στο σύνολό 

του και µε βάση την µακρό-προληπτική εποπτεία της Βασιλείας ΙΙΙ εξετάζεται η εργασία του 

Hyun Song Shin («Macroprudential Policies Beyond Basel III», Princeton University, 2010). 

Συγκεκριµένα, αναφέρονται τα στοιχεία που ενισχύουν την µακροπροληπτική ρυθµιστική 

παρέµβαση όπως είναι τα αντικυκλικά κεφαλαιακά αποθέµατα και οι ειδικές επιπλέον 

κεφαλαιακές επιβαρύνσεις που θα πρέπει να εφαρµόζουν τα σηµαντικά χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα (SIFIs). Στα συµπεράσµατά της µελέτης του υποστηρίζει πως τα προβλήµατα του 

πλαισίου των µακροπροληπτικών πολιτικών εντοπίζονται στην υπερβολική αύξηση του 

ενεργητικού των τραπεζών και πως αυτό µπορεί να ξεπεραστεί αυτό µόνο αν η Επιτροπή της 

Βασιλείας εστιάσει την προσοχής της στην υπερβολική αύξηση όπως επίσης και στην 

αδυναµία των τραπεζικών υποχρεώσεων. Σε αυτήν την µελέτη µπορεί να προστεθεί ακόµα 

αυτή των Paolo Angelini, Laurent Clerc, Vasco Curdia, Leonardo Gambacorta, Andrea 

Gerali, Alberto Locardo, Roberto Motto, Wegner Roeger. Skander van den Heuvel και Jan 

Vlcek («Basel III : Long-Term Impact on Economic Perfomance and Fluctuations», The 

Manchester School, 2014) που εστιάζει στο οικονοµικό κόστος που θα επιφέρει 

µακροπρόθεσµα η επιβολή του πακέτου µεταρρυθµίσεων της Βασιλείας ΙΙΙ. Κάνοντας χρήση 

µοντέλων Lie (Long-Term Impact) προσπαθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το ποιος θα 

είναι ο αντίκτυπος στην µακροπρόθεσµη οικονοµική απόδοση, τις επιπτώσεις που θα έχει 

στις οικονοµικές διακυµάνσεις, καθώς και ποιες θα είναι οι επιδράσεις της υιοθέτησης των 

αντικυκλικών αποθεµάτων στις οικονοµικές διακυµάνσεις. Τα ευρήµατα της εργασίας τους 

φανερώνουν πως: i) το οικονοµικό κόστος θα είναι µεγαλύτερο από τα οφέλη που εκτιµάται 

ότι θα επιφέρει η µείωση της πιθανότητας µιας νέας οικονοµικής κρίσης, ii) οι συνεχείς 

αλλαγές µειώνουν ελαφρώς την µεταβλητότητα των αποτελεσµάτων και iii) ότι η υιοθέτηση 

των αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεµάτων µπορεί µε την σειρά τους να µειώσει την 

µεταβλητότητα των αποτελεσµάτων.  

 

  Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί πως για την κατανόηση της συστηµικής 

κρίσης, ενός από τα µεγαλύτερα αγκάθια στην οικονοµία που τις περισσότερες φορές οδηγεί 

σε οικονοµική ύφεση και η Επιτροπή της Βασιλείας προσπαθεί να βρει πανάκεια, 

απευθυνθήκαµε σε ποικιλία από συγγραφείς και βιβλιογραφίες. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι 
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οι Barholomew, Mote και Whalen («The Definition of Systemic Crises», U. S. Office of the 

Comptroller of the Currency, Department of Economic and Policy Analysis, Bank Research 

Division, Washington D. C., 1995) αναφέρουν ως συστηµική κρίση την περίπτωση ξαφνικής 

και αναπάντεχης έλλειψης εµπιστοσύνης σε ένα µεγάλο µέρος του τραπεζικού συστήµατος µε 

σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την οικονοµία. Παρόµοιος είναι και ο ορισµός των 

Bordo, Mizrach και Schwartz («Real Versus Pseudo-International Systemic Risk: Some 

Lessons from History», NBER Working Paper 5371, 1995), ενώ οι Caprio και Klingebiel 

(«Bank Insolvencies: Cross Country Experience, Policy Research Working Paper, World 

Bank, Washington D.C, no 1620, July 1996) αναφέρουν ως τραπεζική κρίση την κατάσταση 

κατά την οποία η καθαρή αξία του τραπεζικού συστήµατος τείνει προς το, ή είναι, µηδέν. 

Για την περεταίρω ανάλυση των κανονιστικών πλαισίων ο Adrian Blundell-Wingall 

και Paul Atkinson στην µελέτη τους («Thinking Beyond Basel III : Necessary Solutions for 

Capital and Liquidity», OECD journal: financial market trends, 2010) κάνουν λόγο για την 

αντιµετώπιση από την Επιτροπή της Βασιλείας των κινδύνων αφερεγγυότητας που 

δηµιουργείται από τον κίνδυνο του αντισυµβαλλόµενου, την έλλειψη εποπτικού πλαισίου 

καθώς και την εξυγίανση των διοικήσεων µειώνοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα µιας νέας 

κρίσης. Σε δεύτερο σκέλος αναλύουν τις τελευταίες χρήσιµες προσθήκες στο πλαίσιο, όπως ο 

δείκτης µόχλευσης, τα νέα κεφαλαιακά αποθέµατα καθώς και τις δυναµικές προβλέψεις που 

γίνονται πλέον για την αντιµετώπιση της προκυκλικότητας, παραθέτοντας ωστόσο ορισµένες 

ανησυχίες σχετικά µε την άνιση αντιµετώπιση που δείχνουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

στις περιπτώσεις ανάληψης κινδύνου. Επίσης, τίθεται το θέµα κατά πόσο θα πρέπει να 

εισαχθούν ακόµα στο πλαίσιο επιπρόσθετες ρυθµίσεις  που θα δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες 

για την δοµή και την διαδικασία της εποπτείας και πως θα ωφελούσε,  ενώ κάνει ιδιαίτερη 

µνεία στα χαρακτηρίστηκα του σκιώδες τραπεζικό σύστηµα (Shadow Banking System) και 

πως αυτό επηρεάζει ολόκληρο το τραπεζικό σύστηµα και οικονοµία. 

Τώρα κατά την περίοδο µέχρι τη ολοκληρωτική εφαρµογή του νέου πλαισίου όπως 

αναφέρουν και οι Patric Slovic, Boris Counede στην µελέτη τους («Macroeconomic Impact 

of Basel III», OECD publishing, 2011) θα υπάρξουν αρκετές και σηµαντικές αλλαγές στην 

οικονοµία. Συγκεκριµένα ο αντίκτυπος που θα έχει σε όλο το στάδιο της εφαρµογής της η 

Βασιλείας ΙΙΙ θα επηρεάσει το ΑΕΠ κάθε χώρας ξεχωριστά, αλλά και σαν ένα µέσο ενιαίο 

νούµερο, ενώ τα spreads δανεισµού θα παρουσιάσουν ιδιαίτερη ευµετάβολη συµπεριφορά. 

Συνέχεια στις αναφορές για τις επιπτώσεις και στην γενικότερη κριτική που δέχεται το νέο 

πλαίσιο έρχονται να δώσουν οι Kevin Dowd, Martin Hutchinson, Shimon Ashby και Jimi M. 
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Hinchliffe («Capital Inadequacies – The Failure of the Basel Regime of Bank Capital 

regulation», Cato Institute, 2011). Συγκεκριµένα, γίνεται µια ολική επαναξιολόγηση του 

καθεστώτος της Βασιλείας και επικεντρώνονται εκεί µε βάση την αρχή του κανονισµού του 

κινδύνου. Συµπεραίνουν, ότι το σύστηµα της Βασιλείας πάσχει από τρείς θεµελιώδης 

αδυναµίες: i) τα µοντέλα οικονοµικού ρίσκου δεν καλύπτουν απόλυτα τις εποπτικές 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, ii) δηµιουργούνται κίνητρα για ρυθµιστικό αρµπιτράζ, ενώ τέλος iii) 

δηµιουργείται µια αδυναµία κανονιστικής ρύθµισης στις τράπεζες, διατηρώντας τα επίπεδα 

κεφαλαίου χαµηλά οδηγώντας έτσι στην ανάληψη όλο και περισσότερων κινδύνων ώστε να 

ικανοποιηθεί ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας σε βραχυπρόθεσµο πλαίσιο βέβαια. 

Τέλος για η µελέτη που παρουσίασαν οι Billy Allen, Ka Kei Chan, Alistair Milne και 

Steve Thomas (“Basel III: Is the Cure Worse than the Disease?”, Elsevier publishing, 2012) 

εξετάζει τις οικονοµικές επιπτώσεις των µεταρρυθµίσεων στις τραπεζικές εργασίες. Ασκεί 

κριτική στις διατάξεις που επήρθαν κάνοντας λόγω για µια ενδεχόµενη µείωση  στην 

διαθεσιµότητα που θα ακολουθήσει και ταυτόχρονα θα αλληλεπιδράσει σε όλες τις 

δραστηριότητες της οικονοµίας, ενώ εστιάζει στις αντικειµενικές δυσκολίες που θα 

παρουσιαστούν σε µια συντονισµένη προσαρµογή  στους νέους κανόνες σε ολόκληρο τον 

κλάδο των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Θεωρεί απαραίτητη µια επανεξέταση ειδικά στον 

ορισµό των περιουσιακών στοιχείων που µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ρευστότητας, 

καθώς ο προτεινόµενος ορισµός φαίνεται να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο δηµόσιο χρέος και 

θα πρέπει να διευρυνθεί για να επιτρέψει στις τράπεζες να δηµιουργήσουν ρευστότητα από τα 

εµπορικά τους στοιχεία. Ακόµα υπό το φώς της πρόσφατης κρίσης, χρειάζεται ένα σχέδιο 

έκτατης ανάγκης πιο επαρκής που να ορίζει συγκεκριµένες διαδικασίες για την αντιµετώπιση 

µια ενδεχόµενης κρίσιµης κατάστασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Η περίοδος της γέννησης της Βασιλείας Ι δεν είναι τυχαία. Σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τη 

ραγδαία ανάπτυξη του πιστωτικού συστήµατος και των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, που 

έλαβε χώρα διεθνώς στα µέσα της δεκαετίας του  ’80. Το ίδιο ισχύει σε γενικές γραµµές και 

στην Ελλάδα, καθώς στην ουσία το 1987 µε την απελευθέρωση των επιτοκίων στα διαθέσιµα 

αλλά και στα επιτόκια δανεισµού για επιχειρηµατικό δανεισµό έγινε και η απελευθέρωση του 

τραπεζικού µας συστήµατος. Ταυτόχρονα, την περίοδο εκείνη, όπως αναφέρει και ο 

Aglietta12, δηµιουργήθηκαν ειδικά στις ΗΠΑ προβλήµατα από µια σηµαντική πιστωτική 

επέκταση που δεν συνοδευόταν από αντίστοιχες εγγυήσεις αξιοπιστίας, µε αποτέλεσµα τη 

µείωση των αποδόσεών τους. Αναλυτικότερα, ο συγγραφέας αναφέρει την περίπτωση των 

τοπικών αµερικανικών τραπεζών που ενεπλάκησαν σε καταστροφικά δάνεια τα οποία 

καλύπτονταν από εγγυήσεις σε αγροτικές εκτάσεις και πετρέλαιο, οι τιµές των οποίων όµως 

γνώρισαν πτωτικές τάσεις στα τέλη του ’80.  

Την ίδια περίοδο έχουµε την εµφάνιση νέων ειδών τραπεζικών υποχρεώσεων, όπως 

για παράδειγµα τα Certificate of Deposits (C.D.’s), που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στη 

«χρηµατοδότηση» ευρύτερων «πιστωτικών ανοιγµάτων» των τραπεζών, τα οποία όµως ήταν 

πιο ευµετάβλητα από ότι τα παραδοσιακά µέσα δανεισµού (καταθέσεις πελατών). Τέλος, 

σηµαντικό ρόλο, εκτός των άλλων έπαιξε και η αύξηση του τραπεζικού ανταγωνισµού, η 

οποία επηρέασε αρνητικά τις αποδόσεις των τραπεζικών δανείων. 

Όλα αυτά οδηγούσαν σταδιακά και για λόγους επιβίωσης των τραπεζών, στον 

ανταγωνισµό, στην ανάληψη δανείων από µέρους των πιστωτικών ιδρυµάτων µε υψηλή 

πιθανότητα αθέτησης από πλευράς του αντισυµβαλλόµενου. Το γεγονός αυτό οδήγησε, όπως 
                                                           
12

 Aglietta M., (1996), «Systemic Risk, Financial Innovations and the Financial Safety Net»,  
in E. Neil and G. Deleplace (eds), Money in Motion: The post Keynesian and Circulation 
approaches, London: Macmillan 
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επισηµαίνει και ο Aglietta , σε µια πτωτική διαβάθµιση των τραπεζών ειδικά των ΗΠΑ αλλά 

και του Ηνωµένου Βασίλειου. 

Τον Ιανουάριο του 1987 οι δυο αυτές χώρες, µε το πιο ανεπτυγµένο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, προχώρησαν  σε µια συµφωνία που σκοπό είχε να επιβάλει, 

λόγω της διαµορφωθείσας κατάστασης, ελάχιστα επιτρεπτά κεφαλαιακά όρια σε όλες τις 

διεθνείς τράπεζες. Αναλυτικότερα, προκρίθηκε µια διαδικασία που προέβλεπε την επιβολή 

διαφορετικής στάθµισης σε διάφορα είδη πιστωτικής επέκτασης καθώς επίσης και την 

ύπαρξη δείκτη µετατροπής των διάφορων ειδών εκτός ισολογισµού στοιχείων (off-balance 

sheet items), έτσι ώστε να πάρουν µορφή µετρήσιµου στοιχείου ισολογισµού. Με αυτό τον 

τρόπο αναδείχθηκε για πρώτη φορά η σχέση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ιδίων 

κεφαλαίων πάνω σε σταθµισµένου ρίσκου απαιτήσεις του Ενεργητικού των τραπεζών (risk 

weighted assets). 

Σε αυτή την περίοδο και ως συνέχεια αυτής της προσπάθειας ελέγχου των 

χρηµατοπιστωτικών πραγµάτων, εµφανίστηκε η Επιτροπή της Βασιλείας το 1988 που στο 

πλαίσιο της Τράπεζας των ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (B.I.S.), γενίκευσε εν κατακλείδι την 

προαναφερόµενη προσπάθεια των ΗΠΑ και του Ηνωµένου Βασιλείου διαµορφώνοντας την 

Βασιλεία Ι. 

 

3.2 Οι Γενικές Αρχές της Βασιλείας Ι     

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, ο άµεσος σκοπός της Βασιλείας Ι ήταν η οµογενοποίηση της 

εποπτείας πάνω στον τρόπο αντιµετώπισης του πιστωτικού κινδύνου των διεθνών πιστωτικών 

ιδρυµάτων. Συγκεκριµένα, µε το κείµενο του ∆εκεµβρίου 1987 οριστικοποιήθηκε ένα 

σύστηµα µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου το οποίο έγινε αποδεκτό από το G-10 και 

δόθηκε για εφαρµογή στις τράπεζες τον Ιούλιο του 1988. Ο τελικός χρόνος εφαρµογής 

ορίστηκε η 31-12-1992. 

Σε ότι αφορά την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση , η Βασιλεία Ι (1988) προέβλεπε ότι 

οι τράπεζες θα έπρεπε να ικανοποιούν τον κάτωθι απλοποιηµένο λόγο κεφαλαιακής 

επάρκειας      
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Ο λόγος αυτός ονοµάστηκε ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και θα έπρεπε να είναι 

ίσος ή µεγαλύτερος του 8%. Θα έπρεπε δηλαδή τα εποπτευόµενα ίδια κεφάλαια της τράπεζας 
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να είναι ίσα η µεγαλύτερα του 8% της πιστωτικής σταθµισµένης θέσης του ενεργητικού των 

τραπεζών. 

Το ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί παρακάτω σχετικά µε το Σύµφωνο του 1988 

είναι το τι περιελάµβαναν αναλυτικά, σε πρακτικό και λογιστικό επίπεδο, ο αριθµητής και ο 

παρανοµαστής. 

Ξεκινώντας από τον αριθµητή ,αναφέρουµε ότι περιελάµβανε τόσο τα επονοµαζόµενα 

Tier I όσο και τα Tier II της τράπεζας. Σε όρους του 1988 τα Tier I (core capital) 

αποτελούνταν από τα κάτωθι στοιχεία:13 

• Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο / κοινές µετοχές (paid-up capital/ common stocks) 

• Αποθεµατικά (disclosed reserves) 

Σε ότι αφορά τα Tier II, αποτελούνταν από το κάτωθι επιµέρους στοιχεία: 

• Αφανή αποθεµατικά (undisclosed reserves) 

• Αποθεµατικά από επανεκτίµηση στοιχείων ενεργητικού (asset revaluation reserves) 

• Προβλέψεις (general provisions) 

• Υβριδικά εργαλεία κεφαλαίου (hybrid capital equipments) 

• Μη εγγυηµένο χρέος (subordinated debt) 

 

3.3 Τα Βασικά Κεφάλαια Tier I 

Να αναφέρουµε αρχικά εδώ ότι, σύµφωνα και µε τα διεθνή πρότυπα, τα ίδια κεφάλαια για 

την άσκηση εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων, χωρίζονται αρχικά σε δύο κατηγορίες : 

στα ίδια κεφάλαια , τόσο σε µη όσο και σε ενοποιηµένη βάση, που διακρίνονται περαιτέρω 

στα “βασικά κεφάλαια” (core capital) γνωστά στη διεθνή λογιστική ως Tier I και στα 

“συµπληρωµατικά κεφάλαια’’ που αποκαλούνται διεθνώς κεφάλαια Tier II. 

Ξεκινώντας από τα Tier I κεφάλαια, θα λέγαµε ότι αυτά είναι το βασικότερο τµήµα 

πάνω από το οποίο περνά ο κύριος έλεγχος των εποπτικών αρχών. Για τον λόγο αυτό 

αναφέρονται και ως κύρια κεφάλαια (core capital). Στην παραπάνω παρουσίαση είδαµε ότι 

υποδιαιρούνται στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και στα αποθεµατικά. Επιπροσθέτως 

όµως,  όπως µας παρουσιάζει και η Βασιλεία Ι (1994), στο καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο 
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 Gup, B. E. (2004). The new Basel capital accord: is 8% adequate?. Thomson, New York 
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εµπεριέχονται τόσο οι κοινές µετοχές της τράπεζας όσο και οι προνοµιούχες µετοχές. Σε αυτά 

έρχονται να συµπεριληφθούν ακόµα τα αποθεµατικά, που εσωκλείουν µια σειρά από στοιχεία 

του λογιστικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, τα κέρδη ή οι ζηµίες εις νέο που αποτελούν 

τα ετήσια συσσωρευµένα ετήσια αποτελέσµατα χρήσης της τράπεζας που µεταφέρονται στα 

ίδια κεφάλαια της. Συµπεριλαµβάνονται  όµως και άλλες µορφές κεφαλαίου (surplus), όπως 

για παράδειγµα τα premiums που δηµιουργούνται είτε από κάποιο I.P.O.14 (Initial Public 

Offering- εισαγωγή µετοχών της τράπεζας στο χρηµατιστήριο), είτε από άλλης µορφής 

έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο  (της ονοµαστικής τιµής), είτε από γενικά αποθεµατικά (π.χ.   

αποθεµατικά χωρίς φορολογική επιβάρυνση για επενδυτικούς σκοπούς ή αποθεµατικά που 

σχετίζονται από καταστατικές υποχρεώσεις της τράπεζας, όπως το τακτικό αποθεµατικό 

κλπ). Στην περίπτωση δε των ενοποιηµένων ισολογισµών µιας τράπεζας, στα Tier I 

συµπεριλαµβάνονται και τα δικαιώµατα µειοψηφίας, που αποτελούν τη συµµετοχή τρίτων 

στο κεφάλαιο των θυγατρικών. 

Στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί δίνεται µια συνοπτική εικόνα για το πώς αντιµετώπιζε 

το Σύµφωνο της Βασιλείας Ι  (1994) την έννοια του κύριου κεφαλαίου. 

• Καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο / απλές µετοχές στην ονοµαστική τους αξία 

• Προνοµιούχες µετοχές 

• Αποθεµατικά 

I. Τα κέρδη ή οι ζηµίες εις νέο 

II.  Άλλες µορφές νέου καταγεγραµµένου κεφαλαίου (surplus), πχ: 

i. I.P.O.’s (Initial Public Offering-εισαγωγή στο 

χρηµατιστήριο µετοχών µε περιπτώσεις υπέρ το άρτιο) 

ii.  Άλλης µορφής έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο (της 

ονοµαστικής τιµής) 

iii.  Γενικά ή και νοµικά κατοχυρωµένα αποθεµατικά εις 

νέο (πχ αφορολόγητα αποθεµατικά) 

• ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (συµµετοχές τρίτων στο µετοχικό κεφάλαιο των 

θυγατρικών της τράπεζας) 

    Πίνακας 3.1 - Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (1998) 
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 Baker, M., & Gompers, P. A. (2003). The Determinants of Board Structure at the Initial Public 
Offering*. Journal of Law and Economics, 46(2), 569-598. 
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Στη συνέχεια δίνεται ο πίνακας 3.2 που παρουσιάζεται αναλυτικά η δοµή του κύριου 

κεφαλαίου, Tier I, όπως αυτή αποτυπώνεται σε πρακτικούς λογιστικούς όρους και σε µη 

ενοποιηµένη βάση στο ελληνικό λογιστικό σχέδιο. 

• Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο µε εξαίρεση 

τις προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος 

• Συν πάσης φύσεως Αποθεµατικά µε εξαίρεση τα Αποθεµατικά προσαρµογής 

• Συν κέρδη εις νέον + προσωρινά κέρδη (υπό όρους) 

• Συν τα κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους (τα ποσά που το 

πιστωτικό ίδρυµα µεταφέρει σε ειδικό λογαριασµό µε χρέωση των 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως για κάλυψη κινδύνων από τραπεζικές εργασίες ) 

• Μείον αξία ιδίων µετοχών 

• Μείον ζηµιές χρήσης και παρελθουσών χρήσεων 

• Μείον προσωρινές ζηµίες 

• Μείον έξοδα ιδρύσεως και άυλα πάγια στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) 

Πίνακας 3.2 - Πηγή: Π∆ΤΕ 2053/18.3.1992 

 

3.4 Τα Συµπληρωµατικά Κεφάλαια Tier II 

Συµπληρωµατικά κεφάλαια θεωρούνται αυτά που, σύµφωνα µε τη Βασιλεία Ι, µπορούν σε 

κάποιο βαθµό να “υποστηρίξουν” ζηµιές από το ενεργητικό της τράπεζας, χωρίς όµως να 

δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας σε αυτήν. Σκοπό δηλαδή έχουν να 

βοηθήσουν την τράπεζα να ανταπεξέλθει στη χρηµατοδότηση  και τον έλεγχο των στοιχείων 

του ενεργητικού της  µε έναν τρόπο λιγότερο ασφυκτικό από ότι το Tier I. 

Αντίστροφα, αν η Επιτροπή της Βασιλείας επέτρεπε µόνο στα στοιχεία του Tier I να 

χρηµατοδοτούν και να ελέγχουν τις δραστηριότητες των τραπεζών , τότε πιθανόν πολύ λίγες 

τράπεζες θα µπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε µια τέτοια πιστωτική και νοµισµατική 

πολιτική. Έτσι µέσω των Tier II, που είναι κατ’ ουσία ένα µείγµα “Λοιπών” (όχι κύριων) 

στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων από τις υποχρεώσεις των τραπεζών – τα 

χαρακτηριστικά των οποίων όσον αφορά ωριµότητα, αποπληρωµή κλπ παροµοιάζονται µε 

αυτά των ιδίων – επήλθε µια πιο χαλαρή προσέγγιση του νοµισµατικού ελέγχου των 

τραπεζικών δραστηριοτήτων. 
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Σε ότι αφορά τα επιµέρους στοιχεία του Tier II, ξεκινώντας από τα αφανή 

αποθεµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα συγκεκριµένα κεφάλαια θεωρούνται αποδεκτά 

µετά από έγκριση των εποπτικών αρχών της υπό εξέταση χώρας. Θεωρητικά, σε αυτόν τον 

προσδιορισµό αντιστοιχεί ένα µέρος από τα µετά από φόρους  κέρδη ή ζηµίες λογιστικά 

αποτελέσµατα, τα οποία σε κάποιες χώρες της ΕΕ επιτρέπεται να διακρατούνται ως 

αποθεµατικά σε αφανή µορφή. Μάλιστα οι εποπτικές αρχές αναµένουν από µιας τέτοιας 

µορφής αποθεµατικό να είναι σε θέση οι τράπεζες να αντιµετωπίσουν έκτακτες ζηµιές. 

 Το δεύτερο τµήµα των συµπληρωµατικών κεφαλαίων περιλαµβάνει τις 

επανεκτιµήσεις των στοιχείων του ενεργητικού. Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά τα πάγια 

στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών, σε ορισµένες χώρες της ΕΕ καθορίζεται µε νόµο η 

επανεκτίµησή τους και η παρουσίαση της προκύπτουσας διαφοράς στα ίδια κεφάλαια τους. 

Επιπλέον υπάρχει και η περίπτωση της παρουσίασης στα ίδια κεφάλαια των επανεκτιµήσεων, 

από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, των µετοχών εκείνων που στον ισολογισµό 

διακρίνονται στο ιστορικό κόστος απόκτησης για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Ειδικά 

µάλιστα στο θέµα αυτό, η Βασιλεία Ι προέβλεπε τη δυνατότητα µιας έκπτωσης, της τάξης του 

55% σε ότι αφορά την παρουσίαση στο ενεργητικό της διαφοράς µεταξύ ιστορικού κόστους 

και τρέχουσας τιµής αγοράς µιας µετοχής, µε σκοπό την προφύλαξη της τράπεζας από 

ισχυρές διακυµάνσεις τιµών αλλά και για λόγους φορολογικής χρέωσης πάνω σε µη 

πραγµατοποιηθέν κέρδος.   

Το τρίτο τµήµα των συµπληρωµατικών κεφαλαίων περιλαµβάνει τις προβλέψεις. Η 

περίπτωση αυτή αναφέρεται στην ανάγκη ύπαρξης ενός κεφαλαίου που σκοπό έχει την 

κάλυψη της τράπεζας από ενδεχόµενες αθετήσεις δανείων από αντισυµβαλλόµενους που 

όµως δεν έχουν ακόµα συγκεκριµενοποιηθεί. Πρόσθετα, η Βασιλεία Ι ξεκαθάριζε ότι µε τα 

συγκεκριµένα αποθεµατικά η τράπεζα δεν έπρεπε να καλύπτει ήδη καταγεγραµµένες 

απώλειες. Τέλος, το ποσό των γενικών αποθεµατικών δεν έπρεπε να ξεπερνά το 1,25% του 

συνόλου των σταθµισµένων απαιτήσεων του ενεργητικού της τράπεζας. 

Το επόµενο τµήµα των συµπληρωµατικών κεφαλαίων περιλαµβάνει τα υβριδικά 

εργαλεία κεφαλαίου (hybrid capital equipments15). Με τον όρο αυτό η Βασιλεία Ι κάλυπτε 

µια σειρά από «εργαλεία εποπτικής πολιτικής» που εµπεριέχουν χαρακτηριστικά τόσο 
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 Yunxia, Z. (2007). Bank loan loss provisions and capital management under the basel 
accord (Doctoral dissertation, NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE). 
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µετοχών όσο και δανείων. Παραδείγµατα αποτελούν οι προνοµιακές µετοχές, οι 

µετατρέψιµες οµολογίες, τα δάνεια χωρίς λήξη. 

Βέβαια θα πρέπει να αναφέρουµε εδώ ότι σε µακροοικονοµικούς όρους, µέσω του 

ελέγχου των συµπληρωµατικών κεφαλαίων και ειδικότερα αυτών που ανήκουν στις  

«υποχρεώσεις» µιας τράπεζας, αποµακρυνόµαστε κάπως από το αυστηρό πλαίσιο ελέγχου 

των ιδίων κεφαλαίων και επιστρέφουµε µερικώς σε µια µονεταριστική αντίληψη ελέγχου των 

τραπεζικών υποχρεώσεων. Η ακριβής αντίληψη περί υβριδικών εργαλείων κεφαλαίου 

διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα αλλά, όπως αναφέρεται στη Βασιλεία Ι, υπάρχουν 

ορισµένες προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται εν γένει, προκειµένου να 

συµπεριληφθούν τα κεφάλαια αυτά στα Tier II. 

Για παράδειγµα, τα υβριδικά κεφάλαια δεν θα πρέπει να είναι εγγυηµένα ή 

εξαργυρώσιµα από τους κατόχους τους χωρίς την άδεια των εποπτικών αρχών. Επιπλέον, 

µπορούν να επιφέρουν ζηµιές (ως κεφάλαιο) στους κατόχους τους χωρίς η τράπεζα να είναι 

αναγκασµένη να σταµατήσει τη διαπραγµάτευσή τους. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα να 

µετατεθεί χρονικά η αποπληρωµή τους µε βάση την κερδοφορία της τράπεζας. Ως 

παράδειγµα τέτοιων “εργαλείων” η Βασιλεία Ι δίνει κάποιες ειδικές κατηγορίες 

προνοµιούχων µετοχών στις ανεπτυγµένες χώρες, οι οποίες ικανοποιούν θεσµικά τα 

προαναφερόµενα κριτήρια για την συµµετοχή τους στις «υποχρεώσεις» της τράπεζας και όχι 

στα ίδια κεφάλαια της. Υπάρχουν επίσης και κάποια επιπλέον εργαλεία που έχουν γίνει 

αποδεκτά σε αυτά των κεφαλαίων (πχ τα mandatory convertible debts στις ΗΠΑ αλλά και τα 

Genusscheine στη Γερµανία). 

Το τελευταίο τµήµα των συµπληρωµατικών κεφαλαίων αναφέρεται στο Μη 

εγγυηµένο χρέος, το οποίο ως εργαλείο κεφαλαίου είναι επίσης τµήµα των υποχρεώσεων της 

τράπεζας. Τα συγκεκριµένα συµπληρωµατικά είδη κεφαλαίου, προκειµένου να 

συµπεριληφθούν στα Tier II , θα πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής µεγαλύτερη των πέντε ετών. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι περιορισµένης χρονικής διάρκειας  εξαργυρώσιµες 

προνοµιούχες µετοχές (οι οποίες δεν σχετίζονται µε αυτές του Tier I). Συνήθως µάλιστα 

αυτού του είδους οι προνοµιούχες µετοχές προσφέρονται από τις τράπεζες µε µια έκπτωση 

της τάξης του 20% κατά έτος, πράγµα που υποδηλώνει και την περιορισµένη αξία τους ως 

εργαλείο κεφαλαίου. Τέλος, να επισηµάνουµε ότι τα συγκεκριµένα κεφάλαια 

διαφοροποιούνται από τα υβριδικά εργαλεία κεφαλαίου στο ότι δεν συµµετέχουν στις ζηµιές 

της τράπεζας, η οποία συνεχίζει να διαπραγµατεύεται στην αγορά. 
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Ο ακόλουθος πίνακας 3.3 δείχνει συνοπτικά τον τρόπο µε τον οποίο το Σύµφωνο της 

Βασιλείας Ι αντιµετώπιζε την έννοια των συµπληρωµατικών κεφαλαίων. 

• Αφανή αποθεµατικά (undisclosed reserves) κυρίως για κάλυψη έκτακτων 

ζηµιών  

• Επανεκτιµήσεις των στοιχείων του Ενεργητικού 

I. Επανεκτιµήσεις στα πάγια 

II.  Επανεκτιµήσεις στα χαρτοφυλάκια (π.χ.  στις µετοχές µε discount) 

• Γενικά αποθεµατικά για κάλυψη µη προσδοκώµενων αθετήσεων δανείων από 

αντισυµβαλλόµενους 

• Υβριδικά εργαλεία κεφαλαίου (π.χ.  mandatory convertible debts αλλά και 

κάποιες κατηγορίες προνοµιούχων µετοχών ειδικών όρων που δεν σχετίζονται 

µε τις προνοµιούχες των Tier I ) 

• Μη εγγυηµένο χρέος περιορισµένης χρονικής διάρκειας αλλά άνω των πέντε 

ετών (π.χ. οι εξαργυρώσιµες προνοµιούχες µετοχές ειδικών όρων που δεν 

σχετίζονται µε τις προνοµιούχες των Tier I )  

   Πίνακας 3.3 - Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision (1998) 

 

Στα κεφάλαια  Tier I και Tier II ισχύουν επιπλέον οι ακόλουθοι περιορισµοί: 

i. Το σύνολο των Tier II κεφαλαίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των 

κεφαλαίων Tier I 

ii.  Τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 50% των 

κεφαλαίων Tier I 

Από τα παραπάνω Tier I και Tier II κεφάλαια θα πρέπει να αφαιρεθούν ποσά που 

αφορούν τοποθετήσεις των τραπεζών σε λοιπά πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα  όπως 

είναι:   

Α) οι τοποθετήσεις µια τράπεζας σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα µε ποσοστό µεγαλύτερο από 

το 10% του µετοχικού τους κεφαλαίου ή 

Β) οι τοποθετήσεις µιας τράπεζας σε διάφορα πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, η 

συµµετοχή της οποίας αν και επιµεριστικά δεν υπερβαίνει το 10% του µετοχικού τους 
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κεφαλαίου, αθροιστικά λαµβανόµενη υπερβαίνει το 10% των ιδίων κεφαλαίων της 

επενδύουσας τράπεζας.  

Ο επόµενος πίνακας 3.4 είναι ενδεικτικός της λογιστικής δοµής των συµπληρωµατικών 

κεφαλαίων, τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδας καλείται να παρακολουθεί µε σκοπό τον έλεγχο 

των εµπορικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα. 

1. Από τα Ίδια Κεφάλαια της τράπεζας  (Equity) 

• Αποθεµατικά αναπροσαρµογής πάγιων στοιχείων του ενεργητικού  

• ∆ιορθώσεις αξίας απαιτήσεων έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων και πελατών 

καθώς και διορθώσεις αξίας µετοχών, οµολογιών και άλλων τίτλων σταθερής 

απόδοσης 

• Προνοµιούχες µετοχές καθορισµένης και µη διάρκειας µε δικαίωµα 

σωρευτικού µερίσµατος  

2. Από τις Υποχρεώσεις της τράπεζας  (Liabilities) 

• Τίτλοι εκδοθέντες από το πιστωτικό ίδρυµα µη καθορισµένης διάρκειας 

(εφόσον δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν µε πρωτοβουλία του κοµιστή, στη 

σύµβαση τους προβλέπεται η αναβολή των τόκων, κατατάσσονται µετά τις 

απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών και προβλέπεται ότι το κεφάλαιο και οι 

µη καταβληθέντες τόκοι είναι δυνατόν να διαθέτουν για απόσβεση ζηµιών) 

• ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης ορισµένης διάρκειας (εφόσον η αρχική τους 

διάρκεια δεν είναι µικρότερη των πέντε ετών, στη δανειακή σύµβαση δεν 

υπάρχει ρήτρα πρόωρης εξόφλησης και σε περίπτωση εκκαθάρισης, οι 

απαιτήσεις των κοµιστών τέτοιων δανείων εξοφλούνται µετά την εξόφληση 

όλων των άλλων κατηγοριών οφειλών ) 

Πίνακας 3.4 - Πηγή: Π∆ΤΕ 2053/18.3.1992 

 

Τέλος κατά τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων σε µη ενοποιηµένη βάση πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη εκτός από τα προαναφερόµενα στοιχεία και τα παρακάτω (όπου 

προσαυξάνουν ή µειώνουν τα ίδια κεφάλαια ανάλογα µε το αν αποτελούν πιστωτικά ή 

χρεωστικά στοιχεία αντίστοιχα): 

� ∆ικαιώµατα µειοψηφίας µε κατανοµή στα κεφάλαια Tier I ή Tier II ανάλογα µε την 

κατηγορία των στοιχείων των ενοποιηµένων θυγατρικών στην οποία αντιστοιχεί  
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� ∆ιαφορές ενοποίησης 

� ∆ιαφορά που προκύπτει από Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες που ενοποιούνται µε 

τη µέθοδο της καθαρής θέσης 

� ∆ιαφορές που προκύπτουν κατά την ενοποίηση από την µετατροπή σε συνάλλαγµα 

ιδίων κεφαλαίων συνδεδεµένων πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων του 

εξωτερικού 

Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι η Βασιλεία Ι προβλέπει και την ύπαρξη µιας τρίτης 

κατηγορίας κεφαλαίων, των Tier III κεφαλαίων, που δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια 

βραχυχρόνια υποχρέωση της τράπεζας. Τα Tier III επινοήθηκαν όταν στον υπολογισµό του 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών εισήχθη η έννοια του κινδύνου της αγοράς. 

Επίσης, πολλές φορές αναφέρονται και ως «Μη εγγυηµένο χρέος βραχείας χρονικής 

διάρκειας» 

  

3.5 Οι Κατηγορίες των Τραπεζικών Απαιτήσεων και οι Σταθµίσεις τους 

στη Βασιλεία Ι 

Πριν προχωρήσουµε στην κατηγοριοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού στις τράπεζες, θα 

πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι έχουµε διαχωρισµό των τραπεζικών πιστωτικών απαιτήσεων σε 

εντός και εκτός Ισολογισµού (on-  and off- balance sheet assets). Ενώ η τράπεζα διακρατά 

κεφάλαια στα Tier της και για τις δύο αυτές κατηγορίες των απαιτήσεων. 

Για να φτάσουµε όµως στον υπολογισµό της τελικής κεφαλαιακής διακράτησης στα 

Tier, είναι αναγκαία πρώτα να δείξουµε την ανάδειξη της σταθµισµένης έκθεσης της 

τράπεζας, όπως αυτή εκφράζεται αλγεβρικά από το γινόµενο παρακάτω : 

R.W.� (σταθµισµένη έκθεση της απαίτηση, ως ποσό) 16= 

Ποσό επένδυσης στην απαίτηση  Χ  ��  [το δοσµένο ποσό (%) από την Βασιλεία Ι ] 

Και στη συνέχεια υπολογίζουµε : 

Κεφαλαιακή χρέωση στα Tier I και II = 

R.W.�  (σταθµισµένη έκθεση της απαίτηση, ως ποσό)  Χ  8% 

                                                           
16

 Van Roy, P. (2005, July). The impact of the 1988 Basel Accord on banks' capital ratios and credit 
risk-taking: an international study. In EFMA 2004 Basel Meetings, Forthcoming. 
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Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζουµε τελικά το ελάχιστο ποσό κεφαλαιακής χρέωσης 

που η τράπεζα είναι υποχρεωµένη από τη Βασιλεία Ι να διακρατά στα Tier I και II της λόγω 

της έκθεση της σε κάποια επενδυτική δραστηριότητα, συνήθως από κάποια δανειακή 

δραστηριότητα του banking book της (για αγοροπωλησίες του trading book της τράπεζας ο 

υπολογισµός του ελάχιστου ποσού κεφαλαιακής χρέωσης αφορά τον κίνδυνο αγοράς- market 

risk). 

 

3.6 Εντός Ισολογισµού απαιτήσεις (On-Balance Sheet assets) 

 Οι εντός Ισολογισµού απαιτήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 3.5 σε πιστωτικές 

κατηγορίες  καθώς επίσης και οι σταθµίσεις  (��) τους όπως προστάζει η Βασιλεία Ι. 

Τραπεζική Απαίτηση 
Συντελεστής στάθµισης 0% 

� Μετρητά και Χρυσός 
� Απαιτήσεις από την κεντρική κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα της 

εξεταζόµενης χώρας 
� Απαιτήσεις από τις κεντρικές κυβερνήσεις ή τις κεντρικές τράπεζες χωρών 

του Ο.Ο.Σ.Α. 
� Απαιτήσεις καλυπτόµενες µε εγγύηση από τις κεντρικές κυβερνήσεις ή τις 

κεντρικές τράπεζες των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. 
Συντελεστής στάθµισης 0% 10% 20% ή 50% (µε βάση τις αποφάσεις της χώρας) 

� Απαιτήσεις από τους τοµείς του ∆ηµοσίου εκτός της κεντρικής κυβέρνησης 
αλλά και τα δάνεια εγγυηµένα µε µετοχές ή οµόλογα του ∆ηµοσίου 

Συντελεστής στάθµισης 20% 
� Απαιτήσεις από τις τράπεζες χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. και απαιτήσεις µε 

εγγυήσεις από τράπεζες χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. 
� Απαιτήσεις από µετοχές εταιρειών  του Ο.Ο.Σ.Α. οι οποίες έχουν περάσει από 

τις διαδικασίες ελέγχου της Βασιλείας Ι. Επίσης απαιτήσεις µε εγγύηση 
τέτοιες µετοχές. 

� Απαιτήσεις από πολυεθνικές τράπεζες χωρών εκτός Ο.Ο.Σ.Α. µε 
υπολειµµατική αξία έως ένα έτος αλλά και απαιτήσεις µε την ίδια 
υπολειµµατική αξία και µε εγγύηση από τις εν λόγω τράπεζες 

� Απαιτήσεις από τοµείς του ∆ηµοσίου εκτός της κεντρικής κυβέρνησης σε 
χώρες εκτός Ο.Ο.Σ.Α. αλλά και δάνεια εγγυηµένα µε µετοχές ή οµόλογα 
αυτού του δηµόσιου τοµέα 

� Μετρητά σε διαδικασία συλλογής 
Συντελεστής στάθµισης 50% 

� ∆άνεια στεγαστικά πλήρως καλυπτόµενα από το ίδιο το κτίσµα 
Συντελεστής στάθµισης 100% 

� Απαιτήσεις του ιδιωτικού τοµέα 
� Απαιτήσεις από τράπεζες εκτός Ο.Ο.Σ.Α. µε υπολειµµατική αξία µεγαλύτερη 

του ενός έτους 
� Απαιτήσεις από κεντρικές κυβερνήσεις εκτός  Ο.Ο.Σ.Α. 
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� Απαιτήσεις από εµπορικές εταιρείες που ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα 
� Επενδύσεις-Απαιτήσεις σε πάγια και άλλα στοιχεία παγίων (fixed assets) 
� Επενδύσεις-απαιτήσεις σε real estate καθώς επίσης και συµµετοχές σε 

επενδυτικές δραστηριότητες άλλων εταιρειών 
� Επενδύσεις σε κεφάλαια εργαλεία που εκδόθηκαν από άλλες τράπεζες 
� Όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις (assets) 

Πίνακας 3.5 - Πηγή : Basel Committee on Banking Supervision (1998) 

 

3.7 Εκτός Ισολογισµού Απαιτήσεις  (Off-Balance Sheet Assets) 

Στα εκτός ισολογισµού στοιχεία που θεωρούνται απαιτήσεις από την εκδίδουσα τράπεζα, 

µπορούν να µετατραπούν δυνητικά , λόγω της µορφής τριτοεγγυήσεως που έχουν, σε 

υποχρέωση της τράπεζας. Έτσι, για τον σωστό υπολογισµό η Βασιλεία Ι πρότεινε την 

µετατροπή σε εντός ισολογισµού στοιχεία µε την χρήση των κατάλληλων συντελεστών. 

Μετά την µετατροπή αυτή το αποτέλεσµα πολλαπλασιάζεται µε τον κατάλληλο συντελεστή 

στάθµισης, ο οποίος υπολογίζεται από το είδος του αντισυµβαλλόµενου της τράπεζας. 

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας 3.6 που περιγράφει συνοπτικά τις κύριες κατηγορίες 

εκτός Ισολογισµού µαζί µε τους αντίστοιχους συντελεστές µετατροπής τους. 

Εκτός Ισολογισµού τραπεζική απαίτηση  Συντελεστής 
Μετατροπής 

Άµεσα πιστωτικά υποκατάστατα (π.χ.  γενικές εγγυήσεις χρέους ή 
letter of credit ως χρηµατοοικονοµική εγγύηση για δάνεια) ή 
Acceptances 

100% 

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ή εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής 

50% 

Βραχυχρόνια αυτορευστοποιούµενα  εµπορικά πιστωτικά 
βοηθήµατα (π.χ.  πιστωτικά χρεόγραφα µε εγγύηση το 
µεταφερόµενο εµπόρευµα ) 

20% 

Συµφωνίες επαναγοράς (repos) αλλά και πωλήσεις απαιτήσεων 
(assets) όπου ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) παραµένει στην 
τράπεζα 

100% 

Συγκεκριµένα τραπεζικά commitments (π.χ.  µελλοντικές αγορές 
απαιτήσεων και προκαταβολές αγοράς µετοχών) 

100% 
 

Έκδοση σηµειωµάτων διευκολύνσεων (πελατών) 50% 
Άλλα commitments µε ωριµότητα πάνω από ένα χρόνο 50% 
Commitments µε ωριµότητα έως ένα χρόνο ή µε δυνατότητα 
ακύρωσης χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια 

0% 

Πίνακας 3.6 - Πηγή : Basel Committee on Banking Supervision (1998) 
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3.8 Ο Υπολογισµός του Κινδύνου της Αγοράς (Market Risk) στη Βασιλεία Ι 

Όταν µιλάµε για υπολογισµό του κινδύνου της αγοράς, ουσιαστικά αναφερόµαστε στον 

τρόπο αποτίµησης των “συµβολαίων” που υπάρχουν πάνω σε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

του trading book µιας τράπεζας : επιτοκίων, συναλλάγµατος, χρυσού και άλλων πολύτιµων 

µετάλλων, διαπραγµατεύσιµων προϊόντων και µετοχών. Συγκεκριµένα, ο κίνδυνος της 

αγοράς υπολογίζεται ως εξής: Το συνολικό κόστος αντικατάστασης (R.C.) από το κλείσιµο 

των συµβολαίων αυτών της τράπεζας µε τους αντισυµβαλλόµενους σε τρέχουσες τιµές συν 

τις όποιες µελλοντικές εκθέσεις της τράπεζας από τα συµβόλαια, µε βάση την υπολειµµατική 

τους αξία. Σε αλγεβρική µορφή: 

 

� !"#$%=  R.C.  +  «add on»       , όπου «add on» = X  *  &'()�*!+ 

  

� !"#$%       : η συνολική έκθεση της τράπεζας από συµβόλαια πάνω σε αυτά τα  

……………………χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

R.C.            : το κόστος κλεισίµατος θέσης ή αλλιώς το κόστος αντικατάστασης των 

…………………….συµβολαίων από µέρους της τράπεζας (µπορεί να είναι και κέρδος) 

  Χ               : ο κίνδυνος διακύµανσης µέχρι την λήξη (υπολογίζεται ως ποσοστό στον 

……………………παρακάτω πίνακα 3.7) 

 &'()�*!+             : η ονοµαστική τιµή του συµβολαίου 

«add on»      : η µελλοντική έκθεση της τράπεζας από συµβόλαια πάνω σε αυτά τα 

……………………χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

 

Σε ότι αφορά τον υπολογισµό της υπολειµµατικής αξίας (Χ) ως ποσοστό (για κάθε 

είδος χρηµατοοικονοµικού εργαλείου) , δίνεται ο παρακάτω πίνακας 3.7 µε τους συντελεστές 

έκθεσης των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων του trading book. (Η έκθεση της τράπεζας 

περιλάµβανε συνήθως συµβόλαια σε παράγωγα επί αυτών των εργαλείων, π.χ.  swaps, 

futures, options κλπ) 
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Υπολειµµατική 

αξία (Χ) 

Επιτόκια 

(%) 

Συνάλλαγµα 

(%) 

Χρυσός 

(%) 

Commodities 

(%) 

Equities 

(%) 

Χ  ≤ 1 έτους 0 1 6 7 10 

1 έτος ≤ Χ ≤ 5 

έτη 

0,5 5 8 7 12 

Χ ≥ 5  έτη 1,5 7,5 10 8 15 

    Πίνακας 3.7 - Πηγή : Basel Committee on Banking Supervision (1998) 

 

3.9 Λόγοι που Οδήγησαν στην Αποτυχία της Βασιλείας Ι 

Συνοψίζοντας, τα κύρια στοιχεία της «Βασιλείας Ι» ήταν η υποχρέωση των τραπεζών να 

τηρούν ένα ελάχιστο ποσοστό µετοχών του 4% επί του σταθµισµένων στον κίνδυνο 

στοιχείων που διατηρούσαν στο ενεργητικό τους και ένα ποσοστό 8% ιδίων κεφαλαίων, όπου 

συµπεριλαµβάνονταν και άλλα στοιχεία πέρα από το µετοχικό κεφάλαιο.  Ήταν ένα 

ρυθµιστικό πλαίσιο εύκολο στην κατανόηση που  παρά τα επιτεύγµατα που πέτυχε κρίθηκε 

στη συνέχεια ανεπαρκές να αντιµετωπίσει τις νέες προκλήσεις στον χρηµατοπιστωτικό χώρο 

διεθνώς. Συγκεκριµένα, οι βασικότεροι λόγοι17 που οδήγησαν στην αναθεώρηση του 

πλαισίου της Βασιλείας Ι είναι οι εξής :   

• Η έλλειψη σοβαρής διαφοροποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε είδος 

και ύψος πιστωτικού κινδύνου που αναλάµβαναν  οι τράπεζες. Αυτό έδινε στις 

τράπεζες που από την φύση τους στοχεύουν στο όσο το δυνατό µεγαλύτερο ρίσκο και 

απόδοση, να επιδίδονται σε δανεισµό υψηλού κινδύνου 

•  Οι τράπεζες µπορούσαν να προσαρµόζονται και να ικανοποιούν τους κανόνες 

ρυθµιστικού πλαισίου, µέσω τιτλοποιήσεων και ρυθµιστικών αρµπιτράζ καθώς επίσης 

και εκµεταλλευόµενες τα οποιαδήποτε νοµικά κενά υπήρχαν. 

• Όλες οι σταθµίσεις στον κίνδυνο που προέβλεπε η «Βασιλεία Ι» είχαν υπολογιστεί  

αποκλειστικά και µόνο στον πιστωτικό κίνδυνο, αγνοώντας όλους τους άλλους 

υπάρχοντες τραπεζικούς κινδύνους, όπως είναι ο λειτουργικός κίνδυνος. 

• Το εν λόγω Σύµφωνο δεν παρείχε κίνητρα στις τράπεζες να αναπτύξουν βελτιωµένα 

συστήµατα διαχείρισης κινδύνου, αντίθετα ο υψηλός ανταγωνισµός οδηγούσε τις 

                                                           
17

 Σαπουτζόγλου Γ. & Πεντότης Χ. (2009) Τραπεζική Οικονομία, Εκδόσεις: Μπένου Γ. 
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τράπεζες στην ανάληψη όσο των δυνατών περισσότερων κινδύνων και στην τυπική 

µόνο συµµόρφωση προς τις διατάξεις. 

• Η περιορισµένη χρήση εξασφαλίσεων και εγγυήσεων περιόρισε σηµαντικά τη 

δυνατότητα µείωσης και µεταβίβασης του κινδύνου. 

 

Όλοι οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν τα πιστωτικά ιδρύµατα σε αναζήτηση περιουσιακών 

στοιχείων όλο και υψηλότερου κινδύνου και ταυτόχρονα µεθόδων για την αποφυγή των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. Έτσι η εφαρµογή της Βασιλείας Ι οδήγησε τις τράπεζες σε ένα 

διαφορετικό τρόπο σκέψης που οδηγούσε :  

i. Στην αυξανόµενη αγορά από τα πιστωτικά ιδρύµατα στεγαστικών δανείων, καθώς 

ήταν η µοναδική κατηγορία εµπορικών δανείων µε συντελεστή στάθµισης 

κινδύνου χαµηλότερη από 100% 

ii.  Στην αναζήτηση εταιρικού χρέους χαµηλής πιστωτικής ποιότητας που η απόδοση 

του είναι αρκετά πιο αυξηµένη και έχει τις ίδιες κεφαλαιακές απαιτήσεις µε ένα 

υψηλής πιστωτικής ποιότητας 

iii.  Παροχή δανείων  προς  πιστωτικά ιδρύµατα µε χαµηλή πιστωτική ποιότητα, 

καθώς και σε κράτη του ΟΟΣΑ όπως π.χ. η Τουρκία πού έχουν µεγαλύτερη 

απόδοση και ίδιες κεφαλαιακές απαιτήσεις µε τα άλλα κράτη του ΟΟΣΑ, που 

ωστόσο έχουν υψηλότερη πιστωτική ποιότητα. 

iv. Ταχεία ανάπτυξη της αγοράς πιστωτικών παραγώγων που έγιναν το κυριότερο 

µέσο αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων 

Όλα τα παραπάνω έκαναν φανερό ότι οι εξελίξεις στην αγορά διέβρωσαν  την 

εφαρµογή και τον τρόπο λειτουργίας της Βασιλείας Ι, ενώ στην πράξη δεν µπόρεσε να 

συγκρατήσει τις τράπεζες από την ανάληψη αυξηµένων κινδύνων που αρκετές φορές 

οδήγησαν σε καταστροφικές ζηµιές.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ                            

………………………………………………. 

4.1 Εισαγωγή 

     Τον Ιούνιο του 1999 θέλοντας να ενισχύσει το εποπτικό πλαίσιο απέναντι στις αδυναµίες 

που αντιµετώπισε, η Επιτροπή Βασιλείας προώθησε νέες προτάσεις αναθεώρησης του, 

εκδίδοντας µετά από διαβουλεύσεις το 2004 ένα νέο Σύµφωνο18, γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ. Οι 

νέοι αυτοί κανόνες παρουσιάζονταν σε τρείς  θεµελιώδεις άξονες («πυλώνες»), οι οποίοι 

λειτουργούν αλληλένδετα και συµπληρωµατικά ο ένας µε τον άλλον. Οι πυλώνες αυτοί είναι 

οι εξής :  

Α) Πυλώνας  Ι  :  Περιγράφει τις µεθόδους προσδιορισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

έναντι των κινδύνων που τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά κανόνα αντιµετωπίζουν στο πλαίσιο 

της άσκησης των δραστηριοτήτων τους και καθιερώνονται κεφαλαιακές απαιτήσεις και για 

το λειτουργικό κίνδυνο. 

Β) Πυλώνας  ΙΙ  : Αναφέρεται στις αρχές, τα κριτήρια και τη διαδικασία µε την οποία 

καταρχάς τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα και κατ' ακολουθία η εποπτική αρχή, αξιολογούν 

την επάρκεια των κεφαλαίων και των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων κάθε πιστωτικού 

ιδρύµατος χωριστά, σε σχέση µε τους πάσης φύσεως κίνδυνους στους οποίους αυτό εκτίθεται 

ή ενδέχεται να εκτεθεί, πέραν από εκείνους που αντιµετωπίζονται στον Πυλώνα Ι. 

Γ) Πυλώνας  ΙΙΙ  : Αναλύει τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων για την ενίσχυση της 

διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς, µε την παροχή στους ενδιαφερόµενους της 

δυνατότητας σύγκρισης τόσο της πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνων, της κεφαλαιακής και 

οργανωτικής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων, παρέχοντας έτσι κίνητρο για την 

βελτίωσή τους, όσο και των µεθόδων και πρακτικών που εφαρµόζουν οι εποπτικές αρχές. 

                                                           
18

 BCBS, (2004), Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, a Revised 

Framework 
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Η τελική έκδοση της Βασιλείας ΙΙ στοχεύει19, στη διασφάλιση ότι η κατανοµή του 

κεφαλαίου θα είναι πιο ευαίσθητη στον κίνδυνο, στην ενίσχυση των απαιτήσεων 

γνωστοποίησης που θα επιτρέπει στους συµµετέχοντες στην αγορά να εκτιµήσουν την 

επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος, στη διασφάλιση ότι ο πιστωτικός κίνδυνος , ο 

λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς µπορούν να ποσοτικοποιηθούν µε βάση τα 

στοιχεία και τις αντίστοιχες τεχνικές και τέλος προσπαθεί να ευθυγραµµίσει περισσότερο τα 

οικονοµικά και εποπτικά κεφάλαια για να µειώσει το πεδίο για ρυθµιστικό αρµπιτράζ. 

 

4.2 Πυλώνας  Ι  :  Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για την Κάλυψη των 

Αναλαµβανόµενων Κινδύνων. 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των προτάσεων για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων ήταν η υιοθέτηση πολλαπλών προσεγγίσεων, οι οποίες παρουσίαζαν έναν 

αυξανόµενο βαθµό πολυπλοκότητας και ευαισθησίας στον αναλαµβανόµενο κίνδυνο από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα. 

 

     Στο διάγραµµα 4.1 εξηγείται αναλυτικά ο Πυλώνας Ι της Βασιλείας ΙΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Χριστόπουλος Α., Ντόκας Ι., (2012) "Θέματα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Θεωρίας" Εκδόσεις Κριτική 
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∆ιάγραµµα 4.1 

Πυλώνας Ι : 

Υπολογισμός 

Ελάχιστων 

Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων 

Ορισμός  των 

Εποπτικών Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπολογισμός  του 

Σταθμισμένου 

Κινδύνου 

Ελάχιστος Δείκτης 

Κεφαλαιακής 

Επάρκειας  8% 

Σταθμισμένο Έναντι 

του Πιστωτικού 

Κινδύνου  

Σταθμισμένο Έναντι  

του Λειτουργικού 

Κινδύνου 

Σταθμισμένο Έναντι  

του Κινδύνου 

Αγοράς 

Τυποποιημένη 

Προσέγγιση 

Μέθοδος 

Εσωτερικών 

Συστημάτων 

Διαβάθμισης 

Θεμελιώδης 

Προσέγγιση 

Εξελιγμένη 

Προσέγγιση 

Προσέγγιση 

Βασικού 

Δείκτη 

Τυποποιημένη 

Προσέγγιση 

Εξελιγμένες 

Μέθοδοι 

Προσέγγισης 

Κίνδυνος Θέσης 

και Τιμών 

Συν/τος 

Εσωτερικά 

Υποδείγματα 

Μέθοδος 

Δείκτη 

Διαρκείας 

Τυποποιημένη 

Προσέγγιση 

Κίνδυνος 

Αντισυμβ/νου- 

Διακαν/σμού 

Μεγάλα 

Χρηματοοικονομ

ικά Ανοίγματα 
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          Για τον πιστωτικό κίνδυνο, η Βασιλεία ΙΙ πρότεινε δυο προσεγγίσεις για τον 

υπολογισµό των κεφαλαίων που ένα πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να έχει για εποπτικούς 

σκοπούς
20: 

� Την Τυποποιηµένη  (Standardized Approach), η οποία είναι και η απλούστερη, 

καθώς ήταν µια βελτιωµένη έκδοση της ήδη υπάρχουσας. Για την ακρίβεια η 

διαδικασία κατηγοριοποιούσε τα ανοίγµατα των ιδρυµάτων στην ιδιότητα των 

αντισυµβαλλόµενων και του είδους των συναλλαγών. Μετέπειτα αντιστοιχούσε 

διαφορετικό συντελεστή κινδύνου, ανάλογα µε τον βαθµό πιστοληπτικής ικανότητας 

του αντισυµβαλλόµενου και τέλος στάθµιζε κάθε άνοιγµα µε τον αντίστοιχο 

συντελεστή κινδύνου, σύµφωνα µε το βαθµό αξιολόγησης του. 

� Την Εσωτερικών Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης (IRB) του πιστωτικού κινδύνου, η 

οποία ήταν και το πιο καινοτόµο στοιχείο που επέφερε το Σύµφωνο. Σύµφωνα µε 

αυτή την προσέγγιση δινόταν η δυνατότητα να εξατοµικευτεί πλήρως ο πιστωτικός 

κίνδυνος σε κάθε αντισυµβαλλόµενο ξεχωριστά, υπολογίζοντας ταυτόχρονα και τα 

στοιχεία που πιθανώς να µην ήταν γνωστά σε οίκους αξιολόγησης. Με την σειρά της 

αποτελείται από :   

i. Τη Θεµελιώδη προσέγγιση (Foundation Approach) και την 

ii.  Εξελιγµένη προσέγγιση (Advanced Approach) 

          Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Βασιλείας εισήγαγε τον υπολογισµό ελάχιστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου, αποβλέποντας στην 

ποσοτικοποίηση των ζηµιών που οφείλονται στον εν λόγω κίνδυνο µε τρείς προσεγγίσεις21 : 

� Του Βασικού ∆είκτη (Basic Indicator Approach), σύµφωνα µε τον οποίο η 

κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται ως το γινόµενο ενός δείκτη που θα 

αντιπροσωπεύει τη συνολική έκθεση των ιδρυµάτων απέναντι στον λειτουργικό 

κίνδυνο (αυτό είναι το ύψος των ακαθάριστων εσόδων) επί ένα σταθερό συντελεστή 

που θα καθορίζεται από την εποπτική αρχή (κυµαίνεται στο 15%). 

� Την Τυποποιηµένη (Standardized Approach), που είναι µια εξελιγµένη µορφή της 

προηγούµενης. Η κεφαλαιακή απαίτηση εδώ θα προσδιορίζεται πιο εξειδικευµένα µε 

το γινόµενο του ποσού της έκθεσης στον λειτουργικό κίνδυνο ανάλογα µε την 

                                                           
20

 Reisen, H. (2001, May). Will Basel II contribute to convergence in international capital flows?. 
In Austrian National Bank Conference, Vienna (Vol. 31). 
21

 Chernobai, A. S., Rachev, S. T., & Fabozzi, F. J. (2008). Operational risk: a guide to Basel II capital 
requirements, models, and analysis (Vol. 180). John Wiley & Sons. 
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επιχειρηµατική δραστηριότητα του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος (µικτά έσοδα) επί 

έναν σταθερό συντελεστή προκαθορισµένο για την κάθε δραστηριότητα αντίστοιχα.  

� Των Εξελιγµένων Μεθόδων Μέτρησης (Advanced Measurement Approach), 

στην οποία τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να αναπτύσσουν δικές τους εσωτερικές 

µεθοδολογίες, βασισµένες στα ιστορικά στοιχεία, δίνοντας τους την δυνατότητα έτσι 

να καλύψουν την έκθεση τους στον λειτουργικό κίνδυνο όσο το δυνατό καλύτερα 

στις δικές τους ξεχωριστές ιδιότητες, πληρώντας ωστόσο συγκεκριµένα εποπτικά 

κριτήρια. 

 

4.3 Πυλώνας  ΙΙ : Εποπτικές ∆ιαδικασίες Ανασκόπησης και Αξιολόγησης 

της Κεφαλαιακής Επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυµάτων.  

Το κείµενο του Πυλώνα ΙΙ έχει να κάνει µε την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης διαδικασίας 

εποπτικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων σε διεθνές 

επίπεδο. Οι κανόνες προβλέπουν να καταγράφονται πλέον οι διαδικασίες που πρέπει να 

εφαρµόζουν οι Εποπτικές  Αρχές προκειµένου να εξεταστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των µεθόδων που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής  τους 

επάρκειας και κατά πόσο αυτές συνάδουν µε τους κανόνες του Πυλώνα Ι. Για την ακρίβεια, 

µέσω του Πυλώνα ΙΙ οι Εποπτικές Αρχές καθόρισαν και προσδιόρισαν τη διαδικασία ελέγχου 

των µηχανισµών που εφαρµόζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα για τη µέτρηση, διαχείριση και 

εξισορρόπηση των κινδύνων που αναλαµβάνουν, όπως επίσης και τα βασικές αρχές που θα 

πρέπει να διέπουν το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρµόζουν. 

          Βασικός στόχος του δεύτερου Πυλώνα είναι να διασφαλίσει ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα 

θα έχουν ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίου, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο 

ρίσκο που ενέχει η δραστηριότητά τους, ενώ ταυτόχρονα να ενθαρρύνει τις τράπεζες να 

αναπτύξουν διαδικασίες αποτελεσµατικότερης διαχείρισης κινδύνων καθώς το κεφάλαιο δεν 

πρέπει να αποτελεί υποκατάστατο ή µοναδικό στοιχείο της σωστής διαχείρισης των 

κινδύνων. Αναγνωρίζεται πως η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων από µόνη της δεν 

αποτελεί λύση για την αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.  
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          Για την αξιολόγηση της εποπτικής διαδικασίας η Επιτροπή Βασιλείας έχει καθορίσει 

τέσσερις (4) βασικές αρχές, οι οποίες είναι οι εξής22: 

• Η εσωτερική διαδικασία εκτίµησης της κεφαλαιακής επάρκειας έναντι των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

• Η εποπτική αξιολόγηση των εσωτερικών εκτιµήσεων κεφαλαιακής επάρκειας και 

συµµόρφωσης µε τα ελάχιστα όρια. 

• Η δυνατότητα επιβολής από τις εποπτικές αρχές, υψηλότερων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων από τα ελάχιστα όρια. 

• Η διενέργεια εποπτικών ελέγχων από τις αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση 

επικείµενων κινδύνων.  

          Συνοπτικά οι τέσσερις αυτές αρχές αλλά και γενικότερα η διάρθρωση του Πυλώνα ΙΙ 

φαίνεται στο διάγραµµα 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Danielsson, J., Embrechts, P., Goodhart, C., Keating, C., Muennich, F., Renault, O., & Shin, H. S. 
(2001). An academic response to Basel II. 
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∆ιάγραµµα 4.2 

 

 

Πυλώνας ΙΙ : Εποπτικές Διαδικασίες 

Κεφαλαιακής Επάρκειας 

Τέσσερις Βασικές 

Αρχές 

Βασικές Περιοχές 

Ενδιαφέροντος 

Εσωτερική Διαδικασία 

εκτίμησης συνολικής 

κεφαλαιακής 

επάρκειας 

Εποπτική αξιολόγηση 

εσωτερικών εκτιμήσεων 

κεφαλαιακής επάρκειας 

και συμμόρφωσης με 

ελάχιστα επίπεδα 

Επιβολή απαιτήσεων 

υψηλότερων από τα 

ελάχιστα όρια κεφαλαίων 

Διενέργεια 

εποπτικών ελέγχων 

Επιτοκιακός 

κίνδυνος 

τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου 

Λειτουργικός 

Κίνδυνος 

Πιστωτικός 

Κίνδυνος 

Ορισμός 

αθέτησης 

υποχρέωσης 

Προσομοίωση 

καταστάσεων 

κρίσης 

Κίνδυνος 

συγκέντρωσης 

Υπολειπόμενοι 

κίνδυνοι 

Τιτλοποίηση 

απαιτήσεων 
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          Συνοπτικά µε την βασιλεία ΙΙ, τα πιστωτικά ιδρύµατα θα έπρεπε να αναπτύξουν από 

την µία τις κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση της συνολικής κεφαλαιακής τους 

επάρκειας σε συνάρτηση µε το είδος των κινδύνων που αναλαµβάνουν και από την άλλη τη 

κατάλληλη στρατηγική για τη διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων κεφαλαιακής επάρκειας. 

          Οι διαδικασίες για την εσωτερική εκτίµηση της κεφαλαιακής επάρκειας για κάθε 

πιστωτικού ιδρύµατος, θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

• Επίβλεψη και εποπτεία από την ανώτατη διοίκηση του ιδρύµατος 

• Τεκµηριωµένες και επαρκείς  διαδικασίες αξιολόγησης του απαιτούµενου 

κεφαλαίου απέναντι στους αναλαµβανόµενους κινδύνους 

• Επαρκής αξιολόγηση και καθιέρωση συστήµατος παρακολούθησης και 

ταυτόχρονα αναφοράς των αναλαµβανόµενων κινδύνων 

• ∆ιεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων 

          Από την άλλη οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν και να κρίνουν την εκτίµηση 

για την επάρκεια των κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων βάσει των εσωτερικών 

µηχανισµών τους και την επίπτωση των στρατηγικών επιλογών τους καθώς επίσης και την 

ικανότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων να παρακολουθούν και να επιβεβαιώνουν ότι οι 

δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκεια ικανοποιούν τα επίπεδα που οι εποπτικές αρχές ορίζουν. 

Και ενώ σε περίπτωση που τα εποπτικά όργανα δεν ικανοποιούνται από τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων που θα διενεργούν για τα παραπάνω θέµατα θα πρέπει να προβαίνουν στις 

κατάλληλες ενέργειες και να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα. Τονίζεται πως κατά την 

διάρκεια των ελέγχων οι εποπτικές αρχές εστιάζουν συγκεκριµένα: α) στην κεφαλαιακή 

επάρκεια, β) στον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων, γ) στον τρόπο υποβολής των αναφορών 

και δ) στο να συνάδουν οι διαδικασίες µε συγκεκριµένα κριτήρια.   

          Μία ακόµα αρµοδιότητα που προστίθεται στις εποπτικές αρχές, είναι η δυνατότητα να 

απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα να διατηρούν υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας από τα ελάχιστα όρια που προβλέπονται. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που 

αναφέρονται στον Πυλώνα Ι αποσκοπούν στην ύπαρξη ενός επαρκούς κεφαλαιακού 

αποθέµατος για να µπορούν να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που 

υπάρχουν στο σύνολο του τραπεζικού τοµέα ανεξαρτήτως των ατοµικά χαρακτηριστικά. 

Ωστόσο µέσο του δεύτερου Πυλώνα οι εποπτικές αρχές θα µπορούν να απαιτούν από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα τη διατήρηση υψηλότερων κεφαλαιακών αποθεµάτων από τα ελάχιστα 
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απαιτούµενα, ώστε να είναι σε θέση  να αντιµετωπιστούν οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι και 

αβεβαιότητες ακόµα και σε ατοµικό επίπεδο.  

          Τέλος, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να είναι πάντα σε εγρήγορση, ώστε να µπορούν να 

επεµβαίνουν εγκαίρως και να αποτρέπουν µια µείωση των κεφαλαίων κάτω από τα ελάχιστα 

όρια που απαιτούνται ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες των κινδύνων που συνδέονται µε τις 

στρατηγικές επιλογές κάθε τράπεζας. Ακόµα, οι εποπτικές αρχές θα µπορούν να απαιτούν την 

άµεση λήψη διορθωτικών ενεργειών όταν το κεφάλαιο δεν είναι στα επιθυµητά επίπεδα. Στις 

αρµοδιότητες αυτές εντάσσονται ακόµα η απαγόρευση καταβολής µερισµάτων, η απαίτηση 

για άµεση άντληση κεφαλαίων, όπως και η εντατικοποίηση του ελέγχου και της 

παρακολούθησης ενός συγκεκριµένου ιδρύµατος. 

          Με τις τέσσερις αυτές αρχές που περιγράφονται στον Πυλώνα ΙΙ φαίνονται όλες οι νέες 

υποχρεώσεις και προκλήσεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα αλλά και για τις εποπτικές αρχές. Το 

Σύµφωνο µέσα από τις αρχές θέλει να εισάγει µια νέα νοοτροπία στον τραπεζικό τοµέα που 

θα τονίζει ότι δεν αρκεί απλά να εντοπίζεται ο κίνδυνος και να ποσοτικοποιούνται οι 

ενδεχόµενες συνέπειες, αλλά ταυτόχρονα να δίνεται βαρύτητα στην αξιολόγηση των 

διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί για τη διεκπεραίωση κάθε δραστηριότητας σε ότι αφορά 

την οργάνωσή τους, την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα τους όπως επίσης και τον βαθµό 

στον οποίο συµµορφώνονται σε αυτές. 

          Ένα ακόµη σηµείο που πρέπει να τονιστεί είναι η συσχέτιση που υπάρχει πλέον µεταξύ 

του ύψους κεφαλαίων που απαιτούνται για τους κινδύνους που αναλαµβάνονται και της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου 

που έχουν υιοθετήσει. Μπορούµε να πούµε εν τέλει πως η ανάληψη αυξηµένων κινδύνων 

από τις τράπεζες δεν µπορούν να αντιµετωπίζονται µόνο µε την αύξηση των κεφαλαιακών 

αποθεµάτων, αλλά θα πρέπει να λαµβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη η συνεχόµενη βελτίωση 

των µεθόδων διαχείρισης των κινδύνων και η ενίσχυση των ελεγκτικών διαδικασιών. Έπειτα 

η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρείται ότι καλύπτει 

τυχών αδυναµίες στις διαδικασίες που έχει υιοθετηθεί από κάποιο πιστωτικό ίδρυµα. 

          Επιπρόσθετα, η Βασιλεία ΙΙ µε ένα τρίτο συµβουλευτικό κείµενο εισήγαγε και κάποια 

ακόµα θέµατα προς εξέταση από τις εποπτικές αρχές, που δεν αναφέρονταν προηγουµένως. 

Τέτοια είναι ο επιτοκιακός κίνδυνος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, καθώς επίσης και 

θέµατα στον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο τα οποία δεν αντιµετωπίζονταν άµεσα στα 

πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ. Ιδιαίτερα για τον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζονται θέµατα όπως: 
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• Οι καταστάσεις προσοµοίωσης κρίσεων στην προσέγγιση των Εσωτερικών 

Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης (stress test στην IRB) 

• Ο εποπτικός ορισµός αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλόµενου  

• Υπολειπόµενους κινδύνους (όπως είναι ο νοµικός, της ανεπαρκούς τεκµηρίωσης 

και της  ρευστότητας) 

• Οι κίνδυνοι ρευστότητας 

• Οι τιτλοποιήσεις των απαιτήσεων   

 

 

4.4 Πυλώνας  ΙΙΙ : Πειθαρχία της Αγοράς 

Ο τελευταίος από του τρείς Πυλώνες έρχεται να καθορίσει για πρώτη φορά την πειθαρχία της 

αγοράς και να δώσει έναν τόσο σαφή ρόλο στο ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τα πιστωτικά 

ιδρύµατα. Η Επιτροπή της Βασιλείας αφού καθόρισε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις στον 

Πυλώνα Ι όπως αναφέρθηκαν και παραπάνω, προσπάθησε να επιτύχει µια σύνεση στη 

συµπεριφορά των πιστωτικών ιδρυµάτων που θα συµβάλει και στην αποτελεσµατικότερη 

εποπτεία ολόκληρου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, προάγοντας ταυτόχρονα την 

διαφάνεια.  

           Στο διάγραµµα 4.3 φαίνεται η δοµή του Τρίτου Πυλώνα του νέου πλαισίου που 

εισάγει η Επιτροπή της Βασιλείας. 
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 ∆ιάγραµµα 4.3 

 

Πυλώνας ΙΙΙ : Πειθαρχία 

της αγοράς 

Πολιτική 

Δημοσιοποίησης 

Στοιχείων 

Πεδίο Εφαρμογής Ανάλυση και 

αξιολόγηση κινδύνων 

Κεφαλαιακή 

Διάρθρωση και 

Επάρκεια 

Πιστωτικός Αγοράς Λειτουργικός Επιτοκιακός 

Γενικά 

Χαρακτηριστικά 

Τυποποιημένη 

Προσέγγιση 

Εσωτερικά 

Συστήματα 

Διαβάθμισης 

Τεχνικές Μείωσης 

Κινδύνου 

Τιτλοποίηση 

Απαιτήσεων 

Μετοχές 

Επενδυτικού 

Χαρτοφυλακίου 

Γενικά 

Χαρακτηριστικά 

Τυποποιημένη 

Προσέγγιση 

Εσωτερικά 

Υποδείγματα 

Γενικά 

Χαρακτηριστικά 

Εξελιγμένες 

Μέθοδοι 

Μέτρησης 
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          Ο Τρίτος αυτός αλληλένδετος και συµπληρωµατικός Πυλώνας έρχεται να επιβάλλει 

την πειθαρχία στην αγορά µέσω της δηµοσιοποίησης στοιχείων και εποµένως στην ενίσχυση 

της διαφάνειας. Η Επιτροπή της Βασιλείας ζητούσε την έγκαιρη και ακριβή δηµοσιοποίηση 

στοιχείων ώστε να µπορούν οι επενδυτές και οι συµµετέχοντες στην αγορά να κατανοούν και 

να αξιολογούν καλύτερα τους αντισυµβαλλόµενους κινδύνους καθώς και τις µεθόδους 

διαχείρισης τους. 

           Μέσω του Πυλώνα III το Σύµφωνο επιχείρησε να επιβάλλει κανόνες στη διαφάνεια 

της αγοράς εκχωρώντας στις ίδιες τις αγορές ένα σηµαντικό µέρος του εποπτικού έργου. Με 

αυτόν τον τρόπο θέλει να βάλει σε θέση τις αγορές να συµβάλλουν και αυτές στην 

αποτελεσµατική εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθώς θα απαιτούν για κάθε 

πιστωτικό ίδρυµα υψηλότερο ή χαµηλότερο κόστος κεφαλαίων, ανάλογα µε το ύψος των 

κινδύνων που θα αναλαµβάνουν και τις διαδικασίες που θα ακολουθούν για την διαχείρισή 

του. 

          Η έµφαση για τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων σύµφωνα µε τους κανόνες 

µετατοπίστηκε από τη λογιστική - χρηµατοοικονοµική ανάλυση στην ανάλυση των κινδύνων 

και της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Ακόµα, η Επιτροπή της 

Βασιλείας αναγνώρισε πως υπάρχει η ανάγκη δηµιουργίας ενός συγκεκριµένου πλαισίου 

δηµοσιοποίησης στοιχείων του Πυλώνα ΙΙΙ, το οποίο όµως δεν θα έρχεται σε αντίθεση µε τις 

εφαρµογές των λογιστικών προτύπων που έχουν ευρύ πεδίο εφαρµογής. 

          Επί της ουσίας η Βασιλεία ΙΙ συνέδεσε άµεσα τον Ι και τον ΙΙΙ Πυλώνα καθώς η 

δηµοσιοποίηση των στοιχείων που απαιτεί είναι αναγκαία προκειµένου να επιτραπεί σε ένα 

πιστωτικό ίδρυµα να εφαρµόσει µια συγκεκριµένη µεθοδολογία για τον υπολογισµό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων του όπως ορίζεται στον Πυλώνα Ι. Σύµφωνα λοιπόν µε τις 

διατάξεις τα πιστωτικά ιδρύµατα θα έπρεπε να οργανώσουν και να γνωστοποιήσουν την 

πολιτική που θα εφαρµόσουν για την δηµοσιοποίηση των στοιχείων, η οποία όµως θα έχει 

πρώτα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εκάστοτε ιδρύµατος. Η πολιτική αυτή για 

να εγκριθεί θα πρέπει να αναφέρει και να καλύπτει τη στρατηγική και τους στόχους του 

πιστωτικού ιδρύµατος στον τοµέα αυτόν. 

          Συνοπτικά οι βασικοί τοµείς που θα έπρεπε να καλύπτουν οι δηµοσιοποιήσεις 

ποσοτικών  και ποιοτικών στοιχείων από τα ιδρύµατα είναι οι εξής: 



47 | Σ ε λ ί δ α  

 

• Οι αρχές δηµοσιοποίησης των στοιχείων, εγκεκριµένες από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο 

• Το πεδίο εφαρµογής που θα έχει το εποπτικό πλαίσιο 

• Την κεφαλαιακή διάρθρωση όπως και την κεφαλαιακή επάρκεια 

• Το ύψος των ανοιγµάτων που έχουν γίνει αλλά και την αξιολόγηση των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων 

          Θα πρέπει να τονιστεί πως όσα πρότεινε η Επιτροπή της Βασιλείας µε τον Πυλώνα ΙΙΙ 

ήταν κάτι καινούριο και καινοτόµο για την αγορά αν και οι νέες απαιτήσεις δηµοσιοποίησης 

στοιχείων διαφοροποιούνταν σηµαντικά σε σχέση µε τα όσα εφαρµόζονταν στην πράξη από 

τα πιστωτικά ιδρύµατα. ∆ηµιουργήθηκαν θέµατα καθώς ο όγκος των στοιχείων που έπρεπε 

να δηµοσιεύουν τα πιστωτικά ιδρύµατα ήταν αρκετά µεγάλος όπως επίσης και οι 

πληροφορίες που παρέχονταν ήταν αρκετά σύνθετες και πολύπλοκες. 

          Επίσης, το εποπτικό πλαίσιο για την καλύτερη πληροφόρηση επιθυµούσε η 

δηµοσιοποίηση των στοιχείων να γίνεται τουλάχιστον σε εξαµηνιαία βάση ή συχνότερα αν τα 

δηµοσιευµένα στοιχεία µεταβάλλονται συχνά. Για να µειωθεί ωστόσο ο µεγάλος όγκος της 

δηµοσιοποιηµένων στοιχείων πρότεινε την εφαρµογή του ελέγχου «σηµαντικότητας» (Test of 

Mentality) καθορίζοντας πλέον µια πληροφορία ως σηµαντική στο µέτρο που η µη 

δηµοσιοποίησης της ή η εσφαλµένη διατύπωση της θα µπορούσε να αλλάξει ή να επηρεάσει 

την απόφαση του αποδέκτη της. Ο παραπάνω ορισµός της «σηµαντικότητας» είναι συµβατός 

µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλά και τις περισσότερες συναφείς νοµοθεσίες. 

          Μετά την παρουσίαση των Τριών Πυλώνων που πρότεινε η Βασιλεία ΙΙ θα πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι ίσως το πιο κρίσιµο στοιχείο του συγκεκριµένου πλαισίου, πέρα από την 

επιτυχία των κανόνων που αναφέρθηκαν στο ρυθµιστικό πλαίσιο ήταν η οµαλή 

αλληλεπίδραση µεταξύ των Τριών Πυλώνων. Επιπλέον, η Βασιλεία ΙΙ αύξησε την διακριτική 

ευχέρεια των εποπτικών αρχών, σε σχέση µε το προηγούµενο Σύµφωνο όσον αφορά την 

εφαρµογή των Τριών Πυλώνων και κυρίως το πώς αυτοί θα αλληλεπιδρούν στην πράξη και 

θα επιτευχθούν οι στόχοι του. Με την εφαρµογή των κανόνων αυτών στον τραπεζικό τοµέα 

καθίσταται αναγκαία η µεγαλύτερη σύγκλιση των πρακτικών που εφαρµόζουν οι εποπτικές 

αρχές, έτσι ώστε να µην εµφανιστούν σηµάδια άνισου ανταγωνισµού. Το θέµα αυτό λαµβάνει 

ακόµα πιο σηµαντική θέση καθώς και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πιο 

οµοιόµορφες προσεγγίσεις σε χρηµατοπιστωτικές αγορές καθώς λόγω και του ενιαίου 

νοµίσµατος αντιµετωπίζονται σε µεγάλο βαθµό σαν ενοποιηµένες.  
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4.5 Λόγοι που Οδήγησαν στην Αποτυχία της Βασιλείας ΙΙ 

Όπως ανέδειξε και η σύγχρονη κρίση του διεθνές και ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, οι εποπτικοί κανόνες και πολιτικές που ακολουθήθηκαν δεν ήταν επαρκείς ώστε 

να προστατεύσουν την κατάρρευση µεγάλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, οδηγώντας την 

οικονοµία σε βαθύτερη ύφεση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεγράφονται τα οφέλη που 

αποκοµίστηκαν από το Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ. Συνοπτικά, αναφέρουµε  πως 

βελτιώθηκαν και επεκτάθηκαν οι κανόνες περί κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίοι πλέον 

αναφέρονταν όχι µόνο στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και στην εποπτεία και 

πειθαρχία της αγοράς. Αναδείχτηκε  η δυναµική προώθηση της διαχείρισης των κινδύνων και 

την ενθάρρυνση των τραπεζών για σηµαντικές βελτιώσεις στη µέτρηση, αντιστάθµιση και 

µεταφορά των κινδύνων. Ενώ παράλληλα υπήρξε βελτίωση και σε µακροπρόθεσµα οφέλη, 

καθώς µε την εφαρµογή των διατάξεων συνεπάγονταν αποτελεσµατικότερη λειτουργία και 

χαµηλότερο κεφαλαιακό κόστος. 

          Από την άλλη µεριά, έντονη κριτική ασκείται στο ρυθµιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ 

για τις ελλείψεις και αδυναµίες που παρουσιάστηκαν, όσον αφορά την επίδραση της στους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Συγκεκριµένα : 

I. Η κρίση ανέδειξε τον κίνδυνο της ρευστότητας, ο οποίος εν µέρει είχε 

παραµεληθεί. Η επαρκής ρευστότητας θεωρήθηκε σηµάδι ευρωστίας, 

οδηγώντας έτσι σε χαλάρωση των πιστωτικών κριτηρίων, ενώ τα σχήµατα 

τιτλοποίησης που χρησιµοποιήθηκαν έδωσαν µια νέα διάσταση στη 

ρευστότητα που δεν έγινε ποτέ απόλυτα κατανοητή. Τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα ανασκεύαζαν τα δάνεια τους σε τίτλους προερχόµενους από 

τιτλοποίηση και στη συνέχεια τα µετακινούσαν εκτός ισολογισµού, ώστε να 

µειώσουν την στάθµιση του κινδύνου στα περιουσιακά τους στοιχεία. Με 

αποτέλεσµα, να επιτρέπεται σε πολλές τράπεζες να µειώσουν τις κεφαλαιακές 

τους απαιτήσεις και αναλάβουν κινδύνους, αυξάνοντας παράλληλα και την 

µόχλευση τους. Συνεπώς, δεν προσδιορίζονταν ένα επαρκές επίπεδο 

ρευστότητας, αλλά ούτε και η διάρθρωση των πηγών ρευστότητας. 

II.  Αναδείχτηκε ακόµα πως ο κεφαλαιακός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας δεν 

ήταν επαρκής για να αντισταθµίσει τις τεράστιες ζηµιές που είχαν οι τράπεζες. 

Επιπλέον, εκτός από την ποσότητα υπήρχε θέµα και µε την ποιότητα των 

κεφαλαίων. Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες οδηγήθηκαν και στην άντληση 



49 | Σ ε λ ί δ α  

 

συµπληρωµατικών κεφαλαίων , τα οποία ωστόσο σε περιόδους κρίσης δεν 

µπορούσαν να απορροφήσουν σε καµία περίπτωση τις ζηµιές. 

III.  Το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ έδειξε αυξηµένη ευαισθησία των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων στον κίνδυνο. Έτσι όταν η παγκόσµια οικονοµία ήταν σε άνοδο, 

όπου ο κίνδυνος µειωνόταν, απαιτούνταν λιγότερα κεφάλαια, ενώ αντίθετα σε 

περιόδους κρίσης αυξάνονταν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες. Για 

το λόγο αυτό η Βασιλεία ΙΙ κατηγορήθηκε για προκυκλική συµπεριφορά. 

IV.  Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η Βασιλεία ΙΙ έχει γίνει ακόµα δέκτης πολλών 

κριτικών για ανεπάρκεια όπως είναι :  η αδιαφάνεια που ανέχτηκε σε πολλά 

προϊόντα παραγώγων δηµιουργώντας έτσι πολλαπλασιαστική επίδραση της 

κρίσης, τα υποδείγµατα µέτρησης του κινδύνου υποστηρίζοντας ότι δεν 

υπάρχει το τέλειο υπόδειγµα και ότι ακόµα και ένα ικανοποιητικό υπόδειγµα 

κινδύνου µπορεί να ικανοποιεί ελέγχους σε οµαλές περιόδους, καθώς και για 

την ευθύνη εκτίµησης του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου που επέρριψε στους 

οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι ορισµένες φορές αποδείχτηκαν ευάλωτοι στην 

σύγκρουση συµφερόντων.   

          Συνοψίζοντας, η συνθήκη της  Βασιλείας ΙΙ αποδείχτηκε πως ήταν ανεπαρκής ώστε να 

αποτρέψει την εκδήλωση και την γιγάντωση της κρίσης του 2007-2008. Επιπλέον, η 

λανθασµένη εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων για την σωστή εφαρµογή του Συµφώνου, 

έπαιξε καθοριστικό παράγοντας για την αποτυχία της και την ανάγκη για ένα καινούριο 

βελτιωµένο ρυθµιστικό πλαίσιο. Αξίζει να αναφερθεί πως έγιναν προσπάθειες για να 

διορθωθούν ορισµένα “κακώς κείµενα”  από την Βασιλείας ΙΙ, ωστόσο αυτή  η 

αναθεωρηµένη συνθήκη γνωστή ως  Βασιλεία 2.5 δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρµογή λόγω της 

κρίσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

5.1 Εισαγωγή στην Βασιλεία ΙΙΙ 

Στις 16 ∆εκεµβρίου 2010, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε και δηµοσίευσε δύο 

σηµαντικές εκθέσεις µε τίτλο:  

▼  Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems23 

και 

▼  Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and 

monitoring24  

Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν το προϊόν εκτενών διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα 

από το 2008, µεσούσης δηλαδή της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης (2007-

2009). Αµφότερες είναι οιονεί τελικές, καθώς, κατά τη διάρκεια των επόµενων µηνών, 

ενδέχεται να επέλθουν τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στις διατάξεις τους, σύµφωνα µε το 

τρέχον έργο της Επιτροπής της Βασιλείας. Ήδη, 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 capital25. 

Οι δύο εν λόγω εκθέσεις είναι πλέον γνωστές συλλήβδην, ως το κανονιστικό πλαίσιο 

της «Βασιλείας ΙΙΙ» και αποτελούν την πιο σηµαντική, ίσως, αντίδραση της Επιτροπής της 

Βασιλείας  στην πρόσφατη κρίση. Με τις διατάξεις τους καθιερώνεται ένα νέο διεθνές 

κανονιστικό πλαίσιο για τις διεθνείς τράπεζες, µε αναθεώρηση του ισχύοντος συναφούς 

πλαισίου και στόχο την ενδυνάµωση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος διεθνώς, 

µέσω: 

                                                           
23

 Basel Committee on Banking Supervision (2010a): December, http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm. 
24

 Basel Committee on Banking Supervision (2010b): December, http://www.bis.org/publ/bcbs188.htm. 
25

 Basel Committee on Banking Supervision (2011a), http://www.bis.org/press/p110113.htm. 
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▼  αφενός µεν της ενίσχυσης της µικρό-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης στη 

λειτουργία των τραπεζών, µε στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σε 

περιόδους έντασης, και 

▼  αφετέρου της αντιµετώπισης, µέσω µακρό-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης, 

του συστηµικού κινδύνου που µπορεί να εκδηλωθεί στο σύνολο του τραπεζικού (και εν γένει 

του χρηµατοπιστωτικού) συστήµατος, και, κυρίως, της «προκυκλικής» µεγέθυνσης του εν 

λόγω κινδύνου σε βάθος χρόνου. 

 

5.2 Μακροπροληπτική Ρυθµιστική Παρέµβαση - Εποπτεία  

Με τον όρο «µακροπροληπτικές πολιτικές του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος» (“financial 

macro-prudential policies”), υποσύνολο του οποίου αποτελεί η µακρο-προληπτική 

ρυθµιστική παρέµβαση, ορίζεται το σύνολο των πολιτικών που υιοθετούνται για τον 

περιορισµό της έκθεσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στον «συστηµικό κίνδυνο», ο 

οποίος απορρέει από παράγοντες που δεν αφορούν µεµονωµένους φορείς παροχής 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή µεµονωµένες αγορές και υποδοµές του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, αλλά έχουν γενικότερο χαρακτήρα. Μέσω των µακρο-προληπτικών πολιτικών 

επιδιώκεται η αντιµετώπιση των δύο διαστάσεων µε τις οποίες εκδηλώνεται ο συστηµικός 

κίνδυνος: 

� Η πρώτη είναι η «χρονική διάσταση» (time-dimension), δηλαδή η εξέλιξη του 

συστηµικού κινδύνου σε βάθος χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, µε τις µακροπροληπτικές 

πολιτικές επιδιώκεται η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης µε περιορισµό της 

«προκυκλικότητας», η οποία µπορεί να οδηγήσει σε µεγέθυνση του συστηµικού 

κινδύνου λόγω αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται είτε εντός του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, είτε µεταξύ του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και 

του πραγµατικού τοµέα της οικονοµίας. 

� Η δεύτερη διάσταση είναι η «διατοµεακή» (cross-sectional dimension), δηλαδή η 

κατανοµή του κινδύνου στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε κάθε δεδοµένο χρονικό 

σηµείο. Στην περίπτωση αυτή, στόχος των µακροπροληπτικών πολιτικών είναι ο 

περιορισµός της συγκέντρωσης του συστηµικού κινδύνου, η οποία µπορεί να 

προκύψει: 
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i. είτε λόγω της ταυτόχρονης έκθεσης περισσοτέρων φορέων παροχής 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών σε κινδύνους από οµοειδή ανοίγµατα 

ii.  είτε λόγω της διασυνδεσιµότητας αυτών των φορέων (και της µετάδοσης 

προβληµάτων µεταξύ τους), ιδίως αν αυτοί είναι «συστηµικά σηµαντικοί» 

(“systemically important financial institutions26” ή αλλιώς SIFI’s). 

Η Βασιλεία ΙΙΙ προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις παραπάνω διαστάσεις του συστηµικού 

κινδύνου µε µια σειρά από παρεµβάσεις και κανόνες που αναφέρονται : 

� Σε κανόνες διατήρησης κεφαλαίων για ισχυρότερα κεφαλαιακά αποθέµατα 

ασφαλείας 

� Αντικυκλικές κεφαλαιακές επιβαρύνσεις και προβλέψεις σε περιόδους ανάπτυξης 

� Συστηµατική χρέωση κεφαλαίων για σηµαντικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

� Αναγνώριση διασυνδέσεων και κοινές εκθέσεις µεταξύ όλων των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

� Στη συστηµατική εποπτεία των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων (CCP 

infracture) 

 

5.3 Μικροπροληπτική Ρυθµιστική Παρέµβαση – Εποπτεία 

Αντίθετα, ο σκοπός της µικροπροληπτικής προσέγγισης είναι ο περιορισµός της έκθεσης του 

κάθε πιστωτικού ιδρύµατος ξεχωριστά, σε κινδύνους που µπορούν να προκύψουν από την 

δραστηριότητα τους και δικαιολογείται καλύτερα από την άποψη ότι στοχεύει στην 

προστασία των καταθετών – επενδυτών. Πιο συγκεκριµένα οι µικροπροληπτικοί κανονισµοί 

αποσκοπούν στο να εξαναγκάσουν τις τράπεζες να ενσωµατώσουν τις απώλειες τους στα 

περιουσιακά τους στοιχεία σε µια προσπάθεια για την προστασία των ταµείων-καταθέσεων 

και την άµβλυνση του ηθικού κινδύνου. Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες από την 

δραστηριότητα τους διαχωρίζονται στους: 

• Στον πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή στην πιθανότητα πρόκλησης ζηµιάς στους 

πιστωτικούς οργανισµούς εξαιτίας µη αναµενόµενων και κατά συνέπεια µη 

πιθανολογηθέντων γεγονότων που αφορούν την αθέτηση υποχρεώσεων από µεριάς 

πελατών προς τους οποίους χορηγήθηκαν δανειακά κεφάλαια. 

                                                           
26

 Για τα κριτήρια οριοθέτησης της έννοιας του όρου «συστηµικά σηµαντικοί φορείς παροχής 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών» (γνωστού πλέον µε το ακρωνύµιο “SIFIs”), βλέπε Huertas and 
Lastra (2011), σελ. 255-258. 
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• Στον κίνδυνο ρευστότητας, δηλαδή στον κίνδυνος αδυναµίας ενός πιστωτικού 

οργανισµού να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις του, έναντι των 

αντισυµβαλλόµενων που προβαίνουν στην ανάληψη των καταθέσεων τους λόγω µη 

επαρκής ρευστότητας. Πολλές φορές µπορεί να γίνει η ρευστοποίηση του 

ενεργητικού αλλά σε µη συµφέρουσες τιµές, µε αποτέλεσµα τη µείωση της αξίας των 

θέσεών του οργανισµού. 

• Στον κίνδυνο αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος µείωσης της αξίας ενός χαρτοφυλακίου 

τίτλων ή µιας επένδυσης γενικότερα εξαιτίας αλλαγών των παραγόντων που 

διαµορφώνουν την αξία της αγοράς. Στον κίνδυνο αγοράς εντάσσονται ο 

συναλλαγµατικός κίνδυνος και ο κίνδυνος από ανοιχτές θέσεις σε βασικά 

εµπορεύµατα. 

• Στον λειτουργικό κίνδυνο, που δηµιουργείται από ενδεχόµενες ζηµιές που 

προέρχονται λόγω της ανεπάρκειας των συστηµάτων διοικητικής πληροφόρησης, των 

ανθρώπινων σφαλµάτων, των εσωτερικών διαδικασιών, δυσχερειών µεταξύ των 

βασικών παραγόντων του οργανισµού και των πελατών καθώς και από τυχών 

φυσικές καταστροφές. 

Η βασιλεία ΙΙΙ για την αποφυγή των παραπάνω κινδύνων προτείνει µια σειρά από κανόνες 

και παρεµβάσεις που στόχο έχουν : 

� Την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων  

� Επαρκείς κεφαλαιακές επιβαρύνσεις στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών  

� Τη βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου   

� Καθιέρωση ενός δείκτη µόχλευσης για τη συµπλήρωση των σταθµισµένων 

µέτρων  

� Καθορισµό των συντελεστών ρευστότητας LCR και NSFR 

� ∆ιαχείριση του πιστωτικού κινδύνου του αντισυµβαλλοµένου που τίθενται από τα 

εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα 
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Σύγκριση των προσεγγίσεων από την Μακρο- και Μικρο-προληπτική 

ρυθµιστική παρέµβαση 

 Μακροπροληπτική Μικροπροληπτική 

Προσεγγιστικός στόχος Περιορισµός κινδύνου του 

ευρύ χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος 

Περιορισµός του κινδύνου 

των επιµέρους οργανισµών 

Απώτερος στόχος Αποφυγή κόστους 

παραγωγής (ΑΕΠ) 

Προστασία καταναλωτή 

(επενδυτή-καταθέτη) 

Υπόδειγµα του κινδύνου (εν µέρη)   ενδογενείς Εξωγενείς 

Συσχετίσεις και κοινές 

εκθέσεις από όλους τους 

οργανισµούς 

Σηµαντικό Άσχετο 

Βαθµονόµηση των 

ελέγχων εποπτείας 

Από την άποψη του 

κινδύνου στο ευρύ 

σύστηµα 

Από την άποψη του 

κινδύνου σε κάθε 

οργανισµό ξεχωριστά 

Πίνακας 5.1 - Πηγή: BIS working paper No 128 

 

5.4 Ρυθµιστικό Πλαίσιο και ∆ιατάξεις 

Το ρυθµιστικό πλαίσιο όπως αναφέρει27 και ένα από τα ηγετικά στελέχη της Βασιλείας ΙΙΙ, ο 

Jose Maria Roldan – Πρόεδρος του Standards Implementation Group (SIG) δεν αντικαθιστά 

την Βασιλεία ΙΙ αλλά την ενσωµατώνει. Πιο συγκεκριµένα αποτελείται από το αρχικό 

πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ και προσθέτει όποιες αναθεωρήσεις έγιναν από το 2009 συν κάποια 

νέα δεδοµένα, όπως για παράδειγµα ο δείκτης µόχλευσης µε σκοπό να αντιµετωπιστούν οι 

ανεπάρκειες που αποκαλύφθηκαν από την πρόσφατη κρίση του 2008-2009 . Σε συνέδριο της 

Φρανκφούρτης ωστόσο, ο κ. Roldan28 εξηγεί πως η Βασιλεία ΙΙΙ µοιάζει περισσότερο µε την 

Βασιλεία Ι παρά µε την ΙΙ, µε την έννοια ότι ρίχνει ξανά το βάρος της στο αριθµητή της 

εξίσωσης της κεφαλαιακής επάρκειας (δηλαδή το ποσό που οι τράπεζες πρέπει να κρατούν) 

σε αντίθεση µε την Βασιλεία ΙΙ που ασχολείται περισσότερο µε τον παρανοµαστή (δηλαδή τα 

σχετιζόµενα µε τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού που απαιτούν κεφαλαιακή ενίσχυση). 

                                                           
27

 http://www.euro2day.gr/thebanker/article/618217/roldan-h-vasileia-iii-den-antikathista-thn-palia.html 

 
28

 http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/regula090305e.pdf 
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Μάλιστα στις διατάξεις της το επίπεδο και η ποιότητα του κεφαλαίου που οι τράπεζες θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν έχει αυξηθεί. Όλα τα µέτρα αυτά που προτείνει στοχεύουν: 

� Στη βελτίωση την ικανότητας να απορροφά τους κραδασµούς που προκύπτουν από 

την χρηµατοοικονοµική και οικονοµική πίεση ανεξάρτητα από την πηγή 

� Στη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης 

� Στην ενίσχυση της διαφάνειας και τις γνωστοποιήσεις των τραπεζών 

Πιο συγκεκριµένα το ρυθµιστικό πλαίσιο που προτείνει η Βασιλεία ΙΙΙ είναι το εξής: 

 

5.4.1 ∆ιατάξεις για τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier Ι)  

Τα βασικά ίδια κεφάλαια θα αποτελούνται πλέον από δύο κατηγορίες: τα κύρια στοιχεία 

(common equity Tier 1 capital) και τα πρόσθετα στοιχεία (additional Tier1 capital). 

I. Στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών συµπεριλαµβάνονται 

τα εξής:  

 

i. Η αξία του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου σε κοινές µετοχές, 

εξαιρουµένου όλων των προνοµιούχων µετοχών  

ii.  Τα αποτελέσµατα εις νέο συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

iii.  Τα εµφανή αποθεµατικά 

iv. Η διαφορά υπέρ το άρτιο των κοινών µετοχών 

v. Υπό προϋποθέσεις, οι κοινές µετοχές που έχουν εκδοθεί από θυγατρικές 

επιχειρήσεις και κατέχονται από τρίτους  

 

II.  Στα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών περιλαµβάνονται 

τα εξής : 

i. Προνοµιούχες µετοχές και οµολογιακοί τίτλοι που θα πρέπει να:  

o Είναι µη καθορισµένης διάρκειας 

o Είναι µειωµένης εξασφάλισης έναντι των καταθετών  

o Έχουν εκδοθεί µε το ποσό να έχει καταβληθεί πλήρως 

o Μην περιέχουν ρήτρα προσαύξησης της προκαθορισµένης απόδοσης 

τους σε περιπτώσεις µη άσκησης του δικαιώµατος ανάκλησης ή 

παρεµφερή ρήτρα 
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o Μπορούν να ανακληθούν από τον εκδότης του µετά το πέρας µιας 

πενταετίας 

ii.  Τίτλοι µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά που έχουν εκδοθεί από θυγατρικές 

επιχειρήσεις και κατέχονται από τρίτους 

iii.  Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση προνοµιούχων µετοχών 

 

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο ότι πλέον παύουν να υπολογίζονται στα βασικά 

ιδία κεφάλαια : i) οι καινοτόµοι τίτλοι - υβριδικά ίδια κεφάλαια, που µέχρι τώρα εντάσσονταν 

µέχρι ποσοστό 15%29 και ii) οι προνοµιούχες µετοχές µη καθορισµένης διάρκειας που δεν 

παρέχουν δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος για παλαιότερες χρήσεις συνεχίζουν να 

εντάσσονται µε ποσοτικούς ωστόσο περιορισµούς. 

 

5.4.2 ∆ιατάξεις για τα Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια (Tier II) 

Στα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών περιλαµβάνονται τα εξής: 

I. Προνοµιούχες µετοχές και οµολογιακοί τίτλοι που θα πληρούν τους όρους που 

αναφέρθηκαν και στα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, ωστόσο θα 

πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών. 

II.  Τίτλοι µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά που έχουν εκδοθεί από θυγατρικές 

επιχειρήσεις, κατέχονται από τρίτους και δε περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια 

κεφάλαια 

III.  Η διαφορά υπέρ το άρτιο από την έκδοση προνοµιούχων µετοχών αυτής της 

κατηγορίας 

 

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στα αφανή αποθεµατικά, τα οποία παύουν να 

συµπεριλαµβάνονται πλέον στα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια. 
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 Basel Committee on Banking Supervision (2006), Παράρτηµα 1. 



57 | Σ ε λ ί δ α  

 

5.4.3 Τα Νέα Ποσοτικά Όρια που Θέτει η Βασιλεία ΙΙΙ 

Α)  Τα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5%  

όλων των σταθµισµένων στοιχείων του ενεργητικού καθώς και των στοιχείων εκτός 

ισολογισµού 

Β)  Τα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων στο σύνολο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

6,0% όλων των σταθµισµένων στοιχείων ενεργητικού καθώς και των στοιχείων εκτός 

ισολογισµού 

Γ) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µένει αµετάβλητο στο 8,0% όλων των σταθµισµένων 

στοιχείων ενεργητικού καθώς και των στοιχείων εκτός ισολογισµού 

Συµπεραίνουµε από τα παραπάνω ότι τα επιπρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 1,5 %, καθώς επίσης και τα συµπληρωµατικά 

κεφάλαια δεν µπορούν να ανέρχονται πάνω από 2 %. Ακόµα επισηµαίνεται ότι τα κεφάλαια 

για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους – τα οποία εντάσσονται στα συµπληρωµατικά ίδια 

κεφάλαια – όπως και στο προηγούµενο ρυθµιστικό πλαίσιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν 

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

ισολογισµού. 

 

5.4.4 Εισαγωγή Νέων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για την Αντιµετώπιση της 

Προκυκλικότητας 

 Το νέο κανονιστικό πλαίσιο περιέχει ειδικές διατάξεις µε τις οποίες καθιερώνονται για 

πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο κανόνες µακρο-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης για 

την αντιµετώπιση της χρονικής διάστασης του συστηµικού χρόνου, τον περιορισµό δηλαδή 

της προκυκλικότητας. Έτσι µε την Βασιλεία ΙΙΙ οι τράπεζες καλούνται : 

i. Να δηµιουργούν κεφαλαιακό απόθεµα συντήρησης (capital conservation buffer) 

ii.  Να δηµιουργούν αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα (countercyclical buffer) 

iii.  Να σχηµατίζουν δυναµικές προβλέψεις (forward-looking provisions) και να 

ενισχύονται οι απαιτήσεις για την κάλυψη των κινδύνων αντισυµβαλλόµενου 
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5.4.5 Κεφαλαιακό Απόθεµα Συντήρησης 

Με το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο, οι τράπεζες πρέπει να δηµιουργούν ένα κεφαλαιακό απόθεµα 

για λόγους συντήρησης30, επιπροσθέτως των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η 

δηµιουργία αυτού του αποθέµατος θα γίνεται σε περιόδους οµαλής οικονοµικής ανάπτυξης 

και πιστωτικής επέκτασης, µε σκοπό την απορρόφηση των οποιοδήποτε ζηµιών που µπορεί 

να επέλθουν από περιόδους οικονοµικής αναταραχής και έντασης. 

Το ύψος αυτού του αποθέµατος ορίζεται στο 2,5 % του συνόλου των σταθµισµένων 

στοιχείων του ενεργητικού και θα αποτελείται αποκλειστικά από κύρια στοιχεία των βασικών 

ιδίων κεφαλαίων. 

Η χρήση του θα γίνεται ώστε να αποφεύγεται η κατευθείαν προσφυγή στα ελάχιστα 

ίδια κεφάλαια για την απορρόφηση των ζηµιών και η αντικατάστασή του σε περίπτωση 

χρήσης του θα πρέπει να γίνεται άµεσα µέσω την µη καταβολή µερισµάτων, την επαναγορά 

ιδίων µετοχών ή τη µη καταβολή των µπόνους σε διοίκηση και προσωπικό. 

 

5.4.6 Αντικυκλικό Κεφαλαιακό Απόθεµα 

Η βασιλεία ΙΙΙ καθιερώνει επιπλέον την υποχρέωση να δηµιουργούν οι τράπεζες, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, ένα ακόµα απόθεµα31 ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων θα καλύπτουν πλήρως τις συνθήκες του µακροοικονοµικού 

περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αυτές λειτουργούν. Το ύψος αυτού του αποθέµατος θα 

κλιµακώνεται από 0 % έως 2,5 % και θα ορίζεται κατά την κρίση των αρµόδιων εποπτικών 

αρχών του κάθε κράτους, όπως επίσης θα ορίζεται και το πότε θα γίνεται η ενεργοποίηση 

αυτής της υποχρέωσης, δηλαδή πότε αυτές θα κρίνουν ότι υφίσταται υπερβολική πιστωτική 

επέκταση η οποία ενέχει συστηµικό κίνδυνο. 

Οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται διεθνώς, µε θυγατρικές σε περισσότερα κράτη 

θα πρέπει να διαµορφώνουν το εν λόγω απόθεµα µε βάση έναν σταθµισµένο µέσο όρο, που 

θα συναρτάται από την εγχώρια και διεθνή δραστηριότητα, καθώς σπάνια ο οικονοµικός 

κύκλος θα είναι ίδιος στα επιµέρους κράτη. 

 

                                                           
30

 Basel Committee on Banking Supervision (2010a), παρ. 23-25. 
31

 Basel Committee on Banking Supervision (2010a), παρ. 136-149 
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5.4.7 Προβλέψεις και Ενίσχυση Απαιτήσεων για την Κάλυψη των 

Κινδύνων του Αντισυµβαλλόµενου 

Εδώ οι διατάξεις επηρεάζουν τον παρανοµαστή του κλάσµατος του δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας µε µια σειρά από µέτρα για την εξασφάλιση απέναντι στον κίνδυνο που 

δηµιουργείται µε τον αντισυµβαλλόµενο της τράπεζας. Πιο συγκεκριµένα :  

� ∆ίνονται κίνητρα και ενθαρρύνονται οι οργανισµοί να διαπραγµατευτούν τα 

χαρτοφυλάκια συναλλαγών τους σε οργανωµένες χρηµατιστηριακές αγορές µε σχεδόν 

µηδενικό δείκτη βαρύτητας κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση όταν οι 

διαπραγµατεύσεις γίνονται σε εξωχρηµατιστηριακές αγορές (OTC) οι συντελεστές θα 

είναι αρκετά υψηλότεροι. 

� Υπάρχουν µεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα χαρτοφυλάκια συναλλαγών 

των τραπεζών. Με το παλαιότερο ρυθµιστικό πλαίσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών θεωρούνταν άµεσα ρευστοποιήσιµα και γι’ αυτό οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις ήταν αρκετά χαµηλότερες. Η τελευταία κρίση ωστόσο 

ανέδειξε πως οι τράπεζες διατηρούσαν στο χαρτοφυλάκιό τους και τίτλους µη 

ρευστοποιήσιµους όπως τα  CDO’s  (Collateralized Debt Obligations). Τίτλοι οι 

οποίοι στηρίζονταν σε στεγαστικά δάνεια, µε υψηλές ονοµαστικές αποδόσεις αλλά 

σαθρές βάσεις, µε αποτέλεσµα όταν έσκασε η φούσκα να καταστούν σκουπίδια στην 

κατοχή των τραπεζών. 

� ∆ηµιουργούνται επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις πολύ µεγάλες τράπεζες, 

των συστηµικά σηµαντικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (SIFI) που θεωρούνται 

ότι αν χρεοκοπήσουν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές και για τις υπόλοιπες 

τράπεζες. 

 Το 2011 το Συµβούλιο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε32 την λίστα 

των SIFI’s, η οποία αποτελείται από 29 παγκόσµιους τραπεζικούς κολοσσούς 

κατηγοριοποιώντας την σε 5 βαθµίδες σύµφωνα µε την Τράπεζα ∆ιεθνών 

∆ιακανονισµών (BIS). Το ύψος της πρόσθετης αυτής κεφαλαιακής επάρκειας θα 

κυµαίνεται από 1 % έως 3,5 % ανάλογα µε την βαθµίδα που βρίσκεται κάθε τράπεζα. 

 

 

                                                           
32

 http://www.forbes.com/sites/afontevecchia/2011/11/04/the-worlds-29-most-systemically-important-

banks/ 
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5.4.8 Συντελεστής Μόχλευσης                                                                                                                                      

Ένα από τα βασικά αίτια της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής κρίσης ήταν η υπερβολική 

µόχλευση των τραπεζών που τους επέτρεπε να µεγαλώνουν την δανειακή τους 

δραστηριότητα και ταυτόχρονα να αναλαµβάνουν κινδύνους περισσότερους από αυτούς που 

θα µπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Αν και φαινοµενικά κάλυπταν τον δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας που έδινε η Βασιλεία ΙΙ, στην πραγµατικότητα δεν ήταν αρκετό καθώς το 

αποτέλεσµα το πετύχαιναν µε την άκρατη τιτλοποίηση και µέσω ρυθµιστικού αρµπιτράζ και 

όχι µε την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Εδώ έρχεται η Βασιλεία ΙΙΙ να καθιερώσει έναν απλό 

δείκτη µόχλευση33, όπως επίσης και ένα ανώτατο όριο στη µόχλευση που θα µπορεί να έχει 

ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και ταυτόχρονα ένα ανώτατο όριο στον κίνδυνο που θα µπορεί 

να αναλάβει. 

Ο δείκτης µόχλευσης θα είναι το πηλίκο των Tier I κεφαλαίων της τράπεζας δια του 

συνόλου του ενοποιηµένου ενεργητικού της. Συγκεκριµένα, στον αριθµητή θα 

περιλαµβάνονται τα εκτεταµένα ίδια κεφάλαια της τράπεζας (µετοχικό κεφάλαιο και 

αποθεµατικά συν κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών) και στον παρανοµαστή τα αθροίσµατα : 

α) του συνόλου του ενεργητικού της τράπεζας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

εξασφαλίσεων για τα παράγωγα προϊόντα, β) του συνόλου της έκθεσης της τράπεζας σε 

παράγωγα προϊόντα, γ) του συνόλου της έκθεσης σε συναλλαγές χρηµατοδότησης 

αξιόγραφων, δ) του συνόλου της έκθεσης  σε λοιπά  στοιχεία εκτός ισολογισµού. 

Το κατώτερο όριο του δείκτη που θέτει η Επιτροπή της Βασιλείας είναι 3%, χωρίς 

αυτό να είναι δεσµευτικό σε όποια εποπτική αρχή θέλει να θέσει υψηλότερα όρια. 

Σηµειώνεται
34 εδώ ότι οι αµερικανικές ρυθµιστικές αρχές έχουν επιβάλει αυστηρότερους 

δείκτες µόχλευσης που φτάνουν το 5% στις οχτώ µεγαλύτερες εταιρίες τραπεζικών 

συµµετοχών και το 6% για τις θυγατρικές των οµίλων αυτών που βρίσκονται υπό την ασπίδα 

της Οµοσπονδιακής Εταιρείας Εγγύησης Καταθέσεων (FDIC). Η εφαρµογή του δείκτη 

µόχλευσης όπως τον θέσπισε η Βασιλεία ΙΙΙ θα αρχίσει να υπολογίζεται από την 1η 

Ιανουαρίου 2015, αλλά η υποχρεωτική συµµόρφωση στο κατώτερο όριο θα είναι από την 1η 

Ιανουαρίου 2018.  

                                                           
33

 Basel Committee on Banking Supervision (2010a), παρ. 151-164. 
34

 http://www.kathimerini.gr/776938/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/ypoxrewtikh-zwnh-asfaleias-

stoys-trapezikoys-kolossoys 
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Τέλος πρέπει να αναφέρουµε ότι µετά τα παράπονα των τραπεζών ότι το προσχέδιο 

του κανονισµού ήταν πολύ αυστηρό στον τρόπο που υποχρέωνε τα ιδρύµατα να προσθέσουν 

τις θέσεις τους στα παράγωγα σε ακαθάριστη βάση, υπήρξαν ορισµένες τροποποιήσεις35 τον 

περασµένο Ιανουάριο. ∆όθηκε η δυνατότητα στις τράπεζες να µην καταγράφουν καθόλου 

ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού τους και να κάνουν διάφορες αλχηµείες µε τα παράγωγα 

τους (π.χ. αλληλοαναίρεση αντίθετων θέσεων), µε αποτέλεσµα να υποτιµάται το µέγεθος του 

ενεργητικού τους. 

 

5.4.9 Συντελεστές Ρευστότητας  

Ένα ακόµη µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες είναι το πρόβληµα της 

ρευστότητας και κατά πόσο οι υποχρεώσεις της στο παθητικό µπορούν να καλύψουν το 

ενεργητικό της. Για την αξιολόγηση της ρευστότητας το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο της 

Επιτροπής της Βασιλείας έρχεται να εισάγει ακόµα δυο νέους συντελεστές36 σε διεθνές 

επίπεδο. Έναν για βραχυχρόνια µέτρηση, που θα διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών και 

υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιµων στοιχείων του ενεργητικού ώστε να καλύπτονται οι 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και έναν για µακροχρόνια µέτρηση, ώστε να αντιµετωπίζεται τα 

προβλήµατα που απορρέουν από τον ετεροχρονισµό στη ρευστοποιησιµότητα των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού του ισολογισµού των τραπεζών. 

 

I. Ο συντελεστής κάλυψης ρευστότητας (LCR – Liquidity Coverage Ratio) 

          Ο δείκτης LCR εισάγεται µε στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να 

ανταπεξέρχονται σε αιφνίδια δυσµενή περιστατικά. Ο δείκτης απαιτεί από τις τράπεζες να 

διαθέτουν επαρκή ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας όπως µετρητά, 

κρατικά οµόλογα κτλ, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα δυσµενές 

σενάριο άµεσης απώλειας µετρητών, χρονικής διάρκειας 30 ηµερών τουλάχιστον. Οι ακραίες 

ταµιακές απώλειες περιλαµβάνουν την απόσυρση µέρους των λιανικών καταθέσεων και την 

απόσυρση όλης της χονδρικής χρηµατοδότησης που λήγει εντός 30 ηµερών.  Ο δείκτης LCR 

                                                           
35

 http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/1999-consult/1999-consult_el.pdf 

 
36

 Basel Committee on Banking Supervision (2010b), παρ. 16-186 
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ορίζεται ως το κλάσµα  (άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού) / (σύνολο ταµιακών 

εκροών 30 ηµερών) και θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή ίσον του 100%.  

 

 

 

II.  Ο συντελεστής καθαρής σταθερής χρηµατοδότησης (NSFR – Net Stable Funding 

Ratio) 

          Ο δείκτης NSFR έχει δηµιουργηθεί ως ένα διαρθρωτικό µέτρο, µε απώτερο σκοπό τη 

διασφάλιση επαρκούς και σταθερής χρηµατοδότησης του τραπεζικού συστήµατος, ούτως 

ώστε να υφίσταται η δυνατότητα κάλυψης των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 

δανείων που θα παραχωρούνται από την κάθε τράπεζα. Η σταθερή χρηµατοδότηση 

αποτελείται από κεφάλαια, µακροπρόθεσµα χρεόγραφα, χονδρική χρηµατοδότηση και 

καταθέσεις λιανικής µε ηµεροµηνία λήξης πέραν του ενός χρόνου. Ο δείκτης NSFR ορίζεται 

ως το κλάσµα  (διαθέσιµη ποσότητα σταθερής χρηµατοδότησης) / (απαιτούµενη ποσότητα 

σταθερής χρηµατοδότησης) και θα πρέπει να είναι όπως ο προηγούµενος δείκτης 

µεγαλύτερος ή ίσον του 100%. 

          Το χρονοδιάγραµµα αυτών των δεικτών θα επιτρέπει στην αρχή σε µια περίοδο 

παρακολούθησης των τραπεζών προτού εφαρµοστούν οι κανονιστικές απαιτήσεις, όπου θα 

αναφέρονται οι θέσεις τους και σε σχέση µε τους εν λόγω δείκτες. Η περίοδος 

παρακολούθησης του δείκτη LCR βρίσκεται σε ισχύει µέχρι το τέλος του 2014. Από 1η 

Ιανουαρίου 2015 ο εν λόγω δείκτης θα µετατραπεί σε ελάχιστη απαίτηση. Από την άλλη, ο 

δείκτης NSFR θα βρίσκεται σε περίοδο παρακολούθησης µέχρι το τέλος του 2017, όπου από 

1η Ιανουαρίου 2018 θα µετατραπεί και αυτός σε ελάχιστη απαίτηση. 

          Αξίζει να αναφερθεί πως η Επιτροπή της Βασιλείας εκτιµά37 ότι ο µέσος LCR και ο 

µέσος NSFR για τις 94 µεγαλύτερες τράπεζες παγκοσµίως είναι τώρα στο 83% και 93% 

αντίστοιχα. Από την µεριά των τραπεζιτών φαίνεται πως οι ανάγκες ρευστότητας που 

καθορίζεται από την ‘Βασιλεία ΙΙΙ’ αποδεικνύονται µεγαλύτερη πρόκληση και από αυτήν των 

κεφαλαίων και θα οδηγήσει στην αποµάκρυνση των βραχυπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων. 

Επιπλέον, οι τράπεζες που θα είναι αναγκασµένες να κρατήσουν µεγαλύτερα αποθέµατα 
                                                           
37

 http://www.euro2day.gr/thebanker/article/651315/vasileia-iii-enantion-refstothtas.html 
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ρευστότητας θα οδηγηθούν σε µείωση των περιθωρίων κερδών και αυτό µε τη σειρά του θα 

επιφέρει µείωση στο φάσµα των προϊόντων του που προσφέρουν στον πελάτη τους. Γι’ αυτό 

σύµφωνα µε πληροφορίες του Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασκεί πιέσεις για 

χαλάρωµα των κανονισµών του δείκτη LCR, ώστε να µπορούν οι δανειστές να 

χρησιµοποιούν ορισµένα χρεόγραφα καλυπτόµενα από στοιχεία του ενεργητικού και δάνεια 

προς επιχειρήσεις ως δικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση κρίσης ρευστότητας.    

 

5.5 Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής των ∆ιατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ  

(όλες οι χρονολογίες ξεκινούν από 1η Ιανουαρίου) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Δείκτης Μόχλευσης Παράλληλη εφαρμογή από 1/1/2013 

έως 1/1/2017. Δημοσίευση από 

1/1/2015 

 Μετάβαση 

στον 

Πυλώνα Ι 

 

Κεφαλαιακό απόθεμα 

συντήρησης 

3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 

Κύρια βασικά ιδία 

κεφάλαια 

   0.625% 1.25% 1.875% 2.5% 

Κύρια βασικά ιδία 

κεφάλαια συν Κεφαλαιακό 

απόθεμα συντήρησης 

3.5% 4.0% 4.5% 5.125% 5.75% 6.375% 7.0% 

Σταδιακή μείωση στοιχείων 

που δεν θα 

συμπεριλαμβάνονται πλέον 

στα κύρια βασικά ιδία 

κεφάλαια 

 20% 40% 60% 80% 100% 100% 

Ελάχιστα βασικά ιδία 

κεφάλαια Tier I 

4.5% 5.5% 6.0% 6.0% 

Ελάχιστα συνολικά ιδία 

κεφάλαια 

 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 

Ελάχιστα συνολικά ιδία 

κεφάλαια συν Κεφαλαιακό 

απόθεμα συντήρησης 

 8.0% 8.625% 9.25% 9.875% 10.5% 

Κεφαλαιακά στοιχεία που 

δεν συμπεριλαμβάνονται 

στα βασικά ιδία κεφάλαια ή 

στα συμπληρωματικά ιδία 

κεφάλαια 

 Σταδιακή κατάργηση άνω 10ετίας – Ξεκινώντας το 2013 

Συντελεστής ρευστότητας 

LCR 

  60% 70% 80% 90% 100% 

Συντελεστής ρευστότητας 

NSFR 

     Εφαρμογή 

ελάχιστου 

επιπέδου 

 

Πίνακας 5.2 - Πηγή : Basel Committee on Banking Supervision 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

6.1 Εισαγωγή  

Το συγκεκριµένο κεφάλαιο εξετάζει τα βήµατα µε τα οποία οι αρµόδιοι φορείς προσπαθούν 

να εφαρµόσουν την Βασιλεία ΙΙΙ. Στην αρχή παρουσιάζεται πως το ρυθµιστικό πλαίσιο του 

Συµφώνου ενσωµατώθηκε στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία µε το πακέτο CRD IV και πως αυτό 

διαµορφώνεται. Εκφράζονται οι πρώτες ανησυχίες και επιφυλάξεις του τραπεζικού χώρου για 

τις διατάξεις, ενώ στην συνέχεια σχολιάζονται οι αντιδράσεις των τραπεζών στην εφαρµογή 

του πακέτου CRD IV και της Βασιλείας ΙΙΙ, σύµφωνα µε τις έρευνες της Ευρωπαϊκής 
Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority - EBA). 

Αξίζει να αναφέρουµε πως από την οριστικοποίηση του νέου παγκόσµιου ρυθµιστικού 

πλαισίου τον ∆εκέµβριο του 2010, ο αντίκτυπός του παρακολουθείται ανά εξάµηνο από την 

Επιτροπή της Βασιλείας σε παγκόσµιο επίπεδο και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, µε χρήση δεδοµένων που παρέχονται από τράπεζες που συµµετέχουν σε 
εθελοντική και εµπιστευτική βάση. 

Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας λαµβάνονται τα στοιχεία της έκτης κατά σειράς και 

πιο πρόσφατης δηµοσιευµένης έκθεσης (11 Σεπτεµβρίου 2014) για την Βασιλεία ΙΙΙ, µε τη 

χρήση δεδοµένων της 31ης ∆εκεµβρίου το 2013. Το δείγµα προέρχεται από 151 τράπεζες που 

υπέβαλαν τα δεδοµένα τους για αυτήν την εργασία, που µε την σειρά της χωρίζει το δείγµα 

σε δύο οµάδες. Την οµάδα 1 που αποτελείται από 42 τράπεζες και την οµάδα 2 που 

αποτελείται από 109 τράπεζες. Ο διαχωρισµός έγινε αναλόγως της δυναµικής των τραπεζών, 

µε γνώµονα να αναδειχθεί καλύτερα η επίδραση των διατάξεων. Συγκεκριµένα οι τράπεζες 

της οµάδας 1 φτάνουν στην σχεδόν απόλυτα επιτυχηµένη κάλυψη των διατάξεων (συνολικός 

µέσος όρος σε βάση της Βασιλείας ΙΙ, RWA: 94%), ενώ αντίθετα στην οµάδα 2 η κάλυψη 

ήταν αισθητά µικρότερη και µε µεγαλύτερες διακυµάνσεις  (συνολική µέση κάλυψη 29%).   

 

 
6.2 Εισαγωγή της Βασιλείας ΙΙΙ στην Νοµοθεσία της Ευρώπης  
 

Τον Ιούνιου του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε µία εκτεταµένη νοµοθετική δέσµη 

µεταφέροντας έτσι την Βασιλεία ΙΙΙ –µεταξύ άλλων- στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η διαδικασία 

έκδοσης της ξεκίνησε από τον Ιούλιο του 2011, ωστόσο οι διεργασίες για την τελική της 

µορφή κράτησαν 2 χρόνια περίπου στο πλαίσιο του διαλόγου µεταξύ του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 

νοµοθετική αυτή δέσµη αποτελείται από : 
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I. την Οδηγία38 2013/36/ΕΕ σχετικά µε την πρόσβαση στην δραστηριότητα πιστωτικών 

ιδρυµάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων 

επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση 

των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ γνωστή ως Capital Requirements Directive 

– CRD IV 

II.   και τον Κανονισµό39 (ΕΕ) 575/2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής 

εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση 

του κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 γνωστός ως Capital Requirements Regulation – CRR 

Ενώ πρέπει να τονιστεί πως είναι η τρίτη κατά σειρά τροποποίηση στις αρχικές οδηγίες 

όπως αυτές διαµορφώθηκαν από την Επιτροπή το 2008 (CRD II) και το 2009 (CRD III) και η 

ισχύ του πακέτου µε τις διατάξεις αυτές µετά τις αρχικές καθυστερήσεις πήρε παράταση και 

άρχισε να εφαρµόζεται σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2014.  

Στόχος αυτού του CRD IV πακέτου είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού 

τοµέα της ΕΕ, έτσι ώστε να είναι σε καλύτερη θέση, να απορροφά τις οικονοµικές κρίσεις, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να χρηµατοδοτούν την οικονοµική 

δραστηριότητά της και ανάπτυξης της. Να επιφέρει µια ποσοτική και κυρίως ποιοτική 

ενίσχυση στην κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων και για πρώτη φορά που να 

παρέχει εναρµόνιση των απαιτήσεων της ρευστότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Πέρα από την 

µεταφορά ωστόσο του ρυθµιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, επιδιώκει να δηµιουργηθεί 

ένα βιβλίο κανόνων (Single Rule Book40) στο πλαίσιο των CRD IV και CRR που θα 

εναρµονίζει την νοµοθεσία στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία, θα διασφαλίζει ένα ενιαίο 

νοµοθετικό πλαίσιο στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και θα αποτρέπει το ρυθµιστικό 

αρµπιτράζ. Τα κράτη µέλη ωστόσο, θα έχουν ορισµένες ελευθερίες στον τοµέα της 

µακροπροληπτικής προσέγγισης ή του συστηµικού κινδύνου, έτσι ώστε να 

αντικατοπτρίζονται οι εθνικές ιδιαιτερότητες, για παράδειγµα, η σχέση της συνολικής 

οικονοµίας µε την εξέλιξη του δανεισµού. Το πακέτο CRD IV εφαρµόζεται σε όλες ενέργειες 

των πιστωτικών ιδρυµάτων στην ΕΕ, καθώς και σε επιχειρήσεις επενδύσεων, εκτός από 

ορισµένες περιπτώσεις που δεν εφαρµόζεται στο σύνολό του. Παρακάτω αναφέρουµε 

συνοπτικά τον κανόνα CRR και την οδηγία CRD IV : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:EL:PDF 

 
39

 http://62.1.43.74/Xrimatopistotiko/UplFiles/crr/kanonismos575-2013.pdf 

 
40

 Enria, A. (2012, April). Developing a Single Rulebook in banking. In Central Bank of Ireland–
Stakeholder Conference “Financial Regulation–Thinking about the future (Vol. 27). 
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CRR 

Στον Κανονισµό 575/2013 περιλαµβάνονται διατάξεις αναφορικά µε τη µικρο-
προληπτική ρυθµιστική παρέµβαση στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων και 
των επιχειρήσεων επενδύσεων µε τις οποίες επιδιώκεται: 

• η ενίσχυση της ποιότητας και της ποσότητας της κεφαλαιακής τους βάσης 
• η καθιέρωση καινοτόµων εργαλείων προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης 
• Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio) 
• Συντελεστής καθαρής σταθερής χρηµατοδότησης (Net Stable Funding Ratio) 
• Συντελεστής µόχλευσης (Leverage Ratio) 
• η παροχή κινήτρων για τη διαπραγµάτευση εξω-χρηµατιστηριακών 

παραγώγων µέσω κεντρικών αντισυµβαλλοµένων 
• η ενίσχυση της διαφάνειας µέσω της καθιέρωσης πρόσθετων απαιτήσεων 

δηµοσιοποίησης στοιχείων 
 

CRD IV 

Στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ περιλαµβάνονται διατάξεις σχετικά µε : 
• την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα  
• την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων 

επενδύσεων από τις αρµόδιες αρχές 
• την εταιρική διακυβέρνηση  
• τις πολιτικές αποδοχών  
• την καθιέρωση κεφαλαιακών αποθεµάτων ασφαλείας. 

 

6.3 Ανησυχίες του Τραπεζικού Κλάδου 

 Οι τράπεζες από την µεριά τους έχουν δηµοσιεύσει τις ανησυχίες τους σχετικά µε τις 
αυξήσεις κεφαλαίου που απαιτείται από την Βασιλεία ΙΙΙ. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ιδιαίτερα 
έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους προς την ενσωµάτωση ενός ελάχιστου δείκτη 
µόχλευσης σε 3% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού. Ταυτόχρονα, ο κλάδος έχει 
εκφράσει ανησυχίες ότι το πακέτο CRD IV καταστρέφει τις αποφάσεις της G20 περί του 
κεφαλαίου και της ρευστότητας. Τις ανησυχίες αυτές έρχεται να τις κάνει πιο έντονες η 
πολυπλοκότητα της εφαρµογής της νοµοθεσίας σε ολόκληρη την ΕΕ και η δηµιουργία των 
εθνικών διακριτικών ευχερειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την µεριά της υποστηρίζει ότι η 
ευελιξία αυτή είναι απαραίτητη, διότι οι διατάξεις θα ισχύουν για όλες τις τράπεζες (8.300) 
της ΕΕ και όχι µόνο για εκείνες που είναι µεγάλες ή δραστηριοποιούνται διεθνώς. Ωστόσο, η 
ευελιξία αυτή είναι πιθανό να δηµιουργήσει αβεβαιότητα και κινδύνους ενός άνισου 
ανταγωνισµού εντός της ΕΕ. 

Αναφέρεται ωστόσο πως το καθοριστικό σηµείο είναι να κατανοηθεί τα στοιχεία που 
προσθέτει το πακέτο CRD IV επιπλέον της Βασιλείας ΙΙΙ, όπως είναι τα επιπρόσθετα 
κεφαλαιακά αποθέµατα, οι αµοιβές, καθώς και η διαφάνεια. ∆ιακριτικές ευχέρειες θα 
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δίνονται  πάνω στις κεφαλαιακές εφεδρείες όπως επίσης και στο χρονοδιάγραµµα της 
εφαρµογής, για παράδειγµα, οι διασυνοριακές τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν στενή 
παρακολούθηση και συµµόρφωση στις εθνικές εξελίξεις.  

 

 

6.4 Επίδραση στους ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας  

Το πλαίσιο της Βασιλείας III έχει ως στόχο, µεταξύ άλλων, την αύξηση της ανθεκτικότητας 
του τραπεζικού τοµέα µε την ενίσχυση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας των 
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων. Υψηλότερες ποσοτικά ελάχιστες απαιτήσεις, αυστηρότερους 
κανόνες για τον ορισµό των κεφαλαίων και τον υπολογισµό του RWA πρέπει να πληρούνται. 
∆εδοµένου ότι αυτή η διαδικασία παρακολούθησης προϋποθέτει την πλήρη εφαρµογή της 
ευρωπαϊκής έκδοσης της Βασιλείας ΙΙΙ (χωρίς να λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε µεταβατική 
τροποποίηση), συγκρίνει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανόνες αλλά και µε αυτούς που οι τράπεζες θα έχουν, εάν οι απαιτήσεις του CRD IV 
εφαρµόζονται πλήρως σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες αναφοράς. 

Η πλήρης εφαρµογή του πακέτου CRD IV έχει συγκεκριµένες επιπτώσεις για τα 
αποτελέσµατα. Με τα CRR / CRD IV στοιχεία του κεφαλαίου προς το παρόν υποθέτουµε ότι 
οι µειώσεις των ιδίων κεφαλαίων έχουν πλήρως εισαχθεί και τα κεφαλαιακά µέσα που δεν 
πληρούν τους κανόνες έχουν πλήρως καταργηθεί. Τα ποσά αυτά µπορούν έτσι εν µέρη να 
υποτιµούν το ποσό των κεφαλαίων Tier 1 και το συνολικό κεφάλαιο που κατέχεται σήµερα 
από τις τράπεζες, καθώς δεν αναγνωρίζεται κανένα από τα κεφάλαια που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου. 

Ο Πίνακας 6.1 δείχνει την αθροιστική αλλαγή στο CET1, Tier 1 και το σύνολο των 
ιδίων κεφαλαίων, µε την παραδοχή ότι όλες οι τράπεζες εφάρµοζαν τις απαιτήσεις CRR / 
CRD IV πλήρως από τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

Για τις τράπεζες της οµάδας 1, ο αντίκτυπος στην µέση αναλογία CET1 είναι µια 
µείωση από 12,4% σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες στο 10,1% στο πλαίσιο της 
Βασιλείας III (πτώση κατά 2,3 ποσοστιαίες µονάδες), ενώ ο µέσος όρος Tier 1 και ο 
συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας µειώνεται από 13,8% σε 10,2% (ή 3,6 ποσοστιαίες 
µονάδες) και από 16,6% σε 12,1% (ή 4,5 ποσοστιαίες µονάδες) αντίστοιχα. 
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Πίνακας 6.1 : CET1, Tier 1 και ο δείκτης του κεφαλαίου ως σύνολο, επί τοις εκατό 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

 

 

Η πτώση του δείκτη CET1 οφείλεται τόσο από τη µείωση του επιπέδου των 
κεφαλαίων (ο αριθµητής του λόγου), λόγω του νέου ορισµού του κεφαλαίου αλλά και από 
την αύξηση των RWA (ο παρονοµαστής του δείκτη). Για τις τράπεζες της οµάδας 1, οι 
αλλαγές σε αυτές τις δύο βασικές µεταβλητές είναι πολύ παρόµοια, δηλαδή κατά µέσο όρο, 
το CET1 κεφάλαιο µειώνεται κατά 10,4% και αυξάνεται το RWA κατά 10,3%. Οι τράπεζες 
σε µεγάλο βαθµό ασχολούνται µε δραστηριότητες που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο 
αντισυµβαλλοµένου και τείνουν να εµφανίζουν όλο και περισσότερο τις µεγάλες επιπτώσεις 
του παρονοµαστή καθώς οι δραστηριότητές τους προσελκύουν σηµαντικά υψηλότερες 
κεφαλαιακές επιβαρύνσεις βάσει του νέου πλαισίου. Τα δεδοµένα των τραπεζών δείχνουν ότι 
το ποσοστό µεταβολής του RWA σχετίζεται θετικά µε το ποσοστό µεταβολής του CVA, µε 
τον συντελεστή συσχέτισης να υπολογίζεται σε 0,72. 

Για τις τράπεζες της οµάδας 2, η αλλαγή στον ορισµό των κεφαλαίων έχει ως 
αποτέλεσµα µια πτώση 13,5% στο επίπεδο του CET1 κεφαλαίου και αύξηση του επιπέδου 
του RWA κατά 11,0%. Τονίζεται επίσης ότι οι αλλαγές στο CET1 κεφάλαιο και τα επίπεδα 
RWA για την οµάδα 2 οδηγούνται κυρίως από τις µεγάλες τράπεζες της οµάδας. Η µέση 
µείωση του CET1 κεφαλαίου και η µέση αύξηση του RWA για τις µεγάλες τράπεζες της 
οµάδας 2 είναι υψηλότερες από τις µέσες τιµές για το σύνολο του δείγµατος της οµάδας. Εάν 
αυτές οι µεγάλες τράπεζες αποκλείονταν από το δείγµα, η µέση πτώση σε CET1 κεφάλαιο 
και η µέση αύξηση του RWA θα ήταν µόνο 3,0% και 5,3% αντίστοιχα. 

Το Σχήµα 6.2 παρουσιάζει τα βασικά στατιστικά στοιχεία για τους δείκτες κεφαλαίου 
για τις τράπεζες των οµάδων 1 και 2. ∆είχνει την αντίστοιχη ελάχιστη απαίτηση (παχιά 
κόκκινη γραµµή), το σταθµισµένο µέσο όρο (υποδεικνύεται µε «x») και τη διάµεση τιµή 
(λεπτή κόκκινη γραµµή), δηλαδή τη µέση τιµή / 50ο εκατοστηµόριο. ∆ιακεκοµµένες γραµµές 
υποδεικνύουν τα ελάχιστα συν στο κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας. 



 

Το Σχήµα 6.2 δείχνει
µεγαλύτερα εύρη (δηλαδή η απόσταση
µεγαλύτερο) και η απόσταση µεταξύ
γραµµή του πλαισίου σύµφωνα
εκατοστηµόριου (που υποδεικνύεται
παρατηρήσεων βρίσκεται κάτω
Αυτό οφείλεται στη µεγαλύτερη
από ένα µεγάλο αριθµό των τραπεζών
µοντέλων. Επιπλέον, η µέση τιµή
της οµάδας 1 για όλες τις αναλογίες

 

 

 

Πίνακας 6.2: Κατανοµή του CET

Πηγή: European Banking Authority (EBA) 

δείχνει έτσι ότι οι δείκτες κεφαλαίου για την οµάδα
δηλαδή η απόσταση µεταξύ του 95% και του 5% εκατοστηµόριο
απόσταση µεταξύ 75ου εκατοστηµόριου (που υποδεικνύεται

σύµφωνα µε το οποίο 75% των παρατηρήσεων µειώνονται
υποδεικνύεται από την κάτω γραµµή του πλαισίου
ται κάτω από αυτή τη γραµµή) είναι µεγαλύτερη 

µεγαλύτερη ετερογένεια εντός του δείγµατος, δεδοµένου
των τραπεζών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα

µέση τιµή για τις τράπεζες της οµάδας 2 είναι υψηλότερη
αναλογίες κεφαλαίου.   

CET1, Tier 1, και του κεφαλαίου ως σύνολο, επί

thority (EBA) - 31 December 2014
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την οµάδα 2 εµπίπτουν 
εκατοστηµόριο είναι 

υποδεικνύεται από την άνω 
µειώνονται) και 25ου 

πλαισίου και το 25% των 
αλύτερη για την οµάδα 2. 
δεδοµένου ότι αποτελείται 
φάσµα επιχειρηµατικών 

είναι υψηλότερη από εκείνη 

σύνολο, επί τοις εκατό 
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Το Σχήµα 6.3 δείχνει την κατανοµή των δεικτών CET1 σύµφωνα µε το CRR / 

CRD IV µεταξύ των τραπεζών της οµάδας 1. Από τον ∆εκεµβρίου του 2013, το 98% 

των τραπεζών της οµάδας 1 του δείγµατος έχουν λόγο CET1 ίσο ή µεγαλύτερο από 

4,5% (την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση) και το 84%  έχουν λόγο CET1 υψηλότερο 

από τον στόχο του 7.0% που είναι η ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίου συν το 

κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας. 

Σε σύγκριση µε προγενέστερη έκθεση, οι τράπεζες έχουν αυξήσει τους δείκτες 

κεφαλαίων τους. Οι µετοχές των τραπεζών της οµάδας 1 µε CET1 πάνω από 7% 

αυξήθηκαν κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες ενώ στις τράπεζες µε CET1 µεταξύ 4,5% και 

7,0% αυξήθηκαν κατά 1 ποσοστιαία µονάδα. Σύµφωνα µε τις αυξήσεις στην 

κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, το µερίδιο των τραπεζών µε CET1 κάτω από 4,5% 

µειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες 

Από τον Ιούνιο του 2011, η αύξηση των δεικτών CET1 στις τράπεζες της 

οµάδας 1 ήταν πιο σηµαντική, όπως δείχνει το Σχήµα 6.3. Κατά την περίοδο Ιούνιος 

2011 - ∆εκέµβριος 2013, οι µετοχές στις τράπεζες της οµάδας 1 µε CET1 αναλογία 

ίση ή µεγαλύτερη από 4,5% αυξήθηκαν κατά περίπου 20 ποσοστιαίες µονάδες. 

Πίνακας 6.3: Κατανοµή του δείκτη CET1 κάτω από το CRR/CRV IV, οµάδα 1, επί 

τοις εκατό 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 
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Οι τράπεζες της οµάδας 2 µε δείκτη CET1 τουλάχιστον 4,5% ήταν 97% τον 

∆εκέµβριο του 2013, µια αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες από τον Ιούνιο του 

2013 και αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες από τον Ιούνιο του 2011. Στο 

πρόσφατο δείγµα, όπως αναφέρεται στο Σχήµα 6.4, το 88% των τραπεζών της οµάδας 

2 έχουν µια αναλογία CET1 πάνω από 7% και 9% των τραπεζών αναφέρουν 

αναλογία CET1 µεταξύ 4,5% και 7%. 

 

Πίνακας 6.4: Κατανοµή του δείκτη CET1 κάτω από το CRR/CRV IV, οµάδα 2, επί 

τοις εκατό 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

 

Το σχήµα 6.5 δείχνει την τάση του CET1 για την περίοδο από τον Ιούνιο του 

2011 έως τον ∆εκέµβριο του 2013 (Σηµειώνεται ότι στο δείγµα για την ανάλυση 

περιλαµβάνονται µόνο οι τράπεζες που υπέβαλαν στοιχεία για όλες τις ηµεροµηνίες 

υποβολής εκθέσεων. Η τρέχουσα CET1 για τις τράπεζες της οµάδας 1 αυξήθηκε από 

10% σε 12,5% κατά την περίοδο αυτή. Η αύξηση από την προηγούµενη περίοδο 

αναφοράς (Ιουν 2013) ήταν περίπου 0,5 ποσοστιαίες µονάδες. Οµοίως, ο CET1 για 

τις τράπεζες στο πλαίσιο του πακέτου CRD IV αυξήθηκε πάνω από 10% το 
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∆εκέµβριο του 2013. Η συνολική αύξηση CET1 από τον Ιούνιο του 2011 ανέρχεται 

στις 3,6 ποσοστιαίες µονάδες. 

Η τάση αυτή είναι αρκετά παρόµοια για τις τράπεζες της οµάδας 2. Μεταξύ 

Ιουνίου 2013 και ∆εκεµβρίου 2013, το τρέχων CET1  αλλά και το CET1 υπό των 

διατάξεων CRR / CRD IV αυξήθηκαν κατά 0,5 ποσοστιαίες µονάδες και 1,4 

ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης δείχνουν ακόµα ότι ειδικά οι τράπεζες 

της οµάδας 1 έχουν αυξήσει σταθερά τον δείκτη κεφαλαίου τους µε την πάροδο του 

χρόνου. Η αύξηση αυτή σε σχέση µε τις προηγούµενες περιόδους συνεπάγεται ότι οι 

τράπεζες προσπαθούν ήδη να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της αγοράς πολύ πριν 

από την πλήρη εφαρµογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ. 

Η τάση αυτή είναι λογική, δεδοµένου ότι φαίνεται να είναι µια συνέπεια του 

νέου ρυθµιστικού περιβάλλοντος που έχει περάσει από µια διαδικασία αλλαγής προς 

ένα SSM. Οι µεγάλες και συστηµικά σηµαντικές τράπεζες αντιµετωπίζουν µια 

συνολική αξιολόγηση, που διενεργείται από την ΕΚΤ και τις αρµόδιες εθνικές αρχές. 

Η αξιολόγηση αυτή συνίσταται σε εκτίµηση των εποπτικών κινδύνων για τον έλεγχο 

βασικών κινδύνων, την AQR για να ενισχυθεί η διαφάνεια και να επανεξετάσει την 

ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού καθώς και την άσκηση προσοµοίωσης 

ακραίων οικονοµικών καταστάσεων για να εξετάσει την ανθεκτικότητα των 

τραπεζών, όπου η EBA (European Banking Authority) είτε κάνει τις συστάσεις της 

(AQR ) είτε αναλαµβάνει έναν συντονιστικό ρόλο (stress tests). 
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Πίνακας 6.5: Η αλλαγή του δείκτη CET1 ανά τον χρόνο, επί τοις εκατό 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

 

Η ανοδική τάση του CET1 για τις τράπεζες των Οµάδων 1 και 2 εξηγείται 

κυρίως από τις αλλαγές στον αριθµητή και τον παρονοµαστή (Σχήµα 6.6). Ενώ 

υπάρχει µια αύξηση των επιλέξιµων CET1 κεφαλαίων σε όλες εκτός από µία περίοδο 

παρατήρησης σε αντίθεση µε τα RWA που έχουν πτώση από τον ∆εκέµβριο του 

2011. 
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Πίνακας 6.6: Οι αλλαγές των δεικτών CET1 και RWA ανά τον χρόνο, οµάδα 1, επί 

τοις εκατό 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

Ενώ για την οµάδα 2 τα κεφάλαια CET1 παραµένουν στο ίδιο επίπεδο µεταξύ 

Ιουνίου 2012 και Ιουνίου 2013, στο Σχήµα 6.7 φαίνεται µια απότοµη αύξηση του 

CET1 µεταξύ Ιουνίου και ∆εκεµβρίου 2013. Αυτή η απότοµη αύξηση οδηγείται από 

λίγες µεγάλες τράπεζες που έχουν εγείρει µεγάλες ποσότητες CET1 κεφαλαίου κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα RWA για τις τράπεζες της Οµάδας 2 έχουν 

αναπτύξει παρόµοια συµπεριφορά µε εκείνα των τραπεζών της οµάδας 1. Παρ 'όλα 

αυτά, η µείωση είναι λιγότερο έντονη. 

Πίνακας 6.7: Οι αλλαγές των δεικτών CET1 και RWA στον χρόνο, οµάδα 2, επί τοις 

εκατό 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 
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6.5 Επίδραση στο Κεφαλαιακό Έλλειµµα  

Ο πίνακας 6.8 παρέχει τις εκτιµήσεις του πρόσθετου ποσού των κεφαλαίων που θα 

χρειαστούν οι τράπεζες των Οµάδων 1 και 2 προκειµένου να επιτευχθεί ο επιθυµητός 

στόχος CET1, Tier 1 και στο σύνολο των κεφαλαίων στο πλαίσιο του πακέτου CRD 

IV. Οι εκτιµήσεις υποθέτουν πλήρως ενσωµάτωση των απαιτήσεων-στόχων µε 

µειώσεις από το ∆εκέµβριο του 2013. Κατά την ανάλυση, το κεφαλαιακό έλλειµµα 

υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των επιλέξιµων 

κεφαλαίων σε επίπεδο τράπεζας, ενώ αντιπροσωπεύει τις πρόσθετες κεφαλαιακές 

ανάγκες. 

Για την οµάδα 1, το κεφάλαιο έλλειµµα CET1 είναι 0,1 δισεκατοµµύρια ευρώ 

σε µια ελάχιστη απαίτηση του 4,5% και 11,6 δισεκατοµµύρια ευρώ σε απαίτηση 

7,0% . Ενώ όσον αφορά στο Tier 1 και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, το 

κεφαλαιακό έλλειµµα ανέρχεται σε 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ και 3,8 δισεκατοµµύρια 

ευρώ αντίστοιχα. 

Η ανάλυση για την τρέχουσα διαδικασία παρακολούθησης της Βασιλείας ΙΙΙ 

περιλαµβάνει ακόµα και 14 G-Sibs (Global Systemically Important Banks). Όλες 

αυτές οι τράπεζες ικανοποιούν τον στόχο του 7,0% CET1 και όλες εκτός από µία 

πληρούν  επίσης το όριο του 7,0% συν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις για G-Sibs. Οι 

επιβαρύνσεις αυτές είναι δεσµευτικές σε µία G-SIB στο συγκεκριµένο δείγµα (οι 

κεφαλαιακές επιβαρύνσεις για µία G-SIB είναι δεσµευτικές εάν το έλλειµµα µια 

τράπεζας προήλθε αποκλειστικά από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις µιας G-SIB) και η 

ανάλυση που γίνεται αναγνωρίζει µια βελτίωση από την προηγούµενη ανάλυση του 

Ιουνίου του 2013, όπου υπήρχαν τρεις τράπεζες για τις οποίες οι προσαυξήσεις ήταν 

δεσµευτικές. 

Για την Οµάδα 2, το κεφαλαιακό έλλειµµα CET1 είναι 2,0 δισεκατοµµύρια 

ευρώ σε µια ελάχιστη απαίτηση του 4,5% και 9,2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε απαίτηση 

7,0%. Ενώ στο Tier 1 και στο σύνολο του κεφαλαίου (χωρίς το ρυθµιστικό ποσό 

διατήρησης των κεφαλαίων-capital conservation buffer) σε 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ 

και 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ αντίστοιχα. 
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Πίνακας 6.8: Κεφαλαιακό έλλειµµα, σε δισεκατοµµύρια ευρώ   

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

 

Στην οµάδα 1 οι τράπεζες έχουν µια συνεχόµενη µείωση του κεφαλαιακού 

ελλείµµατος κατά τα τελευταία (λίγα) χρόνια, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.9. Η 

συνολική µείωση αυτή είναι σε γενικές γραµµές παρόµοια στις διάφορες κατηγορίες 

κεφαλαίου  CET1, Tier 1 και του συνόλου των κεφαλαίων). Μεταξύ του Ιουνίου 

2011 και του ∆εκεµβρίου 2013, το κεφαλαιακό έλλειµµα για τράπεζες της οµάδας 1 

µειώθηκε κατά 83,8%. Ενώ η µεταβολή του 51,2% από την ηµεροµηνία της 

προηγούµενης έκθεσης ήταν η υψηλότερη µεταβολή που διαµορφώθηκε από τον 

Ιούνιο του 2011. 

Ωστόσο, αυτή η πτωτική τάση του ελλείµµατος θα πρέπει να εκτιµηθεί επίσης 

σε συνδυασµό µε τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ τα οποία δεν 

λαµβάνονται υπόψη στην παρούσα ανάλυση (προκύπτουν από π.χ. αναθεώρηση της 

ποιότητας των κεφαλαίων και των ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων-

stress tests). 

Για την Οµάδα 2, το έλλειµµα αυξήθηκε από τον Ιούνιο του 2012 έως τον 

Ιούνιο του 2013, ενώ η τάση αυτή αντιστράφηκε από τον Ιούνιο του 2013. Τον 

∆εκέµβριο του 2013, το συνολικό κεφαλαιακό έλλειµµα για τις τράπεζες µειώθηκε 

σχεδόν στο ήµισυ (µειώθηκαν κατά 47,1%) σε 20,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. 
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Πίνακας 6.9: Οι αλλαγές του κεφαλαιακού ελλείµµατος µε τον κάθε τύπο κεφαλαίου 

υπό την Βασιλεία ΙΙΙ, σε δισεκατοµµύρια ευρώ   

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

 

6.6 Επίδραση στα Κεφαλαιακά Αποθέµατα  

Εδώ γίνεται διάσπαση των συστατικών του πακέτου CRR / CRD IV  ανάλογα µε το 

πως µπορεί να επηρεάσει τις τραπεζικές κεφαλαιακές εφεδρείες δείχνοντας την 

επίδραση των στοιχείων αυτών από το ∆εκέµβριο του 2013. 

 Το πακέτο CRR / CRD IV έχει αντίκτυπο στα κεφαλαιακά αποθέµατα των τραπεζών 

µέσω: 

i. των αλλαγών στην επιλογή των κεφαλαίων που προσµετρούνται 

ii.  των αλλαγών στις µειώσεις κεφαλαίου 

iii.  των αλλαγών στο RWA 
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iv. της εισαγωγής νέων ελάχιστων συντελεστών κεφαλαιακής επάρκειας και 

τέλος 

v. των εξτρά επιβαρύνσεων των G-SIB. 

Η επίδραση των νέων κανόνων στο σύνολο είναι η διαφορά µεταξύ του 

ρυθµιστικού κεφαλαίου (capital buffer) πάνω από το ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας που µια τράπεζα κατέχει υπό τις δεσµεύσεις του CRR / CRD IV και του 

ρυθµιστικού κεφαλαίου υπό του προηγούµενου καθεστώτος. Αυτή η επίδραση µπορεί 

να διαχωριστεί σε µικρότερα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων και των αλλαγών στην 

επιλογή των κεφαλαίων, των µειώσεων, του RWA, των επιβαρύνσεων των G-SIB και 

τον ελάχιστο δείκτη. Αυτό επιτρέπει την κατανοµή των αλλαγών που προκλήθηκαν 

σε κάθε ένα από τα συστατικά του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 

Τα αποτελέσµατα δίνονται για το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας µε βάση τα 

κεφάλαια CET1. Το ρυθµιστικό κεφάλαιο (capital buffer) συρρικνώνεται κατά 2,5 

ποσοστιαίες µονάδες, ως αποτέλεσµα της διαφοράς µεταξύ του ελάχιστου CRR / 

CRD IV δείκτη 4,5% και του ελάχιστου προηγούµενου δείκτη 2% σε CET1 

κεφάλαια. 

Συµπεριλαµβανοµένου αυτής της µείωσης κατά 2,5 ποσοστιαίες µονάδες, το 

ρυθµιστικό κεφάλαιο (capital buffer)  βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου είναι 5,9 

ποσοστιαίες µονάδες (Οµάδα 1) ή 5,4 ποσοστιαίες µονάδες (Οµάδα 2) κάτω από το 

ρυθµιστικό κεφάλαιο στο πλαίσιο του προηγούµενου ισχύοντος καθεστώτος. Το 

σχήµα 6.10 δείχνει ότι η επίδραση των ελάχιστων απαιτήσεων ήταν µεγάλη για τις 

τράπεζες και των δύο οµάδων. Από τη επίδραση του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ για 

το κεφαλαιακό απόθεµα προστασίας, ο δείκτης ελάχιστων απαιτήσεων είχε µερίδιο 

43% και 46% για τις τράπεζες της Οµάδας 1 και Οµάδας 2 αντίστοιχα. 

Οι αλλαγές στο RWA ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη συνιστώσα που επηρεάζει τα 

κεφαλαιακά αποθέµατα των τραπεζών, ακολουθούµενη από τις επιβαρύνσεις των G-

SIB για τις τράπεζες της οµάδας 1 και τις µειώσεις κεφαλαίου για αυτές της οµάδα 2. 

Κατά την ηµεροµηνία αναφοράς ∆εκέµβριο του 2013, οι αλλαγές στον ορισµό των 

κεφαλαίων οδηγεί σε 10% (για την οµάδα 2) ή λιγότερο (την οµάδα 1) της συνολικής 

µείωσης των κεφαλαιακών αποθεµάτων των τραπεζών. Αξίζει να αναφερθεί πως στην 

παρούσα ανάλυση µε τα δεδοµένα του ∆εκεµβρίου του 2013, φαίνεται πως η 

επίδραση των µειώσεων του κεφαλαίου στα κεφαλαιακά αποθέµατα είναι µικρότερη 
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από ότι ήταν σε προηγούµενη ανάλυση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής του 

Ιουνίου 2013 Αυτό ισχύει και για τις δύο οµάδες σε σχετικούς και απόλυτους όρους. 

Πίνακας 6.10: Οι συνιστώσες της µέτρησης του συνολικού αντίκτυπου, επί τοις εκατό 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

 

6.7 Επίδραση στον ∆είκτη Μόχλευσης 

Το σχήµα 6.11 παρουσιάζει την κατανοµή των δεικτών µόχλευσης µεταξύ των 

τραπεζών που συµµετείχαν ανά οµάδα τραπεζών. Η σταθερή κόκκινη γραµµή στο 

3,0% σηµατοδοτεί την προκαταρκτική τιµή στόχο του δείκτη µόχλευσης, ενώ οι 

κόκκινες γραµµές στα µπλε κουτιά αντιπροσωπεύουν την διάµεσο. Ο σταθµισµένος 

µέσος όρος εµφανίζεται ως «x». 

  Είναι εµφανές πως οι δείκτες µόχλευσης µεταξύ των τραπεζών της οµάδας 2 

είναι πιο ευρέως διασκορπισµένες από ότι είναι της οµάδας 1. Αυτό είναι ακόµα πιο 

έντονο σε σύγκριση µε παλαιότερη έκθεση και πιθανών να οφείλεται στο ότι το 

δείγµα της οµάδας 2 είναι περισσότερο ετερογενές, αποτελούµενο από έναν µεγάλο 

αριθµό τραπεζών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών µοντέλων. 
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Πίνακας 6.11: Κατανοµή του δείκτη µόχλευσης, επί τοις εκατό 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

 

Υποθέτοντας τώρα την πλήρη εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο µέσος δείκτης 

µόχλευσης θα είναι 3,7% για την οµάδα 1 και 4,5% για την οµάδα 2  (Πίνακας 6.12). 

Ένα σύνολο 84,6% των τραπεζών της οµάδας 1 και 83,8% της οµάδας 2 θα 

εκπληρώσει τον ελάχιστο δείκτη µόχλευσης της Βασιλείας ΙΙΙ του 3,0%. Το 

αντίστοιχο έλλειµµα των κεφαλαίων Tier 1, µε βάση αυτό το δείκτη µόχλευσης θα 

ανέλθει σε 21,6 δισεκατοµµύρια ευρώ για την οµάδα 1 και 7,6 δισεκατοµµύρια ευρώ 

για την οµάδα 2. Συγκριτικά τώρα µε τους παλαιότερους ισχύοντες κανονισµούς, ο 

µέσος δείκτης µόχλευσης θα είναι 4,5% και 5,1% για τις οµάδες 1 και 2 αντίστοιχα. 

Το έλλειµµα των κεφαλαίων Tier 1, µε βάση τον ελάχιστο δείκτη µόχλευσης της 

Βασιλείας ΙΙΙ του 3%,  ανέρχεται σε 5,1 δισεκατοµµύρια ευρώ για την οµάδα 2 και 

µηδέν για την οµάδα 1. 
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Πίνακας 6.12: ∆είκτης µόχλευσης και κεφαλαιακό έλλειµµα µε την Βασιλεία ΙΙΙ και 

χωρίς, επί τοις εκατό 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

 

6.8 Επίδραση στους ∆είκτες Ρευστότητας 

LCR 

Το σχήµα 6.13 παρέχει µια επισκόπηση της LCR ανά οµάδα ξεχωριστά. Τον 

∆εκέµβριο του 2013, η LCR των τραπεζών της οµάδας 1, είναι 107% κατά µέσο όρο, 

ενώ για την οµάδα 2 είναι 144%. Συνολικά 27 από 38 τράπεζες της οµάδας 1 (71,1%) 

πληρούν ήδη την προϋπόθεση της πλήρους εφαρµογής 100%, ενώ µόνο µία τράπεζα 

εξακολουθεί να είναι κάτω από το 60% -κατώτατο όριο- για το 2015. Υπάρχουν 

επίσης πολλές τράπεζες της οµάδας 2 που συγκεντρώνονται τόσο πάνω από 100% 

όσο και κάτω από 60%. Ειδικότερα, 77 από 101 (76,2%) έχουν ένα LCR τουλάχιστον 

100%, ενώ 11 (10,9%) θα πρέπει να βελτιώσουν τις θέσεις τους σε ρευστότητα, 

προκειµένου να επιτευχθεί το ελάχιστο LCR 60% για το 2015. 
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Πίνακας 6.13: Κατανοµή του δείκτη LCR, επί τοις εκατό 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

 

Το συνολικό έλλειµµα LCR βάσει του πλήρως εφαρµοζόµενου ελάχιστου 

δείκτη LCR 100% είναι 154 δισ ευρώ (εκ των οποίων 124,5 δισεκατοµµύρια ευρώ 

αντιστοιχούν σε τράπεζες της οµάδας 1 και 29,2 δισεκατοµµύρια ευρώ της οµάδας 2), 

το οποίο αντιστοιχεί στο 0,6% του συνολικού ενεργητικού του όλες τις 

συµµετέχουσες τράπεζες (24 τρισεκατοµµύρια ευρώ). Για να επιτύχουν το ελάχιστο 

LCR του 60% το 2015, οι τράπεζες χρειάζονται επιπλέον το ποσό των 30 

δισεκατοµµυρίων ευρώ σε ρευστά στοιχεία ενεργητικού. Τα ελλείµµατα που 

εξετάζονται εδώ είναι το άθροισµα των διαφορών µεταξύ των καθαρών εκροών και 

το απόθεµα των HQLA (high quality liquid assets) για όλες τις τράπεζες, µε ένα LCR 

που πέφτει κάτω από το όριο της 100%, χωρίς να αντανακλά το πλεόνασµα των 

τραπεζών που ήδη πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων 100% . Ως συνέπεια, το 

αναφερόµενο έλλειµµα αντιπροσωπεύει ένα συντηρητικό υποκατάστατο του 

πραγµατικού ελλείµµατος των τραπεζών καθώς δεν περιλαµβάνει παραδοχές σχετικά 
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µε την ανακατανοµή της ρευστότητας µεταξύ των τραπεζών µεµονωµένων ή εντός 

του ενιαίου συστήµατος. 

Πίνακας 6.14: LCR και έλλειµµα για διαφορετικούς δείκτες-ελάχιστες απαιτήσεις 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

 

NSFR 

Στην oµάδα 1 και oµάδα 2, 130 τράπεζες παρείχαν επαρκή στοιχεία για τον 

υπολογισµό του NSFR στην συγκεκριµένη έκθεση. Από τον ∆εκέµβριο του 2013, ο 

µέσος όρος του NSFR για την oµάδα 1 και oµάδα 2 είναι 102% και 109% αντίστοιχα. 

Περίπου το 78% αυτών των τραπεζών πληρούν ήδη ή υπερβαίνουν το ελάχιστο 

απαιτούµενο και 95% δείχνουν ένα NSFR υψηλότερο από 85%. Συνολικά, οι 

τράπεζες του δείγµατος απαίτησαν σταθερή χρηµατοδότηση 473 δις ευρώ στο τέλος 

του 2013, αντιπροσωπεύοντας το 2% του συνολικού ενεργητικού. Η διαφορά µεταξύ 

RSF και ASF είναι ενδεικτική µόνο στην συγκεντρωτική ανάγκη αυτών των 

τραπεζών που βρίσκονται κάτω από το 100%-απαίτηση του NSFR για να 

αναδιαρθρώσουν τις πηγές χρηµατοδότησής τους, ώστε να αντλούν χρηµατοδότηση 

από περισσότερο σταθερές πηγές. Ο υπολογισµός αυτός δεν λαµβάνει υπόψη το 

τυχόν πλεόνασµα που µπορεί να προκύψει από τη σταθερή χρηµατοδότηση για τις 

τράπεζες πάνω από την απαίτηση 100%. Οι τράπεζες που είναι κάτω από το 

απαιτούµενο 100% -ελάχιστο όριο, µπορούν ακόµα να λάβουν µια σειρά από µέτρα 

µέχρι το 2018 ώστε να ανταπεξέλθουν και να πληρούν τις προδιαγραφές, µέτρα που 

µπορούν να περιλαµβάνουν επιµήκυνση της διάρκειας της χρηµατοδότησης ή µείωση 

των διαφορών λήξη τους. 
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Πίνακας 6.15: Κατανοµή του δείκτη NSFR, επί τοις εκατό 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 

 

Το Σχήµα 6.16 απεικονίζει την µεταβολή του δείκτη NSFR µε τη πάροδο του 

χρόνου χρησιµοποιώντας ένα συνεπή δείγµα τραπεζών. Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια 

συνεχής αύξηση του NSFR των τραπεζών και για τις δύο οµάδες, η οποία κατά κύριο 

λόγο προκαλείται από µια αύξηση της διαθέσιµης σταθερής χρηµατοδότησης (17% 

για τράπεζες της οµάδας 1 και 21% για αυτές της οµάδα 2 από τον Ιούνιο του 2011). 

Η θετική τάση αντανακλάται επίσης στο έλλειµµα της σταθερής χρηµατοδότησης, το 

οποίο έχει πέσει κατά περίπου 75% και για τις δύο οµάδες από τον Ιούνιο του 2011. 

Ωστόσο, η σηµαντική αύξηση των δεικτών NSFR των τραπεζών σε σχέση µε την 

προηγούµενη περίοδο, µπορεί να προκλήθηκε πιθανώς και από την Επιτροπή της 

Βασιλείας µε τις αναθεωρήσεις του συγκεκριµένου δείκτη. 
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Πίνακας: 6.16: Οι αλλαγές του δείκτη NSFR µέσα στον χρόνο, επί τοις εκατό 

 

Πηγή: European Banking Authority (EBA) - 31 December 2013 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΟ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Μετά την αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µέχρι 

σήµερα, µε όλα τα κανονιστικά πλαίσια που προηγήθηκαν στον χρόνο, µε την 

ανάλογη επιτυχία τους καθώς και του νέου Συµφώνου της Βασιλείας ΙΙΙ που 

αναµένεται να εφαρµοστεί πλήρως µέχρι το 2019, είναι φανερή η αγωνία και η 

αναγκαιότητα για ένα παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα σταθερό που θα 

µπορεί να ανταποκριθεί στις οικονοµικές κρίσεις χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 

κατάρρευσης. Ωστόσο όπως έχει δείξει η ιστορία ένα ρυθµιστικό πλαίσιο όσο 

ολοκληρωµένο και ισχυρό να είναι, είναι καταδικασµένο να αποτύχει αν µείνει στα 

στενά πλαίσια της απλής εφαρµογής του, µην µπορώντας να ανταπεξέλθει στα 

ολοένα και πιο εξελιγµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που προκύπτουν, στις 

συνεχόµενες µεταβολές της οικονοµίας και στις ολοένα και αυξανόµενες προκλήσεις 

που δηµιουργούνται. Ο χώρος της οικονοµίας από την φύση του πάντα θα βρίσκει 

τρόπο να εξελίσσεται, να βρίσκει νέες διεξόδους µε νέες µεθόδους και προϊόντα 

παρακάµπτοντας τις ρυθµιστικές διατάξεις µε τις οποίες γίνεται προσπάθεια να 

οριοθετηθεί. Για την διατήρηση λοιπόν ενός πλαισίου σταθερότητας είναι αναγκαίο 

οι κανόνες µε τις ποιοτικές και ποσοτικές µεταρρυθµίσεις  να προσαρµόζονται 

συνεχόµενα στα νέα δεδοµένα που προκύπτουν. 

Όσον αφορά ιδιαίτερα το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο, γνωστό ως Βασιλεία ΙΙΙ, 

γίνεται αυστηρότερο, τροποποιώντας ορισµένες από τις υφιστάµενες διατάξεις και 

προσθέτοντας ταυτόχρονα κάποια καινοτόµα στοιχεία. Σκοπός του είναι να ενισχύσει 

τη σταθερότητα και τη διαφάνεια των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, 

ανταπεξέρχοντας την ίδια ώρα στις προκλήσεις του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος. Ωστόσο η µεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει πρώτα να ανταπεξέλθει 

είναι αυτή της εφαρµογής του. Για να επιτευχθεί η αποτελεσµατική του εφαρµογή 

απαιτείται χρόνος, οικονοµικοί πόροι και εκµετάλλευση της εµπειρίας που 

αποκτήθηκε από την πρόσφατη οικονοµική κρίση. Οι τράπεζες δεν θα πρέπει να 

εφησυχάσουν από την µακρά µεταβατική περίοδο εφαρµογής που τους δίνεται, αλλά 
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να ενεργήσουν άµεσα και να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα όσο πιο γρήγορα 

γίνεται, ώστε να φέρουν την ισορροπία στον τρόπο λειτουργίας τους και να 

αποκαταστήσουν την ικανότητά τους στην παραγωγή κέρδους. 

Ένα ακόµα θέµα είναι οι εποπτικοί φορείς που θα πρέπει αναβαθµίσουν τον 

ρόλο τους και την θέση τους µέσα στην οικονοµία και να δηµιουργήσουν µια στενή 

σχέση µε τους παράγοντες που την επηρεάζουν ώστε να µπορούν να κατανοούν πως 

αυτοί εξελίσσονται. Αυτό θα τους δίνει την δυνατότητα να προσαρµόζονται στις νέες 

συνθήκες που επικρατούν και να είναι έτοιµοι για τυχόν προληπτικές δράσεις που θα 

χρειάζονται να παρθούν, αυξάνοντας τις απαιτήσεις όποτε κρίνεται αναγκαίο και  

βάζοντας ταυτόχρονα δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή µια κατάρρευσης. Για 

να γίνουν αυτά, ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να οριστούν ξεκάθαρα και αποτελεσµατικά 

η δοµή και η διαδικασία της εποπτείας που θα πρέπει να ακολουθείται. 

Επιπλέον, στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ένα χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο 

σταθερότητας θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Έχει γίνει πολύς λόγος για 

την πολυπλοκότητα των κανόνων και την δυσκολία που παρουσιάζεται στην 

κατανόησή τους. Πλήθος αναφορών κάνει λόγω για την αδυναµία να αφοµοιωθούν οι 

κανόνες λόγω αυτής της πολυπλοκότητας αυτής, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 

κενά στην εφαρµογή τους, καθιστώντας τους αναποτελεσµατικούς. Ακόµα, ένα από 

τα θέµατα που φαίνεται πως είναι καίριο στην δηµιουργία θετικού ή αρνητικού 

πρόσηµου στην οικονοµία, είναι η ψυχολογία των καταναλωτών. Γι’ αυτό το πλαίσιο 

της Βασιλείας ΙΙΙ, θα πρέπει να δηµιουργήσει πρωτεύον ένα κλίµα εµπιστοσύνης 

µέσα στο τραπεζικό σύστηµα και ασφάλειας στο κοινό, για να αποφευχθούν κινήσεις 

πανικού και τραπεζικές κρίσεις.  

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε πως η εργασία υπόκειται και σε 

ορισµένους περιορισµούς. Συγκεκριµένα, υπάρχουν µεταβλητές στο ρυθµιστικό 

πλαίσιο που δεν έχουν αποφασιστεί µέχρι και σήµερα, ενώ άλλες που πιθανόν να 

αλλάξουν στην περίοδο της εφαρµογής του, καθιστώντας αδύνατο να αξιολογηθεί 

πλήρως το Σύµφωνο. Επιπλέον, η εργασία δεν εισέρχεται στην περαιτέρω ανάλυση 

των µοντέλων υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων και 

αρκείται στην απλή αναφορά τους. Ενώ τέλος, γίνεται λόγος στα εποπτικά όργανα 

που είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε τους εποπτικούς κανόνες, χωρίς ωστόσο να 
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καλύπτονται και να ερευνάται σε βάθος το θεσµικό τους πλαίσιο, ο ρόλος και οι 

ενέργειες τους. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω η µελέτη προσπάθησε να καλύψει το θέµα της, ωστόσο 

ανέδειξε και πολλά θέµατα που χρήζουν περεταίρω διερεύνηση. Τέτοια είναι:  

� Ποια θα είναι η αντίδραση των τραπεζικών δεικτών στην πλήρη εφαρµογή 

του προτύπου και ο τρόπος κάλυψης των κεφαλαιακών απαιτήσεων; 

� Ποια η δοµή και ο τρόπος λειτουργίας που θα πρέπει να έχουν οι εποπτικές 

αρχές για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των προτύπων; 

�  Ο τρόπος αντιµετώπισης του αθέµιτου ανταγωνισµού των τραπεζών που 

πιθανόν να προκύψει από τις διαφοροποιήσεις στην εφαρµογή του πλαισίου 

από χώρα σε χώρα. 

� Και τέλος, µια εµπεριστατωµένη έρευνα στα µοντέλα για την βέλτιστη 

προσέγγιση υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων. 
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