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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ απάληεζε ζην δίιεκκα πεξί αλαγθαηφηεηαο, ή κε, θαλνληζηηθνχ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ είλαη ε ρξπζή ηνκή αλάκεζα ζηηο δχν αληίζεηεο απφςεηο. ηα πιαίζηα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο κε ζθνπφ λα 

πξνζηαηεχεηαη ην ζχζηεκα θαη ην θνηλφ, ε Βαζηιεία I ζέζπηζε δηεζλείο θαλφλεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ. Καζψο ην επηζπκεηφ 

επίπεδν ζηαζεξφηεηαο δελ επεηεχρζε, ε Βαζηιεία II αληηθαηέζηεζε ηελ πξψηε 

πλζήθε, δηεπξχλνληαο ηνπο θαλφλεο, σζηφζν  δελ θαηάθεξε λα απνηξέςεη ηελ 

εθδήισζε θαη εμάπισζε ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ μεθίλεζε απφ 

ηα ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα ζηηο Ζ.Π.Α. ην 2007. Με ηε Βαζηιεία ΗΗΗ επηρεηξείηαη 

ε αλακφξθσζε θαη βειηίσζε ησλ θαλφλσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ πκθψλνπ, ψζηε λα 

πξνιακβάλνληαη κειινληηθέο θξίζεηο, ειέγρνληαο ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν θαη ηελ έληαζε 

ηεο ππεξθπθιηθφηεηαο. Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζην λα αλαιχζεη θαη λα 

αμηνινγήζεη ην λέν επνπηηθφ πιαίζην ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε 

Βαζηιεία III θαη λα ζπδεηήζεη ηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εμεηάδεη ηηο πξφζθαηεο 

εμειίμεηο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ελ κέζσ ηεο ηξέρνπζαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, εζηηάδνληαο ζηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο. 

Αμηνινγεί ηηο ηξάπεδεο απηέο ζηνπο ηνκείο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ξεπζηφηεηαο 

θαη πνηφηεηαο δαλείσλ κειεηψληαο ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο, ελ κέζσ ηεο θξίζεο. Απφ 

ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ παξνχζα θάζε ππεξθαιχπηνπλ 

ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Βαζηιείαο III, αιιά 

αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο, ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα 

θαη ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ηεο ρψξαο, κε ζεκαληηθφηεξε απηή ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Έσο ηηο αξρέο ηνπ 2007, επηθξαηνχζε ππέξκεηξε αηζηνδνμία ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

θαη θπξίσο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα επθνξίαο, ηα ξίζθα 

πνπ αλαιακβάλνληαλ ήηαλ πνιχ κεγάια, ζε βαζκφ αζπδνζίαο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε ηηκνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, ελψ νη επνπηηθέο αξρέο ήηαλ εθεζπραζηηθέο, 

(Υαξδνχβειεο, 2011α) θαη ππνεθηηκνχζαλ ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν ζηελ άζθεζε 

κηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο. Παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί νξγαληζκνί, θπξίσο ε 

Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ, έθξνπαλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000, δελ ππήξρε επίγλσζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν  ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα είρε γίλεη επάισην θαη αζηαζέο εθείλε ηελ πεξίνδν, 

(Hume and Sentence, 2009).   

     

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ηειηθά ην 2007 ζηηο Ζ.Π.Α., κε απαξρή ηα 

ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα, θνξπθψζεθε ην 2008 κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman 

Brothers θαη κεηαδφζεθε ζηελ Δπξψπε, θινλίδνληαο ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, (Οξθαλίδεο, 2011). ηε ζπλέρεηα ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ησλ δπηηθψλ ρσξψλ κεηαδφζεθε, κέζσ ηεο απνκφριεπζεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη κεηαηξάπεθε ζε παγθφζκηα 

θξίζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

θξίζε ζηελ Δπξσδψλε θαη ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, (Υαξδνχβειεο, 

2011α). 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ζηελ εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο θαη ηεο επνπηείαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα απνδείρζεθε φηη παξνπζηάδεη αδπλακίεο. Σα θελά ζηελ 

πξφιεςε, δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ θξίζεσλ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ηδξπκάησλ 

κε δηαζπλνξηαθή παξνπζία, έζεζαλ ην δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ιήςεο δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή θαη 

αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ θξίζεσλ, (Οξθαλίδεο, 2011). Οη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκηθνί 

αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ, φηη είλαη νθζαικνθαλήο ε αλάγθε απνηειεζκαηηθφηεξεο 

επνπηείαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν, (Hume ; Sentence, 

2009). Ωζηφζν, ην παξάδνμν ηνπ πξάγκαηνο είλαη φηη ε παγθφζκηα θξίζε μεθίλεζε 

νπζηαζηηθά απφ ηηο ηξάπεδεο, πνπ ζεσξεηηθά ππφθεηληαη ζε επνπηεία θαη φρη απφ ηα 

hedge funds, ηα νπνία δελ επνπηεχνληαη, (Ξαθά, 2011).  



2 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία αξρηθά επηρεηξεί λα απαληήζεη ζην εξψηεκα, θαηά πφζν είλαη 

αλαγθαία ε ξχζκηζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ή φρη, ή αλ ππάξρεη κηα ελδηάκεζε 

ιχζε. Απνζθνπεί αθφκα ζηε δηαδνρηθή παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ησλ ηξηψλ πκθψλσλ 

ηεο Βαζηιείαο, εζηηάδνληαο ζηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλεη ην ηξίην χκθσλν, ψζηε ππφ 

απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, λα εμεηαζηεί ε πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη λα εμαρζνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ ην ηειεπηαίν αληηκεησπίδεη, θαζψο θαη 

πηζαλά ζπκπεξάζκαηα πεξί απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επνπηείαο απφ ην παξάδεηγκα ηεο 

Διιάδαο.  

 

ην πξψην θεθάιαην, κεηά απφ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ησλ ηξαπεδψλ, 

παξαηίζεληαη επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά ηεο ξχζκηζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ψζηε λα πξνθχςεη ε βέιηηζηε ιχζε. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ηζηνξηθά ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, 

πεξηγξάθνληαη ηα δχν πξψηα χκθσλα θαη αλαιχνληαη νη αδπλακίεο ηνπο. Δηδηθφηεξα  

πξνζεγγίδνληαη νη ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο ε Βαζηιεία II απέηπρε λα πξνιάβεη θαη λα 

αληηκεησπίζεη ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, νδεγψληαο έηζη ζηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ.  

 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη αιιαγέο ζηα πιαίζηα ηεο Βαζηιείαο III, κε 

έκθαζε ζηα θαηλνηφκα ζηνηρεία, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ εθζέζεηο πνπ δεκνζηεχεη 

ε Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ. Γίλεηαη θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ βειηηψζεσλ ησλ 

λέσλ θαλφλσλ αιιά θαη ησλ ελδερφκελσλ δπζθνιηψλ θαη επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο θαη πεξηγξάθνληαη νη εμειίμεηο απφ επίζεκα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (ν core tier 1 θαη 

ν πλνιηθφο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο), ν δείθηεο ξεπζηφηεηαο (δάλεηα πξνο 

θαηαζέζεηο) θαη ν δείθηεο πνηφηεηαο δαλείσλ (κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα πξνο ην 

ζχλνιν δαλείσλ), θαζψο θαη ε πνξεία ησλ θεξδψλ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ 

ηξαπεδψλ γηα ηα έηε 2008, 2011, 2012, 2013 θαη ην Ά εμάκελν ηνπ 2014. Σν έηνο 2008 

ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα δνζεί έκθαζε ζηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ ησλ 

ηξαπεδψλ πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ηδίσο 

ηα έηε 2011 θαη 2012 πνπ θνξπθψζεθε ε χθεζε, κέρξη ζήκεξα. Οη ππνινγηζκνί ησλ 
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δεηθηψλ βαζίδνληαη ζε δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ, 

ηζνινγηζκνχο θαη απνηειέζκαηα ρξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκπίπηνπλ 

κε ηελ εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο νη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο 

ηξάπεδεο θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηνπ ζπλφινπ ηνπ. Καηφπηλ εμάγνληαη νη 

πξνθιήζεηο γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζήκεξα, ππφ ηηο εμαηξεηηθά δπζκελείο 

καθξννηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα, ην πξφβιεκα αθεξεγγπφηεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο.  

  

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο θαη 

εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη θαηαιήγνπκε ζε πηζαλά δηδάγκαηα απφ ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο επνπηείαο, θπξίσο ησλ απαηηήζεσλ θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο.   
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1. ΣΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΣΧΝ 

ΣΡΑΠΔΕΧΝ  

1.1 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ν ξόινο ησλ ηξαπεδώλ 

Οη ηξάπεδεο αλαιακβάλνπλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν αλάκεζα ζηηο πιενλαζκαηηθέο θαη 

ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο ηεο νηθνλνκίαο, δαλεηδφκελεο ρξήκαηα κέζσ ησλ θαηαζέζεσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα δαλείδνληάο ηα, ζε φζνπο έρνπλ αλάγθε ξεπζηφηεηαο.  Δθηφο ηνπ φηη 

παξέρνπλ έλα αζθαιέο κέξνο γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ απνηακηεχζεσλ ησλ θαηαζεηψλ, 

σο δηακεζνιαβεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

δαλεηνιεπηψλ εγθξίλνληαο ή κε εγθξίλνληαο δάλεηα. Ζ αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζα ήηαλ 

επίπνλε θαη απαγνξεπηηθά δαπαλεξή γηα έλαλ απιφ απνηακηεπηή, πνπ δε ζα ήζειε λα 

ράλνπλ αμία ηα ρξήκαηά ηνπ. Αλ δελ ππήξραλ νη ηξάπεδεο, ζα έπξεπε ν ίδηνο λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ εχξεζε θαη δηαξθή αμηνιφγεζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα 

πηζαλέο πρ εηαηξείεο, πνπ ζα είραλ αλάγθε ξεπζηφηεηαο. Με ηε δηακεζνιάβεζε ησλ 

ηξαπεδψλ φκσο, ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε θαη ιχλεηαη ην πξφβιεκα 

ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, (παξηηψηεο θαη ηνπξλάξαο, 2010). 

 

ηαλ νη ηξάπεδεο παξέρνπλ ππεξεζίεο κεζνιάβεζεο έλαληη πξνκήζεηαο, ζηελ νπζία 

δηεπθνιχλνπλ απιψο ηηο ζπλαιιαγέο θαη δε ιακβάλνπλ θακία νηθνλνκηθή ζέζε, πνπ 

ζεκαίλεη φηη  έξρνληαη αληηκέησπεο κφλν κε κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο π.ρ. 

ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο. Οη ηξάπεδεο φκσο, εθηφο απφ ππεξεζίεο κεζνιάβεζεο, 

παξέρνπλ θαη ππεξεζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνηρείσλ, δειαδή έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

κεηαζρεκαηίδνπλ ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ηνπ παζεηηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, κεηαζρεκαηίδνπλ ηε ιεθηφηεηα, ην λφκηζκα αλαθνξάο, 

ηε ξεπζηφηεηα θ.α. Κάζε κεηαζρεκαηηζκφο ζηνηρείσλ δεκηνπξγεί αζπκθσλία 

(mismatch)  ζηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ – παζεηηθνχ κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ζέζεο 

(position), απφ ηελ νπνία πεγάδνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη 

κηα ηξάπεδα. Ζ ιεηηνπξγία κηαο ηξάπεδαο εκπεξηέρεη εμ νξηζκνχ ηελ αλάιεςε 

θηλδχλσλ, γη’ απηφ θαη ε ηξαπεδηθή νξίδεηαη σο ε ηέρλε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

(Καιθάνγινπ, 2011). 

 

Σέηνηνη είλαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (ε εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ γηα 

ηελ θάιπςε ηακεηαθψλ αλαγθψλ), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο (ην ελδερφκελν λα κελ 

απνπιεξσζνχλ απφ ηνπο νθεηιέηεο ηεο ηα δάλεηα πνπ έρεη εθδψζεη), ν θίλδπλνο ηεο 

αγνξάο (ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ), ν 

ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο (ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο ηξάπεδαο) θαη ν 
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ζπζηεκηθφο θίλδπλνο (ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο νιφθιεξνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο), (παξηηψηεο θαη ηνπξλάξαο, 2010). 

 

Σέινο νη ηξάπεδεο επηδξνχλ ζηελ αγνξά ρξήκαηνο θαη ζηε ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. 

Δθφζνλ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ ρξήκα (κέζσ ηνπ πνιιαπιαζηαζηή ησλ 

θαηαζέζεσλ), αθελφο ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο  θαη 

αθεηέξνπ απνηεινχλ ην δίαπιν γηα ηελ άζθεζε θαη κεηάδνζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ είλαη κέιεκα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. (απνπηδφγινπ θαη Πεληφηεο, 

2009). Σν ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ άιισζηε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο 

δείθηεο ρξήκαηνο Μ1, Μ2, θαη Μ3 πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο γηα λα 

ειέγρνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία. 

 

1.2 Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα παξαδερηνχκε, φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη νηθνλνκηθή επεκεξία πξνυπνζέηνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο 

πγηνχο ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, (Guttierrez and Sorensen, 2006). Απφ ηη εμαξηάηαη  φκσο ε 

ιεηηνπξγία, ε αλάπηπμε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ελφο ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο;  

 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ, φηη αλ νη αγνξέο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο, ζην πιαίζην ηνπ 

αληαγσληζκνχ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα έθεξλαλ νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ ειάρηζηε θξαηηθή ξπζκηζηηθή παξέκβαζε. Κάηη ηέηνην δελ 

ηζρχεη φκσο πάληα ζηελ πξάμε, αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά δελ είλαη ζίγνπξν 

φηη κπνξνχλ πάληα λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο αλεπάξθεηεο ηεο αγνξάο θαη έηζη πξνθχπηνπλ νη 

απνηπρίεο ηεο αγνξάο, δειαδή παξαηεξείηαη απφθιηζε ησλ ηηκψλ θαη ησλ πνζνηήησλ 

ησλ πξντφλησλ, απφ απηέο πνπ ζα επηθξαηνχζαλ αλ ε αγνξά ήηαλ ειεχζεξε. Οη 

απνηπρίεο ηεο αγνξάο ζρεηίδνληαη κε ηα εμήο (απνπηδφγινπ θαη Πεληφηεο, 2009): 

 Αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο: έλα κέινο ηεο αγνξάο αλαιακβάλεη ελέξγεηεο πνπ 

έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα ππφινηπα κέιε (πρ κηα ηξάπεδα αλαιακβάλεη 

ζέζεηο ππεξβνιηθνχ θηλδχλνπ). 

 Αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε: δελ έρνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ηελ 

ίδηα πιεξνθφξεζε. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη πην έληνλν ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

θιάδν ζε ζχγθξηζε κε άιινπο θιάδνπο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 

ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά απφ έληνλε επηηήδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ 

επελδπηέο. Οπφηε ηίζεηαη δήηεκα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. 
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 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο: Οδεγνχλ ζε αηειή αληαγσληζκφ έσο θαη θπζηθά 

κνλνπψιηα, αθνχ ιίγεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα παξάγνπλ απνηειεζκαηηθά.   

 

Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, σο πξνο ηε ζηαζεξφηεηα, είλαη ε 

εμάξηεζή ηνπ απφ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ. Οη ηξάπεδεο βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

δηαηεξνχλ θιαζκαηηθά απνζεκαηηθά, δει. έλα ζρεηηθά κηθξφ απφζεκα ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηαζέζεηο ηνπο, θαη ηα ππφινηπα ηα ελαπνζέηνπλ ζε ηνθνθφξεο επελδχζεηο κε ζηφρν 

λα απμάλνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Σαπηφρξνλα φκσο ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο 

απψιεηαο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ, ηελ νπνία κπνξεί λα  αθνινπζήζεη κηα απξφζκελε 

καδηθή αλάιεςε θαηαζέζεσλ θαη ηειηθά ε θαηάξξεπζε ηξαπεδψλ. Οη ιφγνη αλεζπρίαο 

θαηάξξεπζεο κηαο ηξάπεδαο έρνπλ 2 πεγέο. 

 

Ζ πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαδνηηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ην εχξνο ηνπ. Ζ 

θαηάξξεπζε κηαο ηξάπεδαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ θαηάξξεπζε άιισλ ηξαπεδψλ θαη 

ην θαηλφκελν απηφ λα εμαπισζεί ζαλ ληφκηλν ζε νιφθιεξν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη θαηά ζπλέπεηα ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Τπάξρεη βέβαηα ην 

ελδερφκελν, ην θνηλφ λα είλαη απιψο πην πξνζεθηηθφ ζηελ επηινγή ηξάπεδαο, θάηη πνπ 

δε ζα έπιεηηε ηηο πγηείο ηξάπεδεο. Αλ ε κεηαδνηηθφηεηα είλαη κεγάιεο έληαζεο, ε 

πηψρεπζε κηαο ηξάπεδαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα εκπηζηνζχλεο νιφθιεξνπ ηνπ 

θιάδνπ, ε νπνία ελδέρεηαη λα εθδεισζεί κε καδηθή απνκάθξπλζε ησλ θαηαζέζεσλ απφ 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θάηη πνπ ζα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο. 

Μηα άιιε αηηία κεηαδνηηθφηεηαο είλαη ην πςειφ επίπεδν θαη ν απμεκέλνο φγθνο ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηε ζχγρξνλε ρξεκαηνδφηεζε. Ζ 

θαηάξξεπζε κηαο ηξάπεδαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επηζθαιείο απαηηήζεηο ζηηο άιιεο 

ηξάπεδεο, (Howels and Bain, 2009). Απηέο νη δπζιεηηνπξγίεο επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία 

κεηψλνληαο ηε ξεπζηφηεηα, (Bedard, 2012).  

 

Σα ζεκεξηλά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ 

αιιειεμάξηεζεο ε νπνία πξνέξρεηαη α) απφ ην ελεξγεηηθφ ηνπο, ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ 

πνπ έρεη κηα ηξάπεδα έλαληη άιιεο, ή ησλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ζε ίδηεο αμίεο θαη 

β) απφ ην παζεηηθφ ηνπο, αθνχ νη ηξάπεδεο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θαηαζεηηθή βάζε. Ζ 

θαηάξξεπζε κηαο ηξάπεδαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη καδηθέο πσιήζεηο αμηψλ, πνπ θάπνηεο 

άιιεο ηξάπεδεο έρνπλ επίζεο ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο, ή αθφκα κπνξεί λα δηαθξαηνχλ 

ρξεφγξαθα απηήο ηεο ηξάπεδαο, νπφηε ζα ράζνπλ ηελ αμία ηνπο κε ηελ θαηάξξεπζή ηεο 

ιφγσ ησλ παξαπάλσ δηαζπλδέζεσλ, (παξηηψηεο θαη ηνπξλάξαο, 2010).  
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Ζ δεχηεξε πεγή ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Ζ θαηάξξεπζε κηαο 

ηξάπεδαο ζα έπιεηηε έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζχλζεην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, αλεμάξηεηα αλ είλαη κεγαινθαηαζέηεο ή κηθξνθαηαζέηεο. 

Απηνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ειάρηζηα ελεκεξσκέλνη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ελεξγνχλ ελζηηθησδψο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζδνθίεο θαη παξνπζηάδνπλ πνιιά ζθακπαλεβάζκαηα ζηηο επηινγέο ηνπο αλάινγα κε 

ην θιίκα αηζηνδνμίαο ή απαηζηνδνμίαο. Γη’ απηφ παξαηεξνχληαη θαηά πεξηφδνπο 

ηεξάζηηα θέξδε ή δεκίεο ζε ειάρηζην ρξφλν, σο απφξξνηα ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο, (Howels and Bain, 2009).  

 

ια φζα αλαιχζακε παξαπάλσ απνηεινχλ θίλεηξα ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο. Άιισζηε 

νη απνηπρίεο ηεο αγνξάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην φθεινο απφ ηε 

ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ππεξβαίλεη ην θνηλσληθφ θφζηνο, απνηεινχλ ηηο αλαγθαίεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ξπζκίζεσλ, φρη κφλν ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, αιιά θαη ζε 

θάζε θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, (απνπηδφγινπ θαη Πεληφηεο, 2009).  

  

Ο Santos (2001), ηζρπξίδεηαη, φηη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

πνιινχο θαλνληζκνχο, έρνληαο ζαλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ζπζηεκηθνχ 

θηλδχλνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ε 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θαηαζεηψλ.  

 

Σν θξάηνο ξπζκίδεη ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν γηα λα εμαζθαιίδεη ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα, λα ειέγρεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ. Έλα ζσζηά 

ξπζκηζκέλν θαη επνπηεπφκελν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα γίλεη εξγαιείν 

ζηα ρέξηα ησλ εγεηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη απνηακηεχζεηο θαη νη επελδχζεηο θαη 

λα πξνιακβάλνληαη νη  ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο. Γελ θαηαιήγνπκε φκσο ζε 

ξπζκίζεηο σο δηα καγείαο, αιιά απαηηνχληαη ζπζρεηηδφκελα εξγαιεία πνπ κεηξνχλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θηλδχλσλ, (Moyer, 2010).  

 

1.3 Οη ζπλέπεηεο θαη νη αδπλακίεο ηεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο 

Οη ξπζκίζεηο σζηφζν, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη πξνβιήκαηα. Απηφ είλαη ην 

θεληξηθφ επηρείξεκα ππέξ ηεο απνξξχζκηζεο ζρεηηθά κε ηελ απεμάξηεζε απφ ηνλ 

θξαηηθφ έιεγρν. Ζ ζεσξία ηεο νηθνλνκηθήο ξχζκηζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Stigler 

(1971)  ππνζηεξίδεη, φηη ε ξπζκηζηηθή δηαδηθαζία εγθισβίδεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο 
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πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο θαη φρη πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. Βάζε απηήο ηεο 

ζεσξίαο φηαλ απνηπγράλεη ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε δεκηνπξγνχληαη ηα εμήο 

πξνβιήκαηα (Howels and Bain, 2009):  

 Πξνθαινχληαη εζηθνί θίλδπλνη. Ζ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ θαζηζηά ηνπο 

θαηαζέηεο αδηάθνξνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδξχκαηνο πνπ εκπηζηεχνληαη 

θαη έηζη ζα επηβηψλνπλ θαη αλαμηφπηζηα ηδξχκαηα. Αληίζηνηρα, ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ιφγσ ηεο πξνζηαζίαο πνπ απνιακβάλνπλ απφ 

ελδερφκελε θαηάξξεπζε, ζα έρνπλ θίλεηξν γηα πην ξηςνθίλδπλεο ζέζεηο ζε 

αλαδήηεζε πςειφηεξσλ απνδφζεσλ. Καη νη δχν ζπκπεξηθνξέο είλαη 

αληηπαξαγσγηθέο. 

 Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ζηειέρε ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ λα κεηαθηλνχληαη 

εξγαζηαθά ζε θιάδνπο πνπ νη ίδηνη ξχζκηζαλ, ή λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην 

θιάδν θαη έηζη λα κεξνιεπηνχλ ππέξ ησλ παξαγσγψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

ξπζκίζεσλ είλαη πνιχ πην ζεκαληηθά απφ ηε ζθνπηά ησλ παξαγσγψλ γηα ηνλ 

θαζέλα ηνπο, αθνχ είλαη πνιχ ιηγφηεξνη ζε αξηζκφ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Έηζη 

πξνθχπηεη ε έλλνηα ηνπ εγθισβηζκνχ ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Οη ξπζκίζεηο ζπλεπάγνληαη θφζηνο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο γηα ηνπο 

παξαγσγνχο. ε ζπλζήθεο νιηγνπσιίνπ νη παξαγσγνί κεηαθπιχνπλ ην θφζηνο 

ζηνπο θαηαλαισηέο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ θαη ηε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο. Αληίζεηα, ζε ηέιεην αληαγσληζκφ απηφ δε ζα ζπλέβαηλε, γηαηί δε ζα 

απμαλφηαλ ην νξηαθφ θφζηνο ιφγσ ηνπ θφζηνπο ζπκκφξθσζεο. Δθηφο απηνχ ν 

De Serres (2006) πξνζζέηεη φηη ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, θάπνηνη θαλνληζκνί 

βιάπηνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη έηζη 

απνδπλακψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν. Ζ εκπεηξηθή ηνπ αλάιπζε έδεημε φηη νη 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  

γηα ζηαηηζηηθνχο θαη  νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.  

 Ζ ελαξκφληζε κε ηνπο θαλφλεο απμάλεη ην θφζηνο εηζφδνπ εμφδνπ ηνπ θιάδνπ, 

ππνζηεξίδνληαο κνλνπσιηαθέο ζέζεηο θαη εληζρχνληαο ηα θαξηέι. Ωζηφζν ν 

Johnson (2009) παξαηεξεί, φηη φηαλ ην θφζηνο εηζφδνπ είλαη πςειφ (άξα 

ππάξρνπλ εκπφδηα εηζφδνπ), νη θαλνληζκνί ηείλνπλ λα βειηηψλνπλ ηε ζέζε ησλ 

θαηαλαισηψλ, αιιά φηαλ δελ ππάξρνπλ εκπφδηα ππνζηεξίδεη φηη ηα θφζηε ησλ 

θαλνληζκψλ ππεξβαίλνπλ ηα νθέιε ηνπο. 

 

Σα θφζηε θαη ηα νθέιε ησλ ξπζκίζεσλ φκσο, είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ πνζνηηθά κε 

αθξίβεηα. Σα νξηαθά θφζηε πνιιέο θνξέο εμάγνληαη κε έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ θαη 
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είλαη δχζθνιε ε επαιήζεπζή ηνπο, γηαηί ππφθεηληαη ζηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ησλ 

ξπζκηδφκελσλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηελ ηάζε λα ππεξβάιινπλ σο πξνο ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο βάξε, (Allen, 2006; Grant, 2011). 

 

Οη απζηεξνί θαλνληζκνί δελ είλαη βέβαην φηη απνζαξξχλνπλ πάληα ηηο ηξάπεδεο λα 

αλαιακβάλνπλ κεγάινπο θηλδχλνπο. Οη Barth, Caprio θαη Levine (1999) βξήθαλ φηη ν 

θίλδπλνο θξίζεο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ζε ρψξεο κε πνιινχο θαλνληζκνχο. Μηα 

επξχηεξε έξεπλα επηβεβαίσζε, φηη ε θξίζε είλαη κηθξφηεξε ζε ρψξεο πνπ έρνπλ πην 

ζπγθεληξσηηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πην ειαζηηθνχο ηξαπεδηθνχο θαλφλεο θαη ηδξχκαηα 

πνπ ππνζάιπνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, (Beck, Kunt and Levine, 2003). 

 

Καηά ηνλ Johnson (2011) ε αλάιπζε ηεο επίδνζεο ησλ ηξαπεδψλ ην πξψην δηάζηεκα 

ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 2007-2009, δελ εμήγεζε μεθάζαξα πην 

ζχζηεκα απαιχλεη ηελ θξίζε πεξηζζφηεξν θαη θαηαιήγεη, φηη νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο 

δε κεηψλνπλ νχηε ηνλ θίλδπλν κηαο θξίζεο, νχηε ηνλ αληίθηππφ ηεο. 

 

1.4 Ζ πεξίπησζε ηεο απηνξξύζκηζεο 

Δπεηδή ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε  επηθέξεη θφζηνο ζπκκφξθσζεο θαη θφζηνο εηζφδνπ 

εμφδνπ ζηηο αγνξέο, ππνζηεξίδεηαη φηη εκπνδίδεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ. Απηή είλαη ε άπνςε ηεο 

απνξξχζκηζεο θαηά ηελ νπνία (Howels and Bain, 2009): 

 Υσξίο εκπφδηα εηζφδνπ, ζα εηζέξρνληαλ ζηνλ θιάδν πνιιέο άιιεο εηαηξείεο 

πεξηνξίδνληαο ηηο κνλνπσιηαθέο ζπλζήθεο. Ο αληαγσληζκφο ζα πξνθαινχζε 

πφιεκν ηηκψλ θαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 Θα επλννχληαλ νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο, ηηο νπνίεο εκπνδίδνπλ νη 

ξπζκίζεηο, νδεγψληαο ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  

 

Ζ ηδέα ηνπ free banking πεξηγξάθεη έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πνπ βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ αγνξά ρξήκαηνο, 

(White, 1993). ηελ θαζαξή ηνπ κνξθή δελ ππάξρεη θαλνληζηηθφ πιαίζην, θεληξηθή 

ηξάπεδα νχηε ζχζηεκα εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ. Απηή ε άπνςε είλαη κφλν 

ζεσξεηηθή. Σν laissez-faire ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζεσξείηαη a priori αδχλαην, επεηδή ην 

θξάηνο εθ ησλ πξαγκάησλ νξίδεη λνκνζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Άιισζηε ην ρξήκα είλαη δεκφζην αγαζφ θαη δελ κπνξεί λα παξάγεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ ειεχζεξε αγνξά, (Sechrest, 2008). ε θάζε πεξίπησζε, φπσο έρεη 



10 
 

δείμεη θαη ε ηζηνξία, δελ απνξξίπηεηαη ε άπνςε πεξί αλαγθαηφηεηαο ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ. Σν εξψηεκα είλαη πνηνο ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη ην ξφιν ηνπ ξπζκηζηή ζε 

έλα ζχζηεκα – ην θξάηνο έλαο θξαηηθφο θνξέαο ή ν ίδηνο ν θιάδνο; Αλ ν θιάδνο παίδεη 

ην ξφιν ηνπ ξπζκηζηή, ηφηε έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο απηνξξχζκηζεο ε νπνία 

ζηεξίδεηαη σο εμήο (Howels and Bain, 2009): 

 Ζ απνθπγή απνηπρίαο ηεο αγνξάο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θιάδνπ γηαηί έρεη νηθνλνκηθφ θίλεηξν λα δηαθπιάμεη ηε θήκε θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ. Θα ήηαλ νμχκσξν λα ελεξγεί απηνθαηαζηξνθηθά. 

 Οη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε ηε 

δνκή, ιεηηνπξγία θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ ψζηε λα ελεξγνχλ πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, ελψ νη θξαηηθνί ξπζκηζηηθνί θνξείο 

θαηεγνξνχληαη γηα ηελ επηβνιή ππεξβνιηθψλ πξνηχπσλ αζθαιείαο πνπ 

απμάλνπλ ην θφζηνο. 

 

Οη ηδέεο ηεο απνξξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο πεγάδνπλ απφ ην ζθεπηηθφ, φηη ε αγνξά 

είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο θαη νξζνινγηθφο κεραληζκφο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη 

ζηελήο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ εηαηξεηψλ, ψζηε ε ίδηα λα ηηο «ηηκσξεί» φηαλ 

είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο ή φηαλ απνθιίλνπλ απφ ηε λφξκα ηεο δένπζαο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ θιάδνπ. Ζ ππφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο φκσο, πξνυπνζέηεη δηαθάλεηα ζηε 

ξνή πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ αγνξά, (Sun, Stewart and Polard, 2001).   

 

Απηνξξχζκηζε δε ζεκαίλεη απφιπηε απνξξχζκηζε θαη laissez  faire. Αληηζέησο 

ελζσκαηψλεηαη ζηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη επαθίεηαη ζηηο θξίζεηο ησλ εηδηθψλ (π.ρ. 

επνπηηθψλ ζσκάησλ κε επξχηεξεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο απφ απηέο ησλ θξαηηθψλ 

ξπζκηζηψλ) θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα παξαγσγήο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, αθνχ 

απαηηνχλ κηθξφηεξν θφζηνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη επνπηείαο. Ωζηφζν, αλ θαη 

φπσο θαίλεηαη ε απνξξχζκηζε ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξα βάξε, ππάξρνπλ αλεζπρίεο θαηά 

πφζν νη δηαδηθαζίεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φινπο, ψζηε λα αθνινπζνχληαη θάπνηνη 

θαλφλεο, θαη θαηά πφζν ππάξρεη δηαθάλεηα θαη αθξίβεηα ζηηο πνζνηηθέο κεηξήζεηο, 

(Baldwin, Cave and Lodge, 2012). 

 

Ζ απηνξξχζκηζε κεηξηάδεη ηνλ εζηθφ θίλδπλν πνπ πξνθαινχλ νη ξπζκίζεηο γηαηί ηφζν νη 

παξαγσγνί, φζν θαη νη θαηαλαισηέο αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο. Ζ εθηίκεζε θηλδχλνπ  

απαηηεί ηερλνγλσζία, γεγνλφο πνπ δελ πξνθαιεί πξφβιεκα ζηνπο παξαγσγνχο, 

δεδνκέλνπ φηη έρνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε θαη εμεηδηθεπκέλεο 
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γλψζεηο. Απηή ε αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο ηνπνζεηεί ηνπο θαηαλαισηέο ζε πην 

κεηνλεθηηθή ζέζε θαη ηνπο θαζηζηά επάισηνπο ζηελ εθκεηάιιεπζε. Αθφκα παξά ηε 

κείσζε ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ νη θαηαλαισηέο είηε ππνεθηηκνχλ ηνπο θηλδχλνπο, νπφηε 

αλαιακβάλνπλ παξάινγνπο θηλδχλνπο πνπ επηηξέπνπλ ζε αθεξέγγπεο εηαηξείεο λα 

επηβηψλνπλ, είηε ηνπο ππνεθηηκνχλ θαη απνθεχγνπλ πξντφληα πνπ ζα ηνπο σθεινχζαλ, 

ράλνληαο έηζη επθαηξίεο. 

 

Σέινο νη παξαγσγνί έρνπλ θίλεηξν λα ζέηνπλ εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν. Δθφζνλ 

είλαη νη ίδηνη ξπζκηζηέο ηνπ, κπνξνχλ λα ην πεηχρνπλ κέζα απφ ηηο ξπζκηζηηθέο ηνπο 

αξκνδηφηεηεο, (απνπηδφγινπ θαη Πεληφηεο, 2009).   

 

1.5 Καλνληζηηθή ξύζκηζε ή απηνξξύζκηζε; Ζ βέιηηζηε ιύζε 

Μέρξη ηψξα είδακε φηη απφ ηε κηα πιεπξά νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζήο 

ηνπο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ε απηνξξχζκηζε δελ απνηειεί ηελ ηέιεηα ιχζε. Πάλησο 

είλαη βέβαην φηη ζε θακία πεξίπησζε δε δηθαηνινγείηαη ε πιήξεο απνθαλνληθνπνίεζε, 

γηαηί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ νηθνλνκία θαη 

ηνπο θαηαλαισηέο,. Δπνκέλσο πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηε «ρξπζή ηνκή», δειαδή ην 

βέιηηζην ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηεο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο θαη ηεο απηνξξχζκηζεο, 

(Marcinkowska, 2013).   

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ εγείξεη δεηήκαηα αληαγσληζηηθήο 

ακέιεηαο. Οη ρψξεο πνπ ππφθεηληαη ζε απζηεξέο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο βξίζθνληαη 

ζε δπζκελέζηεξε ζέζε απφ ρψξεο φπνπ νη παξεκβάζεηο είλαη πην ραιαξέο. Οη 

ηειεπηαίεο γίλνληαη πφινο έιμεο γηα εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα απνθχγνπλ ηα απζηεξά 

πιαίζηα θαη ηνπο ειέγρνπο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη αξκπηηξάδ επνπηείαο (π.ρ. Μπαράκεο) 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο, απμάλεηαη ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο ζε πνιπεζληθφ επίπεδν. 

 

Έλα άιιν δήηεκα είλαη νη θαηλνηνκίεο θαη ε δηαξθήο ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ 

πθίζηαληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ε ηαρεία αλάπηπμε ζχλζεησλ 

παξάγσγσλ πξντφλησλ. Ζ παξαθνινχζεζε απηήο ηεο επηθαηξνπνίεζεο είλαη δχζθνιε 

γηα ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο. Ζ ίδηα ε αγνξά είλαη πην αξκφδηα λα γλσξίδεη θαιχηεξα φια 

ηα παξαπάλσ. Σέηνηα δεηήκαηα ιχλνληαη πην εχθνια κε ηελ απηνξξχζκηζε, 

(απνπηδφγινπ θαη Πεληφηεο, 2009).  
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Οη ίδηνη νη ξπζκηζηέο ζηεξίδνπλ φηη ε απηνξξχζκηζε είλαη ζεκαληηθή θαη πξνηξέπνπλ 

ηηο αξρέο λα δηεπξχλνπλ ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ζε κε λνκνζεηεκέλεο ιχζεηο, γηαηί ε 

λνκνζεζία ζα έπξεπε λα ζηνηρεηνζεηείηαη απφ θαη απφ ζπζηάζεηο, νδεγίεο θαη πξαθηηθέο 

απηνξξχζκηζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε απηνξξχζκηζε πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη 

παξάιιεια κε ην λφκν θαη ε λνκνζεζία ζε ζχκπξαμε κε ηελ απηνξξχζκηζε λα 

ελζηεξλίδεηαη ηα ζεηηθά ηεο ζεκεία, ψζηε λα θαιχπηεη ηπρφλ αδπλακίεο, (Lazzarini and 

de Mello, 2001). 

 

αλ βέιηηζηε ιχζε θαίλεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ  δχν πξαθηηθψλ πνπ αλαιχνπκε, 

δειαδή ε ζπλεξγαζία ησλ (θξαηηθψλ) ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ παξαγφλησλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ,  ηε 

ζηαζεξφηεηα, αιιά θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, 

(απνπηδφγινπ θαη Πεληφηεο, 2009). Σν δεηνχκελν είλαη ινηπφλ, λα βξεζεί ε ηδαληθή 

αλαινγία ξχζκηζεο θαη ειεπζεξίαο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Καξακνχδε (2011) νη ππεξβνιηθέο γεληθεπκέλεο απαηηήζεηο πνπ 

πξνάγνπλ νη ξπζκίζεηο, γηα παξάδεηγκα γχξσ απφ ηα ειάρηζηα θεθάιαηα, απμάλνπλ ην 

θφζηνο ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο νηθνλνκίαο, πεξηνξίδνπλ ηηο ηξαπεδηθέο επελδχζεηο, 

ππνλνκεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, ελψ νη κηθξέο ηξάπεδεο δπζθνιεχνληαη λα 

αληαπεμέιζνπλ. Ο ίδηνο θαηαιήγεη φηη δελ πξέπεη λα ηαιαληεπφκαζηε αλάκεζα ζηα δχν 

άθξα, απηφ ηεο απφιπηεο ραιαξφηεηαο, ζην άιιν ηεο απφιπηεο απζηεξφηεηαο. 

 

Σν ζχγρξνλν επνπηηθφ – ξπζκηζηηθφ πιαίζην είλαη δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε, απφ ηε κηα 

πιεπξά λα αθήλεη ειεχζεξα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ επηδίσμε θέξδνπο θαη 

απφ ηελ άιιε λα εμαζθαιίδεη ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο αζπίδα 

ην θεθάιαην. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζέηνπλ ην χςνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλα λα αλαιάβνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνπο 

θηλδχλνπο. Οη επνπηηθέο αξρέο επηβάιινπλ απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο έρνληαο 

σο ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη θαλφλεο επηβνιήο 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή εο Βαζηιείαο, (Υξηζηφπνπινο θαη Νηφθαο, 2012). 
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2. Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ 

Σηο 3 ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην δήηεκα ηεο ξχζκηζεο έρεη γίλεη αξθεηά πην πεξίπινθν. Σν 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην πιήξεο θάζκα ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ θαη κε ηελ 

επηβνιή θάπνηνπ βαζκνχ ζπλέπεηαο, νη ηξάπεδεο λα κπνξνχλ λα αληαγσλίδνληαη 

δηεζλψο επί ίζνηο φξνηο, (Howels and Bain, 2009). ε απηφ ην πιαίζην ην 1974 ηδξχζεθε 

ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο (Basel Committee), κε πξσηνβνπιία ησλ Γηνηθεηψλ ησλ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο νκάδαο ησλ ρσξψλ ησλ 10 (Group of Ten). Ζ νκάδα ησλ 10 

(πνπ ζήκεξα απαξηίδεηαη απφ πεξηζζφηεξα κέιε) απνηεινχληαλ απφ 11 βηνκεραληθέο 

ρψξεο : Βέιγην, Καλαδάο, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηαπσλία, Οιιαλδία, νπεδία, 

Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ζ.Π.Α. Οη δηνηθεηέο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηνπο 

ζπλαληψληαη θάζε κήλα ζηελ Σξάπεδα ησλ Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ, πνπ εδξεχεη ζηε 

Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο. Ο ζηφρνο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο είλαη κέζα απφ 

ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή απφςεσλ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, λα δηακνξθσζεί κηα απνηειεζκαηηθή παγθφζκηα 

ηξαπεδηθή επνπηεία, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ νκνηφκνξθε εξκελεία ηξαπεδηθψλ ελλνηψλ. 

 

Οη πξνηάζεηο, νη επνπηηθνί θαλφλεο θαη νδεγίεο  ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο δελ έρνπλ 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, αιιά ζπκβνπιεπηηθφ κε ηελ πξνζδνθία φηη νη εζληθέο αξρέο 

ζα ηηο εληάμνπλ ζηελ πνιηηηθή ηνπο κε ππνρξεσηηθφ ή ζεζκηθφ ηξφπν. Κχξηνο ζηφρνο 

ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα γεθπξψζεη ην ράζκα ζηελ επνπηεία ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φια ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζηνλ θφζκν  

πξέπεη λα έρνπλ επαξθή ζπζηήκαηα επνπηείαο, (Αγγειφπνπινο, 2010). 

 

Ζ Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο απφ ην παζεηηθφ ζην ελεξγεηηθφ 

ησλ ηξαπεδψλ θαη απφ ηα ξεπζηά δηαζέζηκα ζηα ηξαπεδηθά θεθάιαηα, εζηηάδνληαο φρη 

κφλν ζηα ζπλνιηθά κεγέζε, αιιά θαη ζηε ζχλζεζή ηνπο. Οη ηξάπεδεο νθείινπλ λα 

ηθαλνπνηνχλ ην δείθηε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζαξκνζκέλνπ ζηνλ θίλδπλν ελεξγεηηθνχ πξνο 

ηα ηξαπεδηθά θεθάιαηα. Απηή ε ηθαλφηεηα ζπλεπάγεηαη, φηη νη θίλδπλνη δηεμαγσγήο 

κηαο ηξαπεδηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα βαξχλνπλ ηνπο κεηφρνπο θαη φρη ηνπο πειάηεο 

ηεο ηξάπεδαο θαη φηη ηα θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο πξέπεη λα επαξθνχλ, ψζηε λα 

απνξξνθνχλ ηπρφλ απψιεηεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα ηξέρνληα 

θέξδε, (Howels and Bain, 2009).  
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2.1 Σν ύκθσλν ηεο Βαζηιείαο I 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ είλαη ην κείδνλ ζέκα πνπ απαζρνιεί αλέθαζελ 

ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, πνιιέο ηξάπεδεο δηεζλψο 

αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλνληαλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη θαη ηδηαίηεξα o πηζησηηθφο θίλδπλνο. Γηα λα απνθεπρζεί 

πεξαηηέξσ επηδείλσζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο, πξνέθπςε ε ζθέςε φηη ππάξρεη αλάγθε 

γηα θνηλή πξνζέγγηζε ηεο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, κε ηε ρξήζε 

ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο, αλάινγα κε ηνλ αλαιακβαλφκελν απφ θάζε πξάμε θίλδπλν γηα 

ηα εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπκθψλεζαλ φηη ήηαλ αλαγθαίν λα πηνζεηεζεί έλα Γηεζλέο 

χκθσλν, κε ζθνπφ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν 

θαη ηελ απνηξνπή αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ζηε 

κέηξεζε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θάζε ρψξαο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1987 δεκνζηεχηεθε 

έλα ζπκβνπιεπηηθφ έγγξαθν κε πξνηάζεηο πεξί ηνχησλ.  Σν  πξψην χκθσλν ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (Basel I) ελζσκάησζε ην νξηζηηθφ ζχζηεκα 

κέηξεζεο θηλδχλσλ κεηά απφ παξαηεξήζεηο, εγθξίζεθε απφ ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ ηεο 

Οκάδαο ησλ Γέθα θαη δφζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1988 ζηηο ηξάπεδεο γηα εθαξκνγή, κε 

ηειηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηελ 31-12-1992. 

 

Σν πξψην χκθσλν, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ ηδξπκάησλ απφ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν, βαζηδφηαλ ζηελ ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα ηεξνχλ κηα ειάρηζηε 

θεθαιαηαθή απαίηεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8%. Ο ζπληειεζηήο απηφο πνπ νλνκάζηεθε 

Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ 

εμήο ιφγν: 

 

Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο =
Κίλδπλνο Πηζησηηθφο

Κεθάιαηα Ίδηα Δπνπηηθά
  ≥ 8% 

ή 

Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο = 

Δλεξγεηηθχ ηνηρεία

χΗζνινγηζκν Δθηφο & Δληφο αηαζκηζκέλ

Κεθάιαηα Ίδηα Δπνπηηθά
 ≥ 8% 

 

Σα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα είλαη ηα ίδηα θεθάιαηα γηα ιφγνπο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

θαη δηαρσξίδνληαη απφ ηα ινγηζηηθά θεθάιαηα. Οη ζηαζκίζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
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ελεξγεηηθνχ είλαη φκνηεο γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο (ηέζζεξηο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο 0%, 

20%, 50%, 100% πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ελεξγεηηθνχ) θαη 

αλαθέξνληαη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Γηα ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ππήξρε άιιε 

πξφβιεςε. 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ηξνπνπνηήζεηο, φπσο αθξηβέζηεξεο αλαθνξέο γηα ηηο 

πξνβιέςεηο επηζθαιψλ δαλείσλ, θαη εζηηάζηεθε ε πξνζνρή θαη ζηνπο άιινπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πέξαλ ηνπ πηζησηηθνχ. Έηζη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1997 ε 

Δπηηξνπή ελζσκάησζε ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αλνηθηέο 

ζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζε: 

 πλάιιαγκα 

 Γηαπξαγκαηεπφκελνπο ηίηινπο ρξένπο 

 Μεηνρέο 

 Δκπνξεχκαηα 

 Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο 

 

Μέρξη ηελ 31-12-1997, ηειηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ, νη ηξάπεδεο 

φθεηιαλ λα δηαρσξίζνπλ ην ραξηνθπιάθηφ ηνπο ζε επελδπηηθφ, ην νπνίν θαηείραλ γηα 

εηζφδεκα ή επέλδπζε θαη ζε εκπνξηθφ, ην νπνίν θαηείραλ γηα κεηαπψιεζε ή 

δηαπξαγκάηεπζε ζηηο δεπηεξνγελείο αγνξέο.  

 

Ζ ελζσκάησζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο ηξνπνπνίεζε ην δείθηε θεξεγγπφηεηαο σο εμήο: 

 

Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο = 
ΑγνξάοΚίλδπλνη   Κίλδπλνο Πηζησηηθφο

Κεθάιαηα Ίδηα Δπνπηηθά


 ≥ 8% 

 

Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο =

Αγνξάο)Κίλδπλνη  * (12,5

 Δλεξγεηηθφ νηαζκηζκέλ

Κεθάιαηα Ίδηα Δπνπηηθά


 ≥ 8% 

 

Οη ηξάπεδεο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηηο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπο πνπ φξηδε 

ε ηξνπνπνίεζε γηα ηε κέηξεζε ηεο επίδξαζεο ησλ θηλδχλσλ αγνξάο ζηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα, ή ζηε ρξήζε ελφο εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο Αμίαο ζε Κίλδπλν (Value at Risk 

ή VAR), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ απφ πηζαλέο δεκίεο ιφγσ 

ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο, (Αγγειφπνπινο, 2010). 
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Ωζηφζν, ην πξψην χκθσλν είρε ηηο εμήο αδπλακίεο: (απνπηδφγινπ θαη Πεληφηεο, 

2009) 

 Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζε θαηεγνξίεο θηλδχλνπ ήηαλ ζρεδφλ 

απζαίξεηε, ελψ νη ζπληειεζηέο δελ αληηπξνζψπεπαλ ην πξαγκαηηθφ επίπεδν 

έθζεζεο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.  

 Γε ιάκβαλε ππφςε νχηε ην κέγεζνο νχηε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

πνπ ζα κείσλε ην ζπλνιηθφ θίλδπλν, αθνχ ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ήηαλ ην άζξνηζκα ησλ θηλδχλσλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ. 

 Καηέηαζζε ηνπο θξαηηθνχο ηίηινπο ρξένπο ζηελ θαηψηαηε βαζκίδα θηλδχλνπ. 

 Θεσξνχζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλψηεξν ησλ άιισλ ηχπσλ επνπηηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν θαη  ησλ αλάινγσλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ απείρε απφ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε. 

 

Σα πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα απέθεπγαλ ηηο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο, 

αθνινπζψληαο άιιεο κεζφδνπο θαη κεηέηξεπαλ ηα ελππφζεθα δάλεηα ζε ηίηινπο, γηα λα 

απνθηήζνπλ ξεπζηφηεηα. Δλ γέλεη, δελ επηηεχρζεθε ν ζηφρνο γηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θη αθφκα δελ εμνκάιπλε ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ 

ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηα ινγηζηηθά, θνξνινγηθά θαη λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ. 

 

2.2 Σν ύκθσλν ηεο Βαζηιείαο II 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1999 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο εμέδσζε πξφηαζε γηα αλαλεσκέλν 

πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ, πνπ 

νλνκάζηεθε χκθσλν ηεο Βαζηιείαο II (Basel II). θνπφο ήηαλ λα ππνινγίδνληαη νη 

αλάγθεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα 

ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ κεζνιάβεζαλ. Σν λέν 

αλαιπηηθφ πιαίζην δεκνζηεχηεθε ην 2001. Ζ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λένπ πκθψλνπ 

νξίζηεθε ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηνπ 2006, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ρψξεο ηεο Οκάδαο ησλ 

Γέθα, ελψ ζηηο άιιεο ρψξεο δφζεθε πίζησζε ρξφλνπ. Οη θαλφλεο ηνπ λένπ πιαηζίνπ 

δηακνξθψζεθαλ έηζη, ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζην ζχζηεκα φπνηαο ρψξαο επηζπκνχζε 

λα ηνπο αζπαζηεί. 

 

Σν λέν πιαίζην ελζσκαηψζεθε ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 2006/48/ΔΚ, πεξί ηεο αλάιεςεο θαη άζθεζεο 

δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 2006/49/ΔΚ, πεξί ηεο επάξθεηαο ησλ ηδίσλ 
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θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο II 

απνηειείηαη απφ 3 ππιψλεο πνπ ζα εμεηάζνπκε ακέζσο. 

 

2.2.1 Πξώηνο Ππιώλαο: Διάρηζηεο Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο 

Ζ ειάρηζηε ηηκή ηνπ δείθηε θεξεγγπφηεηαο γηα ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε θεθαιαηαθή 

επάξθεηα έλαληη θηλδχλσλ παξακέλεη ζην επίπεδν ηνπ 8%. Σα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα, 

πνπ απνηεινχλ ηνλ παξνλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο, δηαθνξνπνηνχληαη ειαθξψο. 

Γηαηεξνχλ ην δηαρσξηζκφ ζε θχξηα θεθάιαηα (core capital – Σier 1) θαη δεπηεξνγελή 

(core capital – Σier 2).  Δλζσκαηψλνπλ ,φκσο, ζχγρξνλεο κνξθέο ζηνηρείσλ 

αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο. Κπξίσο κεηαβάιιεηαη ν παξνλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο. Αιιάδεη ν 

ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε αιιαγέο ζηα ζηαζκηδφκελα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ζηηο ζηαζκίζεηο ηνπο θαη ζηηο κεζφδνπο ζηάζκηζεο. Δπίζεο ζηνλ 

παξνλνκαζηή πξνζηίζεηαη θαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο. Βάζε ησλ παξαπάλσ ν δείθηεο 

Φεξεγγπφηεηαο ή Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο έρεη σο εμήο: (Αγγειφπνπινο ,2010) 

 

Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο = 

Κίλδπλνο φοΛεηηνπξγηθ 

 Αγνξάο)Κίλδπλνη  * (12,5  Κίλδπλνο Πηζησηηθφο

Κεθάιαηα Ίδηα Δπνπηηθά


  ≥ 8% 

 

Δλαιιαθηηθά : (απνηδφγινπ θαη Πεληφηεο, 2009) 

 

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο = 
Δλεξγεηηθφ νηαζκηζκέλ

2Tier   1Tier  
≥ 8% 

 

 Σν θχξην ή πξσηνγελέο επνπηηθφ θεθάιαην (Tier 1) πεξηέρεη ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην θαη ηα δεκνζηεπκέλα απνζεκαηηθά φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο 

δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Απνηεινχλ δε ηα κφλα 

θνηλά ζηνηρεία ζε φια ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηνπ θφζκνπ. 

 Σν ζπκπιεξσκαηηθφ θεθάιαην ή δεπηεξνγελέο (Tier 2) πεξηέρεη θπξίσο ηηο 

πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα, ηα αθαλή απνζεκαηηθά, ηα απνζεκαηηθά απφ 

αλαπξνζαξκνγή, ηηο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη ηα κεηαηξέςηκα νκφινγα πνπ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θχξην επνπηηθφ θεθάιαην. Σν ζπκπιεξσκαηηθφ 

θεθάιαην δε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ην θχξην θεθάιαην. 

Άξα ζην ζχλνιν ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ην πνιχ κέρξη  
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50%. χκθσλα κε απηά πξνθχπηεη κηα αθφκα κνξθή ηνπ Γείθηε 

Φεξεγγπφηεηαο: 

Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο Πξσηνγελνχο  Κεθαιαίνπ = 
Δλεξγεηηθφ νηαζκηζκέλ

 1Tier  
≥ 4% 

 Οη ηξάπεδεο, κε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ηξηηνγελέο θεθάιαην, δειαδή ζηνηρεία ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

δεπηεξεχνληνο ρξένπο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο (Tier 3). Σα 

ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη αλ ρξεηαζηεί, λα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηκήκα ηνπ 

κφληκνπ θεθαιαίνπ θαη λα απνξξνθήζνπλ ηπρφλ απψιεηεο.  

 

2.2.1.1 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Οη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηηο δχν παξαθάησ κεζφδνπο ππνινγηζκνχ 

ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ αλαιακβαλφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ: 

 

 Σππνπνηεκέλε κέζνδνο 

Ζ ηππνπνηεκέλε κέζνδνο ζην πξψην χκθσλν ηαμηλνκνχζε απζαίξεηα ζε θαηεγνξίεο 

θηλδχλνπ ηα αλνίγκαηα ησλ ηξαπεδψλ.  Με ην λέν χκθσλν εθαξκφδεηαη πηζησηηθή 

δηαβάζκηζε ζηα αλνίγκαηα θαη ζηαζκίδνληαη κε ηνλ αλάινγν ζπληειεζηή θηλδχλνπ 

(πςειφ ή ρακειφ). Οη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επηβάξπλζε 

αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ζε αλνίγκαηα πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, πνπ 

ζηαζκίδνληαη κε πςειφ ζπληειεζηή θηλδχλνπ, ή ρακειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, πνπ 

ζηαζκίδνληαη κε ρακειφ ζπληειεζηή θηλδχλνπ.  

 

 Μέζνδνο εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ  

Σε κέζνδν απηή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ιάβεη έγθξηζε απφ 

ηηο επνπηηθέο αξρέο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκίζεσλ ησλ θηλδχλσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέηξα πνπ αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ην ηζηνξηθφ ησλ πειαηψλ ηεο 

ηξάπεδαο. 

α) ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο (Probability of Default – PD) 

β) ησλ απσιεηψλ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (Loss Given Default - LGD) 

γ) ηεο αμίαο ηνπ αλνίγκαηνο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (Exposure At Default - EAD) 

δ) ηεο ιεθηφηεηαο (Effective Maturity – EM)  

Σν γηλφκελν ησλ ηξηψλ πξψησλ κέηξσλ απνδίδεη ηελ εθηίκεζε γηα αλακελφκελε δεκία 

γηα θάζε δαλεηνδφηεζε (Expected Loss - EL): (Υξηζηφπνπινο θαη Νηφθαο, 2012) 

EL = PD * LGD * EAD  
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Ζ κέζνδνο εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε αλακελφκελσλ θαη κε 

αλακελφκελσλ απσιεηψλ. Γηαθνξεηηθέο εμηζψζεηο ζηάζκηζεο έλαληη θηλδχλνπ  

πξνθχπηνπλ αλάινγα κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ αλνηγκάησλ ηεο ηξάπεδαο ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ελεξγεηηθνχ. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη παξαθάησ: (απνπηδφγινπ θαη 

Πεληφηεο, 2009) 

- αλνίγκαηα έλαληη εηαηξεηψλ 

- αλνίγκαηα έλαληη θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη θπβεξλήζεσλ 

- αλνίγκαηα έλαληη ηξαπεδψλ 

- αλνίγκαηα έλαληη ιηαληθήο ηξαπεδηθήο 

- αλνίγκαηα ζε κεηνρέο   

 

2.2.1.2 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο απσιεηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ αλεπάξθεηα ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, απφ ιάζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα (εθνχζηα ή 

αθνχζηα), απφ αλεπαξθή ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη εμσηεξηθά γεγνλφηα. Απηφο ν 

θίλδπλνο ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ Δπηηξνπή, γη’  απηφ πξνηάζεθε ε 

πξνζζήθε ηνπ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε θεξεγγπφηεηαο, απμάλνληαο έηζη ηελ 

επαηζζεζία ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη θηλδχλσλ.  

 

Ωζηφζν, είλαη αξθεηά δχζθνιν λα κεηξεζεί πνζνηηθά, γηαηί νπζηαζηηθά είλαη 

πεξηζζφηεξν πνηνηηθφο θίλδπλνο. Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηξεηο κεζφδνπο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ θεθαιαηαθήο απαίηεζεο απφ ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν: (Αγγειφπνπινο, 

2010).  

1) ηε κέζνδν βαζηθνχ δείθηε (Basic Indicator Approach – BIA) 

2) ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν (Standardized Approach – STA) 

3) ηελ ελαιιαθηηθή ηππνπνηεκέλε κέζνδν (Advanced Measurement Approach - AMA)  

 

2.2.1.3 Κίλδπλνο αγνξάο 

Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο απσιεηψλ ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο. Απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, 

ησλ επηηνθίσλ, ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θ.α. Σν δεχηεξν χκθσλν αλαγλσξίδεη δχν 

κεζφδνπο ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα απηφ ηνλ θίλδπλν: (απνπηδφγινπ 

θαη Πεληφηεο, 2009) 

1)ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν (Standardized Method) 

2) ηε κέζνδν Δζσηεξηθψλ πζηεκάησλ (Internal Models Approach) 
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2.2.2 Γεύηεξνο Ππιώλαο: Δπνπηεία 

Οη επνπηηθέο αξρέο πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηξήζεηο φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο θαη ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα πξνζεγγίδεηαη 

ε αλάινγε θεθαιαηαθή επάξθεηα πνπ απαηηείηαη. Δίλαη απαξαίηεηεο πεξηζζφηεξεο απφ 

κία αμηνινγήζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ ζπλερήο επαλεμέηαζε θαη 

αλαζεψξεζε ηεο επνπηηθήο δηαδηθαζίαο δείρλεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα απζηεξή 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ λα ππνινγίδνπλ 

ηνπο θηλδχλνπο, (Αγγειφπνπινο, 2010). 

 

Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα δελ πξέπεη λα απνηειεί ην κνλαδηθφ 

κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα. Πξνο ηνλ 

ίδην ζθνπφ ππάξρνπλ θη άιια κέζα, φπσο ε ελίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ, ε εθαξκνγή εζσηεξηθψλ νξίσλ, ε ελίζρπζε ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θ.α. Σν θεθάιαην δελ είλαη ην απφιπην ππνθαηάζηαην ησλ 

δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ.  

 

Έλα λέν ζηνηρείν ζην δεχηεξν χκθσλνπ πνπ είλαη ζπνπδαίν λα αλαθεξζεί, είλαη ε 

απαίηεζε ηεο πεξηνδηθήο δηελέξγεηαο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress 

test). Αθξαία ζελάξηα γηα πηζαλά γεγνλφηα ή κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ιακβάλνληαη ππφςε 

θαη ππνινγίδεηαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο θαη θαηά πφζν ζα ηελ 

επεξέαδαλ δπζκελψο.  

 

Οη δηαδηθαζίεο επνπηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηηο ηέζζεξηο παξαθάησ 

βαζηθέο αξρέο: (απνπηδφγινπ θαη Πεληφηεο, 2009) 

 

1
ε 

Αξρή: Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα δηαζέηνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη 

ζηξαηεγηθέο εμαζθάιηζεο ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο, νη νπνίεο λα ζπκβαδίδνπλ 

κε ην πξνθίι θηλδχλνπ πνπ ηα  ραξαθηεξίδεη. χκθσλα κε ηελ πξψηε αξρή, ην Γ.. 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ αλνρήο ηνπ ηδξχκαηνο ζηνλ θίλδπλν θαη ηα ζπζηήκαηα 

αλαθνξάο ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν λα είλαη επαξθή. Αθφκα νη δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα  ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 

ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο είλαη νη αλεμάξηεηεο επηζεσξήζεηο θαη 

ν έιεγρνο απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο.  
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2
ε
 Αξρή: Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα επηβιέπνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο 

εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο θαη θαηά πφζν ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο επνπηηθνχο 

θαλφλεο θαη ηα επνπηηθά φξηα. Αλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηα παξαπάλσ, κπνξνχλ 

λα αλαιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε επνπηηθή δξάζε. Ζ αξρή απηή ζε θακία πεξίπησζε 

δελ ελλνεί φηη ν επνπηηθφο θνξέαο ππνθαζηζηά ηε δηνίθεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηε ζεκαζία ησλ ειέγρσλ. Πεξηνδηθνί έιεγρνη κπνξεί λα είλαη: 

 Δπηηφπηνη έιεγρνη θαη επηζεσξήζεηο 

 Γηαβνπιεχζεηο κε ηε δηνίθεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

 Έιεγρνο απφ εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο 

 χληαμε πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ 

 

3
ε
 Αξρή: Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αλακέλνπλ θαη λα απαηηνχλ απφ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα λα ιεηηνπξγνχλ κε πςειφηεξα θεθάιαηα, απφ απηά πνπ νξίδνληαη 

σο ειάρηζηα απαηηνχκελα.  

 

4
ε
 Αξρή: Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ έγθαηξα δξάζε, πξηλ πέζνπλ 

ηα επνπηηθά θεθάιαηα ζε επίπεδν πνπ δελ αληηζηνηρεί ζην πξνθίι θηλδχλνπ θάζε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Απαηηνχληαη άκεζα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα 

απνθαζίζηαηαη πιήξσο ε θεθαιαηαθή επάξθεηα. 

 

Σέινο νη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ επνπηεχνπλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε ππεπζπλφηεηά 

ηνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη δηαζπλνξηαθά κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ην 

ξπζκηζηηθφ αξκπηηξάδ (απνθπγή θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ηξαπεδψλ).   

 

2.2.3 Σξίηνο Ππιώλαο: Πεηζαξρία ζηελ αγνξά 

Ο ηξίηνο ππιψλαο ζπκπιεξψλεη ηα ζέκαηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ πξψηνπ ππιψλα 

θαη ηα ζέκαηα ηεο επνπηείαο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πεηζαξρία ζηελ αγνξά είλαη ε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

 

Ζ Δπηηξνπή επηδηψθεη λα ελζαξξχλεη ηελ πεηζαξρία κέζσ ηεο αγνξάο, ππνρξεψλνληαο 

ηηο ηξάπεδεο λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη θαη γηα ην κέγεζνο ηεο θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο θαη ηεο θεθαιαηαθήο 
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επάξθεηαο. ηελ νπζία νη ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δεκνζηνπνηνχλ ηα πνζνηηθά 

θαη πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο, ηε κέζνδν 

παξαθνινχζεζήο ηνπο θαη ηηο αξρέο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνπλ ψζηε νη επελδπηέο 

λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο, (Αγγειφπνπινο, 2010). 

 

Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη απηή ε ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθφξεζεο είλαη βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ηξαπεδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ θαη εθηίκεζεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Θεσξεί 

αθφκα, φηη ε πεηζαξρία ζηελ αγνξά απνηειεί κέζν ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Οη ηξάπεδεο απνθαζίδνπλ πνηα ζηνηρεία ζα δεκνζηνπνηήζνπλ κε βάζε ην θξηηήξην ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο. Αλ νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά, ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη εκπηζηεπηηθά 

ζηνηρεία, φπσο πξντφληα ή ζπζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο. Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξίεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηψζνπλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή 

ηνπο πειάηεο ηνπ, (απνπηδφγινπ θαη Πεληφηεο, 2009). 

 

2.3 Ζ αλαγθαηόηεηα αλαζεώξεζεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο II 

Με ην δεχηεξν χκθσλν βειηηψζεθαλ θαη επεθηάζεθαλ νη θαλφλεο θαη νη ξπζκίζεηο, 

πνπ αλαθέξνληαη  ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, αιιά θαη επηπιένλ 

ζηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ πεηζαξρία απηψλ ζηελ αγνξά, (Αγγειφπνπινο, 

2010). Ζ επνπηηθή εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα δείρλεη ηε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο 

απφ επίπεδν καθξνπξνιεπηηθήο ζε επίπεδν κηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο.  Ζ θχξηα 

δηαθνξνπνίεζε απφ ην πξψην χκθσλν αθνξά ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ., 

(Υξηζηφπνπινο θαη Νηφθαο, 2012). 

 

Σα δηδάγκαηα απφ ηελ θξίζε παξαηαχηα, αλέδεημαλ νξηζκέλεο αδπλακίεο ηνπ πιαηζίνπ. 

Ζ Βαζηιεία II ππνηίκεζε θάπνηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη ππεξεθηίκεζε ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα ηνπο δηαρεηξηζηνχλ. Δπίζεο απνδείρζεθε φηη νξηζκέλα 

θεθάιαηα, ηδίσο ηα ζπκπιεξσκαηηθά, ηειηθά δελ κπνξνχζαλ λα απνξξνθήζνπλ δεκίεο 

ηθαλνπνηεηηθά  θαη έηζη νη επνπηηθέο αξρέο έθξηλαλ αλαγθαίν λα αλαζεσξήζνπλ ηνπο 

νξηζκνχο ησλ θεθαιαίσλ, (Καιθάνγινπ, 2012).  
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Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε μεθίλεζε σο γλσζηφλ ην 2007 απφ ηα 

ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ Ζ.Π.Α., πνπ δφζεθαλ ζε δαλεηνιήπηεο κεησκέλεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ απέλαληη ζε πξντφληα θαη 

παξάγσγα κεηαθνξάο θηλδχλνπ θινλίζηεθε ζνβαξά, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επηζθαιψλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Σν επελδπηηθφ θαη θαηαζεηηθφ θνηλφ δελ εκπηζηεπφηαλ πιένλ  ηηο 

αλαθνηλψζεηο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπο  ηε ρεηξφηεξε ζέζε βξίζθνληαλ 

κεγάιεο επελδπηηθέο ηξάπεδεο πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηνμηθά ηηηινπνηεκέλα 

πξντφληα πςεινχ θηλδχλνπ. Σν 2008 ην γεγνλφο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Lehman Brothers 

θαη άιισλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ νδήγεζε ζηελ απψιεηα φζεο εκπηζηνζχλεο είρε 

απνκείλεη. Ζ ζπλέρεηα έδεημε ην ζπζηεκηθφ ραξαθηήξα ηεο θξίζεο, θαζψο  ζαλ ληφκηλν 

ε κία ηξάπεδα θαηέξξεε κεηά ηελ άιιε, αιιάδνληαο ξηδηθά ην παγθφζκην ηξαπεδηθφ 

ηνπίν θαη θπξίσο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, (Ξαθά, 2011). Ζ αλαγθαηφηεηα πεξί 

απνθαηάζηαζεο ηεο πίζηεο ήηαλ πξνθαλήο θαη επηηαθηηθή θαη απαηηνχζε δηεζλή 

ζπληνληζκφ. Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο επηδεηνχζε εμπγίαλζε θαη έλα κέιινλ πην 

ζηαζεξφ, ιηγφηεξν κνριεπκέλν, πην επαίζζεην ζηνπο θηλδχλνπο θαη ιηγφηεξν επηξξεπέο 

ζηηο θξίζεηο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε νκάδα ησλ G-20  πξνρψξεζε ζηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ηζρχνληνο κέρξη ηφηε θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο II, 

(Υαξδνχβειεο, 2011β).  

 

2.3.1 Σα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο II 

Καηαξρήλ, ε ζηάζκηζε θηλδχλνπ ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Βαζηιείαο II 

βαζίδεηαη ζε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν, ην νπνίν ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ φηη απηή 

είλαη ακεηάβιεηε ζε ζρέζε κε ην ραξηνθπιάθην, δειαδή ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη 

γηα λα ππνζηεξίμεη ηα δάλεηα ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη κφλν απφ ηνλ θίλδπλν ηνπ δαλείνπ 

θαη φρη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην νπνίν αλήθεη, (Gordy, 2003). Απηφ θαζηζηά εχθνιε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, αιιά έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη δελ αληαλαθιά ηε 

ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο σο επηξξνή ζηνλ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, (BCBS, 

2005). Έηζη νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηνλδήπνηε 

ηχπν δαλείνπ, απιά απμάλνληαη γξακκηθά αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο έθζεζεο, 

δειαδή ε δηαθνξνπνίεζε είλαη κηα απιή ππφζεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ «ηηκσξείηαη» 

ε ζπγθέληξσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, φπσο ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί γηα παξάδεηγκα ζην 

πιαίζην ελφο ηεηξαγσληθνχ κνληέινπ, πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο ηππηθέο απνθιίζεηο απφ 

έλα δηαθνξνπνηεκέλν ζεκείν αλαθνξάο, (Blundell-Wignall and  Atkinson, 2010). 
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Ζ ζπλεηζθνξά κηαο έθζεζεο ζην κνληέιν VAR είλαη ακεηάβιεηε ζε ζρέζε κε ην 

ραξηνθπιάθην κφλν αλ: πξψηνλ, ε εμάξηεζε αλάκεζα ζηα αλνίγκαηα πξνέξρεηαη απφ 

έλαλ θαη κνλαδηθφ παξάγνληα ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ν νπνίνο είλαη παγθφζκηνο, αθνχ 

ππνηίζεηαη φηη εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ παγθνζκίσο, θαη 

δεχηεξνλ: ε έθζεζε είλαη πνιχ κηθξή, (Gordy, 2003). Αληίζεηα εκείο γλσξίδνπκε φηη ε 

πξφζθαηε θξίζε πξνήιζε απφ ηελ αγνξά θαηνηθηψλ ζηηο Ζ.Π.Α., δειαδή απφ έλαλ 

θίλδπλν κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ελψ ηα αλνίγκαηα ήηαλ αξθεηά 

κεγάια, (Blundell-Wignall and  Atkinson, 2010). 

 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ, 

(BIS, 2009) «Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη ππεξθπθιηθφ φηαλ ε 

δπλακηθή ηνπ θαη ε δπλακηθή ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο εληζρχνπλ ε κία ηελ άιιε, 

απμάλνληαο ην εχξνο ησλ εμάξζεσλ θαη ησλ πθέζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ θαη 

ππνλνκεχνληαο ηε ζηαζεξφηεηα ηφζν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, φζν θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο». 

 

 Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο II απνδείρζεθε ππεξθπθιηθφ, αθνχ ζηελ πξάμε θάλεθε φηη 

νη επελδπηέο έηεηλαλ λα ππνηηκνχλ ηνπο θηλδχλνπο ζε πεξηφδνπο επεκεξίαο θαη λα ηνπο 

ππεξεθηηκνχλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Ζ κφριεπζε εμαξηάηαη απφ ηηο 

ηηκέο ηεο αγνξάο. Δίλαη πςειή ζε θαιέο πεξηφδνπο θαη ην αληίζεην ζε θαθέο πεξηφδνπο. 

Αλ νη ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δε ιακβάλνπλ ππφςε νξζά ηηο κειινληηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο, ηφηε πξνθχπηεη ππεξθπθιηθφηεηα. Οη κεηξήζεηο θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ 

έηεηλαλ λα αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο αληί ζε νιηζηηθέο κεηξήζεηο 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ θχθινπ. Οη πνιηηηθέο πίζησζεο αληηζπκβαιινκέλνπ ήηαλ απζηεξέο ζε 

δχζθνιεο πεξηφδνπο θαη ραιαξέο ζε θαιέο πεξηφδνπο.  

  

Ζ Βαζηιεία II δελ έιαβε ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηεο ππεξθπθιηθφηεηαο. Οη ηξάπεδεο 

κπνξνχζαλ λα ειέγρνπλ ηα ζηαζκηζκέλα έλαληη θηλδχλνπ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηνπο κέζσ ξπζκηζηηθνχ αξκπηηξάδ θαη κεηαβάιινληαο ην ηξαπεδηθφ θεθάιαην πην 

άκεζα, κέζσ ησλ πνιηηηθψλ κεξίζκαηνο θαη ηεο αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ (πςειά 

κεξίζκαηα θαη επαλαγνξέο ζηηο θαιέο επνρέο θαη ην αληίζηξνθν), (Blundell-Wignall 

and  Atkinson, 2010). 

 

Σέινο, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πεηζαξρίαο ζηελ αγνξά αληαλαθιάηαη ζηελ 

απνδνρή ηεο εζθαικέλεο αληίιεςεο «πνιχ κεγάια γηα λα αθεζνχλ λα ρξενθνπήζνπλ» 
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(too big to fail). Σν κεγάιν κέγεζνο κηαο ηξάπεδαο δε ζεκαίλεη φηη απνθιείεηαη απηή λα 

ρξενθνπήζεη. Οη κεγάιεο ηξάπεδεο ηείλνπλ λα αλαιακβάλνπλ κεγάινπο θηλδχλνπο 

επαλαπαπφκελεο ζην γεγνλφο φηη ην θξάηνο ζα παξέκβεη γηα λα ηηο ζψζεη, θνβνχκελν 

ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη κηα ηέηνηα θαηάξξεπζε ζε νιφθιεξν ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα. Απηή ε ζηάζε, αθελφο δείρλεη φηη πνιιέο κεγάιεο ηξάπεδεο πηζηεχνπλ φηη 

είλαη ππεξάλσ πεηζαξρίαο θαη αθεηέξνπ εγείξεη ην δήηεκα πεξί «εζηθνχ θηλδχλνπ» ηεο 

θξαηηθήο πξνζηαζίαο. Γηα παξάδεηγκα ε Lehman Brothers, κπξνζηά ζηελ επηθείκελε 

θαηάξξεπζή ηεο, δελ έθαλε ηίπνηα γηα λα αληιήζεη θεθάιαηα θαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε 

ηεο, αιιά πεξίκελε ηηο εμειίμεηο. Ζ θξαηηθή βνήζεηα φκσο δελ ήξζε θαη ηειηθά αθέζεθε 

λα ρξενθνπήζεη, (Calomiris, 2011). 

 

2.3.2 Γηαηί απέηπρε ε Βαζηιεία ΙΙ 

Σν επνπηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο II δελ πξφιαβε λα ειεγρζεί σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα απνζνβήζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κηαο θξίζεο, επεηδή ε παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 2007-08 ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηελ αξρή ηεο πξνζπάζεηαο 

εθαξκνγήο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, ηηο νπνίεο φξηδε ε Δπηηξνπή, (Καιθάνγινπ, 

2012).  ηελ αξρή ηεο θξίζεο ηνπ 2007, ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ ζε 

πνιιά θξάηε πνπ επιήγεζαλ απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, 

επεηδή ηα ελ ιφγσ θξάηε είραλ ελζσκαηψζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Βαζηιείαο II ζην εζληθφ 

ηνπο δίθαην. Ωζηφζν, ην γεγνλφο απηφ δελ ήηαλ αξθεηφ, ψζηε λα απνηξέςεη ηελ 

εθδήισζε θαη ηελ εμάπισζε ηεο θξίζεο, επεηδή ζπλεηέιεζαλ επηπιένλ παξάγνληεο: 

(Γθφξηζνο, 2011) 

 Ζ ππεξβνιηθή κφριεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα αίηηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, θαζψο δηάβξσζε ηνπο 

ζπληειεζηέο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, πνπ αξρηθά ήηαλ ηζρπξνί. Ζ 

κφριεπζε ήηαλ επίζεο απφξξνηα ηνπ θφζηνπο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ  

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, αθνχ νη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα ην κεηψζνπλ, 

θαηέθεπγαλ ζε ξπζκηζηηθφ αξκπηηξάδ θαη ππεξβνιηθή ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ. 

 Πνιιέο ηξάπεδεο δε δηέζεηαλ επαξθή απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο. Ζ θξίζε αλέδεημε 

ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα εμαληιεζεί ε ξεπζηφηεηα ελφο ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο II δελ πξνέβιεπε θαλφλεο γηα ηελ 

πξφιεςε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, αληηζέησο νη ηξάπεδεο είραλ ηελ επρέξεηα 

λα  ππνινγίδνπλ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα θάιπςε έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, βάζεη  εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Απηφ είρε 
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σο ζπλέπεηα λα επεθηείλνληαη πηζησηηθά ζε πεξηφδνπο αλάπηπμεο ελψ λα 

πεξηνξίδνπλ ηε ρνξήγεζε δαλείσλ ζε πεξηφδνπο χθεζεο.   

  

Ζ επνπηηθή λνκνζεζία, φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην δεχηεξν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο, 

δελ κπφξεζε λα ειέγμεη ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο, πνπ ραξαθηήξηδε ηηο ζπλαιιαγέο ζε 

παξάγσγα πξντφληα θαη ηηο εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ. ηφρνο ηεο θαηλνηνκίαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεραληθήο είλαη ε δεκηνπξγία πξντφλησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δληνχηνηο, ε θαηάρξεζή ηνπο 

φπσο απνδείρζεθε, νδεγεί ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα. Σν επνπηηθφ πιαίζην δελ 

θαηάθεξε λα πεξηνξίζεη ηελ θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα ειέγμεη ηελ νξζνινγηθή 

ρξήζε ησλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη θπξίσο 

ε ζρέζε θηλδχλνπ θαη απφδνζεο πνπ πξνζέθεξαλ, δελ έγηλε θαηαλνεηή απφ ηνπο 

επελδπηέο, νη νπνίνη δε δίζηαζαλ λα ηα εληάμνπλ ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο αγλνψληαο ηηο 

ζπλέπεηεο, (παξηηψηεο θαη ηνπξλάξαο, 2010). 
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3. ΣO YΜΦΧΝΟ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ III 

3.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Βαζηιείαο III 

Οη πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ παγθνζκίσο ζήκεξα 

ζπληνλίδνληαη απφ ηελ νκάδα ησλ 20 πινπζηφηεξσλ θξαηψλ (G-20),  ην πκβνχιην 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (FSB) θαη ην πκβνχιην ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Σξαπεδηθή Δπνπηεία, (Υαξδνχβειεο, 2011β). ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ε 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, σο αληίδξαζε ζηελ πξφζθαηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε, ην 2008 παξνπζίαζε ην αλαζεσξεκέλν πιαίζην θαλφλσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ, (Υξηζηφπνπινο θαη Νηφθαο, 2012).  

 

Ζ Βαζηιεία III νπζηαζηηθά δελ απνηειεί κηα λέα ζπκθσλία, αιιά βειηηψλεη θαη 

ζπκπιεξψλεη ηε Βαζηιεία II, δηαηεξψληαο ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ησλ ηξηψλ ππιψλσλ. 

Με ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε δηαθάλεηα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ε 

Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε, πξνηείλεη 

αιιαγέο ζε κηθξνπξνιεπηηθφ θαη καθξνπξνιεπηηθφ επίπεδν, (Υξηζηφπνπινο θαη 

Νηφθαο, 2012). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζε πεξηφδνπο θξίζεο θάζε ηξάπεδαο μερσξηζηά αιιά θαη 

ηελ πξφιεςε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο ππεξθπθιηθφηεηαο, (Γθφξηζνο, 2011). 

 

3.2 Σξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο ζύκθσλα κε ηε Βαζηιεία III 

3.2.1 Απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

Σν ηξίην χκθσλν δίλεη έκθαζε ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, ηε δηαθάλεηα θαη ηε 

ζπλέπεηα ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ησλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επξσζηία ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζέηεη 

απζηεξφηεξα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ θεθαιαίσλ σο ίδηα, ελψ παξάιιεια έκθαζε 

δίλεηαη ζην χςνο ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ σο πξνο ην ζηαζκηζκέλν έλαληη 

θηλδχλσλ ελεξγεηηθφ, (Υξηζηφπνπινο θαη Νηφθαο, 2012).  

 

Έηζη δηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ: (BCBS, 2011) 

 Σα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Tier 1 capital) 

 Σα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα (Tier 2 capital) 

 

Σα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ζην λέν πιαίζην απνηεινχλ ην ιηγφηεξν ην 6% ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ έλαληη θηλδχλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ ζηε Βαζηιεία II ην 

πνζνζηφ αλεξρφηαλ ζε 4%. 
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Σα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απνξξφθεζε δεκηψλ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ηξάπεδα παχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ή βξίζθεηαη πξν ησλ ππιψλ κηαο 

ελδερφκελεο εθθαζάξηζεο. ηα πιαίζηα ηεο Βαζηιείαο III ην χςνο ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ θεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζε 2%.  

  

Σν ηξηηνγελέο (Tier 3)  θεθάιαην, δειαδή ηα ζηνηρεία γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ 

αγνξάο θαηαξγνχληαη.  

 

Καηά ζπλέπεηα, ηα ζπλνιηθά επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα (Tier 1 + Tier 2) εμαθνινπζνχλ 

φπσο θαη ζηε Βαζηιεία II λα απνηεινχλ θαη’ ειάρηζην ην 8% ησλ ζηαζκηζκέλσλ έλαληη 

θηλδχλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 

ηε Βαζηιεία III ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Tier 1 capital) ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: (BCBS, 2011) 

 Κχξηα ζηνηρεία (Common Equity Tier 1 capital) 

 Πξφζζεηα ζηνηρεία (Additional Tier 1 capital) 

 

Σα θχξηα ζηνηρεία (Common Equity Tier 1 capital) έρνπλ ην ίδην λφεκα φπσο θαη ζηε 

Βαζηιεία II, αιιά ηα θξηηήξηα έληαμεο ζηνηρείσλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη πην 

απζηεξά ζην λέν πιαίζην, θαζψο επίζεο απμήζεθε θαη ην απαηηνχκελν χςνο ηνπο απφ 

2% ζε 4,5%. ηνηρεία ηα νπνία εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη: (BCBS, 

2011) 

 Απνηειέζκαηα εηο λένλ 

 Κνηλέο κεηνρέο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ ηξάπεδα 

 Κνηλέο κεηνρέο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ζπγαηξηθέο ηεο ηξάπεδαο ππφ 

πξνυπνζέζεηο 

 Πιενλάζκαηα απφ ηελ έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 

 Αθαλή απνζεκαηηθά 

 

Σα πξφζζεηα ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ: (Γθφξηζνο, 2011) 

 Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη νκνινγηαθνχο ηίηινπο πνπ πιεξνχλ κηα ζεηξά απφ 

πξνυπνζέζεηο φπσο : 

 έρνπλ εθδνζεί θαη έρεη θαηαβιεζεί πιήξσο ην πνζφ ηεο έθδνζεο 

 είλαη κεησκέλεο εμαζθάιηζεο έλαληη ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ πηζησηψλ 

 είλαη κε θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο 
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 δελ πεξηέρνπλ ξήηξα πξνζαχμεζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζήο 

ηνπο θαη δελ έρνπλ εκεξνκελία σξίκαλζεο 

 κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ απφ ηνλ 

εθδφηε ηνπο θαη θάησ απφ πξνυπνζέζεηο (BCBS, 2011) 

 Σίηινπο κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηέρνπλ ηξίηνη, έρνπλ εθδνζεί 

απφ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ επνπηεία ηνπο θαη 

δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα θχξηα ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 Σε δηαθνξά απφ ηελ έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. 

 

3.2.2 Σν θεθαιαηαθό απόζεκα ζπληήξεζεο (Capital Conservation Buffer) 

ε νκαιέο πεξηφδνπο νη ηξάπεδεο ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδνπλ έλα 

πεξηζψξην δηαηήξεζεο θεθαιαίσλ, κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηείηαη δπλεηηθά γηα ηελ 

απνξξφθεζε δεκηψλ ζε πεξηφδνπο χθεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη πάληα ηα ειάρηζηα 

φξηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Πξφθεηηαη γηα ην θεθαιαηαθφ απφζεκα ζπληήξεζεο, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ θχξηα ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ζηελ νπζία 

απνηειεί επέθηαζε ησλ ειαρίζησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, (BCBS, 2010). Σν δε χςνο ηνπ 

αλέξρεηαη ζε 2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαζκηζκέλσλ έλαληη θηλδχλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο ηξάπεδαο. ε πεξίπησζε πνπ κηα ηξάπεδα θάλεη ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ 

απνζέκαηνο γηα λα θαιχςεη δεκίεο, νθείιεη λα ην επαλαθηήζεη κεηψλνληαο ηε δηαλνκή 

θεξδψλ θαη ηα κπφλνπο ζην πξνζσπηθφ θαη ηε δηνίθεζε. 

  

Ζ εθαξκνγή ηνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1
ε 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ζηαδηαθά κέρξη ην 2019, ή θαη λσξίηεξα αλ θξηζεί απαξαίηεην αλάινγα 

κε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε πνπ ζα ζεκεησζεί, (BCBS, 2011). 

 

3.2.3 Σν αληηθπθιηθό απόζεκα θεθαιαίνπ (Countercyclical Buffer) 

Έλα επηπιένλ απφζεκα πνπ ζπκπιεξψλεη ην θεθαιαηαθφ απφζεκα ζπληήξεζεο 

ζπζηήλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. Ο ιφγνο γηα ην αληηθπθιηθφ απφζεκα 

θεθαιαίνπ, ην νπνίν επίζεο ζα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ θχξηα ζηνηρεία ησλ 

βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ζα θπκαίλεηαη απφ 0% έσο 2,5% αλάινγα κε ηελ εμέιημε 

ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ηηο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ην βαζκφ ηεο πηζησηηθήο 

επέθηαζεο ζε κία ρψξα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ελεξγνπνίεζή ηνπ θαη ν αθξηβήο θαζνξηζκφο 

ηνπ χςνπο ηνπ επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ αξκφδησλ εζληθψλ επνπηηθψλ 

αξρψλ, (BCBS, 2011). 
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Ζ εηζαγσγή ηνπ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο ζπληήξεζεο θαη ηνπ αληηθπθιηθνχ 

απνζέκαηνο θεθαιαίνπ αληαλαθιά ηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ππεξθπθιηθφηεηαο θαη ην καθξνπξνιεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ λέσλ δηαηάμεσλ, (Blundell-

Wignall, and Atkinson, 2010). 

  

3.2.4 Ο δείθηεο κόριεπζεο (Leverage ratio) 

Τςειή κφριεπζε ζεκαίλεη ιηγνζηά ίδηα θεθάιαηα θαη πςειφ δαλεηζκφ ζε ζρέζε κε ην 

ελεξγεηηθφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ελψ  απνκφριεπζε  ζηελ νπζία είλαη ε 

άξλεζε λένπ δαλεηζκνχ ζηα ηδξχκαηα, (Υαξδνχβειεο, 2011α). 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία πνιιέο ηξάπεδεο δεκηνχξγεζαλ πςειφ βαζκφ κφριεπζεο ζηα 

ζηνηρεία εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη ε επνπηεία ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν είλαη εθηελήο. ηαλ μέζπαζε ε θξίζε, νη ηξάπεδεο αλαγθάζηεθαλ λα 

πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο απνκφριεπζεο, αζθψληαο πίεζε ζηηο ηηκέο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε θίλεηξα γηα επηπιένλ 

απνκφριεπζε. Έηζη, ε θαηάζηαζε νδεγήζεθε  ζε έλα θαχιν θχθιν αχμεζεο θηλδχλσλ, 

επηπιένλ κείσζεο θεθαιαίσλ θ.ν.θ., (Acharya and Schnabl, 2009). Ο δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο είλαη κελ έλα κέηξν επαίζζεην ζηε κεηαβνιή ησλ θηλδχλσλ, 

σζηφζν δελ απεηθνλίδεη πιήξσο ηε δηαδηθαζία απνκφριεπζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν,  

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ε Δπηηξνπή εηζήγαγε έλα  

δείθηε κφριεπζεο πνπ δελ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηνλ θίλδπλν, (Καιθάνγινπ ,2012), 

κε ζθνπφ λα απνηξέπεηαη ν πεξεηαίξσ δαλεηζκφο ησλ ηξαπεδψλ, πνπ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο αληηκεηψπηζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηνπ ππέξκεηξνπ δαλεηζκνχ 

ηνπο, (Υξηζηφπνπινο θαη Νηφθαο, 2012).  

 

Σν ειάρηζην χςνο ηνπ δείθηε κφριεπζεο νξίδεηαη ζε 3%, ην νπνίν ζα αμηνινγεζεί θαηά 

ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλχπαξμε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ κέρξη ην 2017 ε Δπηηξνπή λα θαηαιήμεη ζηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ.  Τπνινγίδεηαη δε σο ν ιφγνο ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, βάζεη 

ηνπ νξηζκνχ ησλ λέσλ θαλνληζκψλ, πξνο ηα αλνίγκαηά ηνπο εληφο θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ, ρσξίο λα ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηέο θηλδχλνπ, (BCBS, 2011). Ήηνη 

απινχζηεξα: 

Γείθηεο κφριεπζεο = 
χΔλεξγεηηθν χλνιν

Κεθάιαηα Ίδηα Βαζηθά
≥ 3% 

http://academic.research.microsoft.com/Author/544162/viral-v-acharya
http://academic.research.microsoft.com/Author/4466045/philipp-schnabl
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Ζ αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηζνχηαη κε ην ελεξγεηηθφ κείνλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

ηξάπεδαο ζε ηξίηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, πςειή κφριεπζε ζεκαίλεη πην επαίζζεην θεθάιαην 

ζηηο κεηαβνιέο ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ. Αθφκα ε πςειή κφριεπζε ζπλεπάγεηαη 

κεγαιχηεξν θίλδπλν, θαζψο ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο 

ηξάπεδαο.  

 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ δείθηε ζπληζηά ε απιφηεηά ηνπ θαη ην κηθξφ θφζηνο 

παξαθνινχζεζεο θαη ζε αληίζεζε κε ην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ειαρηζηνπνηεί 

ηνλ θίλδπλν ηνπ ππνδείγκαηνο. Αλ θαη απνηειεί κέηξν κηθξνπξνιεπηηθήο θχζεο, έρεη 

θαη καθξνπξνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ πεξηνξίδεη ην ξπζκηζηηθφ αξκπηηξάδ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ηελ επηιεθηηθή ρξήζε θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. Σέινο, έρεη αληηθπθιηθφ 

ραξαθηήξα, επεηδή εκπνδίδεη ηνλ ππέξκεηξν δαλεηζκφ ησλ ηξαπεδψλ ζε πεξηφδνπο 

αλφδνπ  θαη ην αληίζηξνθν ζε πεξηφδνπο χθεζεο, (Καιθάνγινπ, 2012). 

 

3.2.5 πληειεζηέο ξεπζηόηεηαο 

3.2.5.1 Ο ζπληειεζηήο θάιπςεο ξεπζηόηεηαο (Liquidity Coverage Ratio) 

Ζ Βαζηιεία III έρεη εθδψζεη ην πιήξεο θείκελν γηα ηνλ αλαζεσξεκέλν δείθηε θάιπςεο 

ξεπζηφηεηαο ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2013. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ησλ θαλνληζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ έρνπκε έλα πξαγκαηηθά παγθφζκην, ειάρηζην φξην ηξαπεδηθήο ξεπζηφηεηαο, 

(BCBS, 2013a). 

 

Ο ζθνπφο ηνπ ζπληειεζηή είλαη ε πξνψζεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο βξαρππξφζεζκα, αιιά θαη ε δηαζθάιηζε φηη ε ηξάπεδα θαηέρεη 

επαξθή, κε δεζκεπκέλα, πςειήο πνηφηεηαο ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

(High Quality Liquid Assets - HQLA), ηα νπνία κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ άκεζα κε 

κηθξή ή θακία απψιεηα αμίαο ζηηο ηδησηηθέο αγνξέο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο 

ξεπζηφηεηαο θάησ απφ έλα αθξαίν ζελάξην θξίζεο ξεπζηφηεηαο ηξηάληα 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

 

Ο ζπληειεζηήο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο απνηειείηαη απφ δχν ζπζηαηηθά, 

 ην απφζεκα πςειήο πνηφηεηαο ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ(HQLA) 

 ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ (Total Net Cash Outflows - TNCO) 

θαη νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπο: 

LCR = 
εκεξψλ θψλεκεξνινγηα 30 επφκελσλ TNCO

HQLA Απφζεκα
 ≥ 100% 
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Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζηνηρείν σο πςειήο πνηφηεηαο ξεπζηνπνηήζηκν ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκν ζε πεξηφδνπο αθξαίσλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, λα είλαη θαηάιιειν λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο. Οξηζκέλνη ηχπνη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα HQLA, ππφθεηληαη ζε κηα ζεηξά απφ πεξηθνπέο. 

 

Σα HQLA απνηεινχληαη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπηπέδνπ 1 θαη Δπηπέδνπ 2. 

 

Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Δπίπεδνπ 1 πεξηιακβάλνπλ γεληθά κεηξεηά, απνζεκαηηθά  

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη νξηζκέλνπο εκπνξεχζηκνπο ηίηινπο απφ θξαηηθέο αξρέο 

θαη  θεληξηθέο ηξάπεδεο. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη απφ ηα πιένλ πςειήο πνηφηεηαο, 

παξέρνπλ άκεζε ξεπζηφηεηα θαη δελ ππάξρεη φξην γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ηξάπεδα 

κπνξεί λα ηα θξαηήζεη, ψζηε λα είλαη ζπλεπήο κε ηνλ LCR. 

 

Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Δπηπέδνπ 2 ρσξίδνληαη ζε επηπέδνπ 2Α θαη επηπέδνπ 2Β. Σα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Δπίπεδνπ 2Α πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα θξαηηθά 

ρξεφγξαθα, θαιπκκέλα νκφινγα θαη εηαηξηθά ρξεφγξαθα. Σα επηπέδνπ 2Β 

πεξηιακβάλνπλ ρακειφηεξεο βαζκνινγίαο εηαηξηθά νκφινγα, ηηηινπνηεκέλεο 

απαηηήζεηο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη κεηνρέο πνπ πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Σα 

ζηνηρεία Δπηπέδνπ 2 δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 40% ηνπ ζπλφινπ ηνπ απνζέκαηνο 

ησλ HQLA κηαο ηξάπεδαο  θαη ηα ζηνηρεία Δπηπέδνπ 2Β ην 15%.  

 

Σν ζχλνιν ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ  αλακελφκελσλ 

ηακεηαθψλ εθξνψλ, κείνλ ην ζχλνιν ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ, ζην 

θαζνξηζκέλν ζελάξην αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο επφκελεο 30 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο. Οη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο πξέπεη λα απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ ην 75% ησλ 

ζπλνιηθψλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ εθξνψλ, δηαζθαιίδνληαο έλα ειάρηζην επίπεδν 

απνζέκαηνο HQLA αλά πάζα ζηηγκή, (BCBS, 2013b). 

 

Ζ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2015 νξίζηεθε σο ε εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπ LCR, αιιά ε ειάρηζηε 

απαίηεζε ζα μεθηλήζεη απφ ην επίπεδν ηνπ 60% απμαλφκελε ζηαδηαθά θαη ηζφπνζα 

θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κέρξη λα θηάζεη ην 100% απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2019 

(βι. Πίλαθα 3.1). Απηή ε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ ζρεδηάζηεθε 

έηζη, ψζηε λα κε δηαηαξάμεη ηελ νκαιή εμέιημε ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, (BCBS, 2013a). 
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Πίλαθαο 3.1 Υξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο LCR 

  

Πεγή: BCBS (2013a) 

 

Απφ ην 2019 θαη έπεηηα, ζε νκαιέο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο, ν θαλφλαο ζα απαηηεί λα 

κελ πέθηεη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή θάησ απφ ην 100%. Οη ηξάπεδεο ζα θξαηνχλ 

απνζέκαηα HQLA, σο άκπλα ζην ελδερφκελν θξίζεο ξεπζηφηεηαο, έηζη ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχλ ηελ απαίηεζε. Ωζηφζν, ζε πεξηφδνπο θξίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απηφ ην απφζεκα, κε απνηέιεζκα ν ζπληειεζηήο λα βξίζθεηαη θάησ απφ ην επηζπκεηφ 

επίπεδν ηνπ 100%, (BCBS, 2013b). 

 

3.2.5.2 Ο ζπληειεζηήο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδόηεζεο (Net Stable Funding Ratio) 

Πξνηάζεηο γηα ην ζπληειεζηή θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο δεκνζηεχζεθαλ ην 

2009 θαη ηειηθά ζπκπεξηιήθζεθε σο κέηξν ζην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο III, ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2012. Ζ Δπηηξνπή είρε ζέζεη ζε εθαξκνγή κηα απζηεξή δηαδηθαζία γηα 

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 εθδφζεθε ε 

αλαζεσξεκέλε έθζεζε, Basel III: The Net Stable Funding Ratio, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζηηο πην επηθίλδπλεο πνιηηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη 

παξάιιεια ζηελ πξνζπάζεηα επζπγξάκκηζεο κε ηνλ δείθηε θάιπςεο ξεπζηφηεηαο, 

(BCBS, 2014a).  

 

Οη θπξηφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ ηειηθή έθζεζε αθνξνχλ ηελ 

απαηηνχκελε ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε γηα: (BCBS, 2014a) 

 βξαρππξφζεζκα αλνίγκαηα ηξαπεδψλ θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

 παξάγσγα αλνηγκάησλ, θαη 

 ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ηνπνζεηνχληαη σο εγγχεζε γηα ηα ζπκθσλεηηθά 

παξαγψγσλ. 

 

Ο ζπληειεζηήο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο πνζφηεηαο 

ηεο δηαζέζηκεο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ απαηηνχκελε ζηαζεξή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε 100% ζε ζπλερή βάζε.  
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NSFR = 
εζερξεκαηνδφη ζηαζεξή εΑπαηηνχκελ

εζερξεκαηνδφη ζηαζεξή Γηαζέζηκε
≥ 100% 

 

Ζ δηαζέζηκε ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε νξίδεηαη σο ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ, πνπ αλακέλεηαη λα είλαη αμηφπηζην κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηα έλα 

έηνο. Σν πνζφ ηεο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απαηηείηαη απφ έλα ίδξπκα, είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ησλ 

δηαθφξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ θαηέρνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ θνξέα, θαζψο θαη  

ησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ηεο  αλνηγκάησλ.  

 

Δπεηδή ν ζπληειεζηήο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο απνηειείηαη θπξίσο απφ 

δηεζλείο νξηζκνχο θαη εμαθξηβψζεηο, κεηψλεηαη ην ράζκα κέηξεζεο ηεο δηαζέζηκεο θαη 

απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο. Μεξηθά ζηνηρεία σζηφζν, ππφθεηληαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα θάζε έζλνπο. Αθφκα, ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε, αλαγλσξίδεηαη ην 

γεγνλφο φηη, θάησ απφ απζηεξέο ζπλζήθεο, νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ είλαη αιιειέλδεηα θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νπδέηεξα ζε φξνπο 

αλαινγίαο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Ζ επνπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θηλδχλνπ ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ επνπηηθψλ εξγαζηψλ. Οη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

απαηηήζνπλ απφ κηα κεκνλσκέλε ηξάπεδα λα πηνζεηήζεη απζηεξφηεξα πξφηππα, ψζηε 

λα αληηθαηνπηξίδεη ην πξνθίι ηνπ θηλδχλνπ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

επφπηε ηεο σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηεο, (BCBS, 2014b). 

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ ζπληειεζηή είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο ηξάπεδεο λα δηαηεξνχλ πνιηηηθέο 

ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζρέζε κε ηηο εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κεηψλνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα κηα δηαηαξαρή ζηηο θαλνληθέο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κηαο ηξάπεδαο λα θινλίζεη ηε ξεπζηφηεηά ηεο θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα ηίζεηαη θίλδπλνο θαηάξξεπζήο ηεο θαη ελδερνκέλσο κηα δηεπξπκέλε 

ζπζηεκηθή πίεζε, (BCBS, 2014a). 
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Πίλαθαο 3.2 Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο - Βαζηιεία ΗΗΗ 

Δληζρχεη ηε κηθξνπξνιεπηηθή ξχζκηζε θαη ηελ επνπηεία, θαη πξνζζέηεη κηα καθξνπξνιεπηηθή επηθάιπςε πνπ πεξηιακβάλεη θεθαιαηαθά απνζέκαηα αζθαιείαο 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: BIS, αθξηβήο κεηάθξαζε απφ ηε ζπγγξαθέα                                

 Κεθάιαην       Ρεπζηόηεηα  

Ό
ι
εο

 ν
η 

η
ξ

ά
π

εδ
εο

 
 

Ππιώλαο 1 Ππιώλαο 2 Ππιώλαο 3 Παγθόζκην πξόηππν  ξεπζηόηεηαο θαη 

επνπηηθή παξαθνινύζεζε 

 

Γείθηεο θάιπςεο ξεπζηόηεηαο 

Ο δείθηεο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο (LCR) ζα απαηηεί απφ 

ηηο ηξάπεδεο λα δηαηεξνχλ  επαξθείο πνζφηεηεο ξεπζηψλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πςειήο πνηφηεηαο ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε έλα ζελάξην αληνρήο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο δηάξθεηαο 30 εκεξψλ πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. 

 

Γείθηεο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδόηεζεο 
Ο δείθηεο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο (NSFR) 

είλαη έλαο πην  καθξνπξφζεζκνο δηαξζξσηηθφο δείθηεο 

πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

αλαληηζηνηρίεο ξεπζηφηεηαο. Καιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη παξέρεη θίλεηξα ζηηο ηξάπεδεο γηα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηαζεξέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Αξρέο Οξζήο Γηαρείξηζεο  θαη Δπνπηείαο Κηλδύλσλ 

Ρεπζηόηεηαο  
Οη νδεγίεο ηεο επηηξνπήο ηνπ 2008  Αξρέο Οξζήο 

Δηαρείξηζεο  θαη Επνπηείαο Κηλδύλσλ Ρεπζηόηεηαο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα δηδάγκαηα πνπ αληιήζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη βαζίδνληαη ζε κηα ζεκειηψδε 

αλαζεψξεζε ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ζε ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

 

Δπνπηηθή παξαθνινύζεζε 

Σν πιαίζην ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη έλα θνηλφ 

ζχλνιν  ζπζηεκάησλ κέηξεζεο παξαθνινχζεζεο ψζηε 

λα βνεζά ηηο επνπηηθέο αξρέο ζηνλ εληνπηζκφ θαζψο θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ηφζν 

ζε ηξαπεδηθφ επίπεδν φζν θαη επίπεδν ζπζηήκαηνο. 

 

Κεθάιαην  Κάιπςε θηλδύλνπ Μόριεπζε  Γηαρείξηζε  θαη επνπηεία 

θηλδύλσλ  

Πεηζαξρία ηεο   

αγνξάο 

Πνηόηεηα θαη επίπεδν θεθαιαίσλ 
Μεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο θνηλέο 

κεηνρέο. Σν ειάρηζην ζα απμεζεί ζε 

4,5% ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

ζηαζκηζκέλνπ θηλδχλνπ, κεηά ηηο 

αθαηξέζεηο. 

 

Απνξξόθεζε δεκηώλ θεθαιαίνπ 

ηε ρξνληθή ζηηγκή κε 

βησζηκόηεηαο 

Οη ζπκβαηηθνί φξνη ησλ 

θεθαιαηαθψλ κέζσλ ζα 

πεξηιακβάλνπλ κηα ξήηξα πνπ 

επηηξέπεη - θαηά ηελ θξίζε ηεο 

αξκφδηαο αξρήο - δηαγξαθή ή 

κεηαηξνπή ζε θνηλέο κεηνρέο, εάλ ε 

ηξάπεδα θξίλεηαη κε βηψζηκε. Ζ 

αξρή απηή απμάλεη ηε ζπκβνιή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ επίιπζε 

κειινληηθψλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα κεηψλεη ηνλ εζηθφ 

θίλδπλν. 

 

Απόζεµα αζθαιείαο δηαηήξεζεο 

θεθαιαίνπ  

Πεξηιακβάλεη θνηλέο κεηνρέο 2,5% 

ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

ζηαζκηζκέλνπ θηλδχλνπ, 

αλεβάδνληαο ηηο ζπλνιηθέο θνηλέο 

κεηνρέο ζε 7%. Πεξηνξηζκνί ζηηο 

δηαθξηηηθέο  θαηαλνκέο ησλ 

ηξαπεδψλ ζα επηβάιινληαη φηαλ νη 

ηξάπεδεο βξίζθνληαη ζην εχξνο ηνπ  

απνζέκαηνο αζθαιείαο. 

 

Αληηθπθιηθό Απόζεκα Αζθαιείαο  

Δπηβάιιεηαη εληφο ελφο εχξνπο απφ 

0-2,5% πνπ απνηειείηαη απφ θνηλέο 

κεηνρέο, φηαλ νη αξρέο θξίλνπλ φηη ε 

πηζησηηθή επέθηαζε ζπλεπάγεηαη 

κία απαξάδεθηε ζπζζψξεπζε 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. 

Σηηινπνηήζεηο 
Δληζρχεη ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ γηα νξηζκέλεο 

πνιχπινθεο ηηηινπνηήζεηο. Απαηηεί απφ ηηο 

ηξάπεδεο λα δηεμάγνπλ πην απζηεξέο πηζησηηθέο 

αλαιχζεηο εμσηεξηθά  δηαβαζκηζκέλσλ αλνηγκάησλ 

ηηηινπνίεζεο. 

 

Υαξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ 

Ηδηαίηεξα κεγαιχηεξν θεθάιαην γηα ζπλαιιαγέο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο παξαγψγσλ, θαζψο θαη 

πνιχπινθεο ηηηινπνηήζεηο πνπ θαηέρεη ην 

ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ. Δηζαγσγή ελφο 

πιαηζίνπ αληνρήο αμίαο ζε θίλδπλν (value at risk) 

ψζηε λα κεηψζεη ηελ ππεξθπθιηθφηεηα. Μηα 

θεθαιαηαθή επηβάξπλζε γηα απμεκέλν θίλδπλν πνπ 

εθηηκά ηελ αζέηεζε θαη ηνπο θηλδχλνπο κεηαβνιήο 

κε ηηηινπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ιακβάλεη ππφςε ηε ξεπζηφηεηα. 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο αληηζπκβαιιόκελνπ 
Οπζηαζηηθή ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. Πεξηιακβάλεη: 

απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

αλνίγκαηνο,   θεθαιαηαθά θίλεηξα ψζηε νη 

ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηνχλ θεληξηθνχο 

αληηζπκβαιινκέλνπο γηα ηα παξάγσγα θαη 

κεγαιχηεξν θεθάιαην γηα αλνίγκαηα ηνπ 

επξχηεξνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. 

 

Σξαπεδηθά αλνίγκαηα έλαληη θεληξηθώλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ (CCPs) 
Ζ Δπηηξνπή έρεη πξνηείλεη φηη ηα εκπνξηθά 

αλνίγκαηα ζε έλαλ εηδηθφ CCP ζα ιακβάλνπλ 

ζπληειεζηή θηλδχλνπ 2% θαη ηα αλνίγκαηα ζε 

θεθάιαηα εθθαζάξηζεο ζε  εηδηθφ CCP ζα 

θεθαιαηνπνηνχληαη βάζεη κηαο κεζφδνπ πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ θίλδπλν θαη πνπ κε ζπλέπεηα θαη 

απιφηεηα εθηηκά ηνλ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηέηνηα θεθάιαηα εθθαζάξηζεο. 

Γείθηεο κόριεπζεο 
Έλαο δείθηεο 

κφριεπζεο πνπ δελ 

βαζίδεηαη ζηνλ 

θίλδπλν θαη 

πεξηιακβάλεη 

αλνίγκαηα  εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ζα 

ρξεζηκεχζεη σο 

αζπίδα πξνζηαζίαο 

γηα ηελ θεθαιαηαθή 

απαίηεζε κε βάζε 

ηνλ θίλδπλν. Δπίζεο, 

ζπκβάιιεη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο 

γεληθήο 

ζπζζψξεπζεο 

κφριεπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

πκπιεξσκαηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ Ππιώλα 2. 

Θέκαηα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο  θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ,   

αλαζχλζεζε ηνπ θηλδχλνπ 

ησλ αλνηγκάησλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ηηηινπνίεζεο,  δηαρείξηζε 

ησλ ζπγθεληξψζεσλ 

θηλδχλνπ,  παξνρή 

θηλήηξσλ γηα ηηο ηξάπεδεο 

κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

θαη ησλ απνδφζεσλ ζε 

καθξνπξφζεζκν επίπεδν, 

νξζέο πξαθηηθέο  

απνδεκίσζεο, πξαθηηθέο 

απνηίκεζεο,  ηεζη αληνρήο, 

ινγηζηηθά πξφηππα γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη 

ζψκαηα επνπηψλ. 

 

Αλαζεσξεκέλεο  

απαηηήζεηο δεκνζηνπνηήζεσλ  ηνπ 

Ππιώλα 3 
Οη απαηηήζεηο πνπ ζεζπίζηεθαλ 

ζρεηίδνληαη κε αλνίγκαηα ηηηινπνίεζεο 

θαη ηε ρνξεγία θνξέσλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ. Θα  απαηηεζνχλ 

εληζρπκέλεο δεκνζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ  ζπληζησζψλ ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηε ζπκθσλία 

ηνπο κε ηνπο ππνβιεζέληεο 

ινγαξηαζκνχο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

κηαο πεξηεθηηθήο εμήγεζεο γηα ην πψο ε 

ηξάπεδα ππνινγίδεη ηνπο δείθηεο  

ξπζκηζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο. 
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Δθηφο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, ηα παγθφζκηα ζεκαληηθά απφ ζπζηεκηθή άπνςε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (SIFIs) πξέπεη λα έρνπλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα 

απνξξνθεηηθφηεηαο δεκηψλ ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο ζνβαξφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ ζέηνπλ γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ζ Δπηηξνπή έρεη αλαπηχμεη κηα κεζνδνινγία πνπ 

πεξηιακβάλεη πνζνηηθνχο δείθηεο θαζψο θαη πνηνηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ παγθφζκησλ ζεκαληηθψλ απφ ζπζηεκηθή άπνςε ηξαπεδψλ (SIBs). Οη πξφζζεηεο απαηηήζεηο 

απνξξνθεηηθφηεηαο δεκηψλ πξέπεη λα πιεξνχληαη κε κηα πξννδεπηηθή θεθαιαηαθή απαίηεζε Κνηλψλ Μεηνρψλ ηεο Καηεγνξίαο 1 (CET1) πνπ θπκαίλεηαη απφ 1% έσο 2,5%, αλάινγα κε ηε 

ζπζηεκηθή ζεκαζία ηεο ηξάπεδαο. Γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ πςειφηεξε επηβάξπλζε SIB, κηα πξφζζεηε απνξξνθεηηθφηεηα δεκηψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1% ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί σο αληηθίλεηξν γηα λα απμεζεί νπζηαζηηθά ε παγθφζκηα ζπζηεκηθή ζεκαζία ηνπο ζην κέιινλ. Έλα ζπκβνπιεπηηθφ έγγξαθν δεκνζηεχζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην πκβνχιην 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ην νπνίν ζπληνλίδεη ην ζπλνιηθφ παθέην κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζέηνπλ ηα παγθφζκηα SIFIs.  
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3.3 Αμηνιόγεζε ηνπ ηξίηνπ πκθώλνπ ηεο Βαζηιείαο  

3.3.1 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο Βαζηιείαο III 

χκθσλα κε ηνλ Caruana (2010) ε Βαζηιεία III απνηειεί ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ 

επνπηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ηξαπεδψλ γηαηί ην αλαβαζκίδεη ζε ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο: 

1) Απμάλεη ην απαηηνχκελν επίπεδν ηδίσλ θεθαιαίσλ: ζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κηαο ηξάπεδαο, ηφζν ιηγφηεξν επάισηε είλαη απηή ζε 

πεξηφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. χκθσλα κε ηα λέα πξφηππα 

ππεξδηπιαζηάδεηαη ε πνζφηεηα θνηλψλ κεηνρψλ (Core Tier 1) πνπ πξέπεη λα 

θαηέρνπλ νη ηξάπεδεο απφ 2% ζε 4,5% θαη απμάλεηαη ην ειάρηζην Κεθάιαην 

Tier 1 απφ 4% ζε 6%. Δπηπιένλ, έλα ειάρηζην θεθαιαηαθφ απφζεκα αζθαιείαο 

ηεο ηάμεο ηνπ 2,5% απαηηείηαη ζαλ «καμηιάξη ηδίσλ θεθαιαίσλ». Καηά 

ζπλέπεηα, ζην ηέινο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ην ειάρηζην απαηηνχκελν 

ζπλνιηθφ θεθάιαην ζα είλαη 8% ζπλ 2,5% απφ ην απφζεκα αζθαιείαο. Απηέο νη 

αιιαγέο απνζθνπνχλ ζηελ εμέιημε ελφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα είλαη 

πην αλζεθηηθφ θαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλν ζε ελδερφκελεο κειινληηθέο 

πεξηφδνπο θξίζεο. 

2) Βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ: Σν κεηνρηθφ θεθάιαην 

κηαο ηξάπεδαο απνηειείηαη απφ δηάθνξα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ην θαζέλα απφ ηα 

νπνία έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επνκέλσο δηαθνξεηηθή ηθαλφηεηα 

λα απνξξνθά δεκίεο. (Zakka, 2010). Οη λέεο νδεγίεο, εθηφο ηνπ φηη αχμεζαλ ην 

επίπεδν απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ, παξέρνπλ έλα λέν, απζηεξφηεξν ηξφπν 

νξηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάπνηνη ηχπνη πνπ απνδείρζεθαλ 

επηθίλδπλνη θαη αλαμηφπηζηνη απνθιείζηεθαλ, κε απνηέιεζκα ε ηθαλφηεηα 

απνξξφθεζεο δεκηψλ ησλ ηξαπεδψλ λα έρεη απμεζεί ηφζν ζε πνζνηηθφ, φζν θαη 

ζε πνηνηηθφ επίπεδν. 

3) Μεηψλεη ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν: Σν ηξίην χκθσλν είλαη ην κφλν πνπ ιακβάλεη 

ππφςε φηη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δελ είλαη απνκνλσκέλεο νληφηεηεο, αιιά 

επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ Βαζηιεία 

III αλαγλσξίδεη ηε ζχλδεζε θαη αιιειεμάξηεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη παξνπζηάδεη 

ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνζηίζεηαη έλαο ειάρηζηνο δείθηεο κφριεπζεο 3%, έλαο βξαρππξφζεζκνο 

δείθηεο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο θαη έλαο πην καθξνπξφζεζκνο δείθηεο θαζαξήο 

ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ, νη πςειφηεξεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο 
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θαη εηδηθφηεξα ην θεθαιαηαθφ απφζεκα αζθαιείαο θαηαπνιεκνχλ ην πξφβιεκα 

ηεο ππεξθπθιηθφηεηαο. Ο Caruana (2010) απνθαιεί ην λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

αλαθνξηθά κε ην θεθάιαην «καθξνπξνιεπηηθή επηθάιπςε» γηαηί αζρνιείηαη κε 

ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν θαη ηηο δηαηαξαρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνζηαζεξνπνηήζνπλ ηε καθξννηθνλνκία. 

4) Γίλεη αξθεηφ πεξηζψξην ρξφλνπ νκαιήο κεηάβαζεο: Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα 

ηφζν ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε απαηηεί ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη γηα 

λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο φξηζε κηα κεηαβαηηθή 

πεξίνδν νθηψ εηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη κεηαβνιέο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηαδηαθά ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σν λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί πιήξσο 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019.   

 

3.3.2 Κξηηηθή θαη πξνθιήζεηο γηα ην επνπηηθό πιαίζην ηεο Βαζηιείαο III 

Παξφια απηά, ην πιαίζην ηεο Βαζηιεηαο III ζπγθεληξψλεη θαη ηελ θξηηηθή θαη 

ακθηζβήηεζε ησλ εξεπλεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο: 

  

Ζ θχξηα θξηηηθή πνπ δέρεηαη ε Βαζηιεία III, αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη ζηα ζηαζκηζκέλα έλαληη 

θηλδχλνπ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (Risk Weighted Assets), πνπ ππνινγίδνληαη απφ 

δπζθίλεηα πηζαλνινγηθά, νηθνλνκεηξηθά κνληέια ακθηβφινπ αλαιπηηθήο βάζεο. Απηά 

ηα κνληέια αθήλνπλ ζην ζχζηεκα άπιεην πεξηζψξην γηα «παηρλίδηα» ρεηξαγψγεζεο θαη 

ιφγσ ηεο δνκήο ηνπο, δελ είλαη ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπζηεκηθέο θξίζεηο πνπ 

βάιινπλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, (Micossi, 2013). Σν φηη ην ζχζηεκα είλαη 

αλνηρηφ ζε ηέηνηα παηρλίδηα, επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ εκπεηξία. Οη θεθαιαηαθνί δείθηεο 

πνπ βαζίδνληαη ζηνλ θίλδπλν, δελ κπνξνχλ λα δείμνπλ ηε δηαθνξά κηαο πγηνχο ηξάπεδαο 

θαη κηαο ηξάπεδαο πνπ είλαη ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο, (IMF, 2009; FSA, 2010;). 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Οιιαλδηθήο ηξάπεδαο SNS Reaal πνπ 

θαηέξξεπζε ζε κηα λχρηα, παξφιν πνπ πιεξνχζε ηνπο δείθηεο ηεο πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε άιια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο ην 

2008 ,ελψ ε αλαινγία ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ην ζχλνιν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θπκαηλφηαλ απφ θάησ ηνπ 20%, έσο πάλσ ηνπ 60%, απεηθνλίδνληαο 

φηη ίδηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ππφ ηε Βαζηιεία κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ ζε εληειψο 

δηαθνξεηηθά επίπεδα κφριεπζεο, (Carmassi & Micossi, 2012). 
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Ο Wolf (2010) ηζρπξίδεηαη φηη νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο, εμαθνινπζνχλ λα είλαη πνιχ 

ρακειέο θαη κηα λέα πηζαλή έμαξζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέεο πησρεχζεηο ηξαπεδψλ. 

πσο επηζεκαίλεη, νη απαηηήζεηο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα είλαη πνιχ πςειφηεξεο, 

ίζσο  20% ή 30%. Ζ απαίηεζε απηή θαίλεηαη εμσθξεληθή, απιψο επεηδή εκείο έρνπκε 

ζπλεζίζεη  ζε εμαηξεηηθά εχζξαπζηεο δνκέο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Bell and Paskelian (2013) ππνζηεξίδνπλ φηη νη απμεκέλεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ζα απμήζνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα απμήζεη ηα επηηφθηα πνπ ρξεψλνπλ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηνπο πειάηεο ηνπο. Οη πςειφηεξεο ρξεψζεηο ησλ 

επηηνθίσλ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα ησλ επελδχζεσλ ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα λα επηβξαδπλζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πνιιέο 

κειέηεο εληζρχνπλ απηή ηελ άπνςε, θαζψο έρνπλ δείμεη φηη νη απμήζεηο θεθαιαίνπ ζην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξα spreads, (Kashyap, 

Stein, and Hanson 2010; Angelini et al. 2011 ; Slovik and Coumede 2011).  

 

κσο αληίζεηα κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, ππνζηεξίδεηαη επίζεο φηη ε αχμεζε ησλ 

δεηθηψλ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο έρεη σο ζηφρν έλα πην πγηέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε 

κηθξφηεξε κφριεπζε. Οη κειέηεο πνπ εληζρχνπλ απηή ηελ άπνςε, δείρλνπλ φηη νη 

πςειφηεξνη δείθηεο ελαξκνλίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην θνηλσληθφ φθεινο, παξά κε ηελ 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηξαπεδψλ, (Admati and Hellwig, 2013).  

  

Γεληθά, απνηειεί κεηνλέθηεκα ην γεγνλφο φηη αθφκα δελ ππάξρνπλ αξθεηέο εκπεηξηθέο 

κειέηεο πνπ λα επηβεβαηψλνπλ φηη ν δείθηεο κφριεπζεο, πνπ εηζήγαγε ε Βαζηιεία III 

πξνβιέπεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ εμέιημε κηαο θξίζεο. Δίλαη κάιηζηα πηζαλφ λα παξέρεη 

ιαλζαζκέλα θίλεηξα, γηα παξάδεηγκα κηα ηξάπεδα λα κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν 

ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηεί ην ειάρηζην πνζνζηφ. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα ν δείθηεο δε ζπληζηάηαη λα εμεηάδεηαη απνκνλσκέλα, αιιά ζπκπιεξσκαηηθά κε 

ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Πάλησο, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη φηη νη 

δηαθνξέο ζηα ινγηζηηθά πξφηππα ησλ ηξαπεδψλ θαη ζην επνπηηθφ ηνπο πιαίζην κπνξνχλ 

λα πξνθαιέζνπλ απνθιίζεηο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζε δηεζλέο επίπεδν. Δπνκέλσο, είλαη 

αλαγθαία κηα θνηλά απνδεθηή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ, ψζηε λα είλαη αμηφπηζηεο νη δηεζλείο ζπγθξίζεηο, (Καιθάνγινπ, 2012). 
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Δπηπιένλ, νη Blundell-Wignall and  Atkinson (2010) έρνπλ ακθηβνιίεο, θαηά πφζν 

ελαξκνλίδεηαη ν δείθηεο κφριεπζεο κε ηε ζηαζκηζκέλε ζηνλ θίλδπλν κέζνδν 

ππνινγηζκνχ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ηζρπξίδνληαη φηη ν δείθηεο κφριεπζεο ζα έπξεπε λα είλαη 

ην θχξην εξγαιείν ειέγρνπ ηνπ θεθαιαίνπ θαη φρη απιψο έλα φξην, ζηεξηδφκελνη ζην 

εμήο επηρείξεκα. Αλ ν δείθηεο κφριεπζεο νξηζηεί ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν, νη 

ξπζκηζηέο ζα ζέηνπλ κέγηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη ζα πξνθαινχλ έκκεζα 

ζηξεβιψζεηο ζηα ραξηνθπιάθηα, επεηδή νη ηξάπεδεο ζα επηιέγνπλ ην ξπζκηζηηθφ 

αξκπηηξάδ γηα λα απνθεχγνπλ ηηο κέγηζηεο απαηηήζεηο.  

 

ζν αθνξά ην πξφβιεκα ηεο ππεξθπθιηθφηεηαο πνπ ππήξρε ζηε Βαζηιεία II, 

ππνζηεξίδεηαη φηη απηφ δελ εμαιείθεηαη ζηε Βαζηιεία III, δεδνκέλνπ φηη ν λένο 

θαλνληζκφο δελ αιιάδεη ηελ επαηζζεζία ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηνλ 

θίλδπλν. Καηά ζπλέπεηα, ε ξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Σν απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ζηελ χθεζε, κε ηηο ηξάπεδεο λα κεξηκλνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο 

επηπιένλ θεθαιαίνπ, ηνπ αληηθπθιηθνχ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο, πνπ ζα πεξηνξίδεη 

πεξαηηέξσ ην δαλεηζκφ ηνπο, (Repullo and  Saurina, 2011). 

 

Έλα άιιν δήηεκα είλαη φηη απφ κηα άπνςε κπνξεί λα ζεσξεζεί άδηθε ε απαίηεζε λα 

δηαηεξνχλ νη ηξάπεδεο πξφζζεηε ξεπζηφηεηα, επεηδή νη θεληξηθέο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγνχλ ξεπζηφηεηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή, (Buiter and Sibert, 2007). Οη Cao and 

Iling (2011) ζεσξνχλ φηη ν εζηθφο θίλδπλνο είλαη πξφβιεκα, αιιά ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

δαλεηζκφο ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ηξνθνδφηεζε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαη φρη 

ζε κεκνλσκέλεο ηξάπεδεο. Απηέο νη ζέζεηο ππνλννχλ φηη νη πξνηάζεηο ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηε ξεπζηφηεηα δελ είλαη απαξαίηεηεο. Ζ εκπεηξία ηεο πξφζθαηεο θξίζεο 

φκσο, έρεη δείμεη ην αληίζεην. 

 

Αθφκα νη δηαηάμεηο πεξί θάιπςεο ξεπζηφηεηαο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ λα αζθνχλ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Ο δείθηεο θάιπςεο 

ξεπζηφηεηαο ζα ζπλεπάγεηαη ηε ζέζπηζε ελφο ζηφρνπ γηα ην επηηφθην, κε ην νπνίν νη 

ηξάπεδεο δαλείδνπλ ηα απνζέκαηα ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ε κία ζηελ άιιε overnight 

θαη ρσξίο εγγπήζεηο. Δπεηδή ηα απνζέκαηα απηά απνηεινχλ ηκήκα ηνπ ππνινγηζκνχ 

ηνπ LCR, ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ δείθηε ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη νη 

ηξάπεδεο ζηηο απαηηήζεηο ξεπζηφηεηαο. Αλ νη ηξάπεδεο θαιχπηνπλ κε επθνιία ηηο 
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απαηηήζεηο ξεπζηφηεηαο, ε εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο δε ζα επεξεαζηεί 

ηφζν ζνβαξά, φζν αλ απιψο θαηαθέξλνπλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ζην ειάρηζην, 

(Bech and Keister, 2013). Ζ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα έρεη 

απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. Γη’ απηφ ε Federal Reserve ησλ ΖΠΑ θαη άιιεο ηξάπεδεο 

πξνηείλνπλ κηα πνιπεηή κεηαβαηηθή πεξίνδν παξαηήξεζεο πξνηνχ εθαξκνζηεί 

νξηζηηθά ν LCR, (Tarullo, 2011). 

 

Δπηπιένλ, νη Blundell-Wignall and  Atkinson (2010) ζεσξνχλ φηη ε Βαζηιεία III δελ 

αζρνιήζεθε κε ην πην ζεκειηψδεο πξφβιεκα ηεο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο, πνπ θαηά ηε 

γλψκε ηνπο είλαη ην γεγνλφο φηη νη ππνζρέζεηο δελ αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα. Αληίζεηα 

νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ηηο αιιάδνπλ κεηαηξέπνληαο θάπνηεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ ζε 

παξάγσγα, ηδίσο CDS, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ην θφζηνο θεθαιαίσλ ηνπο. Αθφκα νη 

ηξάπεδεο κεηαηνπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηνπο ζε ηνκείο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα. 

ε απηφ ην ζεκείν εγείξεηαη ην δήηεκα πεξί ξχζκηζεο ηνπ ζθηψδνπο ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Σν ζθηψδεο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηα ακνηβαία θεθάιαηα αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ, ηα ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ηηο ηηηινπνηήζεηο θαη αλαπηχζζεη 

δξαζηεξηφηεηεο παξφκνηεο κε απηέο ησλ ηξαπεδψλ. εκεηψλεηαη επηπιένλ φηη δελ 

απνιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα ζηήξημεο απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα, νχηε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα δηαζθαιίζεσλ, φπσο ε δηαζθάιηζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη νη εγγπήζεηο 

ρξένπο. Μπνξεί λα παξέρεη ξεπζηφηεηα ζηηο παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο σζηφζν, απνηειεί 

έλα βαζηθφ παξάγνληα ηεο αζηάζεηαο πνπ ηειηθά νδήγεζε ζηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Οη ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλεη ε Βαζηιεία III 

βξίζθνπλ εθαξκνγή σο επί ην πιείζηνλ ζην παξαδνζηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Αληίζεηα 

ην ζθηψδεο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο θαη ε ζηελή δηαζχλδεζε κε ηηο 

ηξαπεδηθέο αγνξέο απνηεινχλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν, ππφθεηηαη ζε ραιαξφηεξεο ξπζκίζεηο, 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013). Ζ εηζαγσγή ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ ζε απηφ είλαη έλα 

αξθεηά ζχλζεην δήηεκα αιιά κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή κπνξεί λα απνηειέζεη ε 

παξφκνηα αληηκεηψπηζε ησλ φκνησλ ππνζρέζεσλ, (Blundell-Wignall and  Atkinson, 

2010).  

 

Αθφκα ηνλίδεηαη φηη  είλαη κεγάιε πξφθιεζε ε εθαξκνγή θαη πηνζέηεζε ηεο Βαζηιείαο 

III ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε παγθφζκηα βάζε. χκθσλα κε ηελ Moodys Analytics 
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(2011),  απαηηείηαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πνιχ  πην 

εμειηγκέλεο ηερλνινγηθά πξνζέγγηζεο πνπ αθνξά ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, πξφζβαζε 

θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λένπο 

θαλνληζκνχο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη ην αλάινγν θφζηνο. Ζ πξφθιεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ λέσλ θαλνληζκψλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ζα πνηθίιεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή 

ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα παξνρήο κηαο αμηφπηζηεο 

θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, πξνζβάζηκεο ηφζν απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα φζν θαη 

απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, ε νπνία λα είλαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε. Σα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ νηθνλνκηθέο εθζέζεηο απφ ηα 

δεδνκέλα θαη λα απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ζηνπο δείθηεο 

θεθαιαίνπ, κφριεπζεο θαη  ξεπζηφηεηαο ψζηε λα παξέρνπλ πιήξε επηζθφπεζε ηεο  

εηθφλαο ηνπο, (Casey 2011). 

 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο δελ είλαη δεζκεπηηθνί απφ 

λνκηθή άπνςε. Ζ ελζσκάησζή ηνπο ζην εζληθφ δίθαην επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ 

εζληθνχ λνκνζέηε, ελψ ε εθαξκνγή ηνπο ζηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο. Ζ απνδνρή ή κε 

απνδνρή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ αλά ηνλ θφζκν εγείξεη ην δήηεκα 

πεξί αληαγσληζηηθήο ηζφηεηαο, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν αθφκα θαη θξάηε 

κέιε ηεο ίδηαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο λα αξλνχληαη λα εληάμνπλ ηηο ξπζκίζεηο 

ζην λνκηθφ ηνπο πιαίζην, (Γθφξηζνο, 2011). Οη αλεπάξθεηεο θαη νη ειιείςεηο ζην 

παγθφζκην ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην νθείινληαη σο έλα κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ 

αλνκνηνγέλεηα ησλ πιαηζίσλ ξχζκηζεο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο αλά ηελ πθήιην. Σέηνηεο 

αλνκνηνγέλεηεο παξαηεξνχληαη αθφκα θαη ζε εληαίεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο φπσο ε 

ΔΔ. Ζ έιιεηςε ελφο  ζηαζεξνχ ζπλφινπ θαλφλσλ ζπλεπάγεηαη ζηξεβιψζεηο ζηνλ 

αληαγσληζκφ θαη πξνσζεί ην ξπζκηζηηθφ αξκπηηξάδ, (Οξθαλίδεο, 2011).  
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4. ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ 

ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ, ΔΝ ΟΦΔΗ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ III 

4.1 Δηζαγσγή 

Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλαο απφ ηνπο 

δπλακηθνχο θαη δξαζηήξηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο κέρξη ην 2009, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο έγηλαλ δέθηεο ηεξάζηησλ αιιαγψλ, πνπ 

ζπλέβαιιαλ ζηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ Διιάδα θαη 

ζηγά - ζηγά θαη ζην εμσηεξηθφ, ηδηαίηεξα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε.  πλζήθεο φπσο 

ε ελαξκφληζε κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ θαη ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ θξαηηθψλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, επλφεζαλ ηελ επέθηαζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ζ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, 

θαζψο ε εηζαγσγή ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο ην 2001, νδήγεζε ζηελ ηαρεία κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδήγεζε ζε πςειφηεξν θαζαξφ επηηφθην γηα ηηο 

ηξάπεδεο θαη θαηά ζπλέπεηα, πεξηζζφηεξα θέξδε, ρακειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ θαη 

λέεο επελδχζεηο. Σηο εμειίμεηο απηέο επλννχζε ε πςειή θαηαλάισζε θαζψο απφ ην 

2001 έσο ην 2009 ε ζπλνιηθή πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ησλ ηδησηψλ απμήζεθε θαηά 

70%, (Vassiliadis; Kotsovolos and Baboukardos, 2012). 

 

Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε αλακθίβνια επεξέαζε φια ηα θξάηε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, ζε δεκνζηνλνκηθφ επίπεδν. Ωζηφζν δελ είλαη 

νξζφ λα επηξξίπηνπκε επζχλεο ζηε δηεζλή θξίζε γηα ην δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ ηεο 

Διιάδαο, επεηδή ε κεηάδνζε ηεο θξίζεο ην 2008 ζηελ Δπξψπε επεξέαζε νξηαθά κφλν 

ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηεο Διιάδαο, (Καπιάλνγινπ θαη Ράπαλνο, 2011). 

Καηαιπηηθφο παξάγνληαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ππήξμε ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

ην νπνίν ζηεξηδφηαλ ζε πγηείο βάζεηο, ρσξίο έθζεζε ζε ηνμηθά πξντφληα θαη ρσξίο 

πςειή κφριεπζε, (Καξακνχδεο, 2011). Σν 2009 κεηψζεθε ν ιφγνο ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ πξνο ηα ινγηζηηθά ίδηα θεθάιαηά ηνπο ζε 13,9% απφ 

17,6% πνπ ήηαλ ην 2008. Ζ αληίζηνηρε αλαινγία ην 2009 γηα ηνπο κεγάινπ κεγέζνπο 

ηξαπεδηθνχο νκίινπο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ήηαλ 28,5%, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη φηη νη 

ειιεληθνί φκηινη εκθάληδαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε κφριεπζε, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

2014α). Δπηπιένλ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κάιινλ απείρε απφ ην επίθεληξν ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξαδαζκψλ, επεηδή ε Διιάδα παξέκελε κηα ζρεηηθά θιεηζηή 

νηθνλνκία, (Καξακνχδεο, 2011). 
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ε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα φρη κφλν δελ απνηέιεζε 

ηελ απαξρή ηεο θξίζεο, αιιά έγηλε απνδέθηεο πξσηνθαλψλ πξνθιήζεσλ, (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 2014β). Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είρε λα αληηκεησπίζεη δχν εηδψλ 

θξίζεηο: α)ηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη β)ηελ ειιεληθή δεκνζηνλνκηθή 

θξίζε. Αξρηθά ηελ πξψηε θξίζε ηε δηαρεηξίζηεθε απνηειεζκαηηθά, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Γε ζπλέβε ην ίδην φκσο κε ηε 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα. Λφγσ ηεο δηεζλνχο αλαμηνπηζηίαο ηνπ ειιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, ε πξφζβαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο 

πεξηνξίζηεθε δξακαηηθά. Παξάιιεια απσιέζζεθε ε πίζηε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ δηεζλψλ 

αγνξψλ ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, κε απνηέιεζκα απφ ηε κία πιεπξά, ηε ζπξξίθλσζε 

ηεο θαηαζεηηθήο ηνπο βάζεο κε απνζεζαπξηζκφ ή θπγή ησλ θαηαζέζεσλ ζην εμσηεξηθφ  

θαη απφ ηελ άιιε, ηελ ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο θεξεγγπφηεηαο θαη ησλ 

δαλεηαθψλ ηνπο ραξηνθπιαθίσλ. Ο απνθιεηζκφο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο δηεζλείο  αγνξέο 

ρξήκαηνο θαη ε κείσζε ηεο θαηαζεηηθήο βάζεο δεκηνχξγεζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο, (Καξακνχδεο, 2011). 

  

4.2 Οη εμειίμεηο ζηνλ ειιεληθό ηξαπεδηθό θιάδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο 

4.2.1 Ρεπζηόηεηα  

Ζ δηάξζξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ ηελ πεξίνδν 2008-2011 κεηαβιήζεθε κε 

κείσζε ηνπ κεξηδίνπ θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ, ησλ ηξαπεδηθψλ νκνιφγσλ θαη ηεο 

δηαηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ ε εθξνή ησλ θαηαζέζεσλ ιφγσ ηνπ θιίκαηνο 

αβεβαηφηεηαο ζηελ Διιάδα, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηνπ δείθηε 

ξεπζηφηεηαο, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2014α). Οη ζπλερείο ππνβαζκίζεηο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηα ηέιε ηνπ 2009, 

ζπκπαξέζπξαλ ηφζν ηελ αμηνιφγεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, φζν θαη ησλ πξντφλησλ 

ηνπο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ σο ελέρπξν γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ ην 

Δπξσζχζηεκα (ηξαπεδηθά νκφινγα, θαιπκκέλεο νκνινγίεο θ.α.). Ωο επαθφινπζν, ην 

2010 νη ειιεληθέο ηξάπεδεο απνθιείζηεθαλ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο θαη 

θεθαιαίνπ. Σν ίδην δηάζηεκα ε θαηαζεηηθή βάζε ησλ ηξαπεδψλ θινληδφηαλ ζνβαξά απφ 

ηε ζπλερή κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ, ε νπνία μεπέξαζε ηα 40 δηζ. επξψ απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 2010 έσο ηηο αξρέο ηνπ 2011. Δπηπιένλ, έπξεπε λα θαιπθζνχλ θαη νη δεκίεο απφ ηε 

κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ελερχξνπ, πνπ είραλ πξνζθνκίζεη ζην Δπξσζχζηεκα γηα ηελ 

άληιεζε ξεπζηφηεηαο. Δίλαη θαλεξφ φηη νη ηξάπεδεο αληηκεηψπηδαλ ζνβαξφ πξφβιεκα 

ξεπζηφηεηαο θαη ε αλάγθε εμεχξεζεο θεθαιαίσλ χςνπο 74 δηζ. επξψ ηηο νδήγεζε ζην 

δαλεηζκφ απφ ην Δπξσζχζηεκα, κε ηελ παξνρή εγγχεζεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην σο 
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πξνο απηέο (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2011). Καζψο απηή ε ιχζε ήηαλ πξνζσξηλή, ε 

εχξεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ άληιεζεο θεθαιαίσλ θξηλφηαλ πην αλαγθαία απφ πνηέ. 

 

Σν 2012 θνξπθψζεθαλ νη πηέζεηο ζηε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα 

ζηελ Διιάδα, ελ φςεη ησλ ηφηε επηθείκελσλ εθινγψλ, νδήγεζε ζε καδηθέο εθηακηεχζεηο 

ησλ θαηαζέζεσλ θαη πξσηνθαλή θπγή θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ. Οη αλάγθεο 

ηξνθνδφηεζεο ησλ ηξαπεδψλ κε πνζφηεηεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ ήηαλ καθξάλ 

κεγαιχηεξεο ησλ ζπλήζσλ. Λφγσ ηεο κείσζεο ηεο αμίαο ησλ απνδεθηψλ απφ ην 

Δπξσζχζηεκα εμαζθαιίζεσλ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο, νη ηξάπεδεο πξνζέθπγαλ ζην 

κεραληζκφ έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο (Emergency Liquidity Assistance - ELA) απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013α). 

 

Οη πηέζεηο ζηε ξεπζηφηεηα άξρηζαλ λα ραιαξψλνπλ απφ ην Β΄ εμάκελν ηνπ 2012, 

θαζψο παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή βειηίσζε κε ηελ επάλνδν ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ 

θαηαζεηηθή βάζε. Δπηπξφζζεηα ζην ραξηνθπιάθην ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

πξνζηέζεθαλ ρξεφγξαθα έθδνζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, ηα νπνία ιφγσ πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο κπνξνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ επλντθνχο φξνπο ζηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο. Σέινο ηα ρξεφγξαθα πνπ 

θέξνπλ ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (νκφινγα, έληνθα γξακκάηηα θηι) έγηλαλ 

θαη πάιη απνδεθηά σο ελέρπξν απφ ηελ ΔΚΣ ζηηο πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο ηελ 21 Γεθεκβξίνπ 2012, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013α). 

 

Ζ ξεπζηφηεηα θαίλεηαη λα απνθαζίζηαηαη ην 2013 επλννχκελε απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο 

θαη εμπγηάλζεηο αιιά θαη απφ ηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. Ωο απνηέιεζκα, 

έπαςαλ νη κεγάιεο εθξνέο θαηαζέζεσλ, πνπ θνξπθψζεθαλ ζηα κέζα ηνπ 2012. Αμίδεη 

λα αλαθέξνπκε φηη απφ ηελ αξρή εθδήισζεο ηεο θξίζεο (Οθηψβξηνο 2009) έσο ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2012 κεζνιάβεζαλ 33 κήλεο εθ ησλ νπνίσλ ηνπο 27 ζεκεηψζεθαλ εθξνέο 

θαηαζέζεσλ. Οη δε θαζαξέο εθξνέο ησλ θαηαζέζεσλ ζσξεπηηθά αλήιζαλ ζε 111 δηζ. 

επξψ, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014α). 

 

Σν δηάγξακκα 4.1 απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ηνπ δείθηε ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ απφ ην 2008 έσο ην επηέκβξην ηνπ 2013,  ν νπνίνο παξά ηα δπζκελείο 

ζπγθπξίεο, ζπκβαίλεη λα είλαη πην ηθαλνπνηεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2014α).  
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Γηάγξακκα 4.1 Γείθηεο ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ 

θαη ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

 

4.2.2 Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα 

Σν 2009 ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ βειηηψζεθε 

ζεκαληηθά ζε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ βειηίσζε 

απηή πξνέθπςε απφ ηελ αμηφινγε αχμεζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ε νπνία 

νθεηιφηαλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ (3,8 δηζ. 

επξψ), πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα θέξδε ηνπ 2009, κε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2008 θαη έθδνζε πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ (3,83 δηζ. επξψ) πνπ δηαηέζεθαλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην βάζεη ηνπ Ν. 

3723/2008. Αληίζεηα ε αχμεζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ έλαληη θηλδχλνπ ελεξγεηηθνχ ήηαλ 

κφλν νξηαθή, ιφγσ ηεο κεησκέλεο πηζησηηθήο επέθηαζεο. Ωο απνηέιεζκα, ην 2009 

εληζρχζεθαλ ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (13,2% γηα ηηο ηξάπεδεο θαη 11,8% γηα 

ηνπο νκίινπο) θαη ν Γείθηεο Βαζηθψλ Κεθαιαίσλ (12% γηα ηηο ηξάπεδεο θαη 10,6% γηα 

ηνπο νκίινπο) , (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2010). 

 

ηε ζπλέρεηα ην 2010, ζε αληηζηάζκηζε ησλ δεκηψλ πνπ ζεκείσζαλ ηφζν νη ηξάπεδεο 

φζν θαη νη φκηινη, νη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο βειηηψζεθαλ  ράξε ζηελ αχμεζε 

ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηε κηθξή κείσζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ζηνλ θίλδπλν 
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ελεξγεηηθνχ. Ο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο δηακνξθψζεθε ζε 13,8% γηα ηηο 

ηξάπεδεο θαη 12,2% γηα ηνπο νκίινπο θαη ν Γείθηεο Βαζηθψλ Κεθαιαίσλ 

δηακνξθψζεθε ζε 12,2% γηα ηηο ηξάπεδεο θαη 10,9% γηα ηνπο νκίινπο, (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 2011). 

 

Παξφιν πνπ ζηελ αξρή ηεο θξίζεο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο παξνπζίαδαλ ηθαλνπνηεηηθνχο 

δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, νη δεκίεο χςνπο 37,7 δηζ. επξψ πνπ θαηέγξαςαλ απφ 

ην 2010 θαη έπεηηα, αιιά θπξίσο ζηε ζπλέρεηα ε δηελέξγεηα ηνπ ζρεδίνπ 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο (Private Sector Involvement – PSI), είραλ σο 

ζπλέπεηα ηε δξακαηηθή κείσζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ ηξαπεδψλ, κε έιιεηκκα 

θεθαιαίσλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2014α). Σν 2011 νη 

δείθηεο ππνρψξεζαλ ζε ζρέζε κε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010, σζηφζν δηαηεξήζεθαλ άλσ 

ηνπ ειάρηζηνπ απνδεθηνχ νξίνπ. χκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία κέρξη ην 

επηέκβξην ηνπ 2011, ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο θαη ν Γείθηεο Βαζηθψλ 

Κεθαιαίσλ δηακνξθψζεθαλ ζε 11,7% θαη 10,7% γηα ηηο ηξάπεδεο, ελψ γηα ηνπο 

νκίινπο 10,1% θαη 9,2% αληίζηνηρα, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2012γ).  

 

Βάζεη ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην PSI, ησλ αλακελφκελσλ δεκηψλ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο εθηηκψκελεο εζσηεξηθήο δεκηνπξγίαο θεθαιαίσλ, ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνζδηφξηζε ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ησλ ηξαπεδψλ ζηα πιαίζηα 

ηεο άζθεζεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, πνπ δηελήξγεζε ην 2012. θνπφο ηεο άζθεζεο ήηαλ, 

θάησ απφ ζπληεξεηηθή εθηίκεζε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ φισλ ησλ ηξαπεδψλ, λα 

πιεξνχληαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα επίπεδα ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

γηα ην δηάζηεκα 2012-2014, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2013α). πγθεθξηκέλα νη 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο γηα ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ  πξνζδηνξίζηεθαλ κε 

ζπληεξεηηθφ ηξφπν ζην χςνο ησλ 40,5 δηζ. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 27,5 δηζ. επξψ 

αληηζηνηρνχζαλ ζηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2012 νη εθηηκήζεηο γηα  

ηηο αλάγθεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη αλαδηάηαμεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ππνινγίζηεθαλ ζηα 50 δηζ. επξψ, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2012β).  

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ ην Α΄ εμάκελν ηνπ 

2013, νη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απνθαηαζηάζεθαλ , (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

2014α). Σν Γεθέκβξην ηνπ 2013 ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζε ελνπνηεκέλε 

βάζε ήηαλ 13,4% θαη ν Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλψλ Μεηνρψλ (CET 1) ήηαλ 12% (βι. 

δηάγξακκα 4.2). Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2014 ήηαλ 16,2% θαη 
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15,9%. Ζ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014β).  

 

Γηάγξακκα 4.2 Αλάιπζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη εμέιημε ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ 

 

Ο ζεκαληηθφηεξνο κέηνρνο ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ είλαη πιένλ ην Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ), (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2014α), ην νπνίν 

ηδξχζεθε κε ηνλ Ν. 3864/2010 σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, είλαη αλεμάξηεην 

απφ θάζε εμσηεξηθή επηξξνή θαη ε δηάξθεηά ηνπ ζα είλαη 7 έηε, έσο ηελ 30 Ηνπλίνπ 

2017. Σν ΣΥ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε απφ πφξνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα θξάηε ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2010) θαη δηαηεξεί απφζεκα αζθαιείαο πάλσ απφ 8 δηζ. επξψ, 

ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα ηξάπεδα ρξεηαζηεί ελίζρπζε θεθαιαίσλ, (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο 2014α). Παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ηα ζρέδηα 

αλαδηάξζξσζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ έρνπλ ιάβεη θεθαιαηαθή ελίζρπζε απφ 

ην Σακείν, δηαζθαιίδνληαο ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο απηνλνκία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζε φξνπο αγνξάο, (Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, 2014). 
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4.2.3 Πηζηωηηθόο θίλδπλνο - Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε 

Ζ νηθνλνκηθή χθεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ζηελ Διιάδα, 

έπιεμε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα, επηδείλσζε ηελ ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ ηνπο. Ο πηζησηηθφο 

θίλδπλνο απμάλεηαη ζπλερψο κεηά ην 2008, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ 

θιηκαθνχκελε αχμεζε ηνπ δείθηε δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε φπσο ζπλνςίδεη ην  

δηάγξακκα 4.3. 

 

Γηάγξακκα 4.3 Λφγνο δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πξνο ην ζχλνιν δαλείσλ ειιεληθψλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ 2008 - Ηνχληνο 2014 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηε ζπγγξαθέα 

 

Ο ξπζκφο αχμεζεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε ήηαλ ζπγθξαηεκέλνο κέρξη ην 2010 

(απφ ην 5,1% ην 2008, απμήζεθε ζε 7,7% ην 2009 θαη ζε 10,5% ην 2010), αιιά 

κεγάισζε ζεκαληηθά, θαζψο ε χθεζε βάζαηλε θαη  ην 2012 ζεκείσζε ηε κεγαιχηεξε 

κεηαβνιή, απφ 16% ην Γεθέκβξην 2011, ζε 24,5% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, (Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο, 2014α). Ζ πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ 

ζπλέρηζε λα επηδεηλψλεηαη ην 2013 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014, αιιά ν ξπζκφο αχμεζεο 

ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε επηβξαδχλζεθε ειαθξψο απφ 24,5% ην Γεθέκβξην ηνπ 

2012, ζε 31,9% ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη 34,1% ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014, (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 2014β).  

 

Σν πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ είλαη πνιχ ζνβαξφ. 

χκθσλα κε ην Γ.Ν.Σ. ην πνζνζηφ ηνπο ζηελ Διιάδα είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 
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ζηνλ θφζκν ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ζπζηεκηθά πξνβιήκαηα, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο παγθφζκηαο Σξάπεδαο (βι 

δηάγξακκα 4.4), (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2014). 

 

Γηάγξακκα 4.4 Με εμππεξεηνχκελα δάλεηα ηξαπεδψλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

δαλείσλ 2008-2013 

 

Οη ηξάπεδεο αλαγθάζηεθαλ εθ ησλ πξαγκάησλ λα πξνβνχλ ζε ξπζκίζεηο δαλείσλ, ψζηε 

λα δηεπθνιπλζνχλ νη θαηαζέηεο θαη λα πεξηνξίζνπλ ην ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ γηα ηα  

κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Απφ ην 2010, παξά ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, 

μεθίλεζαλ πξνγξάκκαηα ξπζκίζεσλ γηα θαηεγνξίεο νθεηιεηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία, κε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο εμφθιεζεο θαη κείσζε ησλ 

δφζεσλ ησλ δαλείσλ ηνπο, (Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, 2013). 

 

4.2.4 Κεξδνθνξία 

Ζ θεξδνθνξία ησλ νκίισλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ μεθίλεζε λα ππνρσξεί απφ ην 2009 

κε θέξδε κεηά απφ θφξνπο 697 εθαη. επξψ, έλαληη 2,59 δηζ. επξψ ην 2008. Ζ 

ππνρψξεζε ηεο θεξδνθνξίαο νθεηιφηαλ ζηηο δπζκελείο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, 

πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

νη ειιεληθέο ηξάπεδεο. Σα θέξδε σζηφζν, έζησ θαη κεησκέλα, ζεκεηψζεθαλ ράξε ζηε 

ζπκβνιή ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θεξδνθφξσλ κε ηξαπεδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ νκίισλ, αθνχ ζε επίπεδν ηξαπεδψλ ην 2009 νπζηαζηηθά 

ζεκεηψζεθαλ δεκίεο χςνπο 354 εθαη. επξψ (βι. δηάγξακκα 4.5).  

 

ηε ζπλέρεηα γηα ηα επφκελα ηξία ζπλαπηά έηε 2010, 2011 θαη 2012, δεκίεο 

θαηαγξάθνληαλ ζηε ιήμε ησλ ρξήζεσλ ηφζν ζε επίπεδν ηξαπεδψλ φζν θαη ζε 

ελνπνηεκέλν επίπεδν, κε απνθνξχθσκα ην 2011. Οη δεκίεο ην 2010 νθείινληαλ ζε 
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κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ην 2009, ζην ζρεκαηηζκφ απμεκέλσλ 

πξνβιέςεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζε δεκίεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο, 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2011). Οη δεκίεο ηνπ 2011 νθείινληαλ α) ζηε πκθσλία ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 21
εο

 Ηνπιίνπ 2011 γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (PSI), β) ζην ζρεκαηηζκφ 

πςειφηεξσλ πξνβιέςεσλ γηα ηνλ απμαλφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν ιφγσ ησλ δπζκελψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη δπζρέξεηαο ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη γ) ζηε κείσζε ησλ 

νξγαληθψλ θεξδψλ εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ιφγσ ηεο 

χθεζεο, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2012α). ηε ζπλέρεηα, αλ θαη ην 2012 νη δεκίεο κεηά 

θφξσλ ήηαλ πνιχ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ην 2011, αλ εμαηξνχζακε ηελ επίδξαζε ηνπ 

PSI ζηα απνηειέζκαηα, νπζηαζηηθά ην 2012 ζα πξνέθππηαλ κεγαιχηεξεο νξγαληθέο 

δεκίεο ζε ζρέζε κε ην 2011. Σν 2012 νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζπξξηθλψζεθαλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαη απμήζεθε ην θφζηνο άληιεζεο ξεπζηφηεηαο κε ηελ αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013β).  

 

Σν 2013 θαίλνληαη ζεκάδηα αλάθακςεο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εζφδσλ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ηξαπεδψλ εκθάληζαλ θαζαξά θέξδε γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2010, (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο 2014α). Ζ θαηάζηαζε θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ θαίλεηαη λα δηαηεξείηαη ην 

Ά εμάκελν ηνπ 2014. Σα θαζαξά έζνδα σζηφζν, δελ επαξθνχλ γηα ην ζρεκαηηζκφ 

πξνβιέςεσλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ. ηελ εκθάληζε θεξδψλ 

κεηά απφ θφξνπο ην Ά εμάκελν 2014 ζπλεηέιεζε ε αλαγλψξηζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ 

θφξνπ, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014β).  
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Γηάγξακκα 4.5 Κέξδε κεηά απφ θφξνπο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ηξαπεδηθψλ 

νκίισλ ζε εθαη. επξψ 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηε ζπγγξαθέα 

 

4.2.5 Δμαγνξέο θαη ζπγρωλεύζεηο 

Καηά ηελ αξρή ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχζαλ 17 ηξάπεδεο θαη 16 

ζπλεηαηξηζηηθέο. Σν κεξίδην ησλ ηειεπηαίσλ απνηεινχζε ην 1% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

αγνξάο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, σο επνπηηθή αξρή, είρε επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη φηη 

ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη δεδνκέλεο ηεο παξνχζαο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, απαηηνχληαη ιηγφηεξεο ζε αξηζκφ, αιιά πην ηζρπξέο ηξάπεδεο. 

 

Αξρηθά νη ηξάπεδεο ήηαλ επηθπιαθηηθέο σο πξνο ηηο ζπγρσλεχζεηο, αιιά ε αλάγθε γηα 

ελνπνίεζε θαη αλαδηάηαμε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ έγηλε πην επηηαθηηθή ιφγσ ηεο 

επίπησζεο ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Σν 2012 νη πηέζεηο πνπ δέρηεθε ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηε ξεπζηφηεηά ηνπ, ην νδήγεζαλ ζε 

νξηαθά ζεκεία επηβίσζεο. Πξνο απνθπγή κηαο ρεηξφηεξεο ζπλέρεηαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηαδηαθά εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, εμπγηάλζεηο θαη 

αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ηξαπεδψλ, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013α).  
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Πην πξφζθαηα ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εμαγφξαζε ην πγηέο ηκήκα ηεο Αγξνηηθήο, ηε 

Γεληθή Σξάπεδα, ηελ Διιεληθή Σξάπεδα, ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ηε Cyprus Popular 

Bank. Ζ Δζληθή Σξάπεδα εμαγφξαζε ην πγηέο ηκήκα ηεο First Business Bank, ηεο 

Probank θαη ηηο θαηαζέζεηο ησλ πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ Αραΐαο, Λακίαο θαη 

Λέζβνπ-Λήκλνπ. Ζ Eurobank εμαγφξαζε ηε Νέα Proton Bank θαη ην Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην. Ζ Alpha Bank εμαγφξαζε ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα θαη ηηο θαηαζέζεηο ησλ 

πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Γσδεθαλήζνπ θαη Δπβνίαο. 

 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη δεκηνπξγεζεί έλα λέν ηξαπεδηθφ ηνπίν κε ιηγφηεξεο 

ηξάπεδεο εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο ζπηεκηθέο ειέγρνπλ αζξνηζηηθά πάλσ απφ ην 90% 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε αληίζεζε κε ην 2008 πνπ ην πνζνζηφ 

αληηζηνηρνχζε ζε 63%, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014α). 

 

4.3 Αλάιπζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθώλ ηξαπεδώλ 

Σέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ζηξαηεγηθήο αμηνιφγεζεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα πνπ εθπφλεζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ην Μάξηην ηνπ 2012. 

Απηέο θξίζεθαλ σο θαηάιιειεο γηα δεκφζηα ζηήξημε θαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά είλαη: 

ε Alpha Bank, ε Eurobank, ε Δζληθή Σξάπεδα θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 2013α). Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί επηθεληξψλεηαη ζηνπο δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ξεπζηφηεηαο θαη πνηφηεηαο δαλείσλ ησλ παξαπάλσ ηξαπεδψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ψζηε λα είλαη πην πιήξεο.  

 

4.3.1 Δζληθή Σξάπεδα 

Καηά ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ε Δζληθή απνηέιεζε ηνλ πην ζπληεξεηηθφ 

παίθηε κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ην γεγνλφο απηφ 

ηελ βνήζεζε λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλε απφ ηνπο ηξείο  βαζηθνχο  εγρψξηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, φηαλ θαηά ην 2008 θιήζεθε λα ζσξαθηζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο,  νη νπνίεο δελ είραλ γίλεη αθφκα 

ηδηαίηεξα αηζζεηέο ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4.1, ην 2008 ν Γείθηεο 

Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1) ηεο ΔΣΔ ήηαλ ν πςειφηεξνο  κεηαμχ 

ησλ ηεζζάξσλ ηξαπεδψλ, ν νπνίνο δηακνξθψλνληαλ ζην 10,3%. Αιιά θαη ν πλνιηθφο 

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (.Γ.Κ.Δ.), πνπ άγγηδε ην 10,9%, ήηαλ κεγαιχηεξνο 

απφ ηεο αληίζηνηρνπο δείθηεο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Παξάιιεια είρε ηελ πςειφηεξε 

ξεπζηφηεηα, θαζψο ν ιφγνο ρνξεγήζεηο πξνο θαηαζέζεηο δηακνξθψλνληαλ ζην 95%, 

απνηειψληαο έλαλ απφ ηεο ηζρπξφηεξνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ Δπξψπε.  
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Πίλαθαο 4.1 Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο θαη θέξδε ή δεκίεο κεηά θφξσλ ηνπ νκίινπ 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

Έηνο 2008 2011 2012 2013 Ηνύληνο 2014 

Core Tier 1 10,3% 7,2% 8,8% 10,3% 16,2% 

.Γ.Κ.Δ. 10,9% 8,3% 10% 11,2% 16,5% 

Ρεπζηφηεηα 95% 111% 107% 97% 94% 

Γάλεηα ζε 

θαζπζηέξεζε 

/χλνιν 

Γαλείσλ 

4% 12,4% 19% 22,5% 23,2% 

Καζαξά θέξδε ή 

δεκίεο (εθαη. €) 
1.546 (12.345) (2.139) 809 1.146 

Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη 

ππνινγηζκνί απφ ηε ζπγγξαθέα 

 

Ζ ΔΣΔ ήηαλ ε ηξάπεδα πνπ παξαδνζηαθά θαηείρε ην κεγαιχηεξν ραξηνθπιάθην 

ειιεληθψλ νκνιφγσλ, ελψ θαηά ηα έηε πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ PSI είρε ηε κεγαιχηεξε 

ζπκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηνπ ειιεληθνχ νκνιφγνπ, δηνγθψλνληαο έηζη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο. Καηά ζπλέπεηα δέρηεθε 

ην ηζρπξφηεξν πιήγκα απφ ηε ζπκκεηνρή ζην PSI, θαηαγξάθνληαο δεκίεο 12,3 δηζ. 

επξψ ην 2011 κε επαθφινπζν θαηά ηα νηθνλνκηθά έηε 2011 θαη 2012 λα εκθαλίδεη ηνπο 

ρακειφηεξνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ 

ηξαπεδψλ. Ωζηφζν, ν απζηεξφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ηξάπεδαο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θεθαιαηαθήο ηεο επάξθεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηειεζθφξεζε ψζηε ηειηθά ν Core Tier 

1 λα δηακνξθσζεί ζην 16,2%  θαηά ην Ά εμάκελν ηνπ 2014, πνζνζηφ πνιχ θαιχηεξν 

απφ ην αληίζηνηρν ηεο ηξάπεδαο ζηελ αξρή ηεο θξίζεο, ελψ ν δείθηεο δάλεηα πξνο 

θαηαζέζεηο λα δηακνξθσζεί ζην 94%, επίπεδν αλάινγν κε εθείλν πξηλ απφ ηελ έιεπζε 

ηεο θξίζεο.  

 

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ΔΣΔ, εθηφο ηεο πςειήο ξεπζηφηεηαο πνπ δηαηήξεζε ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, σο απφξξνηα ηεο κεγάιεο θαηαζεηηθήο βάζεο θαη ηεο πην 

ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζε ηα ρξφληα πξηλ ηελ θξίζε, απνδείρζεθε φηη 

είρε θαη ην θαιχηεξν δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην, θαζψο ην Ά εμάκελν ηνπ 2014 είρε ην 

ρακειφηεξν δείθηε κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ άλσ ησλ 90 εκεξψλ  κε πνζνζηφ 

23,2% δειαδή ζρεδφλ 6 θνξέο πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ην 2008, αιιά θαηά 10 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ ρακειφηεξν απφ ηηο άιιεο ηξείο ηξάπεδεο. 
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4.3.2 Σξάπεδα Πεηξαηώο 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο, ζε αληίζεζε κε ηελ Δζληθή, αθνινχζεζε πην θεξδνζθνπηθή 

ζηξαηεγηθή θαηά ηα έηε πξηλ ηελ έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απφ ηνλ πίλαθα 4.2 

παξαηεξνχκε φηη ν φκηινο Πεηξαηψο ην 2008 είρε ην κηθξφηεξν πλνιηθφ Γείθηε 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (.Γ.Κ.Δ.), 9,9%, κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ηξαπεδψλ  θαη ην 

κηθξφηεξν Γείθηε Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1), 8%. Κχξην κέιεκα 

ηεο ηξάπεδαο απφ ην 2008 θαη έπεηηα, απνηέιεζε ε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. πλέπεηα απηήο ηεο επηδίσμεο ήηαλ, θαηά ηα επφκελα 

νηθνλνκηθά έηε, νη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ νκίινπ λα βειηησζνχλ, παξά ηελ 

εμαηξεηηθά  δχζθνιε ζπγθπξία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σν 2011 ν δείθηεο Core 

Tier 1 αλήιζε ζην 8,7%, ππνβνεζνχκελνο απφ ηελ ελίζρπζε πνπ έιαβε ν φκηινο απφ ην 

Διιεληθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 4,7 δηζ. επξψ θαη ηελ αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζηελ νπνία πξνέβε, χςνπο 807 εθ. επξψ.  

 

Πίλαθαο 4.2 Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο θαη θέξδε ή δεκίεο κεηά θφξσλ ηνπ νκίινπ 

ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

Έηνο 2008 2011 2012 2013 Ηνύληνο 2014 

Core Tier 1 8% 8,7% 11,8% 13,9% 15% 

.Γ.Κ.Δ. 9,9% 9,7% 12,5% 14% 15,1% 

Ρεπζηφηεηα 112% 156% 116% 111% 108% 

Γάλεηα ζε 

θαζπζηέξεζε 

/χλνιν 

Γαλείσλ 

3,6% 13,5% 23,3% 36,6% 38,5% 

Καζαξά θέξδε ή 

δεκίεο (εθαη. €) 
315 (6.614) (513) 2.532 (82) 

Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, επεμεξγαζία 

ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνί απφ ηε ζπγγξαθέα 

 

Δπηπιένλ αμίδεη λα αλαθεξζεί ε κεγάιε επηδείλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ νκίινπ θαηά 

ην 2011, ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ηε καδηθή θπγή θαηαζέζεσλ, πνπ αλάγθαζε ηελ 

ηξάπεδα λα θαηαθχγεη ζηε ιχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θξαηηθήο ελίζρπζεο ξεπζηφηεηαο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ιακβάλνληαο πξφζζεηεο εγγπήζεηο χςνπο 5 δηζ. επξψ. 

πγθεθξηκέλα κε βάζε ηνλ πίλαθα 4.2, ν ιφγνο δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο ην 2011 

αλεξρφηαλ ζε πνζνζηφ 156%. Ζ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ νκίινπ ην 2012 
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πξνήιζε θπξίσο απφ  ηελ απνξξφθεζε ησλ πγηψλ ηκεκάησλ ηεο Αγξνηηθήο θαη ησλ 

Κππξηαθψλ ηξαπεδψλ γηα λα θαηαιήμεη ηειηθά ην Ά εμάκελν ηνπ 2014 ζε 108%. 

 

Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ε δαλεηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ν φκηινο θαηά ηα έηε πξηλ 

ηελ θξίζε, κε ραιαξά θξηηήξηα ζηε ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ, απνηππψλεηαη ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ηξάπεδαο, ην νπνίν επηδεηλψλεηαη κε 

αχμνληα ξπζκφ απφ ην 2011 κέρξη θαη ην 2013. Σν Ά εμάκελν ηνπ 2014 ν φκηινο 

παξνπζηάδεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ άλσ ησλ 90 εκεξψλ 

κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ,  κε ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε λα αλέξρεηαη 

ζην 38,5%, πνζνζηφ δεθαπιάζην θαη πιένλ απφ απηφ ηνπ 2008. Ωζηφζν παξαηεξείηαη 

φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ επηβξαδχλεηαη. 

 

4.3.3 Alpha Bank 

Ζ πνξεία ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο  Alpha Bank είλαη αλάινγε κε 

εθείλε ησλ Δurobank θαη Πεηξαηψο κε ηε δηαθνξά φηη ν Core Tier 1 απφ ην 8,3% ην 

2008 κεηψζεθε ζην 7,3% θαηά ην 2011 (βι. πίλαθα 4.3), φηαλ θαη δηελεξγήζεθε ε 

απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηα 

ραξηνθπιάθηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ.  

 

Πίλαθαο 4.3 Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο θαη θέξδε ή δεκίεο κεηά θφξσλ ηνπ νκίινπ 

ηεο Alpha Bank 

Έηνο 2008 2011 2012 2013 Ηνύληνο 2014 

Core Tier 1 8,3% 7,3% 12,8% 13,6% 16,3% 

.Γ.Κ.Δ. 10,2% 9,8% 13,7% 15,9% 16,6% 

Ρεπζηφηεηα 119% 155% 143% 122% 114% 

Γάλεηα ζε 

θαζπζηέξεζε 

/χλνιν 

Γαλείσλ 

3,9% 13,5% 22,8% 32% 33,6% 

Καζαξά θέξδε ή 

δεκίεο (εθαη. €) 
512 (3.810) (1.086) 2.922 267 

Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Alpha bank, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη 

ππνινγηζκνί απφ ηε ζπγγξαθέα 

 

Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ε Alpha Bank  ήηαλ ε ηξάπεδα πνπ θαηείρε ην 

κηθξφηεξν ραξηνθπιάθην ειιεληθψλ νκνιφγσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ππέζηε κηθξφηεξεο 
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δεκίεο απφ ην PSI ζπγθξηηηθά κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, νη νπνίεο ην 2011 αλήιζαλ ζηα 

3,8 δηζ. επξψ. Καηά ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ έηνο ε ηξάπεδα επηδίσμε λα εληζρχζεη 

ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα κε ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο 14 δηζ. επξψ 

κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ελψ ζηελ ίδηα θίλεζε πξνέβε θαη ην 2012 κε ηελ 

έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο 9,8 δηζ. επξψ. Απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο 

πξνζπάζεηαο άληιεζεο θεθαιαίσλ ήηαλ ε δηαξθήο βειηίσζε ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο Core Tier 1, ν νπνίνο απφ ην 7,3% ηνπ 2011 αλήιζε ζην 16,3% ην Ά εμάκελν 

ηνπ 2014, φπσο δείρλεη ν πίλαθαο 4.3.  

 

Ζ ζπγρψλεπζε κε ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο, κε ην δείθηε ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο λα θαηέξρεηαη  

απφ ην 155% ην 2011, ζην 122% ην 2013 θαη ζην 114% ην Ά εμάκελν ηνπ 2014.  

 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ άλσ ησλ 90 εκεξψλ είλαη 

αληίζηνηρε ησλ Δurobank θαη Πεηξαηψο, ν νπνίνο ελψ ην 2008 βξηζθφηαλ ζην 3,9%, απφ 

ην 2011 κέρξη ην 2013 απμαλφηαλ θαηά πεξίπνπ 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο εηεζίσο 

αγγίδνληαο ην  32%. Σν Ά εμάκελν ηνπ 2014 απηή ε θαιπάδνπζα αχμεζε δείρλεη λα 

ζπγθξαηείηαη θαζψο ν δείθηεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε δηακνξθψλεηαη ζην 33,6%.  

 

4.3.4 Eurobank  

Ζ πνξεία ηεο Eurobank απφ ην 2008 θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

είλαη παξφκνηα κε εθείλε ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο. Ζ Eurobank εηζήιζε ζηελ πεξίνδν ηεο 

χθεζεο έρνληαο καδί κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηε κηθξφηεξε θεθαιαηαθή επάξθεηα 

κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ην Γείθηε 

Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1) λα δηακνξθψλεηαη ζην 8% (βι. 

πίλαθα 4.4) θαη έθηνηε ε ζηξαηεγηθή ηεο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ήηαλ 

ην 2011,  νηθνλνκηθφ έηνο θαηά ην νπνίν ε ηξάπεδα ππέζηε δεκίεο χςνπο 5,5 δηζ. επξψ 

εμαηηίαο ηνπ PSI, φπσο δείρλεη ν πίλαθαο 4.2, ν δείθηεο Core Tier 1 λα απμεζεί ζην 

9,8%,  ππνβνεζνχκελνο απφ ηα θεθάιαηα  πνπ πξνζέθεξε ζηνλ φκηιν ε ζπκθσλία γηα 

ελίζρπζε απφ ην Διιεληθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο χςνπο 4,2 δηζ. 

επξψ. Παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 4.4, ην 2012 ν Core Tier 1 απμήζεθε 

πεξαηηέξσ ζε 10,8%, ελψ ν πλνιηθφο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο κεηψζεθε ιίγν 

απφ 12% πνπ ήηαλ ην 2011, ζε 11,6%. Σν 2013 βειηηψζεθαλ θαη νη δχν δείθηεο, νκνίσο 
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θαη ην Ά εμάκελν ηνπ 2014, φπνπ ε Eurobank εκθαλίδεη ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ.  

 

Πίλαθαο 4.4 Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο θαη θέξδε ή δεκίεο κεηά θφξσλ ηνπ νκίινπ 

ηεο Eurobank 

Έηνο 2008 2011 2012 2013 Ηνύληνο 2014 

Core Tier 1 8% 9,8% 10,8% 11,3% 17,8% 

.Γ.Κ.Δ. 10,4% 12% 11,6% 12,2% 18,2% 

Ρεπζηφηεηα 122% 158% 140% 110% 103% 

Γάλεηα ζε 

θαζπζηέξεζε 

/χλνιν 

Γαλείσλ 

3,9% 15,7% 22,8% 29,4% 31,8% 

Καζαξά θέξδε ή 

δεκίεο (εθαη. €) 
652 (5.508) (1.458) (1.154) (508) 

Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Eurobank, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη 

ππνινγηζκνί απφ ηε ζπγγξαθέα 

 

Παξάιιεια ε επηδείλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ ήιζε σο απνηέιεζκα ηεο καδηθήο θπγήο 

θαηαζέζεσλ ην 2011, απνθαηαζηάζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην 2013 κε ηελ 

απνξξφθεζε απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ θαη ηεο Νέαο 

Proton Bank, πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε δηάζπαζε ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ θαη 

ηεο  Proton Bank ζε «θαιή» θαη «θαθή» ηξάπεδα. Έηζη, ελψ ην 2011 ν δείθηεο 

ρνξεγήζεηο πξνο θαηαζέζεηο είρε αγγίμεη ην 158%, ην 2013 ζεκείσζε ζεκαληηθή 

βειηίσζε, ράξε ζηε ξεπζηφηεηα πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ ηξάπεδα ηα πγηή ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο  Proton Bank θαη ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ θαη θαηέιεμε ην Ά 

εμάκελν ηνπ 2014 ζε πνζνζηφ 103%.  

 

Σέινο ε παξαηεηακέλε χθεζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηφγθσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, επεξεάδεη ην δείθηε κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ άλσ ησλ 90 εκεξψλ θαη ηεο Eurobank, ν νπνίνο απφ ην 3,9% ην 2008 έθηαζε 

ζην 31,8% θαηά ην Ά εμάκελν ηνπ 2014. Ωζηφζν, αχμεζε ηνπ δείθηε κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 είλαη αλαινγηθά κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε 

ηηο απμήζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013, ελαξκνληδφκελε κε ηελ 

επηβξάδπλζε ηεο επηδείλσζεο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε, πνπ παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο άιιεο 

ηξεηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο.  
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4.4 Οη πξνθιήζεηο γηα ην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ηεζζάξσλ 

ειιεληθψλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ζπλνςίδνπκε ηα εμήο: 

1) Ωο πξνο ηηο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

ζπιιήβδελ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ζπλεπείο κε απηέο πνπ νξίδεη ε Βαζηιεία. Ωζηφζν 

παξαηεξήζακε δηαρξνληθά, απφ ην 2008 έσο ην Ά εμάκελν ηνπ 2014 πνπ 

εμεηάδνπκε, ηελ πξνζπάζεηα δηαξθνχο βειηίσζεο ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζηα απμαλφκελα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα 

ησλ ηηκψλ ησλ ελ ιφγσ δεηθηψλ, κε εμαίξεζε ην έηνο 2011 εμαηηίαο ηεο 

αξλεηηθήο επίδξαζεο ηνπ PSI ζηα απνηειέζκαηα ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ. ηελ παξνχζα θάζε, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δηαηεξνχλ δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε πςειφηεξεο ηηκέο, απφ απηέο πνπ νξίδεη ε Βαζηιεία 

III πξνιεπηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηδάγκαηα απφ ηελ ειιεληθή 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε. 

2) ζν αθνξά ηε ξεπζηφηεηα νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αληηκεηψπηζαλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα άληιεζεο θεθαιαίσλ ιφγσ ηεο αλαμηνπηζηίαο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο κε απνθνξχθσκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο 

ην 2010. Πξνβιήκαηα ζηε ξεπζηφηεηα πξνθάιεζε θαη ε πξσηνθαλήο καδηθή 

θπγή ησλ θαηαζέζεσλ πνπ εληάζεθε ηα επφκελα ρξφληα. Οη ζπγρσλεχζεηο θαη 

εμαγνξέο ηξαπεδψλ, ε ζηαδηαθή ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηε ρψξα θαη ε εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο  

βειηίσζαλ ηε ξεπζηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ην 2012 κέρξη ην Ά 

εμάκελν ηνπ 2014. Μάιηζηα ν δείθηεο δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο ην Ά εμάκελν 

ηνπ 2014, έρεη ρακειφηεξε ηηκή γηα ηηο ηέζζεξηο ειιεληθέο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο 

ζε ζρέζε κε ην 2008, έηνο πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, γεγνλφο 

πνπ θαλεξψλεη κηα γεληθφηεξα πην ζπληεξεηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ 

πιένλ νη ηξάπεδεο.   

3) Σν ζνβαξφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ σζηφζν νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. Σν πνζνζηφ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πξνο ην 

ζχλνιν δαλείσλ απμήζεθε αλεζπρεηηθά ζε ζρέζε κε ην 2008, πνπ 

δηακνξθσλφηαλ ζην 5,1%, έσο ην Ά εμάκελν ηνπ 2014, πνπ άγγημε ην 34,1%. 

εκεηψλεηαη φηη ε αχμεζε ηνπ ελ ιφγσ πνζνζηνχ ην Ά εμάκελν ηνπ 2014, 

αλαινγηθά, δείρλεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα έηε. ε θάζε πεξίπησζε, ην πξφβιεκα ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ, ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθά απφξξνηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 
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Διιάδα θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ νθεηιεηψλ, ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο γηαηί κε ηε ζεηξά ηνπ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε θαη 

βησζηκφηεηα ησλ ηξαπεδψλ, νδεγψληαο ζε έλαλ αέλαν θαχιν θχθιν 

ππνλφκεπζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα θξίλεηαη αλαγθαίν λα βξεζεί έλαο 

ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ κείδνλνο ζεκαζίαο πξνβιήκαηνο.     

  

Πξφζθαηα ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θ. Γηάλλεο ηνπξλάξαο ζπκπέξαλε 

ηα εμήο: (Stournaras, 2014) 

1) Οη βαζηθνί δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ απνθαηαζηαζεί 

θαη ε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα έρεη ζε κεγάιν βαζκφ 

εμαιεηθζεί. Ζ άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ είραλ ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηηο αγνξέο θαη ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ έρεη 

εληζρπζεί ζεκαληηθά. 

2) Οη φξνη ρξεκαηνδφηεζεο έρνπλ βειηησζεί. Ζ εμάξηεζε απφ ηνλ ELA έρεη 

εθκεδεληζηεί θαη ε πξνζθπγή ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα έρεη 

κεησζεί ζεκαληηθά, κεηά ηελ θνξχθσζή ηεο ην 2012. Δπηπιένλ, νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο έρνπλ αλαθηήζεη ηελ πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο, πνπ ηνπο 

επηηξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο. Οη θαηαζέζεηο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα έρνπλ πιένλ ζηαζεξνπνηεζεί. 

3) Ζ πξν-πξνβιέςεσλ νξγαληθή θεξδνθνξία βειηηψλεηαη. Απηφ κπνξεί λα 

απνδνζεί θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη, δεπηεξεπφλησο 

ζηε ζπγθξάηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Θεηηθέο εμειίμεηο παξνπζηάδνληαη 

ζηελ πνξεία ησλ εζφδσλ, επεηδή ζεκεηψζεθε αχμεζε ζηα θαζαξά έζνδα απφ 

ηφθνπο, ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο. 

4) Ζ επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαίλεηαη λα επηβξαδχλεηαη. 

5) Σέινο κε ηελ ελνπνίεζε, ιηγφηεξεο αιιά ηζρπξφηεξεο ηξάπεδεο απνδίδνπλ 

νθέιε ηα νπνία αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ηα επφκελα ρξφληα. Οη ζπλέξγεηεο 

αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηα έζνδα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ, ψζηε λα θηάζνπλ ζε επίπεδα ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο Δπξψπεο. 

 

Ωζηφζν, πξνθιήζεηο παξακέλνπλ γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζήκεξα 

θαιείηαη λα παίμεη έλα λέν ξφιν. Απηφο είλαη λα απνηειέζεη ηελ θηλεηήξην δχλακε γηα 

ηελ αλαδηάξζξσζε νιφθιεξνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ο 

ηξαπεδηθφο θιάδνο είλαη ν κνλαδηθφο πνπ έρεη κεηαζρεκαηηζηεί θαη 
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αλαθεθαιαηνπνηεζεί πιήξσο, κε ζνβαξφ θφζηνο βέβαηα, θπξίσο γηα ηνπο κεηφρνπο. Ζ 

αλαδηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ παξαγσγηθνχ 

δπλακηθνχ πξνο ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ κνληέινπ βηψζηκεο αλάπηπμεο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη παξάδεηγκα θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Οη βαζηθνί άμνλεο ηνπ αλαζρεδηαζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα επηθεληξψλνληαη 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2014α): 

 ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ζηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγία 

θεθαιαίνπ κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ νξγαληθψλ θεξδψλ 

 ζηελ απνζχλδεζε απφ κε ακηγψο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο 

 ζηελ πξνζθνξά ελφο πιήξνπο θάζκαηνο ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε νξζή 

ηηκνιφγεζε 

 ζηνλ επαλεμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ζην εμσηεξηθφ 

 ζηελ ελεξγή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 

Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ησλ αμηψλ, 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηα ηεζη αληνρήο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο III, παξά ηελ αξγή αχμεζε ζηηο θαηαζέζεηο, (Stournaras, 

2014). 

 

4.4.1 Σα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα 

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη ην κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Σν πνζνζηφ απηφ, φπσο είδακε ζηελ 

αλάιπζή καο, έρεη απμεζεί δξακαηηθά, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δηζηαθηηθέο ηηο ηξάπεδεο λα 

ρνξεγήζνπλ λέεο πηζηψζεηο, ηνπο ζηεξεί έζνδα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πηζησηηθή επέθηαζε θαη ηηο αλαγθάδεη λα δηαθξαηνχλ 

πεξηζζφηεξα θεθάιαηα γηα ηηο κειινληηθέο δηαηάμεηο γηα δπλεηηθέο δεκίεο απφ ηε κε 

εμππεξέηεζε δαλείσλ, (Stournaras, 2014). Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δαλείσλ 

ζε θαζπζηέξεζε απνηειεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη δαλεηνιήπηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνζσξηλέο δπζθνιίεο, αιιά ελ 

δπλάκεη ζηαδηαθά κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ θαη δεχηεξνλ, καθξνπξφζεζκα λα 

αλαθηεζνχλ ηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ πνπ ηψξα είλαη δεζκεπκέλα ζε πξνβιεκαηηθά 

δάλεηα, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014β).  

Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε πξφθιεζε ρξεηάδεηαη λα πιεξνχληαη δχν πξνυπνζέζεηο, 

(Stournaras, 2014): 
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 Πξψηνλ ε νηθνλνκία πξέπεη λα κπεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο θαη λα κεησζεί ε 

αλεξγία, ψζηε λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ησλ δαλεηνιεπηψλ. 

 Γεχηεξνλ, ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ ηξαπεδψλ πξέπεη λα εθαξκνζηεί έλα 

πιαίζην πην ελεξγεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Ζ 

πξνζνρή πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε δχν πεξηπηψζεηο: α) ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ειάθξπλζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνζσξηλέο δπζθνιίεο 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεψλ ηνπο θαη β) ζηελ πεξίπησζε κηαο πην κφληκεο 

ιχζεο  γηα ηα δάλεηα πνπ είλαη κάιινλ απίζαλν λα πιεξσζνχλ.  

 

Δπηπξφζζεηα ν ηξφπνο θαη νη κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε ζα 

πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα κε πξνθαινχλ δεηήκαηα εζηθνχ θηλδχλνπ. Ζ παξνρή 

θηλήηξσλ γηα αζέηεζε νθεηιψλ ζε δαλεηνιήπηεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ην ρξένο ηνπο, ζα πξέπεη λα απνηξέπεηαη. Καηά ζπλέπεηα είλαη 

αλαγθαίν ηα κέηξα ησλ ξπζκίζεσλ λα κελ είλαη νξηδφληηα, αιιά λα βαζίδνληαη ζε 

νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξαγκαηηθήο εηζνδεκαηηθήο θαη πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο 

ησλ νθεηιεηψλ. Σαπηφρξνλα είλαη ζπλεηφ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξννπηηθέο θαη ε 

βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα κε δεζκεχνληαη θεθάιαηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δελ έρνπλ θακία πξννπηηθή επηβίσζεο, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014β). 

 

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε νηθνλνκεηξηθέο εθηηκήζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (2014β) 

ππφ ηξία ελαιιαθηηθά ζελάξηα, ππνινγίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ζα πάςεη λα απμάλεηαη κέζα ζην 2015. 

Βάζεη ηνπ πην επλντθνχ ζελαξίνπ εθηηκάηαη φηη ην 2016 ην πνζνζηφ απηφ ζα κεησζεί 

θνληά ζην 30%. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο, είλαη αλαγθαία ε 

ιήςε κέηξσλ πνιηηηθήο, ζπκβαηψλ κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ δε ζα 

δεκηνπξγνχλ λέεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο γηα ηηο ηξάπεδεο. Θεηηθά απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε, 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πιαηζίνπ επνπηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ αλνηγκάησλ ζε 

θαζπζηέξεζε θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 42/30.5.2014 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αιιά θαη ησλ 

επηινγψλ πνπ πξνβιέπεη ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηνπ Ν.4224/2013, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4282/2014 θαη ηζρχεη απφ 1.1.2015. 

 

Ζ Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο αθνξά α) ηε δηάθξηζε ησλ αλνηγκάησλ ζε 

θαζπζηέξεζε θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ θάησ απφ νξγαλσηηθά 
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αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο, β) ηε ζέζπηζε ρσξηζηήο θαηαγεγξακκέλεο 

ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ησλ παξαπάλσ αλνηγκάησλ θαη γ) ηελ θαζηέξσζε πεξηνδηθψλ 

αλαθνξψλ πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ πηζησηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο , (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014β). 

 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο θάλεη εθηελή αλαθνξά ζηνπο ηχπνπο ξπζκίζεσλ, ζχκθσλα κε 

δηεζλείο πξαθηηθέο, γηα δαλεηνιήπηεο ζε δπζρεξή θαηάζηαζε, νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα 

εμνθιήζνπλ ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ιάβεη κε ηνπο φξνπο πνπ είραλ ζπκθσλεζεί. Βαζηθή 

ζπληζηακέλε ηνπ θψδηθα απνηειεί ε δηάθξηζε ησλ νθεηιεηψλ ζε ζπλεξγάζηκνπο θαη κε. 

Ο θψδηθαο παξέρεη ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε». χκθσλα κε 

ηνλ θψδηθα, νη δαλεηνιήπηεο ζα πξέπεη εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ λα γλσζηνπνηήζνπλ 

ζηελ ηξάπεδα πιεξνθνξίεο, ψζηε απηή λα ηνπο ραξαθηεξίζεη σο ζπλεξγάζηκνπο ή κε 

θαη θαηφπηλ λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο «ιχζεηο ξπζκίζεσλ» ή «ιχζε νξηζηηθήο 

δηεπζέηεζεο». Σαπηφρξνλα ιακβάλεηαη ππφςε ε έλλνηα ησλ «εχινγσλ δαπαλψλ 

δηαβίσζεο», ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην 

Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο ηνπ Ν. 4224/2013. Σέινο ν θψδηθαο πξνβιέπεη φηη ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ ηε βέιηηζηε επηθνηλσλία κε ηνπο νθεηιέηεο θαη λα ηνπο παξέρνπλ πιήξε 

πιεξνθφξεζε. Μάιηζηα φπσο νξίδεη ν θψδηθαο, θάζε ίδξπκα δηαζέηεη «Δλεκεξσηηθφ 

Φπιιάδην πξνο ηνπο Γαλεηνιήπηεο κε νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο» ζε απιή γιψζζα, 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014γ).  

 

4.4.2 Η Πηζηωηηθή επέθηαζε 

Δίλαη γεγνλφο φηη νξηζκέλεο ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ειιεληθέο εμσζηξεθείο, κε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο άληιεζαλ θεθάιαηα απφ ηηο δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, φπνπ νη ζπλζήθεο ήηαλ πην επλντθέο. Δπηπιένλ ε πηζησηηθή 

επέθηαζε πξνο ηε γεληθή θπβέξλεζε πεξηνξίζηεθε δηαρξνληθά, θαζψο ην θξάηνο πιένλ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνπο δηεζλείο πηζησηέο ηεο ρψξαο. Ο απμεκέλνο πηζησηηθφο 

θίλδπλνο απνζαξξχλεη ηε ρνξήγεζε λέσλ πηζηψζεσλ κε ρακειά επηηφθηα. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ηα πηζηνδνηηθά θξηηήξηα, βάζεη ησλ νπνίσλ απνθαζίδνπλ νη ηξάπεδεο ηελ 

έγθξηζε ρνξήγεζεο δαλείσλ, εμαθνινπζνχλ λα είλαη απζηεξά. Παξάιιεια πθίζηαληαη 

πάληα αβεβαηφηεηεο γχξσ απφ ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Διιάδαο. ινη νη 

παξαπάλσ παξάγνληεο επηδξνχλ αλαζηαιηηθά ηφζν ζηε δήηεζε φζν θαη ζηελ πξνζθνξά 

πηζηψζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο. Ωζηφζν ζεκεηψζεθαλ νξηαθέο απμήζεηο ζηε δήηεζε 

πηζηψζεσλ κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 απφ λνηθνθπξηά θαη κε ρξεκαηνπηζησηηθέο 
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επηρεηξήζεηο. Παξά ηα ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο, ε πηζησηηθή επέθηαζε ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία παξακέλεη αξλεηηθή, κε ζπλέπεηα λα εκπνδίδεηαη ε αλάθακςε 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο., (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014β).  

 

Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα θαη ε πηζησηηθή επέθηαζε είλαη δχν πξνβιήκαηα 

αιιεινζπλδεφκελα, θαζψο ν δείθηεο πνηφηεηαο δαλείσλ απαξηίδεηαη απφ ην ιφγν ησλ 

δχν απηψλ κεγεζψλ. Ζ πηζησηηθή επέθηαζε δχλαηαη λα πξνθχςεη θαη λα ηξνθνδνηεζεί, 

αλ ηεζεί ζε θίλεζε έλαο ελάξεηνο θχθινο απφ ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, ψζηε λα απμεζεί ε δήηεζε ηφζν γηα δάλεηα φζν 

θαη γηα πηζηψζεηο, λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ πξνο ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη λα επαλαθηήζνπλ νη νθεηιέηεο, σο έλα βαζκφ ηνπιάρηζηνλ, ηελ 

δπλαηφηεηα λα εμππεξεηνχλ ηα ρξέε ηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

2014β). 

 

Ζ πηζησηηθή επέθηαζε ζηεξίδεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΔΑΝ (Δζληθφ Σακείν 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο), ηεο ΔΣΔπ (Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ) 

θαη ηνπ λεντδξπζέληνο Διιεληθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Σν δεηνχκελν είλαη λα 

απμεζεί ε απξφζθνπηε απνξξφθεζε απηψλ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, κε φζν ην 

δπλαηφ πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο ησλ θνξέσλ, κε επηπιένλ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ζπκκεηξηθή πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ, (Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο, 2014β).  

 

Οη πνιηηηθέο ησλ ηξαπεδψλ πιένλ εζηηάδνπλ ζε έλα λέν πιαίζην ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ 

θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ην νπνίν αιιάδεη ηελ ηάζε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο γηα 

επελδχζεηο ζε θαηνηθίεο θαη θαηαλάισζε, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014α). Ζ λέα 

πηζησηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε δπλακηθέο, εμσζηξεθείο επηρεηξήζεηο κε 

επνίσλεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Οη πηζηψζεηο πξέπεη λα δηνρεηεπηνχλ ζε πξαγκαηηθά 

βηψζηκεο επηρεηξήζεηο, είηε λέεο είηε παιαηέο, θαη λα ελζαξξχλνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο θαη 

ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ ηνικεξή, ηνκεαθή αλαδηάξζξσζε, (Stournaras, 

2014). Αθφκα θη αλ ππήξραλ κεγάια πεξηζψξηα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ε παξνρή 

ξεπζηφηεηαο ζε κνλάδεο ππεξθνξεζκέλσλ θιάδσλ θαη ζε κε βηψζηκεο επηρεηξήζεηο ζα 

ήηαλ αλψθειε θαη επηθίλδπλε, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014α). Αληίζεηα, κε ην λέν 

πξνζαλαηνιηζκφ, νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ 
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ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ αλαδηάξζξσζε πξνο έλα λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν, 

(Stournaras, 2014). 

 

4.4.3 Η δηαζθάιηζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ε δηεύξπλζε ηωλ πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο 

πσο έδεημε ε αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ε ξεπζηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

εμαξηάηαη ηζρπξά απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο φπσο δηακνξθψλνληαη ζηε ρψξα, απφ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηελ ελίνηε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ή 

αζηάζεηα. Καζψο απηνί νη παξάγνληεο είλαη επκεηάβιεηνη θαη δεδνκέλνπ φηη ην θιίκα 

ζηελ Διιάδα δελ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί, ε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ είλαη δηαξθψο 

επάισηε. Παξάιιεια, ην πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πηζησηηθή επέθηαζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ νξγαληθή θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ, 

νδεγψληαο ζε πεξεηαίξσ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη ηειηθά δεκηνπξγψληαο έλα 

θαχιν θχθιν. Δθ ησλ πξαγκάησλ νη ηξάπεδεο βξίζθνληαη ζε δηαξθή αλαδήηεζε 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, είηε νη ζπλζήθεο είλαη νκαιέο, είηε φρη.   

 

Μεηά ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηε 

ζπξξίθλσζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Ζιεθηξνληθή Γεπηεξνγελή 

Αγνξά Σίηισλ (ΖΓΑΣ) ην 2010, ν ξφινο ησλ αγνξψλ ππνθαηαζηάζεθε απφ ηνπο 

κεραληζκνχο ησλ δηεπθνιχλζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξέρεη ην Δπξσζχζηεκα, 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2010). Σν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο ήηαλ «εμ αληαλαθιάζεσο», δειαδή ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο Διιάδαο, ελψ ζπλάκα επηβαξπλφηαλ θαη απφ ηε κείσζε ησλ 

θαηαζέζεσλ, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2011).  Οη ηξάπεδεο κείσζαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο 

ζε μέλα νκφινγα θαη ζε θαηαζέζεηο ηνπο ζε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ππφ ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλσλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ πξνζέθεξαλ πςειέο νλνκαζηηθέο απνδφζεηο ζε 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, γηα λα αλαραηηίζνπλ ηε καδηθή θπγή ησλ θαηαζέζεσλ 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2012γ). 

 

Με ηε ζρεηηθή ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ζηε ρψξα, νη ηξάπεδεο αλέθηεζαλ ηελ 

πξφζβαζε ζηε δηαηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε. Δπηπιένλ ζηηο απμήζεηο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηνπο ζπλέβαιιαλ μέλα επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ζεζκηθνί επελδπηέο. Βαζηθή 

επηδίσμε απνηειεί πάληα ε έθδνζε ηξαπεδηθψλ νκνιφγσλ ρσξίο εμαζθαιίζεηο θάησ 

απφ νκαιέο ζπλζήθεο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο θαη 

ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ. Ζ ζηαδηαθή απεμάξηεζε απφ ην Δπξσζχζηεκα κπνξεί λα 
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επηηεπρζεί κε ηελ εμεχξεζε δηαθνξνπνηεκέλσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο φπσο εθδφζεηο 

θχξηνπ ρξένπο, θαιπκκέλεο νκνινγίεο θηι., (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014α). 

 

Οη ηξάπεδεο επηδηψθνπλ λα δηεπξχλνπλ ηηο πεγέο άληιεζεο ξεπζηφηεηαο κε ζηφρν λα 

απνθεχγνπλ ηελ πξνζθπγή ζηηο πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ζην 

κεραληζκφ έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ELA) ν νπνίνο 

θνζηίδεη πεξηζζφηεξν, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013β). Ζ πξφθιεζε ηεο απεμάξηεζεο 

απφ ην Δπξσζχζηεκα επηηείλεηαη, θαζψο νη αιιαγέο ζηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηεο ΔΚΣ 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015 ζα δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ πηέζεηο, (Stournaras, 2014).   

 

ηελ παξνχζα θάζε  ην Δπξσζχζηεκα πξνζθέξεη ζηηο ηξάπεδεο ρξεκαηνδφηεζε κε 

ζηαζεξφ επηηφθην κέζσ ησλ ζηνρεπκέλσλ πξάμεσλ πην καθξνπξφζεζκεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο (Targeted Longer-Term Operations – TLTROs). Ζ δηάξθεηα ησλ 

ζηνρεπκέλσλ πξάμεσλ είλαη ην κέγηζην ηέζζεξα έηε, δειαδή ιήγνπλ ην επηέκβξην ηνπ 

2018, κε δπλαηφηεηα πξφσξεο πξνεμφθιεζεο. Αλ ε πηζηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ, πνπ επσθειήζεθαλ απφ ηηο ελ ιφγσ πξάμεηο, θξηζεί σο αλεπαξθήο γηα ην 

δηάζηεκα Μαξηίνπ 2014 - Απξηιίνπ 2016, ηφηε απηέο ζα θιεζνχλ ην επηέκβξην ηνπ 

2016 λα επηζηξέςνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ αληιεζέλησλ πνζψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζα έρνπλ φθεινο απφ ηε θζελή ρξεκαηνδφηεζε θαηά δχν ρξφληα ιηγφηεξν, απφ ηηο 

ηξάπεδεο πνπ είλαη πην ελεξγέο πηζηνδνηηθά. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ, φηη δεκηνπξγνχληαη 

θίλεηξα γηα ρνξήγεζε λέσλ πηζηψζεσλ.  

 

Ζ άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ησλ ζηνρεπκέλσλ πξάμεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο 

απνζθνπεί ζηελ ππνθαηάζηαζε, σο έλα βαζκφ, ηεο έθδνζεο ηξαπεδηθψλ νκνιφγσλ, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ νπνία ζπλεπάγεηαη πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ. Παξάιιεια 

ην Δπξσζχζηεκα δηεμάγεη απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2014 έλα πξφγξακκα αγνξψλ 

ηηηινπνηεκέλσλ ηξαπεδηθψλ απαηηήζεσλ (Asset-Backed Securities Purchase 

Programme – ABSPP)  θαη έλα πξφγξακκα αγνξψλ θαιπκκέλσλ ηξαπεδηθψλ 

νκνινγηψλ (Covered Bond Purchase Programme – CBPP3).  

  

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξψηε ζηνρεπκέλε πξάμε, έρνληαο αληιήζεη 

πεξηζζφηεξα απφ 5 δηζ. επξψ ηνπο πξψηνπο ελλέα κήλεο ηνπ 2014. Γηα λα επσθειεζνχλ 

νιφθιεξε ηελ ηεηξαεηία απφ ηε θζελή ρξεκαηνδφηεζε, είλαη απαξαίηεην λα εθδεισζεί 

επαξθήο δήηεζε πηζηψζεσλ απφ ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Πξνο ην παξφλ ε θαζαξή ρξεκαηηθή ξνή πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία 
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ήηαλ αξλεηηθή (-0,5 δηζ. επξψ). Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

είλαη, φηη ηα νκφινγά ηνπο κε θάιπςε θξαηηθήο εγγχεζεο δε ζα γίλνληαη απνδεθηά απφ 

ην Δπξσζχζηεκα απφ ην Μάξηην ηνπ 2015. Καηά παξέθθιηζε ησλ θαλφλσλ σζηφζν, 

ζηα πξνγξάκκαηα αγνξψλ ζα γίλνληαη δεθηνί θαη ηίηινη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε θξάηε κε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε θάησ ηνπ ΒΒΒ- ,φπσο ε Διιάδα 

θαη ε Κχπξνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θξάηε απηά ζα αθνινπζνχλ θάπνην 

«πξφγξακκα πξνζαξκνγήο» κε ηε ζηήξημε ηεο ΔΔ, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014β).  

       

4.4.4 Οη απαηηήζεηο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο  

Ζ ΔΚΣ σο αξκφδηα ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ αλάιεςε αξκνδηφηεηαο ηεο 

ηξαπεδηθήο επνπηείαο εληφο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (ΔΔΜ) ζηελ 

Δπξσδψλε απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2014,  δηελήξγεζε πλνιηθή Αμηνιφγεζε γηα 130 

πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 22 ηξηζ. επξψ, πνπ ρξεηάζηεθε έλα ρξφλν 

γηα λα νινθιεξσζεί, (Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, 2014). 

 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο αξρηθά ππνρξεψζεθαλ λα εθαξκφζνπλ ηε κέζνδν ηνπ ζηαηηθνχ 

ηζνινγηζκνχ ηεο EBA, επεηδή κέρξη ηελ 31.12.2014 ηα ζρέδηα ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ δελ είραλ επίζεκα εγθξηζεί θαη δεκνζηεπζεί. Γηα λα είλαη 

ζπγθξίζηκα ηα ζηνηρεία, θαζψο κέρξη ην 2014 ζπλέβαηλαλ αθφκα ζρέδηα 

αλαδηάξζξσζεο, ε άζθεζε δηεμήρζε παξάιιεια κε ηε κέζνδν ηνπ δπλακηθνχ 

ηζνινγηζκνχ. Απφ ηε πλνιηθή Αμηνιφγεζε πξνέθπςε φηη νη απμήζεηο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ηα ζρέδηα αλαδηάξζξσζεο ησλ ηεζζάξσλ ειιεληθψλ ζπζηεκηθψλ 

ηξαπεδψλ ελίζρπζαλ ζεκαληηθά ηελ θεθαιαηαθή ηνπο βάζε θαη δηακφξθσζαλ ηελ 

θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014β). 

πγθεθξηκέλα ε Δζληθή, ε Πεηξαηψο θαη ε Alpha Bank δελ παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε 

θεθαιαίσλ κε βάζε ηελ ππφζεζε ηνπ δπλακηθνχ ηζνινγηζκνχ, ελψ ε  Eurobank θάησ 

απφ ηελ ίδηα ππφζεζε δελ παξνπζηάδεη νπζηψδε θεθαιαηαθή πζηέξεζε, (Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα, 2014). 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πλνιηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΚΣ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθά γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε ηηο  θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θξίλεη φηη επηβάιιεηαη, θαζαξά γηα ιφγνπο πξφιεςεο, ε 

δηαηήξεζε ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε επίπεδν αξθεηά πςειφηεξν απφ 

απηφ πνπ νξίδεη ε Βαζηιεία III. Απηή ε ζέζε εληζρχεηαη αλ ιάβνπκε ππφςε ην χςνο ησλ 

κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014β) θαη ηελ εκπεηξία ησλ 
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αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ PSI ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ηξαπεδψλ ην 2011 

θαη 2012, παξά ην γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ άπνςε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ, βάζεη ησλ επνπηηθψλ θαλνληζκψλ, ήηαλ ζεσξεηηθά 

ζσξαθηζκέλν.    

 

Οη Vassiliadis, Kotsovolos and Baboukardos (2012) βαζηδφκελνη ζηελ αλάιπζε ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηα πξφζθαηα ρξφληα πξηλ ηελ έιεπζε ηεο 

θξίζεο ζηελ Διιάδα κέρξη ην έηνο 2011, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απιή 

ζπκκφξθσζε κε ηα ειάρηζηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο δελ εγγπάηαη 

ηε βησζηκφηεηα κίαο ηξάπεδαο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα δηαζέζηκα 

θεθάιαηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, παξφηη θάιππηαλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, 

ζηελ νπζία δελ αξθνχλ. Θεσξνχλ φηη ζα ήηαλ επηθαλεηαθφ ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ηζρπξή, αλ ην κφλν θξηηήξην είλαη ε 

ηθαλνπνηεηηθή θεθαιαηαθή επάξθεηα. Ζ ελδειερήο αλάιπζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπλ, δείρλεη 

φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θεξδνθνξία, ζηε 

ξεπζηφηεηα, ζηελ πεξηνξηζκέλε πηζησηηθή επέθηαζε, ζηελ πνηφηεηα δαλείσλ θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ηφηε επηθείκελνπ «θνπξέκαηνο» ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.   

Αθνινχζσο, πξφηεηλαλ επηπιένλ ελέξγεηεο γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

κε ζπγρσλεχζεηο, πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε κεγάινπ κεγέζνπο ηδξχκαηα γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα, ή κε ιήςε θξαηηθήο βνήζεηαο. 

 

Καηά ηνπο ίδηνπο, αλ δερηνχκε φηη νη πςειφηεξεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο επηθέξνπλ 

κεγαιχηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ ζηηο ηξάπεδεο, ζε θαηξφ θξίζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Διιάδαο, ην επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ ζα απνζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο. 

πλεπαθφινπζα εκπνδίδεηαη ε επαλφξζσζε ηεο νηθνλνκίαο θαζψο ν ξφινο ησλ 

επελδχζεσλ είλαη θαζνξηζηηθφο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, 

εκπνδίδεηαη ε θαηαιπηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ λα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε σο δηακεζνιαβεηέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ, αθνχ απηά 

εγθισβίδνληαη κε δηαθχιαμή ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ δεκηψλ, αληί λα 

επελδχνληαη θαη λα αλαθπθιψλνληαη κεο ζηελ νηθνλνκία.  
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εξγαζία απηή επηρείξεζε α) λα απαληήζεη ζην εξψηεκα πεξί αλαγθαηφηεηαο ή κε 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, β) λα παξνπζηάζεη θαη λα 

αμηνινγήζεη ηα ηξία χκθσλα ηεο Βαζηιείαο κε έκθαζε ζην ηειεπηαίν θαη γ) λα 

εμεηάζεη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θάησ απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

Βαζηιείαο θαη ππνβνεζνχκελε απφ ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε ησλ ηεζζάξσλ ειιεληθψλ 

ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, λα εμάγεη ηηο πξνθιήζεηο γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

  

Με βάζε ηε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε γηα ηε ζεκαζία ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο, νη 

απφςεηο ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε πιήξεο απνθαλνληθνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δε δηθαηνινγείηαη, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. 

Ωζηφζν, δελ είλαη νξζφ λα παξαβιέπεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο απηνξξχζκηζεο. ε ηειηθή 

αλάιπζε είλαη επρήο έξγν λα βξεζεί ε ηδαληθή αλαινγία ξχζκηζεο θαη ειεπζεξίαο ρσξίο 

λα ηαιαληεπφκαζηε αλάκεζα ζηα δχν άθξα. Ζ ξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

είλαη ζπλεηφ λα εθαξκφδεηαη ζε εθείλν ην επίπεδν ζπλδπαζκνχ κε ηελ πνιχηηκε αξσγή 

ησλ παξαγσγψλ, πνπ γλσξίδνπλ ηερλνθξαηηθά ηελ ηξαπεδηθή αγνξά, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ζην ζχζηεκα ηζνξξνπία. Δπίζεο ε νκνηνγέλεηα ησλ θαλφλσλ δηεζλψο 

είλαη ζεκαληηθή, ψζηε λα πξνιακβάλεη δεηήκαηα αληαγσληζηηθήο ακέιεηαο 

εκπνδίδνληαο ην ξπζκηζηηθφ αξκπηηξάδ επνπηείαο. 

 

ε κία πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζεο θαη ζεζκνζέηεζεο ησλ θαλφλσλ ε Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ 

Γηαθαλνληζκψλ, πξφηεηλε έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, ην χκθσλν ηεο 

Βαζηιεηαο I, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 

απνξξφθεζε ησλ ελδερφκελσλ δεκηψλ. Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αξρηθά 

πξνζδηνξίδνληαλ κε βάζε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη αξγφηεξα θαη κε βάζε ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο αγνξάο. Ο γεληθφο θαλφλαο πξνέβιεπε ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ηξαπεδψλ κε θεθάιαην ίζν κε 8% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνλ θίλδπλν ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο. Ωζηφζν ε Βαζηιεία I είρε αδπλακίεο θαη δελ απέθεξε ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ζηελ εμνκάιπλζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο δηεζλψο. Καηά ζπλέπεηα, ε Βαζηιεία πξνρψξεζε 

ζηε ζχζηαζε ηνπ  δεχηεξνπ πκθψλνπ πνπ ζηεξηδφηαλ ζε ηξεηο ππιψλεο.  ηφρνο ήηαλ 

ε επέθηαζε ηεο αξρηθήο πλζήθεο, θαιχπηνληαο έλα επξχηεξν θάζκα θηλδχλσλ, γηα 

ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη λένο ηξφπνο κέηξεζεο, αιιά θαη βειηηψλνληαο ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ θχξηα δηαθνξνπνίεζε αθνξά ηε ζηξνθή ηνπ 
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ελδηαθέξνληνο απφ ηε κηθξνπξνιεπηηθή ζηε καθξνπξνιεπηηθή επνπηεία ππφ ηνλ 

ππιψλα 2, αιιά θαη ηελ πεηζαξρία ησλ ηξαπεδψλ ζηελ αγνξά ππφ ησλ ππιψλα 3, πνπ 

κεηξηάδεη ηελ αζπκκεηξία ζηελ πιεξνθφξεζε.  

 

Σν δεχηεξν χκθσλν, αλ θαη βειηησκέλν, απνδείρζεθε ζαζξφ, θαζψο ε πξφζθαηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε πνιιέο απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ, νη νπνίεο ζπλίζηαλην 

θπξίσο ζηε κέηξεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ζηελ ππεξθπθιηθφηεηα, ζηελ έιιεηςε 

κέηξσλ θαηαζηνιήο ηεο ππέξκεηξεο κφριεπζεο, ζηε δηαζθάιηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη 

ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξίηνπ ππιψλα πεξί εζηθνχ θηλδχλνπ ηεο ινγηθήο too 

big to fail. Ζ αλάγθε γηα αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ έγηλε επηηαθηηθή. Έηζη ε Βαζηιεία 

III ζηελ νπζία δελ είλαη κηα λέα ζπκθσλία, αιιά ήξζε γηα λα αληηθαηαζηήζεη θαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηε Βαζηιεία II, δηαηεξψληαο ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ησλ ηξηψλ 

ππιψλσλ.  

 

Ζ ζπδήηεζε γηα ην πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε Βαζηιεία III έδεημε φηη απμάλεηαη ην 

επίπεδν ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, αιιά ηαπηφρξνλα βειηηψλεηαη θαη ε πνηφηεηά 

ηνπο. Δπηρεηξείηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ππεξθπθιηθφηεηαο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο ζπληήξεζεο θαη ηνπ αληηθπθιηθνχ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ. 

Αληηθπθιηθφ ραξαθηήξα έρεη θαη ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο πνπ εηζάγεηαη, αλ θαη είλαη 

κέηξν θπξίσο κηθξνπξνιεπηηθήο θχζεο, έρνληαο σο ζθνπφ λα ειέγμεη ην ζπζηεκηθφ 

θίλδπλν. Οη ζπληειεζηέο ξεπζηφηεηαο απνηεινχλ αθφκε κηα θαηλνηνκία ηνπ λένπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, αθνχ γηα πξψηε θνξά νξίδνληαη ηα ειάρηζηα επίπεδα 

ξεπζηφηεηαο. Γεληθά νη βειηηψζεηο θηλήζεθαλ πξνιεπηηθά ηφζν ζε κηθξννηθνλνκηθφ, 

φζν θαη ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Ωζηφζν ππάξρεη ζθεπηηθηζκφο απφ κεξίδα 

εξεπλεηψλ ζην θαηά πφζν ε λέα πλζήθε είλαη ηθαλή λα απνηξέςεη κειινληηθέο 

ηξαπεδηθέο θξίζεηο. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηεο άπνςεο απηήο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ππνδεηγκάησλ κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ, ζηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη ηα πξνηεηλφκελα φξηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο είλαη ρακειά, ζηε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζπκθψλνπ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζην πςειφ θφζηνο 

εθαξκνγήο ηνπο γηα ηηο ηξάπεδεο.  

  

Ζ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ ζπκπίπηεη κε ηηο δπζκελείο εμειίμεηο 

πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εμαηηίαο ηεο ηξέρνπζαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. πσο έδεημε θαη ε αλάιπζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ 

ηξαπεδψλ ην 2008, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ήηαλ επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλεο θαη 
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ζηεξίδνληαλ ζε πγηείο βάζεηο, γεγνλφο πνπ αξρηθά ηηο βνήζεζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηε 

κεηαδηδφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. Σν ηνπίν αλαηξάπεθε απφ ηελ εγρψξηα 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ αθνινχζεζε θαη θπξίσο απφ ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο (PSI), πνπ είρε σο ζπλέπεηα λα κεησζεί δξακαηηθά ε θεθαιαηαθή βάζε 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, κε απνθνξχθσκα ην 2011 φηαλ κεηξήζακε ηηο κεγαιχηεξεο 

δεκίεο. Σν 2011 νη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ππνρψξεζαλ ζε ζρέζε κε ην 2008 

θαη νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο βξέζεθαλ κε έιιεηκκα θεθαιαίσλ. Οη δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απνθαηαζηάζεθαλ κε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη 

αλαδηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ην Ά εμάκελν ηνπ 2013. 

 

Παξά ηηο δπζκελείο απηέο εμειίμεηο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηάθεξαλ ηνπιάρηζηνλ λα 

ηθαλνπνηνχλ ηα ειάρηζηα επίπεδα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο Βαζηιείαο. Απηφ ην επίηεπγκα φκσο απνδείρζεθε φηη δελ είλαη αξθεηφ, θαζψο νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο αλαμηνπηζηίαο 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηηο δηεζλείο 

θεθαιαηαγνξέο. Σαπηφρξνλα ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζηε ρψξα νδήγεζε ζε πξσηνθαλή 

θπγή ησλ θαηαζέζεσλ ζην εμσηεξηθφ θαη απνζεζαπξηζκφ, πιήηηνληαο ζνβαξά ηελ 

θαηαζεηηθή βάζε. ε απηά πξνζηίζεηαη θαη ην εμαηξεηηθά αλεζπρεηηθφ πνζνζηφ ησλ 

δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε ζην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ ην νπνίν απφ 5,1% ην 2008 

εθηνμεχζεθε ζε 34,1% ην Ά εμάκελν ηνπ 2014. 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζή καο, αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη 

νη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο επηδίσμαλ δηαρξνληθά θαη πέηπραλ ηε βειηίσζή ηνπο, 

κε εμαίξεζε ην έηνο 2011, φπνπ ε Δζληθή θαη ε Alpha Bank αληηκεηψπηζαλ επηδείλσζε. 

πγθεθξηκέλα ε Δζληθή Σξάπεδα εηζήιζε ζηελ θξίζε έρνληαο ηνπο πςειφηεξνπο 

δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, αιιά ιφγσ ηνπ φηη θαηείρε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηξάπεδεο, ην 2011 νη ελ ιφγσ δείθηεο ήηαλ 

νη κηθξφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ άιισλ ηξηψλ ζπζηεκαηηθψλ ηξαπεδψλ, 

εμαηηίαο ησλ δεκηψλ πνπ ππέζηε απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ PSI. Ζ Alpha Bank, παξφιν πνπ 

θαηείρε ην κηθξφηεξν ραξηνθπιάθην ειιεληθψλ νκνιφγσλ αληηκεηψπηζε επίζεο πηψζε 

ζηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ην 2011, πνπ φκσο απνθαηαζηάζεθε θαηά ηα 

επφκελα έηε. Οη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Πεηξαηψο θαη ηεο Eurobank 

βαίλνπλ δηαξθψο απμαλφκελνη κέρξη θαη ην Ά εμάκελν ηνπ 2014. Σν Ά εμάκελν ηνπ 

2014 ε Eurobank είλαη ε ηξάπεδα πνπ εκθαλίδεη ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε αληίζεζε κε ην 2008, πνπ ζπλέβαηλε ην αθξηβψο αληίζεην. 
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ζν αθνξά ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε ξεπζηφηεηαο, ν νπνίνο ππνινγίζηεθε σο ν ιφγνο δάλεηα 

πξνο θαηαζέζεηο, ην έηνο 2011 έθηαζαλ  πάλσ απφ ην 155% γηα ηελ Πεηξαηψο, Alpha 

Bank θαη Eurobank. Ζ Δζληθή παξαδνζηαθά εκθαλίδεη ηνλ θαιχηεξν δείθηε 

ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο κεγάιεο θαηαζεηηθήο ηεο βάζεο θαη δελ αληηκεηψπηζε ηφζν 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο φζν νη άιιεο ηξεηο ηξάπεδεο. Με ηελ απνξξφθεζε ησλ πγηψλ 

ηκεκάησλ άιισλ ηξαπεδψλ, ν δείθηεο ξεπζηφηεηαο απνθαηαζηάζεθε θαη γηα ηηο 

ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο θαη κάιηζηα ην Ά εμάκελν ηνπ 2014 εκθαλίδεηαη 

βειηησκέλνο αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2008.  

 

Σν πην αλεζπρεηηθφ ηεο ππφζεζεο είλαη ε εμέιημε ηνπ δείθηε πνηφηεηαο δαλείσλ θαζψο 

γηα ηηο Πεηξηαψο, Eurobank θαη Alpha Bank ην πνζνζηφ ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε 

πνιιαπιαζηάζηεθε θαηά 8 έσο 10 θνξέο ζπγθξίλνληαο ην έηνο 2008 κε ην Ά εμάκελν 

ηνπ 2014. Ζ Πεηξαηψο, θαζψο πηνζεηνχζε ραιαξφηεξα πηζηνδνηηθά θξηηήξηα, είλαη ε 

ηξάπεδα πνπ έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε. Αθνινπζνχλ ε 

Alpha Bank θαη ε Eurobank, ελψ ε Δζληθή απνδείρζεθε φηη έρεη ζπγθξηηηθά ηνλ 

θαιχηεξν δείθηε πνηφηεηαο δαλείσλ, ιφγσ ηεο ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο ηεο ζηε 

ρνξήγεζε δαλείσλ, ν νπνίνο σζηφζν αλέξρεηαη ην Ά εμάκελν ηνπ 2014 ζην 23,2%, 

πνζνζηφ δηφινπ εθεζπραζηηθφ.  

  

Ζ δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα 

ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζήκεξα. Σν πξφβιεκα δπζρεξαίλεηαη απφ ηελ 

πεξηνξηζκέλε πηζηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Καηά ζπλέπεηα κηα 

αθφκα πξφθιεζε είλαη ε πηζησηηθή επέθηαζε ε νπνία, αλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε 

βηψζηκεο επηρεηξήζεηο κε πξννπηηθέο, αθελφο ζα ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηνπ ιφγνπ ησλ 

δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε, απμάλνληαο ηνλ παξνλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο θαη αθεηέξνπ, 

ζηε βειηίσζε ηεο νξγαληθήο θεξδνθνξίαο. Οη ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ε απεμάξηεζε απφ ην Δπξσζχζηεκα θαη ηνλ έθηαθην κεραληζκφ 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αθφκα κηα πξφθιεζε, πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο. Ωζηφζν, νη καθξννηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο αληζνξξνπίεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απνηεινχλ έλαλ αζηάζκεην θαη 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο επειημίαο ησλ ηξαπεδψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο, κε 

απνηέιεζκα λα ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο εμεχξεζεο θεθαιαίσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ζηελ παξνχζα θάζε, ιφγσ ησλ αιιεινζπλδεφκελσλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπληζηά ηε δηαηήξεζε ησλ δεηθηψλ ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε επίπεδα πςειφηεξα απφ απηά πνπ νξίδεη ε Βαζηιεία III.  
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Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαηαδεηθλχεη φηη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο 

III ίζσο απφ κφλεο ηνπο λα κελ είλαη αξθεηέο, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηα 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ δερηνχκε 

φηη  νη απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απμάλνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ, ην γεγνλφο 

απηφ ζα απνζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο. Πξάγκαηη, παξαηεξήζακε κείσζε ηεο πηζησηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, αιιά ην θαηλφκελν απηφ 

ζπζρεηίζηεθε πεξηζζφηεξν κε ηελ έιιεηςε δήηεζεο δαλείσλ, αιιά θαη ηα απζηεξφηεξα 

πηζηνδνηηθά θξηηήξηα ησλ ηξαπεδψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα κελ επηδεηλσζεί πεξαηηέξσ 

ν δείθηεο πνηφηεηαο δαλείσλ. Ζ ειιεληθή θξίζε ρξένπο έδεημε πφζν εχζξαπζην είλαη ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη πφζν επεξεάδεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο, ηεο νπνίαο ην ρξένο είλαη κε εκπνξεχζηκν. 

 

Δλ θαηαθιείδη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δελ αξθεί λα ηθαλνπνηεί απιψο ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Βαζηιείαο, θαζψο νη πξνθιήζεηο δηεπξχλνληαη πέξα απφ απηέο. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαιείηαη λα νηθνδνκήζεη έλα καθξνρξφληα βηψζηκν επηρεηξεκαηηθφ ππφδεηγκα, 

νη βαζηθνί άμνλεο ηνπ νπνίνπ, ζα είλαη θνηλνί γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο θαη ζα βαζίδνληαη 

ζε ζπλέξγεηεο. πλίζηαληαη δε ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ζηελ 

πξνψζεζε ηεο νξγαληθήο θεξδνθνξίαο κε ζθνπφ ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγία θεθαιαίνπ, 

ζηελ απεκπινθή απφ κε ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αιινδαπή, ζηελ ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ζηελ νξζνινγηθή ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ. Αιιά αλ 

ε ειιεληθή νηθνλνκία δε κπεη νπζηαζηηθά ζε ηξνρηά αλάθακςεο, δελ είλαη δπλαηφ ην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ ελάξεην θχθιν αλάπηπμεο 

ζηεξίδνληαο ηηο επηρεηξήζεηο.    

   

Ζ αλάιπζε ελφο κφλν ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κάιηζηα κηθξνχ κεγέζνπο, φπσο 

απηνχ ηεο Διιάδαο, δελ είλαη ελδεηθηηθή ψζηε λα γεληθεχζνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο III, ιφγσ 

ησλ ηδηαίηεξσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Πξνηείλεηαη πεξεηαίξσ έξεπλα ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη άιισλ ρσξψλ, κε δηαθνξεηηθή δεκνζηνλνκηθή δηάξζξσζε, ζε 

αληηπαξαβνιή, γηα κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα. ε θάζε πεξίπησζε κέλεη λα 

απνδεηρζεί ζην κέιινλ, αλ ε Βαζηιεία III πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ή φρη, δεδνκέλνπ φηη 

ε ηζηνξία έρεη δείμεη φηη δηαρξνληθά, ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο εμειίζζεηαη 
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ελζσκαηψλνληαο λένπο θαλφλεο, θάζε θνξά πνπ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν.                         
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