
I 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
  

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠIΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 
 

 

 

 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΝΑΟΥΜ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
 
 



II 
 

Πίνακας περιεχομένων 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ............................................................................................................................. IV 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ........................................................................................................................... 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................................................ 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ........................................................................................................................... 4 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ........................... 4 

2.1 Ο ρόλος των τραπεζών .................................................................................................... 4 

2.2 Το κόστος πληροφόρησης ............................................................................................... 5 

2.3 Το φαινόμενο της ασύμμετρης πληροφόρησης ............................................................... 6 

2.4 Θεωρίες της τραπεζικής εποπτείας .................................................................................. 8 

2.5 Εποπτεία τραπεζικού συστήματος και στόχος ................................................................ 9 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ......................................................................................................................... 13 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ .................................. 13 

3.1 Ιστορική αναδρομή: Έλευση της Επιτροπής της Βασιλείας ......................................... 13 

3.2 Το σύμφωνο της Βασιλείας I ......................................................................................... 14 

3.3 Η συμφωνίας της Βασιλείας II ...................................................................................... 17 

3.3.1 Πρώτος πυλώνας – Ελάχιστές κεφαλαιακές απαιτήσεις ........................................ 18 

3.3.2 Δεύτερος πυλώνας: Διαδικασία εποπτικού ελέγχου ............................................... 21 

3.3.3 Τρίτος πυλώνας: Πειθαρχία της αγοράς ................................................................. 22 

3.4 Σύγκριση της βασιλείας I και II..................................................................................... 23 

3.5 Τι ανέδειξε η κρίση του 2008 ως προς την λειτουργία των τραπεζών: χαρακτηριστικά - 

αίτια - επιπτώσεις ................................................................................................................ 24 

3.6 Λόγοι ανεπάρκειας της Βασιλεία II............................................................................... 27 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ......................................................................................................................... 29 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ III ......................................................................................................................... 29 

4.1 Η πορεία προς το νέο εποπτικό πλαίσιο ........................................................................ 29 

4.2 Σκοπός Βασιλείας III ..................................................................................................... 30 

4.3 Κεφαλαιακή επάρκεια ................................................................................................... 32 

4.4 Κύριο κεφάλαιο (Tier I Capital, going-concern capital) ............................................... 34 

4.4.1 Κοινά ίδια κεφάλαια (Common Equity Tier I) ....................................................... 34 

4.4.2 Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (Additional Tier I) .............................................. 36 

4.4.3 Συμπληρωματικό κεφάλαιο κακής περιόδου (Tier II Capital, gone-concern capital)

 ......................................................................................................................................... 39 

4.5 Κάλυψη Ρίσκου (Risk Coverage) .................................................................................. 40 



III 
 

4.5.1 Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου (Counterparty credit risk) ...................................... 41 

4.5.2 Εξάρτηση από εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και 

ελαχιστοποίηση επιπτώσεων ........................................................................................... 41 

4.6 Κεφαλαιακό περιθώριο ασφαλείας (Capital conservation buffer) ................................ 42 

4.7 Μόχλευση και δείκτης μόχλευσης (Leverage Ratio) .................................................... 43 

4.8 Προ-κυκλικότητα ( Pro-cyclicality) .............................................................................. 44 

4.9 Ρευστότητα .................................................................................................................... 47 

4.9.1 Δείκτη κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio, LCR) .......................... 48 

4.9.2 Δείκτης σταθερής καθαρής χρηματοδότησης (Net stable funding ratio, NSFR) ... 50 

4.9.3 Εργαλεία ελέγχου (Monitoring tools) ..................................................................... 52 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ......................................................................................................................... 55 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III ...................................................... 55 

5.1 Κριτική αξιολόγηση της Βασιλείας III .......................................................................... 57 

5.1.1 Μεταβολή του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ...................................................... 57 

5.1.2 Δείκτης μόχλευσης ................................................................................................. 61 

5.1.3 Δείκτης ρευστότητας .............................................................................................. 65 

5.2 Συμπεράσματα για την Βασιλεία III .............................................................................. 69 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ......................................................................................................................... 72 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ................................................................................................................ 72 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................................... 74 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή αφορά την ανάλυση του τελευταίου εποπτικού πλαισίου της 

Βασιλείας III, όπως αυτό διαμορφώθηκε και θεσπίστηκε μέσα από την επιτροπή της 

Βασιλείας (Basel Committee on Banking Supervision). Στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη την δυνατότητα, μέσα από μια λογική 

ακολουθία, αφενός να μελετήσει τους ρυθμιστικούς κανόνες της Βασιλείας III, 

αφετέρου να αντιληφθεί πως αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται σήμερα και πως 

επηρεάζουν το κλονισμένο από την κρίση τραπεζικό σύστημα.  

Για να καταλήξουμε βέβαια σε ένα συμπέρασμα καθίσταται αναγκαία η αναφορά 

ορισμένων ιστορικών γεγονότων, με την σειρά εμφάνισης τους, ώστε να μπορέσει ο 

αναγνώστης να αντιληφθεί γιατί χρειάζεται η εποπτεία και κυρίως ποιοι παράγοντες 

καθιστούν απαραίτητη την παρουσία της.     

Κατά συνέπεια, η εργασία ξεκινά με την αναγκαιότητα της τραπεζικής εποπτείας 

και παρουσιάζει τον λόγω εμφάνισης της. Στην συνέχεια, αναλύονται τα πρώτα 

εποπτικά πλαίσια (Βασιλεία Ι και ΙΙ) καθώς και τα αίτια εμφάνισης τους, που δεν 

είναι άλλα από την χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2008 που ταράσσει ακόμα 

και σήμερα ολόκληρο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Τέλος, παρουσιάζεται το 

τελευταίο κατά σειρά εποπτικό πλαίσιο (Βασιλεία III) και μετά από την ανάλυση των 

παραμέτρων του, αξιολογείται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ίδιας της 

επιτροπής της Βασιλείας και έμπειρων αναλυτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει υποβάλει αρκετές οικονομίες ανά τον κόσμο 

σε μια ισχυρή ύφεση. Πολλές είναι οι χώρες που από το 2008 μέχρι και σήμερα 

επωμίζονται τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου. Καθημερινά οι κυβερνήσεις και 

άλλοι αρμόδιοι οργανισμοί ταλανίζονται ώστε να μπορέσουν να επιλύσουν το μείζον 

αυτό ζήτημα. Νοικοκυριά σε όλη την υφήλιο αναρωτιούνται πότε θα επέλθει και θα 

εφαρμοστεί μια άμεση και αποδοτική λύση. 

  Σχεδόν κάθε άνθρωπος πλέον, μπορεί να αντιληφθεί πόσο και με ποιον τρόπο 

μας έχει επηρεάσει στην καθημερινότητα μας. Παντού γύρω μας, επιχειρήσεις 

κλείνουν, το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται, οι τράπεζες πτωχεύουν και ολόκληρες 

χώρες, όπως και η Ελλάδα, χρίζουν άμεσης οικονομικής ενίσχυσης. 

 Τα τελευταία χρόνια, έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι ώστε να μπορέσει η 

παγκόσμια οικονομία να απεγκλωβιστεί από τα δεσμά της ύφεσης. Η ομοφωνία 

έμπειρων οικονομολόγων υποστηρίζει πως για να επέλθει ανάπτυξη στην παγκόσμια 

οικονομία, πρέπει πρώτα να επέλθει ανάπτυξη στο τραπεζικό σύστημα.  Ένας από 

τους πιο πολυσυζητημένους τρόπους επίλυσης της τραπεζικής κρίσης είναι τα 

πρότυπα της Βασιλείας που καθορίζονται από την επιτροπή της Βασιλείας (Basel 

Committee on Banking Supervision). Η πρώτη κατά σειρά έκθεση της Βασιλείας 

(Basel I) έχει τις ρίζες της στα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου τέθηκαν για πρώτη 

φόρα παράμετροι ώστε να ισορροπήσουν οι τράπεζες από την τότε διαταραχή που τις 

διακατείχε. Μετέπειτα, λόγω της αδυναμίας της Βασιλείας I να περιορίσει τα 

προβλήματα, τέθηκε σε εφαρμογή, στα μέσα του 2004, η Βασιλεία II που είχε τον 

ίδιο στόχο. Το 2008, στο ξέσπασμα της πιο ισχυρής κρίσης, αναδύεται η τελευταία 

κατά σειρά αναθεώρηση της, γνωστή ως Βασιλεία III.    

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να προσδιοριστεί, κατά πόσο τα πρότυπα 

της Βασιλείας III είναι σε θέση να εφαρμοστούν ώστε να μπορέσουν να επαναφέρουν 

τις τράπεζες στην απαιτούμενη κατάσταση για την διεξαγωγή της ομαλής λειτουργίας 

τους. Κάνοντας μια σύντομη περιγραφή της κρίσης και παραθέτοντας την πορεία της 
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Βασιλείας από την γέννηση της μέχρι σήμερα, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 

στο άνωθεν ερώτημα με την βοήθεια των εκθέσεων της ίδιας της επιτροπής της 

Βασιλείας καθώς και με μελέτες διεθνών αναλυτών και μελετών. 

Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην απάντηση του 

ερωτήματος ξεκινά με τον προσδιορισμό της αναγκαιότητας για εποπτεία των 

τραπεζών με τα πρότυπα της Βασιλείας. Πρώτoν, πρέπει να αναφερθεί για ποιον 

λόγω οι τράπεζες χρειάζονται να λειτουργούν υπό ένα συγκεκριμένο λειτουργικό 

πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από στενή εποπτεία. Δεύτερoν, πηγαίνοντας πίσω στον 

χρόνο, αναλύονται τα δύο σύμφωνα της Βασιλείας I και II και προσδιορίζονται τα 

αίτια της κρίσης που κατέστησαν απαραίτητη την παρουσία του αναθεωρημένου 

συμφώνου της Βασιλείας ΙΙΙ. Τρίτoν, μετά από μια πλήρη και αναλυτική περιγραφή 

στους βασικούς τομείς της, πρέπει να αξιολογηθεί το πλαίσιο ώστε να καταλήξουμε 

σε ένα συμπέρασμα. Επί του θέματος, έχουν συγγραφεί πολλές μελέτες που είτε 

υποστηρίζουν το πλαίσιο της Βασιλείας είτε θεωρούν πως θα φέρει τα αντίθετα 

αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει. Στην παρούσα εργασία, θα λάβουμε υπόψη 

και τις δύο αμφιταλαντευόμενες πλευρές και θα προσπαθήσουμε να εκφέρουμε τα 

δικά μας συμπεράσματα βάση αυτών.   

Αναλυτικότερα, η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος, είναι οι δύο βασικοί παράμετροι 

που ταλανίζουν το τραπεζικό σύστημα. Η απειλή του κινδύνου σε συνδυασμό με την 

αβεβαιότητα της επόμενης μέρας, αναδύουν στην επιφάνεια προβλήματα που είτε 

άθελα, είτε εσκεμμένα παραβλέπουν οι τράπεζες.  

Η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και η επίλυση των προβλημάτων της αγοράς, 

αποτελεί το κύριο μέλημα της τραπεζικής εποπτείας. Όπως αναφέρεται και στο 

κεφάλαιο 2, οι τράπεζες είναι ευαίσθητες σε μία κρίση, όχι μόνο λόγω του κινδύνου 

αλλά και λόγω του συχνά μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος των τραπεζών καθώς και 

των καθημερινών αυξομειώσεων της σταθερότητας της αγοράς. Όλα αυτά έχουν 

καταστήσει αναγκαία και πιο επιτακτική από ποτέ την παρέμβαση την εποπτείας 

ώστε να ρυθμιστεί και να προστατευτεί το τραπεζικό σύστημα. 

Στο κεφάλαιο 3, μετά από μία σύντομη ιστορική αναδρομή, περιγράφονται τα δύο 

πρώτα πλαίσια της βασιλείας που προσπάθησαν να επιλύσουν τα  τότε προβλήματα. 

Όμως με το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης του 2007-2008, όπως περιγράφεται στο 
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ίδιο κεφάλαιο, τα δύο αυτά πλαίσια χαρακτηρίστηκαν ως αναξιόπιστα και πολλοί 

παράμετροι τους έπρεπε να επανεξεταστούν.  

Συνεπώς, η επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε εφαρμογή το νέο μεταρρυθμιστικό 

εποπτικό πλαίσιο (Βασιλεία III) το οποίο αναλύεται στο κεφάλαιο 4. Το πλαίσιο αυτό 

επικεντρώνεται επί των πλείστων σε τρείς βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες, 

την κεφαλαιακή επάρκεια, την μόχλευση και την ρευστότητα.  

Όλα αυτά που προαναφέρθηκαν, έλαβαν χώρα κατά την χρονική διάρκεια του 

2010-2011 όπου η επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε τα δύο βασικά έγγραφα που 

αναλύουν τα πρότυπα λειτουργίας της τράπεζας. Αυτά έχουν ημερομηνία εφαρμογής 

μέχρι το 2019 και οι τράπεζες της παγκόσμιας οικονομίας θα πρέπει να έχουν 

συμβαδίσει με αυτά. Στο κεφάλαιο 5, αξιολογείται η Βασιλεία III ως προς τους 

κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες σύμφωνα με διεθνής μελέτες. Στο τέλος του 

κεφαλαίου, ύστερα από μια πολύφωνη παράθεση αξιολογήσεων της Βασιλείας, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως τελικά το εποπτικό πλαίσιο δεν είναι ακόμα σε 

θέση να εφαρμοστεί πλήρως. Η επιτροπή της Βασιλείας με τις μελέτες που εκδίδει 

παρουσιάζει μια θετική πορεία των τραπεζών, αλλά παραβλέπει πολλά σημαντικά 

γεγονότα που σίγουρα θα αναδυθούν στην επιφάνεια.  

Στο 6
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της 

διπλωματικής εργασίας στην εφαρμογή και αξιολόγηση των μέτρων της Βασιλείας 

ΙΙΙ.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΑΞΗ 

2.1 Ο ρόλος των τραπεζών 

Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τους λόγους τους οποίους ώθησαν τις 

τράπεζες να λειτουργούν υπό ένα εποπτικό πλαίσιο, καθίσταται αναγκαίος ο ορισμός 

του τραπεζικού συστήματος, ο τρόπος λειτουργίας τους και τα ειδικά χαρακτηριστικά 

που τις κάνουν να κατέχουν ένα ξεχωριστό ρόλο στις οικονομίες διεθνώς. 

Οι τράπεζες είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που 

διαμεσολαβούν ανάμεσα στις πλεονασματικές και ελλειμματικές μονάδες της 

οικονομίας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του χρηματοδοτικού της 

συστήματος  όπως αναφέρει ο Σαπουντζόγλου, Πεντότης (2009). 

Οι τράπεζες επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες που υποβοηθούν την ανάπτυξη 

της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα: 

1. Οι τράπεζες, ως συστατικοί φορείς του νομισματοπιστωτικού συστήματος μιας 

οικονομίας, διαχειρίζονται χρηματικά κεφάλαια, απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

και κατά συνέπεια επενεργούν στη ρύθμιση της ρευστότητας της οικονομίας, 

σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλουν οι νομισματικές και εποπτικές 

αρχές. 

2. Οι τράπεζες είναι συντελεστές δημιουργίας χρήματος, το οποίο παράγεται 

μέσα από τη δυναμική αλληλουχία των καταθέσεων που δέχονται και των 

δανείων και πιστώσεων που χορηγούν. 

3. Οι τράπεζες είναι φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται, ως προς την 

αξιοπιστία, την επάρκεια κεφαλαίων και τη φερεγγυότητά τους, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η διαρκής εμπιστοσύνη του καταθετικού και επενδυτικού 

κοινού προς αυτές. 

4. Οι τράπεζες είναι οργανισμοί που επιδρούν τόσο από την πλευρά της ζήτησης 

όσο και από την πλευρά της προσφοράς στις επιμέρους εσωτερικές και 

διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. 
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5. Οι τράπεζες, στο πλαίσιο της άσκησης της διαμεσολαβητικής τους 

δραστηριότητας, διακινούν χρηματικά κεφάλαια και τίτλους και 

διαχειρίζονται πληροφορίες, αποδόσεις και κινδύνους. 

6. Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις (ανώνυμες εταιρίες) οι οποίες επιδιώκουν τη 

αριστοποιητικής πολιτικής, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται ταυτόχρονα η 

αποτροπή ή η αντιστάθμιση των κινδύνων που συνεπάγεται η άσκηση της 

δραστηριότητάς τους. 

 

Οι τράπεζες επιτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 

1. Διαμεσολαβούν ανάμεσα στους αποταμιευτές και στους δανειζόμενους. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι τράπεζες ως διαμεσολαβητές  

 

 

Πηγή: Σαπουντζόγλου, Πεντότης 2009 

 

2. Δέχονται καταθέσεις από το κοινό και χορηγούν δάνεια. Αυτή η συνεχής και 

αδιάλειπτη διαδικασία αυξάνει την αποτελεσματικότητα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος και ενισχύει την προστασία των καταθετών. 

3. Χρηματοδοτούν ιδιώτες, επιχειρήσεις και κράτη. 

4. Διαχειρίζονται το ενεργητικό τους, που χρηματοδοτείται από τα 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στοιχεία του παθητικού (καταθέσεις – 

τραπεζικός δανεισμός – ίδια κεφάλαια). 

5. Διενεργούν και εκκαθαρίζουν πληρωμές. 

6. Συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται πληροφορίες. 

7. Λειτουργούν σε καθεστώς αβεβαιότητας και κινδύνων. 

 

2.2 Το κόστος πληροφόρησης 

 Χωρίς την τραπεζική διαμεσολάβηση, το κόστος για να έρθουν σε επαφή οι 

χρηματοδότες με του χρηματοδοτούμενους θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Κατά συνέπεια, 

το τραπεζικό σύστημα συμβάλει στην διατήρηση του κόστους διαμεσολάβησης σε 

χαμηλότερα επίπεδα.  



6 
 

 Κατά τη διαμεσολάβηση των τραπεζών  ανάμεσα στις πλεονασματικές και 

ελλειμματικές μονάδες, καταγράφεται το κόστος πληροφόρησης (information cost), 

το οποίο εμπεριέχεται στο λειτουργικό κόστος της τράπεζας. Το κόστος 

πληροφόρησης περιλαμβάνει: 

1. Το κόστος συλλογής και επαλήθευσης των πληροφοριών. 

Λόγω της ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ δανειστή και δανειζόμενου 

επιβάλλεται η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών από την πλευρά της 

τράπεζας, γεγονός που συνεπάγεται την επιβάρυνση της με περαιτέρω κόστος 

συλλογής και επαλήθευσης πληροφοριών ( βλ. client information system - 

c.i.f). 

2. Το κόστος παρακολούθησης για την αποπληρωμή του δανείου. 

Η παρακολούθηση του βαθμού της ενημερότητας των δανείων ( δάνεια 

ενήμερα, σε καθυστέρηση, σε εμπλοκή κ.ά.) συνεπάγεται σημαντικό κόστος 

για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων 

πληροφόρησης (management information system – m.i.s.) 

3. Το κόστος ανάκτησης δανείου, σε περίπτωση καθυστέρησης ή μετάπτωσης 

του σε επισφαλή απαίτηση. 

Αυτό συνεπάγεται ενέργειες επαναδιαπραγμάτευσης ή διεκδίκησης μέσω 

νομικής οδού ή ρευστοποίησης των εμπράγματων εξασφαλίσεων του 

δανείου. 

2.3 Το φαινόμενο της ασύμμετρης πληροφόρησης 

 Ο δανειζόμενος γνωρίζει καλύτερα από τον δανειστή του τη δυνατότητα του να 

εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα γνωρίζει και τα οικονομικά 

μεγέθη και χαρακτηριστικά του δανειστή του. Άρα, ο δανειζόμενος και ο δανειστής 

είναι ασύμμετρα πληροφορημένοι. Το πρόβλημα της συλλογής από το δανειστή 

έγκυρων πληροφοριών για το δανειζόμενο αφορά το διαμεσολαβητικό ρόλο των 

τραπεζών και ερμηνεύει το υψηλό κόστος άντλησης και επεξεργασίας πληροφοριών. 

 Αυτό το φαινόμενο της ασύμμετρης πληροφόρησης δανειστών και δανειζόμενων 

και η πρόκληση του σχετικού κόστους συνιστά τον κύριο παράγοντα χαρακτηρισμού 

των χρηματοοικονομικών αγορών ως ατελών. Οι χρηματοοικονομικές αγορές 

θεωρούνται ατελείς, λόγω του ως άνω κόστους πληροφόρησης, αλλά και λόγου του 
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κόστους των συναλλαγών. Αυτός ο ατελής χαρακτήρας των χρηματοοικονομικών 

αγορών συνιστά και τη βασική αιτία δημιουργίας του τραπεζικού συστήματος και 

του διαμεσολαβητικού του ρόλου (Σαπουντζόγλου, Πεντότης 2009). 

 Η ασυμμετρία της πληροφόρησης προκαλεί δύο βασικά προβλήματα:  

1. Το πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής (adverse selection): 

Το πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής εμφανίζεται στις τράπεζες όταν αυτές 

αρνούνται να δανειοδοτήσουν πελάτες, στην προσπάθεια τους να αποφύγουν 

τον σχηματισμό υψηλών επισφαλών απαιτήσεων, που σύμφωνα με την 

πιστοληπτική τους ικανότητα κατατάσσονται σε κατηγορία υψηλού 

πιστωτικού κινδύνου και κατά συνέπεια σε υψηλού επιπέδου χορηγητικό 

επιτόκιο.  

Αν ο εκτιμημένος κίνδυνος δεν επαληθευτεί, τότε το υψηλό επιτόκιο 

χαρακτηρίζει την χορήγηση ως υψηλής απόδοσης, η οποία ενδεχομένως να 

μην έχει υλοποιηθεί είτε διότι η επιτροπή έγκρισης δανείων της τράπεζας την 

απέρριψε και δεν προσέφερε τη δυνατότητα αυτή στον πελάτη, είτε διότι ο 

ίδιος ο πελάτης την απέρριψε ως ασύμφορη. Γενικά ένα από τα 

χαρακτηριστικά μιας τράπεζας είναι η επιφυλακτικότητα, όταν οι επίδοξοι 

πελάτες αποδέχονται υψηλές δανειακές επιβαρύνσεις. 

2. Το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου(moral hazard): 

Αν ο δανειζόμενος, μετά από την λήψη ενός δανείου, αναπτύξει 

δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, τις οποίες δεν είχε αναφέρει αρχικά στην 

τράπεζα, ο ελλοχεύων ηθικός κίνδυνος μειώνει την πιθανότητα αποπληρωμής 

του δανείου διότι ο δανειζόμενος εμπλέκεται σε ανεπιθύμητες για την 

τράπεζα δραστηριότητες και πλήττεται η φερεγγυότητα του. Ο ηθικός 

κίνδυνος που προκύπτει από την ασύμμετρη πληροφόρηση αποθαρρύνει την 

τράπεζα να χορηγήσει νέα δάνεια. 

Η ασύμμετρη πληροφόρηση των αντισυμβαλλόμενων και ιδίως η ανεπάρκεια 

πληροφόρησης των τραπεζών συνιστά ένα βασικό παράγοντα για την 

διαμόρφωση των δανειακών συμβάσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές. 

Γενικά το πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής αναφέρεται ως ex ante 

πρόβλημα, ενώ το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου ως ex post πρόβλημα 

συμπεριφοράς.  
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2.4 Θεωρίες της τραπεζικής εποπτείας 

 Όταν πρόκειται για την ενδυνάμωση της σχέσης ανάμεσα στην πολιτική, την 

κυβέρνηση και την εποπτεία των τραπεζών, προκύπτουν δυο βασικές προσεγγίσεις. 

Σε μερικές χώρες, η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει τυχόν αδυναμίες της αγοράς 

επιλέγοντας να ρυθμίσει άμεσα τις τράπεζες σχεδόν σε κάθε πτυχή, από το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς εισόδου και από τον περιορισμό των δραστηριοτήτων στους 

τύπους των δανείων. Τέτοιες κυβερνήσεις δημιουργούν ισχυρούς εποπτικούς 

οργανισμούς που έχουν την εξουσία να εποπτεύουν πλήρως και να πειθαρχούν τις 

τράπεζες. Σε άλλες περιπτώσεις, οι τράπεζες είναι γενικά πιο ελεύθερες να 

λειτουργούν σε ένα φάσμα αγορών που μπορούν να παραβλέψουν τις εποπτικές 

αρχές και να στρέψουν το σύστημα προς το δικό τους συμφέρον. Η πρώτη 

προσέγγιση αναφέρεται ως «άποψη δημοσίου συμφέροντος» (public interest view) 

και η δεύτερη ως «ιδιωτική προβολή συμφέρον» (private interest view). (Barth et al 

2004)  

Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες από τους οικονομολόγους τα τελευταία 

χρόνια. Μια εξ αυτών είναι η «επίσημη εποπτική σκοπιά» (official supervision 

view) (Becker 1968 and Becker and Stigler 1974) η οποία βασίζεται στην παραδοχή 

ότι η κυβέρνηση, με τη μορφή μιας ισχυρής εποπτείας, έχει το κίνητρο και την 

τεχνογνωσία για να μειώσει τις ασυμμετρίες πληροφόρησης, τα ζητήματα 

επιχειρήσεων και το κόστος συναλλαγών που συνδέονται με τις τραπεζικές, 

βελτιώνοντας έτσι την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών, ιδίως όταν τα ιδιωτικά 

μέσα τις περισσότερες φορές δεν διαθέτουν τους πόρους και τις δυνατότητες να 

παρακολουθούν σωστά ισχυρές τράπεζες. 

Η «πολιτική / ρυθμιστική άποψη» (political/regulatory capture view) είναι η 

πιο κοντινή προς την γενική άποψη δημοσίου συμφέροντος (public interest view). 

Σύμφωνα με τον Hamilton et al (1988), Buchanan και Tullock (1962) και Becker 

(1983), η άποψη αυτή υποστηρίζει ότι οι πολιτικοί δεν μεγιστοποίηση της κοινωνικής 

ευημερίας και μπορεί να προκαλέσει τις τράπεζες να παρέχουν πιστώσεις σε πολιτικά 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, μετά την προβολή «ιδιωτικού συμφέροντος» 

(private interest view), οι τράπεζες μπορούν επίσης να "παγιδέψουν" τις εποπτικές 

αρχές οι οποίες στη συνέχεια θα ενεργούν προς το καλύτερο συμφέρον των τραπεζών 
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και όχι της κοινωνίας (Rajan και Zingales 2003), υποδεικνύοντας έτσι την πιθανή 

μείωση της αποτελεσματικότητας με την οποία οι τράπεζες διαθέτουν κεφάλαια.  

Το παραπάνω φαινόμενο αναφέρεται κατά τον Berk et al (2003) ως 

«ανεξάρτητη εποπτική σκοπιά» (independent supervision view). Η θεωρία αυτή 

βασίζεται στην άποψη ότι η δημιουργία μιας επίσημης εποπτείας που είναι 

ανεξάρτητη από την κυβέρνηση και τις εποπτικές αρχές, έχει τα κατάλληλα κίνητρα 

για να υποστηρίξει την κοινωνική ευημερία και να ξεπεράσει τα προβλήματα της 

κακής κατανομής των τραπεζικών πιστώσεων, καθώς και την "σύλληψη" εποπτικών 

προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρεί τα πλεονεκτήματα για βελτίωση της 

ασυμμετρίας πληροφόρησης, ζητήματα επιχειρήσεων και την παρακολούθηση των 

ιδιωτικών πρακτόρων.  

Τέλος, υπάρχει η «ιδιωτική ενδυνάμωση» (private empowerment view) η οποία 

είναι η πιο κοντινό στη γενική «άποψη ιδιωτικού συμφέροντος». Η θεωρία αυτή 

προϋποθέτει τον περιορισμό εξουσίας της εποπτείας, αλλά επιδιώκει να παρέχει στην 

εποπτική αρχή δύναμη για να αναγκάσει τις τράπεζες να αποκαλυφθούν, ώστε οι 

ιδιωτικοί φορείς να μπορούν να παρακολουθούν τις τράπεζες πολύ πιο εύκολα και 

ταυτόχρονα να ενισχύουν τα κίνητρα των τραπεζών να διαχειρίζονται τους πόρους 

τους πιο αποτελεσματικά, καθώς οι πιστωτές είναι λιγότερο επιρρεπείς σε μια πιθανή 

«σύλληψη» από τις τράπεζες η τους πολιτικούς. (Hay and Shleifer 1998 and 

Grossman and Hart 1980) 

2.5 Εποπτεία τραπεζικού συστήματος και στόχος 

 Όπως κάθε μορφή ρύθμισης, έτσι και η ρύθμιση του τραπεζικού τομέα βασίζεται 

πάνω σε κάποια αποτυχία της αγοράς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η αποτυχία 

ενός τραπεζικού ιδρύματος συνεπάγεται και συστηματικά κόστη τα οποία δεν φέρει 

πλήρως η υποκείμενη τράπεζα αλλά διαχέονται σε όλο το σύστημα και την ευρύτερη 

οικονομία. Αυτά τα συστηματικά κόστη περιλαμβάνουν απώλειες οι οποίες 

αφομοιώνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις μέσω της ασφάλισης των καταθέσεων, 

διαβρώσεις σε άλλους παίκτες τους χρηματοοικονομικού συστήματος κ.ο.κ 

Επομένως καθήκον των ρυθμιστικών αρχών είναι να εσωτερικοποιήσουν αυτά τα 

συστηματικά κόστη. Φυσικά πέρα από τον καθήκον εσωτερικοποίησης των κοστών 

που είναι συνυφασμένα με τις αποτυχίες των τραπεζών ένα ορθός κοινωνικός 
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σχεδιαστής θα πρέπει να έχει και άλλους στόχους. Κατά μείζονα λόγο ένας 

κοινωνικός σχεδιαστής θα πρέπει να δίνει βάση σε εκείνους τους στόχους των 

τραπεζών οι οποίοι ήταν σωστά εσωτερικοποιημένοι από την αρχή, ήτοι η 

διαμεσολαβητική λειτουργία των τραπεζών. Εδώ επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα 

επιλογής(trade-off). Από την μία πλευρά ο κοινωνικός σχεδιαστής θα πρέπει να 

μειώνει τις προσδοκώμενες απώλειες από ένα τραπεζικό ίδρυμα σε αθέτηση μέσω 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Από την άλλη όμως οφείλει να διατηρεί την 

ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα ώστε να επιτυγχάνει τα μέγιστα κέρδη 

έναντι των κινδύνων που αναλαμβάνει. 

 

Η χρηματοπιστωτική αγορά παρουσιάζει έναν ατελή χαρακτήρα ο οποίος 

προέρχεται από τη μορφή της ίδιας της αγοράς και κυρίως από το διαμεσολαβητικό 

ρόλο του τραπεζικού συστήματος ανάμεσα στις πλεονασματικές και ελλειμματικές 

μονάδες της οικονομίας. Κατά συνέπεια τίθεται η ανάγκη ρύθμισης και εποπτείας 

αυτής της ατελούς αγοράς. Η ρύθμιση ωστόσο του τραπεζικού τομέα υποκινείται και 

από δύο επιπρόσθετους παράγοντες που αφορούν την ανάγκη προστασίας της 

οικονομίας από συστημικές διαταραχές καθώς και την ανάγκη προστασίας των 

καταναλωτών. Η προστασία έναντι συστημικών κινδύνων αφορά την πραγμάτωση 

ρυθμιστικών παρεμβάσεων για την προστασία ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος από ακραίες διαταραχές, ενώ η προστασία του καταναλωτή απαιτεί 

παρεμβάσεις που έχουν σαν στόχο την αποφυγή εκμετάλλευσης τους καταναλωτή 

από εκείνους τους παράγοντες της οικονομίας που παρέχουν χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες. Όπως είναι φυσικό κάθε ρυθμιστική παρέμβαση συνεπάγεται και 

ορισμένα κόστη είτε άμεσα είτε έμμεσα. Για αυτό το λόγο σε κάθε περίπτωση πριν 

αναληφθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία παρέμβασης θα πρέπει να ζυγίζονται επαρκώς 

τα οφέλη και τα κόστη μιας τέτοιας πράξης.(Παναγόπουλος, Γ. , Πελετίδης, Γ. 2007 ) 

Οι τράπεζες εν γένει βασίζονται στην ιδέα της εμπιστοσύνης. Όταν η 

εμπιστοσύνη απέναντι στις τράπεζες κλονίζεται τότε ολόκληρο το τραπεζικό 

σύστημα οδηγείται σε κατάρρευση. Για το λόγο ως βασική προϋπόθεση για την 

ομαλή λειτουργία των τραπεζών κρίνεται η διασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού 

ως προς τη χρήση και διαχείριση των κεφαλαίων που συλλέγουν. 

Από την άλλη πλευρά ο δημόσιος τομέας (κυβέρνησης και Κεντρική Τράπεζα) 

είναι εν δυνάμει ο μεγαλύτερος πιστωτής μιας τράπεζας μιας και σε συνθήκες κρίσης 
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δρα ως «δανειστής ύστατης στιγμής»(lender of last resort) για να διασφαλίσει την 

ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Όλες όμως οι 

κυβερνήσεις επιθυμούν να περιορίσουν όσον το δυνατόν το κόστος παρέμβασης σε 

συνθήκες κρίσης, διότι κάτι τέτοιο στερεί κεφάλαια που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη άλλων ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Για 

αυτό το λόγο οι εποπτικές αρχές επιβάλλουν κανόνες προληπτικής εποπτείας σε 

ομαλές περιόδους. 

Βεβαίως σημαντικό παράγοντα αποτελεί και το μέγεθος μια τράπεζας. Εάν οι 

λειτουργίες ενός τραπεζικού συστήματος είναι μεγάλες και η τράπεζα δεχθεί ένα 

ισχυρό χτύπημα (π.χ. έλλειψη κεφαλαιακής επάρκειας) τότε το κόστος σε μια πιθανή 

κατάρρευση της θα είναι τεράστιο και για τον τραπεζικό τομέα και γενικά για την 

οικονομία. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η ίδια η κυβέρνηση θα υποστηρίξει την 

τράπεζα παρέχοντα της άμεσα τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να συνεχίσει ομαλά την 

λειτουργία της για την αποφύγει βεβαίως την κατάρρευση (too big to fail).  

Από την πλευρά της εποπτείας, τα κυριότερα γεγονότα που συνέβαλαν στην 

δημιουργία αυτής της κρίσης σύμφωνα με τον Dr Nout Wellink (2008) είναι:  

 Ένα μεγάλο ποσοστό της ρευστότητας που οδήγησε σε υπερβολική 

ανάληψη κινδύνου 

 Ανεπαρκή μέτρα για τον περιορισμό της μόχλευσης, μη ομαλή 

αντιστοιχία ληκτότητας, συγκέντρωση κινδύνου και διάβρωση των 

αποθεμάτων ρευστότητας μέσω του πιστωτικού κύκλου    

 Νομοθετικά κενά τα οποία άφησαν σημαντικά τμήματα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος χωρίς την δέουσα ρύθμιση 

 Φτωχά κίνητρα ρυθμιστικών πλαισίων 

 Φτωχά πρότυπα αναδοχής 

 Εξωτερική ανάθεση της διαδικασίας επιμέλειας στους οργανισμούς 

αξιολόγησης και  

 Θεμελιώδεις ελλείψεις στην διακυβέρνηση του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος, με μίας από τις πιο βασικές την διαχείριση του κινδύνου 

Όλοι αυτοί οι παράμετροι που αναφέρθηκαν παραπάνω σε συνδυασμό με την 

αύξηση της ευαισθησίας που διέπει και κλονίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας 
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των τραπεζών, έφεραν στην επιφάνεια την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός εποπτικού 

και ρυθμιστικού πλαισίου. Κύριο αντικείμενο του πλαισίου είναι πρόληψη, 

εξομάλυνση και αντιμετώπιση των αρρυθμιών ή των κρίσεων του τραπεζικού 

συστήματος που πιθανόν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην σταθερότητα 

της πραγματικής οικονομίας. 

Η αποτελεσματική τραπεζική εποπτεία αποτελεί συνεπώς αναγκαίο στοιχείο, 

δεδομένου του σύνθετου ρόλου των τραπεζών στις σύγχρονες οικονομίες. Ο στόχος 

της εποπτείας συνίσταται στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των 

πιστωτικών οργανισμών και στην επαρκή κάλυψή τους έναντι των αναλαμβανόμενων 

κινδύνων, στοιχεία απαραίτητα για την εμπέδωση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας και αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος. Ουσιαστικά, η 

τραπεζική εποπτεία παρέχει στο οικονομικό σύστημα ασφάλεια και σταθερότητα την 

οποία αδυνατεί να εξασφαλίσει σε ικανοποιητικό βαθμό η λειτουργία της αγοράς. 

Αυτός είναι και ο λόγος που η τραπεζική εποπτεία θεωρείται πλέον ως βασικό 

δημόσιο αγαθό. Αν και το κόστος της τραπεζικής εποπτείας μπορεί να θεωρηθεί 

υψηλό εντούτοις είναι βέβαιο ότι το κόστος της ελλιπούς εποπτείας είναι ακόμη 

υψηλότερο. .(Σαπουντζόγλου,Πεντότης 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

3.1 Ιστορική αναδρομή: Έλευση της Επιτροπής της Βασιλείας 

Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει τις ρίζες της στην αναταραχή που δημιουργήθηκε 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την κατάρρευση του συστήματος του Bretton 

Woods  Bretton Woods των ελεγχόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών το 1973. Μετά 

την κατάρρευση του Bretton Woods, πολλές τράπεζες δέχτηκαν μεγάλες απώλειες σε 

ξένο νόμισμα. Στις 26 Ιουνίου 1974, η Ομοσπονδιακή Εποπτική Υπηρεσία 

Τραπεζικών Δυτικής Γερμανίας απέσυρε την τραπεζική άδεια της Bankhaus Herstatt, 

αφού διαπίστωσε ότι τα ανοίγματα συναλλάγματος της τράπεζας ανέρχονταν σε τρεις 

φορές το κεφάλαιό της. Οι τράπεζες εκτός της Γερμανίας δέχτηκαν μεγάλες απώλειες 

από τις εκκρεμή συναλλαγές τους με την Herstatt, προσθέτοντας μια διεθνή διάσταση 

στην αναταραχή. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η Franklin National Bank της Νέας 

Υόρκης έκλεισε επίσης τις πόρτες της μετά από τις μεγάλες απώλειες συναλλάγματος 

που υπέστη.  

Σε απάντηση αυτών των διαταραχών στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, οι 

διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 χωρών(G10), συγκροτούν μια 

Επιτροπή για τους Τραπεζικούς Κανονισμούς και μια για τις εποπτικές αρχές στο 

τέλος του 1974. Αργότερα μετονομάστηκε ως Επιτροπή της Βασιλείας για την 

Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision), η οποία είχε 

σχεδιαστεί ως ένα μέσω για την τακτική συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών της 

σχετικά με τα τραπεζικά εποπτικά θέματα. Στόχος της ήταν και είναι να ενισχυθεί η 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της βελτίωσης της εποπτικής τεχνογνωσίας και 

της ποιότητας της τραπεζικής εποπτείας σε όλο τον κόσμο (BIS: A brief history of the 

Basel Committee 2015). 

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους της με τον καθορισμό των 

ελάχιστων προτύπων για τη ρύθμιση και εποπτεία των τραπεζών. Μέσω της 

ανταλλαγής των εποπτικών θεμάτων, τις προσεγγίσεις και τις τεχνικές για την 
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προώθηση της κοινής κατανόησης, τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας, την 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, επιδιώκει να βοηθήσει στον εντοπισμό των τρεχουσών 

και αναδυόμενων κινδύνων του παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επίσης, η 

επιτροπή έχει στόχο να ασχοληθεί με τις προκλήσεις που παρουσιάζονται από τις 

διαφοροποιήσεις των χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων 

(ΧΟΕΔ), και να συνεργάζεται και με άλλους φορείς καθορισμού 

προτύπων.(Goodhart, C 2011) 

Από την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 1975 οι 

συναντήσεις πραγματοποιούνται τακτικά τρεις με τέσσερις φορές το χρόνο. Μετά την 

έναρξη της λειτουργίας του G10, η Επιτροπή επέκτεινε τον αριθμό των μελών της το 

2009 και ξανά το 2014 και περιλαμβάνει πλέον 28 χώρες. Η Επιτροπή επίσης 

αναφέρεται σε ένα εποπτικό όργανο, την Ομάδα των Διοικητών των Κεντρικών 

Τραπεζών και των επικεφαλής της εποπτείας (GHOS) που αποτελείται από τους 

διοικητές των κεντρικών τραπεζών(και μη κεντρικών) και επικεφαλείς της εποπτείας 

από τα κράτη μέλη. (Goodhart, C 2011) 

Οι χώρες που απαρτίζουν την επιτροπή εκπροσωπούνται από την κεντρική 

τράπεζα της χώρας τους, αλλά και από την αρχές με τυπική ευθύνη όταν δεν 

εκπροσωπεί η κεντρική τράπεζα. Η παρούσα Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Stefan 

Ingves, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας. Οι αποφάσεις της 

επιτροπής δεν έχουν καμία νομική ισχύ. Αντίθετα, η Επιτροπή καθορίζει πρότυπα 

εποπτείας και κατευθυντήριες γραμμές και συνιστά ορθές πρακτικές με την 

προσδοκία ότι μεμονωμένες εθνικές αρχές θα τις εφαρμόσουν. Η Επιτροπή 

ενθαρρύνει την πλήρη, έγκαιρη και συνεπή εφαρμογή των κανόνων της από τα μέλη 

της και το 2012 άρχισε η παρακολούθηση της εφαρμογής για τη βελτίωση της 

ανθεκτικότητας του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος και η ενθάρρυνση της 

δημιουργίας μιας ισοτιμίας ανταγωνισμού για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται 

διεθνώς. (BIS: A brief history of the Basel Committee 2015). 

3.2 Το σύμφωνο της Βασιλείας I 

Βάση του πλαισίου που δημιούργησε η Επιτροπή της Βασιλείας για την 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αποτέλεσε το Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988 
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(Basle Capital Accord), οι διατάξεις του οποίου αφορούν δύο συναφή θέματα 

(Γκόρτσος, Χ. Δεκέμβριος 2006) : 

1. τη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών 

τραπεζών για την κάλυψη έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο 

(και τον κίνδυνο χώρας) από στοιχεία ενεργητικού εντός και εκτός 

ισολογισμού, και  

2. τον καθορισμό των στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, με τα οποία 

οι τράπεζες δικαιούνται να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για 

κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου και των κινδύνων αγοράς. 

Από το τέλος της δεκαετίας του 1970 έως και σήμερα, η πρακτική της 

διαχείρισης κινδύνων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξελίχθηκε ταχύτητα. Οι 

κυριότερες αιτίες ήταν η απελευθέρωση των αγορών, η αύξηση της ταχύτητας 

κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των 

χρηματοοικονομικών εργαλείων με την εισαγωγή των παραγώγων, καθώς και η 

χρήση της τεχνολογίας σε επίπεδο συναλλαγών, αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης 

κεφαλαίων. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου προήλθαν, 

κυρίως, από την έλλειψη σωστής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου των 

ιδρυμάτων. Ήταν η πρώτη φορά που συνδεόταν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων με τον 

πιστωτικό κίνδυνο και καθιερώθηκε έτσι ο συντελεστής φερεγγυότητας για την 

αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Ως Συντελεστής Φερεγγυότητας ορίζεται ο 

λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος προς τα στοιχεία του 

Ενεργητικού και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με τον κίνδυνο τους. 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα του τότε καινοτόμου εποπτικού πλαισίου, η 

συμφωνία της Βασιλείας I παρουσίασε σημαντικά μειονεκτήματα (Σαπουντζόγλου, 

Πεντότης 2009) : 

1. προβλέποντας την σχεδόν αυθαίρετη ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού 

σε κατηγορίες κινδύνου και παράλληλα σταθμίζοντας τα στοιχεία αυτά με 

συντελεστές που δεν απέδιδαν το πραγματικό επίπεδο έκθεσης στον 

πιστωτικό κίνδυνο, το εποπτικό πλαίσιο δημιουργούσε σημαντικές 

στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητες στην εκτίμηση των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. 
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2. το εποπτικό πλαίσιο , θεωρώντας το συνολικό κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου 

ως το άθροισμα του κινδύνου των επιμέρους στοιχείων του, δεν αναγνώριζε 

το αποτέλεσμα ενδεχόμενης διαφοροποίησης που θα μπορούσε να μειώσει 

τον πραγματικό συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Ανάλογα δεν 

ελάμβανε υπόψη και το μέγεθος του χαρτοφυλακίου που επίσης αποτελεί 

παράγοντα ικανό να επηρεάσει το συνολικό προφίλ κινδύνου ενός πιστωτικού 

οργανισμού. 

3. το εποπτικό πλαίσιο επεφύλασσε προνομιακή μεταχείριση για τους κρατικούς 

τίτλους χρέους, τους οποίους κατέτασσε στην κατώτερη ζώνη κινδύνου. 

Όμως, σημαντικές αθετήσεις κρατικών υποχρεώσεων, όπως π.χ. από χώρες 

της Λατινικής Αμερικής, απέδειξαν ότι οι κρατικοί τίτλοι χρέους δεν 

μπορούσαν πλέον να θεωρούνται επένδυση μηδενικού κινδύνου. 

4. το εποπτικό πλαίσιο προέβλεπε τη διάκριση του κεφαλαίου σε δύο βασικές 

βαθμίδες, θεωρώντας το μετοχικό κεφάλαιο ανώτερο έναντι άλλων τύπων 

εποπτικού κεφαλαίου. Η διάκριση αυτή απέχει από την οικονομική λογική 

καθώς, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η κεφαλαιακή δομή μιας εταιρίας, που 

συνίσταται στο βέλτιστο μείγμα μετοχικού κεφαλαίου και χρέους, δεν 

σχετίζεται με την κερδοφορία της. Από εποπτική άποψη, το δευτερεύον 

χρέος(subordinated debt) μπορεί να αποδειχθεί ανώτερο του μετοχικού 

κεφαλαίου, καθώς παρέχει στις εποπτικές αρχές πληροφορίες σχετικά με το 

επίπεδο του αναλαμβανόμενου κινδύνου και στους επενδυτές ισχυρό κίνητρο 

για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των πιστωτικών οργανισμών. 

5. η αδυναμία των μέτρων κινδύνου να συλλάβουν την πραγματική έκθεση των 

πιστωτικών οργανισμών στον κίνδυνο και να προσδιορίζουν τις ανάλογες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, είχαν ωθήσει τους περισσότερους πιστωτικούς 

οργανισμούς στην υιοθέτηση μέτρων αποφυγής κεφαλαιακών 

υποχρεώσεων(regulatory capital arbitrage). 

Το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας Ι οδήγησε του πιστωτικούς οργανισμούς 

σε αποφυγή κεφαλαιακών υποχρεώσεων μέσω της μαζικής τιτλοποίησης απαιτήσεων, 

δηλαδή στην μετατροπή στοιχείων χαμηλής ρευστότητας, όπως ενυπόθηκα δάνεια 

και πιστωτικές κάρτες, σε διαπραγματεύσιμα στοιχεία της κεφαλαιαγοράς. Η 

συνειδητοποίηση των αδυναμιών του αλλά και η πίεση της αγοράς οδήγησε στην 

έναρξη των εργασιών για την αναθεώρηση του από την Επιτροπή Τραπεζικής 
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εποπτείας της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όφειλε να 

αναθεωρήσει τις οδηγίες περί κεφαλαιακής επάρκειας οι οποίες σε αντίθεση µε τις 

συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας είναι υποχρεωτικές. 

3.3 Η συμφωνίας της Βασιλείας II 

Μετά την εμφανή αδυναμία του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας I, ξεκίνησε η 

διαβούλευση για την τροποποίηση του και η επιτροπή της εποπτείας της Βασιλείας, 

όφειλε να αναθεωρήσει τις οδηγίες περί κεφαλαιακής επάρκειας και να 

εναρμονιστούν οι κανόνες με τις εξελίξεις, τις καινοτομίες και τους κινδύνους του 

διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Έτσι, το 1999 η Επιτροπή δημοσίευσε μια πρόταση για ένα νέο πλαίσιο 

κεφαλαιακής επάρκειας που θα αντικαθιστούσε το αρχικό. Μετά από χρόνια 

διαβουλεύσεων με τους παράγοντες της τραπεζικής αγοράς και τους εκπροσώπους 

των εποπτικών αρχών, η Επιτροπή κατέληξε στη διατύπωση του τελικού 

κανονιστικού πλαισίου, το οποίο δημοσιεύθηκε κατ’ αρχήν τον Ιούνιο του 2004 και 

εξειδικεύτηκε με δύο παρεπόμενα «κείμενα εφαρμογής»: Basel Committee on 

Banking Supervision: International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards: A Revised Framework – November 2005, Bank of International 

Settlements και Basel Committee on Banking Supervision: International Convergence 

of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, 

Comprehensive Version – June 2006, Bank of International Settlements. 

(Σαπουντζόγλου, Πεντότης 2009)  

Οι βασικοί στόχοι του νέου θεσμικού εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακής 

επάρκειας είναι (Χριστόπουλος και Ντόκας 2012):  

 να διαφυλάττει και να ενισχύει την πειθαρχεία της αγοράς με σκοπό την 

εύρυθμη λειτουργία και σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

 να μειώνει τις ανισότητες στις συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού μεταξύ 

πιστωτικών ιδρυμάτων, με καθορισμό ομοιόμορφων διαδικασιών 

εποπτείας της κεφαλαιακής επάρκειας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 



18 
 

 η επιβολή ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των 

αναλαμβανόμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα κινδύνων, ώστε να 

αποτρέπεται ο κίνδυνος πτώχευσης. 

Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται η Βασιλεία II η οποία βασίζεται σε τρείς 

συμπληρωματικούς πυλώνες. Σύμφωνα με τον Γκόρτσο (2011) η 

αποτελεσματικότητα του πρώτου πυλώνα εξαρτάται από την ικανότητα των 

εποπτικών αρχών να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή τους μέσω των εξουσιών του 

δεύτερου πυλώνα. Επίσης, οι αυξημένες υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων του 

τρίτου πυλώνα διαμορφώνουν τα κατάλληλα κίνητρα για τη βελτίωση των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που αναπτύσσουν οι τράπεζες. 

3.3.1 Πρώτος πυλώνας – Ελάχιστές κεφαλαιακές απαιτήσεις  

Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει τις μεθόδους προσδιορισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι των κινδύνων που τα πιστωτικά ιδρύματα κατά κανόνα 

αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους και 

καθιερώνονται κεφαλαιακές απαιτήσεις και για το λειτουργικό κίνδυνο (Τράπεζα της 

Ελλάδος, κεφαλαιακή επάρκεια Βασιλεία II). 

Στο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ διατηρείται ο κανόνας της Βασιλείας Ι, 

σύμφωνα με τον οποίο ένας πιστωτικός οργανισμός διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια αν 

διατηρεί εποπτικά ίδια κεφάλαια ισοδύναμα τουλάχιστον με το 8% του σταθμισμένου 

ως προς τον κίνδυνο (πιστωτικό, αγοράς, λειτουργικό) ενεργητικού του. 

Συγκεκριμένα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται από τον τύπο: 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας = 
              

                      
 ≥ 8 

ή  

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας = 
       

                                                
≥ 8 

Συγκεκριμένα το κεφάλαιο (capital) περιλαμβάνει το βασικό ή κύριο κεφάλαιο 

(Tier I) και το δευτερεύον ή συμπληρωματικό κεφάλαιο (Tier II).  

 Κύριο Κεφάλαιο (Tier I) περιλαμβάνει το μετοχικό κεφάλαιο και τα 

δημοσιευμένα αποθεματικά, όπως παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες 

λογιστικές καταστάσεις κάθε πιστωτικού οργανισμού. Τα στοιχεία αυτά 
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αποτελούν βασικό κριτήριο της κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού 

οργανισμού και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το περιθώριο κέρδους και 

την ανταγωνιστική του θέση. Αποτελούν επίσης τα μόνα κοινά στοιχεία 

σε όλα τα τραπεζικά συστήματα του κόσμου. (Σαπουντζόγλου, Πεντότης 

2009) 

 Δευτερεύον ή συμπληρωματικό κεφάλαιο (Tier II) ) περιλαμβάνει τις 

προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, τα αφανή αποθεματικά, τα αποθεματικά 

από αναπροσαρμογή και οι προνομιούχες μετοχές, καθώς και τα 

μετατρέψιμα ομόλογα που δεν περιλαμβάνονται στο Tier I. Το 

συμπληρωματικό κεφάλαιο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

υπερβαίνει το κύριο κεφάλαιο, δηλαδή δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύει 

ποσοστό άνω του 50% των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων του 

πιστωτικού οργανισμού. Εναλλακτικά, το πρωτογενές κεφάλαιο θα 

πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 50% των συνολικών 

εποπτικών κεφαλαίων. (Σαπουντζόγλου, Πεντότης 2009) 

 Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) υπολογίζεται με τρεις βασικούς 

τρόπους: με την τυποποιημένη προσέγγιση, την προσέγγιση εσωτερικής 

διαβαθμίσεως και την προηγμένη εσωτερική αξιολογήσεις, που 

βασίζονται σε προσεγγίσεις με βάση την αύξηση της ευαισθησίας 

κινδύνου. (Van Gestel, B. baesens, Credit Risk Management) 

 Ο κίνδυνος αγοράς όπου η χρέωση υπολογίζεται με βάση την 

τυποποιημένη προσέγγιση ή την προσέγγιση εσωτερικού υποδείγματος, 

όπως ορίζεται στην τροπολογία 1996. (Van Gestel, B. baesens, Credit 

Risk Management) 

  Ο λειτουργικός κίνδυνος που υπολογίζεται είτε με την μέθοδο του 

βασικού δείκτη, είτε με την τυποποιημένη προσέγγιση, είτε με την 

προηγμένη προσέγγιση μέτρησης με αυξημένη πολυπλοκότητα και τον 

κίνδυνο ευαισθησίας. (Van Gestel, B. baesens, Credit Risk Management) 

Ο πρώτος πυλώνας του νέου Σύμφωνου επιφέρει τις εξής αλλαγές στο ισχύον 

πλαίσιο (Γκόρτσος, Χ. Μάιος 2005): 

 

(α) Τροποποιεί την ισχύουσα τυποποιημένη μέθοδο (standardized approach) για 

τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η νέα τυποποιημένη μέθοδος 
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διατηρεί τη λογική της υφιστάμενης μεθόδου με την απόδοση προκαθορισμένων 

συντελεστών στάθμισης κινδύνου. Εντούτοις επιτυγχάνει μεγαλύτερη ευαισθησία ως 

προς τον κίνδυνο, στο μέτρο που οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται ανάλογα 

με τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλομένου. 

 

(β) Αναγνωρίζει τη μ θοδο υπολογισμού βάσει εσωτερικών συστημάτων 

διαβάθμισης (internal rating based approach - IRB), μέθοδο η οποία παρέχει στις 

τράπεζες δύο εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού, ανάλογα με το βαθμό εξέλιξης 

των εσωτερικών τους συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου: 

1. τη θεμελιώδη μέθοδο (foundation approach) και  

2. την προηγμένη μέθοδο (advanced approach). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Σχηματική παράσταση πυλώνων της Βασιλείας III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Πηγή: Σαπουντζόγλου, Πεντότης 2009 σελίδα 353 
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3.3.2 Δεύτερος πυλώνας: Διαδικασία εποπτικού ελέγχου   

Σε αντίθεση με τον πυλώνα I που επικεντρώνεται στην ποσοτική μέτρηση του 

κινδύνου, ο πυλώνας II τονίζει την ανάγκη για μια ποιοτική προσέγγιση και βελτίωση 

των μηχανισμών για την εποπτεία των τραπεζών. Αυτός ο πυλώνας προβλέπει 

κανόνες για την εποπτική αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και 

τις εσωτερικές διαδικασίες εκτίμησης του κινδύνου. Από τη μία πλευρά, ο στόχος του 

είναι να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες έχουν επαρκή κεφάλαια για να υποστηρίξει 

όλους τους κινδύνους (πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, λειτουργικό κίνδυνο, 

κίνδυνος του τραπεζικού επιτοκίου βιβλίο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο φήμης, 

επενδυτικό κίνδυνο κ.α.) Από την άλλη πλευρά, στοχεύει στην ενθάρρυνση των 

τραπεζών για τη συνεχή βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών για τη μέτρηση, 

παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου τους. Ο πυλώνας II ενθαρρύνει μια 

συνεχή προσαρμογή και βελτίωση των νέων μεθόδων διαχείρισης κινδύνων, 

εσωτερικού ελέγχου καθώς και εσωτερικών ορίων για μετριασμό του κινδύνου. (Van 

Gestel, B. baesens, Credit Risk Management) 

Βασική σημείωση που πρέπει να γίνει είναι πως το κεφάλαιο σε καμία περίπτωση 

δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το κατ’ εξοχήν υποκατάστατο των διαρθρωτικών 

αδυναμιών στις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων. Με αυτό τον 

τρόπο καθορίζονται τρία κύρια πεδία, στην κάλυψη των οποίων μπορεί να συμβάλλει 

ο δεύτερος πυλώνας. Αυτά είναι: 

 Στοιχεία κινδύνου τα οποία δεν καλύπτονται πλήρως από τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες του Πυλώνα 1, όπως π.χ. ο κίνδυνος πιστωτικής συγκέντρωσης.

 Παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες του πρώτου πυλώνα, 

όπως π.χ. ο κίνδυνος επιτοκίου του τραπεζικού χαρτοφυλακίου καθώς και ο 

στρατηγικός και επιχειρηματικός κίνδυνος.

 Εξωτερικοί παράγοντες, όπως η επίδραση του οικονομικού κύκλου.

Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες του εποπτικού 

ελέγχου είναι: (Van Gestel, B. baesens, Credit Risk Management) 

Αρχή 1: Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν μια διαδικασία για την αξιολόγηση της 

συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας τους στην σχέση με το προφίλ κινδύνου τους και 

μια στρατηγική για τη διατήρηση των επιπέδων του κεφαλαίου τους. 



22 
 

Αρχή 2: Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επανεξετάζουν και να αξιολογούν τις 

εσωτερικές αξιολογήσεις της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και τις 

στρατηγικές, καθώς και την ικανότητά τους να παρακολουθούν και να εξασφαλίζουν 

την συμμόρφωση με τους δείκτες της κεφαλαιακής επάρκειας. Οι εποπτικές αρχές θα 

πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα εποπτικά μέτρα, εφόσον δεν είναι 

ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. 

Αρχή 3: Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να καλούν τις τράπεζες να λειτουργούν 

πάνω τον ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να ζητούν από τις τράπεζες να διατηρούν κεφάλαια που να υπερβαίνουν 

το ελάχιστο. 

Αρχή 4: Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επιδιώκουν να παρεμβαίνουν σε 

πρώιμο στάδιο για την πρόληψη κεφαλαίων από όπου βρίσκονται με βάση τα 

ελάχιστα επίπεδα που απαιτούνται για την υποστήριξη των χαρακτηριστικών 

κινδύνων μίας συγκεκριμένης τράπεζας. 

3.3.3 Τρίτος πυλώνας: Πειθαρχία της αγοράς  

Ο σκοπός του Πυλώνα 3 είναι να συμπληρώσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις του πυλώνα I και να ενισχύσει την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης του 

πυλώνα II. Η επιτροπή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την πειθαρχία της αγοράς, με την 

ανάπτυξη ενός συνόλου αποκάλυψης απαιτήσεων που θα επιτρέψει στους 

συμμετέχοντες στην αγορά να εκτιμούν βασικά κομμάτια της πληροφόρησης σχετικά 

με το πεδίο εφαρμογής, το κεφάλαιο, τα ανοίγματα των κινδύνων, την αξιολόγηση 

των κινδύνων και κατά συνέπεια την κεφαλαιακή επάρκεια του ιδρύματος. Η 

επιτροπή πιστεύει ότι οι γνωστοποιήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο, 

όπου η εξάρτηση από τις μεθόδους εσωτερικής δίνει στις τράπεζες περισσότερα 

εκτιμήσεις κατά την αξιολόγηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η Επιτροπή τονίζει 

ότι, πέρα από τη γνωστοποίηση των απαιτήσεων όπως διατυπώνονται στην βασιλεία 

ΙΙ του εν λόγω πλαισίου, οι τράπεζες είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά του 

πραγματικού προφίλ κινδύνου τους στους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι 

πληροφορίες που αποκαλύπτουν οι τράπεζες πρέπει να είναι επαρκής για την 

εκπλήρωση του στόχου αυτού. (Basel Committee on Banking Supervision, 

Enhancements to the Basel II framework, July 2009) 
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Με σκοπό να παρατηρηθούν οι αδυναμίες στη δημοσιοποίηση του τρίτου 

πυλώνα και μετά από προσεκτική αξιολόγηση από τις κορυφαίες μεθόδους 

γνωστοποίησης, η επιτροπή αποφάσισε να αναθεωρήσει την τρίτο πυλώνα στους 

ακόλουθους έξι τομείς. Οι τράπεζες αναμένεται να συμμορφωθούν με τις 

αναθεωρημένες απαιτήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Αυτές οι βελτιώσεις 

ανταποκρίνονται επίσης στις συστάσεις του Οικονομικού Διοικητικού Συμβουλίου 

Σταθερότητας για την ενίσχυση των απαιτήσεων του Πυλώνα 3 και σχεδιάστηκαν με 

βάση τις ανώτερες εποπτικές αρχές ανάλυσης για τις πρακτικές αποκάλυψης. (FSF 

Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional 

Resilience (April 2008) and the Senior Supervisors Group's report Leading Practice 

Disclosures for Selected Exposures (April 2008). 

(i) Τα άνοιγμα τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 

(ii) Χορηγία των εκτός ισολογισμού στοιχείων μηχανημάτων 

(iii) μέθοδος εσωτερικής αξιολόγησης και άλλες υπηρεσίες ρευστότητας 

(iv) ανοίγματα επανατιτλοποίησης 

(v) Αποτίμηση σε σχέση με ανοίγματα τιτλοποίησης και 

(vi) διαχείριση του κινδύνου σε σχέση με τα ανοίγματα τιτλοποίησης 

3.4 Σύγκριση της βασιλείας I και II 

Ο βασικός στόχος της συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙ παραμένει ο ίδιος όπως και 

για Βασιλεία Ι, ο οποίος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας του 

διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Πλησίασε πολύ περιληπτικά και στοχευμένα στην 

διαχείριση και αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Ωστόσο, 

υπάρχει η άποψη ότι, ενώ στην περίπτωση της Βασιλείας Ι ο πραγματικός στόχος 

ήταν προφανές, η Βασιλεία ΙΙ δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από το 

αποτέλεσμα μιας σειράς ρεαλιστικών, αμοιβαίων κλιμακούμενων προσαρμογών της 

αρχικής συμφωνίας, όπου η επιτροπή της βασιλείας υποστήριζε έναντι της κριτικής 

από τον τραπεζικό κλάδο. Η αρχή αυτών των γεγονότων χρονολογείται στο 1998, 

όταν η BCBS ανακοίνωσε την πρόθεσή της μελλοντικής μέτρησης του πιστωτικού 

κινδύνου. Το αποτέλεσμα ήταν η σημαντική κριτική καθώς και η αμφισβήτηση της 
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αρμοδιότητας της επιτροπής της βασιλείας. Η επιτροπή έθεσε τα μέσα για την 

μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, τα οποία όμως έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα, 

και κατά συνέπεια εξέθεσαν την ίδια την επιτροπή και ανέδειξαν τις υποψίες ότι το 

έργο αυτό επηρεάζεται πολύ από τις ίδιες και τράπεζες και είναι πολύ δύσκολο να το 

ελέγξουν. (Dewatripont, Rochet, Tirole, 2010) 

3.5 Τι ανέδειξε η κρίση του 2008 ως προς την λειτουργία των 

τραπεζών: χαρακτηριστικά - αίτια - επιπτώσεις 

Κατά το παρελθόν παρατηρήθηκαν πως οι περισσότερες χρηματοπιστωτικές 

κρίσεις είχαν ως κύρια χαρακτηριστικά την αδυναμία εκπλήρωσης 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τον πανικό 

απόσυρσης καταθέσεων, και τις σημαντικές κεφαλαιακές απώλειες στους 

λογαριασμούς χρηματοοικονομικών απαιτήσεων από χορηγηθείσες πιστώσεις. 

Πολλοί υποστηρίζουν πως η σύγχρονη χρηματοοικονομική κρίση του 2008, που 

λαμβάνει χώρα ακόμα και σήμερα, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τα ενυπόθηκα 

στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου. Το ξέσπασμα πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και 

κορυφώθηκε το 2004. Βασικός λόγος ήταν ο αυξανόμενος ρυθμός χορήγησης 

στεγαστικών δανείων από τις αμερικάνικες κυρίως τράπεζες. Τα ενυπόθηκα αυτά 

δάνεια χαρακτηρίζονταν από υψηλό κίνδυνο με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ένας 

υψηλός αριθμός αθέτησης της υποχρέωσης τω δανειοληπτών (κυρίως από δάνεια 

κυμαινόμενου επιτοκίου). Τα ο φαινόμενο έγινε ακόμα πιο αισθητό την περίοδο 

2005-2006 με την συμπίεση των τιμών των ακινήτων και το «σκάσιμο» της 

στεγαστικής φούσκας (real estate bubble). Ως αποτέλεσμα ήταν να εμφανιστεί το 

φαινόμενο της απομόχλευσης (deleveraging) που οδήγησε σε δραματική μείωση της 

ρευστότητας και αποτελεί πλέον το βασικότερο χαρακτηριστικό της κρίσης.  

Στην προσπάθεια να μειώσουν τις επιπτώσεις από την κρίση της ρευστότητας, οι 

κεντρικές τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλες χώρες του G20, προέβησαν 

σε αναγκαστική μείωση των επιτοκίων, παροχή εγγυήσεων των καταθέσεων, 

προσπάθεια διάσωσης προβληματικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ενίσχυση 

των εποπτικών αρχών, με σκοπό να ενισχύσουν την ρευστότητα στην αγορά και να 

διασφαλίσουν μια προσωρινή σταθερότητα στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό 

σύστημα. (G20 Workshop on the Global Economy May 2009) 
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Βεβαίως υπάρχει και η άποψη πως το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

στο σύνολο των χορηγηθέντων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πιστώσεων είναι 

σχετικά μικρό. Δηλαδή, η τρέχουσα κρίση δεν είναι αποτέλεσμα αφερέγγυων 

τραπεζικών δανείων (θεωρείται περισσότερο σύμπτωμα και όχι αιτία). Αντιθέτως, η 

κρίση έχει προκύψει από τον τρόπο που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν 

διαχειριστεί τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια, έχοντα έτσι σημαντικές συνέπειες 

στην σταθερότητα του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος. (Χαρίλαος 

Μερτζάνης Δεκέμβριος 2008) 

Στην περίπτωση της κρίσης των ακινήτων, αυτοί που υπέφεραν είναι οι τράπεζες 

και τα κερδοσκοπικά hedge funds, που αγόρασαν τα χρέη για ακίνητη περιουσία (ή 

τίτλους, καλυπτόμενους από τα χρέη) από τις τράπεζες έκδοσης των δανείων. O 

εύκολος δανεισμός που προσφέρθηκε από τις τράπεζες επέτρεψε ένα υψηλό επίπεδο 

κατανάλωσης για κάποια χρόνια. Όταν όμως ξέσπασε η κρίση δεν ήταν οι μικροί 

επενδυτές που έχασαν τα κεφάλαια τους, αλλά κυρίως οι τράπεζες που 

χρηματοδοτούσαν την αγορά υπερτιμημένων ακινήτων. Συνεπώς προκλήθηκε μια 

μεγάλη έκταση ζημιών από την λάθος διαχείριση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών. 

Η έκταση των ζημιών που καθεμία από τις τράπεζες έπρεπε να απορροφήσει (όχι 

μόνο οι αμερικάνικες τράπεζες) δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Από τη στιγμή που 

κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς ποια τράπεζα είναι αγκιστρωμένη και σε πόσα 

«άχρηστα» δάνεια, η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στις τράπεζες έχει μεγαλώσει 

τόσο ώστε τον τελευταίο χρόνο έχει σχεδόν παραλύσει τις διατραπεζικές συναλλαγές.  

Η χρεοκοπία της Lehman Brothers και άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 

τον Σεπτέμβριο του 2008 θεωρούνταν από αρκετούς ως την κύρια πηγή που οδήγησε 

στην παγκόσμια οικονομική ύφεση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η αλήθεια όμως 

είναι πως στην εμφάνιση της κρίσης συνέβαλαν και η ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών 

του πετρελαίου και των τροφίμων και η ταχεία ανατιμητική πορεία του Ευρώ που 

επιβάρυναν δυσανάλογα την παγκόσμια οικονομία έως τον Ιούλιο του 2008. H πτώση 

του Α.Ε.Π. των χωρών σε όλο τον κόσμο στο 4ο τρίμηνο 2008 ήταν τελικά πολύ 

μεγαλύτερη του αναμενομένου. Οι παραπάνω δυσμενείς εξελίξεις ενισχύονται τώρα 

και από την ουσιαστική αλληλεπίδραση της κρίσεως στο χρηματοοικονομικό 

σύστημα με την ύφεση στις οικονομίες, και οδηγεί αναπόφευκτα στη διόγκωση και 
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την παρατεταμένη διάρκεια της κρίσεως. (Οικονομικό Δελτίο ALPHA BANK, 

Φεβρουάριος 2009) 

Συνοπτικά, τα κύρια αίτια που έπληξαν την παγκόσμια οικονομία είναι τα εξής: 

(Τρύφων Κολλίντσας, Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Eurobank Research Οικονομία & 

Αγορές Δεκέμβριος 2009) 

 Οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες  

 Η υπερβολική πιστωτική επέκταση και μόχλευση 

 Η ασύμμετρη πληροφόρηση και τα προβλήματα εντολέα – εντολοδόχου 

 Η αλόγιστη χρήση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων 

 Η υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων 

 Η πλημμελής διαβάθμιση πιστοληπτικού κινδύνου ομολόγων μειωμένης 

εξασφάλισης 

 Το σύστημα αμοιβών στο χρηματοπιστωτικό τομέα και το κανονιστικό πλαίσιο 

 Η χαλαρή νομισματική πολιτική στις Η.Π.Α 

 Και βέβαια τα ρυθμιστικά καινά και η ελλιπής εποπτεία  

Πέρα όμως από τις επιπτώσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο, όπως η εκτεταμένη 

ύφεση, η μείωση του ΑΕΠ και η αύξηση του επιπέδου ανεργίας, παρατηρήθηκε και 

έντονη αύξηση του συστημικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Συστημικός κίνδυνος είναι η περίπτωση όπου ένα ολόκληρο σύστημα και όχι 

μόνο μια μεμονωμένη μονάδα απειλείται να καταρρεύσει. Αναφέρεται σε όλους τους 

κινδύνους που εμφανίζονται στο σύστημα και είναι ικανοί να οδηγήσουν στην 

κατάρρευση του εάν καταρρεύσει κάποιος από τους αντισυμβαλλόμενους. Λόγω 

αυτού του κινδύνου οι τράπεζες αναγκάστηκαν να μειώσουν σημαντικά την 

πιστωτική τους επέκταση και τη διοχέτευση της ρευστότητας στην αγορά. (Bullard, 

Neely, Wheelock 2009) 

Βεβαίως, μια πιο εξειδικευμένη άποψη υποστηρίζει πως η επίδραση της 

τρέχουσας κρίσης στην πραγματική οικονομία αναμένεται να ασκηθεί κυρίως μέσω 

των επιπτώσεων της στα νομισματικά μεγέθη, την πιστωτική επέκταση και την 

επενδυτική δραστηριότητα των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Οι κυριότεροι 

παράμετροι που επηρεάζει η κρίση είναι: ( Χαρίλαος Β. Μερτζάνης Δεκέμβριος 

2008) 
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Τα επιτόκια. Η μείωση του βασικού βραχυχρόνιου επιτοκίου από τις κεντρικές 

τράπεζες δεν έχει τις επιθυμητές συνέπειες διότι λόγω της συναλλαγματικής 

εμπλοκής, δεν συνδέεται από αντίστοιχη μείωση του κόστους χρήματος στη 

διατραπεζική αγορά (Boivin, Giannoni and Mojon, 2008). Η επίδραση της μεταβολής 

του βασικού επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας θα είναι εντονότερη: (i) όσο 

μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της συνολικής αξίας καταθέσεων και χορηγηθέντων 

δανείων στο σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των ισολογισμών των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. (ii) όσο ταχύτερη είναι η προσαρμογή από τα 

ιδρύματα των επιτοκίων που προσφέρουν για καταθέσεις και ζητούν χορηγήσεις από 

το γενικό επίπεδο χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης στην οικονομία. 

Οι επιπτώσεις της μεταβολής στη συνολική δραστηριότητα τιτλοποίησης 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και χρηματοοικονομικής καινοτομίας από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πάνω στις τρέχουσες αποτιμήσεις των χορηγηθέντων 

δανείων στη δευτερογενή αγορά. Τελικώς, επηρεάζουν την ευαισθησία σε την οποία 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με υψηλό ποσοστό δραστηριότητας σε τιτλοποιήσεις 

και συναλλαγές επί πιστωτικών παραγωγών, αναπροσαρμόζουν τα επιτόκια 

καταθέσεων και χορηγήσεων τους. (Estrella, 2002)  

Η πιστωτική συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτή εξαρτάται 

από την αποτελεσματική λειτουργία της πιστωτικής αγοράς, την παρουσία εμποδίων 

στην πιστωτική επέκταση, καθώς και την έκταση και ευκολία αμοιβαίας 

υποκατάσταση μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων.(Bernanke and Blinder, 1995)  

3.6 Λόγοι ανεπάρκειας της Βασιλεία II 

Οι αξιολογήσεις της Βασιλείας II επισημαίνουν την αποτυχία της, η οποία μπορεί 

να υποστηριχθεί από μια εύγλωττη επιχειρηματολογία της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης του 2007-2008 ή από την ύπαρξη της μεταγενέστερης συμφωνίας (Βασιλεία 

ΙΙΙ). Κατά την αξιολόγηση γιατί η Βασιλείας II απέτυχε, υπάρχουν ήδη διαφορετικές 

προσεγγίσεις.  

Η Βασιλείας ΙΙ επέτρεψε συστηματικά τα κύρια ιδρύματα να αποκτήσουν ένα 

πλεονέκτημα στην εμφανή διαφοροποίησης, το οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
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των ρυθμιστικών κεφαλαίων. Ενώ Βασιλεία I δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τα 

τιτλοποιημένα όργανα, η λύση που προτάθηκε από τη νέα συμφωνία έφερε μόνο μια 

μερική λύση, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο , και έτσι ενισχύθηκε η προ-κυκλική 

επιδράσεις του συστήματος. Η Βασιλεία ΙΙ αγνόησε μια σειρά από σημαντικούς 

κινδύνους και υποτίμησε την ικανότητα των τραπεζών να τους διαχειριστεί. 

Αξιοσημείωτη είναι η σύνδεση που υπήρξε με εξωτερικές αξιολογήσεις της 

πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και ο προσανατολισμός ολόκληρης της 

μεθοδολογίας για τα ιστορικά δεδομένα, αγνοώντας πλήρως την ρευστότητα των 

τραπεζών.(Masera 2010) 

Μια πιο ριζοσπαστική θέση διατυπώθηκε από τον Lall το 2009, και υποστηρίζει 

πως η Βασιλεία II δεν ήταν η λύση της σύγχρονης διαταραχής, αλλά η υποκείμενη 

αιτία της. Παρόλο που η Βασιλεία ΙΙ τέθηκε σε εφαρμογή ουσιαστικά ταυτόχρονα με 

την κρίση, από τότε είχε διαμορφωθεί μια επενδυτική θέση που καθόριζε τις ζημιές 

που μπορούσαν να προκληθούν από τις πρακτικές δανεισμού. Μαζί με τον Masera, 

υποστηρίζει πως οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες ήταν σε θέση να χειριστούν τα 

αποτελέσματα στη ρυθμιστική διαδικασία προς όφελός τους και να μειώσουν τις 

απαιτήσεις των σχετικών κεφαλαίων. 

Ο Rochet υποστηρίζει πως είναι πρακτικά αδύνατο για τον οποιονδήποτε να 

αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ ενός ρυθμιστή και μιας τράπεζας. Για το λόγο αυτό η 

εποπτεία εκτέλεσε την δουλειά της καλά. Η αντικειμενικότητα αυτής της σχέσης 

διαταράσσεται από έναν αριθμό παραμέτρων που δεν μπορεί να αξιολογηθεί 

ανεξάρτητα και συχνά βασίζεται σε μη ρεαλιστικές παραδοχές. Με βάση την εκδοχή 

πως η σημερινή διαχείριση του κινδύνου είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη, 

καταλήγει στο συμπέρασμα πως ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης που επωμίζεται στην 

εποπτεία, στρέφεται ενάντια στον αρχικό στόχο που ήταν η εξάλειψη του 

ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών από διαφορετικές χώρες. (Dewatripont, Rochet, 

Tirole, 2010) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ III 

4.1 Η πορεία προς το νέο εποπτικό πλαίσιο  

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκαν όλες οι πτυχές και οι λεπτομέρειες που 

απαρτίζουν την Βασιλεία II. Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν πως η Βασιλεία II 

δεν ήταν σε θέση να θωρακίσει το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα έναντι 

της κρίσης, παρόλο που τέθηκε σε εφαρμογή το 2008, ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα 

την παγκόσμιας κρίσης. 

Αποδείχτηκε λοιπόν, πως οι περισσότεροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που 

δραστηριοποιόντουσαν σε διεθνές επίπεδο δεν διέθεταν επαρκή περιθώρια 

ρευστότητας καθώς και κεφάλαια ώστε να καλύψουν την έκθεση τους στον κίνδυνο. 

Εμφανίστηκαν δηλαδή, σημαντικές αδυναμίες και ελλείψεις στο εποπτικό πλαίσιο 

βάση του οποίου έπρεπε να λειτουργούν οι παγκόσμιοι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί. Με την Βασιλεία II να μην είναι ικανή να φέρει εις πέρας αυτές τις 

αδυναμίες, κρίθηκε αναγκαία η επανεξέταση των κανόνων που διέπουν το σύστημα 

με σκοπό τη βελτίωση τους.  

Τον Δεκέμβριο του 2009 η επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία των 

τραπεζών (Basel Committee on Banking Supervision) εξέδωσε δυο συμβουλευτικά 

έγγραφα τα οποία έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία του νέου συμφώνου της 

Βασιλείας III (Basel Accord III). Το πρώτο έγγραφο με τίτλο « Strengthening the 

resilience of the banking sector» στόχευε στο κομμάτι των εποπτικών κεφαλαίων ενώ 

το δεύτερο με τίτλο «International framework for liquidity risk measurement, 

standards and monitoring» στόχευε στη ρευστότητα το οποίο αποτελεί και μια νέα 

προσθήκη που δεν συμπεριλάμβανε η συμφωνία της Βασιλείας II. Η επιτροπή της 

Βασιλείας λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των δύο εγγράφων και τα αποτελέσματα 

της ποσοτικής μελέτης με θέμα την εκτίμηση των οικονομικών επιδράσεων, έφτασε 

σε μια πρώτη συμφωνία για το νέο εποπτικό πλαίσιο στις 26 Ιουλίου 2010, με την 

τελική συμφωνία να υλοποιείτε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Οι μεταρρυθμίσεις 

σχετικά με την ποσότητα κεφαλαίου και ρευστότητας παρουσιάστηκαν στη σύνοδο 

των G20 ηγετών που έλαβε χώρα στη Σεούλ το Νοέμβριο του 2010. 
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Στις επιμέρους ενότητες που ακολουθούν θα αναλυθούν τα επιμέρους συστατικά 

στοιχεία του νέου εποπτικού πλαισίου και τη δομή των οποίων μπορούμε να 

κατανοήσουμε καλύτερα μέσω του σχεδιαγράμματος που ακολουθεί 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Σκελετός της Βασιλείας III  

 

Πηγή Google images «Basel III framework» 

4.2 Σκοπός Βασιλείας III 

Η επιτροπή της Βασιλείας με τον σχηματισμό του νέου εποπτικού πλαισίου 

στοχεύει στην ενίσχυση και βελτίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να 

βρίσκεται σε θέση να απορροφά και να διαχειρίζεται τις κρίσεις ελαχιστοποιώντας 

την πιθανότητα μεταφοράς της κρίσης στην πραγματική οικονομία. Δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία στη συνέπεια, την διαφάνεια και την αύξηση του κεφαλαίου, στην 

ενδυνάμωση της ρευστότητας, στην αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου, στη 

μείωση της υπερβάλλουσας μόχλευσης, στη μείωση της προ-κυκλικότητας και 

βεβαίωσης στη διατήρηση της διαφάνειας του συστήματος. Η επιτροπή δεν 
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επικεντρώνεται μόνο στον τραπεζικό τομέα, αλλά γενικά στο ευρύτερο φάσμα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Η ενδυνάμωση της σταθερότητας του τραπεζικού 

συστήματος επιτυγχάνεται μέσω: (Γκόρτσος, Ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία 

του χρηματοπιστωτικού τομέα) 

 της ενίσχυσης της μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στη 

λειτουργία των τραπεζών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 

τραπεζών σε περιόδους έντασης, και 

 μέσω μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης, του συστημικού κινδύνου 

που μπορεί να εκδηλωθεί στο σύνολο του τραπεζικού (και εν γένει του 

χρηματοπιστωτικού) συστήματος, και, κυρίως της «προκυκλικής» μεγέθυνσης 

του εν λόγω κινδύνου σε βάθος χρόνου. 

Ως μακρο-προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση, ορίζεται το σύνολο των πολιτικών 

που υιοθετούνται για τον περιορισμό της έκθεσης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος στον «συστημικό κίνδυνο», ο οποίος απορρέει από παράγοντες που δεν 

αφορούν μεμονωμένους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή 

μεμονωμένες αγορές και υποδομές του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά έχουν 

γενικότερο χαρακτήρα. (Committee on Global Financial System 2010) Μέσω των 

μακρο-προληπτικών πολιτικών επιδιώκεται η αντιμετώπιση των δύο διαστάσεων με 

τις οποίες εκδηλώνεται ο συστημικός κίνδυνος: (Macroprudential policy – a literarure 

review, Galati & Moessner 2011)  

(α) Η πρώτη είναι η «χρονική διάσταση», δηλαδή η εξέλιξη του συστημικού 

κινδύνου σε βάθος χρόνου. Επιδιώκεται η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περιόδους οικονομικής ύφεσης με περιορισμό της 

«προκυκλικότητας» (procyclicality), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεγέθυνση του 

συστημικού κινδύνου λόγω αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται είτε εντός του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, είτε μεταξύ του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

και του πραγματικού τομέα της οικονομίας. 

 

(β) Η δεύτερη διάσταση είναι η «διατομεακή» (“cross-sectional dimension”), 

δηλαδή η κατανομή του κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε κάθε δεδομένο 

χρονικό σημείο. Στην περίπτωση αυτή, στόχος των μακρο-προληπτικών πολιτικών 

είναι ο περιορισμός της συγκέντρωσης του συστημικού κινδύνου, η οποία μπορεί να 
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προκύψει είτε λόγω της ταυτόχρονης έκθεσης περισσοτέρων φορέων παροχής 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε κινδύνους από ομοειδή ανοίγματα, είτε λόγω της 

διασυνδεσιμότητας (interconnectedness) αυτών των φορέων (και της μετάδοσης 

προβλημάτων μεταξύ τους), ιδίως αν αυτοί είναι «συστημικά σημαντικοί». 

Με τη Βασιλεία ΙΙΙ επιδιώκεται, λοιπόν, μια σημαντική ενίσχυση του 

περιεχομένου των διατάξεων του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και η καθιέρωση 

καινοτόμων μέσων μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης. Η επιτροπή της 

Βασιλείας δρομολογεί και μια εκτενή τροποποίηση των διατάξεων του ισχύοντος 

διεθνούς κανονιστικού πλαισίου που αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των 

διεθνών τραπεζών για κάλυψη ειδικά έναντι των κινδύνων αγοράς. 

Όπως προαναφέρθηκε, η τελική έκδοση των νέων προτύπων εκδόθηκε τον Ιούνιο 

του 2011 και έχει ορίζοντα έως το 2019 όπου μέχρι τότε πρέπει να πραγματοποιηθεί η 

πλήρης εφαρμογή του ώστε να αποφευχθούν διαταραχές του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Ειδική προσοχή χρίζουν οι κανόνες μόχλευσης και ρευστότητας διότι 

δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ στο παρελθόν και η επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα 

προτεινόμενα όρια ώστε να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

4.3 Κεφαλαιακή επάρκεια  

Η Επιτροπή της Βασιλείας αυξάνει την ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα 

ενισχύοντας το εποπτικό κεφαλαιακό πλαίσιο, χτίζοντας πάνω στους τρεις πυλώνες 

της Βασιλείας ΙΙ. Οι μεταρρυθμίσεις αυξάνουν τόσο την ποιότητα όσο και την 

ποσότητα του ρυθμιστικού κεφαλαίου και ενισχύουν την κάλυψη του κινδύνου της 

κεφαλαιακής επάρκειας. Υποστηρίζονται από έναν δείκτη μόχλευσης που χρησιμεύει 

ως ασπίδας για τα επιχειρηματικά κεφάλαια, και έχει ως στόχο να περιοριστεί η 

υπερβολική μόχλευση στο τραπεζικό σύστημα καθώς και να παρέχεται ένα επιπλέον 

επίπεδο προστασίας έναντι του κινδύνου υποδείγματος και του σφάλματος μέτρησης. 

Τέλος, η επιτροπή εισάγει μια σειρά από μακροπροληπτικά στοιχεία στο εποπτικό 

κεφαλαιακό πλαίσιο, για να βοηθήσει στη διαχείριση του συστημικού κινδύνου που 

προκύπτει από την προκυκλικότητα και από την αλληλεξάρτηση που έχουν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μεταξύ τους. (BCBS, 2011) 
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Κατά συνέπεια, το νέο εποπτικό πλαίσιο πρέπει να βρίσκεται σε θέση να 

καλύπτει τους βασικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα τραπεζικά ιδρύματα 

και να υπάρχει ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας κεφαλαίου (capital buffers) ώστε να 

μπορούν να απορροφούνται οι ενδεχόμενες απώλειες από την έκθεση στον κίνδυνο. 

Η λέξη κλειδί συνεπώς για την κεφαλαιακή επάρκεια, όπως αυτή καθορίζεται 

από νέο εποπτικό πλαίσιο, είναι τα ίδια κεφάλαια (common equity). Πριν προβούμε 

όμως στη ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων, αξίζει να αναφερθεί η άποψη της επιτροπής 

της Βασιλείας που υποστηρίζει πως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως αυτές 

προβλέπονται από τα πλαίσια της Βασιλείας  I και II, παρουσιάζουν τρία θεμελιώδη 

μειονεκτήματα:  

 Το πρώτο μειονέκτημα είναι ότι οι ρυθμίσεις του εποπτικού πλαισίου δεν 

εφαρμόζονται πάνω στα ιδία κεφάλαια (common equity ) αλλά πάνω στα κεφάλαια 

Tier I ή στο συνδυασμό Tier I και II. Με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες μπορούν να 

εμφανίζουν υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier I παρόλο το γεγονός ότι 

ενδέχεται να έχουν χαμηλά επίπεδα ιδίων κεφαλαίων.  

Το δεύτερο μειονέκτημα είναι πως η απουσία των εποπτικών ρυθμίσεων έχει ως 

αποτέλεσμα οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα κράτη της επιτροπής της Βασιλείας 

να διαφέρουν σημαντικά, αμφισβητώντας με τον τρόπο αυτό την συνέπεια της 

εποπτικής κεφαλαιακής βάσης. 

 Το τρίτο μειονέκτημα είναι η ανεπαρκής πληροφόρησης που παρέχεται από τις 

τράπεζες σχετικά με την εποπτική τους κεφαλαιακή βάση. Με τον τρόπο αυτό 

καθίσταται δύσκολη η ακριβής εκτίμηση της ποιότητας και της διάρθρωσης του 

κεφαλαίου και είναι αδύνατη η σύγκριση των τραπεζών. 

Τα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το BCBS (2011) αποτελούνται από δύο βασικά 

στοιχεία. Το πρώτο είναι το κύριο κεφάλαιο καλής περιόδου (Tier I Capital, going-

concern capital) που αποτελείται από τα κοινά ίδια κεφάλαια (Common Equity Tier I) 

και από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (Additional Tier I). Το δεύτερο είναι το 

συμπληρωματικό κεφάλαιο κακής περιόδου (Tier II Capital, gone-concern capital). 

Τα κοινά ίδια κεφάλαια καθώς και τα συμπληρωματικά, πρέπει να βρίσκονται το 

λιγότερο στο 4.5% και 6.0% αντίστοιχα του σταθμισμένου ενεργητικού καθ’όλη τη 

διάρκεια του έτους. Το συμπληρωματικό κεφάλαιο κακής περιόδου (Tier I and Tier 
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II) πρέπει να είναι το λιγότερο 8.0% στο σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους. 

4.4 Κύριο κεφάλαιο (Tier I Capital, going-concern capital)   

4.4.1 Κοινά ίδια κεφάλαια (Common Equity Tier I) 

Τα κοινά ίδια κεφάλαια αποτελούνται από τις κοινές μετοχές που εκδίδονται από 

την τράπεζα η οποία πληρεί τα κριτήρια κατάταξης ως κοινές μετοχές (ή μη κοινές) 

για κανονιστικούς σκοπούς. Επίσης περιλαμβάνει μετοχές «υπέρ το άρτιο» καθώς και 

μετοχές που εκδίδονται από τις θυγατρικές των τραπεζών. Θα πρέπει δηλαδή να 

πληρούνται τα κριτήρια εισαγωγής για την διασφάλιση της ποιότητας και της 

ποσότητας των κοινών μετοχών, ώστε να γίνει η ενσωμάτωση τους στα κοινά ίδια 

κεφάλαια.  

Σύμφωνα με την έκθεση του BCBS: Basel III 2011, τα βασικά κριτήρια που 

πρέπει να πληρούν οι τραπεζικοί οργανισμοί ώστε να θεωρούνται οι μετοχές τους ως 

κοινά ίδια κεφάλαια είναι τα εξής:  

1. Θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πιο χαμηλή απαίτηση αποπληρωμής κατά 

τη ρευστοποίηση της τράπεζας. 

2. Θα πρέπει να δίνεται το δικαίωμα για απαίτηση των υπόλοιπων περιουσιακών 

στοιχείων τα οποία είναι ανάλογα του εκδιδόμενου κεφαλαίου, αφότου όλες οι 

παραπάνω αξιώσεις έχουν αποπληρωθεί κατά την ρευστοποίηση. 

3. Οι βασικές αρχές είναι διαρκείς και δεν αποπληρώνονται πέρα από τα πλαίσια 

της ρευστότητας. 

4. Η τράπεζα δεν κάνει τίποτα για να δημιουργήσει μια προσδοκία κατά την 

έκδοση ότι το στοιχείο αυτό θα επαναγοραστεί, θα εξοφληθεί ή θα ακυρωθεί 

ούτε και οι καταστατικοί κανόνες ή όροι του συμβολαίου παρέχουν κάποιο 

χαρακτηριστικό που μπορεί να δώσει αφορμή να δημιουργηθεί μια τέτοια 

προσδοκία. 

5. Οι διανομές γίνονται με στοιχεία που διανέμονται (συμπεριλαμβανομένου των 

αποτελεσμάτων εις νέον). Το επίπεδο των διανομών δεν σχετίζονται ή 

εξαρτώνται με κανένα τρόπο με το ποσό που πληρώνεται κατά την έκδοση και 

δεν υπόκειται σε περιορισμό(cap) (εκτός από το βαθμό που η τράπεζα δεν 
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μπορεί να πληρώσει διανομές μερισμάτων που υπερβαίνουν το επίπεδο των 

υπο-διανομή στοιχείων). 

6. Δεν υπάρχουν καταστάσεις κάτω από τις οποίες η διανομή μερισμάτων είναι 

υποχρεωτική. Η μη πληρωμή επομένως δεν υποδηλώνει χρεοκοπίας. 

7. Οι διανομές των μερισμάτων γίνονται μόνο αφού όλες οι νομικές 

υποχρεώσεις και υποχρεώσεις συμβολαίου έχουν εκπληρωθεί και έχουν γίνει 

πληρωμές σε κεφαλαιακά στοιχεία που βρίσκονται υψηλότερα στην κλίμακα 

πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προνομιακές διανομές 

μερισμάτων, συμπεριλαμβανομένου και όσον αφορά και άλλα στοιχεία που 

κατατάσσονται ως εκδιδόμενο κεφάλαιο υψίστης ποιότητος. 

8. Το εκδιδόμενο κεφάλαιο είναι εκείνο που υπόκειται πρώτο και σε αναλογικά 

μεγαλύτερο ποσοστό των όποιων απωλειών καθώς αυτές συμβαίνουν. Εντός 

του υψηλότερης ποιότητας κεφαλαίου, κάθε στοιχείο απορροφά απώλειες σε 

περίοδο άνθισης(going concern) αναλογικά και ταυτοχρόνως και σε ίσο 

βαθμό μαζί με όλα τα άλλα. 

9. Η πληρωμή ως ποσό αναγνωρίζεται ως μετοχικό κεφάλαιο (δηλ. δεν 

αναγνωρίζεται ως υποχρέωση) για τον καθορισμό της πτώχευσης του 

ισολογισμού. 

10. Η πληρωμή ως ποσό κατατάσσεται ως ιδία κεφάλαια σύμφωνα με τα σχετικά 

λογιστικά πρότυπα. 

11. Είναι άμεσα εκδιδόμενο και πληρωτέο και η τράπεζα δεν μπορεί να έχει 

άμεσα ή έμμεσα χρηματοδότηση την απόκτηση του εργαλείου αυτού. 

12. Η πληρωμή είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι ούτε διασφαλισμένο ούτε 

καλύπτεται από εγγύηση του εκδότη ούτε υπόκειται σε κάποια άλλη 

συμφωνία που νομικά ή οικονομικά να αναβαθμίζει την ιεραρχία της 

απαίτησης. 

13. Εκδίδεται μόνο με την αποδοχή των ιδιοκτητών της εκδότριας τράπεζας, η 

οποία δίδεται είτε άμεσα από τους ιδιοκτήτες είτε ,εφόσον επιτρέπεται από το 

νόμο, από το Διοικητικό Συμβούλιο(Board of Directors) ή από άλλα άτομα 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένα από τους ιδιοκτήτες. 

14. Αναγράφεται ευκρινώς και ξεχωριστά στον ισολογισμό της τράπεζας. 

 



36 
 

4.4.2 Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (Additional Tier I) 

Τα συμπληρωματικά κεφάλαια περιλαμβάνουν εργαλεία που εκδίδουν οι 

τράπεζες, καθώς και από τις θυγατρικές τους, που πληρούν τα κριτήρια για ένταξη 

στο συμπληρωματικό κεφάλαιο Tier I (και δεν συμπεριλαμβάνονται στα κοινά ίδια 

κεφάλαια Common Equity Tier I). Επίσης, το πλεόνασμα (αποθεματικό υπέρ το 

άρτιο) που προκύπτει από την έκδοση των πράξεων συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την 

κατηγορία. Τέλος συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμιστικές προσαρμογές που 

εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων. Η 

επεξεργασία των εργαλείων που εκδίδονται από τις θυγατρικές ενοποιούνται από τις 

τράπεζες και οι κανονιστικές προσαρμογές που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό 

των συμπληρωματικών κεφαλαίων απευθύνονται σε ξεχωριστά τμήματα. 

Τα ελάχιστα κριτήρια για να συμπεριλαμβάνεται ένα εργαλείο στο 

συμπληρωματικό κεφάλαιο καλής περιόδου Tier I είναι: (BCBS 2011) 

1. Να είναι εκδιδόμενο και πληρωτέο 

2. Να είναι χαμηλότερο στην ιεραρχία αποπληρωμής από τους καταθέτες, τους 

γενικούς πιστωτές και το μη-εγγυημένο χρέος της τράπεζας. 

3. Να μην διασφαλίζεται ή καλύπτεται από εγγύηση του εκδότη ή σχετιζόμενης 

οντότητας ή άλλης συμφωνίας που νομικά ή οικονομικά να αναβαθμίζει την 

ιεραρχία της απαίτησης έναντι των καταθετών και των γενικών πιστωτών της 

τράπεζας. 

4. Να είναι διηνεκές, ήτοι να μην έχει χρόνο ωρίμανσης και να μην υπάρχουν 

κίνητρα ρευστοποίησης. 

5. Να έχει τη δυνατότητα να προεξοφληθεί με πρωτοβουλία του εκδότη μονάχα 

έπειτα από μια ελάχιστη περίοδο 5 ετών. 

α) για να ασκήσει ένα δικαίωμα προαιρετικής αγοράς (call option) η 

τράπεζα θα πρέπει να λάβει από πριν αποδοχή από την εποπτική αρχή. 

β) Η τράπεζα δε θα πρέπει να κάνει τίποτα που να δημιουργεί την 

προσδοκία ότι το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς θα εξασκηθεί. 

γ) Οι τράπεζες δε θα πρέπει να ασκήσουν ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς 

εκτός: 
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 Αντικαταστήσουν το εργαλείο αυτό με κεφάλαιο ίδιας ή 

καλύτερης ποιότητας και η αντικατάσταση να γίνει κάτω από 

συνθήκες οι οποίες είναι διατηρήσιμες για την ισχύς της 

τράπεζας. ή 

 Η τράπεζα να παρουσιάζει ότι η κεφαλαιακή της θέση θα είναι 

αρκετά παραπάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 

έπειτα από την εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς. 

 

6. Οποιαδήποτε εξόφληση ονομαστικής αξίας (πχ. μέσω επαναγοράς ή 

εκπλήρωσης) θα πρέπει να λαμβάνει χώρα έπειτα από την έγκρισή της από τις 

εποπτικές αρχές. Επιπρόσθετα οι τράπεζες δε θα πρέπει να υποθέτουν ή να 

δημιουργούν προσδοκίες στην αγορά ότι η έγκριση πρόκειται να δοθεί. 

7. Διακριτική ευχέρεια επί μερισμάτων/κουπονιών 

α)  Η τράπεζα θα πρέπει να έχει κάθε στιγμή πλήρη διακριτική ευχέρεια να 

ακυρώνει τις διανομές μερισμάτων ή τις πληρωμές κουπονιών. 

β)  Η ακύρωση των αυτεξούσιων πληρωμών να μην αποτελεί γεγονός 

χρεοκοπίας.  

γ)  Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στις ακυρωμένες 

πληρωμές ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε άλλες 

υποχρεώσεις οι οποίες θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες. 

δ) Η ακύρωση μερισμάτων ή πληρωμών δε θα πρέπει να επιβάλει 

περιορισμούς προς την τράπεζα εκτός σε σχέση με τις διανομές 

μερισμάτων στους κοινούς μετόχους. 

8. Τα μερίσματα και τα κουπόνια θα πρέπει να πληρώνονται μέσα από 

διανεμόμενα στοιχεία. 

9. Το εργαλείο δε θα πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό ενός πιστωτικά 

ευαίσθητου μερίσματος, δηλαδή ένα μέρισμα το οποίο να ρυθμίζεται εκ νέου 

με βάση την εκάστοτε πιστωτική κατάσταση του πιστωτικού οργανισμού. 

10. Το εργαλείο δεν μπορεί να συμβάλει στον υπερκερασμό των απαιτήσεων από 

τις υποχρεώσεις στην περίπτωση που υπάρχει τέτοιος τύπος ισολογιστικού 

ελέγχου, μέρος του εθνικού πτωχευτικού νόμου. 
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11. Όσα εργαλεία εντάσσονται στις υποχρεώσεις(liabilities) για λογιστικούς 

σκοπούς θα πρέπει να παρουσιάζουν απορρόφηση απωλειών ονομαστικής 

αξίας είτε μέσω α) μετατροπής σε κοινές μετοχές κατά ένα προκαθορισμένο 

σημείου στόχου ενεργοποίησης, είτε μέσω β) ενός μηχανισμού καταγραφής 

μειωμένης αξίας(write-down) ο οποίος να κατανέμει τις απώλειες στα 

στοιχεία του εργαλείου κατά ένα προκαθορισμένο σημείου στόχου 

ενεργοποίησης. Η καταγραφή μειωμένης αξίας θα έχει τις ακόλουθες 

επιπτώσεις: 

α) Μείωση της απαίτησης του εργαλείου κατά τη ρευστοποίηση. 

β) Μείωση του ποσού όταν ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς 

εξασκείται. 

γ) Μερική ή πλήρη μείωση του μερίσματος/κουπονιού στο 

εργαλείο αυτό. 

12. Ούτε η τράπεζα ούτε κανένα σχετιζόμενο μέρος πάνω στο οποίο η τράπεζα 

ασκεί έλεγχο ή σημαντική επιρροή μπορεί να έχει αγοράσει αυτό το εργαλείο, 

είτε η τράπεζα άμεσα ή έμμεσα να έχει χρηματοδοτήσει την αγορά αυτού του 

εργαλείου. 

13. Το εργαλείο δεν μπορεί να έχει χαρακτηριστικά τα οποία δυσχεραίνουν την 

ανακεφαλαιοποίηση όπως οι προβλέψεις που απαιτούν από τον εκδότη να 

αποζημιώσει τους επενδυτές στην περίπτωση που ένα νέο εργαλείο εκδοθεί σε 

τιμή μικρότερη εντός ενός συγκεκριμένα προσδιορισμένου χρονικού 

πλαισίου. 

14. Εάν το εργαλείο δεν εκδοθεί μέσα από μία λειτουργική οντότητα ή μια 

εταιρία χαρτοφυλακίου σε ένα ενοποιημένο σύνολο, οι εισπράξεις θα πρέπει 

να είναι άμεσα διαθέσιμες χωρίς περιορισμούς στη λειτουργική οντότητα ή 

εταιρία χαρτοφυλακίου με τέτοια μορφή ώστε η οποία να πληρεί όλα τα άλλα 

κριτήρια για τη συμπερίληψή στο συμπληρωματικό κεφάλαιο Tier I. 
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4.4.3 Συμπληρωματικό κεφάλαιο κακής περιόδου (Tier II Capital, gone-concern 

capital) 

Στο Tier II Capital συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία που εκδίδονται από τις 

τράπεζες και τις θυγατρικές τους και πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στην κατηγορία 

του Tier II και όχι στην κατηγορία του Tier I. Επίσης, το πλεόνασμα (αποθεματικό 

υπέρ το άρτιο) που προκύπτει από την έκδοση των πράξεων συμπεριλαμβάνεται σε 

αυτή την κατηγορία. Ορισμένες διατάξεις απώλειας δανείου όπως ορίζεται από το 

καταστατικό και τέλος συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμιστικές προσαρμογές που 

εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των συμπληρωματικών κεφαλαίων κακής 

περιόδου Tier II. 

Τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ώστε κάποιο εργαλείο να 

συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο Tier II είναι: (BCBS 2011) 

1. Να είναι εκδιδόμενο και πληρωτέο 

2. Να είναι χαμηλότερο στην θέση αποπληρωμής από τους γενικούς πιστωτές 

της τράπεζας. 

3. Να μην διασφαλίζεται ή καλύπτεται από μια εγγύηση του εκδότη ή σχετικής 

οντότητας ή άλλης συμφωνίας που νομικά ή οικονομικά να αναβαθμίζει την 

θέση της απαίτησης έναντι των καταθέσεων και των γενικών πιστωτών της 

τράπεζας. 

4. Ωρίμανση:  

i. Ο ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης να είναι τουλάχιστον 5 έτη 

ii. Να αναγνωρίζεται το εποπτικό κεφάλαιο τα υπόλοιπα 5 έτη προτού η 

ωρίμανση αποσβεστεί με γραμμικό τρόπο 

iii. Δεν υπάρχουν step-ups ή άλλα κίνητρα ρευστότητας 

5. Έχει τη δυνατότητα να προεξοφληθεί με πρωτοβουλία του εκδότη μόνο έπειτα 

από μια ελάχιστη περίοδο 5 ετών. 

i. Για να ασκηθεί ένα δικαίωμα προαιρετικής αγοράς (call option) η 

τράπεζα θα πρέπει να έχει λάβει από πριν έγκριση από την εποπτική 

αρχή. 

ii. Η τράπεζα δεν θα πρέπει να κάνει τίποτα που να δημιουργεί προσδοκία 

ότι το δικαίωμα προαιρετικής αγοράς θα εξασκηθεί. 
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iii. Οι τράπεζες δεν θα πρέπει να ασκούν δικαίωμα προαιρετικής αγοράς 

εκτός εάν: 

α) Αντικαταστήσουν το εργαλείο με κεφάλαια ίδιας ή καλύτερης 

ποιότητας, έχοντας πάντα προτεραιότητα της διατήρηση της 

ισχύος της τράπεζας. 

β) Η τράπεζα να παρουσιάζει την κεφαλαιακή της θέση 

πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 

6. Ο επενδυτής θα πρέπει να μην έχει κανένα δικαίωμα να επιταχύνει την 

εξόφληση μελλοντικά προγραμματισμένων πληρωμών (κουπονιών ή αρχικού 

κεφαλαίου), εκτός από την περίπτωση χρεοκοπίας και ρευστοποίησης. 

7. Το εργαλείο δε θα πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό ενός πιστωτικά 

ευαίσθητου μερίσματος, δηλαδή ένα μέρισμα το οποίο να ρυθμίζεται εκ νέου 

πλήρως ή μερικώς, με βάση την εκάστοτε πιστωτική κατάσταση του 

πιστωτικού οργανισμού. 

8. Η τράπεζα ή κάποια άλλη οντότητα που ελέγχεται από αυτήν δε θα πρέπει να 

έχει αγοράσει, είτε άμεσα είτε έμμεσα να έχει χρηματοδοτήσει την απόκτηση 

αυτού του εργαλείου. 

9. Εάν το εργαλείο δεν εκδοθεί μέσα από μία λειτουργική οντότητα ή μια 

εταιρία χαρτοφυλακίου σε ένα ενοποιημένο σύνολο οι εισπράξεις θα πρέπει 

να είναι άμεσα διαθέσιμες χωρίς περιορισμούς στη λειτουργική οντότητα ή 

εταιρία χαρτοφυλακίου με τέτοια μορφή η οποία να πληρεί όλα τα άλλα 

κριτήρια για τη συμπερίληψή μέσα στο κεφάλαιο Tier II. 

4.5 Κάλυψη Ρίσκου (Risk Coverage) 

Ένα από τα βασικά διδάγματα της κρίσης υπήρξε η ανάγκη ενίσχυσης της 

κάλυψης του κινδύνου του κεφαλαιακού πλαισίου. Η αποτυχία εντοπισμού των 

σημαντικών κινδύνων εντός και εκτός ισολογισμού, καθώς και η υπερβολική έκθεση 

των τραπεζών σε παράγωγα προϊόντα, ήταν ο βασικός λόγος αποσταθεροποίησης 

κατά τη διάρκεια της κρίσης. 



41 
 

4.5.1 Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου (Counterparty credit risk) 

Ως κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου ορίζεται ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο 

μέλος μίας συναλλαγής να παρουσιάσει αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών του 

υποχρεώσεων (default) προτού γίνει η τελική εξόφληση. 

Για την κάλυψη των μη προσδοκώμενων απωλειών χάρη στον κίνδυνο 

αντισυμβαλλόμενου, οι τράπεζες θα πρέπει να υπολογίζουν μια επιπρόσθετη χρέωση 

κεφαλαίου. Η επιτροπή της Βασιλείας επισημαίνει την ανάγκη υιοθέτησης της 

μεθόδου ισοδύναμου ομολόγου της έκθεσης αντισυμβαλλόμενου. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιεί ένα ισοδύναμο ομόλογο ως αντιπροσωπευτικό εργαλείο για τον κίνδυνο 

προσαρμογής πιστωτικής αξιολόγησης (CVA Risk Capital Charge). Για τον 

υπολογισμό της υπολογίζουμε την τιμή αγοράς ενός τυχαίου ομολόγου που εκδίδεται 

από τον αντισυμβαλλόμενο και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Η ονομαστική του αξία 

θα ισούται με το σύνολο της έκθεσης  έναντι του αντισυμβαλλομένου τη στιγμή της 

αθέτησης, ο χρόνος ωρίμανσης καθορίζεται ως την μακρύτερη ημερομηνία 

εκκαθάρισης που τίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο και ο χρονικός ορίζονται είναι 

ένα έτος. (BCBS Basel III, 2011) 

4.5.2 Εξάρτηση από εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και 

ελαχιστοποίηση επιπτώσεων   

Οι τράπεζες για να προστατευτούν από τον πιστωτικό κίνδυνο θα πρέπει να 

έχουν μεθόδους αξιολόγησης που να τους επιτρέπουν να ελέγχουν τα ανοίγματα σε 

μεμονωμένους οφειλέτες ή αντισυμβαλλόμενους, καθώς και σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου. Οι τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν αυτά τα ανοίγματα, 

ανεξάρτητα εάν είναι βαθμολογημένα ή διαβαθμισμένα, και να αξιολογούν κατά 

πόσο ο συντελεστής στάθμισης εφαρμόζεται βάση της τυποποιημένης μεθόδου. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η έκθεση στον κίνδυνο είναι ιδιαίτερα υψηλή σε 

σχέση με τον σταθμισμένο κίνδυνο, η τράπεζα θα πρέπει να εξετάσει τον βαθμό 

πιστωτικού κινδύνου και να αξιολογήσει την συνολική κεφαλαιακή της επάρκεια. Για 

τις πιο εξελιγμένες τράπεζες, η αξιολόγηση επανεξέτασης θα πρέπει να καλύπτει 

τέσσερεις τομείς: τη συστημική αξιολόγηση κινδύνου, την ανάλυση του 

χαρτοφυλακίου, την τιτλοποίηση πιστωτικών παραγώγων και τα μεγάλα 

χρηματοδοτικά ανοίγματα μαζί με τον συγκεντρωτικό κίνδυνο. 
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Κατά γενικό κανόνα, οι τράπεζες πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο αξιολόγησης 

από τις επίλεκτες εποπτικές αρχές (ECAI). Ωστόσο, οι εθνικές εποπτικές αρχές 

μπορούν να επιτρέψουν στις τράπεζες να αξιολογούν μόνες τους την έκθεση τους 

στον κίνδυνο με την προϋπόθεση βεβαίως αυτή η αξιολόγηση να συμφωνεί με τις 

εποπτικές αρχές. Στην ενδεχόμενη υλοποίηση αυτού του φαινομένου, οι αρχές θα 

είναι περισσότερο σίγουρες για την διατήρηση της εποπτικής επάρκειας.  

4.6 Κεφαλαιακό περιθώριο ασφαλείας (Capital conservation buffer)  

Η επιτροπή της Βασιλείας  για να εξασφαλίσει και να προφυλάξει την 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, εισάγει το καινοτόμο περιθώριο ασφαλείας 

(buffer). Σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσουν οι τράπεζες ένα απόθεμα κεφαλαίων 

εκτός περιόδου «stress» ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας 

ύφεσης.  Όταν τα buffers πέσουν αρκετά, οι τράπεζες υποχρεούνται να 

«ξαναχτίσουν» το περιθώριο. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της μείωσης των 

διανεμηθέντων κερδών, τις πληρωμές μερισμάτων καθώς και τα bonus προσωπικού. 

Ως εναλλακτική λύση, οι τράπεζες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από τον ιδιωτικό 

τομέα για να διατηρήσουν τα εσωτερικά παραγόμενα κεφάλαια. Η ισορροπία μεταξύ 

αυτών των δύο επιλογών θα πρέπει να συζητηθεί με τις εποπτικές αρχές ως μέρος της 

διαδικασίας σχεδιασμού του κεφαλαίου. (Basel III: A global regulatory framework 

for more resilient banks and banking systems)    

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ελάχιστο ποσοστό διατήρησης κεφαλαίου που 

πρέπει να πληρεί μια τράπεζα σύμφωνα με τα διάφορα επίπεδα του δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας Tier I.  Το ελάχιστο ποσοστό κοινών κεφαλαίων Tier I 

πρέπει να είναι 4.5%, του συμπληρωματικού 6% και 8% το σύνολο κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. Για παράδειγμα, μια τράπεζα με ποσοστό κοινών ιδίων κεφαλαίων Tier 

I 8% και χωρίς καθόλου συμπληρωματικό Tier I και II, θα πληρεί τις ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις αλλά θα έχει μηδενικό περιθώριο ασφαλείας και κατά 

συνέπεια θα υπόκειται σε 100% περιορισμό σε διανομές κεφαλαίου.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Πρότυπα διατήρησης ελάχιστου κεφαλαίου μιας τράπεζας  

 

Αναλογία κοινών μετοχών Tier I  Ελάχιστη αναλογία διατήρησης 

κεφαλαίου 

(εκφράζεται ως ποσοστό των κερδών) 

4.5% - 5.125%  100% 

>5.125% - 5.75%  80% 

>5.75% - 6.375%  60% 

>6.375% - 7.0%  40% 

> 7.0% 0% 

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

systems,  June 2011 

4.7 Μόχλευση και δείκτης μόχλευσης (Leverage Ratio)  

Ένα από τα βασικά προβλήματα που ανέδειξε η κρίση ήταν υπερβολική 

συσσώρευση ,εντός και εκτός ισολογισμού, της μόχλευσης στο τραπεζικό σύστημα. 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι τράπεζες «έχτιζαν» μια υπερβολική μόχλευση 

εξακολουθώντας να έχουν ένα υψηλό δείκτη κεφαλαιακού κινδύνου. Κατά τη 

διάρκεια των πιο κρίσιμων τμημάτων της κρίσης, ο τραπεζικός τομέας αναγκάστηκε 

από την αγορά να μειώσει την μόχλευση του με τέτοιο τρόπο όπου επήλθε καθοδική 

τάση στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, περαιτέρω επιδείνωση μεταξύ των 

απωλειών, μείωση στο τραπεζικό κεφάλαιο και συρρίκνωση της τραπεζικής 

πιστωτικής διαθεσιμότητας. Ως εκ τούτου, η επιτροπή της Βασιλείας συμφώνησε να 

εισάγει ένα νέο, χωρίς κίνδυνο, δείκτη μόχλευσης που έχει βαθμονομηθεί να ενεργεί 

ως ένα συμπληρωματικό αξιόπιστο μέτρο κινδύνου που βασίζεται στις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις.  

Ο δείκτης μόχλευσης αποσκοπεί στον περιορισμό της συσσωρευμένης 

μόχλευσης στον τραπεζικό τομέα, βοηθώντας στην αποφυγή αποσταθεροποίησης της 

απομόχλευσης που μπορεί να βλάψει το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Επίσης έχει ως στόχο να ενισχύσει τις απαιτήσεις ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος με 

τη βοήθεια απλών και χωρίς κίνδυνο μέτρων. (BCBS Basel III, 2011) 
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Ο δείκτης μόχλευσης υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:  

Συνολική Μόχλευση = 
      

                
 ≥ 3% 

Τα κεφαλαιακά μέτρα για τον δείκτη μόχλευσης πρέπει να βασίζονται στο 

ορισμό του Tier I capital. Η επιτροπή επίσης θα συλλέγει πληροφορίες καθ’ολη τη 

διάρκεια της μεταβατικής περιόδου για να εντοπίσει τις επιπτώσεις της χρήσης των 

κεφαλαίων που δεν συγκαταλέγονται στα κοινά κεφάλαια ώστε να αποφεύγονται για 

παράδειγμα φαινόμενα όπως οι διπλοεγγραφές. Αυτό σημαίνει πως οι μειώσεις από 

το Tier I θα πρέπει να γίνεται από το μέτρο της έκθεσης.  

Ο βασικός τρόπος μέτρησης της έκθεσης στον δείκτη μόχλευσης θα πρέπει να 

ακολουθεί τη λογιστική μέτρηση των εκθέσεων. Για να είναι οι μετρήσεις συνεπείς 

με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, θα πρέπει οι εκθέσεις εντός 

ισολογισμού να μην συμπεριλαμβάνουν ειδικές προβλέψεις και ρυθμίσεις 

αξιολόγησης και να μην επιτρέπονται φυσικές ή χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις 

και εγγυήσεις για την μείωση εντός του ισολογισμού εκθέσεων κινδύνου.  

Η επιτροπή Βασιλείας θα δοκιμάσει ένα ελάχιστο δείκτη Tier I στο 3% κατά τη 

διάρκεια της περιόδου από 1
η
 Ιανουαρίου 2013 έως την πρώτη Ιανουαρίου 2017. Η 

διαφάνεια και η εγκυρότητα της πληροφόρησης που θα προκύψει από αυτόν τον 

δείκτη θα χρησιμοποιηθεί ως ένα από τα πιο αξιόπιστα μέτρα ελέγχου του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.   

4.8 Προ-κυκλικότητα ( Pro-cyclicality)  

Εκτός από την μόχλευση, η χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε ένα ακόμα 

μεγάλο μειονέκτημα του τραπεζικού συστήματος, το φαινόμενο της προ-

κυκλικότητας. Ως προ-κυκλικότητα ορίζεται η έντονη και δυναμική αλληλεπίδραση 

του τραπεζικού τομέα, των χρηματαγορών και του πραγματικού τομέα της 

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

banking systems) Η επιτροπή της Βασιλείας III έχει στόχο να εξομαλύνει το 

φαινόμενο αυτό (αν και θεωρείται απίθανο) ώστε να μειωθούν οι διακυμάνσεις των 

οικονομικών κύκλων και να μην απειλείται η σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 

συστήματος.  
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Η προ-κυκλικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος δημιουργεί, σε περιόδους 

ανάπτυξης, αύξηση των πιστώσεων, ενώ σε περιόδους ύφεσης το αντίθετο. Σε 

περιόδους ανάπτυξης, εμφανίζεται μια μεγάλη πιστωτική επέκταση και η παροχή 

δανείων γίνεται ευκολότερα με χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού. Σε περιόδους 

ύφεσης όμως, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε ζημίες, αυτό επιφέρει 

μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η αντίδραση του συστήματος σε τέτοιες 

περιπτώσεις είναι η άμεση διακοπή της παροχής των δανείων στην αγορά. Έτσι το 

«shock» μεταφέρεται στον τομέα της πραγματικής οικονομίας και τις συνέπιες τις 

αντιμετωπίζουμε ακόμα και σήμερα. Η πηγή του προβλήματος λοιπόν, έγκειται στο 

γεγονός ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα όταν βρίσκεται στην αναπτυξιακή φάση 

του οικονομικού κύκλου, δεν διαθέτει επαρκή κεφάλαια για να καλύψει τις ζημίες. 

(Financial Stability Forum 2009) 

Για το λόγω αυτό, η επιτροπή της Βασιλείας εισάγει μια σειρά μέτρων ώστε να 

ενδυναμωθεί και να προστατευθεί το τραπεζικό σύστημα από την προ-κυκλικότητα. 

Τα μέτρα αυτά λειτουργούν ως ένα «μαξιλάρι» προστασίας για να απορροφούνται τα 

χτυπήματα και να μειώνεται ο κίνδυνος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και για 

την ευρύτερη οικονομία. 

 Κυκλικότητα των ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων (cyclicality of 

minimum capital requirements)  

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της προ-κυκλικής δυναμικής είναι η 

αποτυχία της διαχείρισης του κινδύνου και των κεφαλαιακών πλαισίων για να 

«συλλάβουν» τις βασικές εκθέσεις στον κίνδυνο όπως η διαπραγματευτική 

δραστηριότητα, η επανατιτλοποίηση και το άνοιγμα των στοιχείων εκτός 

ισολογισμού. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευαισθησία 

κινδύνου των διαφόρων οργάνων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, χωρίς την 

εισαγωγή ενός συγκεκριμένου βαθμού κυκλικότητας στις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις. Η επιτροπή κατά τη σύνταξη της Βασιλείας II εισήγαγε μια σειρά από 

διασφαλίσεις για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης κυκλικότητας των ελαχίστων 

απαιτήσεων. Έδωσε έμφαση στη χρήση δεδομένων με μακροχρόνιο ορίζοντα για 

την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης (LGD) και την κατάλληλη βαθμολόγηση 

των λειτουργιών κινδύνου ώστε να υπολογίζονται οι απώλειες κεφαλαιακών 
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απαιτήσεων. Επίσης η επιτροπή απαίτησε από τις τράπεζες να διεξάγουν δοκιμές 

καταπόνησης «stress tests» ώστε να εξετάζουν τη συμπεριφορά των πιστωτικών 

τους χαρτοφυλακίων σε ενδεχόμενη περίοδο ύφεσης. Στη περίπτωση όπου η 

επιτροπή κρίνει ακατάλληλες τις ελάχιστες απαιτήσεις για την κάλυψη της προ-

κυκλικότητας από τις τράπεζες, θα ορίσει περεταίρω μέτρα για τον περιορισμό 

αυτού του φαινομένου.  

 Προνοητική προβλεπτικότητα (Forward looking provisioning) 

Η επιτροπή προώθησε ισχυρές πρακτικές προβλέψεων μέσω τριών σχετικών 

πρωτοβουλιών. Πρώτον, υποστηρίζει μια αλλαγή των λογιστικών προτύπων για 

την προσέγγισης της αναμενόμενης απώλειας (EL). Η προσέγγιση αυτή είναι 

λιγότερο προ-κυκλική σε σχέση με την προσέγγιση των υφισταμένων απωλειών 

και χρησιμοποιείται ακόμα και τώρα. Δεύτερων, η ενημέρωση της εποπτικής 

καθοδήγησης ώστε να είναι συνεπής με την μετάβαση  στη νέα προσέγγιση και 

να είναι ευκολότερη η προώθηση ισχυρότερων πρακτικών πρόβλεψης από τις 

εποπτικές αρχές. Τρίτων, η αντιμετώπιση των αντικινήτρων για να γίνεται 

ισχυρότερη πρόβλεψη στο κεφαλαιακό εποπτικό πλαίσιο.  

 Διατήρηση κεφαλαίου (Capital conservation) 

Η επιτροπή θεμελιώνει ένα πλαίσιο για την προώθηση της διατήρησης του 

κεφαλαίου και την συσσώρευση της επάρκειας κεφαλαίου με την χρίση 

«μαξιλαριών» (buffers), πάνω από την ελάχιστη απαίτηση ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε περιόδους ύφεσης.  

 Υπερβάλλουσα πιστωτική μεγέθυνση (excess credit worth) 

Οι ζημίες στον τραπεζικό τομέα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, όταν έχει 

προηγηθεί μια περίοδος πλεονάζουσας πιστωτικής επέκτασης, μπορεί να είναι 

εξαιρετικά μεγάλες. Τέτοιες απώλειες μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τον 

τραπεζικό τομέα και μπορεί να επιφέρει ή να επιδεινώσει μια ύφεση στην 

πραγματική οικονομία. Αυτές οι αλληλοσυνδέσεις τονίζουν την ανάγκη 

δημιουργίας μιας άμυνας κεφαλαίου σε περιόδους όπου η πίστωση έχει ανέλθει 

σε υψηλά επίπεδα. Χτίζοντας την άμυνα αυτή, οι τράπεζες θα έχουν πρόσθετο 
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πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια μιας καλής περιόδου και να κατέχουν απόθεμα 

κατά τη διάρκεια της ύφεσης.  

4.9 Ρευστότητα  

Ο στόχος των μεταρρυθμίσεων που επιδιώκει να φέρει το εποπτικό πλαίσιο της 

Βασιλείας III, είναι η βελτίωση της ικανότητας του τραπεζικού τομέα για να 

απορροφά τους κραδασμούς που προκύπτουν από την χρηματοπιστωτική και 

οικονομική πίεση ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος διάχυσης από τον χρηματοπιστωτικό 

τομέα στην πραγματική οικονομία. 

Κατά την πρώιμη φάση της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 2007, πολλές 

τράπεζες, παρά τα επαρκή επίπεδα κεφαλαίων που κατείχαν, εξακολουθούσαν να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες διότι δεν διαχειριζόντουσαν με σύνεση την ρευστότητα 

τους. Εκείνη την περίοδο, οι αγορές περιουσιακών στοιχείων ήταν έντονες και η 

χρηματοδότηση ήταν άμεσα διαθέσιμη και σε χαμηλό κόστος. Η ταχεία αντιστροφή 

των συνθηκών της αγοράς έδειξε το πόσο γρήγορα μπορεί να εξατμιστεί η 

ρευστότητα και να επέλθει έλλειψη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το τραπεζικό 

σύστημα τέθηκε υπό σοβαρή πίεση, πράγμα που κατέστησε αναγκαία την παρέμβαση 

της Κεντρικής Τράπεζας, για την στήριξη τόσο της λειτουργίας της αγοράς χρήματος, 

όσο και των επιμέρους θεσμικών οργάνων. 

Η επιτροπή της Βασιλείας έρχεται να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα με το 

θεμελιώδη πλαίσιο της ρευστότητας «Base III: International framework for liquidity 

risk measurement, standards and monitoring, December 2010». Οι αρχές αυτού του 

πλαισίου παρέχουν λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου 

ρευστότητας, αλλά μόνο άμα υπάρχει πλήρη εφαρμογή από τις τράπεζες.  

Για να συμπληρωθούν αυτές οι αρχές, η επιτροπή ενισχύει περαιτέρω το πλαίσιο 

με την  ανάπτυξη δύο ελαχίστων προτύπων για τη χρηματοδότηση της ρευστότητας. 

Τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio, LCR) και τον δείκτη 

σταθερής καθαρής χρηματοδότησης (Net stable funding ratio, NSFR). Τα πρότυπα 

αυτά έχουν αναπτυχθεί για την επίτευξη δύο ξεχωριστών αλλά συμπληρωματικών 

στόχων. Ο πρώτος στόχος είναι για την προώθηση της βραχυπρόθεσμης 

ανθεκτικότητας του κίνδυνου ρευστότητας, ώστε τα στοιχεία του ενεργητικού να 
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εξασφαλίζουν μια υψηλή ποιότητα ρευστότητας για περισσότερο από ένα μήνα. Ο 

δεύτερος στόχος, είναι η προώθηση της ανθεκτικότητας για μεγάλο χρονικό 

ορίζοντα, δημιουργώντας πρόσθετα κίνητρα στις τράπεζες ώστε να χρησιμοποιούν 

πιο σταθερές πηγές χρηματοδότησης σε μία συνεχή βάση.   

Για την σωστή λειτουργία και την προφύλαξη από τους κινδύνους ρευστότητας, 

οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως και με συνέπεια αυτά τα πρότυπα. Οι 

περισσότερες παράμετροι που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις μετρήσεις είναι διεθνώς 

εναρμονισμένοι, ωστόσο μερικές από αυτές θα πρέπει να καθορίζονται από τις 

εθνικές εποπτικές αρχές. Γενικά, η επιτροπή της Βασιλείας θεωρεί πως με την σωστή 

εφαρμογή και την συνεχή παρακολούθηση των δεικτών ρευστότητας, το τραπεζικό 

σύστημα θα είναι σε θέση να προστατευτεί. 

4.9.1 Δείκτη κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio, LCR) 

Αυτό το πρότυπο, έχει ως στόχο να διασφαλίσουν οι τράπεζες ένα επαρκές 

επίπεδο αποθεμάτων υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού 

ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις βραχυχρόνιες ανάγκες ρευστότητας και να 

μετατρέψουν εύκολα τα στοιχεία αυτά σε μετρητά σε μια περίοδο 30 ημερών. Το 

απόθεμα των ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού, θα πρέπει να επιτρέπει στην 

τράπεζα να επιβιώσει για τουλάχιστον 30 μέρες και μέσα σε αυτό το χρονικό 

διάστημα να είναι σε θέση η διοίκηση ή οι εποπτικές αρχές να επιλύσουν το 

πρόβλημα. (Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 

standards and monitoring, December 2010) 

Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται από τον παρακάτω τύπο:  

Απόθεμα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενερητικού 

Καθαρές ταμειακές εκροές για διάστημα    ημερών
≥ 100% 

Ο δείκτης αυτός βασίζεται στις παραδοσιακές μεθόδους των δεικτών κάλυψης 

της ρευστότητας που χρησιμοποιείται από τις τράπεζες για να αξιολογούν την έκθεση 

τους σε τέτοιου είδους κινδύνους. Ο δείκτης δεν πρέπει να είναι χαμηλότερος από το 

100%, δηλαδή το απόθεμα των διαθεσίμων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού να 

είναι τουλάχιστον ίσος με τις συνολικές καθαρές ταμειακές εκροές. Οι τράπεζες 

αναμένεται να ανταποκρίνονται στην απαίτηση αυτού του δείκτη και να κρατάνε 
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συνεχώς ένα απόθεμα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ως 

άμυνα έναντι μιας ενδεχόμενης κρίσης ρευστότητας. Οι τράπεζες και οι εποπτικές 

αρχές, αναμένεται επίσης να έχουν επίγνωση για πιθανές αναντιστοιχίες, εντός των 

30 ημερών, και να διασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων για να καλυφθούν 

τα κενά των ταμειακών ροών σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. 

Το σενάριο αυτό της επιτροπής έχει άμεση σύνδεση με την πραγματική 

οικονομία και οι πιθανές επιπτώσεις μπορούν να επιφέρουν τα εξής αποτελέσματα: 

 Την απώλεια ενός ποσοστού αποταμιευτικών καταθέσεων 

 Την απώλεια ακάλυπτης έκθεσης χρηματοδότησης χονδρικής 

 Την μερική απώλεια εξασφάλισης βραχυπρόθεσμων συναλλαγών 

χρηματοδότησης  

 Τις πρόσθετες συμβατικές εκροές που προκύπτουν από την υποβάθμιση της 

δημόσια πιστοληπτικής ικανότητας  

 Την αύξηση στην μεταβλητότητα αγοράς που επηρεάζει την ποιότητα των 

εξασφαλίσεων ή των ενδεχόμενων μελλοντικών ανοιγμάτων σε παράγωγα και 

μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των υφισταμένων ή επιπλέον 

ποσοστού εξασφαλίσεων. 

 Την πιθανή ανάγκη της τράπεζας να επαναγοράσει το χρέος ή να τιμήσει μη 

συμβατικές υποχρεώσεις για τον μετριασμό του κινδύνου φήμης 

Ο δείκτης κάλυψης της ρευστότητας αποτελείται από δύο συνιστώσες: 

1. Την αξία της μετοχής υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων 

ενεργητικού σε ακραίες συνθήκες. 

 Υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού θεωρούνται εκείνα 

που μπορούν εύκολα να και άμεσα να μετατραπούν σε μετρητά με μηδαμινή ή 

ακόμα και καθόλου μείωση της αξίας τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχουν είναι πρώτον ο χαμηλός πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

αγοράς. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μικρότερο κίνδυνο τείνουν να έχουν 

υψηλότερη ρευστότητα. Δεύτερων, η ευκολία και βεβαιότητα της αποτίμησης 

όπου η ρευστότητα ενός περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί εάν οι 

συμμετέχοντες στην αγορά συμφωνήσουν με την αποτίμηση. Τρίτων, η χαμηλή 
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συσχέτιση με άλλα υψηλού κινδύνου περιουσιακά στοιχεία όπου το ύψος του 

ενεργητικού δεν θα πρέπει να υπόκειται σε κίνδυνο δυσμενούς σχέσης. 

Η τράπεζες όπως και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να γνωρίζουν τις ανάγκες 

ρευστότητας σε κάθε σημαντικό νόμιζα και να είναι σε θέση να μπορούν να 

χρησιμοποιούν τα αποθέματα για την δημιουργία ρευστότητας στο κάθε 

επιθυμητό νόμισμα.  

2. Τις καθαρές ταμειακές εκροές, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις 

παραμέτρους του σεναρίου. 

Οι καθαρές ταμειακές ροές ισούνται με τις συσωρευτικές αναμενόμενες 

ταμειακές εκροές μείων τις συσωρευτικές αναμενόμενες ταμειακές εισροές 

που προκύπτουν από το χρονικό διάστημα που εξετάζεται. 

4.9.2 Δείκτης σταθερής καθαρής χρηματοδότησης (Net stable funding ratio, 

NSFR)   

Με το δεύτερο πρότυπο (NSFR), η επιτροπή επιδιώκει την αντιμετώπιση τυχόν 

ανεπιθύμητων συνεπειών για την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς 

και την βελτίωση του σχεδιασμού σε σχέση με διάφορα βασικά ζητήματα όπως τις 

επιπτώσεις στις λιανικές επιχειρήσεις, την κατεργασία της βραχυπρόθεσμης 

χρηματοδότησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και την ανάλυση 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Ο δείκτης σχεδιάστηκε για να συμπληρώσει 

τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) και να εξασφαλίσει ότι τα ανοίγματα 

(exposures) εκτός ισολογισμού, οι τιτλοποιήσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία θα 

έχουν συνεχή χρηματοδότηση με ένα τουλάχιστον ελάχιστο ποσό. (Basel III: The Net 

Stable Funding Ratio, January 2014) 

Στόχος του δείκτη είναι να προωθήσει την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Με την μέτρηση αυτή, καθορίζεται ένα ελάχιστο ποσό σταθερής χρηματοδότησης με 

βάση τα χαρακτηριστικά της ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων και 

δραστηριοτήτων ενός ιδρύματος με ορίζοντα ένα έτος. Όπως προαναφέρθηκε, το 

πρότυπο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως ελάχιστος μηχανισμός επιβολής για τη 

συμπλήρωση του LCR και την ενίσχυση άλλων εποπτικών προσπαθειών και 
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προσδοκάται να αντισταθμίσει τυχόν αρνητικές συνέπειες όπως την χρηματοδότηση 

αποθεμάτων ρευστών διαθεσίμων με βραχυπρόθεσμα κεφάλαια  που λήγουν μετά 

από το επιτρεπόμενο όριο των 30 ημερών. (Basel III: International framework for 

liquidity risk measurement, standards and monitoring, December 2010) 

Ο προσδιορισμός του δείκτη σταθερής καθαρής χρηματοδότησης γίνεται με τον 

παρακάτω τύπο: 

                                      

                                       
  ≥ 100% 

Ο δείκτης βασίζεται στις βασικές παραδοχές της «καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας ενεργητικού» και «κεφαλαίου μετρητών» που χρησιμοποιείται ευρέως από τους 

διεθνής τραπεζικούς οργανισμούς, τους τραπεζικούς αναλυτές και τους οργανισμούς 

αξιολόγησης. Αποτελείται από δύο βασικές συνιστώσες:  

1. Διαθέσιμο ποσό σταθερής χρηματοδότησης (available stale funding, ASF) 

Ορίζεται ως το σύνολο: 

 Του κεφαλαίου 

 Των υποχρεώσεων που έχουν λήξη ίση ή μεγαλύτερη του ενός έτους 

 Των προνομιούχων μετοχών με διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη του ενός έτους 

 Των σταθερών καταθέσεων ή προθεσμιακών με διάρκεια μικρότερη του ενός 

έτους και αναμένεται να μείνει με το ίδρυμα για μια εκτεταμένη χρονική 

περίοδο 

 Του τμήματος της χονδρικής χρηματοδότησης με διάρκεια μικρότερη του 

ενός έτους που αναμένεται να μείνει με το ίδρυμα για μια εκτεταμένη χρονική 

περίοδο  

Ο σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλιστεί μια σταθερή χρηματοδότηση 

για ένα έτος σε ένα εκτεταμένο σενάριο ακραίων περιπτώσεων, όταν η 

τράπεζα, οι επενδυτές και οι πελάτες έχουν επίγνωση για:  

 Μια σημαντική μείωση της κερδοφορίας ή της φερεγγυότητας, που 

απορρέουν από την ένταση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, 

του λειτουργικού κινδύνου ή άλλα ανοίγματα κινδύνων 

 Μια πιθανή υποβάθμιση μιας αξιολόγησης του χρέους από οποιαδήποτε 

εθνικά αναγνωρισμένα όργανα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
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 Ένα υλικό γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση τη φήμη ή την πιστωτική 

ποιότητα του ιδρύματος 

  

2. Απαιτούμενο ποσό σταθερής χρηματοδότησης για στοιχεία ενεργητικού και 

ανοίγματα εκτός ισολογισμού (required stable funding, RSF)  

Το ποσό σταθερής χρηματοδότησης που απαιτείται από τις εποπτικές αρχές 

πρέπει να μετρηθεί με την χρίση των εποπτικών παραδοχών σχετικά με τα 

γενικά χαρακτηριστικά του προφίλ κινδύνου ρευστότητας των περιουσιακών 

στοιχείων του ιδρύματος εκτός του ισολογισμού ανοίγματος και άλλων 

επιλεγμένων δραστηριοτήτων. Η απαιτούμενη ποσότητα της σταθερής 

χρηματοδότησης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο γινομένων. Το πρώτο 

είναι η αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται και 

χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα, πολλαπλασιαζόμενο με συγκεκριμένες 

απαιτήσεις σταθερής χρηματοδότησης (RSF) που αποδίδεται σε κάθε 

συγκεκριμένο είδος του περιουσιακού στοιχείου και το δεύτερο είναι το ποσό 

των OBS δραστηριότητας (ή της πιθανής έκθεσης ρευστότητας) 

πολλαπλασιασμένο με τους σχετιζόμενους παράγοντες RSF. 

Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ξεκίνησε  από την 1
η
 Ιανουαρίου 

2012 και θα συνεχιστεί μέχρι την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. 

4.9.3 Εργαλεία ελέγχου (Monitoring tools)  

Πέραν των δύο δεικτών ρευστότητας, η επιτροπή της βασιλείας εισάγει και τα 

εργαλεία ελέγχου ώστε να γίνεται πιο αποδοτική και σωστά  ελεγχόμενα ο 

προσδιορισμός του κινδύνου της ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι 

μετρήσεις των εργαλείων περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις 

ταμειακές ροές μιας τράπεζας, την δομή του ισολογισμού, τα διαθέσιμα χωρίς 

περιορισμούς εξασφάλισης και ορισμένους δείκτες της αγοράς. (Basel III: The 

Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, January 2013) 

Οι μετρήσεις των δεικτών περιλαμβάνουν: 

1. Συμβατικές αναντιστοιχίες ληκτότητας (Contractual maturity mismatch) 
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Εντοπίζει τα κενά μεταξύ των συμβατικών εισροών και εκροών ρευστότητας 

για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα κενά ωριμότητας δείχνουν κατά 

πόσο υπάρχει ανάγκη αύξησης της ρευστότητας σε κάθε χρονική περίοδο 

ανάλογα με την αύξηση των εκροών. Αυτή η μέτρηση προσφέρει μια εικόνα 

για τον βαθμό στον οποίο η τράπεζα βασίζεται στην μετατροπή της 

ωριμότητας κάτω από τις τρέχουσες συμβάσεις. Οι συμβατικές ταμειακές 

εισροές και εκροές εντός και εκτός του ισολογισμού, αντιστοιχούν σε 

καθορισμένες χρονικές ζώνες με βάση τις ημερομηνίες λήξης τους.  

 

2. Συγκέντρωση της χρηματοδότησης (Concentration of funding) 

 

Η μέτρηση αυτή έχει ως στόχο να εντοπιστούν οι πηγές χονδρικής 

χρηματοδότησης που είναι τέτοιας σημασίας όπου η ανάκληση της 

χρηματοδότησης αυτής θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα 

ρευστότητας. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται η διαφοροποίηση των πηγών 

χρηματοδότησης, όπως συνιστάται και από τις εποπτικές αρχές. Για της 

συγκεκριμένη μέτρηση χρησιμοποιούνται οι παρακάτω σχέσεις: 

 

                                                              

                              
 

 

                                                           

                              
 

 

3. Διαθέσιμα βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού (Available unencumbered 

assets) 

 

Η μέτρηση παρέχει στις εποπτικές αρχές στοιχεία σχετικά με την ποσότητα 

και τα βασικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης των στοιχείων του 

νομίσματος, των διαθεσίμων βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού των 

τραπεζών. Αυτά τα στοιχεία έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως 

ενέχυρο για την άντληση πρόσθετων εξασφαλίσεων χρηματοδότησης στις 

δευτερογενείς αγορές και ως εκ τούτου ενδέχεται να είναι πρόσθετες πηγές 

ρευστότητας για την τράπεζα. Οι πληροφορίες που προέρχονται από το 
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συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να συμπληρώνονται και με τις αναντιστοιχίες 

ληκτότητας. 

 

4. Δείκτης κάλυψης ρευστότητας για σημαντικά νομίσματα (LCR by significant 

currency) 

 

Παρόλο που τα πρότυπα έχουν εφαρμογή μόνο σε ενιαίο νόμισμα, οι τράπεζες 

και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν τον δείκτη LCR και σε 

άλλα σημαντικά νομίσματα, για είναι σε θέση να συλλάβουν ενδεχόμενες 

αναντιστοιχίες νομισμάτων. Ο LCR σε ξένο νόμισμα ορίζεται ως ο λόγος του 

αποθέματος υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού σε 

σημαντικό νόμισμα προς το σύνολο των καθαρών εκροών για 30 μέρες σε 

σημαντικό νόμισμα.  

 

5. Εργαλεία παρακολούθησης ελέγχου σχετιζόμενα με την αγορά (market 

related monitoring tools) 

 

Τα δεδομένα υψηλής συχνότητας, με ελάχιστη ή καμία χρονική υστέρηση, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης για την 

παρακολούθηση πιθανών δυσκολιών ρευστότητας στις τράπεζες. Ενώ 

διατίθενται πολλών τύπων δεδομένα, οι εποπτικές αρχές τα κατηγοριοποιούν 

ως εξής:  

a) Πληροφορίες για ολόκληρη την αγορά 

b) Πληροφορίες σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα 

c) Πληροφορίες ειδικά για τον τραπεζικό τομέα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πρόσφατη οικονομική κρίση αποκάλυψε τις 

αδυναμίες του τότε υφισταμένου πλαισίου της Βασιλείας II και έκανε επιτακτική την 

διεξοδική επανεξέταση της. Ως αποτέλεσμα, η επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε το 

νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας III, το οποίο στοχεύει κυρίως στον περιορισμό 

του κινδύνου, καθώς και στην επίλυση των προβλημάτων της κεφαλαιακής 

επάρκειας, της μόχλευσης και της ρευστότητας. Παρόλα τα ενθαρρυντικά στοιχεία 

που στόχευε να επιλύσει το νέο σύμφωνο, υπάρχουν πολλοί που από την αρχή της 

έκδοσης του το αμφισβήτησαν. Οι κυριότερες επιπτώσεις που προσδοκάται να 

επιφέρει, ομαδοποιούνται στις εξής κατηγορίες σύμφωνα με τους Sherpa και Dawa 

(2013):  

 Ομοιογένεια: Οι πολιτικές που ακολουθεί το πλαίσιο, δεν λαμβάνουν υπόψη 

τις διαφορετικές αναπτυξιακές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών καθώς 

και τον συνεχή ρόλο των τραπεζών σε αυτές. Σχεδόν όλοι οι κανονισμοί της 

Βασιλείας δεν αναγνωρίζουν τον ετερογενή χαρακτήρα των αναπτυσσόμενων 

οικονομιών και τραπεζών.  

 Μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου και των επιπτώσεων της: Η αξιολόγηση 

του κινδύνου αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα βασικά στοιχεία για την 

επιτροπή της Βασιλείας, διότι ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία του κινδύνου 

θα αλλάξει και το ποσό των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων. Οι 

εσωτερικές διαβαθμίσεις της προσέγγισης του κινδύνου (IRB) που 

χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες και οι εκτιμήσεις κινδύνου που δίνονται 

από τους ανεξάρτητους οργανισμούς, είναι εγγενώς προβληματικές. Οι 

δανειστές που έχουν χαμηλό δείκτη IRB, θα πρέπει να διατηρήσουν υψηλό το 

επίπεδο των εποπτικών κεφαλαίων, ενώ οι δανειστές με υψηλό δείκτη το 

αντίθετο. Οι μεγάλες τράπεζες όμως, μπορούν να εξαγοράσουν μια καλή 
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αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας από τους οργανισμούς και κατά 

συνέπεια ο έλεγχος γίνεται προβληματικός. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν 

συμφέρον να δώσουν μια καλή βαθμολογία για τα σύνθετα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα από τις τράπεζες, διότι όταν η κρίση χτυπήσει 

τα εποπτικά κεφάλαια θα θεωρηθούν σχετικά λίγα για να λύσουν τα 

προβλήματα αφερεγγυότητας της τράπεζας. Επίσης, η προσέγγιση του 

κινδύνου από διεθνείς τράπεζες και αναπτυσσόμενες χώρες, καθιστάτε 

εξαιρετικά δαπανηρή για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων από τις 

διεθνής πηγές στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

   Πιστωτική δραστηριότητα για αναπτυξιακές δραστηριότητες: Καθώς η 

ποσότητα και η ποιότητα του κεφαλαίου έχει αυξηθεί από την τελευταία 

ρύθμιση της Βασιλείας III (απαιτήσεις του Tier I capital and buffer capital), 

εάν συμπεριληφθεί στο σύνολο της στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι 

περισσότερες τράπεζες θα έχουν πρόβλημα στην διατήρηση του τρέχοντος 

επιπέδου της πιστωτικής επέκτασης. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: πρώτον, 

το κόστος των πρόσθετων πιστώσεων αυξάνεται. Δεύτερων, η διατήρηση 

πρόσθετου κεφαλαίου σε μορφή ρυθμιστικού και κυκλικού, θα αυξήσει το 

κόστος της τράπεζας.  

Οι τράπεζες συνήθως κατέχουν τόσο συμπληρωματικό κεφάλαιο όσο και το 

ελάχιστο εποπτικό κεφάλαιο. Με αυτό συνεπάγεται πως το επιπλέων 

ρυθμιστικό κεφάλαιο που επιβάλλεται στην χαμηλή κατηγορία δανειστών, 

ανάγκασε τις τράπεζες να προβλέψουν επιπλέων κεφάλαιο. Δεδομένου ότι η 

χρήση του οικονομικού κεφαλαίου δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις μεγάλες 

τράπεζες, η τιμή του δανείου αυξήθηκε με την επιβολή των πρόσθετων 

εποπτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο της Βασιλείας III. Το κόστος των δανείων 

που ανεβαίνει στις αδύναμες οικονομίες, οδηγεί στην πιστωτική στενότητα.  

Όπως προέβλεψε ο Vincenzo (2012), η εφαρμογή της Βασιλείας III έθεσε τις 

τράπεζες από τις αναπτυσσόμενες χώρες σε μειονεκτική θέση από την άποψη 

της άντλησης του κόστους νέων κεφαλαίων σε υποανάπτυκτες χώρες και είχε 

αρνητική επίδραση στη χρηματοδότηση του εμπορείου. Ο δανεισμός σε 

διεθνές επίπεδο δεν μπορεί να είναι μια επιλογή. Οι τοπικές τράπεζες πρέπει 

να ανταγωνίζονται με τους «βαρύς» δανειζόμενους από προηγμένες τράπεζες 
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και κυβερνήσεις. Το συμπληρωματικό κεφάλαιο και η απαίτηση της 

ρευστότητας, ανάγκασε τις τράπεζες είτε να αντλήσουν νέα κεφάλαια είτε να 

μειώσουν τις επιχειρήσεις τους. Για παράδειγμα, οι τράπεζες με χαμηλό 

περιθώριο κέρδους και χαμηλό επιχειρηματικό κίνδυνο αναγκάστηκαν να 

έχουν υψηλές απαιτήσεις περιθωρίου. 

 Εντατικοποίηση της προ-κυκλικότητας. Μπορεί να διαβρώσει τα σκληρά 

αποκτούμενα κέρδη από τις αναπτυγμένες χώρες και να αποσταθεροποιήσει 

την πορεία ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων. Η προ-κυκλικότητα αυξήθηκε 

από δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, λόγω της επικέντρωσης στην διατήρηση 

των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να 

πάρουν αρνητικές αποφάσεις όπως το να μειώσουν τους δανεισμούς αντί να 

αντλήσουν νέα κεφάλαια για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Δεύτερων, 

λόγω του μηχανισμού των ενδογενών διαταραχών της ρευστότητας, οι 

οικονομίες που ήδη έπασχαν από χρόνια προβλήματα (χαμηλή ανάπτυξη, 

χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, μαζική ενεργεία, φτώχια κ.α.) 

αποσταθεροποιήθηκαν από την πορεία ανάπτυξης τους και δεν πρόλαβαν ποτέ 

να ωριμάσουν την οικονομία τους.  

5.1 Κριτική αξιολόγηση της Βασιλείας III  

Μετά την παραπάνω ανάλυση, καθοδόν προς την εκπνοή της διορίας για την 

ευθυγράμμιση των τραπεζών ως προς τις αρχές του νέου εποπτικού πλαισίου, 

γεννούνται εύλογα ερωτήματα για την μέχρι τώρα πορεία τους. Προσαρμόστηκαν οι 

τράπεζες στα νέα πρότυπα; Υπάρχουν θετικές βλέψεις για το μέλλον; Παρατηρείται 

ανεπάρκεια για την κάλυψη των αδυναμιών τους ή όχι;  

5.1.1 Μεταβολή του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της επιτροπής της Βασιλείας (Μάρτιος 2016), 

με δεδομένα από τις 30 Ιουνίου 2015, αξιολογήθηκαν 230 τράπεζες, 

συμπεριλαμβανομένου 101 μεγάλες με διεθνή δραστηριότητα (ομάδα 1) και 129 

άλλων τραπεζών (ομάδα 2). Για αυτές, η μέση αναλογία κεφαλαίων και τα συνολικά 

ίδια κεφάλαια, υπό την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου, μειώθηκαν ελαφρώς από την 

τελευταία αξιολόγηση λόγω της σταδιακής κατάργησης της κατηγορίας Tier II. Παρ’ 

όλα αυτά, υποθέτοντας πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας, συμπεριλαμβανομένων των 
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αλλαγών στους ορισμούς κεφαλαίων και των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, 

όλες οι τράπεζες θα πληρούν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις καθώς και τα 

κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας.   

Γενικά, η επιτροπή της Βασιλείας παρουσιάζει μια θετική πορεία των τραπεζών 

ως προς την συμμόρφωση τους στα πρότυπα και παρόλη την μικρή μείωση των 

δεικτών, βρίσκονται μεταξύ των επιτρεπτών ορίων για την ορθή πορεία προς το 

πλαίσιο.   

 

ΠΊΝΑΚΑΣ 5: Συγκεντρωτικές αναλογίες και ελλείψεις κεφαλαίου  

  

πλήρης εφαρμογή 

απαιτήσεων, σε ποσοστό  

δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας της 

βασιλείας III, σε 

ποσοστό 

ελείψεις 

κεφαλαίου με βάση 

τον κίνδυνο, σε δίσ 

€ 

ελάχιστος 

δείκτης % στόχος % 

μεταβατικό 

στάδιο % 

(2014) 

πλήρες 

στάδιο % 

(2015) 

ελάχιστος 

δείκτης % στόχος % 

ομάδα 1             

CET1 κεφάλαιο 4.5 7.0-9.5 11.9 11.5 0.0 0.0 

Tier 1 κεφάλαιο 6.0 8.5-11.0 13.2 12.2 0.0 3.4 

Tier 2 κεφάλαιο 8.0 10.5-13.0 15.8 13.9 0.0 12.8 

άθροισμα         0.0 16.2 

ομάδα 2             

CET1 κεφάλαιο   7.0 13.1 12.8 0.0 0.2 

Tier 1 κεφάλαιο   8.5 13.8 13.2 0.0 2.9 

Tier 2 κεφάλαιο   10.5 16.0 14.5 0.3 5.6 

άθροισμα         0.3 8.6 

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την έκθεση του Basel Committee on Banking 

Supervision, Basel III Monitoring Report, March 2016 

Συγκεκριμένα, ο πίνακας 5 δείχνει το συνολικό ποσοστό κεφαλαίου και τις 

κεφαλαιακές ελλείψεις σύμφωνα με την μεταβατική και πλήρη κατάργηση του 



59 
 

πλαισίου της Βασιλείας III, τόσο για τον ορισμό όσο και για τον υπολογισμό των 

σταθερών περιουσιακών στοιχείων από τον Ιούνιο του 2015. Οι τράπεζες της πρώτης 

ομάδας φτάνουν έως και 100%  κάλυψη για ορισμένες παραμέτρους, ενώ για τις 

τράπεζες της δεύτερη ομάδας ποικίλει ανάλογα με την χώρα. 

 

Σε σύγκριση με το μεταβατικό CET1, η μέση αναλογία κεφαλαίου της ομάδας 1 

μειώθηκε από το 11.9% στο 11.5% λαμβάνοντας υπόψη το σταθμισμένο ενεργητικό. 

Για την ομάδα 2, ο δείκτης CET1 μειώνεται από 13.1% βάση των μεταβατικών 

κανόνων σε 12.8% ως αποτέλεσμα της πλήρους σταδιακής εφαρμογής της Βασιλείας 

III. Τα αποτελέσματα συνεχίζουν να δείχνουν σημαντική διακύμανση μεταξύ των 

τραπεζών και η μείωση των δεικτών CET1 οδηγείται από την πλήρη εφαρμογή του 

νέου ορισμού των επιλέξιμων κεφαλαιακών μέσων που δεν είχαν προηγουμένως 

εφαρμοστεί στο κοινό επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων (και κεφαλαίου Tier I). 

Δεδομένου ότι όλες οι χώρες του δείγματος έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή το νέο 

πλαίσιο από το τέλος του Ιουνίου του 2015, η συνολική μεταβολή των RWA είναι 

πολύ περιορισμένη και κυρίως λόγω της εφαρμογής των διαφορετικών εθνικών 

σχεδίων. 

Ο δείκτης κεφαλαίου Tier I της πρώτης ομάδας μειώνεται κατά μέσω όρο 1.0 

ποσοστιαία μονάδα από 13.2% σε 12.2% και ο συνολικών δείκτης ιδίων κεφαλαίων 

της ίδιας ομάδας μειώνεται κατά μέσω όρο κατά 1.9 ποσοστιαίες μονάδες, από 15.8% 

σε 13.9%. Η δεύτερη ομάδα δείχνουν παρόμοιες μειώσεις στις αναλογίες κεφαλαίων 

Tier I ( από 13.8% σε 13.2%) και συνολικών ιδίων κεφαλαίων ( από 16.0% σε 

14.5%). Η μεγαλύτερη μείωση των συνολικών ιδίων κεφαλαίων προκαλείται από την 

σταδιακή κατάργηση του Tier II, που δεν θα είναι πλέον επιλέξιμο από το 2022.  

Μετά την πλήρη σταδιακή εφαρμογή της Βασιλείας III,το CET 1, Tier I και το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για τις ομάδες του δείγματος βελτιώθηκε κατά τη 

διάρκεια του 2015 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Η γενική βελτίωση στην 

πλήρη σταδιακή εφαρμογή των δεικτών της Βασιλείας III για τις δυο ομάδες, 

οφείλεται στα επιλέξιμα κεφάλαια και σε μικρότερο βαθμό στα επίπεδα των 

εκπτώσεων που μειώνουν το CET 1, παρά το ελαφρώς υψηλότερο συνολικό 

σταθμισμένο ενεργητικό. 
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Όσο αφορά τις ελλείψεις κεφαλαίων, με βάσει τα στοιχεία της 30
ης

 Ιουνίου 2015, 

δεν υπάρχει έλλειμμα κεφαλαίου CET 1 για τις δυο ομάδες σε σχέση με το ελάχιστο 

4.5%. Για τον στόχο του CET 1 7% (ελάχιστο 4.5% συν κεφαλαιακό απόθεμα 

ασφαλείας 2.5%) καθώς και οποιαδήποτε επιβάρυνση κεφαλαίου για την ομάδα 1 δεν 

προσδιορίζεται κανένα έλλειμμα, ενώ για την ομάδα 2 υπάρχει έλλειμμα 0.2 δις €.  

Οι Adrian Blundell-Wingnall and Paul Atknson (2010) υποστηρίζουν, πως παρ’ 

όλες τις θετικές αναφορές, η Βασιλεία III δεν ασχολείται με το πιο θεμελιώδες 

κανονιστικό πρόβλημα, ότι οι «υποσχέσεις» που απαρτίζουν κάθε χρηματοπιστωτικό 

σύστημα δεν τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης – ιδίως οι τράπεζες μπορούν να στραφούν 

γύρω από μετατροπές κατηγοριών κινδύνου με παράγωγα (ιδίως CDS) για να 

ελαχιστοποιήσουν το κόστος κεφαλαίου – καθώς και οι αλλαγές τους πέρα από την 

δικαιοδοσία των τραπεζικών ρυθμιστικών αρχών. Η έκταση των δραστηριοτήτων του 

σκιώδους τραπεζικού συστήματος, σχετίζεται εν μέρει με το πώς παρόμοιες 

υποσχέσεις αντιμετωπίζονται από τις ρυθμιστικές αρχές. Το ζήτημα αυτό έχει πολλές 

επιπτώσεις στην μεταρρυθμιστική διαδικασία.    

Επίσης, οι Sherpa και Dawa (2013), θεωρούν πως το θέμα της μέτρησης των 

κεφαλαίων των τραπεζών μέσω εσωτερικών μοντέλων, δεν έχει επιλυθεί σωστά. 

Αγνοεί την ενδογενή ή δυναμική εξέλιξη του κινδύνου των υποκείμενων στοιχειών 

ενεργητικού και τον ενδογενή κίνδυνο ρευστότητας που συνδέονται με τέτοια υπέρ-

μοχλευμένα περιουσιακά στοιχεία.   

Επιπροσθέτως, διεθνείς χρηματοοικονομικοί αναλυτές όπως ο κ. Μιχάλης 

Φέκκας, αναφέρει στο άρθρο του (2014) πως τα «stress test» αφενός στοχεύουν στην 

σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και εμφανίζουν έως και 80% επιτυχία στο 

σύνολο των τραπεζών, αφετέρου όμως οι ίδιες τράπεζες είχαν αντλήσει έως εκείνο το 

σημείο 200 δις. ευρώ για να ενισχύσουν τα ίδια τους κεφάλαια.  

Αν και η αύξηση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η 

σταθερότητα του συστήματος μπορούν να επιφέρουν οφέλη στις τιμές των 

τραπεζικών μετοχών, πρέπει να ληφθεί υπόψη πως: 

 η εφαρμογή της Βασιλείας θα επιφέρει μείωση στην απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων (ROE), καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα για να αντιμετωπίσουν τις 
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ελλείψεις κεφαλαίων δεν θα προβαίνουν σε διανομή κερδών προς τους 

μετόχους τους. 

 Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η προσφορά δανειακών κεφαλαίων να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στον πραγματικό τομέα της οικονομίας και της 

ανάπτυξης. 

 Η ανάγκη ανάκτησης κεφαλαίων από την αγορά, ιδίως με την έκδοση κοινών 

μετόχων, θα επιφέρει την αναμενόμενη μείωση του ROE και θα φέρει σε 

δυσμενή θέση τις επιχειρήσεις άλλων κλάδων.  

 Η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου θα αυξήσει το κόστος των τραπεζών 

και ενδεχομένως να οδηγήσει σε ένα κύμα μετατόπισης των δραστηριοτήτων 

σε χώρες με χαμηλό ρυθμιστικό εποπτικό πλαίσιο.      

Παρόμοια ανησυχία εκφράζεται και από την Natalya Martynova (2015) η οποία 

υποστηρίζει πως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που καθορίζει η Βασιλεία III θα έχουν 

έμμεσες επιδράσεις στην λειτουργία των τραπεζών. Πρώτων, οι υψηλότερες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, παρατηρείται πως μειώνουν τον τραπεζικό δανεισμό ιδίως 

για τους δανειολήπτες που βασίζονται στις τράπεζες, όπως μικρές επιχειρήσεις. 

Δεύτερων, αυξάνουν το κόστος των ιδίων κεφαλαίων αλλά μειώνουν το κόστος του 

χρέους. Το υψηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων μετακυλύετε στους δανειολήπτες με 

την μορφή υψηλών επιτοκίων δανεισμού. Τρίτων, τα υψηλότερα κεφάλαια προωθούν 

την χρηματοπιστωτική σταθερότητα με το να μειώνουν το ρίσκο που λαμβάνουν οι 

τράπεζες και με την χρήση «μαξιλαριών» για τον περιορισμό των ζημιών, όμως 

οδηγούν σε μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών. 

Κατά γενικό κανόνα, η Natalia Konovalova (2016) θεωρεί πως η εφαρμογή των 

συστάσεων της Βασιλείας ΙΙΙ πρέπει να έχει θετική επίπτωση στην οικονομική 

σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος στην μακροχρόνια περίοδο, γιατί οι 

εμπορικές τράπεζες θα επιλέξουν μια πιο ισορροπημένη στρατηγική ανάπτυξης. 

Επίσης, οι εκτιμήσεις των νέων δεικτών κεφαλαίου RWA έδειξε ότι οι περισσότερες 

τράπεζες ήταν έτοιμες να τους τηρήσουν ήδη κατά την περίοδο 2001-2014. 

5.1.2 Δείκτης μόχλευσης  

Ο δείκτης μόχλευσης, έχει εισαχθεί στο πλαίσιο της Βασιλείας III για να 

περιορίσει την συσσώρευση της υπερβολικής μόχλευσης στον τραπεζικό τομέα. 
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Λειτουργεί ως συμπληρωματικό «backstop» μέτρο για τον προσδιορισμό της 

κεφαλαιακής απαίτησης που βασίζεται στον κίνδυνο. Ως εκ τούτου, η αναλογία αυτή 

παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας έναντι του μοντέλου κινδύνου και του 

σφάλματος μέτρησης.  

Σε αντίθεση με την έκθεση της επιτροπής της Βασιλείας, η Ευρωπαϊκή αρχή 

τραπεζών (European Banking Authority) αξιολογεί (Μάρτιος 2015) 135 ευρωπαϊκές 

τράπεζες, 38 της ομάδας 1 και 97 της ομάδας 2, παρουσιάζοντας μια σημαντική 

αύξηση ως προς τον δείκτη μόχλευσης η οποία θα μπορούσε εν μέρει να αποδοθεί 

στην επαναβαθμονόμηση και στην εφαρμογή των κανόνων για τον ορισμό του 

κεφαλαίου. Αυτή η αυξητική τάση, αν και σε μικρότερο μέγεθος, συνεχίστηκε έως 

τον Ιούνιο του 2014. Υποθέτοντας πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας III, 

η σημαντική αύξηση της μόχλευσης για τις δύο ομάδες από την ημερομηνία 

εφαρμογής του μέχρι το 2014 οφείλεται στην άμεση ανταπόκριση των τραπεζών στις 

απαιτήσεις του πλαισίου.         

Για να αξιολογήσουμε την εφαρμογή των προτύπων της βασιλείας III στο 

τραπεζικό σύστημα και συγκεκριμένα στον δείκτη μόχλευσης, θα χρησιμοποιήσουμε 

δεδομένα από την έκθεση CRD IV-CRR/Basel III monitoring exercise (Μάρτιος 

2015). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 

μπορεί να υποτιμούν το ποσό του κεφαλαίου που όντως θα πραγματοποιηθεί από την 

τράπεζα κατά τα επόμενα χρόνια, καθώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα 

παρακολούθηση υποθέτουν ότι όλες οι μειώσεις των κοινών μετοχών έχουν πλήρως 

εισαχθεί και όλα τα μη αξιόλογα κεφαλαιακά μέσα έχουν σταδιακά καταργηθεί.  

Με τον πίνακα 6, ο δείκτης μόχλευσης της ομάδα 1 είναι 3.9% και 4.9% της 

ομάδας 2. Δηλαδή, το 89% της ομάδας 1 (34 τράπεζες) και το 89% της ομάδας 2 (86 

τράπεζες) ικανοποιούν το ελάχιστο όριο του δείκτη 3.0%. Το αντίστοιχο έλλειμμα 

των κεφαλαίων Tier I θα ισοδυναμούσε σε 2.4 δις και 3.7 δις για τις δύο ομάδες 

αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον σύγχρονο ορισμό του κεφαλαίου, ο δείκτης μόχλευσης 

είναι 4.5% για την πρώτη ομάδα και 5.2% για την δεύτερη. Η μείωση των κεφαλαίων 

Tier I λόγω του ελάχιστου δείκτη 3.0% είναι μηδενικός για την ομάδα 1 και για την 

ομάδα 2 ανέρχεται στα 3.2 δις €. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Δείκτης μόχλευσης και κεφαλαιακό έλλειμμα σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανόνες της Βασιλείας III  

  Αριθμός τραπεζών 

Σύγχρονοι κανόνες Βασιλεία III 

Δείκτης 

μόχλευσης 

σε ποσοστό 

Έλλειμμα 

σε δις € 

Δείκτης 

μόχλευσης 

σε 

ποσοστό 

Έλλειμμα 

σε δις € 

Ομάδα 1 38 4.5 0.0 3.9 2.4 

Ομάδα 2 97 5.2 3.2 4.9 3.7 

Τράπεζες μεγάλης 

εμβέλειας της 

ομάδας 2 40 5.3 1.3 5.0 1.6 

Τράπεζες μικρής 

εμβέλειας της 

ομάδας 2 57 4.7 1.8 4.4 2.1 

 Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την έκθεση του CRD IV-CRR/Basel III monitoring 

exercise (March 2015), και βασίζονται σε στοιχεία από 30 Ιουνίου του 2014. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον μέσο δείκτη μόχλευσης, υποθέτοντας ότι οι 

τράπεζες έχουν ήδη εκπληρώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις βάση κινδύνου για τον 

δείκτη Tier I 6.0% και 8.5%. Επίσης, παρουσιάζει το πρόσθετο έλλειμμα κεφαλαίου 

Tier I που οι τράπεζες θα χρειάζονται για να ακολουθούν το επίπεδο-στόχο του 3.0%. 

Με την παραδοχή ότι οι τράπεζες, που έχουν δείκτη βάση κινδύνου Tier I κάτω από 

8.5% θα αυξήσουν τα κεφάλαια τους ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του ελάχιστου 

ποσοστού, τρείς τράπεζες της πρώτης ομάδας και εννέα της δεύτερης (το 8% της 

ομάδας 1 και το 9% της ομάδας 2) θα έχουν δείκτη μόχλευσης κάτω από την 

ελάχιστη απαίτηση 3.0%. Το πρόσθετο έλλειμμα ανέρχεται σε 2.0 δις € για την 

ομάδα 1 και σε 3.4 δις € για την ομάδα 2. Για να πληρούν τις προϋποθέσεις του 

δείκτη Tier I  6.0%, η πρώτη ομάδα χρειάζεται 2.1 δις € ακόμα και 3.5 δις € η 

δεύτερη ομάδα  ώστε να καλύπτεται ο ελάχιστος δείκτης μόχλευσης 3.0%. .  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: (β) Δείκτης μόχλευσης και κεφαλαιακό έλλειμμα 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Βασιλείας III  

  Αριθμός τραπεζών 

6% Tier I 8.5% Tier I 

Δείκτης 

μόχλευσης 

σε ποσοστό 

Έλλειμμα 

σε δις € 

Δείκτης 

μόχλευσης 

σε 

ποσοστό 

Έλλειμμα 

σε δις € 

Ομάδα 1 38 3.9 2.1 4.0 2.0 

Ομάδα 2 97 4.9 3.5 4.9 3.4 

Τράπεζες μεγάλης 

εμβέλειας της 

ομάδας 2 40 5.0 1.6 5.0 1.6 

Τράπεζες μικρής 

εμβέλειας της 

ομάδας 2 57 4.5 1.8 4.6 1.8 

 Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την έκθεση του CRD IV-CRR/Basel III monitoring 

exercise (March 2015), και βασίζονται σε στοιχεία από 30 Ιουνίου του 2014 

Επί του θέματος τοποθετείται ο Max Kunat (2014), ο οποίος αναφέρει πως το 

νέο εργαλείο για τον προσδιορισμό της μόχλευσης απαρτίζει την αρχή της αλλαγής. 

Η σημαντική αλλαγή, έγκειται στο γεγονός ότι το εργαλείο δεν βασίζεται στον 

κίνδυνο. Κάνει υπολογισμούς ευκολότερα και αποφεύγεται η εξαπάτηση σχετικά με 

την χειραγώγηση κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, η αναβάθμιση του νέο εποπτικού 

πλαισίου από το προηγούμενο είναι φανερή.  

Από την άλλη πλευρά, ισχυρή διαφωνία εκφράζουν οι Adrian Blundell-Wingnall 

and Paul Atknson (2010) για την κατασκευή του δείκτη μόχλευσης ως εργαλείο 

κύριου κεφαλαιακού ελέγχου. Υποστηρίζουν πως υπάρχει κίνδυνος με τον 

καθορισμό του δείκτη μόχλευσης σε χαμηλά επίπεδα, αν συνδυαστεί με την 

προσέγγιση RWA, οι ρυθμιστικές αρχές θα αναγκαστούν να θέσουν υψηλές 

κεφαλαιακές απαιτήσεις και να προκαλέσουν στρέβλωση του χαρτοφυλακίου, όπως 

κεφαλαιακό αρμπιτράζ, για να διασφαλιστεί ότι η Βασιλεία ΙΙΙ δεν αναγκάζει τις 

τράπεζες να κρατούν περισσότερο κεφάλαιο από το «μέγιστο».    
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Επίσης, οι αδυναμίες που εντοπίζονται στο συνολικό πλαίσιο RWA, που 

καθορίζουν δύσκολο να ασχοληθεί με θέματα συγκέντρωσης στον πυλώνα 1, 

υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να εξεταστούν άλλες τροποποιήσεις πλαισίου. Για 

παράδειγμα, ένας δευτερογενής κανόνας εφαρμογής σε αποκλίσεις από ένα 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αναφοράς, είναι ένας εφικτός τρόπος να ασχοληθεί 

με το θέμα.  

5.1.3 Δείκτης ρευστότητας  

Α. αξιολόγηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας LCR 

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ένα από τα δύο πρότυπα για 

την κάλυψη της ρευστότητας που εισήγαγε η επιτροπή ήταν ο δείκτης LCR, που 

αποσκοπεί στην ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του 

κινδύνου ρευστότητας. Ο αριθμητής του δείκτη αποτελείται από ένα απόθεμα υψηλής 

ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού που πρέπει να είναι διαθέσιμα για 

την κάλυψη οποιασδήποτε καθαρής εκροής, ενώ ο παρανομαστής περιλαμβάνει τις 

ταμειακές εκροές (που υπόκειται στο ανώτερο όριο του 75% των εκροών) που 

αναμένεται να συμβούν σε ένα σενάριο «στρες». Η ελάχιστη τιμή του δείκτη ήταν 

60% το 2015 και συνεχίζει να αυξάνεται ώστε να φτάσει το 100% το 2019. 

Στην ανανεωμένη έκθεση της Ευρωπαϊκής αρχής τραπεζών (EBA) με στοιχεία 

από τον Ιούνιο του 2015, ο δείκτης LCR πληρεί ήδη τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

τρέχοντος έτους και η συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω τραπεζών πληρεί ακόμα 

και τις απαιτήσεις του 100% για τα επόμενα έτη. Κατά μέσο όρο, οι τράπεζες έχουν 

θέσει σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση του δείκτη, τόσο με την αύξηση των 

«buffer» ρευστότητας όσο και με την μείωση των καθαρών ταμειακών εκροών τους. 

Από το 2011 έως σήμερα, αύξησαν τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας από 60% μέχρι 

80% περίπου.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: LCR και έλλειμμα από διάφορες ελάχιστες απαιτήσεις 

  Αριθμός τραπεζών 

LCR σε 

ποσοστό 

LCR έλλειμμα σε δίς € στο ελάχιστο 

ποσοστό του: 

70% (2016) 80% (2017) 100%(2018) 

Ομάδα 1 36 121.2 — 2.5 25.2 

G-SIBs 9 118.1 — — 9.4 

Ομάδα 2  114 156.7 1.8 2.8 7.5 

Μεγάλου μεγέθους 23 158.0 — — 1.5 

Μεσέου μεγέθους 19 169.9 — — 0.6 

Μικρού μεγέθους 72 144.0 1.8 2.8 5.4 

 Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την έκθεση του CRD IV-CRR/Basel III monitoring 

exercise (March 2016), και βασίζονται σε στοιχεία από 30 Ιουνίου του 2015 

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 8, με βάση την έκθεση του European Banking 

Authority (2016) το συνολικό έλλειμμα LCR σε σχέση με το ελάχιστο ποσοστό του 

100% είναι 32.6 δις €, εκ των οποίων 25.2 δις € αντιστοιχούν στην ομάδα 1 και 7.5 

δις € στην ομάδα 2. Το συνολικό έλλειμμα αντιπροσωπεύει το 9.2% του συνόλου 

(356 δις €) όλων των μη συμμορφούμενων τραπεζών. Προκειμένου να 

συμμορφωθούν με την ελάχιστη απαίτηση του 70% τον Ιανουάριο του 2016, οι 13 

τράπεζες της ομάδας 2 χρειάζονται επιπλέον 1.8 δις € σε ρευστά στοιχεία 

ενεργητικού. Το έλλειμμα που εξετάζεται εδώ είναι το άθροισμα των διαφορών 

μεταξύ των καθαρών εκροών και του συνολικού αποθέματος για όλες τις τράπεζες, 

με τον LCR να πέφτει κάτω από το όριο 70% ή 100% αντίστοιχα για τις δύο ομάδες 

και ως εκ τούτου δεν αντανακλάται το πλεόνασμα που προκύπτει από τις τράπεζες 

που πληρούν ήδη τις ελάχιστες απαιτήσεις. Το αναφερόμενο έλλειμμα 

αντιπροσωπεύει ένα συντηρητικό υποκατάστατο των πραγματικών ελλειμμάτων των 

τραπεζών, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνονται υποθέσεις σχετικά με την 

ανακατανομή των ρευστών μεταξύ των μεμονωμένων τραπεζών. 

Β. αξιολόγηση του δείκτη σταθερής καθαρής χρηματοδότησης NSFR 

Το δεύτερο πρότυπο της ρευστότητας NSFR, είναι ένας πιο μακροπρόθεσμος 

διαρθρωτικός λόγος που αντιμετωπίζει αναντιστοιχίες ρευστότητας και παρέχει 
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κίνητρα στις τράπεζες να χρησιμοποιούν σταθερές πηγές για την χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο δείκτης δεν έχει οριστικοποιηθεί 

ακόμα. Η επιτροπή αναμένεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο (στις 31 Δεκεμβρίου 2016), ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα θα 

χρησιμοποιούν σταθερές πηγές χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια, τα ακόλουθα 

αποτελέσματα βασίζονται στο τελικό πλαίσιο της Βασιλείας III όπως αυτά 

δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2014.  

Όπως στον δείκτη LCR, έτσι και στον δείκτη NSFR οι τράπεζες πληρούν ήδη τις 

ελάχιστες απαιτήσεις και αρκετές από αυτές ξεπερνούν ακόμα και το 100% της 

απαιτούμενης πληρότητας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών (2016). 

Συνολικά, οι τράπεζες του δείγματος έχουν ανάγκη από πρόσθετη σταθερή 

χρηματοδότηση 341 δις € από τον Ιούνιο του 2015 (Πίνακας 9). Η ανάγκη για 

σταθερή χρηματοδότηση είναι περίπου 8.7% του συνόλου ASF (3.9 τρις €) και 3.9% 

του συνολικού ενεργητικού (8.7 τρις €) όλων των μη συμμορφούμενων τραπεζών που 

συμμετέχουν στο NSFR για αυτή την άσκηση. Υπολογίζεται με τη άθροιση των 

θετικών διαφορών RSF και ASF (δηλαδή το έλλειμμα σταθερής χρηματοδότησης των 

τραπεζών των οποίων το NSFR είναι κάτω από την απαίτηση του 100%) και δεν 

ευθύνονται για τυχόν πλεονάσματα της σταθερής χρηματοδότησης που παρατηρείται 

στις τράπεζες με NSFR πάνω από το 100%. Οι τράπεζες που είναι κάτω από την 

ελάχιστη απαίτηση εξακολουθούν να έχουν την δυνατότητα να λάβουν μια σειρά 

μέτρων μέχρι το 2018 για να ανταποκριθούν στο πρότυπο (π.χ. επιμήκυνση της 

χρηματοδότησης της θητείας τους ή μείωση των αναντιστοιχιών ληκτότητας στον 

ισολογισμό τους).   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: NSFR και έλλειμμα σταθερής χρηματοδότησης 

  Αριθμός τραπεζών 

NSFR σε ποσοστό 

% 

NSFR έλλειμμα 

σε δις € 

Ομάδα 1 40 104.2 289.8 

G-SIBs 12 103.0 187.6 

Ομάδα 2  167 110.9 51.0 

Μεγάλου μεγέθους 25 109.2 22.5 

Μεσέου μεγέθους 25 115.1 9.0 

Μικρού μεγέθους 117 112.0 19.5 

 Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την έκθεση του CRD IV-CRR/Basel III monitoring 

exercise (March 2016), και βασίζονται σε στοιχεία από 30 Ιουνίου του 2015 

Η ουσία του NSFR σύμφωνα με την Natalia Konovalova (2016) είναι, πως όσο 

μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων σε μια τράπεζα, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για μια ασφαλή και σταθερή οικονομική στήριξη, 

διότι οι εκροές από σταθερούς πόρους θα είναι πιθανών λιγότερες και θα επιτραπεί η 

χρήση αυτών των πόρων ως οικονομική στήριξη των μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων 

ενεργητικού σε καταστάσεις στρες.  

Ωστόσο, οι Chia-Lin, Juan-Angel, Esfandiar, McAleer και Perez-Amaral (2016), 

υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει ένας μοναδικός νικητής από την άποψη της 

διαχείρισης του κινδύνου. Η σύγκριση της ευημερίας μεταξύ διαφορετικών 

κανονισμών, περιλαμβάνει μη τετριμμένους συμβιβασμούς. Αν και οι περισσότεροι 

ρυθμιστές και ερευνητές θα συμφωνήσουν σχετικά με τα οφέλη της αύξησης των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για την μείωση της πιθανότητας της τραπεζικής 

προεπιλογής, λίγοι μπορούν να αρνηθούν ότι οι μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις 

μπορούν να είναι κοινωνικά δαπανηρές, διότι μειώνουν τις τραπεζικές δυνατότητες 

να δημιουργούν ρευστότητα.    

Παρόμοια αναφορά εκφράζεται και από τον Dr Jacobus Willem Mstert (2013), ο 

οποίος θεωρεί πως η κρίση της ρευστότητας που συνέβη κατά την διάρκεια των 

τελευταίων ετών, έδειξε πως οι φερέγγυες τράπεζες μπορούν να αποτύχουν λόγω 
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μιας ξαφνικής πτώσης των διαθεσίμων κεφαλαίων. Η απαίτηση ρευστότητας λόγω 

της τρέχουσας χρήσης της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης με την απαίτησης της 

ρευστότητας στις τράπεζες, καθίσταται δύσκολο να υλοποιηθεί. 

5.2 Συμπεράσματα για την Βασιλεία III 

Η Βασιλεία III αποτελεί ίσως ένα από τους πιο πρακτικούς τρόπους επίλυσης της 

κρίσης που έχει ειπωθεί τα τελευταία χρόνια. Εν καιρώ κρίσης, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, εμφανίζονται ελλείψεις και προβλήματα που προηγουμένως είχαν 

καλυφτεί, σκόπιμος ή όχι, και πλέον επηρεάζουν όλο τον τραπεζικό και τον ευρύτερα 

οικονομικό κλάδο. Στα προηγούμενα κεφάλαια παρατέθηκαν οι παράμετροι της 

Βασιλείας III, καθώς και εκθέσεις και απόψεις από διάφορους φορείς και 

επιστήμονες.   

Αρχικά, βασιζόμενοι στις εκθέσεις της επιτροπής της Βασιλείας και των 

ευρωπαϊκών αρχών, συμπεραίνουμε πως παρ’ όλη την μικρή μείωση των δεικτών, 

υπάρχει μια θετική εικόνα για την πορεία των τραπεζών και την ευθυγράμμιση τους 

στους κανόνες του πλαισίου. Δηλαδή, οι τράπεζες αρχίζουν να ανακτούν την 

απαραίτητη σταθερότητα και βασιζόμενες πλέον σε πιο σταθερά θεμέλια, μπορούν να 

συνεχίσουν την ομαλή λειτουργία τους. Σύμφωνα με το γεγονός αυτό, μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως δίνεται ώθηση στους επενδυτές να επενδύσουν μεγαλύτερα 

κεφάλαια στην αγορά και να δείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό τομέα. 

Αυτό θα αποτελέσει τον κινητήριο τροχό ολόκληρης της οικονομίας η οποία 

βρισκόταν σε καταστολή τα τελευταία χρόνια.     

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί είναι οι αναλυτές που βρίσκουν τους κανόνες του 

πλαισίου ανεπαρκείς και με αρκετά «σκοτεινά» σημεία. Υποστηρίζουν πως η 

Βασιλεία III θέτει τους λάθος πυλώνες και πάνω τους δεν μπορεί να χτιστεί μια 

σταθερή οικονομία. Η ρευστότητα δηλαδή, όπως και οι υψηλές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις δεν θα μπορέσει ποτέ να έρθουν στα επιτρεπτά όρια και να καλύψουν τον 

ελάχιστο κίνδυνο. Ακόμα και αν επιτευχθούν τα ελάχιστα όρια, η  απαραίτητη 

κεφαλαιακή επάρκεια που ορίζει το πρότυπο, απλά θα καλύψει μερικά καινά και στην 

πορεία θα εμφανιστούν ακόμα μεγαλύτερες ελλείψεις.  
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Με σκοπό να εξετάσουμε λοιπόν τις κυριότερες πιθανές επιπτώσεις της 

Βασιλείας III που παρουσιάστηκαν στην αρχή του κεφαλαίου και με βάση τα 

προαναφερθέντα, παρατηρούμε πως οι πολιτικές που ακολουθεί το πλαίσιο δεν 

λαμβάνουν υπόψη τις αναπτυξιακές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών και των 

τραπεζών και κατ’ επέκταση το φαινόμενο της ομοιογένειας εξακολουθεί να 

υφίσταται. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η λειτουργία των τραπεζών και 

δημιουργούνται εμπόδια στην ανάπτυξη τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 

δυσκολία ανάκτησης κεφαλαίων από την αγορά. 

Για τις εκτιμήσεις του κινδύνου αντιλαμβανόμαστε πως ο θεσμός έθεσε τον 

θεμελιώδη λίθο για ορθή αναδόμηση της λειτουργίας των τραπεζών αλλά περιόρισε 

άλλα στοιχεία όπως την παροχή δανείων με χαρακτηριστικό το υψηλό επιτόκιο. 

Αφενός έδωσε τέλος στην παροχή δανείων σε επισφαλείς πελάτες, αφετέρου όμως 

εκτόπισε αρκετούς δανειολήπτες που δεν όφειλαν και με το υψηλό επιτόκιο του 

ώθησε σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Συμπτύσσοντας το πελατολόγιο τους, οι 

τράπεζες έχασαν ένα μεγάλο μέρος της αγοράς και συρρικνώθηκαν τα κέρδη τους.       

  Η πιστωτική δραστηριότητα επηρεάστηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, αφού η 

απαίτηση για κεφάλαιο και ρευστότητα, ανάγκασε τις τράπεζες είτε να αντλήσουν 

νέα κεφάλαια είτε να μειώσουν τις επιχειρήσεις τους. Επίσης, είναι αναγκαίο να 

αναφερθεί ότι οι τράπεζες για να εξασφαλίσουν το απαραίτητο συμπληρωματικό 

κεφάλαιο εγκλώβισαν τα ίδια τους κεφάλαια και περιόρισαν αισθητά την λειτουργία 

τους.              

Τέλος, οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στους 

τομείς της πραγματικής οικονομίας ενίσχυσαν τις διακυμάνσεις του οικονομικού 

κύκλου και επιδείνωσαν την οικονομική αστάθεια επιτείνοντας περαιτέρω την προ-

κυκλικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δανειοληπτική δραστηριότητα που 

όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε την λειτουργία των τραπεζών γιατί τα κεφάλαια 

αντλούνται πιο δύσκολα, ο δανεισμός μειώθηκε και τα οι ανάγκες είναι αδύνατον να 

καλυφτούν. Βέβαια, η προ-κυκλικότητα δεν θα περιοριστεί ποτέ εάν όλη η οικονομία 

δεν ορθοποδήσει. Η αρχές της Βασιλείας από μόνες τους είναι αδύνατον να την 

καταστείλουν.   
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Εν κατακλείδι, το μεγάλο ερώτημα, κατά πόσο το πρότυπο της Βασιλείας III 

είναι σε θέση να προστατέψει το ευρύτερο τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί ακόμα να 

απαντηθεί με σαφήνεια. Οι τράπεζες του δείγματος που εξετάστηκαν από την 

επιτροπή της Βασιλείας, παρουσιάζουν θετικές αναφορές σχετικά με την πορεία τους 

και ήδη οι περισσότερες ακολουθούν τους ελάχιστους δείκτες απαίτησης, ακόμα και 

της ρευστότητας που αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» του πλαισίου. 

Βεβαίως, αρκετές από αυτές, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του δείγματος, 

κατέχουν μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία όπως τα δάνεια, γεγονός που χρίζει 

άμεσης επίλυσης πριν από την λήξη της προθεσμίας. 

Οι τράπεζες του δείγματος, αποτελούν όμως μόνο ένα μέρος του τραπεζικού 

συστήματος. Πολλές ήταν οι τράπεζες (κυρίως μικρής εμβέλειας) που λόγω των 

υψηλών απαιτήσεων οδηγήθηκαν στο να εξαγοραστούν ή να συγχωνευτούν  κατά την 

διάρκεια από την ημέρα εφαρμογής του νέου πλαισίου μέχρι σήμερα. Πιο αναλυτικά, 

η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης προκάλεσε μια σειρά στρεβλώσεων στην 

πραγματική οικονομία μειώνοντας έτσι το περιθώριο κέρδους στους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκαν συνθήκες 

ατελούς ανταγωνισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και πραγματοποιήθηκε αύξηση 

των ολιγοπωλιακών δομών, θέτοντας εμπόδια εισόδου στην αγορά. Όταν 

πραγματοποιούνται αυτά τα φαινόμενα λόγω βιωσιμότητας και όχι λόγω ανάπτυξης, 

είναι ένα ισχυρό δείγμα αποσταθεροποίησης του συστήματος. Με λίγα λόγια, η 

Βασιλεία III δεν είναι ακόμα έτοιμη να ισορροπήσει με τα πρότυπα της την 

οικονομία, αλλά σίγουρα αποτελεί μια δυναμική αρχή για την επίτευξη αυτού του 

στόχου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η κρίση του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος αποτελεί ένα από τα 

πιο «καυτά» θέματα συζήτησης της σύγχρονης κοινωνίας που χρίζει άμεσης 

επίλυσης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80, η επιτροπή της Βασιλείας προσπαθεί να 

προστατέψει και να περιορίσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες μέσω 

των εποπτικών αρχών και των προτύπων.    

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να δείξει κατά πόσο το αναθεωρημένο σύμφωνο 

της Βασιλείας III είναι σε θέση να προστατέψει το τραπεζικό σύστημα από τους 

διάφορους κινδύνους και να αξιολογηθούν τα μέτρα τα οποία λαμβάνει. Γι, αυτό, 

έγινε μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 

στην εποπτεία των τραπεζών και αξιολόγηση της εφαρμογής των αλλαγών.   

Ο στόχος της επιτροπής με το τελευταίο σύμφωνο της Βασιλείας III, είναι η 

ενίσχυση της σταθερότητας και της διαφάνειας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Οι τράπεζες πρέπει να είναι σε θέση να απορροφούν τυχόν διαταραχές 

του συστήματος ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση τους στην πραγματική οικονομία. 

Οι απαιτήσεις του συμφώνου, από την πρώτη μέρα της δημοσίευσης τους, 

θεωρήθηκαν πραγματικά υψηλές διότι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της λειτουργίας 

των τραπεζών. Βεβαίως η εφαρμογή τους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα (μέχρι το 

2019), αλλά αρκετές τράπεζες έχουν ήδη ενταχθεί στην πορεία για την 

πραγματοποίηση του προγράμματος. Αυτό ακριβώς το μεγάλο χρονικό διάστημα 

ενέχει μεγάλο κίνδυνο, διότι ενδέχεται να συμβούν σημαντικές μεταβολές στην 

διάρθρωση του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος.  

Οι φόβοι για την αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου που διατυπώθηκαν, 

συνίστανται στο ότι οι υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, θα μειώσουν περαιτέρω 

τον τραπεζικό δανεισμό και στην προσπάθεια τους οι τράπεζες να ευθυγραμμιστούν 

με τα πρότυπα, θα προβούν σε ενέργειες που θα επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση 

σε αυτές.  
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Η ανάλυση της αξιολόγησης της εφαρμογής του νέου πλαισίου έδειξε ότι οι 

φόβοι ισχύουν αν και δεν μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα, διότι οι 

εκθέσεις της επιτροπής της Βασιλείας δείχνουν τα αντίθετα αποτελέσματα.   

Το σίγουρο είναι, πως όσο αφορά τις επιπτώσεις της Βασιλείας στην πραγματική 

οικονομία, τα πράγματα είναι ακόμα ρευστά. Από την μία πλευρά, παρουσιάζονται 

δείγματα τραπεζών, σύμφωνα με της επιτροπή, που έχουν ευθυγραμμιστεί πλήρως με 

τα πρότυπα της Βασιλείας, από την άλλη πλευρά όμως, διεθνείς αναλυτές διαφωνούν 

πλήρως με τα πρότυπα και υποστηρίζουν πως το τραπεζικό σύστημα οδηγείται στον 

γκρεμό.   

Αναμφισβήτητα, το πλαίσιο της Βασιλείας III αποτελεί μια τεράστιο πρόκληση 

και θεωρείται ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα, διότι η επίτευξη του 

προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας για ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Ίσως, στην πορεία να εμφανιστούν ορισμένες αδυναμίες και να καθίσταται 

αναπόφευκτη η έλευση της Βασιλείας IV, αλλά αυτό θα το καθορίσει μόνο ο χρόνος.      
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