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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Σκοπός της εργασίας είναι: 

 

A. Να αναλυθούν διεξοδικά οι αλλαγές που επιφέρει η 

Βασιλεία III στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, 

 

B. Να προβεί σε μια πρώιμη αξιολόγηση της Βασιλείας III 

ώστε να προσδιοριστεί κατά πόσο τα πρότυπα της είναι σε 

θέση να εφαρμοστούν   

 
 

 

   

 

 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί ξεκινά με τον 

προσδιορισμό της αναγκαιότητας για εποπτεία των 

τραπεζών με τα πρότυπα της Βασιλείας. Πρέπει να 

αναφερθεί:  

1.Για ποιον λόγω οι τράπεζες χρειάζονται να 

λειτουργούν υπό ένα συγκεκριμένο λειτουργικό 

πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από στενή εποπτεία. 

2.Ποιά είναι τα αίτια της κρίσης που κατέστησαν 

απαραίτητη την παρουσία του αναθεωρημένου 

συμφώνου της Βασιλείας ΙΙΙ. 

3.Να αξιολογηθεί το πλαίσιο ώστε να καταλήξουμε σε 

ένα συμπέρασμα. 

 



ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ I 

 

• Αποτελεί μια μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών για την κάλυψη 

έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο, 

 

• 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. 

 
 

 

 



ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ I 

Σημαντικά μειονεκτήματα της Βασιλείας I: 

 

1.  δεν απέδιδε το πραγματικό επίπεδο έκθεσης στον 

πιστωτικό κίνδυνο, δημιουργώντας στρεβλώσεις στην 

εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

2. δεν αναγνώριζε το αποτέλεσμα ενδεχόμενης 

διαφοροποίησης που θα μπορούσε να μειώσει τον 

πραγματικό συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. 

3. επεφύλασσε προνομιακή μεταχείριση για τους κρατικούς 

τίτλους χρέους, τους οποίους κατέτασσε στην κατώτερη 

ζώνη κινδύνου. 

 



ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ I 

4. προέβλεπε τη διάκριση του κεφαλαίου σε δύο βασικές 

βαθμίδες, θεωρώντας το μετοχικό κεφάλαιο ανώτερο 

έναντι άλλων τύπων εποπτικού κεφαλαίου. 

5. η αδυναμία σύλληψης της πραγματικής έκθεσης των 

πιστωτικών οργανισμών στον κίνδυνο, ώθησε τους 

περισσότερους πιστωτικούς οργανισμούς στην 

υιοθέτηση μέτρων αποφυγής κεφαλαιακών 

υποχρεώσεων. 

 



ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ II 

Βασικοί στόχοι του νέου θεσμικού πλαισίου είναι: 

1. να διαφυλάσσεται και να ενισχύεται η πειθαρχεία της 

αγοράς με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και 

σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

2. να μειώνονται οι ανισότητες στις συνθήκες διεθνούς 

ανταγωνισμού μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, με 

καθορισμό ομοιόμορφων διαδικασιών εποπτείας της 

κεφαλαιακής επάρκειας από τις αρμόδιες εποπτικές 

αρχές. 

3. να αποτρέπεται ο κίνδυνος πτώχευσης με την επιβολή 

ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 
 

 

 



ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ II 
Προσεγγίσεις ανεπάρκειας της Βασιλεία II: 

 ενισχύθηκε η προ-κυκλική αφού κατά τις περιόδους 

ανάπτυξης υπήρχαν χαμηλή κριτήρια για την χορήγηση 

δανείων, ενώ σε περίοδο ύφεσης θεσπίστηκαν 

αυστηρότερα κριτήρια  

 οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες ήταν σε θέση να χειριστούν 

τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής διαδικασίας, αλλά 

λόγο του συγχρονισμού τους με τα πρότυπα απέκλιναν 

από τον στόχο τους. 

 το πρότυπο στρέφεται ενάντια στον αρχικό στόχο που 

ήταν η εξάλειψη του άνισου ανταγωνισμού μεταξύ των 

τραπεζών. 
 

 



ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ II 

 Οι τράπεζες απέκρυπταν από τις εποπτικές αρχές τα 

πραγματικά προβλήματα τους  με τον τρόπο 

υπολογισμού και μέτρησης του κινδύνου τους 

 Τα πιστωτικά ιδρύματα για να μειώσουν το κόστος από 

την εφαρμογή του πλαισίου, κατέφυγαν σε τιτλοποίηση 

των απαιτήσεων τους και σε τεχνικές ρυθμιστικού 

αρμπιτράζ 

 Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών ήταν επαρκής 

αλλά η ποιότητα τους ήταν χαμηλή, γι’αυτό με την 

έναρξη της κρίσης αντιμετώπισαν προβλήματα 

ρευστότητας 

 Η Βασιλεία II δεν περιείχε κανόνες μακρο-προληπτικών 

πολιτικών για την πρόληψη του συστηματικού κινδύνου   

 



ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

 Η βασιλεία III δίνει ιδιαίτερη σημασία: 

1. στη συνέπεια,  

2. στην διαφάνεια κεφαλαίου,  

3. στην ενδυνάμωση της ρευστότητας,  

4. στην αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου,  

5. στη μείωση της υπερβάλλουσας μόχλευσης,  

6. στη μείωση της προ-κυκλικότητας  

7. στη διατήρηση της διαφάνειας του συστήματος.  
 

  

 

 



ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Επιτυγχάνεται μέσω: 

I. της μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στη 

λειτουργία των τραπεζών, που έχει στόχο την ενίσχυση 

της ανθεκτικότητας των τραπεζών σε περιόδους 

έντασης  

II. μέσω μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης, 

του συστημικού κινδύνου που μπορεί να εκδηλωθεί στο 

σύνολο του τραπεζικού (και εν γένει του 

χρηματοπιστωτικού) συστήματος,  

III. της «προκυκλικής» μεγέθυνσης του εν λόγω κινδύνου 

σε βάθος χρόνου. 



ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Η βασιλεία III στοχεύει στην ενίσχυση και σταθεροποίηση : 

 

Της κεφαλαιακής επάρκειας 

Του κύριου και συμπληρωματικού κεφαλαίου (Tier I 

+II) 

Της κάλυψης του ρίσκου 

Του κεφαλαιακού περιθωρίου ασφαλείας 

Της μόχλευσης  

Της προ-κυκλικότητας  

Της ρευστότητας 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Ως προς την εφαρμοστότατα της Βασιλείας III στις 

τράπεζες, διεθνείς αναλυτές εκφράζουν τις ανησυχίες 

τους. Συγκεκριμένα οι Sherpa και Dawa (2013) 

υποστηρίζουν πως το νέο πλαίσιο θα έχει επιπτώσεις 

στην:   

A. Ομοιογένεια. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναπτυξιακές 

ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και τον 

συνεχή ρόλο των τραπεζών σε αυτές 

B. Εκτίμηση του κινδύνου. Οι μεγάλες τράπεζες μπορούν 

να εξαγοράσουν μια καλή αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής τους ικανότητας από τους οργανισμούς 

και κατά συνέπεια ο έλεγχος γίνεται προβληματικός.  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

C. Πιστωτική δραστηριότητα. το κόστος των πρόσθετων 

πιστώσεων αυξάνεται και η διατήρηση πρόσθετου 

κεφαλαίου σε μορφή ρυθμιστικού και κυκλικού, θα 

αυξήσει το κόστος της τράπεζας. 

D. προ-κυκλικότητα. οι τράπεζες θα αναγκαστούν να 

πάρουν αρνητικές αποφάσεις όπως το να μειώσουν 

τους δανεισμούς αντί να αντλήσουν νέα κεφάλαια για 

την κάλυψη των απαιτήσεων τους και οι οικονομίες που 

ήδη έπασχαν από χρόνια προβλήματα θα 

αποσταθεροποιηθούν από την πορεία ανάπτυξης τους. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Ο Μιχάλης Φέκκας (2014) και η Natalya Martynova (2015) 

συμφωνούν στο γεγονός πως: 

•  Η εφαρμογή της Βασιλείας θα επιφέρει μείωση στην 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE), καθώς τα 

πιστωτικά ιδρύματα για να αντιμετωπίσουν τις 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. 

 
 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

• 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. 

• Οι υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, παρατηρείται 

πως μειώνουν τον τραπεζικό δανεισμό ιδίως για τους 

δανειολήπτες που βασίζονται στις τράπεζες, όπως 

μικρές επιχειρήσεις.  

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

• Το υψηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων μετακυλύετε 

στους δανειολήπτες με την μορφή υψηλών επιτοκίων 

δανεισμού 

• 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 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

 Όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης του νέου προτύπου ο 

Max Kunat (2014) υποστηρίζει ότι το νέο εργαλείο δεν 

βασίζεται στον κίνδυνο. Κάνει υπολογισμούς ευκολότερα 

και αποφεύγεται η εξαπάτηση σχετικά με την χειραγώγηση 

κεφαλαίου.  

 Οι Adrian Blundell-Wingnall and Paul Atknson (2010) 

θεωρούν πως υπάρχει κίνδυνος με τον καθορισμό του 

δείκτη μόχλευσης σε χαμηλά επίπεδα, οι ρυθμιστικές αρχές 

να 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».  
 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Για την ρευστότητα η Natalia Konovalova (2016) πιστεύει 

πως η ουσία του δείκτη 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.  
 

 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 
οι Chia-Lin, Juan-Angel, Esfandiar, McAleer και Perez-

Amaral (2016), θεωρούν πως οι μεγαλύτερες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις μπορούν να είναι κοινωνικά 

δαπανηρές, διότι μειώνουν τις τραπεζικές δυνατότητες 

να δημιουργούν ρευστότητα  

Τέλος, ο Dr Jacobus Willem Mstert (2013) υποστιρίζει πως 

η κρίση της ρευστότητας που συνέβη κατά την διάρκεια 

των τελευταίων ετών, έδειξε πως οι φερέγγυες τράπεζες 

μπορούν να αποτύχουν λόγω 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. 

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Παρακάτω παραθέτονται αξιολογήσεις για τις αλλαγές που 

έχουν γίνει μέχρι τώρα από τις τράπεζες ως προς τον 

συγχρονισμό τους με την Βασιλεία III. 

 

 

Συστηματική αξιολόγηση της εφαρμογής της Βασιλείας III 

έχει γίνει μέχρι σήμερα από τις εκθέσεις  

• της BIS (Basel III Monitoring Report) και  

• της European Banking Authority (Basel III monitoring 

exercise)    

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας: 

Δεδομένα βασιζόμενα σε έρευνα της επιτροπής της 

Βασιλείας (2016). Αξιολογούνται 230 τράπεζες 
 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Δείκτης μόχλευσης: 

Δεδομένα βασιζόμενα σε έρευνα της η Ευρωπαϊκής αρχής 

τραπεζών (2014). Αξιολογούνται 135 τράπεζες  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Δείκτης μόχλευσης (συνέχεια): 

Δεδομένα βασιζόμενα σε έρευνα της η Ευρωπαϊκής αρχής 

τραπεζών (2014). Αξιολογούνται 135 τράπεζες  
 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Δείκτης ρευστότητας (αξιολόγηση του δείκτη κάλυψης 

ρευστότητας LCR): 

Δεδομένα βασιζόμενα σε έρευνα της η Ευρωπαϊκής αρχής 

τραπεζών (2016). Αξιολογούνται 150 τράπεζες  
 

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ III 

Δείκτης ρευστότητας (αξιολόγηση του δείκτη σταθερής 

καθαρής χρηματοδότησηςNSFR): 

Δεδομένα βασιζόμενα σε έρευνα της η Ευρωπαϊκής αρχής 

τραπεζών (2016). Αξιολογούνται 207 τράπεζες  
 

 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ III 

 

 Με βάση τις 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. Οι τράπεζες αρχίζουν να 

ανακτούν την απαραίτητη σταθερότητα και δίνεται 

ώθηση στους επενδυτές να επενδύσουν μεγαλύτερα 

κεφάλαια στην αγορά και να δείξουν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στο τραπεζικό τομέα. 
  

 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ III 

 

 Το πλαίσιο βοήθησε στην απομόχλευση των τραπεζών 

σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των αρχών αλλά 

παρουσιάζει άνοδο των δεικτών της ρευστότητας 

παρόλο που οι σταθερές χρηματοδοτήσεις των 

τραπεζών συρρικνώθηκαν.  

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ III 

 

 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. Η 

λειτουργία των τραπεζών περιορίζεται και 

δημιουργούνται εμπόδια στην ανάπτυξη τους, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την δυσκολία ανάκτησης 

κεφαλαίων από την αγορά. 

 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ III 

 

 Οι εκτιμήσεις του κινδύνου περιόρισαν 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. 

 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ III 

 Η πιστωτική δραστηριότητα επηρεάστηκε, αφού η 

απαίτηση για κεφάλαιο και ρευστότητα, ανάγκασε τις 

τράπεζες είτε να αντλήσουν νέα κεφάλαια είτε να 

μειώσουν τις επιχειρήσεις τους. Επίσης, οι τράπεζες για 

να εξασφαλίσουν το απαραίτητο συμπληρωματικό 

κεφάλαιο εγκλώβισαν τα ίδια τους κεφάλαια και 

περιόρισαν αισθητά την λειτουργία τους. 

 

 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.  
 

 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ III 

Με βάση την πρώιμη αξιολόγηση, συμπεραίνουμε πως η 

αύξηση του κόστους χρηματοδότησης προκάλεσε μια 

σειρά στρεβλώσεων στην πραγματική οικονομία 

μειώνοντας έτσι το περιθώριο κέρδους στις τράπεζες. 

Δημιουργήθηκαν συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο και πραγματοποιήθηκαν 

αυξήσεις 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.   

 



Ευχαριστώ 

για την 

προσοχή σας 


