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1.  Eισαγωγή    

 
 
Οι τραπεζικές εργασίες είναι αναµφισβήτητα µια από τις ελεγχόµενες βιοµηχανίες στον 
κόσµο, και οι κανονισµοί που αφορούν το τραπεζικό κεφάλαιο, αποτελούν έναν από τους 
πιο σηµαντικούς παράγοντες αυτής της ρύθµισης. Αυτή η εξέχουσα θέση πηγάζει από 
τον κεντρικό ρόλο που παίζουν οι τράπεζες στις ενδιάµεσες οικονοµικές συναλλαγές, την 
σηµαντικότητα του κεφαλαίου των τραπεζών για την πληρότητα των τραπεζών και τις 
προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να υιοθετήσει κοινά επίπεδα τραπεζικού 
κεφαλαίου. 
 
Οι τράπεζες πάντα υπήρξαν στην πραγµατικότητα οι πιο σηµαντικοί οικονοµικοί 
διαµεσολαβητές σε όλες τις οικονοµίες. Αυτό πηγάζει από το ρόλο τους ως προµηθευτών  
ασφαλούς ρευστότητας και υπηρεσιών ελέγχου, και σαν παραγωγών πληροφόρησης. 
Όσον αφορά την ρύθµιση του κεφαλαίου των τραπεζών, η σηµαντικότητα του 
προέρχεται, από τον ρόλο που διαδραµατίζει στην πληρότητα των τραπεζών και στα 
ριψοκίνδυνα κίνητρα τους, και από το ρόλο του στην εταιρική διακυβέρνηση των 
τραπεζών. Αυτό έχει επίσης να κάνει µε την επιρροή του κεφαλαίου στην 
ανταγωνιστικότητα των τραπεζών. Αυτή η επιρροή ήταν στην πραγµατικότητα ένας από 
τους παράγοντες κλειδιά πίσω από τις διεθνείς προσπάθειες για την εναρµόνιση των 
επιπέδων κεφαλαίου τη δεκαετία του1980. 
 
Η διεθνής σύγκλιση για τη ρύθµιση του τραπεζικού κεφαλαίου άρχισε το 1988 µε τη 
Συνθήκη της Βασιλείας για τα επίπεδα κεφαλαίου. Οι χώρες του G10 υπέγραψαν την 
Συνθήκη, η οποία σκόπευε να εφαρµοστεί µόνο στις διεθνώς ενεργές τράπεζες. Το 
επίκεντρο  της  ήταν η µέτρηση του κεφαλαίου και ο προσδιορισµός των επιπέδων 
κεφαλαίου για τον πιστωτικό κίνδυνο. Από τότε η Συνθήκη είχε  επιδοκιµαστεί από 
πολλές άλλες χώρες, εφαρµόστηκε από άλλες τράπεζες και υπέστη ορισµένες βελτιώσεις. 
Βελτιώθηκε το 1996, για να καλύψει τους κινδύνους της αγοράς που προέκυψαν από τις 
ανοιχτές θέσεις των τραπεζών  σε ξένο συνάλλαγµα, από τους   χρεωστικούς εµπορικούς 
τίτλους, τις εµπορεύσιµες κοινές µετοχές, τα εµπορεύµατα, και από τις προαιρετικές 
προθεσµιακές συναλλαγές. Το 1999, η Επιτροπή της Βασιλείας για την επίβλεψη του 
τραπεζικού συστήµατος απελευθέρωσε για σχολιασµό µία πρόταση για τη βελτίωση του 
αρχικού πλαισίου της Συνθήκης για την επιβολή κεφαλαιακών κυρώσεων που 
αφορούσαν τον πιστωτικό κίνδυνο. Σε αυτή την πρόταση η Συνθήκη πρότεινε επίσης την 
ανάπτυξη κεφαλαιακών κυρώσεων για κινδύνους που δεν είχαν συµπεριληφθεί από την 
παρούσα συνθήκη, όπως ο κίνδυνος του επιτοκίου στον τραπεζικό λογαριασµό και ο  
λειτουργικός  κίνδυνος. 
 
Από την στιγµή της εισαγωγής της, η Συνθήκη του Κεφαλαίου, είχε αναγνωριστεί για 
την συνεισφορά της στην ευρεία χρήση των βασισµένων στον κίνδυνο αναλογιών 
κεφαλαίου τόσο σαν µέτρα της δύναµης των τραπεζών όσο και σαν συσκευές 
προώθησης  για την παρέµβαση των επιβλεπόντων, όπως στα σχέδια διορθωτικής 
δράσης που ήταν σε ισχύ. Η Συνθήκη  έχει επίσης επαινεθεί για την διεθνή σύγκλιση των 
επιπέδων κεφαλαίου και για την βελτίωση αυτών των επιπέδων σε αρκετές χώρες. Ο 
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σχεδιασµός της, ωστόσο, είχε κατηγορηθεί για διάφορες στρεβλώσεις στην 
επιχειρηµατικότητα των τραπεζών. Αυξανόµενα στοιχεία τόσο για αυτές τις στρεβλώσεις 
όσο και για µια µείωση της αποτελεσµατικότητας της Συνθήκης, µαζί µε µια καλύτερη 
κατανόηση των εννοιολογικών µειονεκτηµάτων τους, οδήγησαν σε προτάσεις για τον 
επανασχεδιασµό της. 
 
Παρά την δηµόσια συζήτηση που τέτοιες προτάσεις έχουν δηµιουργήσει και την 
πρόσφατη πρόοδο στην έρευνα για τις τραπεζικές εργασίες, δεν υπάρχει ακόµη κοινή 
συναίνεση για το πώς θα σχεδιαστεί καλύτερα η ρύθµιση του κεφαλαίου των τραπεζών. 
Αυτό µερικώς αντανακλά διαφορές για την γνώµη που αφορά τους αντικειµενικούς 
σκοπούς αυτής της ρύθµισης και τα αποκλίνοντα αποτελέσµατα τα οποία αποκάλυψαν οι 
ερευνητές σχετικά µε την άριστη ρύθµιση των επιπέδων κεφαλαίου. Αποτελεί µία 
αντανάκλαση της περιορισµένης µας κατανόησης για τις επιπτώσεις αυτής της ρύθµισης  
στα πλαίσια της γενικής ισορροπίας. Παρά τα µειονεκτήµατα, η έρευνα που είχε ήδη 
διεξαχθεί είχε παράγει ορισµένους σηµαντικούς πυλώνες για τον σχεδιασµό των 
επιπέδων κεφαλαίου. 
 
Η επόµενη ενότητα ανακεφαλαιώνει την βιβλιογραφία για τον σχεδιασµό του τραπεζικού 
συστήµατος και της ύπαρξης των τραπεζών. Η Τρίτη ενότητα αναφέρεται στις αποτυχίες 
της αγοράς που δικαιολογούν την ρύθµιση των τραπεζικών εργασιών και παρουσιάζει 
διάφορους µηχανισµούς που έχουν προταθεί για την για την αντιµετώπιση αυτών των 
αποτυχιών. Η τέταρτη ενότητα ανακεφαλαιώνει την βιβλιογραφία για την ρύθµιση του 
τραπεζικού κεφαλαίου και την σχέση ανάµεσα σε αυτή την ρύθµιση και τον σχεδιασµό 
του σχήµατος ασφάλειας των καταθέσεων. Η Πέµπτη ενότητα παρουσιάζει την Συνθήκη 
Κεφαλαίου του 1988 και τις κύριες τροποποιήσεις της. Έπειτα παρουσιάζονται 
εναλλακτικές προσεγγίσεις του αρχικού πλαισίου της Συνθήκης για τον πιστωτικό 
κίνδυνο, και µία σύντοµη περιγραφή του νέου πλαισίου επάρκειας κεφαλαίου που είχε 
προτείνει η συνθήκη της Βασιλείας για την αντικατάσταση του Συµφώνου του 1988. 
Στην έκτη ενότητα παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα. 
 
 
2.O Tραπεζικός τοµέας 
 
Μόνο πρόσφατα οι ερευνητές  άρχισαν να εξετάζουν τις γενικές ερωτήσεις για τον 
άριστο σχεδιασµό του οικονοµικού συστήµατος και το άριστο περιθώριο δράσης των 
µεσαζόντων του οικονοµικού συστήµατος. Ο κυρίαρχος ρόλος που οι τράπεζες έπαιξαν 
για καιρό στην οικονοµική διαµεσολάβηση οδήγησε τους ερευνητές να εστιάσουν την 
προσοχή τους  για αρκετά χρόνια στην ανάπτυξη θεωριών που εξηγούσαν την ύπαρξη 
αυτών των µεσαζόντων. Αυτό τελικά διαµόρφωσε την έρευνα τόσο για τα κίνητρα του 
έλεγχου των τραπεζών όσο και για το ρόλο της ρύθµισης  του κεφαλαίου. 
 
 
2.1 Σχεδιασµός του οικονοµικού συστήµατος 
 
Η οικονοµική θεωρία παραδοσιακά επικεντρωνόταν στον πραγµατικό τοµέα της 
οικονοµίας και δε λάµβανε υπόψη το ρόλο της οικονοµικής παρέµβασης, βλέποντας την 
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σαν ένα πέπλο. Στον κόσµο των Arrow-Debreu, όπου οι αγορές είναι τέλειες, η 
πληροφορία είναι συµµετρική και δεν υπάρχουν άλλες τριβές, δεν υπάρχει χώρος για 
οικονοµικούς διαµεσολαβητές στο οικονοµικό σύστηµα. Ωστόσο, ο κόσµος στον οποίο 
ζούµε είναι αρκετά διαφορετικός από αυτόν των Arrow-Debreu, o οποίος εξηγεί τα 
στοιχεία για την αυξανόµενη επιρροή των οικονοµικών µεσαζόντων στην οικονοµία. 
Αυτά τα στοιχεία ερµηνεύονται µε διαφορετικούς τρόπους , ποικίλοντας  από µία δυνατή 
συσχέτιση ανάµεσα στο µέγεθος του οικονοµικού συστήµατος και στο επιπέδο της 
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας (King and Levine(1993)) σε διαφορές του τρόπου µε 
τον οποίο οι εταιρείες χρηµατοδοτούν τις επενδύσεις σε συστήµατα που στηρίζονται στις 
τράπεζες (συστήµατα όπου οι τράπεζες επικρατούν) και σε συστήµατα που βασίζονται 
στις αγορές  (εκείνες όπου οι οικονοµικές αγορές επικρατούν) (Mayer (1988)).  
 
Παρά το ενδιαφέρον για την διαµόρφωση του οικονοµικού συστήµατος το οποίο έχει 
δηµιουργηθεί από τέτοια στοιχεία, η κατανόηση µας για τις αλληλοσυνδέσεις  ανάµεσα 
στα διάφορα µέρη αυτού του συστήµατος παραµένει  περιορισµένη επειδή η έρευνα για 
τον άριστο σχεδιασµό του οικονοµικού συστήµατος είναι στα πρώιµα στάδια της και έχει 
παρεµποδιστεί από την πολυπλοκότητα των προβληµάτων που την αφορούν. Παρ’ όλα 
αυτά, οι ερευνητές έχουν ήδη κάνει σηµαντική πρόοδο εξηγώντας, για παράδειγµα, την 
παράλληλη ύπαρξη των οικονοµικών µεσαζόντων και των αγορών, των διαφορών 
ανάµεσα στα συστήµατα που βασίζονται στις τράπεζες και στα συστήµατα που 
στηρίζονται στις αγορές και του  ρόλου των διάφορων οικονοµικών µεσαζόντων. 
 
Αναφορικά µε την έρευνα για τους οικονοµικούς µεσάζοντες, αυτή αρχικά 
επικεντρώθηκε  στην ανάπτυξη θεωριών για την εξήγηση των εµπορικών τραπεζών αλλά 
πρόσφατα επέκτεινε τους σκοπούς σε µία µελέτη για τις επιπτώσεις της διεύρυνσης του 
περιθωρίου δράσεως  αυτών των µεσαζόντων στο να συµπεριλάβουν δραστηριότητες 
όπως επενδύσεις τραπεζών, ασφάλιση και εµπόριο. Παρά την πρόοδο, η έρευνα για τη 
ρύθµιση του κεφαλαίου των τραπεζών συνεχίζει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της 
στους µεσάζοντες οι οποίοι συνδυάζουν τον δανεισµό και την ανάληψη καταθέσεων. 
 
 
2.2 Η ύπαρξη των τραπεζών  
 
Στον κόσµο των Arrow-Debreu µε τέλειες και χωρίς τριβές αγορές, δεν θα υπήρχε καµία 
ανάγκη για οικονοµικούς µεσάζοντες  επειδή οι επενδυτές και οι οφειλέτες είναι ικανοί  
να επιτύχουν αποτελεσµατική κατανοµή του κινδύνου από µόνοι τους. Είναι απαραίτητο 
να τροποποιήσουµε τις υποθέσεις που υπόκεινται σε αυτό το πλαίσιο και να υποθέσουµε 
την παρουσία κάποιων τριβών για να δικαιολογήσουµε την ύπαρξη οικονοµικών 
µεσαζόντων. Στις προηγούµενες θεωρίες των τραπεζών, αυτές οι τριβές πηγάζουν από τα 
κόστη των συναλλαγών. Στις σύγχρονες θεωρίες, πηγάζουν από τις ασυµµετρίες στην 
πληροφόρηση. 
 
Στις προηγούµενες θεωρίες για την οικονοµική διαµεσολάβηση, όπως αυτές των Gurley 
και Shaw(1960), η κύρια δραστηριότητα των µεσαζόντων θα ήταν ο µετασχηµατισµός 
των χρεογράφων που εκδίδονται από τις εταιρείες (µετοχές και οµόλογα) σε χρεόγραφα 
που απαιτούνται από τους επενδυτές (καταθέσεις). Οι οικονοµικοί διαµεσολαβητές είναι 
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πολύτιµοι επειδή παρέχουν υπηρεσίες διαιρετότητας  και µετατροπής κινδύνου, όπου οι 
οφειλέτες δεν µπορούν να αποκτήσουν από µόνοι τους κάτω από πανοµοιότυπες 
συνθήκες εξαιτίας του κόστους συναλλαγών. Για παράδειγµα, εάν υπάρχουν σταθερά 
κόστη που συνδέονται µε οικονοµικές συναλλαγές, οι οφειλέτες θα σχηµατίσουν 
συµµαχίες για να πουλήσουν µαζί µε στόχο την εξοικονόµηση από αυτά τα κόστη. Εάν 
υπάρχουν αδιαιρετότητες  στην τεχνολογία συναλλαγών, ένας συνασπισµός επενδυτών 
θα είναι ικανός να δηµιουργήσει ένα πιο διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο είναι, 
ένα µε κίνδυνο χαµηλότερο από το χαρτοφυλάκιο που κάθε ένας ξεχωριστά θα 
δηµιουργούσε από µόνος του. 
 
Στις σύγχρονες θεωρίες της οικονοµικής διαµεσολάβησης, οι δύο πιο σηµαντικές 
εξηγήσεις για την ύπαρξη µεσαζόντων ως ιδρυµάτων ασφαλούς φύλαξης των 
καταθέσεων, είναι η παροχή ρευστότητας και η παροχή  ελεγκτικών υπηρεσιών. Οι 
τράπεζες είναι πολύτιµες ως προµηθευτές ρευστότητας επειδή παρέχουν στους καταθέτες  
την ασφάλεια της ρευστότητας (Bryant (1980) και Diamond και Dybvig (1983 ) ). Με 
την έκδοση καταθέσεων όψεως, οι τράπεζες µπορούν να βελτιωθούν σε µία 
ανταγωνιστική αγορά επειδή αυτές οι καταθέσεις επιτρέπουν το καλύτερο µοίρασµα του 
κινδύνου ανάµεσα στα νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν ιδιοσυγκρασιακά σοκ στις 
καταναλωτικές τους ανάγκες κατά την διάρκεια του χρόνου. Η σηµαντικότητα των 
τραπεζών σε αυτό το πλαίσιο προκύπτει από µία πληροφοριακή ασυµµετρία : το σοκ το 
οποίο επηρεάζει τις καταναλωτικές ανάγκες ενός νοικοκυριού δεν παρατηρείται δηµόσια. 
 
Οι τράπεζες είναι πολύτιµες σαν προµηθευτές ελεγκτικών υπηρεσιών επειδή δρουν σαν 
επιλεγµένα όργανα ελέγχου των επενδυτών και εποµένως αποφεύγουν την περιττή 
επανάληψη της διαδικασίας του ελέγχου των δαπανών ( Diamond (1984) ). Αναφορικά  
µε την επεξήγηση της ασφάλειας  της ρευστότητας, το κλειδί για την ύπαρξη των 
τραπεζών σε αυτό το σκηνικό αποτελεί ένα πρόβληµα πληροφόρησης. Οι εταιρείες 
υποτίθεται ότι έχουν περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά µε τα επενδυτικά τους 
σχέδια σε σχέση µε τους επενδυτές. Οι επενδυτές µπορούν να µάθουν αυτές τις 
πληροφορίες, αλλά µόνο αν υποστούν ένα κόστος ελέγχου. Μπορεί ωστόσο να επιλέξουν 
να µεταβιβάσουν την αρµοδιότητα για τον έλεγχο µιας τράπεζας, διαµέσου της οποίας 
όλοι παρέχουν χρηµατοδότηση στην εταιρεία. ∆ρώντας σαν επιλεγµένα όργανα ελέγχου 
των επενδυτών, οι τράπεζες εξοικονοµούν από τα ελεγκτικά κόστη και κάνουν διαθέσιµη 
την χρηµατοδότηση στις εταιρείες σε ένα µικρότερο κόστος σε σχέση µε τον απευθείας 
δανεισµό. 
 
Η παροχή ασφάλειας ρευστότητας εξηγεί την πλευρά των υποχρεώσεων στον ισολογισµό 
της τράπεζας και η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών εξηγεί την πλευρά του ενεργητικού 
του ισολογισµού. Καµία από αυτές τις προσεγγίσεις, δεν προωθεί µία εξήγηση στο γιατί 
αποτελεί πλεονέκτηµα για έναν µεσάζοντα να προσφέρει και τις δύο αυτές υπηρεσίες, 
όπως συµβαίνει µε τους ήδη υπάρχοντες οργανισµούς ασφαλούς φύλαξης των 
καταθέσεων. Oι Diamond και Rajan (1998), αναφέρουν αυτό το ζήτηµα σε ένα µοντέλο 
όπου και οι επενδυτές και οι οφειλέτες νοιάζονται για την ρευστότητα. Οι προηγούµενοι 
ενδιαφέρονται για την ρευστότητα επειδή είναι αβέβαιοι σχετικά µε την στιγµή που θα 
θελήσουν να µειώσουν τις τοποθετήσεις τους σε µετοχές σε ένα οικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο ενώ οι τελευταίοι ενδιαφέρονται για τη ρευστότητα επειδή είναι αβέβαιοι για 
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την ικανότητα τους να εξασφαλίσουν πρόσθετη χρηµατοδότηση για το µέλλον. Ένας 
µεσάζοντας  ο οποίος αποδέχεται καταθέσεις  και παρέχει δάνεια είναι πολύτιµος σε 
αυτό το σκηνικό επειδή επιτρέπει στους καταθέτες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα 
κεφάλαια τους απ ’ότι θα είχαν αν επένδυαν απευθείας στις εταιρείες, και αυτό 
εξασφαλίζει τους οφειλέτες ενάντια στον κίνδυνο της πρώιµης διακοπής της 
χρηµατοδότησης, την οποία θα αντιµετώπιζαν εάν είχαν δανειστεί από έναν επενδυτή. 
 
Συµπερασµατικά, η έρευνα για τον σχεδιασµό του οικονοµικού συστήµατος που 
ανακεφαλαιώθηκε σε αυτή την ενότητα µας δείχνει ότι οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
και οι αγορές δεν είναι τέλεια υποκατάστατα, επιβεβαιώνοντας εποµένως ότι  η δοµή του 
οικονοµικού συστήµατος έχει σηµασία. Έτσι οποιαδήποτε αλλαγή σε κάθε έναν από 
αυτούς τους οργανισµούς, παραδείγµατος χάριν διαµέσου των ρυθµίσεων, πρόκειται  να 
έχει επιπτώσεις πέρα από τον ίδιο τον οργανισµό. Παρ ’όλα αυτά, οι ερευνητές 
συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην οικονοµική διαµεσολάβηση µέσω των τραπεζών. 
Αυτό παροτρύνεται εν µέρει από το ρόλο των τραπεζών, οι οποίες ακόµα θεωρείται ότι  
είναι οι πιο σηµαντικοί οικονοµικοί µεσάζοντες, και µερικώς για λόγους απλούστευσης 
επειδή µοντέλα πλούσια αρκετά για να περιβάλλουν ποικίλες µορφές διαµεσολάβησης 
γίνονται περίπλοκα σε υψηλό βαθµό πολύ γρήγορα. 
 
 
3.Είναι αναγκαία η ρύθµιση  των τραπεζών ? 
 
Η δικαιολόγηση για κάθε ρύθµιση πηγάζει συνήθως από µία αποτυχία της αγοράς όπως 
οι εξωτερικότητες, η δύναµη της αγοράς ή  η ασυµµετρία πληροφόρησης που υπάρχει                               
ανάµεσα στους αγοραστές και τους πωλητές. Στην περίπτωση των τραπεζών, δεν υπάρχει 
ακόµα οµοφωνία για το εάν οι τράπεζες χρειάζονται ρύθµιση και εάν ναι, για το πως θα 
πρέπει να ρυθµιστούν. Αυτό µερικώς αντικατοπτρίζει την έλλειψη κοινής συναίνεσης για 
την φύση της ανεπάρκειας της αγοράς η οποία κάνει τις ελεύθερες τραπεζικές εργασίες 
µη άριστες. Παρ ’όλα αυτά υπάρχουν δύο δικαιολογήσεις οι οποίες παρουσιάζονται για 
τη ρύθµιση των τραπεζών : ο κίνδυνος µίας συστηµατικής κρίσης και η ανικανότητα των 
καταθετών να ελέγχουν τις τράπεζες. 
 
 
3.1 Το επιχείρηµα του συστηµατικού κινδύνου 
 
Η παροχή υπηρεσιών ρευστότητας από τις τράπεζες τις αφήνει εκτεθειµένες στις µαζικές 
αναλήψεις (Diamond και Dybvig(1983) ). O λόγος είναι ότι µία τράπεζα είναι ανάγκη να 
λειτουργεί µε έναν ισολογισµό όπου η αξία της ρευστότητας του ενεργητικού της είναι 
µικρότερη από την αξία των ρευστοποιήσιµων καταθέσεων µε σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών ρευστότητας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, µε δεδοµένο ότι οι προσδοκίες 
των καταθετών για την αξία των καταθέσεων τους εξαρτώνται από τη θέση τους στην 
γραµµή κατά τη διάρκεια της ανάληψης, ερχόµενος, ο πρώτος κανόνας που 
παρουσιάζεται, είναι ότι µία µαζική ανάληψη µπορεί να συµβεί χωρίς την απελευθέρωση 
αντίθετης  πληροφορίας σχετικά µε το ενεργητικό της τράπεζας  ακόµα και εκεί όπου 
υπάρχει τέλεια πληροφόρηση για το ενεργητικό της τράπεζας. Για παράδειγµα εάν οι 
καταθέτες πανικοβλήθουν, ίσως προσπαθήσουν να αποσύρουν τα κεφάλαια τους µε τον 
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φόβο ότι άλλοι καταθέτες θα το κάνουν πρώτοι, αναγκάζοντας µία σωστή τράπεζα στη 
χρεοκοπία. 
 
Εάν δεν υπήρχε συνολική αβεβαιότητα και εάν η επένδυση της κάθε τράπεζας σε 
βραχυπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία ήταν αισθητή δηµόσια τότε οι καταθέτες θα 
µπορούσαν να καλυφθούν πλήρως ενάντια στον κίνδυνο ρευστότητας ο  οποίος  
αντιµετωπίζεται από  την  τράπεζα τους  εάν οι τράπεζες µπορούσαν να δανείσουν η µία 
στην άλλη. (Bhattacharya και Gale(1987)). Ωστόσο όταν υπάρχει ασύµµετρη  
πληροφόρηση σχετικά µε το ενεργητικό των τραπεζών, όπως συµβαίνει όταν οι τράπεζες 
παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου επειδή αυτό απαιτεί από αυτές να κρατούν µία µεγάλη 
αναλογία  του ενεργητικού τους  µε τη µορφή µη ρευστοποιήσιµων δανείων, η 
διατραπεζική αγορά δεν θα είναι γενικά ικανή να παρέχει στους καταθέτες πλήρη 
ασφάλεια ρευστότητας. ΄Ενας πιθανός λόγος είναι ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι 
τράπεζες φοβούνται την ΄΄κατάρα του νικητή’’ (αυτό είναι, το να δανείζεις µόνο σε 
άλλες τράπεζες οι οποίες έχουν απορριφθεί για δάνεια εξαιτίας της χαµηλής τους 
ποιότητας ) και συνεπώς δανείζουν λιγότερο απ ’ότι θα έκαναν κάτω από οµοιογενή 
πληροφόρηση (Flannery (1996)). 
 
H ασυµµετρία της πληροφόρησης σχετικά µε το ενεργητικό της τράπεζας τις κάνει να 
είναι υποκείµενες σε µία επιπρόσθετη πηγή ροών, την απελευθέρωση πληροφοριών για 
την αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων (Jacklin και Bhattacharya(1998) ). Mία 
µαζική ανάληψη η οποία πυροδοτείται από την απελευθέρωση πληροφόρησης  
υποδεικνύοντας χαµηλή απόδοση από την τράπεζα µπορεί να είναι ευεργετική επειδή 
αποτελεί µία πηγή πειθαρχίας. Σε αντίθεση, µία µαζική ανάληψη η οποία πυροδοτείται 
από τον πανικό των καταθετών, ή από την απελευθέρωση πληροφόρησης όταν υπάρχει 
ασυµµετρία στην πληροφόρηση ανάµεσα στους καταθέτες, σχετικά µε τις αποδόσεις των 
τραπεζών δεν θα είναι ευεργετική. Σε αυτή την περίπτωση, η µαζική ανάληψη είναι 
δαπανηρή επειδή αναγκάζει την πρώιµη εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων, 
παρεµποδίζοντας µε αυτό τον τρόπο την παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, µπορεί να 
πυροδοτήσει την µετάδοση µαζικών αναλήψεων, οι οποίες µπορεί να κορυφωθούν σε µία 
χρεοκοπία του συστήµατος. Είναι ο κίνδυνος της αποτυχίας ενός συστήµατος που 
διαµορφώνει την βάση του κλασσικού επιχειρήµατος το οποίο προτείνει µηχανισµούς για 
την ασφάλεια των τραπεζών ενάντια στον κίνδυνο των σοκ ρευστότητας παρά την τη 
παρέµβαση τους στην ελεύθερη λειτουργία των αγορών. 
 
 
3.1.1 Προσπάθειες για την προστασία των τραπεζών από τις µαζικές αναλήψεις 
 
 
Μία από τις προτάσεις εισηγείται την δηµιουργία περιορισµένου εύρους τραπεζών, 
δηλαδή, τραπεζών οι οποίες επενδύουν µόνο σε χρεόγραφα χωρίς κίνδυνο, όπως 
βραχυπρόθεσµα κρατικά χρεόγραφα. Οι τράπεζες περιορισµένου εύρους αποτελούν µία 
απόδειξη ότι υπάρχουν ροές, αλλά αυτό καταλήγει σε ένα κόστος, στο ότι αυτές δεν 
πραγµατοποιούν µία από τις λειτουργίες κλειδιά των τραπεζών, τη δηµιουργία 
ρευστότητας. Ένα άλλο µειονέκτηµα που συνδέεται µε τις τράπεζες περιορισµένου 
εύρους πηγάζει από την ανικανότητα των µεσαζόντων να εκµεταλλευτούν τα κέρδη που 
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προκύπτουν από τον συνδυασµό της ανάληψης καταθέσεων µαζί µε το δανεισµό που 
παρέχεται µέσω υποχρεώσεων και πιστωτικών ορίων. Επιπλέον, είναι πιθανόν ότι οι νέες 
εταιρείες οι οποίες θα κινηθούν για να συµπληρώσουν το κενό των τραπεζών, να 
κληρονοµήσουν το πρόβληµα των µαζικών αναλήψεων. (Diamond και Dydvig (1986) 
και Wallace(1996) ). 
 
Mία άλλη πρόταση προτείνει την χρηµατοδότηση των τραπεζών µε κοινές µετοχές παρά 
µε καταθέσεις όψεως. Αυτό θα έκανε τις τράπεζες να µην επηρεάζονται από τις µαζικές 
αναλήψεις, αλλά αυτό θα ήταν δαπανηρό, καθώς κάτω από ορισµένες συνθήκες οι 
καταθέσεις όψεως κυριαρχούν των συµβολαίων κοινών µετοχών για την ασφάλεια των 
καταναλωτών έναντι τυχαίων σοκ στις προτιµήσεις υποκατάστασης για κατανάλωση 
(Jacklin (1987)). Αυτή η πρόταση, οδηγεί σε µία ανταλλαγή µεταξύ 
αποτελεσµατικότητας και σταθερότητας. 
 
Μία τρίτη πρόταση βασίζεται στην αναστολή της µετατρεψιµότητας. Εάν οι τράπεζες θα 
µπορούσαν να προδεσµευθούν για να µην ρευστοποιήσουν περισσότερη από την 
αναλογία του ενεργητικού τους η οποία είναι απαραίτητη για να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες ρευστότητας αυτών των καταναλωτών οι οποίοι επιθυµούν να καταναλώσουν 
νωρίτερα, τότε θα εξουδετέρωναν το κίνητρο των άλλων καταναλωτών να λειτουργούν 
για την τράπεζα. Η αναστολή της µετατρεψιµότητας, ωστόσο, παρέχει πλήρη ασφάλεια 
µόνο εάν τα σοκ ρευστότητας είναι τέλεια διαφοροποιηµένα και εάν η αναλογία των 
καταναλωτών οι οποίοι επιθυµούν να καταναλώσουν είναι γνωστή νωρίς. 
 
Μία τέταρτη πρόταση, πιθανότατα η παλαιότερη, συνδέεται µε τον Bagehot (1873), o 
οποίος πιστώνεται µε την πρώτη ανάλυση του ρόλου της κεντρικής τράπεζας ως 
δανειστή της τελευταίας λύσης (LLR), αποτρέποντας µία µαζική ανάληψη από µια 
τράπεζα, να δηµιουργήσει πανικό. Υποστηρίζει ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσει εκ των προτέρων την ετοιµότητα της να δανείσει οποιοδήποτε ποσό σε µία 
τράπεζα που αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας µε την προυπόθεση ότι η τράπεζα 
είναι φερέγγυα. Ο δανεισµός θα πρέπει να γίνεται µε µία αναλογία ποινής (ώστε να 
µειώσει τα κίνητρα των τραπεζών να χρησιµοποιήσουν αυτά τα δάνεια για την 
χρηµατοδότηση κανονικών επιχειρήσεων) και µόνο έναντι καλής επιβοηθητικής 
εγγύησης ( που εκτιµήθηκε στις τιµές πριν από την κρίση ). 
 
Φαίνεται, ωστόσο, ότι οι συνθήκες που ετέθησαν από τον Bagehot για την λειτουργία της 
συνάρτησης LLR εµποδίζουν την LLR από την επίτευξη του αντικειµενικού της σκοπού.  
Μία τράπεζα µε την καλή επιβοηθητική εγγύηση, θα είναι ικανή να δανείζεται από την 
αγορά. Είναι το γεγονός ότι όταν υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σχετικά µε την 
οικονοµική κατάσταση της τράπεζας  η τράπεζα ίσως να µην είναι ικανή να εκπληρώσει 
τις ανάγκες ρευστότητας στην διατραπεζική αγορά και εποµένως η LLR γίνεται πολύτιµη 
(Flammery (1996) ). Σύµφωνα µε τα λόγια του Bagehot : ΄΄Κάθε τραπεζίτης γνωρίζει ότι 
εάν έχει να αποδείξει ότι είναι άξιος πίστωσης, όποιο και να είναι το επιχείρηµα του, η 
πίστωση του έχει χαθεί ’’. Η LLR θα µπορούσε να αποφύγει αυτό τα πρόβληµα µε τη 
δέσµευση της να επεκτείνει την υποστήριξη ρευστότητας σε όλες τις τράπεζες που την 
αναζητούν, αλλά αυτό θα έχει ένα κόστος ,καθώς θα οδηγήσει στον ηθικό κίνδυνο. 
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Μία τελική πρόταση για την προστασία των τραπεζών από τις µαζικές αναλήψεις είναι 
για την κυβέρνηση  η προσφορά ασφάλειας των καταθέσεων (Diamond και Dybvig 
(1983) ). Ένα κυβερνητικό σχήµα πλήρους ασφάλειας  εγγυάται στις τράπεζες πλήρη 
ασφάλεια από τις µαζικές αναλήψεις. Ώστόσο, ένα τέτοιο σχήµα δεν συνεπάγεται 
κοινωνική έλλειψη κόστους επειδή η κυβέρνηση θα πρέπει να φορολογήσει άλλους 
τοµείς της οικονοµίας, και εποµένως οδηγεί σε µία πιθανή απώλεια κοινωνικής 
ευηµερίας, όταν της ζητηθεί να παρέχει ρευστότητα ως αποτέλεσµα της χαµηλής 
απόδοσης της τράπεζας ή των µεγάλων πρόωρων αναλήψεων. Η ασφάλεια των 
καταθέσεων µπορεί να οδηγήσει σε ηθικό κίνδυνο. 
 
 
3.1.2 Ασφάλεια των καταθέσεων και ηθικός κίνδυνος 
 
 
H ασφάλεια των καταθέσεων από την κυβέρνηση έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχής στην 
προστασία των τραπεζών από τις µαζικές αναλήψεις, αλλά µε ένα κόστος που οδηγεί 
στον ηθικό κίνδυνο. Προσφέροντας µία εγγύηση ότι οι καταθέτες δεν υπόκεινται σε 
ζηµιά, ο προµηθευτής της ασφάλειας ρευστότητας αντιµετωπίζει τον κίνδυνο τον οποίο 
διαφορετικά θα είχαν δηµιουργήσει. Σαν αποτέλεσµα, εξαφανίζει το κίνητρο των 
καταθετών να επιβλέπουν τις τράπεζες και να ζητούν µία πληρωµή επιτοκίου ανάλογη µε 
τον κίνδυνο της τράπεζας. Επιπλέον, όταν το ασφαλιστικό σχήµα χρεώνει την τράπεζα 
µε ένα ασφάλιστρο σταθερού επιτοκίου η τράπεζα δεν εσωτερικοποιεί  το πλήρες κόστος 
του κινδύνου και εποµένως έχει ένα κίνητρο να αναλάβει µεγαλύτερο ρίσκο. 
 
Ο Merton ενίσχυσε την χρήση της µεθόδου τιµολόγησης του αρµπιτράζ, που αρχικά 
αναπτύχθηκε για την τιµολόγηση δικαιωµάτων επιλογής κοινών µετοχών, για να 
αναλύσει την διάβρωση της ασφάλειας των καταθέσεων στην ανάληψη κινήτρων 
κινδύνου από τις τράπεζες. Μας δείχνει ότι η ασφάλεια των καταθέσεων µπορεί να 
ειδωθεί σαν µία τοποθέτηση ενός δικαιώµατος επιλογής επάνω στην αξία του 
ενεργητικού της τράπεζας µε µία τιµή ίση µε την υποσχόµενη αξία της απόδοσης του 
χρέους της. Εάν το ασφάλιστρο είναι χωρίς κίνδυνο, η τράπεζα µπορεί να αυξήσει την 
αξία της τοποθέτησης της σε δικαίωµα επιλογής µε την αύξηση του κινδύνου του 
ενεργητικού της και / ή τη µείωση της αναλογίας κεφαλαίου προς ενεργητικό. Η επιθυµία 
µιας τράπεζας για κίνδυνο αυξάνεται περισσότερο µε µια αύξηση του ανταγωνισµού 
στον τραπεζικό τοµέα και µία µείωση στην αξία του καταστατικού χάρτη της τράπεζας. 
(Μarcus (1984) και Keeley (1990), Hellman, Murdrock, και Stiglitz (1997) και  Matutes 
και Vives (1998)). 
 
Η ανταλλαγή που εισήχθηκε από την ασφάλεια των καταθέσεων - αποκλείοντας τις 
µαζικές αναλήψεις από τις τράπεζες εις βάρος του ηθικού κινδύνου - έχει δηµιουργήσει 
προτάσεις για την αλλαγή του σχεδιασµού του σχήµατος ασφάλειας των καταθέσεων ή 
την εισαγωγή συµπληρωµατικών κανονισµών που σκοπεύουν στην µείωση του ηθικού 
κινδύνου διατηρώντας παράλληλα την προστασία των καταθετών. Oι πιο συνήθεις 
προτάσεις για την αντιµετώπιση του ηθικού κινδύνου που προκαλείται από την  
ασφάλεια των καταθέσεων, είναι να χρεώσουµε τις τράπεζες ασφάλιστρα που 
σχετίζονται µε τον κίνδυνο και να διακανονίσουµε την κεφαλαιουχική δοµή τους. 
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3.1.3 Είναι πιθανή η αµερόληπτη τιµολόγηση της ασφάλειας  των καταθέσεων ? 
 
Για να εξαλείψουµε το κίνητρο της ανάληψης του κινδύνου που δίνει στις τράπεζες, η 
ασφάλεια των καταθέσεων πρέπει να τιµολογείται µε έναν αµερόληπτο τρόπο. Ωστόσο, 
η ασυµµετρία της πληροφόρησης µπορεί να κάνει την τιµολόγηση των αµερόληπτων 
ασφαλίστρων, αδύνατη ή µη επιθυµητή από την άποψη της ευηµερίας. 
 
Αρχίζοντας µε τον Μerton, (1997), µία τεράστια βιβλιογραφία έχει χρησιµοποιήσει την 
µέθοδο τιµολόγησης του αρµπιτράζ για τον προσδιορισµό του αµερόληπτου 
ασφάλιστρου. Η µέθοδος τιµολόγησης του αρµπιτράζ υποθέτει ότι οι οικονοµικές αγορές 
είναι τέλειες, ο προµηθευτής της ασφάλειας των καταθέσεων έχει τέλεια πληροφόρηση 
σχετικά µε το κίνδυνο του ενεργητικού των τραπεζών, µπορεί να υπολογίσει µε ακρίβεια 
το ενεργητικό των τραπεζών, και ο ηθικός κίνδυνος µε ρητό ή µη τρόπο αποκλείεται. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η ασφάλεια των καταθέσεων, δεν είναι απαραίτητη επειδή 
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για πανικό στον χώρο των τραπεζών. 
 
Για το σκοπό αυτό οι ερευνητές άρχισαν να µελετούν το εφικτό της αµερόληπτης  
τιµολόγησης του ασφαλίστρου, όταν υπάρχει ασυµµετρία στην πληροφόρηση. Οι  Chan,  
Greenbaum και Takor (1992), για παράδειγµα, θεωρούν ένα σκηνικό όπου υπάρχει 
ασυµµετρία πληροφόρησης και ο προµηθευτής της ασφάλειας προσφέρει ένα κατάλογο 
συµβάσεων, όπου κάθε ένας απαιτεί από την τράπεζα να διατηρεί µία συγκεκριµένη 
αναλογία κεφαλαίου προς ενεργητικό και χρεώνοντας το µε ένα δεδοµένο ασφάλιστρο 
για κάθε µονάδα καταθέσεων που διατηρεί. Οι συγγραφείς βρίσκουν ότι είναι αδύνατον 
να εκπληρωθεί η συµβατότητα των κινήτρων, µε την αµερόληπτη τιµολόγηση του 
ασφαλίστρου σε αυτό το σκηνικό. Όταν υπάρχει µόνο αντίθετη επιλογή, η αδυναµία 
αυτή προκύπτει επειδή οι τράπεζες είναι αδιάφορες σε σχέση µε την κεφαλαιακή τους 
δοµή όταν η ασφάλιση τιµολογείται σωστά. Γι ’αυτό προτιµούν ένα χαµηλότερο 
ασφάλιστρο για κάθε θετικό επίπεδο καταθέσεων. Εξαιτίας αυτού, ο οργανισµός µε 
υψηλό κίνδυνο προτιµάει πάντοτε τον κατάλογο των συµβολαίων που επιλέγεται από 
τους οργανισµούς µε χαµηλό κίνδυνο όσο αυτή διαλέγει ένα θετικό επίπεδο καταθέσεων. 
 
Οι Freixas και Rochet (1995) µελετούν το ζήτηµα της συµβατότητας των κινήτρων για 
την αµερόληπτη τιµολόγηση της ασφάλειας των καταθέσεων σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, 
όπου οι τράπεζες είναι πολύτιµες επειδή διαχειρίζονται καταθέσεις. Μας αποκαλύπτουν  
ότι η αµερόληπτη τιµολόγηση είναι εφικτή αλλά όχι επιθυµητή από µία άποψη 
ευηµερίας. Ο λόγος είναι ότι αυτό εµπεριέχει µια επιχορήγηση των λιγότερο 
αποτελεσµατικών τραπεζών από τις πιο αποτελεσµατικές. Αυτή η διαχρηµατοδότηση 
αποτρέπει τις λιγότερο αποτελεσµατικές τράπεζες να µιµούνται τις πιο αποτελεσµατικές, 
βελτιώνοντας την κατανοµή των καταθέσεων, αλλά είναι διαστρεβλωτικό επειδή οδηγεί 
σε αναποτελεσµατική είσοδο και αποφάσεις εξόδου. 
. 
 
3.2 To  αντιπροσωπευτικό επιχείρηµα των καταθετών 
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Το επιχείρηµα του συστηµατικού κινδύνου βασίζεται στην αστάθεια η οποία προκύπτει 
από την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και ρευστότητας των τραπεζών, η οποία τους αφήνει 
µε ένα προυπολογισµό ο οποίος συνδυάζει µία µεγάλη αναλογία υποχρεώσεων µε τη 
µορφή καταθέσεων όψεως µε µία µεγάλη αναλογία ενεργητικού µε τη µορφή µη 
ρευστοποιήσιµων δανείων. Οι Dewatripont και Tirole προτείνουν µία λογική εξήγηση 
για τη ρύθµιση των τραπεζών – την αντιπροσωπευτική υπόθεση – η οποία στηρίζεται 
επάνω στα προβλήµατα εταιρικής διοίκησης τα οποία δηµιουργούνται από τον 
διαχωρισµό της ιδιοκτησίας από το µάνατζµεντ και την ανικανότητα των καταθετών να 
ελέγχουν τις τράπεζες. 
 
Το σηµείο παρέκκλισης του επιχειρήµατος τους είναι ότι οι τράπεζες, όπως οι 
περισσότερες επιχειρήσεις, είναι υποκείµενες σε προβλήµατα ηθικού κινδύνου και 
αντίθετης επιλογής. Εποµένως, είναι σηµαντικό ότι οι επενδυτές τις ελέγχουν. Ο έλεγχος 
είναι πολυδάπανος και απαιτεί µεταξύ άλλων πραγµάτων πρόσβαση στην πληροφόρηση. 
Επιπλέον, είναι επιζήµιος όταν αναπαράγεται από διάφορα συµβαλλόµενα µέρη. Στην 
περίπτωση των τραπεζών αυτό περιπλέκεται από το γεγονός ότι το χρέος των τραπεζών 
διατηρείται κυρίως από µη σκεπτικούς καταθέτες χωρίς την απαραίτητη πληροφόρηση 
για την πραγµατοποίηση αποτελεσµατικού ελέγχου. Επιπλέον, επειδή οι περισσότεροι 
από αυτούς διατηρούν µόνο µία µικρή κατάθεση έχουν µικρό κίνητρο για να 
πραγµατοποιήσουν κάθε µία από τις λειτουργίες που θα απαιτούσε ο έλεγχος µιας 
τράπεζας. Αυτό το πρόβληµα του free-riding δηµιουργεί την ανάγκη για δηµόσια ή 
ιδιωτική αντιπροσώπευση των καταθετών. Αυτή η ανάγκη µπορεί να αντιµετωπιστεί µε 
µία ρύθµιση η οποία µιµείται τον έλεγχο και την επίβλεψη που θα εξασκούσαν οι 
καταθέτες, εάν είχαν την απαραίτητη πληροφόρηση, ήταν ενηµερωµένοι και πλήρως 
συγχρονισµένοι. 
 
Συµπερασµατικά, η έρευνα που παρουσιάστηκε σε αυτή την ενότητα µας δείχνει ότι οι 
τράπεζες παρέχουν την ανώτερη υποκατάσταση διανοµής του κινδύνου όταν 
χρηµατοδοτούν τους εαυτούς τους µε καταθέσεις όψεως. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
ωστόσο, οι µαζικές αναλήψεις στις τράπεζες και οι κρίσεις ίσως να αναπτυχθούν σαν ένα  
φαινόµενο ισορροπίας. Επειδή αυτές είναι δαπανηρές, διάφοροι µηχανισµοί έχουν 
προταθεί για να τις αποκλείσουν. Αυτοί οι µηχανισµοί, ωστόσο, είναι δαπανηροί. Για 
παράδειγµα, η ασφάλεια των κυβερνητικών καταθέσεων  µπορεί να παρέχει τους 
καταθέτες πλήρη ασφάλεια αλλά αποτελεί µία πηγή ηθικού κινδύνου. Αυτά τα 
προβλήµατα παρουσιάζονται συνήθως σαν ένας από τους λόγους για τη ρύθµιση των 
τραπεζών. Άλλη µια λογική εξήγηση για την ρύθµιση των τραπεζών στηρίζεται στα 
προβλήµατα που ο διαχωρισµός της ιδιοκτησίας από τη διαχείριση θίγει για την εταιρική 
διακυβέρνηση. Στην περίπτωση των τραπεζών, αυτά τα προβλήµατα επαυξάνονται από 
το γεγονός ότι οι καταθέτες δεν είναι σε θέση να ελέγχουν τη διοίκηση, καθώς είναι 
µικροί και χωρίς ενηµέρωση. Γι’ αυτό πρέπει να αντιπροσωπεύονται από έναν ρυθµιστή. 
 
 
4. Η ρύθµιση του τραπεζικού κεφαλαίου 
 
Από την δηµιουργική συνεισφορά των Modigliani και Miller το 1958 οι οποίοι έδειξαν 
ότι σε ένα κόσµο χωρίς τριβές µε πλήρη πληροφόρηση και τέλειες αγορές η αξία µίας 
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εταιρείας είναι ανεξάρτητη από την κεφαλαιουχική της δοµή, οι ερευνητές µελέτησαν τις 
επιπτώσεις των παρεκκλίσεων σε αυτό τον κόσµο για την άριστη κεφαλαιουχική δοµή 
µιας εταιρείας. Οι φόροι, τα κόστη της οικονοµικής παρέκκλισης, οι ατέλειες στις αγορές  
του προιόντος, τα κόστη συναλλαγών και η ασυµµετρία των προβληµάτων 
πληροφόρησης είναι κάποια από τα προβλήµατα των τριβών που οι ερευνητές θεώρησαν 
για να εξηγήσουν την κεφαλαιουχική δοµή µιας εταιρείας. Στην περίπτωση των 
τραπεζών, θεώρησαν και άλλους δύο παράγοντες : την πρόσβαση των τραπεζών σε ένα 
δίκτυο ασφαλείας, πιο συγκεκριµένα στην ασφάλεια των καταθέσεων, και το γεγονός ότι 
µικροί και γενικότερα µη ενηµερωµένοι επενδυτές κατέχουν το µεγαλύτερο µέρος του 
χρέους των τραπεζών. 
 
 
4.1 Ρύθµιση του κεφαλαίου και το επιχείρηµα του συστηµατικού κινδύνου 
 
Όπως είδαµε, η ασφάλεια των καταθέσεων, όταν δεν τιµολογείται αµερόληπτα, δίνει στις 
τράπεζες ένα κίνητρο να αυξήσουν τον κίνδυνο, που µπορούν να εκπληρώσουν, για 
παράδειγµα, αυξάνοντας τον κίνδυνο του ενεργητικού τους, ή την µόχλευση τους. Αυτό 
το κίνητρο της ανάληψης κινδύνου, µαζί µε τις ενδεχόµενες εξωτερικότητες που 
πηγάζουν από τις χρεοκοπίες των τραπεζών, αποτέλεσε µία από τις κύριες δικαιολογίες 
για την ρύθµιση του τραπεζικού κεφαλαίου. 
 
Η προηγούµενη βιβλιογραφία για τη ρύθµιση του τραπεζικού κεφαλαίου, Kahane (1977), 
Wallace (1978), και Sharpe (1978), µελετά την αποτελεσµατικότητα των επιπέδων 
κεφαλαίου για τον έλεγχο της φερεγγυότητας  των τραπεζών σε τέλειες αγορές, µε 
δεδοµένα µοντέλα προτιµήσεων. Αυτή η βιβλιογραφία δηµιουργεί ένα ρόλο για την 
ρύθµιση κεφαλαίου µε την εισαγωγή  της ασφάλειας των καταθέσεων. Οι καταθέτες 
είναι πλήρως ασφαλισµένοι, και εποµένως, δεν έχουν κανένα κίνητρο να προσαρµόσουν 
τις ζητούµενες αποδόσεις για τον κίνδυνο που αναλαµβάνεται από την τράπεζα. Επειδή ο 
προµηθευτής της ασφάλειας χρεώνει τις τράπεζες µε ένα ενιαίο ασφάλιστρο και τους 
δίνει ένα κίνητρο να αυξήσουν τον κίνδυνο. Ένα πρόβληµα µε αυτή τη λογική για την 
ρύθµιση του κεφαλαίου προκύπτει όταν οι αγορές είναι τέλειες και δεν υπάρχει 
ασυµµετρία στην πληροφόρηση, η ανάγκη για την ασφάλεια των καταθέσεων δεν είναι 
ξεκάθαρη και όταν υπάρχει µπορεί να τιµολογηθεί κατάλληλα, γεγονός το οποίο 
εξοντώνει το κίνητρο για την ανάληψη κινδύνου. 
 
Αυτό οδήγησε τους ερευνητές στην µελέτη της ρύθµισης του κεφαλαίου σε 
αναποτελεσµατικές αγορές. Μερικοί ερευνητές υιοθέτησαν την προσέγγιση του 
χαρτοφυλακίου των Pyle (1971), Hart και Jafeee (1974), το οποίο µοντελοποιεί την 
τράπεζα σαν ένα χαρτοφυλάκιο µε χρεόγραφα. Οι τραπεζίτες διαλέγουν την σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου τους µε σκοπό να µεγιστοποιήσουν το προσδοκώµενο κέρδος για ένα 
δεδοµένο επίπεδο κινδύνου, θεωρώντας τις αποδόσεις των χρεογράφων ως δεδοµένες. Οι 
Koehn και Santomero (1980) και οι Kim και Santomero (1988) υιοθετούν την 
προσέγγιση αυτή και υποθέτουν, ως µία πληρεξουσιότητα για την µη πληρότητα των 
αγορών, ότι οι τράπεζες αποστρέφονται τον κίνδυνο και εποµένως µεγιστοποιούν µία 
συνάρτηση χρησιµότητας του καθαρού πλούτου της τράπεζας. Μία πιθανή δικαιολόγηση 
για αυτή την πληρεξουσιότητα είναι ότι η τράπεζα κατέχεται και διοικείται από τον ίδιο 
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αντιπρόσωπο, γεγονός το οποίο δε µπορεί να διαφοροποιήσει πλήρως τον κίνδυνο. Η 
εισαγωγή µίας ενιαίας κεφαλαιουχικής απαίτησης περιορίζει το όριο κινδύνου - 
απόδοσης της τράπεζας, αναγκάζοντας την να µειώσει την µόχλευση και να 
αναδιαµορφώσει την σύνθεση του χαρτοφυλακίου των ριψοκίνδυνων µετοχών. Αυτό 
µπορεί να οδηγήσει σε µία αύξηση της  πιθανότητας χρεοκοπίας της τράπεζας επειδή ο 
τραπεζίτης µπορεί να διαλέξει να αποζηµιώσει την απώλεια στην χρησιµότητα από την 
µείωση στην µόχλευση µε την επιλογή ενός πιο επικίνδυνου χαρτοφυλακίου. Οι 
ρυθµιστές µπορούν να εξαφανίσουν αυτό το αντίθετο αποτέλεσµα απαιτώντας από τις 
τράπεζες να συναντήσουν στην πραγµατικότητα µια βασισµένη στο κίνδυνο 
κεφαλαιουχική απαίτηση.  
 
To συµπέρασµα αυτής της βιβλιογραφίας ότι περισσότερο αυστηρά επίπεδα κεφαλαίου 
µπορεί να οδηγήσουν σε µία αύξηση του κινδύνου χρεοκοπίας της τράπεζας, προσέλκυσε 
µεγάλο ενδιαφέρον, και αµφισβητήθηκε από πολλές πλευρές. Ο Rochet (1992) εξετάζει 
δύο χαρακτηριστικά του µοντέλου των  Pyle-Hart-Jafee. Το τραπεζικό κεφάλαιο 
αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο, υποδηλώνοντας 
ότι  οι τράπεζες µπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν την µετοχή τους  σε µία 
δεδοµένη τιµή, ανεξάρτητα από την επενδυτική τους πολιτική, και οι τράπεζες διαλέγουν 
τις πολιτικές τους σαν να ήταν πλήρως υπόχρεες. O Rochet µας δείχνει ότι όταν το 
περιορισµένο παθητικό λαµβάνεται υπόψη και το κεφάλαιο των τραπεζών καθορίζεται 
εξωγενώς σε ένα ορισµένο επίπεδο, η κυρτότητα των προτιµήσεων εξαιτίας του 
περιορισµένου παθητικού µπορεί να κυριαρχήσει της αποστροφής κινδύνου, και η 
τράπεζα, εάν υποκεφαλαποιηθεί, θα συµπεριφερθεί σαν λάτρης κινδύνου. Σε αυτή την 
περίπτωση, ακόµα και µία κεφαλαιουχική ρύθµιση που βασίζεται στον κίνδυνο και κάνει 
χρήση των ΄΄ βασισµένων στην αγορά ’’ σταθµίσεων του κινδύνου, (αυτό είναι, 
σταθµίσεις αναλογικές µε τους συστηµατικούς κινδύνους του ενεργητικού όπως 
µετρώνται µε τους συντελεστές τους ΄΄βήτα’’ της αγοράς ) µπορεί να µην είναι αρκετή 
για να περιορίσει την επιθυµία της τράπεζας για κίνδυνο. Μπορεί να είναι απαραίτητο να 
επιβάλλει µία επιπρόσθετη ρύθµιση, για παράδειγµα, να επιβάλλει στις τράπεζες να 
λειτουργούν µε ένα ελάχιστο επίπεδο κεφαλαίου. 
 
Οι Furlong και Κeeley (1989) και οι Keeley και Furlong (1990) εξετάζουν επίσης την 
αντίθετη επίδραση περισσότερο αυστηρών κεφαλαιουχικών επιπέδων, υποστηρίζοντας 
ότι αυτό το αποτέλεσµα δεν διατηρείται όταν η πιθανότητα για χρεοκοπία της τράπεζας 
και οι επιδράσεις των αλλαγών στην αξία της ασφάλειας των καταθέσεων που 
τοποθετούνται σε δικαιώµατα επιλογής λαµβάνονται κατάλληλα υπόψη. Οι συγγραφείς 
χρησιµοποίουν ένα µοντέλο µεγιστοποίησης της αξίας όπου µία τράπεζα µε δηµόσια 
εµπορεύσιµες µετοχές µεγιστοποιεί την αξία της µετοχής της. ∆είχνουν ότι η τράπεζα δεν 
αυξάνει ποτέ τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου σαν αποτέλεσµα των αυξηµένων επιπέδων 
κεφαλαίου όταν πληρώνει µία ενιαία τιµή για το ασφάλιστρο των καταθέσεων. Ο λόγος 
είναι ότι  η οριακή αξία του δικαιώµατος επιλογής της ασφάλειας των καταθέσεων σε 
σχέση µε το κίνδυνο του ενεργητικού µειώνεται καθώς η µόχλευση µειώνεται. 
Εποµένως, µία αύξηση των επιπέδων κεφαλαίου µειώνει το κίνητρο της τράπεζας να 
αναλάβει κίνδυνο. 
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Μία άποψη κλειδί της σύγχρονης τραπεζικής θεωρίας που δεν συµπεριλήφθηκε σε αυτή 
την βιβλιογραφία είναι η ύπαρξη  ασυµµετριών στην πληροφόρηση. Αυτές είναι 
σηµαντικές επειδή συνδέονται απευθείας µε την ύπαρξη των τραπεζών. Όπως 
προηγουµένως παρατηρήσαµε, µία σηµαντική λειτουργία των τραπεζών είναι ο έλεγχος 
και η εξέταση δανείων. Οι αποδόσεις αυτών των δανείων τότε γίνονται ιδιωτική 
πληροφόρηση για τους διευθυντές των τραπεζών, δίνοντας τους έτσι διακριτική ευχέρεια 
για την επιλογή του ελέγχου και της επίβλεψης των εντάσεων των δανείων. Αυτή η 
διακριτική ευχέρεια µπορεί να οδηγήσει σε ποικίλες µορφές ηθικού κινδύνου όταν τα 
διοικητικά κίνητρα µιας τράπεζας παραµορφώνονται, όπως συµβαίνει όταν υπάρχει 
ασφάλεια των καταθέσεων. Οι Genotte και  Pyle (1991) θεωρούν το ρόλο της 
ασυµµετρίας στην πληροφόρηση υποθέτοντας ότι αποτρέπει µερικές εταιρείες από την 
είσοδο τους από τις αγορές κεφαλαίου. Οι τράπεζες, ωστόσο, µπορούν να ελέγχουν αυτές 
τις εταιρείες και να χορηγούν δάνεια µε θετική καθαρή παρούσα αξία. Αυτό αντιτίθεται 
µε την προηγούµενη βιβλιογραφία όπου οι τράπεζες επενδύουν σε  περιουσιακά στοιχεία 
µε µηδενική καθαρή παρούσα αξία. (επειδή αυτά εµπορεύονται σε τέλειες 
κεφαλαιαγορές). Οι τράπεζες αυτοχρηµατοδοτούνται µε ασφαλισµένες καταθέσεις και 
εποµένως έχουν τα κίνητρά τους διαστρεβλωµένα αναφορικά µε την ανάληψη κινδύνου. 
Μία αύξηση των επιπέδων κεφαλαίου έχει µία διφορούµενη επίδραση στην πιθανότητα 
αποτυχίας. Η παρακινούµενη αύξηση στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου µπορεί να 
αντισταθµιστεί, εξαρτώµενη από την σχέση ανάµεσα στην καθαρή παρούσα αξία των 
δανείων και των επενδύσεων των τραπεζών  σε δάνεια, µε την συνέπεια τη µείωση του 
µεγέθους του τραπεζικού τοµέα. 
 
O Santos  θεωρεί επίσης το ρόλο της ασύµµετρης πληροφόρησης, αλλά σε ένα µοντέλο 
όπου υπάρχει ένα πρόβληµα εντολέα – αντιπροσώπου ανάµεσα στην τράπεζα και την 
εταιρεία που δανείζεται. Το άριστο συµβόλαιο που χρησιµοποιεί η τράπεζα για να 
χρηµατοδοτήσει αυτή την εταιρεία περιέχει ένα συνδυασµό ενός δανείου και ενός 
µεριδίου κοινών µετοχών της εταιρείας. Αυτό το συµβόλαιο διαστρεβλώνεται από το 
γεγονός ότι οι τράπεζες αυτοχρηµατοδοτούνται µε ασφαλισµένες καταθέσεις. Μία 
αύξηση των επιπέδων κεφαλαίου οδηγεί την τράπεζα στο να προσαρµόσει αυτό το 
συµβόλαιο για να εξηγήσει τα µεγαλύτερα κόστη που θα αναλάβει στην περίπτωση της 
χρεοκοπίας (καθώς είναι αναγκασµένη να λειτουργεί µε χαµηλότερη µόχλευση) και του 
υψηλότερου κόστους της χρηµατοδότησης (καθώς το κεφάλαιο είναι πιο ακριβό σε 
σχέση µε τις καταθέσεις ). Αυτή η προσαρµογή στο οικονοµικό συµβόλαιο παρακινεί την 
εταιρεία να µειώσει τον κίνδυνο της, γεγονός το οποίο τελικά µειώνει τον κίνδυνο της 
χρεοκοπίας  της τράπεζας . 
 
Τα προηγούµενα έγγραφα υποθέτουν ότι οι τράπεζες κατέχονται και διαχειρίζονται από 
τον ίδιο αντιπρόσωπο ή ότι δεν υπάρχουν διαµάχες για κέρδος ανάµεσα στους διευθυντές 
και τους κατόχους των µετοχών. Οι Besanko και Kanatas (1996) µελετούν τις επιπτώσεις 
αυτής της υπόθεσης. Στο µοντέλο τους, τα µέλη των τραπεζών κατέχουν µόνο ένα 
µερίδιο των κοινών µετοχών και κάνουν µη παρατηρήσιµες ενέργειες που µεγιστοποιούν 
τον πλούτο τους. Σε αυτό το σκηνικό τα υψηλότερα επίπεδα κεφαλαίου έχουν το σύνηθες 
αποτέλεσµα υποκατάστασης, οδηγώντας, για µία δεδοµένη βάση ενεργητικού, σε µία 
µείωση του κινδύνου του ενεργητικού της τράπεζας. Υπάρχει και το επιπρόσθετο 
αποτέλεσµα της µείωσης της προσπάθειας των µελών καθώς το µερίδιο των κοινών 

 15



µετοχών τους µειώνεται µε την έκδοση κοινών µετοχών από την τράπεζα για να 
ανταποκριθεί στα νέα επίπεδα. Aυτό το διαλυτικό αποτέλεσµα έχει µία αρνητική 
επίδραση στη φερεγγυότητα της τράπεζας, που σε ορισµένες περιπτώσεις αντισταθµίζει 
το αποτέλεσµα υποκατάστασης της µετοχής. 
 
Οι τριβές στην πληροφόρηση µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα αντίθετης 
επιλογής. Οι Bensaid, Pages και Rochet (1995), εξετάζουν τόσο την παρουσία ενός 
προβλήµατος αντίθετης  επιλογής, καθώς η ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας 
αποτελεί ιδιωτική πληροφόρηση του ιδιοκτήτη της τράπεζας, όσο και ενός προβλήµατος 
ηθικού κινδύνου, καθώς τα κέρδη της τράπεζας εξαρτώνται από την µη παρατηρήσιµη 
προσπάθεια που επιλέγεται από τον τραπεζίτη. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη 
βιβλιογραφία η οποία  επικεντρώνεται στις επιδράσεις  της φερεγγυότητας από τη 
ρύθµιση του κεφαλαίου, ο κύριος σκοπός τους είναι η εύρεση της αποτελεσµατικής 
ρύθµισης της φερεγγυότητας που ελαχιστοποιεί τις κοινωνικές απώλειες από την παροχή 
ασφάλειας των καταθέσεων. Βρίσκουν ότι η άριστη ρύθµιση µπορεί να αποκεντρωθεί µε 
την προσφορά στις τράπεζες ενός καταλόγου επιλογών φερεγγυότητας και ποιοτικών 
απαιτήσεων. Oι απαιτήσεις φερεγγυότητας  πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στον 
κίνδυνο και ποιοτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται από την άποψη (απαλής) προσωρινής  
πληροφόρησης, οι οποίες µετρώνται για παράδειγµα, από εκτιµήσεις που διεξάγονται 
από ανεξάρτητες εταιρείες. 
 
Η βιβλιογραφία που ανακεφαλαιώνεται παραπάνω χρησιµοποιεί µια ανάλυση µερικής 
ισορροπίας και εποµένως δεν συλλαµβάνει τα κόστη σε άλλους τοµείς της οικονοµίας 
από µία αύξηση στην ζήτηση κεφαλαίου εξαιτίας των κεφαλαιουχικών επιπέδων. Οι 
Gorton και Winton (1995) δείχνουν ότι αυτά τα κόστη µπορούν να οδηγήσουν τον 
ρυθµιστή να διαµορφώσει ένα επίπεδο κεφαλαίου µικρότερο από αυτό απαιτούνταν µόνο 
για ζητήµατα σταθερότητας. Οι τράπεζες στο µοντέλο τους  παρέχουν ρευστότητα 
προσφέροντας καταθέσεις όψεως και παράγουν πληροφόρηση για τους οφειλέτες η 
οποία χάνεται αν αποτύχουν ή αν αφήσουν την βιοµηχανία. Στην επιλογή των επιπέδων 
κεφαλαίου, ο ρυθµιστής αντιµετωπίζει δύο προβλήµατα : το πρώτο προκύπτει από τα 
κίνητρα συµµετοχής των τραπεζών (αρνητικές εξωτερικότητες από τις χρεοκοπίες των 
τραπεζών οι οποίες κάνουν την κοινωνική αξία του καταστατικού τους χάρτη υψηλότερη 
από την ιδιωτική αξία, δίνοντας στους µετόχους λιγότερα κίνητρα να µαζεύουν κεφάλαιο 
σε σχέση µε το ρυθµιστή), και το δεύτερο από την ατελή υποκατάσταση ανάµεσα στα 
κεφάλαια και τις καταθέσεις. Η αύξηση των κεφαλαιουχικών επιπέδων µειώνει τον 
κίνδυνο τη χρεοκοπίας (αυτό είναι τόσο ιδιωτικά και κοινωνικά επιθυµητό επειδή η αξία 
του καταστατικού χάρτη της τράπεζας χάνεται λιγότερο συχνά), αλλά µειώνει τις 
καταθέσεις (αυτό είναι δαπανηρό επειδή αυτά τα χρεόγραφα είναι λιγότερο 
πληροφοριακά ευαίσθητα σε σχέση µε το κεφάλαιο των τραπεζών και εποµένως 
εξοικονοµούν στο ΄΄lemons cost’’ που προκαλούν οι αντιπρόσωποι όταν 
συναλλάσσονται αργότερα ).  
 
 
4.2 Ασφάλιστρο καταθέσεων και επίπεδα κεφαλαίου: συνδέονται? 
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 Με την απουσία ηθικού κινδύνου, εάν ο προµηθευτής  της ασφάλειας έχει τέλεια 
πληροφόρηση για το κίνδυνο του ενεργητικού της τράπεζας µπορεί να επιτύχει 
αναλογιστική αξιοπιστία εξίσου είτε µε ένα ασφάλιστρο που βασίζεται στον κίνδυνο είτε 
µε επίπεδα κεφαλαίου που σχετίζονται µε τον κίνδυνο (Sharpe (1978) ). Ωστόσο, όταν ο 
προµηθευτής της ασφάλειας είναι ικανός να παρατηρεί τους κινδύνους της τράπεζας 
µόνο µε λάθος, αυτοί οι εναλλακτικοί µηχανισµοί τιµολόγησης δεν είναι πια ισοδύναµοι 
( Flammery (1991) ). Αυτό υποδηλώνει ότι όταν υπάρχουν τριβές στην πληροφόρηση 
είναι πιο χρήσιµο να θεωρήσουµε από κοινού τον σχεδιασµό της ασφάλειας των 
καταθέσεων και των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων. 
  
Οι Giammarino, Lewis  και Sappington (1993), εξετάζουν αυτό το θέµα σε ένα µοντέλο 
όπου ο τραπεζίτης γνωρίζει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων αλλά ο 
ρυθµιστής όχι, και ο τραπεζίτης µπορεί να επηρεάσει αυτή την ποιότητα µέσω της  
επίλογης µίας µη παρατηρήσιµης προσπάθειας. Ο σκοπός του ρυθµιστή είναι να παρέχει 
ασφάλεια των καταθέσεων ενώ θα µεγιστοποιεί την κοινωνική ευηµερία. Σε αυτή την 
περίπτωση, είναι χρήσιµο να προσδιορίσουµε από κοινού το ασφάλιστρο και τα 
κεφαλαιουχικά επίπεδα. Κάτω από το κοινωνικά άριστο σύστηµα του ασφάλιστρου  των 
καταθέσεων, το ασφάλιστρο πρέπει να προσαρµοστεί για την ποιότητα των δανείων του 
χαρτοφυλακίου της τράπεζας, και οι τράπεζες υψηλής ποιότητας επιτρέπεται να έχουν 
µία σχετικά µεγαλύτερη βάση ενεργητικού και αντιµετωπίζουν χαµηλότερες απαιτήσεις 
κεφαλαίου. Οι Freixas και Gabillon (1998) µελετούν την αλληλεπίδραση ανάµεσα στα 
επίπεδα του κεφαλαίου και την ασφάλεια των καταθέσεων όταν υπάρχει αντίθετη 
επιλογή και δείχνουν ότι κάτω από την άριστη ρύθµιση οι ΄΄χαµηλής ποιότητας’’ 
τράπεζες λαµβάνουν µια υπονοούµενη επιχορήγηση. Πληρώνουν ένα υψηλό ασφάλιστρο 
αλλά δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιήσουν τα νέα κεφαλαιουχικά επίπεδα. Οι 
τράπεζες ΄΄υψηλής ποιότητας’’, αντίθετα, πρέπει να ικανοποιήσουν ελάχιστα επίπεδα 
κεφαλαίου αλλά πληρώνουν ένα χαµηλότερο ασφάλιστρο. Η σηµαντικότητα του να έχεις 
το ασφάλιστρο κινδύνου δεµένο µε τα επίπεδα του κεφαλαίου σε αυτό το σκηνικό 
πηγάζει από το γεγονός ότι, εξαιτίας της ατελούς πληροφόρησης, πρέπει να πληρώσεις 
µια ρύθµιση µε µία ανταλλαγή ανάµεσα στα επίπεδα κεφαλαίου και το ασφάλιστρο για 
να αποσπάσεις πληροφορίες και να ελαχιστοποιήσεις το κόστος της παρακίνησης των 
τραπεζών χαµηλής ποιότητας να µιµούνται αυτές της υψηλής ποιότητας. 
 
 
4.3 Ρύθµιση του κεφαλαίου των τραπεζών και το αντιπροσωπευτικό επιχείρηµα των 
καταθετών 
 
Όπως εξηγήσαµε προηγουµένως οι Dewatripont και Tirole (1993a) δικαιολογούν την 
ανάγκη για την ρύθµιση των τραπεζών εξαιτίας των προβληµάτων εταιρικής 
διακυβέρνησης  που προκύπτουν από τον διαχωρισµό της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση. 
Όταν οι τριβές αποτρέπουν την υπογραφή πλήρων συµβολαίων ανάµεσα στους µετόχους 
και τους διευθυντές, η οικονοµική δοµή της εταιρείας είναι σηµαντική επειδή 
προσδιορίζει την κατανοµή των δικαιωµάτων ελέγχου µεταξύ των κατόχων των 
αξιώσεων της εταιρείας. Στην περίπτωση των τραπεζών, µία αποτελεσµατική κατανοµή 
των δικαιωµάτων ελέγχου πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι χρεώστες 
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(προµηθευτές ) της τράπεζας δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τους διευθυντές επειδή είναι 
µικροί και χωρίς ενηµέρωση. Χρειάζονται έναν αντιπρόσωπο. 
 
Στον µοντέλο των Dewatripont και Τιrole, η παρακολούθηση από την πλευρά που 
διεξάγει τον έλεγχο επηρεάζει την επιλογή προσπάθειας των  διευθυντών, που υποτίθεται 
ότι είναι µη παρατηρήσιµη. Η προσπάθεια είναι δαπανηρή, αλλά βελτιώνει την απόδοση 
της τράπεζας. Οι  διευθυντές των τραπεζών δεν ενδιαφέρονται για χρηµατικά κίνητρα, 
αλλά απολαµβάνουν ιδιωτικά οφέλη από την  λειτουργία της τράπεζας µε την απουσία 
παρέµβασης. Η  πλευρά που διεξάγει τον έλεγχο αποφασίζει εάν θα παρέµβει 
βασιζόµενη στην πληροφόρηση που λαµβάνει για την προσπάθεια των  διευθυντών. 
 
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι συγγραφείς δείχνουν ότι το άριστο σχήµα ελέγχου απειλεί 
τον  διευθυντή µε παρέµβαση σε περίπτωση χαµηλής απόδοσης και του εγγυάται µη 
παρέµβαση σαν µία ανταµοιβή για την καλή απόδοση. Αυτό µπορεί να εκπληρωθεί 
αφήνοντας τον έλεγχο  µε σχετικά παθητικούς κατόχους αξιώσεων (προµηθευτές) όταν 
οι τράπεζες αποδίδουν καλά και µεταφέροντας τον στους πιο παρεµβατικούς κατόχους 
αξιώσεων (ο αντιπρόσωπος του προµηθευτή) σε περίπτωση χαµηλής απόδοσης. Το 
κλειδί για αυτό το αποτέλεσµα είναι το γεγονός ότι οι µέτοχοι δεν ευνοούν καµία 
παρέµβαση (επειδή η ανταµοιβή τους είναι κυρτή συνάρτηση των κερδών), ενώ οι 
καταθέτες είναι πιο συντηρητικοί (επειδή η ανταµοιβή τους είναι κοίλη συνάρτηση των 
κερδών). Eπιπλέον, όσο χαµηλότερη είναι η φερεγγυότητα της τράπεζας, τόσο πιο 
µεγάλη είναι η µεροληψία των µετόχων ενάντια στον κίνδυνο και τόσο ασθενέστερη 
είναι η µεροληψία των καταθετών ενάντια στον κίνδυνο (οι καταθέτες γίνονται σαν τους 
κατόχους των κοινών µετοχών όταν η τράπεζα είναι σε µεγάλο βαθµό 
υποκεφαλαιοποιηµένη ). Η αποτελεσµατική ρύθµιση σε αυτό το σκηνικό απαιτεί µία 
αύξηση της παρέµβασης όταν η απόδοση της τράπεζας χειροτερεύει και περιλαµβάνει 
έναν αξιόπιστο µηχανισµό για την µεταφορά του ελέγχου στον ρυθµιστή όταν η 
φερεγγυότητα της τράπεζας είναι χαµηλή. Η ελάχιστη απαίτηση φερεγγυότητας θα 
µπορούσε να αποτελέσει κοµµάτι µίας τέτοιας ρύθµισης εάν προσδιορίζει το κατώφλι για 
την µεταφορά του ελέγχου στον ρυθµιστή. 
 
Ανακεφαλαιώνοντας, η ασφάλεια των καταθέσεων είναι αποτελεσµατική στην 
προστασία των τραπεζών από τις µαζικές αναλήψεις, αλλά διαστρεβλώνει τα κίνητρα 
τους ενάντια στον κίνδυνο. Αυτό το πρόβληµα αποτελεί µία από τις δικαιολογίες για την 
ρύθµιση του τραπεζικού κεφαλαίου. Η προηγούµενη βιβλιογραφία για τα επίπεδα του 
κεφαλαίου µοντελοποιεί τις τράπεζες σαν διαχειριστές χαρτοφυλακίων οι οποίοι 
επενδύουν σε χρεόγραφα  µε µηδενική καθαρή παρούσα αξία και επικεντρώνεται στην 
ερώτηση εάν αυτά µειώνουν τον κίνδυνο φερεγγυότητας  της τράπεζας. Βρίσκουν µικτά 
αποτελέσµατα, τα οποία έχουν τεθεί  µε το αιτιολογικό ότι αυτή η βιβλιογραφία 
παραµελεί τα ειδικά χαρακτηριστικά των τραπεζών και υποθέτει ότι δεν υπάρχει 
ασυµµετρία στην πληροφόρηση ανάµεσα στις τράπεζες και τους ρυθµιστές. 
 
Η έρευνα η οποία µοντελοποιεί τις τράπεζες  σαν εταιρείες που παρέχουν πολύτιµες 
υπηρεσίες µας δείχνει ότι αυξάνοντας τα επίπεδα του κεφαλαίου γενικότερα 
οδηγούµαστε σε ένα αποτέλεσµα υποκατάστασης του ενεργητικού που βελτιώνει τη 
φερεγγυότητα της τράπεζας. Η ικανοποίηση των υψηλότερων επιπέδων ωστόσο είναι 
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δαπανηρή, για παράδειγµα εξαιτίας ενός διαλυτικού αποτελέσµατος, όπου σε αυτή την 
περίπτωση η βελτίωση µπορεί να αναστραφεί. Η έρευνα σε πιο γενικά επίπεδα 
ισορροπίας µας δείχνει ότι ακόµα και µία αύξηση των επιπέδων κεφαλαίου που µπορεί  
να βελτιώσει την σταθερότητα των τραπεζών, µπορεί να µην είναι επιθυµητή καθώς 
µειώνει τις καταθέσεις. Αυτό είναι δαπανηρό επειδή αυτές είναι λιγότερο πληροφοριακά 
ευαίσθητες και εποµένως εξοικονοµούν στο ΄΄lemons cost’’ που προκαλούν οι 
αντιπρόσωποι όταν συναλλάσσονται στην κεφαλαιαγορά. 
 
Η βιβλιογραφία για τον άριστο σχεδιασµό της ρύθµισης βρίσκει αποτελέσµατα που 
εξαρτώνται κάπως από το στόχο κοινωνικής ευηµερίας του ρυθµιστή και από τις τριβές 
στην πληροφόρηση. Μερικές από τις ενδιαφέρουσες απόψεις του είναι ότι εξαιτίας της 
ασύµµετρης πληροφόρησης η ισοµορφία ανάµεσα σε ένα ασφάλιστρο που βασίζεται στο 
κίνδυνο και σε επίπεδα κεφαλαίου που βασίζονται στον κίνδυνο δε διατηρείται πλέον, 
και εποµένως η αποκλειστική εξάρτηση σε κάθε µηχανισµό είναι µη άριστη. Γενικότερα, 
η άριστη ρύθµιση εµπεριέχει ένα κατάλογο ρυθµιστικών οργάνων, τα οποία είναι 
σχεδιασµένα για να αποσπάσουν πληροφορίες από τις τράπεζες και να ελαχιστοποιήσουν 
το κόστος της ΄΄δωροδοκίας’’ των χαµηλής ποιότητας τραπεζών στην προσπάθεια τους  
να µιµηθούν αυτές µε υψηλή ποιότητα. 
 
Τελικά, υπάρχει ένα σκέλος της βιβλιογραφίας το οποίο εξηγεί το ρόλο των 
κεφαλαιουχικών επιπέδων µε βάση τα προβλήµατα εταιρικής διακυβέρνησης των 
τραπεζών που προκύπτουν από τον διαχωρισµό της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση. Επειδή 
οι καταθέτες δεν είναι σε θέση να ελέγχουν τους διευθυντές των τραπεζών, χρειάζεται να 
αντιπροσωπεύονται από ένα ρυθµιστή. Tα κεφαλαιουχικά επίπεδα µπορεί να είναι ένα 
σηµαντικό όργανο για την εκπλήρωση της άριστης διοίκησης των τραπεζών επειδή 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προσδιορίσουν το κατώφλι για την µεταφορά του 
ελέγχου από τους µετόχους στον ρυθµιστή. 
 
 
 
5.Από το σύµφωνο του 1988 στην  πρόταση της Συνθήκης της Βασιλείας 
του 1999 για ένα νέο πλαίσιο 
 
Το Σύµφωνο  Κεφαλαίου της Βασιλείας του 1988 είχε πραγµατοποιήσει  µία σηµαντική 
συνεισφορά για την ανάδειξη της ρύθµισης του τραπεζικού κεφαλαίου. Το Σύµφωνο έχει 
επαινεθεί, για παράδειγµα για την προώθηση της διεθνούς σύγκλισης των επιπέδων 
κεφαλαίου και για την βελτίωση αυτών των επιπέδων σε πολλές χώρες. Με το πέρασµα 
του χρόνου, ωστόσο, οι εννοιολογικοί περιορισµοί µαζί µε την καινοτοµία στην 
οικονοµία δηµιούργησαν κίνητρα και ευκαιρίες ρυθµιστικού αρµπιτράζ κεφαλαίου, και 
συνεπώς οδήγησαν σε µία µείωση της αποτελεσµατικότητας του. Αυτό ήταν το κίνητρο 
για την διεξαγωγή µιας δηµόσιας συζήτησης για τον σχεδιασµό των επιπέδων κεφαλαίου, 
και άσκησε πίεση στις ρυθµιστικές αρχές για την αναθεώρηση του Συµφώνου. Αυτή η 
δηµόσια συζήτηση επικεντρώθηκε αρχικά στις εναλλακτικές προσεγγίσεις για την 
επιβολή επιπέδων  κεφαλαίου που διατυπώθηκαν στην βιβλιογραφία, αλλά ως τα µέσα 
του 1999 είχε επικεντρωθεί στην  πρόταση της Συνθήκης της Βασιλείας για ένα νέο  
πλαίσιο κεφαλαιουχικής επάρκειας.  
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5.1 Το Σύµφωνο Κεφαλαίου του 1988 και οι τροποποιήσεις του 
 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, καθώς το ενδιαφέρον για την οικονοµική υγεία των 
διεθνών τραπεζών αυξήθηκε και τα παράπονα για αθέµιτο ανταγωνισµό µεγάλωσαν, η 
Επιτροπή της Βασιλείας για την Επίβλεψη των Τραπεζών άρχισε να µελετά προτάσεις 
για τον καθορισµό επιπέδων κεφαλαίου για αυτές τις τράπεζες. Μία συµφωνία 
επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 1988 η οποία καθιερώθηκε σταδιακά από τον Ιανουάριο του 
1993. 
 
Το Σύµφωνο του 1988 λάµβανε κατηγορηµατικά υπόψη µόνο τον πιστωτικό κίνδυνο. 
Απαιτούσε από τις  διεθνείς τράπεζες  των χωρών του G10  να διατηρούν ένα ελάχιστο 
συνολικό κεφάλαιο της τάξης του 8% του προσαρµοσµένου στον κίνδυνο ενεργητικού, 
µε τουλάχιστον το µισό από αυτό να ικανοποιείται από την πρώτη σειρά του  κεφαλαίου 
(κεφάλαιο κοινών µετοχών και αποθεµάτων που αποκαλύπτονται δηµόσια ). Η δεύτερη 
σειρά του κεφαλαίου θα µπορούσε να συµπεριλάβει, µεταξύ άλλων οργάνων, υβριδικά 
όργανα χρέωσης κεφαλαίου. Τα προσαρµοσµένα στον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία 
προσδιορίστηκαν σαν το άθροισµα των προσαρµοσµένων στον κίνδυνο περιουσιακών 
στοιχείων εντός και εκτός ισολογισµού. Τα στοιχεία του ενεργητικού που 
συµπεριλαµβάνονται στον ισολογισµό προσδιορίστηκαν στην µία από τις τέσσερις 
κατηγορίες  κινδύνου ( 0% ,20% ,50% και 100% ) και έπειτα σταθµίζονται από το βάρος 
της κατηγορίας. Τα έκτακτα συµβόλαια εκτός ισολογισµού, όπως πιστωτικές επιστολές, 
παράγωγα όργανα και υποχρεώσεις δανείων, τα οποία εµπορεύονται ελεύθερα, πρέπει 
πρώτα να µετατραπούν σε ένα πιστωτικό αντίτιµο και στην συνέχεια πολλαπλασιάζονται 
µε την κατάλληλη στάθµιση του κινδύνου. 
 
Με το πέρασµα του καιρού, το Σύµφωνο είχε περίφηµα εναρµονιστεί για να λαµβάνει 
υπόψη την οικονοµική καινοτοµία και µερικούς από τους κινδύνους που δεν εξέτασε 
αρχικά. Για παράδειγµα, βελτιώθηκε το 1996 για να απαιτεί από τις τράπεζες να 
παραµερίζουν κεφάλαιο για να καλύπτουν τους κινδύνους των απωλειών που 
προκύπτουν από τις κινήσεις των τιµών της αγοράς. Αυτή η  βελτίωση προσδιόριζε µια 
τρίτη σειρά του κεφαλαίου για να καλύψει τους κίνδυνους της αγοράς, και επέτρεψε στις 
τράπεζες  να µετρούν το υπαγόµενο χρέος ( µε µία αρχική προθεσµία τουλάχιστον δύο 
ετών) σε αυτή τη σειρά. 
 
H κύρια καινοτοµία αυτής της βελτίωσης σχετίζεται µε το γεγονός ότι επιτρέπει στις 
τράπεζες να χρησιµοποιούν, σαν εναλλακτική στην καθιερωµένη προσέγγιση, τα 
εσωτερικά τους µοντέλα για να προσδιορίσουν την απαιτούµενη πάγια χρέωση του 
κεφαλαίου για τον κίνδυνο αγοράς. Η καθιερωµένη προσέγγιση προσδιορίζει τις δαπάνες 
κινδύνου που συνδέονται µε κάθε θέση και διευκρινίζει πώς αυτές οι δαπάνες πρόκειται 
να αθροιστούν σε µια συνολική  κεφαλαιακή δαπάνη του κινδύνου της αγοράς. Η 
προσέγγιση των εσωτερικών µοντέλων, αντιθέτως, επιτρέπει σε µία τράπεζα να 
χρησιµοποιήσει το µοντέλο της για τον υπολογισµό της value-at-risk (VaR) στον 
εµπορικό της λογαριασµό, δηλαδή, την µέγιστη ζηµιά που το χαρτοφυλάκιο πρόκειται να 
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υποστεί για µία δεδοµένη χρονική περίοδο µε µία ορισµένη πιθανότητα. Η κεφαλαιακή 
απαίτηση του κινδύνου της αγοράς  προσδιορίζεται µε βάση την εκτίµηση της VaR.  
 
 
5.2 Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον καθορισµό επιπέδων κεφαλαίου 
 
Όταν το Σύµφωνο εισήχθηκε το 1988, ο σχεδιασµός του αµφισβητήθηκε γιατί, µεταξύ 
άλλων πραγµάτων, στις  αναλογίες κεφαλαίων φαίνονταν να υπάρχει έλλειψη 
οικονοµικής θεµελίωσης, οι σταθµίσεις του κινδύνου δεν αντικατόπτριζαν επακριβώς τον 
κίνδυνο του χρεώστη, και δεν µετρούσαν  τα πλεονεκτήµατα της διαφοροποίησης. Με το 
πέρασµα του χρόνου νέες ανησυχίες προέκυψαν για το Σύµφωνο επειδή η οικονοµική 
καινοτοµία έκανε εξαιρετικά πιο εύκολο για τις τράπεζες  να ανακαλύψουν 
΄΄αισθητικές’’ προσαρµογές για την προώθηση των παρουσιαζόµενων τους αναλογιών  
κεφαλαίου χωρίς την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους. 
 
Αυξανόµενος αριθµός στοιχείων για αυτές τις ελλείψεις, σε συνδυασµό µε την εµπειρία 
που συσσωρεύθηκε  από την εισαγωγή του Συµφώνου και την έρευνα που έλαβε χώρα 
στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, παρακίνησε την ανάπτυξη ποικίλων εναλλακτικών 
προσεγγίσεων για το πλαίσιο των κατηγοριών κινδύνου του Συµφώνου για την 
διαµόρφωση κεφαλαιουχικών επιπέδων (Μingo( 2000 )). Σε µία από αυτές τις 
προσεγγίσεις, τη προσέγγιση που βασίζεται στις εσωτερικές εκτιµήσεις (ΙRΒΑ), οι 
τράπεζες θα ορίσουν µία εκτίµηση σε κάθε οφειλέτη βασιζόµενες στα πρότυπα 
εκτίµησης  τους και θα υπολογίσουν την πιθανότητα σφάλµατος (PD) για κάθε µία από 
τις εκτιµήσεις που προσδιορίζουν. Οι ρυθµιστές τότε θα προσδιορίσουν µία συνάρτηση 
για να µετατρέψουν αυτό το διάνυσµα των πιθανοτήτων σφάλµατος σε µία ελάχιστη 
κεφαλαιακή απαίτηση. 
 
Μία άλλη προσέγγιση, η προσέγγιση των πλήρων µοντέλων (FMA), θα επεκταθεί στον 
πιστωτικό κίνδυνο (και  σε πιθανότατα άλλους κινδύνους) της προσέγγισης του 
Συµφώνου για τους κινδύνους της αγοράς. Οι τράπεζες χρειάζεται να αναπτύξουν ένα 
σύστηµα για να εκτιµήσουν (είτε ανεξάρτητα είτε από κοινού) τις συναρτήσεις 
πυκνότητας πιθανότητας για τις απώλειες  σε όλες τις δραστηριότητες των τραπεζών 
(που περιλαµβάνονται στα βιβλιάρια καταθέσεων και στις εµπορικές συναλλαγές ) που 
πηγάζουν από κάθε κατηγορία κινδύνου. Ο ρυθµιστής θα διαµορφώσει την κεφαλαιακή 
απαίτηση έτσι ώστε ένας δεδοµένος πλήρης σκοπός, για παράδειγµα ένα ελάχιστο 
επίπεδο φερεγγυότητας, ικανοποιείται.  
 
Τελικά, κάποιοι πρότειναν την χρησιµοποίηση της προσέγγισης της ΄΄ προδέσµευσης ’’ 
(PCA). Aυτή η προσέγγιση αρχικά σχεδιάστηκε σαν µία εναλλακτική της προσέγγισης 
των εσωτερικών µοντέλων για τους κινδύνους της αγοράς (Kupiec και  O’Brien(1995)). 
Κάτω από την PCA, µία τράπεζα θα προδεσµευθεί σε µία έκθεση µέγιστης ζηµιάς για 
µία δεδοµένη χρονική περίοδο και η δαπάνη του κεφαλαίου θα προσδιορίζεται σαν µία 
συνάρτηση αυτής της έκθεσης στην ζηµιά. Εάν η τράπεζα πραγµατοποιήσει µία 
µεγαλύτερη ζηµιά, θα υποστεί µία ποινή, η οποία µπορούσε να πάρει την µορφή 
χρηµατικών προστίµων, τιµωριών στις δαπάνες του κεφαλαίου ή άλλων περιορισµών 
στις µελλοντικές εµπορικές δραστηριότητες. 
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Πώς αυτές οι προσεγγίσεις συγκρίνονται µε το Σύµφωνο της Βασιλείας του 1988 ? Όπως 
είδαµε προηγουµένως, το Σύµφωνο υιοθέτησε µία προσέγγιση κατηγοριών 
αντιµετωπίζοντας όλες τις τράπεζες µε τον ίδιο τρόπο, και εποµένως δεν δίνει στις πιο 
ασφαλείς τράπεζες το κίνητρο να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από τις πιο επικίνδυνες µε 
σκοπό την εξοικονόµηση κεφαλαίου. Επιπλέον, ο προσδιορισµός των κατηγοριών του 
κινδύνου µε βάση την τάξη του ενεργητικού που αυτό υιοθέτησε, ένα κριτήριο το οποίο  
συσχετίζεται µε τον κίνδυνο χωρίς αυστηρότητα, και ενίσχυσε περισσότερο το κίνητρο 
των τραπεζών να αναπτύξουν πρακτικές ρύθµισης του αρµπιτράζ του κεφαλαίου. Η 
ΙRBA παρουσιάζει µία βελτίωση πάνω σε αυτή την προσέγγιση, επειδή προσδιορίζει τις 
κατηγορίες µε βάση µία µέτρηση του κινδύνου, παρά µε την τάξη του ενεργητικού. Σαν 
αποτέλεσµα, θα επιφέρει ρυθµιστικές κεφαλαιουχικές απαιτήσεις για  την κάθε έκθεση 
σε µία πιο κοντινή προσέγγιση µε τον κίνδυνο του υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου 
και θα δώσει στις τράπεζες καλύτερα κίνητρα να βελτιώνουν τις πρακτικές διαχείρισης 
του κινδύνου, καθώς αυτό θα αντικατοπτρίζεται στις αποταµιεύσεις κεφαλαίων. Ωστόσο, 
η έκταση αυτού του πλεονεκτήµατος εξαρτάται µερικώς από τον τρόπο µε τον οποίο οι 
ρυθµιστές καθορίζουν την πληροφόρηση που παράγεται από τα εσωτερικά µοντέλα της 
οικονοµίας για το ρυθµιστικό κεφάλαιο. Για παράδειγµα, εάν διαµόρφωναν 
κεφαλαιουχικές απαιτήσεις µόνο για ένα µειωµένο αριθµό εκτιµηθέντων κατηγοριών, 
αυτό θα µείωνε, αλλά δεν θα εξαφάνιζε τα κίνητρα για ρυθµιστικό αρµπιτράζ κεφαλαίου. 
Ένα επιπρόσθετο µειονέκτηµα της προσέγγισης του IRBA είναι, όπως µαζί µε το πλαίσιο 
του  Συµφώνου  του 1988, η ανικανότητα του να εξηγήσει τις διαφορές που 
παρουσιάζονται κατά πλάτος των οργανισµών σε θέµατα όπως η διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου. 
 
H FMA και η  PCA δεν αντιµετωπίζουν αυτά τα προβλήµατα, αλλά έχουν τα δικά τους 
µειονεκτήµατα. Αν και εννοιολογικά διαφορετικές, οι δύο προσεγγίσεις συσχετίζονται 
(Rochet (1999)). Στην FMA η πρότερη εξεταστική διαδικασία εγκυρότητας 
(περιλαµβάνει ποινές στην περίπτωση που οι τράπεζες αποτύχουν στο τεστ) χρειάζεται 
να δώσει στην τράπεζα το κίνητρο να αποκαλύψει αληθινά την συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας των ζηµιών του χαρτοφυλακίου της, την οποία ο ρυθµιστής θα 
χρησιµοποιούσε για να διαµορφώσει την κεφαλαιουχική απαίτηση. Στην PCA, η 
συνάρτηση ποινών χρειάζεται να δίνει στις τράπεζες το κίνητρο να διαλέγουν την 
κεφαλαιουχική απαίτηση που ο ρυθµιστής θα είχε επιβάλλει εάν ήξερε την συνάρτηση 
πυκνότητας πιθανότητας των ζηµιών του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Μία πρόκληση 
και για τις δύο προσεγγίσεις είναι το ότι για να υπάρχει συµβατότητα κινήτρων η  
πρότερη εξεταστική διαδικασία και η συνάρτηση ποινών πρέπει να αναφέρονται σε 
συγκεκριµένη τράπεζα γεγονός  το οποίο προκαλεί ερωτήµατα εφικτότητας. Η FMA  
είναι περισσότερο παρεισφρητική στην διαχείριση και απαιτεί από τις τράπεζες να 
απελευθερώνουν περισσότερη πληροφόρηση. Η PCA αντίθετα, επειδή επιβάλλει ποινές 
εκ των υστέρων είναι επιρρεπής σε ένα πρόβληµα χρονικής συνέπειας. Οι ρυθµιστές, για 
παράδειγµα, θα δεχθούν πιέσεις να παραµερίσουν την ποινή στην περίπτωση που αυτή 
θα τους οδηγούσε στην χρεοκοπία. Επιπλέον, εξαιτίας του περιορισµένου παθητικού η 
προσέγγιση δεν προστατεύει ενάντια στις στρατηγικές που θα προκαλέσουν ζηµιά. 
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Συνοψίζοντας, οι νέες προσεγγίσεις οι οποίες διαµορφώνουν κεφαλαιουχικά επίπεδα 
αποµακρύνονται από την προσέγγιση ΄΄ένα µέγεθος-ταιριάζει για όλα’’ του Αρχικού 
Συµφώνου Κεφαλαίου της Βασιλείας. Όλες προσπαθούν να λάβουν υπόψη το γεγονός 
ότι οι τράπεζες είναι καλύτερα πληροφορηµένες σχετικά µε τους κινδύνους τους απ’ ότι 
οι ρυθµιστές. Μερικοί από αυτούς προεκτείνονται και σκοπεύουν να σχεδιάσουν επίπεδα 
συµβατότητας κινήτρων. Αυτές οι προσεγγίσεις, ωστόσο, σε αντίθεση µε τη 
βιβλιογραφία της άριστης ρύθµισης, δεν θεωρούν άλλα ρυθµιστικά όργανα. Αυτή η 
βιβλιογραφία προτείνει ότι ο συνυπολογισµός στον κατάλογο των ρυθµιστικών οργάνων, 
όπως η ασφάλεια των καταθέσεων, η πρόσβαση στον δανειστή της τελευταίας λύσης, η 
πληροφόρηση (η οποία µετράται για παράδειγµα από εκτιµήσεις πρακτορείων) και 
πιθανότατα το σύνολο των υπηρεσιών που οι τράπεζες θέλουν να προσφέρουν, θα 
διευκόλυναν το σχεδιασµό µιας ρύθµισης που δίνει στις τράπεζες το κίνητρο να 
αποκαλύψουν αληθινά τον κίνδυνο τους. Εκτός από τις εννοιολογικές διαφορές ανάµεσα 
στις διάφορες προσεγγίσεις, η εκπλήρωση τους εγείρει διαφορετικές προκλήσεις που 
αφορούν τη µοντελοποίηση και την µέτρηση του  πιστωτικού κινδύνου όπως και των 
απαραίτητων δεδοµένων για την επικύρωση τους. Παρά το γεγονός ότι λαµβάνουµε 
υπόψη την προσέγγιση των πλήρων µοντέλων, αυτά τα θέµατα εφικτότητας οδήγησαν 
την Επιτροπή της Βασιλείας να επιλέξει µία προσέγγιση που θα βασίζεται στα εσωτερικά 
µοντέλα εκτίµησης των τραπεζών στην πρόταση της για την αναθεώρηση του Συµφώνου. 
 
 
 
5.3 Η Πρόταση της Επιτροπής της Βασιλείας για αναθεώρηση του Συµφώνου του 
1988. 
 
 
Τον Ιούνιο του 1999, Η Επιτροπή της Βασιλείας απελευθέρωσε  για σχολιασµό  την 
πρόταση της για ένα νέο πλαίσιο επάρκειας κεφαλαίου. Η πρόταση αποτελείται από τρεις 
πυλώνες : ελάχιστα επίπεδα κεφαλαίου, µια εποπτική διαδικασία αναθεώρησης και 
αποτελεσµατική χρήση της πειθαρχίας της αγοράς (Basel Committee(1999c)). O 
τελευταίος πυλώνας έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει τις τράπεζες να αποκαλύψουν 
πληροφορίες µε σκοπό την επαύξηση του ρόλου των συµµετεχόντων της αγοράς στον 
έλεγχο των τραπεζών. Η Επιτροπή προτείνει στις τράπεζες να αποκαλύψουν 
πληροφορίες για θέµατα όπως τα συστατικά µέρη του ρυθµιστικού κεφαλαίου, τις 
εκθέσεις στον κίνδυνο και τις βασισµένες στον κίνδυνο αναλογίες κεφαλαίου που 
υπολογίστηκαν σε αρµονία µε την µεθοδολογία του Συµφώνου. 
 
 
Ο δεύτερος πυλώνας, η εποπτική διαδικασία αναθεώρησης, σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι 
η κεφαλαιουχική θέση της τράπεζας είναι συνεπής µε το συνολικό  προφίλ του κινδύνου 
της και επιτρέπει την πρώιµη παρέµβαση. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η διαδικασία 
αναθεώρησης θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο αρχών, περιλαµβάνοντας την αρχή 
ότι οι επιβλέποντες θα περιµένουν από τις τράπεζες να λειτουργούν µε παραπάνω  
κεφάλαιο από το ρυθµιστικό ελάχιστο και θα πρέπει να είναι ικανοί να απαιτούν από 
αυτές να διατηρούν κεφάλαιο περισσότερο από αυτό το ελάχιστο, και η αρχή ότι οι 
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επιβλέποντες θα πρέπει να αναζητούν να παρεµβαίνουν σε ένα πρώιµο στάδιο για να 
αποτρέπουν το κεφάλαιο να µειώνεται κάτω από τα συνετά επίπεδα. 
 
Ο πρώτος πυλώνας, οι νέες απαιτήσεις κεφαλαίου, σκοπεύει να καταστήσει τις 
κεφαλαιουχικές  δαπάνες πιο συσχετισµένες µε τον πιστωτικό κίνδυνο του ενεργητικού 
της τράπεζας. Η Επιτροπή επίσης προτείνει την ανάπτυξη δαπανών κεφαλαίου για 
κινδύνους που δεν συµπεριλήφθηκαν στην τρέχουσα Συµφωνία, όπως ο κίνδυνος του 
επιτοκίου στο βιβλιάριο των καταθέσεων και ο λειτουργικός κίνδυνος. Βλέποντας τον 
πιστωτικό κίνδυνο, η Επιτροπή προτείνει µία νέα τυποποιηµένη προσέγγιση και 
ανακοίνωσε ότι θα προτείνει µία εναλλακτική προσέγγιση η οποία θα βασίζεται στα 
πλαίσια των εσωτερικών εκτιµήσεων των τραπεζών. Η νέα τυποποιηµένη προσέγγιση 
διατηρεί µερικά από τα µέρη του Συµφώνου του 1988, όπως οι προσδιορισµοί του 
ρυθµιστικού κεφαλαίου. Η κύρια καινοτοµία της είναι η αντικατάσταση του υπάρχοντος 
σχήµατος σταθµίσεως κινδύνου από ένα σύστηµα όπου οι σταθµίσεις του κινδύνου 
προσδιορίζονται από την εκτίµηση του οφειλέτη, όπως προσδιορίστηκε για παράδειγµα 
από µία εταιρεία εκτιµήσεων. Σύµφωνα µε το προτεινόµενο σύστηµα, για κάθε δεδοµένη 
τάξη οφειλετών, αυτοί µε τις υψηλές εκτιµήσεις έχουν µία στάθµιση κινδύνου µικρότερη 
από 100% αλλά αυτοί µε την χαµηλότερη εκτίµηση έχουν µία στάθµιση κινδύνου 
µεγαλύτερη από 100%. 
 
Σεβόµενοι την πρόταση της Επιτροπής να ορίσει επίπεδα κεφαλαίου βασιζόµενη στα 
πλαίσια των εκτιµήσεων των εσωτερικών µοντέλων, η απελευθέρωση της αναµένεται 
µόνο στις αρχές του 2001. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι τράπεζες θα 
πρέπει να ικανοποιούν µια σειρά από συνθήκες µε σκοπό να ληφθούν υπόψη σε αυτή τη 
προσέγγιση και ότι η πρόταση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο παραλλαγές, µία 
θεµελίωση και µία προχωρηµένη προσέγγιση, µε την τελευταία να βασίζεται σε 
περισσότερες παραµέτρους από αυτές που  εκτιµώνται από τα  µοντέλα των τραπεζών 
 
Μία σύγκριση  µε την βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε προηγουµένως µας δείχνει ότι 
µερικές ιδέες φαίνεται να έχουν ενσωµατωθεί στην πρόταση, και άλλες όχι. Για 
παράδειγµα, η βιβλιογραφία για την άριστη ρύθµιση σε περιβάλλον όπου υπάρχει 
ασύµµετρη πληροφόρηση µας δείχνει ότι  η συµβατότητα των κινήτρων απαιτεί µία 
προσέγγιση ενός καταλόγου µε κανόνες αντί του κανόνα ότι ΄΄ένα µέγεθος-ταιριάζει για 
όλα’’. Η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να υποδεικνύει µία κίνηση σε αυτή την 
κατεύθυνση. Εκτός από την τυποποιηµένη προσέγγιση, περιλαµβάνει επίσης 
πληροφορίες ότι θα υπάρξει µία IRBA, η οποία είναι ένας τρόπος για να αναγνωρίσουµε 
ότι οι τράπεζες είναι καλύτερα πληροφορηµένες για τους κινδύνους τους απ ’ότι οι 
ρυθµιστές και κάνουν χρήση αυτού του πληροφοριακού πλεονεκτήµατος. Επιπλέον, η 
απόφαση της να προσφέρει πολλαπλές παραλλαγές της IRBA ικανοποιεί µία από τις 
απαραίτητες συνθήκες για να προσφερθεί στις τράπεζες ένας κατάλογος  ρυθµίσεων και 
η δυνατότητα να διαχωρίσουν τους εαυτούς τους από τους οµότιµους τους εξαρτώµενοι 
από της προτιµήσεις τους. 
 
Για το εάν ο κατάλογος θα δώσει στις τράπεζες τα κατάλληλα κίνητρα για να 
αποκαλύψουν τις αληθινές τους προτιµήσεις  από το να µιµηθούν τις άλλες θα εξαρτηθεί, 
µεταξύ άλλων πραγµάτων, από τον αντικειµενικό σκοπό των Αρχών για την προσφορά 
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πολλαπλών παραλλαγών, το σχεδιασµό τους, και τις συνθήκες πρόσβασης και εξόδου.   
H πρόταση του Συµφώνου, επειδή θεωρεί µόνο την επάρκεια του κεφαλαίου, φαίνεται να 
µην έλαβε υπόψη της την εικόνα της βιβλιογραφίας ότι γενικότερα είναι επωφελές να 
εξετάζεις  όργανα εκτός από επίπεδα κεφαλαίου στον κατάλογο. Ο συνυπολογισµός  
µερικών οργάνων που προτάθηκαν στην βιβλιογραφία, όπως η ασφάλεια των 
καταθέσεων και η πρόσβαση στον δανειστή της τελευταίας λύσης, ωστόσο, υπερβαίνει 
αυτό που οι επιβλέποντες µπορούν να κάνουν για τους εαυτούς τους και θα απαιτήσει 
την εµπλοκή άλλων αρχών. 
 
Υπάρχουν περιοχές όπου η πρόταση της Επιτροπής θα µπορούσε να είναι σε αρµονία µε 
τη βιβλιογραφία, αλλά µερικές από τις λεπτοµέρειες οι οποίες λείπουν καθιστούν αυτή 
την εκτίµηση δύσκολη. Μία περίπτωση προς συζήτηση είναι ο δεύτερος πυλώνας, η 
εποπτική διαδικασία αναθεώρησης. Ένας από τους δεδηλωµένους σκοπούς του είναι ΄΄να 
παρέχει πρώιµη εποπτική παρέµβαση εάν το κεφάλαιο δεν παρέχει την απαραίτητη 
προστασία απέναντι στο κίνδυνο’’. Αυτή η ιδέα της πρώιµης παρέµβασης φαίνεται να 
µοιάζει την αντίληψη της βιβλιογραφίας για το ρόλο που τα κεφαλαιουχικά επίπεδα 
µπορούν να διαδραµατίσουν στην άριστη διοίκηση των τραπεζών. Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να προσδιορίσουν το έναυσµα για παρέµβαση στην διεύθυνση και 
την µεταβίβαση του ελέγχου από τους µετόχους στον αντιπρόσωπο των καταθετών, την 
επιβλέπουσα αρχή. Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, ωστόσο, τόσο το έναυσµα και οι 
µορφές της παρέµβασης πρέπει να προσδιορίζονται εκ των υστέρων. Η πρόταση της 
Επιτροπής δεν περιλαµβάνει παρόµοιους προσδιορισµούς. Επιπλέον, η συσχετιζόµενη 
φρόνηση µπορεί να αποτελέσει µία πηγή προβληµάτων στην σχέση εντολέα – 
αντιπροσώπου ανάµέσα στις τράπεζες και τους αντιπροσώπους . 
 
Τέλος, υπάρχουν περιοχές όπου δεν είναι δυνατό να εκτιµήσουµε τα νέα επίπεδα 
κεφαλαίου επειδή η συνθήκη δεν αναφέρεται σε αυτά. Αυτή είναι η περίπτωση της 
ελάχιστης κεφαλαιουχικής απαίτησης. Ενώ η συνθήκη δηλώνει ότι ο ορισµός του 
κεφαλαίου δεν θα υποστεί αλλαγές, δεν αναφέρει τα κριτήρια τα οποία θα προσδιορίζουν 
την ελάχιστη κεφαλαιουχική απαίτηση και τον  αντίστοιχο αντικειµενικό σκοπό. 
 
 
 
6.Τελικές Παρατηρήσεις 
 
Παρά την πρόοδο στην έρευνα των τραπεζών ως το 1988, τη χρονιά του Συµφώνου 
Κεφαλαίου της Βασιλείας, δεν υπάρχει ακόµα συναίνεση για τον άριστο σχεδιασµό της 
ρύθµισης του τραπεζικού κεφαλαίου. Υπάρχουν διαφορές  στην άποψη σχετικά µε την 
αποτυχία αγοράς που δικαιολογεί την ρύθµιση των τραπεζικών εργασιών. Υπάρχουν 
διαφορές στα συµπεράσµατα της έρευνας για τον άριστο σχεδιασµό της ρύθµισης του 
κεφαλαίου, παρά το γεγονός ότι εξηγείται από διαφορετικές υποθέσεις µοντέλων. 
Επιπλέον, υπάρχουν πολλές σχετικές ερωτήσεις οι οποίες παραµένουν αναπάντητες. Για 
παράδειγµα, έχουµε ακόµα µία έλλειψη για την πλήρη κατανόηση της σχετικής 
αποτελεσµατικότητας των διάφορων µεσαζόντων  στην επεξεργασία και συγκέντρωση 
της πληροφορίας, και επίσης υπάρχει µία πλήρης έλλειψη κατανόησης του άριστου 
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καταµερισµού του κινδύνου µεταξύ των διάφορων κατόχων των αξιώσεων σε ένα γενικό 
πλαίσιο ισορροπίας . 
 
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι αδυναµίες, η έρευνα που έχει ήδη λάβει χώρα, 
ειδικότερα αυτή που βασίζεται στην σύγχρονη τραπεζική θεωρία, έχει παράγει µερικές 
χρήσιµες απόψεις για το σχεδιασµό των επιπέδων κεφαλαίου. Για παράδειγµα, µας 
δείχνει ότι η αύξηση των επιπέδων της ελάχιστης απαίτησης κεφαλαίου µπορεί να 
βελτιώσει την σταθερότητα των τραπεζών αλλά αποτελεί µία ενδεχόµενη πηγή δαπανών 
µερικές από τις οποίες είναι σχετικά περίπλοκες. Αυξάνοντας τα λειτουργικά κόστη στις 
τραπεζικές επιχειρήσεις µπορούµε να οδηγηθούµε σε αναποτελεσµατικότητες, καθώς η 
διαµεσολάβηση µέσω άλλων οικονοµικών µεσαζόντων δεν είναι ένα τέλειο 
υποκατάστατο γι ’αυτό διαµέσου των τραπεζών. Επιπλέον, η αύξηση του µεριδίου του 
τραπεζικού κεφαλαίου στην οικονοµία µπορεί να είναι δαπανηρή γιατί τα χρεόγραφα δεν 
είναι τέλεια υποκατάστατα. Η έρευνα µας δείχνει ότι υπάρχει αξία στην θεώρηση του 
πληροφοριακού πλεονεκτήµατος των τραπεζών. Σε αυτή τη περίπτωση η συµβατότητα 
των κινήτρων απαιτεί µία ρύθµιση η οποία θα περιλαµβάνει ένα κατάλογο διαφορετικών 
ρυθµιστικών οργάνων. Αναλόγως, θα είναι επωφελές να συµπεριλάβουµε στον κατάλογο 
όργανα εκτός από τα επίπεδα κεφαλαίου. Τέλος, ένα µέρος της έρευνας µας δείχνει την 
σηµαντικότητα των επιπέδων κεφαλαίου στην εκπλήρωση της άριστης διοίκησης των 
τραπεζών καθώς µπορούν να προσδιορίσουν το κατώφλι της παρέµβασης στην 
διαχείριση και της µεταφοράς του ελέγχου από τους µετόχους στον αντιπρόσωπο των 
προµηθευτών, την επιβλέπουσα αρχή. 
 
Η ανάλυση της πρότασης της Επιτροπής της Βασιλείας για ένα νέο πλαίσιο 
κεφαλαιουχικής επάρκειας µας φανερώνει ότι µερικές από τις ιδέες ενσωµατώθηκαν 
µέσα στην πρόταση, τουλάχιστον µε µία απλοποιηµένη µορφή. Αυτό υποδεικνύεται από 
την αντικατάσταση της προσέγγισης ΄΄ένα µέγεθος - ταιριάζει µε όλα’’ του Συµφώνου 
του 1988 µε µία προσέγγιση που περιλαµβάνει ένα κατάλογο επιλογών, η οποία 
προσφέρει στις τράπεζες διαφορετικές παραλλαγές αυτής της ρύθµισης. Σε αντίθεση µε 
την βιβλιογραφία, η πρόταση του καταλόγου δεν περιλαµβάνει ρυθµιστικά όργανα εκτός 
από τα επίπεδα του κεφαλαίου. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι για την περίπτωση 
µερικών οργάνων που προτάθηκαν  στην βιβλιογραφία, όπως αυτά που σχετίζονται µε 
την ασφάλεια των καταθέσεων και την διευκόλυνση του δανειστή της τελευταίας λύσης, 
ο συνυπολογισµός τους στον κατάλογο είναι κάτι παραπάνω από αυτό που µπορούν να 
κάνουν οι επιβλέποντες από µόνοι τους. Περισσότερα  στοιχεία  της πρότασης για την 
απόκτηση µιας εικόνας της βιβλιογραφίας περιλαµβάνει ο δεύτερος πυλώνας, η εποπτική 
διαδικασία αναθεώρησης, η οποία εισήχθηκε για να επιτρέψει την πρώιµη παρέµβαση. 
Εδώ επίσης, η πρόταση δεν ακολουθεί την βιβλιογραφία, καθώς δεν προσδιορίζει εκ των 
προτέρων τόσο τα εναρκτήρια σηµεία όσο και τις αντίστοιχες µορφές εποπτικής 
παρέµβασης. Τέλος. σε λίγες περιοχές, όπως στην ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίου, δεν 
είναι δυνατή η αξιολόγηση της νέας ρύθµισης επειδή η πρόταση της  Επιτροπής είναι 
σιωπηλή για αυτές. 
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