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«Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα,  ηα 

επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο  ηεο 

αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ  έξεπλα θαη ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο φηη, φπσο  απαηηείηαη απφ απηνχο 

ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο  φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε  δεκηνπξγία κνπ». 
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Δπραξηζηίεο 

Καηαξράο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. 

Απφζηνιν Κηφρν, ν νπνίνο απφ ηε πξψηε ζηηγκή κνπ έδεημε εκπηζηνζχλε, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα κε ην έκπξαθην ελδηαθέξνλ ηνπ, ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο, ηα ζρφιηα θαη 

ηηο ζπκβνπιέο ηνπ έθεξα εηο πέξαο κε επηηπρία ηελ παξνχζα εξγαζία. 

Δπίζεο, δελ ζα κπνξνχζα λα κελ αλαθεξζψ, γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο ζηηο 

Γηεζλείο Τπεξεζίεο θαη πλαιιαγέο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνκνλή  πνπ θάζε 

θνξά επεδείθλπαλ ζηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχζα.  

Σέινο έρσ ηελ αλάγθε λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε έλα πξφζσπν ην νπνίν 

πάληα κνπ δίλεη ηε δχλακε θαη ην θνπξάγην λα ζπλερίδσ λα αγσλίδνκαη, ζηε ζχδπγν 

κνπ Δηξήλε.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Κχξηνο άμνλαο ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο 

είλαη ε αλάγθε γηα νκνηνγέλεηα αλάκεζα ζηα επηκέξνπο εγρψξηα ζπζηήκαηα 

επνπηείαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο αιιειεμάξηεζεο ηνπο. Οπζηαζηηθά ε Δπηηξνπή  

πξνθέξεη έλα δίθηπν ζπλερνχο ζπλεξγαζίαο ζηα θξάηε κέιε ηεο, πξνάγνληαο έλα 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε φιεο ηηο επνπηηθέο αξρέο. ηελ εξγαζία καο, ζα 

εμεηάζνπκε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (χκθσλν ηεο 

Βαζηιείαο Ι,ΙΙ θαη ΙΙΙ) θαη ηα πνζνηηθά φξηα φζνλ αθνξά ηηο ειάρηζηεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Με ηηο πξνηάζεηο ηεο ε Δπηηξνπή 

πξνζδνθά ηε δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ θαη θπξίσο πνηνηηθνχ επνπηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ ηξαπεδψλ. Η επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ, απνηειεί ερέγγπν γηα ηε πξφιεςε ησλ 

θξίζεσλ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη 

ν θχξηνο ζηφρνο ηεο. 

 

ABSTRACT 

The main focus of the Basel Committee's regulatory interventions is the need 

for homogeneity between the individual domestic supervisory systems due to their 

high interdependence. In fact, the Commission proposes a network of ongoing 

cooperation in its Member States, fostering a spirit of cooperation among all 

supervisors. In our work, we will look at the Basel Committee's regulatory 

framework (Basel I, II and III) and the quantitative thresholds for banks' minimum 

capital requirements. In its proposals, the Commission expects the creation of a 

single and, above all, qualitative supervisory framework for banks. The 

achievement of this is a guarantee for the prevention of crises that may result in 

ensuring the stability and proper functioning of the global financial system, which 

is its main objective. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Η επνπηεία ηεο δηεζλνχο ηξαπεδηθήο απνηειεί έλα ζρεηηθά πξφζθαην θαηλφκελν 

ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ήηαλ φηη θάζε ξπζκηζηηθή 

παξέκβαζε απνηεινχζε αληίδξαζε ζε θάπνηα ζεκαληηθή δηεζλή ηξαπεδηθή θξίζε. 

Δληνχηνηο, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε δηεζλή παξνπζία παξέκελαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

θάησ απφ ηνλ έιεγρν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο, ελψ ν ππεξ-

εζληθφο ζπληνληζκφο ησλ πξαθηηθψλ ηξαπεδηθήο επνπηείαο εκπνδίζηεθε απφ ζεζκηθέο 

δηαθνξέο, ηδηαίηεξεο εζληθέο ζπλήζεηεο θαη νιηγνπσιηαθέο δνκέο.  

 

Σν 1974 ζπζηάζεθε ε Δπηηξνπή Βαζηιείαο απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο «νκάδαο ησλ Γέθα» «Group of Ten - G-10» (ε 

Διβεηία, νη Η.Π.Α., ε Ιαπσλία, ε Ιηαιία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε 

νπεδία, ν Καλαδάο, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Ιζπαλία, ην Βέιγην θαη ε Οιιαλδία), 

ππφ ηνπο θφιπνπο ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank of International 

Settlements) κε ζηφρν λα απνηειέζεη έλα θφξνπκ δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζίαο ζε 

ζέκαηα ηξαπεδηθήο επνπηείαο. (A brief history of the Basel Committee, 2014) 

 

Η Δπηηξνπή δηαηππψλεη επξέα επνπηηθά πξφηππα θαη θαηεπζχλζεηο θαη πξνηείλεη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο, κε ηελ πξνζδνθία φηη νη επηκέξνπο επνπηηθέο αξρέο ζα ιάβνπλ 

κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο κέζσ ζεζκηθψλ ή άιισλ πξνζαξκνγψλ, νη νπνίεο 

ελδείθλπληαη γηα ηα εζληθά ηνπο ζπζηήκαηα. 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα εξεπλήζνπκε πψο λα αλαδηακνξθσζεί ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ψζηε λα γίλεη πην εχξσζην, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα 

φηη ζα δηαηεξήζεη ηηο δπλαηφηεηέο  ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

ην 1ν Κεθάιαην  παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θάπνηεο εηζαγσγηθέο έλλνηεο φπσο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε 2009-2019, ε Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ θαη νη λέεο 

ηερλνινγίεο ζηηο ηξάπεδεο. 

ην 2ν Κεθάιαην  αλαθέξεηαη ην κνληέιν ηεο δηάξθεηαο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζεη ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ γηα έλα πηζησηηθφ 

ίδξπκα. 
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ην 3ν Κεθάιαην  παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο 

Σξαπεδηθήο Έλσζεο. 

ην 4ν Κεθάιαην  αλαθέξεηαη ε  Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο αιιά θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο Ι.  

ην 5ν Κεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε Βαζηιεία ΙΙ, νη θαλφλεο  θαη ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη.   

ην 6ν Κεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο θαη νη θίλδπλνη πνπ 

ειινρεχνπλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο ΙΙΙ.   

Σέινο, ζην Κεθάιαην 7 παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θαη νη πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ. 

 

1.   

ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ 

1.1 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη κλεκόληα 2009-2019 

Σν 2001,φηαλ ε Διιάδα έγηλε κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο 

(ΟΝΔ) θαη πηνζέηεζε ην εληαίν λφκηζκα, νη νησλνί ήηαλ αίζηνη θαη νη πξνζδνθίεο 

κεγάιεο. Γεκηνπξγήζεθε ηφηε ε εληχπσζε φηη ε έληαμε ζην ζθιεξφ ππξήλα ησλ 

επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ ζα ιεηηνπξγνχζε σο θαηαιχηεο πνπ ζα επηηάρπλε ηελ 

πξαγκαηηθή ζχγθιηζε κε ηηο πξνεγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο ζε νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν. Οη πξνζδνθίεο απηέο δπζηπρψο δελ επαιεζεχζεθαλ. 

Με ηελ εθδήισζε ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ην 2007-2008, ην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ άιιαμε δξαζηηθά. ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ, νη 

ρψξεο κε κεγάιεο δηαξζξσηηθέο αληζνξξνπίεο ππέζηεζαλ ηα ζνβαξφηεξα πιήγκαηα. 

Έηζη, ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 ε ειιεληθή θπβέξλεζε απεχζπλε ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ θαη ζην ΓΝΣ αίηεκα ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο θαη ηνλ επφκελν κήλα 

ππνγξάθεθε ην πξψην Μλεκφλην Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηνπηζησηηθψλ Πνιηηηθψλ. 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ππήξμε λέα ζπκθσλία γηα έλα αλαλεσκέλν πξφγξακκα 
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νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο (δεχηεξν κλεκφλην). Σν ηξίην κλεκφλην άξρηζε ζηηο 19 

Απγνχζηνπ 2015 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 20 Απγνχζηνπ 2018 φπνπ ε Διιάδα πέξαζε 

ζε κεηαπξνγξακκαηηθή παξαθνινχζεζε (γηα πξψηε θνξά απφ ην 2010, ε ρψξα δελ 

εμαξηηφηαλ πιένλ απφ ζπλερή εμσηεξηθά δάλεηα δηάζσζεο). ηηο 2 Μαΐνπ 2019, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

(ΔΣΥ) απνθάζηζε λα επηζηξέςεη ηα 103 εθαη. € απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ επηηνθηαθνχ 

πεξηζσξίνπ (step-up margin) πνπ θαηέβαιε ε Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1εο 

Ιαλνπαξίνπ θαη 17εο Ινπλίνπ 2018. Δπίζεο, γηα ηελ πεξίνδν κεηαμχ 17εο Ινπλίνπ 

2018 θαη 17εο Ινπλίνπ 2019, ην ΔΣΥ απνθάζηζε λα κεηψζεη ζην κεδέλ ην 2% ηεο 

ελίζρπζεο ηνπ επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ, ην νπνίν ζα έπξεπε δηαθνξεηηθά λα 

θαηαβιεζεί ζε νξηζκέλα δάλεηα ηνπ ΔΣΥ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Διιάδα ζα 

εμνηθνλνκήζεη 226 εθαη. €, ελψ ην ζπλνιηθφ φθεινο γηα ηελ Διιάδα απφ ηηο ελ ιφγσ 

απνθάζεηο ζα αλέιζεη ζε  329 εθαη. € (Δπξσπατθφ πκβνχιην, 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/financial-assistance-eurozone-

members/greece-programme/timeline/) 

πγρξφλσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, παξά ηηο κεγάιεο απψιεηεο πνπ ππέζηε, αληηκεηψπηζε απνηειεζκαηηθά, κε 

ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηα 

πξνβιήκαηά ηνπ θαη αλαδηαηάρζεθε ζε ζηέξεεο βάζεηο. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 

πξνσζήζεθε ε αλαθεθαιαηνπνίεζε, εθθαζαξίζηεθαλ θαη εμπγηάλζεθαλ δψδεθα  

ηξάπεδεο, ελψ παξάιιεια απνθεχρζεθε ε κεηάδνζε ηεο θππξηαθήο θξίζεο ζην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. ήκεξα, ε δνκή ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθή απφ εθείλελ πνπ επηθξαηνχζε ζηελ αξρή ηεο θξίζεο. Έρεη εμαιεηθζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ ε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ ιηγφηεξεο 

αιιά ηζρπξφηεξεο ηξάπεδεο (ΣηΔ, Σο σπονικό ηηρ μεγάληρ κπίζηρ, 2014). 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Πάλν Καδάθν («Δλεγσόμενερ σπεοκοπίερ, 

οικονομική κπίζη και μνημόνια 2009-2019», Καζεκεξηλέο Δθδφζεηο 2019) «ε καθξά 

θαη βαζηά θξίζε νθείιεηαη ζε εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο αηηίεο θαη θάζε κία εμεγεί 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο. Ωο πξνο ηηο εμσηεξηθέο, ήηαλ κέξνο θαη απνηέιεζκα ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ μέζπαζε ην 2008. Δπίζεο, νη δηεζλείο θαη 

επξσπατθνί ζεζκνί επέιεμαλ αλαπνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο καθξννηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο ζηελ Διιάδα (θαη αιινχ) θαη, ηέινο, ε ίδηα ε ΟΝΔ δελ δηέζεηε 

κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ ζε θξάηε-κέιε ηεο». 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/timeline/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/timeline/
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζχκθσλα κε ηνλ Πάλν Καδάθν, δξνχζαλ θαη δξνπλ νη 

εζσηεξηθνί παξάγνληεο: «ρεδφλ ζπζηεκαηηθά πνιηηηθέο απνθάζεηο αγλννχζαλ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη, επνκέλσο, απνδηνξγάλσλαλ ηελ 

νηθνλνκία. Η πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή εγεζία (ειίη) ηνπ ηφπνπ ζηήξηδε 

δπζιεηηνπξγηθέο δνκέο ζε θξάηνο θαη νηθνλνκία ηηο νπνίεο ραξαθηήξηδαλ απνθιεηζκνί 

θαη αλνξζνινγηθφηεηα. Δθαξκφδνληαο πειαηεηαθέο πξαθηηθέο, δηάθνξεο κεξίδεο ηεο 

πνιηηηθήο ειίη εμαζθάιηδαλ ηε δηθή ηνπο λνκηκνπνίεζε θαη ηε «ζπλελνρή» ηεο 

θνηλσλίαο γηα φζα απνθάζηδαλ. Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο ινηπφλ είλαη απηνί πνπ 

εμεγνχλ θαηά θχξην ιφγν γηαηί ε ειιεληθή θξίζε ήηαλ ηφζν βαζηά θαη είρε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ ηηο θξίζεηο άιισλ ρσξψλ φπσο ε Κχπξνο θαη ε 

Πνξηνγαιία. Η Διιάδα πξνρψξεζε ηα ρξφληα ησλ κλεκνλίσλ φπσο ν κχζνο ηνπ 

ηζχθνπ:  Ο κπζνινγηθφο καο ήξσαο έζπξσρλε έλα βξάρν πξνο ηελ θνξπθή ηνπ 

βνπλνχ, αιιά φηαλ έθζαλε εθεί ν βξάρνο θπινχζε πξνο ηα θάησ. Ο ίζπθνο ήηαλ 

θαηαδηθαζκέλνο απφ ηνπο ζενχο λα ηνλ ζπξψρλεη πάιη πξνο ηα πάλσ. Η δηαθνξά κε 

ην δξάκα ησλ κλεκνλίσλ είλαη φηη κφλνη καο ξίρλακε ηνλ βξάρν πξνο ηα θάησ».  

Δπνκέλσο, ρσξίο κηα θηιηθή πξνο ηελ αλάπηπμε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη 

κηα θξίζηκε κάδα θηιειεχζεξσλ θαηά βάζε κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα αιιάμνπλ ξηδηθά 

ηηο ζρέζεηο θξάηνπο θαη νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα δελ ζα βγνχκε απφ ην ηέικα ηεο 

ρακειήο αλάπηπμεο θαη δελ ζα απνθχγνπκε κηα λέα θξίζε παξά ηελ πξφζθαηε 

κεηάζεζε απνπιεξσκήο ρξεψλ. Σα επφκελα ρξφληα νθείινπκε λα κεηαηξέςνπκε ηελ 

ππφ εμέιημε ζηαζεξνπνίεζε ζε δπλακηθή αλάπηπμε πάλσ ζε ζηέξεεο βάζεηο. Απηή ε 

κεγάιε πξφθιεζε ζεσξψ φηη ζα πξέπεη λα είλαη ζήκεξα ε θχξηα εζληθή επηδίσμε, ν 

κφλνο -ίζσο- ηξφπνο πνπ ζα εμαζθαιίζεη –έζησ θαη ζην ειάρηζην- φηη νη ζπζίεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ δελ ζα πάλε ρακέλεο. 

 

 

1.2   Νέεο ηερλνινγίεο θαη ηξάπεδεο 

χκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο Οκνζπνλδίαο Σξαπεδνυπαιιειηθψλ 

Οξγαλψζεσλ Διιάδνο (ΙΝ.Δ./Ο.Σ.Ο.Δ.), ν θφζκνο δηαλχεη κηα πεξίνδν κεηάβαζεο 

απφ ηελ Σξίηε ζηελ Σέηαξηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Η νηθνλνκία ηεο 

πιεξνθνξίαο έξρεηαη γηα δεχηεξε θνξά, κεηά ηελ εκθάληζε θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ 
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ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (πξψηνο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο), λα αλακνξθψζεη 

πιήξσο ηε βηνκεραλία καδηθήο παξαγσγήο, ε νπνία βαζηδφηαλ ζηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. Ο πξψηνο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο μεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη ηελ πεξαηηέξσ 

απηνκαηνπνίεζε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο. Ο δεχηεξνο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο, κε 

ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο, ζα θηάζεη 

ζην ζεκείν λα αλαδηαηάμεη νξηζηηθά, ξηδηθά θαη ζε θάζε επίπεδν φρη κφλν ηελ 

νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο εξγαζίαο, αιιά πηζαλψο θαη ηελ ίδηα 

ηε θχζε ηνπο. Σν Παγθφζκην Ιλζηηηνχην McKinsey εθηηκά φηη, ζε ζχγθξηζε κε ηε 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ηνπ ηέινπο ηνπ 18νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα, ε 

δηαηαξαρή ηεο θνηλσλίαο, εμαηηίαο ηνπ δεχηεξνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, 

ζπκβαίλεη δέθα θνξέο πην γξήγνξα θαη είλαη 300 θνξέο κεγαιχηεξε ( Richard Dobbs, 

James Manyika, and Jonathan Woetzel: «The four global forces breaking all the 

trend»).  

 

Ο φξνο «δεχηεξνο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο» νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ηελ 

ηερληθή ελζσκάησζε ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θπβεξλνρψξνπ (CPS: cyber 

physical system) ζηελ παξαγσγή, ηε δηνίθεζε, ηε ρξήζε ηνπ «Γηαδηθηχνπ ησλ 

πξαγκάησλ» θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο. Μηα κειέηε ηνπ National 

Business Research Institute and Narrative Science (National Business Research 

Institute and Narrative Science: «The Rise of AI in Financial Services») απνθάιπςε 

φηη ηα παξαδνζηαθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα βξίζθνληαη αθφκε ζηα πξψηκα 

ζηάδηα ηεο πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηψλ Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, ελψ κφλν ην 32% 

ησλ εξσηεζέλησλ επηβεβαηψλνπλ ηε ρξήζε κεραληζκψλ ζπζηάζεσλ, πξνγλσζηηθψλ 

αλαιχζεσλ, θσλεηηθήο αλαγλψξηζεο θαη άιισλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ.  

 

Η κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ε πεξαηηέξσ 

εμσηεξίθεπζε δξαζηεξηνηήησλ ή ε αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, θπξίσο 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, δελ ήηαλ απνηέιεζκα κφλν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ελφο 

λένπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ θαη ηεο ζηξνθήο ησλ ηξαπεδψλ ζε κία πην 

“πξνζσπνπνηεκέλε” εμππεξέηεζε. Μηα βαζηθή αξρή, ε νπνία ζα πξέπεη λα δηέπεη ηε 

κεηάβαζε ηεο ηξάπεδαο ζηε λέα ςεθηαθή επνρή είλαη ε επηηπρήο θαη ζπλεθηηθή 

ελζσκάησζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Έηζη, ν επηηπρήο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ζε πειαηνθεληξηθέο δνκέο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο 
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(relationship centers), ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηελ θαξδηά ηεο δηαδξαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο , πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία λέσλ εξγαζηαθψλ πξνθίι. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ κειινληηθνχ πκβνχινπ πειαηείαο 

(Relationship Manager), νη ηθαλφηεηεο απηέο εκπεξηέρνπλ ελζπλαίζζεζε, ηθαλφηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο, πεηζψ, θαηαλφεζε, ηερληθή θαζνδήγεζε θαη δηαηζζεηηθή θξίζε. 

Παξάιιεια, νη λέεο κνξθέο εηαηξεηψλ παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ, αιιά θαη ηα λέα θξππηνλνκίζκαηα (bitcoin, litecoin θαη άιια), 

κεηαβάιινπλ πεξαηηέξσ ην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ. Οη κε παξαδνζηαθνί ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο, 

θαζψο ηζρπξίδνληαη φηη κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο απαηηήζεηο 

ησλ πειαηψλ ηνπο. Ήδε αξθεηά ππνθαηαζηήκαηα ησλ «παξαδνζηαθψλ» ηξαπεδψλ 

ζρεδηάδνληαη κε ιηγφηεξν θαη νξηζκέλα ρσξίο θαζφινπ πξνζσπηθφ. Σα «λέα» 

ππνθαηαζηήκαηα απνηεινχλ, πιένλ, ςεθηαθά εμνπιηζκέλνπο ρψξνπο 

απηνεμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ κε ηακπιέηεο θαη λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, έμππλα 

ATM γηα ηε δηελέξγεηα ηππνπνηεκέλσλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ρψξνπο γηα ηελ 

παξνρή άκεζσλ εμαηνκηθεπκέλσλ ζπκβνπιψλ ζε πειάηεο πνπ ην δεηνχλ, κέζσ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ ή ηειεδηάζθεςεο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο Ο.Σ.Ο.Δ. αλαθέξεη φηη 

«ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ηνπ ηξαπεδηθνχ θαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα 

αλακνξθψλεηαη ζηελ επνρή ηεο ςεθηνπνίεζεο αιιά δελ εθιείπεη, θαζψο πνιινί 

πειάηεο επηζπκνχλ αθφκα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο ππνζηήξημεο, 

ελεκέξσζεο θαη ππεξεζηψλ. ε απηφ, ηνπιάρηζηνλ, ην ζηάδην ηεο ςεθηνπνίεζεο ηα 

ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα ζα ζπλερίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ λα ιεηηνπξγνχλ σο θέληξα 

δηαρείξηζεο πειαηψλ θαη εηαηξηθψλ ζρέζεσλ. ην κέιινλ, πηζαλά ηα ππνθαηαζηήκαηα 

λα εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν σο «ηφπνο ζπλάληεζεο» ν νπνίνο ζα ζπκπιεξψλεη ηηο 

παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο». 

 

Οη δηαζέζηκεο ζήκεξα παγθφζκηεο πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηε κεζνιάβεζε ησλ Δηαηξεηψλ Fintech, δίλνπλ κέρξη ην 2021 δηςήθηα 

πνζνζηά αλφδνπ ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο (15,9% ζηα 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ-ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, 36,4% ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

επηρεηξήζεσλ crowdfunding θαη 46,5% ζηηο κηθξνπηζηψζεηο). Ο πην νινθιεξσκέλνο 

νξηζκφο ηεο fintech, ζχκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο, είλαη  απηφο πνπ πηνζεηεί 
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θαη ην πκβνχιην Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (FSB: Financial Stability 

Board): «ε Fintech είλαη κηα λέα ρξεκαηνπηζησηηθή βηνκεραλία πνπ εθαξκφδεη ηε λέα 

ηερλνινγία γηα ηε βειηίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ δηαδηθαζηψλ, πξντφλησλ ή θαη επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ» θαη 

θαηαιήγεη: «Οη πξνθιήζεηο είλαη ηεξάζηηεο, θαζψο ην ράζκα κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ δηεπξχλεηαη, αθνχ ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο πξνρσξά κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο». (ΙΝΔ/ΟΣΟΔ, 2018) 

 

ην  ζρήκα ηεο επφκελεο ζειίδαο απεηθνλίδνληαη νη ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ 

πεξηιακβάλεη ν δεχηεξνο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο. 
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ρήκα 1: Σερλνινγίεο ηνπ 2νπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ  (.Δ.Β., «Φηθιακή 

Δλλάδα, ο δπόμορ ππορ ηην ανάπηςξη», Μάηνο 2017) 
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1.3   Σξάπεδα Γηεζλώλ Γηαθαλνληζκώλ (B.I.S.) 

Η Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for International Settlements – 

B.I.S.) είλαη έλαο  δηεζλήο νξγαληζκφο απνηεινχκελνο απφ θεληξηθέο ηξάπεδεο, 

πνπ «ππνβνεζά ηε δηεζλή λνκηζκαηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη δξα 

σο κηα ηξάπεδα γηα ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο». Γελ βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν θακίαο 

εζληθήο θπβέξλεζεο. Η Σξάπεδα ιεηηνπξγεί κέζα απφ ππνεπηηξνπέο θαη γξακκαηείεο, 

αιιά θαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. Δπίζεο, 

παξέρεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, κφλν φκσο ζηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ή ζε άιινπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δδξεχεη ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο θαη δεκηνπξγήζεθε κε 

ηε πκθσλία ηεο Υάγεο ην 1930. (απφ ηελ Βηθηπαίδεηα) 

χκθσλα κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ 

Γηαθαλνληζκψλ, Piet Clement, ζηελ νκηιία ηνπ ζην δηεζλέο ζπλέδξην νηθνλνκηθήο 

ηζηνξίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην 2018, αλέθεξε φηη «ε B.I.S. έρεη δχν 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο: 1) λα θαλνλίδεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη 2) λα θάλεη 

ηηο απνζεκαηηθέο απαηηήζεηο δηαθαλείο. Αξρηθά δηακνξθψζεθε γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο 

κεηαθνξέο ρξεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ ηαθηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο 

εµθαλίδνληαλ απφ µηα ζπλζήθε εηξήλεο. Μεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν, ε 

αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ηεο ηξάπεδαο πξνηάζεθε ην 1929 απφ ηελ Young Committee, 

σο µέζν κεηαθνξάο ησλ γεξκαληθψλ πιεξσκψλ επηδηνξζψζεσλ. Σν ζρέδην 

ζπκθσλήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε έλα ζπλέδξην ζηε Υάγε θαη 

ζπληάρζεθε έλαο θαηαζηαηηθφο ράξηεο ζην Baden Baden ην Ννέµβξην. Σν 

θαηαζηαηηθφ πηνζεηήζεθε ζε έλα δεχηεξν ζπλέδξην ζηε Υάγε ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 

1930». ήκεξα, ε B.I.S. παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ηε δσδεθακειή 

Γξακκαηεία ηεο θαη µε απηή έρεη δηαδξακαηίζεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ θαζηέξσζε 

ησλ πκθψλσλ ηεο Βαζηιείαο Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ.   

ην βηβιίν ηνπ «Η ζπλεξγαζία ησλ Kεληξηθψλ Σξαπεδψλ ζηελ Σξάπεδα 

Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ, 1930-1973» ν Gianni Toniolo αλαθέξεηαη ζηνλ Luigi 

Luziatti ην 1907, φηη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηηο ΗΠΑ είραλ δεκηνπξγήζεη κηα 

δηεζλή θξίζε ξεπζηφηεηαο (έλαλ «λνκηζκαηηθφ ιηκφ»), απφ ηελ νπνία νη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο πξνζπάζεζαλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο αληίζηνηρεο αγνξέο ηνπο, 

αληαγσληδφκελεο γηα ρξπζφ κέζσ απμήζεσλ επηηνθίσλ θαη άιισλ κέζσλ. χκθσλα 

κε ηνλ Luzzatti, έλαο «λνκηζκαηηθφο πφιεκνο» απηνχ ηνπ είδνπο ήηαλ ηφζν επηδήκηνο 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1_(%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%B3%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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φζν θαη πεξηηηφο. Η «εηξήλε» ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ «εγθάξδηαο 

ζπλεξγαζίαο» ζηελ πξνκήζεηα ρξπζνχ φζσλ ζηεξνχηαλ ξεπζηφηεηαο. Οη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο, ζπλερίδεη ν Luzzatti, δάλεηδαλ ε κία ζηελ άιιε απφ καθξνπξφζεζκν 

ζπκθέξνλ, αιιά ε πνιηηηθή ζα κπνξνχζε λα παξεκπνδίζεη έλα ζαθέο φξακα γηα ην 

θνηλφ νηθνλνκηθφ ηνπο ζπκθέξνλ.  

Δθαηφ δψδεθα ρξφληα αξγφηεξα, ε δηεζλήο ζπλεξγαζία νδήγεζε ζε έλα λέν 

παξάδεηγκα «λνκηζκαηηθήο εηξήλεο»: ηε ζπvηoληζκέλε δξάζε ΗΠΑ, Γεξκαλίαο θαη 

Κίλαο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ status quo ηνπ δνιαξίνπ σο παγθφζκηνπ απνζεκαηηθνχ 

λνκίζκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ θαζεζηψο πξν 

θξίζεο. Ωζηφζν ιφγσ δηαθνξψλ ζε πνιηηηθέο θαη ζηφρνπο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ, ή κάιινλ ιφγσ ησλ θαηαζηξνθηθψλ επηπηψζεσλ ηεο «Μεγάιεο Όθεζεο» 

ηνπ 2007-09, παξακέλνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζρεηηθά µε ην βαζκφ ειέγρνπ ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ησλ απνζεκάησλ, ηνλ νπνίν νη παγθφζκηεο ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο απαηηνχλ ζήκεξα. (πχξνο Βιηάκνο, Κσλζηαληίλνο Γθξάβαο, Δθεκεξίδα 

Βήκα ηεο Κπξηαθήο, 2019) 

 

2.   

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΣΑ ΥΣΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

2.1   Δηζαγσγή 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζπλδένληαη κε ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. πσο είλαη θπζηθφ, νη ηξάπεδεο εκπιέθνληαη πνιχ πην 

ελεξγά ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, αθνχ απηνί ζπλδένληαη άκεζα κε ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Η αζηάζεηα ζηηο δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίαο ζπλδέζεθε κε αξθεηέο θαηαξξεχζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ. ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ αληηκεησπίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, φπσο είλαη ε ηξάπεδα, 

πεξηιακβάλνληαη ν θίλδπλνο αγνξάο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, ν 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ρψξαο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ν 

θίλδπλνο επηηνθίσλ. Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ είλαη θξίζηκε 
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ζηελ απφδνζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. (Π. Δ. Πεηξάθεο, «Γηαρείξηζε 

θηλδχλνπ», Δ.Κ.Π.Α., 2004) 
 

ηνλ θίλδπλν αγνξάο, νη απφηνκεο αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ ή 

αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε 

αληίζηνηρεο απφηνκεο κεηαβνιέο ησλ απνδφζεσλ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ.  

Χο πηζησηηθόο θίλδπλνο νξίδεηαη ν θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη κηα ηξάπεδα λα 

αζεηήζνπλ νη πηζηνχρνη ηεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληί ηεο. Ο θίλδπλνο απηφο 

πξνέξρεηαη απφ ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, δειαδή ηε ρνξήγεζε δαλείσλ 

θαη σο εθ ηνχηνπ ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ απνηειεί 

πςειή πξνηεξαηφηεηα γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Η Σξάπεδα ππνινγίδεη ηνλ 

πηζησηηθφ ηεο θίλδπλν ηφζν ζε επίπεδν πηζηνχρνπ μερσξηζηά, ππνινγίδνληαο ηνλ 

θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη κε ηε ρνξήγεζε θαηαλαισηηθψλ, ζηεγαζηηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, αιιά θαη ζε επίπεδν ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ (loan 

portofolio), δειαδή ηνλ ζπλνιηθφ πηζησηηθφ ηεο θίλδπλν, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ ηεο αλαγθψλ βάζεη ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο. 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο έρεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δελ είλαη 

θαηεγνξίεο αιιά πάλε ρξνληθά (Απ. Κηφρνο, εκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο «Γιασείπιζη 

Σπαπεζικών Κινδύνων», ΠΑ.ΜΑΚ., 2018): 

1. Κίλδπλνο αζέηεζεο Δίλαη ε πηζαλφηεηα ν αληηζπµβαιιφµελνο λα πησρεχζεη 

πξηλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απέλαληη µαο. Σνλ θίλδπλν 

πηψρεπζεο ηνλ κεηξνχκε κε ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο. 

 

2. Κίλδπλνο έθζεζεο πλδέεηαη µε ην πνζφ πνπ ζα ράζνπκε ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξμεη πξφβιεκα ζηε ζπλαιιαγή. Απηφ ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζαλ ην θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο, δειαδή ην πφζν ζα µαο ζηνηρίζεη γηα λα αληηθαηαζηήζνπκε 

ην ζπκβφιαην πνπ απέηπρε µε θάπνην άιιν ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ηη 

αλακέλνπκε λα επαλαθηήζνπκε (recovery) απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. 

 

3. Κίλδπλνο αλάθηεζεο. Πνζνζηφ επαλάθηεζεο (Recovery rates). Δίλαη ην 

πνζνζηφ ησλ απαηηήζεψλ µαο πνπ ζα ιάβνπκε ζε πεξίπησζε πνπ ν 

αληηζπµβαιιφµελνο πησρεχζεη. 
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ηα πην ζχγρξνλα κνληέια κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλήθνπλ κεηαμχ άιισλ ην 

Moody’s KMV θαη ην Credit Metrics. 

Σν ππφδεηγκα KMV ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν Merton, γηα λα ππνινγίζεη ηε 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο. Αλαπηχρζεθε ην 1993 θαη 

ην ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 2000 ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 

επηρεηξήζεηο. Σν κνληέιν απηφ απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά βήκαηα: 

1. Σελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο κεηαβιεηφηεηάο 

ηεο,  

2. Σνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο απφ ηε ρξενθνπία θαη 

3. Σελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο.  

Σν Credit Metrics είλαη έλα ππφδεηγκα εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

πνπ αλαπηχρζεθε ην 1997 απφ ηε JP Morgan θαη βαζίδεηαη ζηε κεζνδνινγία «Αμία 

ζηνλ Κίλδπλν» (Value at Risk-VaR), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο (market risk). Πην ζπγθεθξηκέλα ην ππφδεηγκα απηφ κεηξά ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο πηζηνιεπηηθήο απψιεηαο ηνπ δαλεηδφκελνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αζεηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ππάξρεη κεηαβνιή 

ζηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ αμηνιφγεζε. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε (credit rating), ηνλ πίλαθα κεηάβαζεο φπνπ απεηθνλίδνληαη 

νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηε κία πηζησηηθή δηαβάζκηζε ζηελ άιιε, ηα πνζνζηά 

αλάθηεζεο ζηελ πεξίπησζε αζέηεζεο θαη ηέινο ηα πηζησηηθά πεξηζψξηα, κπνξνχλ λα 

ππνινγίζνπλ ηελ αμία θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ δαλεηαθψλ ηίηισλ. 

 

Λεηηνπξγηθόο  θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη κία επηρείξεζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη νθείιεηαη ζπλήζσο ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, «ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ αλεπαξθείο ή απνηπρεκέλεο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, αλζξψπνπο θαη ζπζηήκαηα ή απφ εμσηεξηθά γεγνλφηα».  

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο ζε ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ νθείιεηαη 

ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα αλαθέξεηαη ζε δεκίεο πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθιεζνχλ 

http://www.euretirio.com/2010/06/paragogi.html
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απφ λπλ ή ηέσο εξγαδφκελνπο ηνπ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 

θίλδπλνη ζηεξίδνληαη θαηά βάζε, έκκεζα ή άκεζα, ζηηο δπζιεηηνπξγίεο ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ηα πιεξνθνξηαθά ή κεραλνινγηθά ζπζηήκαηα (informational systems, 

hardware) δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ ρξεκαηηθέο απψιεηεο ιφγσ ηεο απξφβιεπηεο 

κεξηθήο ή νιηθήο θαηάξξεπζήο ηνπο ή ηεο παξαβίαζήο ηνπο εθ ησλ έζσ. Η κέζνδνο 

Value at Risk (VaR) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο είλαη ε αβεβαηφηεηα έγθαηξεο ξεπζηνπνίεζεο κίαο 

επέλδπζεο (γηα παξάδεηγκα νκφινγν) φηαλ δελ κπνξεί λα πσιεζεί αξθεηά γξήγνξα 

γηα λα απνηξέςεη ή λα κεηξηάζεη κία απψιεηα θεθαιαίνπ. Γειαδή ελψ κηα επέλδπζε 

κπνξεί λα είλαη αλάγθε λα πσιεζεί άκεζα, κηα αλαπνηειεζκαηηθή δεπηεξνγελήο 

αγνξά κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ ξεπζηνπνίεζε ή λα πεξηνξίζεη ηα θεθάιαηα πνπ 

παξάγνληαη απφ απηή. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο 

ρξεζηκνπνηνχκε ηε κέζνδν θαζαξήο ξεπζηφηεηαο θαη ηε κέζνδν Peer Group 

Comparisons. Καηά ηελ έθζεζε θαζαξήο ξεπζηφηεηαο κεηξάκε φια ηα ζηνηρεία απφ 

ηα νπνία πξνέξρεηαη ε ξεπζηφηεηα. Καηά ηνλ ηξφπν Peer Group Comparisons 

κεηξάκε ηε ξεπζηφηεηα  ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζε ζχγθξηζε κε άιια πηζησηηθά 

ηδξχκαηα κέζσ δεηθηψλ. εκαληηθή κέζνδνο είλαη επίζεο ην νηθνλνκηθφ άλνηγκα 

(financing gap). Σν νηθνλνκηθφ άλνηγκα ηζνχηαη κε ηελ δηαθνξά ηνπ κέζνπ φξνπ 

δαλείσλ κε ην κέζν φξν θαηαζέζεσλ. Φπζηθά ππάξρνπλ πην παξαδνζηαθέο νδνί 

κέηξεζεο ηνπ θίλδπλνπ, φπσο ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ φζν πην ζπρλά γίλεηαη ζε 

πίλαθεο κέηξεζεο  ηεο ξεπζηφηεηαο . Δίλαη κηα πεξηζζφηεξν εκπεηξηθή κέζνδνο πνπ 

δίλεη φκσο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 

θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ κε βάζε ηα φξηα ξεπζηφηεηαο πνπ επηιέγεη λα ηεξήζεη. 

Μπνξεί λα παξαηεξεί ηηο εθξνέο ξεπζηφηεηαο θαη λα θαιχπηεη άκεζα ηα 

ρξεκαηνδνηηθά θελά. 

 

 

2.2 Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ θαη ην κνληέιν ηεο δηάξθεηαο  

http://www.euretirio.com/2010/03/reustotita.html
http://www.euretirio.com/2010/07/omologo-omologia.html
http://www.euretirio.com/2010/06/ependysi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/defterogenis-agora.html
http://www.euretirio.com/2010/06/defterogenis-agora.html
http://www.euretirio.com/2010/06/paragogi.html
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Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ζηνλ ηζνινγηζκφ κηαο εηαηξείαο ηα 

ζηνηρεία αιιάδνπλ ηελ αμία ηνπο φηαλ κεηαβάιιεηαη ην επηηφθην (δηαηξαπεδηθφ 

euribor). Τπάξρνπλ ηξία ππνδείγκαηα εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ, ην 

ππφδεηγκα ιεθηφηεηαο, ην ππφδεηγκα δηάξθεηαο θαη ην ππφδεηγκα θπξηφηεηαο. Ο 

θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηε δηαθνξά ιεθηφηεηαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, φζν θαη απφ ην εάλ ηα ζηνηρεία 

απηά θέξνπλ θπκαηλφκελν ή ζηαζεξφ επηηφθην. Απμνκεηψζεηο ησλ επηηνθίσλ κπνξνχλ 

λα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο επί ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 

ηξαπεδψλ: 

(α) φηαλ ε ιεθηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ ζπκθσλεί κε απηή 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ θαη   

(β) φηαλ ν φγθνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ θέξεη θπκαηλφκελν 

επηηφθην είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ φγθν ηνπ παζεηηθνχ πνπ επίζεο θέξεη 

θπκαηλφκελν επηηφθην. Τπάξρνπλ δηάθνξα ππνδείγκαηα (κνληέια ιεθηφηεηαο, 

δηάξθεηαο θαη θπξηφηεηαο) κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί ν 

θίλδπλνο επηηνθίσλ. (Απ. Κηφρνο, εκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο «Γιασείπιζη Σπαπεζικών 

Κινδύνων», ΠΑ.ΜΑΚ., 2018) 

Σν κνληέιν ηεο δηάξθεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζεη ηνλ 

θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ γηα έλα πηζησηηθφ ίδξπκα. Γηα λα γίλεη απηφ ρξεηαδφκαζηε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνπκε 

ην ράζκα ηεο δηάξθεηαο. Γηα λα κελ έρνπκε θίλδπλν επηηνθίνπ ζα πξέπεη λα 

ηαηξηάμνπκε ηελ δηάξθεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ηε δηάξθεηα ελφο 

ζηνηρείνπ ηνπ παζεηηθνχ ηα νπνία είλαη επαίζζεηα σο πξνο ηηο κεηαβνιέο ησλ 

επηηνθίσλ. Σν πνζφ ηεο κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο ζέζεο εμαξηάηαη απφ:  

 Σν ράζκα δηάξθεηαο,  ην νπνίν έρεη πξνζαξκνζζεί λα αληηθαηνπηξίζεη θαη ηε 

κφριεπζε (DE-DΠ*α) φπνπ DΠ = δηάξθεηα ηνπ παζεηηθνχ, DE= δηάξθεηα ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη α= Π/Δ  είλαη έλα κέηξν πνπ δείρλεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κφριεπζε.  

a. Δάλ (DE-DΠ*α)>0 θαη ηα επηηφθηα απμάλνληαη (κεηψλνληαη), ε θαζαξή 

ζέζε ζα κεησζεί (απμεζεί).  
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b. Δάλ (DE-DΠ*α)<0 θαη ηα επηηφθηα απμάλνληαη (κεηψλνληαη), ε θαζαξή 

ζέζε ζα απμεζεί (κεησζεί).  

c. Δάλ DE-DΠ*α=0, ε θαζαξή ζέζε δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο 

ησλ επηηνθίσλ. 

 Σν κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην ελεξγεηηθφ ηφζν 

κεγαιχηεξε ζα είλαη ε κεηαβνιή ηεο θαζαξήο ζέζεο απφ ηελ αιιαγή ησλ 

επηηνθίσλ.  

 Σν κέγεζνο ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ. ζν κεγαιχηεξε είλαη απηή ε 

κεηαβνιή ηφζν πεξηζζφηεξν επεξεάδεηαη ε θαζαξή ζέζε ηεο ηξάπεδαο.  

2.2.1 Παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ κνληέινπ ηεο δηάξθεηαο από ηα 

ηξαπεδηθά ηδξύκαηα 

Έζησ φηη ην ελεξγεηηθφ κηαο ηξάπεδαο αλέξρεηαη ζε €800.000.000 κε κέζε 

δηάξθεηα 6 έηε, ελψ νη θαηαζέζεηο ηεο είλαη €700.000.000 κε κέζε δηάξθεηα 3 έηε. Η 

θαζαξή ζέζε είλαη €100.000.000. Καηά πφζν ζα κεηαβιεζεί ε θαζαξή ζέζε ηεο 

ηξάπεδαο αλ ηα επηηφθηα απμεζνχλ απφ 12% ζε 13%; 

Θα έρνπκε  

ΓΚΘ= -[ DE-( DΠ*α)]*Δ*[Γi*(1+i)]= - [6 – (0,8785 * 3)]*  

800.000.00*(0,01*1,12)= - 24.107.143€  

Η θαζαξή ζέζε ηεο ηξάπεδαο κεηψλεηαη θαηά €24.107.143 ή θαηά 24,1% απφ ηελ 

αξρηθή ηεο ζέζε. Σν πνζφ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ κεηά ηελ αχμεζε ζα 

είλαη €757.142.857 θαη €681.250.000 αληίζηνηρα. Οη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη 

ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα γηα ηνλ εθκεδεληζκφ ηνπ θηλδχλνπ επηηνθίσλ είλαη: 

 • κείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ,  

• αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ παζεηηθνχ θαη 

• αχμεζε ηεο κφριεπζεο. 
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2.2.2 Γηαρείξηζε ηνπ ράζκαηνο ηεο δηάξθεηαο θαη νη δπζθνιίεο 

εθαξκνγήο ηνπ 

Η δηαρείξηζε ηνπ ράζκαηνο ηεο δηάξθεηαο κπνξεί λα είλαη είηε ακπληηθή είηε 

επηζεηηθή.  Ακπληηθή ζηξαηεγηθή ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο πξνζπαζεί λα 

απνκνλψζεη ηελ θαζαξή ζέζε απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ.  Δπηζεηηθή 

ζηξαηεγηθή ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε πξνζπαζεί λα επσθειεζεί απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

επηηνθίσλ θαη λα απμήζεη ηελ θαζαξή ζέζε. Δπηηπρήο επηζεηηθή ζηξαηεγηθή 

πξνυπνζέηεη ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ησλ επηηνθίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξφβιεςε 

είλαη ιαλζαζκέλε θαη ε ηξάπεδα αθνινπζεί επηζεηηθή ζηξαηεγηθή, ε ζέζε ηεο ζα 

ρεηξνηεξέςεη.    

Δάλ αλακέλεηαη αχμεζε ησλ επηηνθίσλ, ε θαηάιιειε επηζεηηθή ζηξαηεγηθή 

είλαη ε επίηεπμε αξλεηηθνχ ράζκαηνο δηάξθεηαο. Η ηξάπεδα ζα πξνζπαζήζεη γηα 

παξάδεηγκα λα πξνσζήζεη βξαρππξφζεζκα δάλεηα, λα επελδχζεη ζε βξαρππξφζεζκα 

νκφινγα θαη λα πξνζειθχζεη καθξνπξφζεζκεο θαηαζέζεηο. Δάλ αλακέλεηαη κείσζε 

ησλ επηηνθίσλ ε ζηξαηεγηθή ηεο ηξάπεδαο ζα είλαη αθξηβψο ε αληίζεηε.    

Οη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ δηάξθεηαο έρνπλ σο εμήο («Κίνδςνορ 

επιηοκίων και ηο ςπόδειγμα ηηρ διάπκειαρ», πιαηθφξκα Compus ΠΑ. ΜΑΚ.):      

i. Γπζθνιία αιιαγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ: Σν επηρείξεκα εδψ είλαη φηη δελ είλαη εχθνιν γηα έλα πηζησηηθφ 

ίδξπκα λα κεηαβάιιεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα πξνζαξκφζεη ηε δηάξθεηά ηνπο νχησο ψζηε λα εθκεδεληζζεί ν 

θίλδπλνο ησλ επηηνθίσλ. Αλ θαη ζην παξειζφλ απηή ε αλαπξνζαξκνγή ήηαλ 

δχζθνιε, ζήκεξα κε ηελ χπαξμε ησλ δηαθφξσλ παξαγψγσλ πξντφλησλ ε 

ηξάπεδα κπνξεί λα θάλεη ηελ θαηάιιειε αλαπξνζαξκνγή.  

ii. Η εθκεδέληζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη έλα δπλακηθφ θαη φρη ζηαηηθφ πξφβιεκα: 

Έζησ φηη ζήκεξα ν εθκεδεληζκφο ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

αγνξάδνληαο έλα εμαεηέο νκφινγν κε δηάξθεηα 5 έηε. Μεηά φκσο απφ έλαλ 

ρξφλν ε ιεθηφηεηα ηνπ νκνιφγνπ είλαη 5 έηε θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηάξθεηά 

ηνπ επίζεο κηθξαίλεη. Η δηάξθεηα ηψξα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηνλ επελδπηηθφ 

νξίδνληα ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο ππφθεηηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ. 
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iii. Αλάγθε ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ: Γηα λα ππνινγηζζεί ε δηάξθεηα κηαο 

ηξάπεδαο ρξεηάδνληαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξεκαηνξξνέο ησλ 

δηαθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ αθνχ νη θαηαζέζεηο θαη νη 

ρξεκαηνξξνέο δελ είλαη γλσζηέο.   

iv. Μεγάιεο αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ θαη θπξηφηεηα: Η δηάξθεηα απνηειεί έλαλ 

αθξηβή ηξφπν κέηξεζεο ηεο επαηζζεζίαο ηεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πξντφληνο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ είλαη κηθξέο 

θαη δελ μεπεξλνχλ ηε κηα κνλάδα βάζεο (0,01%), (100 κνλάδεο βάζεο είλαη 

1%). ζν κεγαιχηεξε είλαη ε αιιαγή ησλ επηηνθίσλ ηφζν ρεηξφηεξε γίλεηαη ε 

αθξίβεηα ηεο δηάξθεηαο ζηε κέηξεζε ηεο επαηζζεζίαο ηεο αμίαο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξντφληνο. 

 

 

3.   

ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΝΧΖ, ΔΝΗΑΗΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

Η Σξαπεδηθή Έλσζε απνηειεί ζχζηεκα ηξαπεδηθήο επνπηείαο θαη εμπγίαλζεο πνπ 

ιεηηνπξγεί βάζεη θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ. Αθελφο, εγγπάηαη ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ επξσδψλε θαη επξχηεξα 

ζηελ Δ.Δ. θαη, αθεηέξνπ, δηαζθαιίδεη φηη ε εμπγίαλζε ησλ κε βηψζηκσλ ηξαπεδψλ 

γίλεηαη ρσξίο λα δαπαλεζνχλ ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη κε ειάρηζηε 

επίπησζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Μέιε ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο είλαη φια ηα 

θξάηε ηεο επξσδψλεο θαη ηα θξάηε κέιε εθηφο επξσδψλεο πνπ επηιέγνπλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ. Οη ρψξεο εθηφο επξσδψλεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ Σξαπεδηθή 

Έλσζε εθαξκφδνληαο ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

(Δπξσπατθφ πκβνχιην, https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/). 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/
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πγθεθξηκέλα, ε Σξαπεδηθή Έλσζε, ε νπνία απνηειεί απαξαίηεην ζπκπιήξσκα 

ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ) θαη ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, 

θαζηζηά δπλαηή ηελ ελαξκφληζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζε ζέκαηα επνπηείαο, εμπγίαλζεο 

θαη ρξεκαηνδφηεζεο ζε επίπεδν Δ.Δ. θαη ππνρξεψλεη ηηο ηξάπεδεο ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ λα ηεξνχλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο. Δηδηθφηεξα, κε ηνπο θαλφλεο απηνχο 

εμαζθαιίδεηαη φηη νη ηξάπεδεο αλαιακβάλνπλ ιεινγηζκέλνπο θηλδχλνπο θαη, φηαλ 

ππνπίπηνπλ ζε ζθάικαηα, θαιχπηνπλ ηηο δεκίεο ηνπο θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα λα θιείζνπλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο γηα ηνλ θνξνινγνχκελν. 

Η δεκηνπξγία ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο δεκηνπξγήζεθε ην 2012 σο απάληεζε ζηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη άιιαμε ηε κνξθή ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Δ.Δ. δηφηη 

εηζήγαγε λέα ζηνηρεία,  φπσο είλαη ην εληαίν εγρεηξίδην θαλφλσλ, ν Δληαίνο επνπηηθφο 

κεραληζκφο (SSM) πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 2014, ν Δληαίνο Μεραληζκφο 

Δμπγίαλζεο (SRM) πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 2016 θαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα 

Αζθάιηζεο Καηαζέζεσλ (EDIS).  

Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Έλσζεο είλαη (Διιεληθή 

Έλσζε Σξαπεδψλ, https://www.hba.gr/EuropeanAssociation) : 

1. ν Δληαίνο Δπνπηηθόο Μεραληζκόο (Single Supervisory Mechanism) πνπ ηέζεθε 

ζε ιεηηνπξγία ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2014, 

2. ν Δληαίνο Μεραληζκόο Δμπγίαλζεο (Single Resolution Mechanism) θαη ην Δληαίν 

Σακείν Δμπγίαλζεο (Single Resolution Fund) πνπ αλακέλεηαη λα ηεζνχλ ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία απφ ην 2016, θαη 

3. ην Δληαίν Δγρεηξίδην Καλόλσλ (Single Rulebook), ην νπνίν πεξηιακβάλεη θνηλνχο 

θαλφλεο γηα ηα 28 θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε: 

 ηελ πξφζβαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ πξνιεπηηθή 

επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο (CRD IV), 

 ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο πνπ νθείινπλ λα εθπιεξψλνπλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα (CRR), 

 ηελ αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (BRRD), θαη 

 ηελ εγγχεζε θαηαζέζεσλ (DGSD). 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.el.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/single-resolution-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/single-resolution-mechanism_en
https://www.hba.gr/EuropeanAssociation
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3.2 Δληαίνο Δπνπηηθόο Μεραληζκόο (Single Supervisory 

Mechanism) 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ: Δγσειπίδιο Δποπηείαρ ηος 

ΔΔΜ, 2018) φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ  Δληαίν  Δπνπηηθφ  Μεραληζκφ (ΔΔΜ) 

ελλννχκε ην ζχζηεκα ηξαπεδηθήο επνπηείαο ζηελ Δπξψπε, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

ΔΚΣ θαη ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ. Οη βαζηθνί ζθνπνί 

ηνπ είλαη: 

 ε δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επξσζηίαο ηνπ επξσπατθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 ε ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο νινθιήξσζεο θαη ζηαζεξφηεηαο, 

 ε δηαζθάιηζε ζπλεπνχο επνπηείαο. 

Ο ΔΔΜ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δχν ππιψλεο ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο ηεο ΔΔ. Ο 

δεχηεξνο είλαη ν Δληαίνο Μεραληζκφο Δμπγίαλζεο. 

Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (Single 

Supervisory Mechanism) ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2014 απνηέιεζε ηελ απαξρή κηαο λέαο 

επνρήο γηα ην επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαζψο ε επνπηεία ησλ ζπζηεκηθά 

ζεκαληηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαηέζεθε ζε κηα ππεξεζληθή αξρή, ηελ ΔΚΣ. 

Ο Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ 1024/2013 

ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αλάζεζε ζηελ ΔΚΣ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, απνηειεί έλα λέν ζεζκηθφ κφξθσκα 

ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ: 

 ε ΔΚΣ αλέιαβε ηελ άκεζε πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ 123 κεγαιχηεξσλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (θαζψο θαη ησλ 1.104 ζπγαηξηθψλ ηνπο) πνπ εδξεχνπλ 

ζε θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο,  

 ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο πνπ νθείινπλ λα εθπιεξψλνπλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα (CRR), ελψ 

 ε άκεζε πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ ππνινίπσλ (πεξίπνπ 3.500) πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζπλερίδεη λα αζθείηαη απφ ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο (δειαδή ζηε 
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ρψξα καο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο), ππφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη 

ηηο νδεγίεο ηεο ΔΚΣ. 

ηελ άκεζε επνπηεία ηεο ΔΚΣ ππάγνληαη θαη ηα ηέζζεξα (4) ειιεληθά ζπζηεκηθά  

πηζησηηθά ηδξχκαηα. Ο Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο πεξηιακβάλεη ηελ ΔKT θαη 

ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ 

θξαηψλ-κειψλ («ζπκκεηέρνληα θξάηε-κέιε»), νη νπνίεο είλαη θεληξηθέο ηξάπεδεο ή 

αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο (ζε νξηζκέλα θξάηε-κέιε έρνπλ αλαηεζεί επνπηηθά 

θαζήθνληα θαη ζε αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή θαη ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα). 

Δηδηθφηεξα νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ-κειψλ ζηνλ 

Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ είλαη νη εμήο: 

Απζηξία: Finanzmarktaufsicht 

Βέιγην: Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique 

Γαιιία: Autorite de controle prudentiel et de resolution 

Γεξκαλία: Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht 

Διιάδα: Bank of Greece  

Δζζνλία: Finantsinspektsioon 

Ηξιαλδία: Central Bank of Ireland  

Ηζπαλία: Banco de Espana 

Ηηαιία: Banca d’ Italia 

Κύπξνο: Central Bank of Cyprus 

Λεηνλία: Finansu un kapitala tirgus komisija 

Ληζνπαλία: Lietuvos bankas 

Λνπμεκβνύξγν: Commission de Surveillance du Secteur Financier 

Μάιηα: Malta Financial Services Authority 

Οιιαλδία: De Nederlandsche Bank 
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Πνξηνγαιία: Banco de Portugal 

ινβαθία: Narodna banka Slovenska 

ινβελία: Banka Slovenije 

Φηλιαλδία: Finanssivalvonta 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ πεξηιακβάλνληαη 

νη αθφινπζεο επνπηεπόκελεο νληόηεηεο πνπ εδξεχνπλ ζε ζπκκεηέρνληα θξάηε-κέιε: 

 πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

 ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ (financial holding companies), 

 κεηθηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ (mixed financial holding 

companies), 

 ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζε κε ζπκκεηέρνληα 

θξάηε-κέιε. 

θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο ζεκαληηθέο, νη νπνίεο επνπηεχνληαη απφ ηελ 

ΔΚΣ, θαη ηηο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο, νη νπνίεο επνπηεχνληαη απφ ηηο εζληθέο επνπηηθέο 

αξρέο. 

Μία επνπηεπφκελε νληφηεηα ή έλαο ηξαπεδηθφο φκηινο ζεσξείηαη 

ζεκαληηθή/ζεκαληηθφο γηα ηελ Έλσζε, εάλ ην ελεξγεηηθφ ηεο επνπηεπφκελεο 

νληφηεηαο ή ηεο εγθαηεζηεκέλεο ζε ζπκκεηέρνλ θξάηνο-κέινο κεηξηθήο επηρείξεζεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ, αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ: 

1. ζε 5 δηζ. επξψ, θαη 

2. ζην 20% ηνπ ΑΔΠ ηνπ ζπκκεηέρνληνο θξάηνπο-κέινπο ζην νπνίν εδξεχεη. 

Έλαο ηξαπεδηθφο φκηινο ραξαθηεξίδεηαη ζεκαληηθφο, εθφζνλ ε κεηξηθή επηρείξεζε 

έρεη ζπζηήζεη ζπγαηξηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπκκεηέρνληα 

θξάηε-κέιε θαη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 ην ελεξγεηηθφ ηνπ νκίινπ ππεξβαίλεη ηα 5 δηζ. επξψ, θαη 
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 είηε ε αμία ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ππεξβαίλεη ην 20% 

ηεο αμίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

 είηε ε αμία ησλ δηαζπλνξηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ππεξβαίλεη ην 20% ηεο 

αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 

Ωο δηαζπλνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη δηαζπλνξηαθέο ππνρξεψζεηο ελφο 

ηξαπεδηθνχ νκίινπ λννχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο 

αληίζηνηρα έλαληη αληηζπκβαιινκέλνπ πνπ είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν πνπ εδξεχεη ζε άιιν ζπκκεηέρνλ θξάηνο-κέινο ηεο Σξαπεδηθήο 

Έλσζεο (Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, 

https://www.hba.gr/EuropeanAssociation?sectiontype=SSM) 

 

3.2.1 Σα όξγαλα ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνύ Μεραληζκνύ 

Σα ξγαλα ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ έρνπλ σο εμήο: (ΔΚΣ: Δγσειπίδιο 

Δποπηείαρ ηος ΔΔΜ, 2018)  

 

1. Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Πξφθεηηαη γηα ην βαζηθφ φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΚΣ. 

Απαξηίδεηαη απφ ηα έμη (6) κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΔΚΣ θαη 

ηνπο Γηνηθεηέο ησλ Δζληθψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

επξσδψλεο. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ 

Αληηπξφεδξν θαη ηέζζεξα άιια κέιε. Σα κέιε απηά δηνξίδνληαη απφ ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην κε εηδηθή πιεηνςεθία, θαηά ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ, 

κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. ην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ, ην θχξην 

θαζήθνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ 

Απφθαζεο πνπ ηνπ ππνβάιιεη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

 

2. Δπνπηηθό πκβνύιην 

https://www.hba.gr/EuropeanAssociation?sectiontype=SSM
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Πξφθεηηαη γηα έλα εζσηεξηθφ φξγαλν ηεο ΔΚΣ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί. 

Γεδνκέλνπ φηη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην δελ έρεη θαλνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο, γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππνβάιιεη ζρέδηα Απφθαζεο ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΔΚΣ, ηα νπνία εγθξίλνληαη ζε πεξίπησζε κε δηαηχπσζεο 

αληηξξήζεσλ απφ ην ηειεπηαίν εληφο δέθα (10) εκεξψλ. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην 

ηεο ΔΚΣ απνηειείηαη απφ έλαλ Πξφεδξν, έλαλ Αληηπξφεδξν, ηέζζεξηο 

εθπξνζψπνπο ηεο ΔΚΣ (ηα θαζήθνληά ηνπο κπνξνχλ λα κε ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηε λνκηζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΔΚΣ) θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο αξκφδηαο εζληθήο 

αξρήο θάζε θξάηνπο κέινπο πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ ΔΔΜ. 

3. Δπηηξνπή κεζνιάβεζεο 

Η άζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ ΔΚΣ 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζεθφλησλ ηεο πνπ αθνξνχλ ηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

θαζεθφλησλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη επνπηηθψλ θαζεθφλησλ, ε Δπηηξνπή 

Μεζνιάβεζεο παξεκβαίλεη ζε πεξίπησζε δηάζηαζεο απφςεσλ ζε ζρέζε κε 

αληίξξεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επί ζρεδίνπ απφθαζεο ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Η επηηξνπή κεζνιάβεζεο απαξηίδεηαη απφ έλα κέινο αλά 

ζπκκεηέρνλ θξάηνο-κέινο, επηιεγφκελν κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

4. Γηνηθεηηθό πκβνύιην Δπαλεμέηαζεο 

Γηελεξγεί αλεμάξηεηε εζσηεξηθή δηνηθεηηθή επαλεμέηαζε ησλ 

επνπηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΔΚΣ θαη δηαζθαιίδεη φηη νη απνθάζεηο απηέο 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Αίηεκα επαλεμέηαζεο 

κπνξεί λα ππνβάιεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν επεξεάδεηαη 

άκεζα απφ επνπηηθή απφθαζε ηεο ΔΚΣ. Σν πεδίν ηεο εζσηεξηθήο δηνηθεηηθήο 

επαλεμέηαζεο θαιχπηεη ηε δηαδηθαζηηθή θαη νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο Απφθαζεο πξνο ηνλ Καλνληζκφ 1024/2013. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην Δπαλεμέηαζεο απνθαίλεηαη επί ηνπ παξαδεθηνχ ηεο αίηεζεο 

επαλεμέηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γλσκνδνηεί ην πνιχ εληφο δχν (2) κελψλ απφ 

ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο θαη ηελ παξαπέκπεη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία λένπ ζρεδίνπ Απφθαζεο. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην αμηνινγεί 
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ηε γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Δπαλεμέηαζεο θαη ππνβάιεη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ λέν ζρέδην Απφθαζεο. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην Δπαλεμέηαζεο απαξηίδεηαη απφ πέληε κέιε, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αληηθαζίζηαληαη απφ δχν αλαπιεξσηέο. Σα πέληε ηαθηηθά κέιε θαη νη δχν 

αλαπιεξσηέο δηνξίδνληαη γηα πεληαεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. 

Πξφθεηηαη γηα πξφζσπα, κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ή άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ 

ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΚΣ ή ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

 

3.3 Δληαίνο  Μεραληζκόο Δμπγίαλζεο (Single Resolution 

Mechanism) 

Δμπγίαλζε είλαη ε αλαδηάξζξσζε ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απφ αξρή 

εμπγίαλζεο κε ηε ρξήζε κέηξσλ/εξγαιείσλ εμπγίαλζεο κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηνπ 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπλέρηζεο ησλ θξίζηκσλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ ηδξχκαηνο, ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ 

θφζηνπο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο. (Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ, 

https://www.centralbank.cy/el/resolution) 

Απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2016, ν Δληαίνο Μεραληζκφο Δμπγίαλζεο (ΔΜΔ-SRM) 

φπσο πξνλνείηαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 806/2014, ηέζεθε ζε ηζρχ σο ν δεχηεξνο 

ππιψλαο ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

απνηπρίαο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ππφθεηηαη ζηνλ Δληαίν Μεραληζκφ 

Δπνπηείαο (ΔΜΔ-SSM) κε θεληξηθνπνηεκέλε εμνπζία γηα ιήςε απφθαζεο ζε ζρέζε 

κε ζέκαηα εμπγίαλζεο ε νπνία έρεη αλαηεζεί ζην Δληαίν πκβνχιην Δμπγίαλζεο 

(ΔΔ). Η απνζηνιή ηνπ ΔΔ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο εμπγίαλζεο ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ κε ειάρηζην αληίθηππν ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ-

κειψλ θαη πέξαλ απηψλ. Με άιια ιφγηα, ζηφρνο φισλ απηψλ ησλ νξγάλσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ Σξαπεδηθή Έλσζε είλαη λα απνθεπρζεί ην ληφκηλν ησλ ηξαπεδηθψλ 

ρξενθνπηψλ ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ, ην νπνίν πξνθιήζεθε απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο ακεξηθαληθήο Lehman Brothers ην 2009.  

https://www.centralbank.cy/el/resolution
https://srb.europa.eu/en/content/what-bank-resolution
https://srb.europa.eu/en/content/what-bank-resolution
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Ο ΔΜΔ απνηειείηαη απφ ην Δληαίν πκβνχιην Δμπγίαλζεο, απφ θνηλνχ κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην (ECOFIN), θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο εζληθέο 

αξρέο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ. Σν πκβνχιην Δμπγίαλζεο (Δπξσπατθφ 

πκβνχιην, https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/single-resolution-

mechanism/): 

 απνθαζίδεη ηα πξνγξάκκαηα εμπγίαλζεο γηα ηηο πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο (πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ εμπγίαλζεο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ εληαίνπ ηακείνπ εμπγίαλζεο) 

 είλαη άκεζα ππεχζπλν γηα ηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη εμπγίαλζεο ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ θαη ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο, νη νπνίεο 

ηεινχλ ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

 είλαη ππεχζπλν γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο εμπγίαλζεο, αζρέησο ηνπ κεγέζνπο ηεο 

ηξάπεδαο, εθφζνλ ε εμπγίαλζε απαηηεί πξνζθπγή ζην Δληαίν Σακείν 

Δμπγίαλζεο 

 θέξεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο θαη 

κπνξεί, σο εθ ηνχηνπ, αλά πάζα ζηηγκή λα απνθαζίζεη λα αζθήζεη ηηο 

εμνπζίεο ηνπ έλαληη νηαζδήπνηε ηξάπεδαο 

Σν Δληαίν πκβνύιην Δμπγίαλζεο απαξηίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ θαη ηέζζεξα 

αθφκε κέιε πιήξνπο απαζρφιεζεο (άξζξν 43 ζε ζπλδ. κε άξζξν 56). Η ζεηεία ησλ 

κνλίκσλ κειψλ ηνπ Δληαίνπ πκβνπιίνπ Δμπγίαλζεο είλαη πεληαεηήο θαη κε 

αλαλεψζηκε. Καη’ εμαίξεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 παξ. 7, ε ζεηεία ηνπ πξψηνπ 

πξνέδξνπ πξνβιέπεηαη σο ηξηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κηα θνξά γηα πέληε 

επηπιένλ έηε. Σν πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε δχν ζπλφδνπο: 

 ηελ εθηειεζηηθή ζχλνδν (άξζξν 53), ζηελ νπνία κεηέρνπλ σο άλσ 

κφληκα κέιε, θαη νη αξρέο εμπγίαλζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ην εθάζηνηε ίδξπκα. Μέιε κε δηθαίσκα ςήθνπ 

είλαη ν εθηειεζηηθφο πξφεδξνο, ηα 4 κέιε πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη  

εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

πξνβιεκαηηθή ηξάπεδα θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ή νη ζπγαηξηθέο ηεο, 

 θαη 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/
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 ηε ζχλνδν νινκέιεηαο (άξζξα 49-52) ζηελ νπνία κεηέρνπλ, πέξα ησλ 

κνλίκσλ κειψλ, θαη νη εζληθέο αξρέο εμπγίαλζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ. Μέιε κε δηθαίσκα ςήθνπ είλαη ν 

εθηειεζηηθφο πξφεδξνο, ηα 4 κέιε πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 

εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ αξρψλ εμπγίαλζεο (1 απφ θάζε θξάηνο κέινο 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ηξαπεδηθή έλσζε). 

 

Σν Δληαίν Σακείν Δμπγίαλζεο (Single Resolution Fund) είλαη έλα ηακείν πνπ 

ζπζηήλεηαη ζε ππεξεζληθφ επίπεδν. θνπφο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ, αθνχ εμαληιεζνχλ άιιεο επηινγέο, φπσο ην εξγαιείν 

δηάζσζεο κε ίδηα κέζα. Σν ηακείν ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ζπλεηζθνξέο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Οη εηζθνξέο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε εζληθφ 

επίπεδν ζα κεηαθέξνληαη ζην Δληαίν Σακείν Δμπγίαλζεο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξφζβαζε ζην Σακείν είλαη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη ησλ αξρψλ ηεο δηάζσζεο 

κε ίδηα κέζα πνπ νξίδνληαη ζηελ νδεγία γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ζηνλ θαλνληζκφ γηα ηνλ εληαίν κεραληζκφ εμπγίαλζεο. 

Σν Δληαίν Σακείν Δμπγίαλζεο πξνβιέπεηαη λα ζπγθεληξψζεη πφξνπο νη νπνία ζα 

αλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην 1% ηνπ πνζνχ ησλ εγγπεκέλσλ θαηαζέζεσλ φισλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε. Σν 

επίπεδν-ζηφρνο ηνπ Σακείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 69 ηνπ Καλνληζκνχ, ζα 

ζπγθεληξσζεί εληφο κίαο νθηαεηίαο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016.  

 

3.4 Δληαίν  Δγρεηξίδην Καλόλσλ (Single Rulebook) 

 

Σν εληαίν εγρεηξίδην θαλφλσλ απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο 

θαη, γεληθφηεξα, ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο Δ.Δ. 

Απνηειείηαη απφ λνκηθέο πξάμεηο πξνο ηηο νπνίεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη φια 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ΔΔ. Οη ππιψλεο ηνπ εληαίνπ εγρεηξηδίνπ θαλφλσλ 

είλαη νη εμήο: 
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 ε νδεγία ΙV γηα ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη ν θαλνληζκφο γηα ηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο 

 ε ηξνπνπνηεκέλε νδεγία γηα ηα ζπζηήκαηα εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ 

 ε νδεγία γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε 

 

Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ 

είλαη κέξνο ηνπ εληαίνπ εγρεηξηδίνπ θαλφλσλ ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο θαη κεηαθέξνπλ 

ζηε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. ηε ζπκθσλία ηεο Βαζηιείαο ΙΙΙ (αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 6), 

δειαδή ηα δηεζλψο ζπκθσλεζέληα πξφηππα ηξαπεδηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.  

ηηο 26 Ινπλίνπ 2013 δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο: 

ε Οδεγία 2013/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

«ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ 

πξνιεπηηθή επνπηεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/87/ΔΚ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 

2006/48/ΔΚ θαη 2006/49/ΔΚ», γλσζηή σο CRD IV, θαη 

Καλνληζκόο (ΔΔ) 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 648/2012», γλσζηφο σο CRR. 

Με ηνλ Καλνληζκφ 575/2013 θαη ηελ Οδεγία 2013/36/ΔΔ ελζσκαηψζεθαλ ζην 

επξσπατθφ δίθαην νη θαλφλεο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία, γλσζηνχ σο «Βαζηιεία ΙΙΙ», κε ηνπο νπνίνπο 

επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ εθ ησλ αλεπαξθεηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, φπσο αλαδείρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο ηνπ 2007-2009. 

Οη θαλφλεο ζε επίπεδν Δ.Δ. γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ 

ηξαπεδψλ (νδεγία γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ ηξαπεδώλ - 

BRRD) δηέπνπλ ηελ πξφιεςε ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή 
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εμπγίαλζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. Δπνκέλσο, ε 

νδεγία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκέιηα ηνπ εληαίνπ εγρεηξηδίνπ θαλφλσλ.  

Οη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/59/ΔΔ εμνπιίδνπλ ηηο εζληθέο αξρέο ησλ θξαηψλ 

κειψλ κε θνηλέο εμνπζίεο θαη εξγαιεία ηα νπνία απνζθνπνχλ, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ 

ζπληεηαγκέλε εμπγίαλζε θάζε αθεξέγγπνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαηά ηξφπν 

πνπ λα επηηπγράλεη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα (Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, 

https://www.hba.gr/EuropeanAssociation?sectiontype=BRRD#top): 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ νπζησδψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηδξχκαηνο (γηα παξάδεηγκα πξφζβαζε ζε 

θαηαζέζεηο θαη ππεξεζίεο πιεξσκψλ), 

 ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ ηδξχκαηνο ζην 

ζχλνιν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 ηελ θαηαλνκή ησλ δεκηψλ πξψηα ζηνπο κεηφρνπο θαη, ελ ζπλερεία, ζηνπο 

πηζησηέο ηνπ ηδξχκαηνο, κε ηήξεζε ηεο αξρήο πεξί κε ρεηξνηέξεπζεο ηεο 

ζέζεο ηνπ πηζησηή αλαθνξηθά κε ηε κεηαρείξηζε πνπ ζα ιάκβαλε αλ ην 

ίδξπκα είρε ηεζεί ζε εηδηθή εθθαζάξηζε, θαη 

 ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ηνπ δεκνζίνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ην θφζηνο ησλ 

ελεξγεηψλ εμπγίαλζεο. 

Η BRRD πξνβιέπεη δηαδηθαζίεο θαη κέηξα, ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο:  

(i) κέηξα πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ιήςεσο κέηξσλ αλάθακςεο 

θαη εμπγίαλζεο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί (ζηάδην πξνεηνηκαζίαο),  

(ii) κέηξα πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ απνηξνπή ηεο πεξηέιεπζεο ηνπ ηδξχκαηνο ζε 

ζεκείν αθεξεγγπφηεηαο (ζηάδην έγθαηξεο παξέκβαζεο), θαη  

(iii) κέηξα γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ ηδξχκαηνο πνπ έρεη θαηαζηεί αθεξέγγπν (ζηάδην 

εμπγίαλζεο- resolution). 

ηαλ κηα ηξάπεδα πξέπεη λα εμπγηαλζεί, ην ζρεηηθφ θφζηνο ζα επσκηζηνχλ 

θαηαξράο νη κέηνρνη θαη πηζησηέο ηεο ηξάπεδαο  θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα ππάξμεη 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ηακείν εμπγίαλζεο. Οη θαηαζέζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 

https://www.hba.gr/EuropeanAssociation?sectiontype=BRRD#top
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κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ εμαηξνχληαη απφ ηνλ θαλφλα απηφ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζέζεηο ζα έρνπλ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε, δειαδή ζα ηεζνχλ ζηελ 

ηειεπηαία θαηεγνξία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο κε ίδηα κέζα. Οη θαηαζέζεηο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ έσο €100.000 ζα εμαηξνχληαη απφ 

νπνηαδήπνηε δεκία θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ην ζχζηεκα εγγχεζεο θαηαζέζεσλ.  

Άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ εμαηξνχληαη ζε κφληκε βάζε απφ ηε δηάζσζε κε ίδηα 

κέζα είλαη νη θαιπκκέλεο θαηαζέζεηο θαη ηα νκφινγα. Δπίζεο, ην ηακείν εμπγίαλζεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλνλ φηαλ έρνπλ επηβιεζεί ζηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο 

πηζησηέο ηεο ηξάπεδαο δεκίεο πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 8% ησλ 

ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Η ζπλεηζθνξά ηνπ ηακείνπ έρεη θαζνξηζηεί ζην 

αλψηαην φξην ηνπ 5% ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ κηαο ηξάπεδαο. ε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, φηαλ έρεη ζπκπιεξσζεί ην φξην ηνπ 5%, θαη κφλνλ αθνχ έρεη 

εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία δηάζσζεο κε ίδηα κέζα, ε αξρή εμπγίαλζεο δχλαηαη λα 

δεηήζεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ελαιιαθηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο. Απηφ ζα είλαη 

δπλαηφ ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ κηα εθηεηακέλε δηάζσζε κε ίδηα κέζα απφ 

ηνπο πηζησηέο ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. ε 

εμαηξεηηθά ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο ζα αμηνινγεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζα 

είλαη δπλαηή ε πξνζθπγή ζε δεκφζηα ζηήξημε ππφ κνξθή θπβεξλεηηθψλ εξγαιείσλ 

ζηαζεξνπνίεζεο, ακέζσο κεηά απφ ην πξφγξακκα δηάζσζεο κε ίδηα κέζα πνπ αθνξά 

ην 8%. (Δπξσπατθφ πκβνχιην, https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-

union/single-rulebook/bank-recovery-resolution/) 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο είλαη ε 

βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ ηεο Δ.Δ. πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαζεηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο πηψρεπζεο ηξαπεδψλ. Σα ζπζηήκαηα εγγύεζεο ησλ θαηαζέζεσλ 

(ΔΚ) είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία ζε θάζε θξάηνο κέινο απνδεκηψλνπλ ηνπο 

θαηαζέηεο (έσο έλα θαζνξηζκέλν φξην) ζε πεξίπησζε πνπ πησρεχζεη ε ηξάπεδά ηνπο 

θαη νη θαηαζέζεηο ηνπο θαηαζηνχλ κε δηαζέζηκεο. Η νδεγία πεξί ΔΚ άξρηζε λα 

ηζρχεη ηνλ Ινχλην ηνπ 2014 (Οδεγία 2014/49/ΔΔ) θαη απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

εληαίνπ εγρεηξηδίνπ θαλφλσλ (Single Rulebook) κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε 

ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/single-rulebook/bank-recovery-resolution/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/single-rulebook/bank-recovery-resolution/
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Η Οδεγία 2014/49/ΔΔ θαζηεξψλεη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε 

θαη ιεηηνπξγία εζληθψλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο θαηαζέζεσλ ζηα (28) θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με ηε λέα Οδεγία ξπζκίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 

(i) νη «επηιέμηκεο θαηαζέζεηο» θαη ην επίπεδν θάιπςήο ηνπο, 

(ii) ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ πνπ νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ζην εζληθφ ζχζηεκα εγγχεζεο θαηαζέζεσλ, 

(iii) ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ην εζληθφ ζχζηεκα εγγχεζεο 

θαηαζέζεσλ νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνπο θαηαζέηεο ηηο απνδεκηψζεηο, 

(iv)  ην χςνο θαη ε ζχλζεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο εγγχεζεο 

θαηαζέζεσλ, 

(v) ε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο εγγχεζεο θαηαζέζεσλ, θαη 

(vi)  ε παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο θαηαζέηεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο εγγχεζεο θαηαζέζεσλ. 

ιεο νη ηξάπεδεο πξέπεη λα θαηαζηνχλ κέιε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

ηξάπεδεο κέιε θαηαβάιινπλ εηζθνξέο αλάινγα κε ην πξνθίι θηλδχλνπ θάζε ηξάπεδαο 

θαη άιινπο παξάγνληεο. Σν ζχζηεκα εγγπήζεσλ ζπγθεληξψλεη ηηο ζπλεηζθνξέο ζε 

έλα ηακείν. Δάλ κηα ηξάπεδα πησρεχζεη θαη νη θαηαζέζεηο θαηαζηνχλ κε δηαζέζηκεο, 

ηα ζπζηήκαηα εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδεκηψζνπλ ηνπο θαηαζέηεο 

πνπ δηαηεξνχλ θάζε είδνπο θαηάζεζε πνπ πξνζηαηεχεηαη δπλάκεη ηεο νδεγίαο. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη φια ηα ζπζηήκαηα εγγχεζεο ζηα θξάηε κέιε εθπιεξψλνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο, δηελεξγνχληαη πξνζνκνηψζεηο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 

θάζε ηξία (3) έηε. 

Σα ΔΚ νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ρξεζηέο θαη δηαθαλείο πξαθηηθέο 

δηαθπβέξλεζεο. ινη νη θαηαζέηεο, είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, είηε γηα 

επηρεηξήζεηο, απνιακβάλνπλ πξνζηαζίαο ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

100.000 επξψ αλά ηξάπεδα απφ ην ζχζηεκα εγγπήζεσλ ηνπ νπνίνπ ε ηξάπεδα είλαη 

κέινο. Δπίζεο άιιεο πξνζηαηεπφκελεο θαηαζέζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

 ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 



37 
 

 θαηαζέζεηο δεκφζησλ αξρψλ κε πξνυπνινγηζκνχο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 

500.000 επξψ 

 θαηαζέζεηο άλσ ησλ 100.000 επξψ γηα νξηζκέλνπο ζθνπνχο ζηέγαζεο θαη 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο 

Σα ζπζηήκαηα εγγχεζεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ εμπγίαλζε 

ηξαπεδψλ (ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε 

ησλ ηξαπεδψλ) θαη - ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο - λα απνηξέπνπλ ηελ πηψρεπζε 

ηξάπεδαο. Απφ ηα κέζα ηνπ 2015 ε εμφθιεζε ησλ θαηαζεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη εληφο 

ην πνιχ είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ.  Σν ρξνληθφ απηφ φξην ζα κεησζεί ζηαδηαθά 

ζε επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο έσο ην 2024. Με αίηεζε ηνπ θαηαζέηε, κπνξεί λα 

δηαηίζεηαη πνζφ έθηαθηεο αλάγθεο λσξίηεξα, εάλ έλα ζχζηεκα εγγχεζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ δελ κπνξεί λα απνδεκηψζεη ηνπο θαηαζέηεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 

επηά (7) εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ ιήγεη ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2023. 

Σα θεθάιαηα ησλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Σν πνζφ ηεο πιεξσκήο θαζνξίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ην 

πξνθίι θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο: φζν κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο αλαιακβάλεη κηα 

ηξάπεδα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπλεηζθνξά πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ζην 

θεθάιαην. Σν χςνο ησλ θεθαιαίσλ απηψλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 0,8 % ησλ 

θαιππηφκελσλ θαηαζέζεσλ ζε θάζε θξάηνο κέινο έσο ην 2025. Σα θεθάιαηα 

ηεξνχληαη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρακεινχ θηλδχλνπ, έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα 

ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ή επαπεηινχκελεο πηψρεπζεο κηαο ηξάπεδαο. Δπηπιένλ, 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ, ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

 

  4.  

ΒΑΗΛΔΗΑ Η 

 

4.1 Δηζαγσγή 
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Η ηξαπεδηθή επνπηεία έρεη καθξά ηζηνξία, ηδηαίηεξα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο (Η.Π.Α.), φπνπ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα απνηέιεζε ζεκαληηθφ ηνκέα άζθεζεο 

πνιηηηθήο. Ο κεγάινο αξηζκφο πησρεχζεσλ ηξαπεδψλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν ηεο 

Μεγάιεο Όθεζεο, ππήξμε ε βαζηθή αηηία γηα ην ελδηαθέξνλ ησλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ 

ζην δήηεκα ηεο επφπηεπζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ ’30, 

ην πξφβιεκα ησλ πησρεχζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ππνρψξεζε ζε κεγάιν βαζκφ. Η έληαζε 

ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ κεηψζεθε ηφζν ζηηο Η.Π.Α, φζν θαη ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’70 θαη κεηά, νη ηξαπεδηθέο θξίζεηο έγηλαλ ζπρλφηεξεο ζε έλα 

δηεζλνπνηεκέλν πιένλ ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Ο ζθνπφο ηεο ζηαζεξφηεηαο ππήξμε εμαξρήο ππξήλαο ηεο ίδξπζεο ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο Βαζηιείαο ζηα ηέιε ηνπ 1974, ιίγα ρξφληα κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζεζκηθνχ 

νηθνδνκήκαηνο ηνπ Bretton Woods. Σν ζχζηεκα ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods  ίζρπζε απφ ηελ νκψλπκε ζχλνδφ ηνπ 1944 έσο θαη ην 

1971, φηαλ ν πξφεδξνο ησλ Η.Π.Α. Richard Nixon απνθάζηζε νη Η.Π.Α. λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ θαη έηζη λα αξρίζεη ε 

λεφηεξε επνρή ησλ θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (A brief history of the 

Basel Committee, 2014). Η απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο δεκηνχξγεζε 

πνιχ ζχληνκα ηξαπεδηθέο θξίζεηο. Σν 1974 ε γεξκαληθή ηξάπεδα Herstatt θαη ε 

ακεξηθαληθή Franklin National θαηέξξεπζαλ απφ ηελ έθζεζή ηνπο ζηηο επκεηάβιεηεο 

ηηκέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, πξνθαιψληαο δηεζλή αληίθηππν ιφγσ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ πνπ δηέζεηαλ ζε άιιεο ρψξεο. πγθεθξηκέλα ζηηο 26 Ινπλίνπ ηνπ 

1974, έλαο αξηζκφο ηξαπεδψλ είρε θπθινθνξήζεη γεξκαληθά κάξθα ζηελ Herstatt ζε 

αληάιιαγκα κε πιεξσκέο ζε ακεξηθάληθα δνιάξηα ζηε Νέα Τφξθε. Δμαηηίαο ηεο 

δηαθνξάο ζηε ρξνληθή δψλε, ππήξμε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηε πιεξσκή ηνπ 

δνιαξίνπ ζηηο νκφινγεο ηξάπεδεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ θελνχ θαη πξηλ νη 

πιεξσκέο ηνπ δνιαξίνπ επεξεαζηνχλ ζηε Νέα Τφξθε, ε  γεξκαληθή ηξάπεδα  

Herstatt ξεπζηνπνηήζεθε απφ γεξκαλνχο ξπζκηζηέο. (Κνιηφπνπινο Αζ., 2018) 

 

Σα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξψηα δείγκαηα έληνλεο 

δηεζλνπνίεζεο ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο δεκηνχξγεζαλ έλα θιίκα 

αλαζηάησζεο θαη αλεζπρίαο ζην παγθφζκην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγψληαο ηελ 
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αλάγθε γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηε ζηελφηεξε δηεζλή ζπλεξγαζία  ζηα 

πιαίζηα ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο. Δμαξρήο φκσο, καδί κε ηε ζηαζεξφηεηα ππήξμε 

ζθιεξή πξνζπάζεηα απφ ηα εζληθά θξάηε, ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ηνπο ηδησηηθνχο 

δξψληεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε κηα αγνξά πνπ 

άξρηζε λα γίλεηαη αικαησδψο πην παγθνζκηνπνηεκέλε.  

 

Έηζη, ην 1974 ζπζηάζεθε ε Δπηηξνπή Βαζηιείαο ε νπνία ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: Αξγεληηλή, Απζηξαιία, Βέιγην, Βξαδηιία, Καλαδά, 

Κίλα, Γαιιία, Γεξκαλία, Υνλγθ Κνλγθ, Ιλδία, Ιλδνλεζία, Ιηαιία, Ιαπσλία, Κνξέα, 

Λνπμεκβνχξγν, Μεμηθφ, Οιιαλδία, Ρσζία, ανπδηθή Αξαβία, ηγθαπνχξε, Βφξεηα 

Αθξηθή, Ιζπαλία, νπεδία, Διβεηία Σνπξθία, Μεγάιε Βξεηαλία θαη Η.Π.Α. Οη 

Η.Π.Α. ήηαλ ε ρψξα πνπ πξσηνζηάηεζε ζηελ ππνγξαθή ηνπ, εμαηηίαο ηεο θζίλνπζαο 

πνξείαο ησλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 (εκθάληζε 

ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ). Αληίζεηα ε Ιαπσλία ήδε απφ ην 1981 είρε γίλεη ν κεγαιχηεξνο 

πηζησηήο παγθνζκίσο ελψ ην 1988 νη ελληά απφ ηηο δέθα κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηνπ 

θφζκνπ ήηαλ ηαπσληθέο (Tarullo, 2008). 

Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δελ είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο, αιιά κηα «de facto» 

νξγάλσζε ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

γξακκαηείαο ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank of International 

Settlements), ε νπνία εδξεχεη ζηελ πφιε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο.  Οη θαλφλεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο εθζέζεηο ηεο δελ έρνπλ λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα παξά κφλν 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαιήο πξαθηηθήο.  Δληνχηνηο  νη παξαπάλσ εθζέζεηο θαη 

νδεγίεο ηπραίλνπλ εμαηξεηηθήο απνδνρήο απφ ηηο ηξαπεδηθέο επνπηηθέο αξρέο αλά ηελ 

πθήιην. (Γθφξηζνο Υξ., 2008) 

 

4.2 Γηαηάμεηο ηεο Βαζηιείαο Η 

Βάζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ έρεη δηακνξθψζεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ηνπ 1988 

(Basle Capital Accord ή Basel I), νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ αθνξνχλ δχν ζπλαθή 

ζέκαηα :  
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i. ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ δηεζλψλ 

ηξαπεδψλ γηα ηελ θάιπςε έλαληη ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν (θαη ηνλ 

θίλδπλν ρψξαο) απφ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ, θαη  

 

ii. ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κε ηα νπνία 

νη ηξάπεδεο δηθαηνχληαη λα εθπιεξψλνπλ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα θάιπςε 

έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ θηλδχλσλ αγνξάο. (Γθφξηζνο Υξ.,2006) 

 

Η πξαθηηθή ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

εμειίρζεθε ηαρχηεηα απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 σο ζήκεξα. Βαζηθφηεξεο 

αηηίεο ήηαλ ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ησλ 

θεθαιαίσλ, ε απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ κε 

ηελ εηζαγσγή ησλ παξαγψγσλ, θαζψο επίζεο θαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζε επίπεδν 

ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη ζε επίπεδν δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ. Οη θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξνήξζαλ, θπξίσο, απφ ηελ έιιεηςε 

ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηδξπκάησλ. Δίλαη ε πξψηε 

θνξά πνπ ζπλδέεηαη ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 

θαζηεξψλεηαη ν ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Ωο πληειεζηήο Φεξεγγπφηεηαο νξίδεηαη ν ιφγνο ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηα εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ζηαζκηζκέλα κε ηνλ θίλδπλν ηνπο. (Πεηξάθεο Π.Δ., 2004) 

 

Δπνκέλσο ην πξψην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο, γλσζηφ σο Βαζηιεία Ι, εζηηάδεη 

ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ. Ο θίλδπλνο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, 

δειαδή ν θίλδπλνο απφ κηα απξνζδφθεηε απψιεηα, ηαμηλνκείηαη ζε πέληε θαηεγνξίεο 

(0%, 10%, 20%, 50%, 100%). πγθεθξηκέλα, ην ζχκθσλν απηφ πξνζδηνξίδεη ηα 

ζηνηρεία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη νκαδνπνηεί ζε 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ηα εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ηνπο, αλάινγα κε ηνλ 

ηεθκαηξφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ εκπεξηέρνπλ. (Σο ύμθωνο ηηρ Βαζιλείαρ για 

ηην Κεθαλαιακή Δπάπκεια, 2008) 

 

Πξηλ απφ ηε Βαζηιεία Ι, νη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, πξνζδηνξίδνληαλ 

κε βάζε ην παζεηηθφ (ππνρξεψζεηο, φπσο νη θαηαζέζεηο) ηεο ηξάπεδαο θαη φρη κε ην 

ελεξγεηηθφ (απαηηήζεηο, φπσο ηα δάλεηα πνπ έρεη ρνξεγήζεη). Έηζη ην χκθσλν ηεο 
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Βαζηιείαο επέβαιιε έλα ειάρηζην εληαίν δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, 8%, θαη 

ελαξκφληζε γηα πξψηε θνξά ην δηεζλέο επνπηηθφ ζχζηεκα. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

πξνθχπηεη µε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο θαη ν ζπληειεζηήο θεξεγγπφηεηαο, µφλν πνπ ζε 

απηή ηελ αλαζεψξεζε πξνζηέζεθαλ ζην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ζηνηρεία απφ ην 

ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ, ψζηε λα αληηπξνζσπεχεηαη θαη ν θίλδπλνο αγνξάο 

επηπιένλ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σα ζηνηρεία απηά ζηαζκίδνληαη αλάινγα µε ηνλ 

θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο, κεηνρψλ, επηηνθίσλ 

θαη άιισλ παξακέηξσλ ηεο αγνξάο (Πεηξάθεο Π.Δ., 2007) 

 

Σν ζχκθσλν γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ πνπ ππνγξάθεθε 

αξρηθά ην 1988 είρε σο βαζηθή αδπλακία ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο αιιά θαη ηνλ απζαίξεην 

θαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο εκαληηθή αδπλακία απηνχ ηνπ 

ζπκθψλνπ ήηαλ θαη ε κε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο φπσο ν ιεηηνπξγηθφο, 

ζπλαιιαγκαηηθφο, λνκηθφο θαη άιινη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαζεψξεζή ηνπ ην 1996 

θαη ζηελ εηζαγσγή ελφο λένπ πιαηζίνπ γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, έηζη ψζηε λα 

ππάξμεη ζσζηφηεξε αληηζηνηρία αλάκεζα ζηνλ θίλδπλν θαη ηε δηαθξάηεζε  

θεθαιαίνπ. 

 

5.  

ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ 

 

5.1 Δηζαγσγή 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ζπλερίζηεθε κε έληνλν ξπζκφ ε δηαδηθαζία ηεο 

θαλνληζηηθήο απνξξχζκηζεο (deregulation) πνπ άξρηζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

Παξαηεξείηαη ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο απηνξξχζκηζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο απηνί νη θνξείο αλαιακβάλνπλ λα 

ζέζνπλ ηνπο θαλφλεο εθκεηαιιεπφκελνη ηελ πςειή ηερλνγλσζία πνπ θαηέρνπλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ πςειήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηλνηνκίαο. ηηο Η.Π.Α., ε (ηππηθή) 

θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ δηαπνιηηεηαθή ηξαπεδηθή (interstate banking) κε 
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ην Reagle-Neal Act (1997) θαη ε απάιεηςε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ απφ ηελ επνρή ηνπ Glass Steagall Act (Financial Services Modernization 

Act 1999)  έδσζε ψζεζε ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ ηξαπεδψλ. ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δ.Δ.) ην 1999 κε ηε λνκνζεζία Financial Services Action Plan (FSAP) έγηλε 

πξνζπάζεηα εκβάζπλζεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο. Δίρε πξνεγεζεί ε δεχηεξε 

ηξαπεδηθή νδεγία (89/646/EOK) πνπ αλέπηπμε ηελ εζσηεξηθή αγνξά, πηνζεηψληαο 

ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο (θάζε θνηλνηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη ιάβεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ζε έλα θξάηνο κέινο, ζα κπνξεί, απηφκαηα, λα ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο 

θαη ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε) γηα ηελ ειεχζεξε εγθαηάζηαζε θαη ειεχζεξε παξνρή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (Katsikas, 2013).   

 

Απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ εθπξνζψπεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, φπσο νη κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, ν Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο γηα ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα (IASB) θαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δπνπηηθψλ 

Αξρψλ Κεθαιαηαγνξάο (IOSCO), ήηαλ ε ππνγξαθή ηνπ δεπηέξνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο ην 2004, έπεηηα απφ πνιπεηή δηαπξαγκάηεπζε πνπ είρε αξρίζεη ήδε πξηλ ην 

1999, φηαλ θαη θαηαξηίζηεθε ην πξψην ζπκβνπιεπηηθφ θείκελν (Κνιηφπνπινο Αζ., 

2018). Η Βαζηιεία II είλαη ε θσδηθνπνηεκέλε νλνκαζία ηνπ λένπ πιαηζίνπ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ είρε ςεθηζζεί απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην (Οδεγίεο 2006/48/EC &2006/49/EC) θαη αληηθαηέζηεζε  ην πιαίζην 

(Βαζηιεία I) απφ ηηο αξρέο ηνπ 2007. Σν λέν απηφ πιαίζην πνπ είρε έλαξμε εθαξκνγήο 

ηελ 1ε Ιαλνπάξηνπ 2007 επεθηείλεηαη φζνλ αθνξά ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, ζε 

ζέκαηα επνπηηθνχ ειέγρνπ, πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο θαη ζηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο. (Σο ύμθωνο ηηρ Βαζιλείαρ για ηην Κεθαλαιακή Δπάπκεια, 2008) 

 

Σν αλαζεσξεκέλν Δπνπηηθφ Πιαίζην πεξηιακβάλεη επηπιένλ θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνέιζνπλ απφ ιεηηνπξγηθφ 

θίλδπλν, φπσο πξνβιήκαηα ζε ηερληθά ζπζηήκαηα, αλζξψπηλα ιάζε, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο ή παξάλνκεο πξάμεηο. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο πθίζηαηαη ζε φιν ην 

εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ίδξπζεο θαη είλαη 

δχζθνινο θαη δπζρεξήο ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ. ε απηφ ην είδνο θηλδχλνπ αλήθνπλ 

θνηλσληθά γεγνλφηα θαη θαηαζηξνθέο φπσο ην ηξνκνθξαηηθφ πεξηζηαηηθφ ηεο 11εο 

επηεκβξίνπ 2011, ην νπνίν πξνθάιεζε κεγάιν χςνο νηθνλνκηθψλ δεκηψλ. 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ λένπ πκθψλνπ ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: 
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 απφδνζε έκθαζεο ζηε δηαδηθαζία επνπηηθήο εμέηαζεο θαη ζηε δηαθάλεηα ηεο 

αγνξάο, 

 επαξθή θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε θηλδχλσλ 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξψηνπ, δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ππιψλα , θαη 

 ζηαδηαθή ζχγθιηζε ηνπ χςνπο ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ην 

νηθνλνκηθφθεθάιαην κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο 

απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ίδηεο νη ηξάπεδεο. 

 

Σν 2006 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία α’ έθδνζεο ηνπ λένπ πκθψλνπ 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (Βαζηιεία II), ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο δηαρείξηζεο. 

Δθθξάδεηαη πιένλ ε αλάγθε λα κνληεινπνηεζεί ν θίλδπλνο φρη θάζε δαλείνπ ρσξηζηά 

αιιά ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ δαλείσλ, αιιαγή ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζην 

γεγνλφο φηη νη δαλεηζηέο δελ ζέινπλ απιά λα πξνβιέπνπλ ηνλ θίλδπλν, αιιά λα 

βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πειάηεο ηνπο. 

 

 

 

5.2 Οη ππιώλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

 

Με ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη Δπνπηηθέο Αξρέο, ζπλεξγαδφκελεο κεηαμχ ηνπο, 

αιιά θαη κε ηηο ηξάπεδεο, επηθαηξνπνίεζαλ  ην Δπνπηηθφ Πιαίζην, γλσζηφ πιένλ σο 

ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο II. χκθσλα κε ηνλ Υξ. Γθφξηζν (2008), νη λέεο πξνηάζεηο 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ή, θαηά ηε 

θξαζενινγία ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, ππιψλεο: 

 ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ππνινγηζκνχ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ηελ πξνζζήθε απαηηήζεσλ 

γηα θάιπςε έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, 

 θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ζε κφληκε βάζε ηεο επάξθεηαο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, θαη 

 ελδπλάκσζε ηεο πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ε αγνξά ζηηο ηξάπεδεο κέζσ ηεο 

θαζηέξσζεο θαλφλσλ δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ. 
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Ο πρώτος πσλώνας  έδηλε ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο ζηηο ηξάπεδεο γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ: 

(α)  κηα απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε  (standardized approach) , παξφκνηα κε ηε 

Βαζηιεία Ι κε ειάρηζηα δηαθνξνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο θηλδχλνπ  

(β)  ππνινγηζκφο βαζηζκέλνο ζε εθηηκήζεηο εμσηεξηθψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο , φπνπ ηα 

βάξε ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο 

ησλ ρξενγξάθσλ. Ο ιφγνο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο απηήο πξνζέγγηζεο ήηαλ γηαηί ε 

Βαζηιεία Ι είρε θαηεγνξεζεί γηα έιιεηςε δηαβαζκίζεσλ θηλδχλνπ (one size fits all) 

(γ)  ππνινγηζκφο βαζηζκέλνο ζε εζσηεξηθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ησλ 

ηξαπεδψλ  (internal ratings based approach , IRB) κέζνδν ε νπνία παξέρεη ζηηο 

ηξάπεδεο δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην βαζκφ εμέιημεο 

ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο θηλδχλνπ: 

 ηε ζεκειηψδε κέζνδν ( foundation approach) θαη, 

 ηελ πξνεγκέλε κέζνδν (advanced approach). 

Δπηζεκαίλεηαη ζην πιαίζην απηφ φηη γηα ην ραξηνθπιάθην ιηαληθήο (θαηαλαισηηθά 

θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα) ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν 

ηελ πξνεγκέλε κέζνδν. 

 

Ο δεύτερος πσλώνας ηεο Βαζηιείαο ΙΙ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίβιεςε ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο απνηειεί βαζηθφ ζπκπιήξσκα ζηηο 

ειάρηζηεο θχξηεο απαηηήζεηο θαη ηελ πεηζαξρία αγνξάο. πγθεθξηκέλα πξννξίδεηαη λα 

δηαζθαιίδεη φηη ε θάζε ηξάπεδα έρεη ηηο πγηείο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα 

αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ηεο βαζηζκέλε ζε κηα ιεπηνκεξή θαηαγξαθή 

ησλ θηλδχλσλ ηεο. Η πξνζέγγηζε απηή ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία απηψλ. (Μειάο, 2009) 

 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο αξζξψλεηαη γχξσ απφ ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο: 

 Πξφβιεςε δηαδηθαζηψλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε 

ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο θαη ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηνπ επηπέδνπ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 Καζηέξσζε ηεο εμνπζίαο επνπηηθνχ ειέγρνπ ηεο αξηηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ 
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δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδψλ. 

 Γπλαηφηεηα επηβνιήο απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή θεθαιαηαθήο 

απαίηεζεο γηα 

θάιπςε έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαζ’ ππέξβαζε ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ (8%) ζε 

ζπγθεθξηκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 Καζηέξσζε ηεο εμνπζίαο έγθαηξεο παξέκβαζεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζε 

πεξίπησζε επηδείλσζεο ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ελφο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. 

 

Ο τρίτος πσλώνας ηνπ χκθσλνπ ηεο Βαζηιείαο ΙΙ αθνξά ηελ πεηζαξρία θαη ηελ 

δηαθάλεηα ηεο αγνξάο. Ο ξφινο ηνπ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο θαζψο εληζρχεη ηα 

ζέκαηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ πξψηνπ Ππιψλα θαη ηα ζέκαηα επνπηείαο ηνπ 

δεχηεξνπ Ππιψλα. Ο ηξίηνο ππιψλαο εηζάγεη δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξερφκελε 

πιεξνθφξεζε απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνο ην εμσηεξηθφ γηα ην χςνο ησλ 

αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ , ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ θηλδχλσλ 

απηψλ θαη ηελ αθνινπζνπκέλε ζηξαηεγηθή , πξνθεηκέλνπ κέζσ ηεο δηαθάλεηαο λα 

εληζρπζεί ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο. Αθνξά επνκέλσο , ηελ ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ 

λα πξνβαίλνπλ ζε γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ, ηφζν πνηνηηθνχ φζν θαη πνζνηηθνχ 

ραξαθηήξα , κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επηβαιιφκελεο απφ ηελ αγνξά πεηζαξρίαο 

πξνο ηνπο θαλφλεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ.  

 

Ο ηξίηνο ππιψλαο βαζίδεηαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

χςνο ησλ θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ  θαη ηηο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ θηλδχλνπ θαη 

ζηελ πεηζαξρία πνπ επηθέξεη ε ίδηα αγνξά , ε νπνία ζα «ηηκσξήζεη» ηα ηδξχκαηα πνπ 

εθαξκφδνπλ αλεπαξθείο κεζφδνπο γηα ηα σο άλσ ζπκθέξνληα. 

Οη ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο αθνξνχλ ζε γεληθέο γξακκέο: 

 ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

 ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζήο ηνπο, θαη 

 ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ. 
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5.3 Κξηηηθή ζην ζύκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζχκθσλα ηεο Βαζηιείαο Ι θαη ΙΙ, εηδηθφηεξα ην δεχηεξν, 

απέδεημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη πιήξεο ηήξεζεο ησλ νδεγηψλ ηνπο 

ψζηε, απφ ηε κηα κεξηά λα ζπκβαδίδνπλ κε ηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη απφ ηελ άιιε λα δηαθπιάμνπλ  θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηνπο επελδπηέο θαη ινηπνχο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ αγνξά. Παξφια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξείρε ε Βαζηιεία ΙΙ , 

νη ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη ε κεγάινπ κεγέζνπο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007-

2008 δελ κπφξεζε λα ζσξαθίζεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. χκθσλα κε ηνλ 

Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Δπηηξνπήο ησλ 

Η.Π.Α. γηα ζέκαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, Roger W Ferguson, Jr: «ε 

εθαξκνγή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο ζηελ πξάμε, νδήγεζε ζηε κείσζε ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, 

δηφηη νη κεγάιεο ηξάπεδεο πνπ πηνζέηεζαλ απηή ηε κέζνδν, ππνβάζκηζαλ πνιιέο 

κνξθέο θηλδχλσλ γηα λα πεηχρνπλ ρακειφηεξε ζηάζκηζε, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2007-2008. Η αλεζπρία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ γη απηή 

ηελ εμέιημε, απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη Η.Π.Α. δελ εθάξκνζαλ γξήγνξα θαη 

πηζηά ηηο δηαηάμεηο. Η βαζηθή αλεζπρία ησλ ακεξηθαληθψλ αξρψλ αθνξνχζε ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ κηθξφηεξσλ ηξαπεδψλ πνπ ζα θηλδχλεπε ζε ζρέζε κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη νη κηθξνκεζαίεο ακεξηθαληθέο 

ηξάπεδεο ήηαλ ήδε θαιά θεθαιαηνπνηεκέλεο, άξα δελ ζπλέηξερε ιφγνο γηα λα 

πηνζεηήζνπλ ηηο λέεο ξπζκίζεηο. Γηα απηφ ην ιφγν, νη αξρέο πηνζέηεζαλ επηπιένλ 

δηθιείδεο αζθαιείαο, φπσο πξφζζεηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πέξα απφ ηε Βαζηιεία, 

κε ζηφρν ηε ζηαζεξφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο πνπ γηλφηαλ νινέλα θαη πην εχζξαπζην». 

  

Δπνκέλσο, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θαη ην 

θιίκα θφβνπ θαηέζηεζαλ επάισηε ηελ αγνξά θαη ηνπο επελδπηέο, πξάγκα ην νπνίν 

νδήγεζε ηελ επηηξνπή ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπκθψλνπ γηα κηα αθφκα θνξά θαη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο III πνπ μεθίλεζε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

αξρηθνχ πκθψλνπ ζηα ηέιε ηνπ 2010 θαη θαηέιεμε ζηελ ππνγξαθή ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο III ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2017 (Basel 

Committee on Banking Supervision,  Basel III, 2017). 
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6.  

ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗΗ 

6.1 Δηζαγσγή 

Σν λέν ζχκθσλν απνηειεί ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ θξίζε 

ηνπ 2008 θαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ πθηζηάκελνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ. Σν ζχκθσλν ηεο 

Βαζηιείαο ΙΙΙ είλαη έλα ζχλνιν πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ επί ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη 

θάπνηα άιια ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία.  

 

χκθσλα κε ην Υξ. Γθφξηζν (Βαζιλεία ΙΙΙ, Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, 2011), ε 

επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία, ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2010, 

πηνζέηεζε θαη δεκνζίεπζε δχν ζεκαληηθέο εθζέζεηο κε ηίηιν: 

 

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

banking systems,  

 Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards 

and monitoring.  

 

Οη δχν παξαπάλσ εθζέζεηο  απνηεινχλ ην πξντφλ εθηελψλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ 

έιαβαλ ρψξα απφ ην 2008, θαηά ηε δηάξθεηα δειαδή ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο, θαη ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή αληίδξαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ζηελ  

θξίζε απηή.   ηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2011, ε Δπηηξνπή εμέδσζε δειηίν ηχπνπ, κε ηίηιν: 

«Basel Committee issues final elements of the reforms to raise the quality of 

regulatory capital» ελψ ην 2012 ε Δπξσπατθή Έλσζε νινθιήξσζε ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

ελ ιφγσ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, κέζσ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ 

(Καλνληζκνχ θαη Οδεγίαο) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ηηο 

νπνίεο ζα επέιζνπλ επξχηαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζε δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2006/48/ΔΚ 

θαη 2006/49/ΔΚ, θαζψο θαη ε πξνζζήθε λέσλ θεθαιαίσλ. Η ελζσκάησζε ζηελ 

Διιάδα θαη ζην ηνπηθφ δίθαην εθαξκφζηεθε κε ην λφκν Ν.4261/2014. 
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Με ηε «Βαζηιεία ΙΙΙ» επηδηψθεηαη, ινηπφλ, θαη’ αξρήλ, κηα ζεκαληηθή ελίζρπζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε 

θαζηέξσζε θαηλνηφκσλ κέζσλ κηθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ 

ζε πεξηφδνπο έληαζεο. Οπζηαζηηθά ν λένο άμνλαο ηεο «Βαζηιείαο ΙΙΙ», είλαη ε 

θαζηέξσζε θαλφλσλ καθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο, ηνπ ζπζηεκηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ζην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ (θαη ελ γέλεη ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ) ζπζηήκαηνο, θαη, θπξίσο, ηεο «πξνθπθιηθήο» κεγέζπλζεο ηνπ ελ 

ιφγσ θηλδχλνπ ζε βάζνο ρξφλνπ. Μέζσ ησλ καθξν-πξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ δχν δηαζηάζεσλ κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ν 

ζπζηεκηθφο θίλδπλνο: 

 

 (α) Η πξψηε είλαη ε «ρξνληθή δηάζηαζε» (“time-dimension”), δειαδή ε εμέιημε 

ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζε βάζνο ρξφλνπ, κε πεξηνξηζκφ ηεο «πξνθπθιηθφηεηαο» 

(“procyclicality”), ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγέζπλζε ηνπ ζπζηεκηθνχ 

θηλδχλνπ ιφγσ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη είηε εληφο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, είηε κεηαμχ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

 

(β) Η δεχηεξε δηάζηαζε είλαη ε «δηαηνκεαθή» (“cross-sectional dimension”), 

δειαδή ε θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζε θάζε δεδνκέλν 

ρξνληθφ ζεκείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηφρνο ησλ καθξν-πξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ε νπνία κπνξεί λα 

πξνθχςεη:  

 

 είηε ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο έθζεζεο πεξηζζνηέξσλ θνξέσλ παξνρήο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζε θηλδχλνπο απφ νκνεηδή αλνίγκαηα,  

 είηε ιφγσ ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο (“interconnectedness”) απηψλ ησλ θνξέσλ 

(θαη ηεο κεηάδνζεο πξν- βιεκάησλ κεηαμχ ηνπο), ηδίσο αλ απηνί είλαη 

«ζπζηεκηθά ζεκαληηθνί» (“systemically important financial institutions”).   
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6.2 Οη δηαηάμεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ 

Πέξα απφ ηα επνπηηθά θεθάιαηα πνπ νθείιεη λα δηαζέηεη θάζε ηξάπεδα, γηα λα 

αληηκεησπίδεη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο δηθέο ηεο επελδπηηθέο επηινγέο, πξέπεη λα έρεη 

θαη ηα αλαγθαία θεθάιαηα γηα λα αληαπεμέξρεηαη ζε πεξηφδνπο ζπζηεκηθψλ θξίζεσλ, 

θαηά ηηο νπνίεο νη θίλδπλνη δηαρένληαη ζε φιν ην ζχζηεκα. Σέηνηα θεθάιαηα 

ελζσκαηψζεθαλ ζε δείθηεο φπσο ν δείθηεο κφριεπζεο, ην αληηθπθιηθφ απφζεκα, ν 

δείθηεο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο, ν θαζαξφο ρξεκαηνδνηηθφο δείθηεο θαη νη πςειφηεξεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηηο ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ θαη ηηο πνιχπινθεο 

ηηηινπνηήζεηο θαη αλνίγκαηα εθηφο ηζνινγηζκνχ (Κνιηφπνπινο Αζ., 2018).  

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ λένπ ζπκθψλνπ θαη ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ   κπνξνχλ λα 

θαηαηαγνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη δηαηάμεηο κέζσ ησλ νπνίσλ επέξρνληαη 

ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο ζε δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ 

(δειαδή ηεο «Βαζηιείαο ΙΙ»). 

 

 ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο θαζηεξψλνληαη 

«θαηλνηφκα ζηνηρεία», νη νπνίεο δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε εθείλεο κέζσ 

ησλ νπνίσλ θαζηεξψλνληαη λένη θαλφλεο κηθξν-πξνιεπηηθήο, θπξίσο, 

ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη ηέινο  ζε εθείλεο 

κε ηηο νπνίεο θαζηεξψλνληαη θαλφλεο καθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο 

παξέκβαζεο. (Γεξκεηδφγινπ Ι.Υ., 2014) 

 

6.2.1 Διάρηζηα ίδηα θεθάιαηα (θαηεγνξία Η) 

Η ζεκαληηθφηεξε ηξνπνπνίεζε πνπ επέξρεηαη ζην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ 

είλαη ε βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ. Παξάιιεια ε Δπηηξνπή 

δηαηήξεζε ηελ εζσηεξηθή κέζνδν δηαβάζκηζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο 

ηξάπεδεο θαη ην πνζνζηφ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ 8%. Με ηελ ελ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζε, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 
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ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ, ηα νπνία θαινχληαη «ειάρηζηα» (“minimum 

capital”) ζα ζπλερίζεη λα απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα: 

 

 ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο (“Tier 1 Capital”), ηα νπνία, φκσο, πιένλ 

θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο ζηα θχξηα ζηνηρεία θαη ζηα πξφζζεηα 

ζηνηρεία, δηάθξηζε ε νπνία έρεη ζεκαζία σο πξνο ηα ζρεηηθά θαζηεξνχκελα 

πνζνηηθά φξηα , θαη  

 

 ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο . 

 

 

 Αληίζεηα, ν ελαιιαθηηθφο νξηζκφο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (“Tier 3 Capital”), κε ηνλ 

νπνίνλ νη ηξάπεδεο έρνπλ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηε δπλαηφηεηα 

λα εθπιεξψλνπλ ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο απαηηήζεηο γηα θάιπςε έλαληη ησλ θηλδχλσλ 

αγνξάο, θαηαξγείηαη.  Οη θαζηεξνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ηε ζχλζεζε ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε θάζε κία απφ απηέο. (Γθφξηζνο, άξζξν 

2011) 

 

ε κηθξνπξνιεπηηθφ επίπεδν -ρσξίο δειαδή λα ιακβάλεηαη ππφςε ε επίδξαζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο-, ην λέν χκθσλν ελίζρπζε ηελ πνηφηεηα ησλ 

επνπηηθψλ θεθαιαίσλ κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θχξησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Tier 1 

Common Equity), πνπ πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 4,5% ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ. Σα θχξηα ίδηα θεθάιαηα απνηεινχλ ην πην εχθνια ξεπζηνπνηήζηκν 

θνκκάηη, κεηνρηθφ θεθάιαην θαη παξαθξαηεζέληα θέξδε, ηνπ ζπλφινπ ησλ βαζηθψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θάζε ηξάπεδαο Δπίζεο, ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

(Tier 1 Capital) πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 6% ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ, ζε ζρέζε κε 

ην 4% πνπ ίζρπε. 

 

Δθηφο απφ ηα λέα πνζνηηθά φξηα, ην ζχλνιν ησλ ειαρίζησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ησλ ηξαπεδψλ ζπλέρηζε λα έρεη ην πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 8% ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ φζνλ αθνξά ηηο 
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ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Δπαγσγηθά, πάλησο, πξνθχπηεη φηη 

ην χςνο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δελ ζα επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 

2%. Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη ηα θεθάιαηα γηα γεληθνχο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο (ηα 

νπνία εληάζζνληαη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα) δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβαίλνπλ ην 1,25% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ, φπσο θαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

6.2.2 Καηλνηόκα ζηνηρεία Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ (θαηεγνξία ΗΗ) 

ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη ζπλνπηηθά ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

Αντικυκλικό 
κεφαλαιακό 

απόθεμα 

Γεκηνπξγία ελφο  

επηπιένλ 

απνζέκαηνο γηα 

ηηο ηξάπεδεο γηα 

αζθάιεηα. Ο 

πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ χςνπο ηνπ 

γίλεηαη απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο 

πνπ ζα νξίζεη ην 

θάζε θξάηνο κε 

βάζε ηελ 

πηζησηηθή 

επέθηαζε. 

ρήκα 2 : Καηλνηόκα ζηνηρεία θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ   

 

 

πληειεζηήο 

κόριεπζεο 

πληειεζηήο 

ξεπζηόηεηαο 

Κεθαιαηαθό 

απόζεκα γηα 

ιόγνπο 

ζπληήξεζεο 

Γελ βαζίδεηαη 

ζηνλ θίλδπλν. 

Δθαξκνγή σο 

“backstop 

measure”. 

Σν χςνο ηνπ 

αλέξρεηαη ζε 

3% 

κε αξηζκεηή 

ηα βαζηθά ίδηα 

θεθάιαηα ησλ 

ηξαπεδψλ θαη 

παξνλνκαζηή 

ηα αλνίγκαηα 

ηνπο. 

Ο 

βξαρπρξφληνο 

ζπληειεζηήο 

θάιπςεο 

ξεπζηφηεηαο. 

Ο 

καθξνρξφληνο 

ζπληειεζηήο 

θαζαξήο 

ζηαζεξήο 

ρξεκαηνδφηεζ

εο. 

ε νκαιέο 

πεξηφδνπο. Σν 

απφζεκα χςνπο 

2,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ 

ησλ ηξαπεδψλ 

ζα έρεη 

απνθιεηζηηθά 

ζηνηρεία 

βαζηθψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. 
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Αλαιπηηθά ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία έρνπλε σο εμήο: 

 

Α) ςνηελεζηήρ  Μόσλεςζηρ 

 

Μφριεπζε (Leverage) είλαη ε πξαθηηθή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ελφο πνζνχ 

ρξεκάησλ κε ηελ αιιεπάιιειε επέλδπζή ηνπ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. ηηο 

H.Π.A. θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην -εθηφο απφ ηνλ φξν leverage- ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν 

φξνο gearing. Με άιια ιφγηα, κφριεπζε είλαη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν έλαο 

επελδπηήο ή κηα εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ην ρξήκα πνπ έρεη δαλεηζζεί. Έλαο ζπληειεζηήο 

κφριεπζεο 10 ζεκαίλεη φηη κηα επηρείξεζε έρεη ελεξγεηηθφ αμίαο 100, αιιά έρεη 

θεθάιαην κφλν 10 ελψ ην ππφινηπν 90 απνηειεί δάλεην. Δάλ ην ελεξγεηηθφ ράζεη ην 

10% ηεο αμίαο ηνπ, ην θεθάιαην είλαη κεδέλ. Δάλ ράζεη ην 20% ηεο αμίαο ηνπ, ην 

θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο είλαη κεδέλ θαη νη δαλεηζηέο ράλνπλ ην ππφινηπν 10%. 

Έλα απφ ηα βαζηθά αίηηα ηεο πξφζθαηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

ππήξμε ε ππεξβνιηθή κφριεπζε ησλ ηξαπεδψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη κε ζηφρν ηελ 

απνθπγή ηεο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην κέιινλ (θπξίσο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο νη 

δηαδηθαζίεο απνκφριεπζεο -deleveraging- ησλ ηξαπεδψλ ζε πεξηφδνπο έληαζεο), κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο ΙΙΙ» θαζηεξψλεηαη έλαο απιφο ζπληειεζηήο κφριεπζεο, ν 

νπνίνο δελ βαζίδεηαη ζηνλ θίλδπλν (δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ δελ ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηέο θηλδχλνπ), θαη ζα 

εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο σο 

“backstop measure’’ (Γθφξηζνο, 2011). Ο δείθηεο κφριεπζεο ν νπνίνο ππνινγίδεηαη 

βάζεη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη  

ζην 3%. Γειαδή, ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο, έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα έρεη:  

 σο αξηζκεηή ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ, θαη  

 σο παξνλνκαζηή ηα αλνίγκαηά ηνπο, εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ, βάζεη ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο, ρσξίο ζηάζκηζε θαηά ηνλ θίλδπλν θαη ρσξίο δηθαίσκα 

ζπκςεθηζκνχ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (φπσο ηζρχεη θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ). 
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Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα θάζε δηαθνξεηηθή 

θαηεγνξία ηνπ ελεξγεηηθνχ, άξα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ηεο ηερλεηήο κείσζεο 

ησλ θεθαιαίσλ κέζσ ηεο απφθξπςεο ησλ θηλδχλσλ. 

 

Οη ακεξηθαληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο -πέξα απφ ην δείθηε κφριεπζεο πνπ 

εθάξκνζαλ κφλν νη επξσπατθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο-, φξηζαλ θαη έλαλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζπληειεζηή κφριεπζεο (Supplementary Leverage Ratio, “S.L.R.”), 

δηφηη έθξηλαλ φηη ην 3% ηεο Βαζηιείαο III ήηαλ αλεπαξθέο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2014, νη 

ακεξηθαληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο νξηζηηθνπνίεζαλ έλαλ εληζρπκέλν S.L.R. ζηηο 8 

δηεζλείο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ησλ Η.Π.Α. (G-SIBs). ην πιαίζην ηνπ εληζρπκέλνπ 

S.L.R., νη 8 ακεξηθάληθεο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο πξέπεη λα πιεξνχλ έλα 5% ζε επίπεδν 

νκίινπ θαη έλα S.L.R. 6% ζε επίπεδν ηξάπεδαο. Οη ηξάπεδεο πξέπεη επίζεο λα 

θξαηνχλ έλα καμηιάξη πάλσ απφ απηφ ην 6% γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. (B.N.Y. 

Mellon, 2014)   

 

Β) ςνηελεζηέρ Ρεςζηόηηηαρ  

 

Με ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην θαζηεξψλνληαη γηα πξψηε θνξά ζε δηεζλέο 

επίπεδν δχν ζπληειεζηέο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ (“liquidity ratios”):  

 έλαο βξαρπρξφληνο, ν ζπληειεζηήο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο -liquidity coverage 

ratio, “L.C.R.”. Με ηελ θαζηέξσζε ηνπ ελ ιφγσ ζπληειεζηή επηδηψθεηαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο επαξθψλ, πςειήο πνηφηεηαο ξεπζηνπνηήζηκσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ψζηε λα θαιπθζνχλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

θαη  

 έλαο καθξνρξφληνο, ν ζπληειεζηήο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο -net 

stable funding ratio”, “N.S.F.R.”. Με ηνλ νπνίν  επηδηψθνληαη δχν ζηφρνη,  ν 

πξψηνο ζπλίζηαηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ απνξξέεη απφ 

ηνλ εηεξνρξνληζκφ ζηε ξεπζηνπνηεζηκφηεηα ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ηνπ παζεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ (“liquidity mismatch”) θαη ν 

δεχηεξνο επηδηψθεηαη, επίζεο, ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηηο ηξάπεδεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηαζεξέο πεγέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ), ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

ππεξβαίλεη ην έηνο. (Γθφξηζνο, άξζξν 2011) 
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Γ) Κεθαλαιακό απόθεμα για λόγοςρ ζςνηήπηζηρ 

 

Κάζε ηξάπεδα πξέπεη λα δηαηεξεί έλα  θεθαιαηαθφ απφζεκα ιφγσ ζπληήξεζεο 

«capital conservation buffer»,  παξάιιεια κε απηφ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ηεξεί ζε δηαξθή βάζε. Η δεκηνπξγία απηνχ ηνπ 

απνζέκαηνο ζα γίλεηαη ζε νκαιέο πεξηφδνπο (δειαδή ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη πηζησηηθήο επέθηαζεο) κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο 

απνξξφθεζεο, κέζσ απηψλ, δεκηψλ πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ ζε πεξηφδνπο έληαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. 

 

χκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο ΙΙΙ» γηα ηνλ ζπληειεζηή θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, ην απφζεκα απηφ, χςνπο 2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ ζα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ θχξηα ζηνηρεία ησλ 

βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα απνθεχγεηαη, θαη’ 

αξρήλ, ε πξνζθπγή ζηα ειάρηζηα ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ απνξξφθεζε δεκηψλ.  

Δθφζνλ κηα ηξάπεδα θάλεη ρξήζε ηνπ, ζα νθείιεη λα ην αλαθηήζεη άκεζα κέζσ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαλνκήο θεξδψλ γηα ηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ, ηελ επαλαγνξά 

ηδίσλ κεηνρψλ, ή ηελ θαηαβνιή πξνκήζεηαο ζην πξνζσπηθφ. (Γθφξηζνο, άξζξν 2011) 

 

Γ) Ανηικςκλικό κεθαλαιακό απόθεμα 

 

Σν αληηθπθιηθφ θεθαιαηαθφ απφζεκα (“countercyclical capital buffer”) αθνξά  

ηε κείσζε ησλ δαλείσλ, φηαλ ν νηθνλνκηθφο θχθινο είλαη αξλεηηθφο θαη ην 

αληίζηξνθν. Γίλνληαο πιένλ έκθαζε ζηελ αζθάιεηα, ε «Βαζηιεία ΙΙΙ»  ππνρξεψλεη 

ηηο ηξάπεδεο  λα ζπγθεληξψλνπλ πξφζζεηα θεθάιαηα  ζε επλντθέο πεξηφδνπο. Η 

ελεξγνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ ηξαπεδψλ λα δεκηνπξγνχλ απηφ ην απφζεκα θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ ζα γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ ζα νξίζεη θάζε 

θξάηνο, φηαλ απηέο θξίλνπλ φηη πθίζηαηαη ππεξβνιηθή πηζησηηθή επέθηαζε ε νπνία 

ελέρεη ζπζηεκηθφ θίλδπλν. ην πιαίζην απηφ, νη αξρέο θαινχληαη: 

 λα ειέγρνπλ ηελ πηζησηηθή επέθηαζε, θαζψο θαη άιινπο δείθηεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα εληνπηζηεί ε πηζαλφηεηα επέιεπζεο ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, 

θαη  
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 λα αμηνινγνχλ θαηά πφζν ε πηζησηηθή επέθηαζε είλαη (θαη ζε πνηνλ βαζκφ) 

«ππεξβνιηθή» θαη ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ επέιεπζε ζπζηεκηθνχ 

θηλδχλνπ, ζε θαηαθαηηθή δε πεξίπησζε λα ελεξγνπνηνχλ ηελ ππνρξέσζε. 

 

χκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο ΙΙΙ» γηα ηνλ ζπληειεζηή θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, ην χςνο ηνπ αληηθπθιηθνχ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο ζα θιηκαθψλεηαη, 

θαηά ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, απφ 0% έσο 2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ. Σν απφζεκα ζα 

δεκηνπξγείηαη κε επέθηαζε ηνπ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο, 

θαη ζα απνηειείηαη επίζεο, θαη’ αξρήλ ηνπιάρηζηνλ, απνθιεηζηηθά απφ θχξηα ζηνηρεία 

ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ. (Γθφξηζνο, άξζξν 2011) 

 

6.3 Αιιαγέο ζην θαλνληζηηθό πιαίζην Βαζηιεία ΗΗΗ 

Σν ηειηθφ χκθσλν εηζήγαγε κηα βαζηθή κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηξφπν  

ππνινγηζκνχ ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή ζηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ησλ ίδησλ ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ: πεξηφξηζε ηε ρξήζε ηεο 

εζσηεξηθήο κεζφδνπ δηαβάζκηζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο ζε θάπνηεο 

θαηεγνξίεο ηνπ ελεξγεηηθνχ (φπσο ηα δάλεηα ζε κεγάιεο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη 

επελδχζεηο ζε κεηνρέο), ελψ ν ππνινγηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ (operational 

risk), πνπ γηλφηαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο ζα ππνινγίδεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε 

εμσηεξηθά πξφηππα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, αλαβαζκίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ θαζνξηζκνχ 

εμσηεξηθψλ - ηππνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ ζηάζκηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

(“standardized approach”). Δπίζεο, νξίδεηαη φηη, γηα θάζε ηξάπεδα είηε ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν ζπλνιηθά είηε ηελ εζσηεξηθή κέζνδν αμηνιφγεζεο, ην 

επίπεδν ησλ επνπηηθψλ ηεο θεθαιαίσλ δελ κπνξεί λα πέζεη θάησ απφ ην 72.5%, 

(“output floor”) ζε ζρέζε κε εθείλν πνπ ζα πξνέθππηε αλ ρξεζηκνπνηνχζε κφλν ηελ 

ηππνπνηεκέλε κέζνδν. Οη παξαπάλσ αιιαγέο ζεζπίζηεθαλ γηα λα πεξηνξηζζεί ε 

ππνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, ζηελ νπνία πξνέβαηλαλ νη ηξάπεδεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

δηθά ηνπο εζσηεξηθά θξηηήξηα. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε εθηεηακέλε πεξίνδνο 

πξνζαξκνγήο πνπ δίλεηαη ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο 

λέεο ξπζκίζεηο θαη λα ελζσκαηψζνπλ ην λέν ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ησλ επνπηηθψλ 

θεθαιαίσλ, θαζψο ε κεηάβαζε αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2022, κε ζηφρν ην 

ηειηθφ 72,5% λα επηηεπρζεί ην 2027. Απηφ ζα δψζεη ζηηο ηξάπεδεο πεξηζζφηεξν ρξφλν 
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γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζε ηπρφλ απμήζεηο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ απφ ηηο λέεο 

πξνζεγγίζεηο. (Κνιηφπνπινο Αζ., 2018) 

 

 Αλαιπηηθά, νη αιιαγέο πνπ πηνζέηεζε ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηηο 7 

Γεθεκβξίνπ 2017 ε Οκάδα Γηνηθεηψλ θαη Δπηθεθαιήο Δπνπηείαο (GHOS) ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (B.I.S., High-level summary of Basel III reforms, December 

2017), πξνβιέπνπλ ηα αθφινπζα: 

i. Μηα αλαζεσξεκέλε ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 

ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, 

ii. Αλαζεψξεζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (IRB) γηα ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, 

iii. Αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ πξνζαξκνγήο ηεο πηζηνιεπηηθήο απνηίκεζεο 

(CVA), 

iv. Αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή κφριεπζεο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ αζθαιείαο γηα ηηο παγθνζκίσο 

ζπζηεκηθά ζεκαληηθέο ηξάπεδεο (G-SIBs), θαη 

v. Σελ εηζαγσγή ελφο ζπγθεληξσηηθνχ «ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ» (output floor), ην 

νπνίν ζα εμαζθαιίζεη φηη ηα ζηαζκηζκέλα κε βάζε ηνλ θίλδπλν ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ (RWA) πνπ παξάγνληαη απφ ηα εζσηεξηθά 

κνληέια δελ ζα είλαη ρακειφηεξα απφ ην 72,5% ησλ RWA, φπσο απηά 

ππνινγίδνληαη απφ ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

Η εθαξκνγή ηνπο αλακέλεηαη ηεζεί ζηαδηαθά απφ ην 2022, ελψ πξνβιέπεηαη θαη 

πεξαηηέξσ πεξίνδνο πξνζαξκνγήο. 

 

6.4 Αμηνιόγεζε πιαηζίνπ Βαζηιείαο ΗΗΗ 

χκθσλα κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηζηνξηθνχ αξρείνπ ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ 

Γηαθαλνληζκψλ (Β.I.S.), Piet Clement, ζηελ νκηιία ηνπ ζην δηεζλέο ζπλέδξην 

νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο κε ηίηιν «The birth of inter-war central banks: building a new 

monetary order», πνπ δηνξγάλσζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2018), «ε B.I.S.   

δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο πκθσλίεο ηεο Υάγεο ηνπ 1930. Απφ ηε ζχζηαζή ηεο κέρξη 

ζήκεξα, ν ξφινο ηεο B.I.S. αιιάδεη ζπλερψο, θαζψο πξνζαξκφδεηαη ζηε δπλακηθή 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θνηλφηεηα θαη ζηηο αλάγθεο ηεο. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο 
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ζηαζεξνπνηεηηθή δχλακε, ελζαξξχλνληαο ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηε 

δηεζλή επεκεξία ελφςεη ηεο παγθφζκηαο αιιαγήο. Ωο βαζηθφο πφξνο γηα ηηο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ε B.I.S κε ηε Βαζηιεία ΙΙΙ έρεη σο 

ζηφρν ηε δηεζλή ζπλεξγαζία, δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη θάζε θεληξηθή ηξάπεδα 

εμππεξεηεί απνηειεζκαηηθά ηε ρψξα ηεο».  

Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ -ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο- έρεη 

αξρίζεη λα γίλεηαη ζηαδηαθά απφ ην 2013 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απφ ην 2017 

νδεγψληαο ζε δχν ζπκπεξάζκαηα, έλα ζεηηθφ θαη έλα αξλεηηθφ:  

 

(α) Σν γεγνλφο φηη νη λένη θαλφλεο δελ εθαξκφδνληαη ακέζσο είλαη, θαη’ 

αξρήλ, απφξξνηα ηνπ φηη ε εθαξκνγή ηνπο, ζε πιήξε αλάπηπμε θαη ζσξεπηηθά, ζα 

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, ιφγσ ηνπ ζπλεπαγφκελνπ 

θφζηνπο εθαξκνγήο. Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπο ζα απμεζνχλ ζεκαληηθά (ηδίσο 

ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο), ελψ ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο ξεπζηφηεηαο ζα νδεγήζεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε 

αλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο κνληέινπ. Η χπαξμε επαξθνχο ρξφλνπ 

πξνζαξκνγήο ήηαλ, ζπλεπψο, αλαγθαία.  

 

(β) Αληίζεηα, ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο ΙΙΙ» είλαη 

ζρεδφλ βέβαην φηη ζα  ηξνπνπνηεζνχλ δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ αζάθεηαο, ην νπνίν 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε θαζπζηεξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε ησλ θαλφλσλ, πφζν κάιινλ 

αθνχ ε πηνζέηεζε ζα γίλεη θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα εζληθψλ αξρψλ. (Γθφξηζνο, 

άξζξν 2011) 

 

χκθσλα κε ηνλ θ. Υ. Γθφξηζν ειινρεχνπλ ηξεηο -ηνπιάρηζηνλ- θίλδπλνη, ε 

ζεκαζία ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί: 

 

(α) Πξψηνλ, ε εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλφλσλ κπνξεί, ζε νξηζκέλεο 

ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο, λα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκφ ηεο πξνζθνξάο δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ απφ ηηο ηξάπεδεο κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε. Καηά ζπλέπεηα, είλαη θξίζηκν λα ππάξμνπλ αθξηβείο 

θαη αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλακελφκελε επίδξαζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ ζηε δαλεηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ 



58 
 

(ηδίσο ησλ κηθξφηεξσλ θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηεγαζηηθψλ, απνηακηεπηηθψλ θαη 

ζπλεηαηξηζηηθψλ), ηφζν ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ζε πεξηφδνπο 

χθεζεο. 

 

 (β) Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ζην ζχλνιφ ηνπ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα θιεζεί 

λα αληιήζεη απφ ηηο αγνξέο ηεξάζηηα πνζά ηδίσλ θεθαιαίσλ (έζησ θαη ζε βάζνο 

ρξφλνπ), θαη’ εμνρήλ κε ηελ έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ, ε αλακελφκελε κείσζε ησλ 

απνδφζεσλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ ζα ηηο θέξεη ζε αληαγσληζηηθά 

κεηνλεθηηθή ζέζε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, νη απνδφζεηο 

ηνπ θεθαιαίνπ ησλ νπνίσλ ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο ή ζα ηείλνπλ λα απμάλνληαη. 

 

Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη, φηη φζεο ηξάπεδεο δελ κπνξέζνπλ λα πξνβνχλ 

ζηελ αλαγθαία άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηηο αγνξέο, ζα αλαγθαζηνχλ, γηα λα 

ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, λα πξνβνχλ: 

 

 ζε απνκφριεπζε, ζπξξηθλψλνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή θαη ηε δαλεηνδνηηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ή/θαη  

  ζε αλαδηαξζξψζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ελίζρπζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, ρσξίο λα είλαη πξνθαλείο νη ζεηηθέο ζπλέξγεηεο απφ απηφ 

 

γ) Σέινο, ε αλάγθε πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη γηα ηηο 

ηξάπεδεο ε εθαξκνγή ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη: 

 

 ζε έλα λέν θχθιν «ξπζκηζηηθνχ αξκπηηξάδ», θπξίσο κε ηε κεηαηφπηζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ηκήκαηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία 

ζα ζπλερίζνπλ λα κελ ηεινχλ ππφ ξπζκηζηηθή παξέκβαζε θαη επνπηεία (ην 

θαινχκελν “shadow banking system”, ην νπνίν, ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ 

εθδήισζε ηεο θξίζεο), ή ζε θξάηε κε ραιαξφ ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ 

πιαίζην 

 ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ελδέρεηαη λα εθζέζνπλ ηξάπεδεο ζε 

θηλδχλνπο πνπ δελ είλαη ζήκεξα εληνπηζκέλνη. 
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Απηφ θαζηζηά αθφκα κεγαιχηεξε ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ (νη νπνίεο επσκίδνληαη νχησο ή άιισο βαξχηεξν έξγν κε ην λέν θαλνληζηηθφ 

πιαίζην), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθ κέξνπο ηνπο δηαξθήο παξαθνινχζεζε ησλ 

εμειίμεσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ρψξα, θαη ε έγθαηξε εθ κέξνπο ηνπο ππνβνιή 

πξνηάζεσλ γηα θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

Η ηειεπηαία, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή επηζήκαλζε είλαη απφξξνηα ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη θαλφλεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ελ γέλεη ζηεξνχληαη λνκηθήο 

δεζκεπηηθφηεηαο θαη λνκηθνχ εμαλαγθαζκνχ. πλεπψο, ε πηνζέηεζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο «Βαζηιείαο ΙΙΙ», είηε ζπλνιηθά είηε ελ κέξεη, επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε (θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ 

ελσζηαθνχ), ε δε εθαξκνγή ηνπο ζηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο. Έλα, ινηπφλ, απφ ηα 

βαζηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ αθνξά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα γίλεη ε 

ελζσκάησζε ηεο «Βαζηιείαο ΙΙΙ» ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο, θαη θπξίσο απφ πνηα 

θξάηε, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ φξνη αληαγσληζηηθήο ηζφηεηαο ηδίσο αλάκεζα ζηηο 

ηξάπεδεο πνπ έρνπλ δηεζλή δξαζηεξηφηεηα θαη αληηκεησπίδνπλ έληνλα ηνλ δηεζλή 

αληαγσληζκφ (ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, επεξεάδεηαη θαη απφ ην ξπζκηζηηθφ θφζηνο 

πνπ επηβαξχλεη ηνπο αληαγσληζηέο). Σν ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν απφ ηελ άξλεζε 

νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ ηεο ίδηαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο λα πξνβνχλ ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο «Βαζηιείαο ΙΙ» απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. 

 

 

7.  

ΤΓΚΡΗΖ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

7.1   ύγθξηζε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Η Βαζηιεία Ι απνηέιεζε ην πξψην ζχκθσλν ην νπνίν επηθεληξψζεθε ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ήηαλ ν θχξηνο θίλδπλνο ηνπ θιάδνπ ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. Δλ ζπλερεία, ε Βαζηιεία ΙΙ ήηαλ κηα αληίδξαζε ζηνπο επηθξηηέο ηεο αχμεζεο 

ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Βαζηιείαο Ι φπνπ, εθηφο απφ κηα εθιεπηπζκέλε  
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πξνζέγγηζε κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ήηαλ επίζεο αλαγλσξηζκέλε  ε 

αλάγθε λα θαζνξηζηνχλ απνζεκαηηθά θεθάιαηα γηα λα θαιχςνπλ έλα λέν  είδνο 

θηλδχλνπ, ηνλ επηρεηξεζηαθφ θίλδπλν. Δλ θαηαθιείδη, ε Βαζηιεία ΙΙΙ ήξζε λα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ, αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ. 

Με ηε Βαζηιεία Ι νη ηξάπεδεο δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ πνπ αληαγσλίδνληαλ ζηηο  

ίδηεο αγνξέο είραλ ηζνδχλακν ξπζκηζηηθφ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ αιιά νη ηξάπεδεο 

κε δηαθνξεηηθά πξνθίι θηλδχλνπ κπνξνχζαλ λα θαηαιήμνπλ κε ηελ ίδηα θεθαιαηαθή 

απαίηεζε. Η επνπηεία παξάγσγσλ πξντφλησλ θαη ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ δελ ήηαλ 

επαξθψο εμεηδηθεπκέλε ελψ ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο δελ ιακβαλφηαλ ππφςε αθνχ νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο 

θάιππηαλ θαη ηα ινηπά είδε θηλδχλνπ. Η Βαζηιεία ΙΙ απνηέιεζε κηα ηεξάζηηα 

βειηίσζε ηεο Βαζηιείαο Ι. Δίθνζη έλα (21) ρξφληα κεηά απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 1988, 

νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά, νη θαηλνηνκίεο πξντφλησλ θαη ε πνζνηηθή πξφνδνο ηεο 

έξεπλαο απφ πιεπξάο  πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαηέζηεζαλ ηνπο αξρηθνχο θαλφλεο 

εληειψο μεπεξαζκέλνπο. Η ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά ηεο  Βαζηιείαο ΙΙ ζε ζρέζε κε ηε 

Βαζηιεία Ι δελ ήηαλ ε άκεζε κείσζε ή αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θεθαιαίνπ, αιιά κηα εμέιημε ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ  θηλδχλσλ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ζηε Βαζηιεία ΙΙ δηλφηαλ απμαλφκελε ζεκαζία ζηνπο ππεπζχλνπο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηε ζηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ζε επίπεδν δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ απφ φηη ήηαλ ζηα ηέιε ηνπ 1990. Δπίζεο ππήξρε απμαλφκελε επηθάιπςε 

ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ  ιεηηνπξγηψλ ηνπ θηλδχλνπ. 

πγθεληξσηηθά παξαθάησ αλαθέξνπκε ηξεηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηεο Βαζηιείαο ΙΙ 

ζε ζρέζε κε ηε Βαζηιεία Ι: 

1. Η απμεκέλε επαηζζεζία ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηα επίπεδα 

θηλδχλνπ θαη ε θαιχηεξε αλαγλψξηζε ησλ ηερληθψλ κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

2. Η εηζαγσγή ηδίσλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν . 

3. Οη ιεπηνκεξείο ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ αλαιακβαλφκελσλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ε απμεκέλε εμνπζία ησλ 

εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ αθνχ ηνπο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα 
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αμηνινγήζνπλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα  ηεο ηξάπεδαο ζρεηηθά κε ην πξνθίι 

εηδηθνχ θίλδπλνπ. 

Με ηε Βαζηιεία ΙΙ, ελψ νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο εκθάληδαλ ηθαλνπνηεηηθή 

θεθαιαηαθή επάξθεηα, ε πνηφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ηνπο ήηαλ ρακειή, κε απνηέιεζκα 

λα αληηκεησπίδνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη 

κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο λα απνθξχπηνπλ ζηνηρεία 

θαη λα παξνπζηάδνπλ ζηηο εθζέζεηο ηνπο εηθφλα δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξαγκαηηθή ζε 

ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν θαη ηα θεθάιαηά ηνπο.  

πγθεληξσηηθά παξαθάησ αλαθέξνπκε ηξεηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηεο Βαζηιείαο ΙΙΙ 

ζε ζρέζε κε ηε Βαζηιεία ΙΙ: 

1. Η αχμεζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ 

2. Η εηζαγσγή λέσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πξνθπθιηθφηεηαο 

3. Η εηζαγσγή ηνπ δείθηε κφριεπζεο σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν 

χκθσλα κε ηνλ Οξέζηε Υνληνπιίδε, Associate Partner ζην ηκήκα 

πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο  Ernst & Young (ΔΤ Διιάδνο), ε νινθιήξσζε ησλ 

πξνζαξκνγψλ ζην πιαίζην «Βαζηιεία ΙΙΙ», πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη 

θαη σο «Βαζηιεία IV», ζα θέξεη επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη 

ιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο νη ηξάπεδεο.  

ε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, νη επεξρφκελεο θαλνληζηηθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζρέδηα απφ ηψξα. 

«Πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ πνπ ζα ζηαζκηζηνχλ κε ηνπο λένπο θαλφλεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ζηξαηεγηθέο θαη απνθάζεηο ηνπ 

ζήκεξα», αλαθέξεη ν θ. Υνληνπιίδεο, θαη πξνζζέηεη φηη «νη πξνζαξκνγέο ζε δνκηθά 

ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε δνκή ρξεκαηνδφηεζεο κηαο ηξάπεδαο, 

ε έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα δαλεηαθά πξντφληα έλαληη άιισλ, ή ηπρφλ πξνζαξκνγέο 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ εθηακηεχνληαη, απαηηνχλ 

ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ». Δπηπιένλ, ν θ. Υνληνπιίδεο ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα 

ζπλδπαζηηθή αλάιπζε κεγεζψλ ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, έηζη 
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ψζηε ε εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλνληζκψλ λα ιακβάλεηαη ππφςε δηεμνδηθά. «Οη 

κεκνλσκέλεο αλαιχζεηο ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο (γηα παξάδεηγκα θεξδνθνξία, 

θεθαιαηαθή επάξθεηα, ξεπζηφηεηα θαη άιια), δελ επαξθνχλ, δηφηη νη αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ ζρεηηθψλ επνπηηθψλ θαλνληζκψλ κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ είλαη πνιχ πην 

έληνλεο πιένλ. 

ζνλ αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, απηέο θαίλεηαη φηη 

πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηε ζχλζεζε ραξηνθπιαθίνπ, θαη ηηο πξνζεγγίζεηο 

ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Γηα παξάδεηγκα, νη ηξάπεδεο κε εγθεθξηκέλα 

εζσηεξηθά κνληέια εθηίκεζεο ζα πξέπεη λα πινπνηνχλ θαη ηηο ηππνπνηεκέλεο 

πξνζεγγίζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηα floors. Απηφ, βέβαηα, δε ζεκαίλεη 

φηη ε πινπνίεζε ησλ λέσλ θαλνληζκψλ απφ ηξάπεδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηππνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο δελ απαηηεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ή ελίζρπζε ζε 

επίπεδν δεδνκέλσλ ή  αθφκε θαη ππνδνκψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

πκπεξαζκαηηθά, «νη επεξρφκελεο αιιαγέο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο ΙΙΙ 

αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ησλ ηξαπεδψλ, λα 

επηθέξνπλ αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο, θαζψο θαη λα ζέζνπλ λέεο 

πξνθιήζεηο ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα δηαηεξνχλ ηα επηζπκεηά επίπεδα θεξδνθνξίαο. 

Οη δπλαηφηεηεο γηα ζπλδπαζηηθή αλάιπζε θαη βειηηζηνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κέζα απφ πην εμειηγκέλεο κεζφδνπο θαη ππνδνκέο, ζα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εθφδην ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ηξαπεδψλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο επηπηψζεηο ησλ λέσλ θαλνληζκψλ». (Ο. Υνληνπιίδεο, Βαζιλεία ΙΙΙ, 2018) 

 

7.2   Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Σνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2019, νη ρξεκαηαγνξέο έρνπλ αλαπηχμεη έλα είδνο 

ππεξεπαηζζεζίαο, θαζψο ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ γίλεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν απξφβιεπηε. ηε δηαπίζησζε απηή θαηαιήγεη ε Σξάπεδα 

Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (B.I.S.) ζηελ πξψηε ηεο έθζεζε γηα ην 2019. «Η ζηαδηαθή 

θαη πξνβιέςηκε δηαδηθαζία αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ έρεη δηαθνπεί θαη ε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή είλαη ηψξα ιηγφηεξν πξνβιέςηκε», ηνλίδεη ν Κιάνπληην Μπφξην, επηθεθαιήο 

ηνπ Σκήκαηνο Ννκηζκαηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο B.I.S. θαη ηνλίδεη φηη, ν 

πιεζσξηζκφο δελ δείρλεη λα επηηαρχλεηαη ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη ε 
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παγθφζκηα νηθνλνκία επηβξαδχλεηαη, γη’ απηφ «θαη ε πνξεία επηζηξνθήο ζε πην 

θαλνληθά επίπεδα επηηνθίσλ θαίλεηαη λα δηαθφπηεηαη». 

Η B.I.S. ζπλδέεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεγάιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνπ 

θφζκνπ θαη νη εθζέζεηο ηεο αληαλαθινχλ ηα φζα ιέγνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο. Οη 

πεξηζζφηεξεο εθζέζεηο ηεο, ηειεπηαία, ελεζάξξπλαλ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ ηζηνξηθά ρακειψλ επηηνθίσλ, αιιά ζηελ πξψηε 

έθζεζε γηα ην ηξέρνλ έηνο δελ ππήξρε ηέηνην κήλπκα.  O Κιάνπληην Μπφξην ηεο B.I.S 

ηνλίδεη φηη «νη δηεζλείο αγνξέο εμεηάδνπλ ιεπηνκεξψο θάζε ιέμε θαη θάζε θίλεζε ησλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ» θαη ηα ιφγηα θαη νη θηλήζεηο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

θαζνξίδνπλ ην πφηε ζα ζεκεηψζνπλ άλνδν θαη πφηε ζα ζεκεηψζνπλ πηψζε. Ο ίδηνο 

πξνζζέηεη πσο «απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο παξαθνινπζνχλ 

δηεμνδηθψο ηηο αγνξέο γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηη επηθπιάζζεη ην κέιινλ γηα 

ηελ νηθνλνκία». 

  Απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Οκνζπνλδίαο (E.B.F., Μάηνο 

2019), νη ηξάπεδεο δεζκεχνληαη λα ζηεξίμνπλ ηελ πεξαηηέξσ επξσπατθή 

νινθιήξσζε, ηδίσο ζην πεδίν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ εληφο ηεο Δ.Δ, 

κέζσ ηεο επίηεπμεο ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο (BU) θαη ηεο δηακφξθσζεο κηαο 

απνηειεζκαηηθήο Έλσζεο Κεθαιαηαγνξψλ (CMU). Η Δπξσπατθή Σξαπεδηθή 

Οκνζπνλδία αλαθέξεη φηη «είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε κηα πεξίνδν νινέλα 

απμαλφκελνπ δηεζλνχο θαηαθεξκαηηζκνχ, ηφζν ζε πνιηηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε 

επίπεδν ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε δηάζεζε επαξθνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο». Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππνγξακκίδεη φηη απαηηείηαη κηα νιηζηηθή αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθσζνχλ ζηνρεπφκελεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζα απνηξέςνπλ ηνλ πεξαηηέξσ 

θαηαθεξκαηηζκφ ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ε νπνία ζπληζηά ζηφρν 

ηεο «Οκάδαο ησλ 20» (G-20) θαη θαιεί φιν ην επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα 

θαζηεξψζεη απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κε ηηο δεκφζηεο αξρέο, φζνλ αθνξά ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. Δπίζεο 

επηζεκαίλεη φηη φιεο νη θπβεξλήζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα 

δεζκεπηνχλ  θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε έλα πην απνηειεζκαηηθφ θαη ζπλεθηηθφ πιαίζην 

γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ρξήζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Αλαθνξηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο-ξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ιάβνπλ ρψξα ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ πεξίνδν 2019-2024, ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Οκνζπνλδίαο  εθηζηνχλ ηελ 

πξνζνρή ζηηο πηζαλέο δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπ δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

«Βαζηιεία IV» ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη «ε 

εθαξκνγή ησλ πξφζζεησλ κέηξσλ ηνπ δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ «Βαζηιεία 

IV» ζα ζήκαηλε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο επξσπατθέο 

ηξάπεδεο θαηά 20%. Μηα ηέηνηα εμέιημε ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε 

ηεο ήδε δηαζέζηκεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία». 

 

Γλσξίδνπκε φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε άιιαμε πνιιά απφ ηα δεδνκέλα 

ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Αλέδεημε φηη ζε ζπλζήθεο απειεπζέξσζεο ησλ 

ρξεκαηαγνξψλ θαη ηεο απμαλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε χπαξμε απιψλ εληαίσλ 

θαλφλσλ επνπηείαο ησλ εζληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ δελ απνηειεί εγγχεζε γηα 

ηελ νκαιή θαη θεξέγγπα ιεηηνπξγία ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ , έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλαο  

«επφπηεο» ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ λα απνηειεί έθθξαζε ζπιινγηθήο 

πνιηηηθήο επηζπκίαο ελίζρπζεο ησλ κεραληζκψλ εθείλσλ πνπ ζσξαθίδνπλ ηελ εληαία 

ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά θάλνληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη 

εθαξκνγήο ελφο απζηεξφηεξνπ ξπζκηζηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Πνιινί αλαιπηέο πηζηεχνπλ φηη απηφ ζα επηηεπρζεί 

κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπκθψλνπ ηεο «Βαζηιείαο IV». 

 

πλεπψο ε κεγάιε πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί είλαη πψο λα 

αλαδηακνξθσζεί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ψζηε λα γίλεη πην εχξσζην, 

εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ζα δηαηεξήζεη ηηο δπλαηφηεηέο  ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Με άιια ιφγηα: έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν δελ ζα ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ησλ λνηθνθπξηψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο 

πηζησηηθνχ γεγνλφηνο, αιιά αληηζέησο ζα ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα ην λα ηνπο 

εμππεξεηεί θαη λα ηνπο παξέρεη θαηλνηφκεο θαη αζθαιείο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο. Η δηαξθήο, θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε θαη ζηνρεπφκελε επαλεθπαίδεπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, απνηειεί βαζηθή ζπλζήθε επηηπρίαο ηεο ςεθηαθήο κεηεμέιημεο ησλ 
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Σξαπεδψλ. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πξνρσξά κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη ε 

εδξαίσζε ηνπ ζην επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα αιιάμεη ην ηξαπεδηθφ ηνπίν -

ειπίδνπκε- πάληα κε γλψκνλα ηνλ ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθήο δσήο θαη πξνζηαζίαο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα 

πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ απέλαληη ζην θπβεξλν-έγθιεκα. 
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