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Περίληψη (Abstract) 
 Το θέµα το οποίο πραγµατεύεται η παρούσα διατριβή είναι το θεσµικό πλαίσιο του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και οι τάσεις µεταβολής του τρόπου λειτουργίας του εξαιτίας της 

τρέχουσας κρίσης. Η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση αποκάλυψε τις αδυναµίες και τα κενά 

του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και τουλάχιστον την ανάγκη επιβολής νέων ρυθµίσεων.  

Στο πρώτο µέρος, γίνεται µια αναδροµή στο µετασχηµατισµό που χρειάστηκε να γίνει για να 

υπάρξει εναρµόνιση  των εθνικών θεσµών  από τα τέλη της δεκαετίας 1970. Η εισαγωγή του 

Συµφώνου της Βασιλείας Ι το 1988 είχε σκοπό την εξασφάλιση χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. 

Οι κανόνες που τέθηκαν µέσω αυτής, είχαν ως στόχο την εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών εισάγοντας ένα σύστηµα µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου του σταθµισµένου 

ενεργητικού . Σηµαντικές αδυναµίες του Συµφώνου της Βασιλείας Ι επέβαλλαν την αναθεώρησή 

του και έτσι το τελικό κείµενο του νέου Συµφώνου, γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ, επιφέρει σηµαντικές 

αλλαγές στο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων. Το κείµενο της Βασιλείας ΙΙ απαρτίζεται 

από τρεις πυλώνες. Το 1999 εισήχθη το Πρόγραµµα ∆ράσης για τις Χρηµατοοικονοµικές 

Υπηρεσίες (Π∆ΧΥ) το οποίο επιτάχυνε την εισαγωγή νέων κοινοτικών θεσµών και κανόνων 

ενοποίησης. Ωστόσο η κρίση του 2008 έδειξε ότι το γενικότερο πλαίσιο ρύθµισης του ΧΠ τοµέα 

ήταν ευάλωτο και δεν µπόρεσε να εµποδίσει την ανάπτυξη του συστηµικού κινδύνου. 

Η συζήτηση για τις αναγκαίες αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο έλεγχου όλου του ΧΠ 

συστήµατος (και όχι µόνο του τραπεζικού) είναι πολυσχιδής και έντονη ακόµη και σήµερα. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η συζήτηση οδήγησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2009 την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να εκδώσει την έκθεση της επιτροπής που είχε επιφορτιστεί να συντάξει µια σειρά 

προτάσεων για την αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το 

αποτέλεσµα των εργασιών αυτής της επιτροπής υπό την καθοδήγηση του Γάλλου τραπεζίτη κ. 

Jacque de Larosiére de Champfeu είναι η έκθεση de Larosiére. ∆ιεθνώς η αναγκαιότητα 

αναθεώρησης της Βασιλείας ΙΙ οδήγησε στην ανακοίνωση συνόλου ρυθµίσεων µε την ονοµασία 

Βασιλεία ΙΙΙ.  

Το δεύτερο µέρος, επικεντρώνεται στην κρίση που βιώνουµε και η οποία έχει το επίκεντρό της 

στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Εξετάζουµε τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος και 

γενικότερα της χρηµατοδότησης της οικονοµίας καθώς και τις αλλαγές που έχει υποστεί µετά το 

γύρισµα του αιώνα. Σηµαντικό ρόλο για να οδηγηθούµε στην κατάσταση που βρισκόµαστε έπαιξε 

το σκιώδες τραπεζικό σύστηµα το οποίο εκµεταλλεύτηκε τις αδυναµίες του ρυθµιστικού πλαισίου 

του ΧΠ συστήµατος µε σκοπό την αποκόµιση υψηλών ποσοστών κέρδους. Ωστόσο όλο το 

σύστηµα χρηµατοδότησης των οικονοµιών φαίνεται να αποτυγχάνει στο σκοπό του και να 

κλυδωνίζεται από την πορεία της κρίσης του 2008. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

 

  

1.1 Ιστορικά σηµεία για τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 Το Μάιο του 1950, η διακήρυξη Schuman πρότεινε την ίδρυση µιας 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), η οποία έγινε 

πραγµατικότητα µε τη συνθήκη του Παρισιού στις 18 Απριλίου 1951. Το γεγονός 

αυτό δηµιούργησε µια κοινή αγορά άνθρακα και χάλυβα µεταξύ των έξι ιδρυτικών 

κρατών (Βέλγιο, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, Γαλλία, Ιταλία, 

Λουξεµβούργο και Κάτω Χώρες). Στόχος, µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου, ήταν η διασφάλιση της ειρήνης ανάµεσα σε νικητές και ηττηµένους και η 

συµφιλίωση των χωρών µε τη συνεργασία τους µέσα σε ένα κοινό θεσµικό πλαίσιο1. 

 Στη συνέχεια, στις 25 Μαρτίου 1957 µε τη συνθήκη της Ρώµης, τα έξι κράτη 

µέλη αποφάσισαν να οικοδοµήσουν µια Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) 

που θα είχε ως βάση µια ευρύτερη κοινή αγορά, η οποία θα κάλυπτε ένα µεγάλο 

φάσµα αγαθών και υπηρεσιών. Οι δασµοί µεταξύ των έξι χωρών καταργήθηκαν 

πλήρως την 1η Ιουλίου 1968 και οι κοινές πολιτικές, ιδίως η εµπορική και η 

γεωργική, τέθηκαν επίσης σε εφαρµογή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960.  

 Το εγχείρηµα στέφθηκε µε τέτοια επιτυχία ώστε η ∆ανία, η Ιρλανδία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο αποφάσισαν να ενταχθούν στην Κοινότητα. Η πρώτη διεύρυνση, 

µε την οποία τα µέλη της Κοινότητας αυξήθηκαν από έξι σε εννέα, 

πραγµατοποιήθηκε το 1973. Παράλληλα, εφαρµόστηκαν νέες κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές πολιτικές και το 1975 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

                                                 
1 H Ευρώπη σε 12 µαθήµατα , Pascal Fontaine  διαθέσιµο στο 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/el.pdf 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

  Τον Ιούνιο του 1979 έγινε ένα ουσιαστικό βήµα για την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, µε τις πρώτες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαµβάνουν 

χώρα µε άµεση και καθολική ψηφοφορία. Οι εκλογές αυτές πραγµατοποιούνται κάθε 

πέντε χρόνια. 

 Το 1981, στην Κοινότητα προσχώρησε η Ελλάδα και το 1986 ακολούθησαν η 

Ισπανία και η Πορτογαλία. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε σηµαντικά την παρουσία της 

Κοινότητας στη νότια Ευρώπη και έκανε επιτακτική την ανάγκη επέκτασης των 

περιφερειακών προγραµµάτων βοήθειας. 

 Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 1980 

δηµιούργησε ένα κλίµα «ευρωσκεπτικισµού». Όµως, οι ελπίδες αναζωπυρώθηκαν το 

1985 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε πρόεδρο τον Ζακ Ντελόρ, δηµοσίευσε µια 

λευκή βίβλο που περιλάµβανε ένα χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς µέχρι την 1η Ιανουαρίου 1993. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος 

διατυπώθηκε στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 

1986 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987. 

 Η πολιτική διάρθρωση της Ευρώπης άλλαξε ριζικά µετά την πτώση του 

Τείχους του Βερολίνου το 1989. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην επανένωση της 

Γερµανίας τον Οκτώβριο του 1990 και την επάνοδο της δηµοκρατίας στις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς απελευθερώθηκαν από τη σοβιετική 

κηδεµονία. Η ίδια η Σοβιετική Ένωση έπαψε να υφίσταται τον ∆εκέµβριο του 1991. 

 Παράλληλα, τα κράτη µέλη διαπραγµατεύονταν τη νέα συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μάαστριχ 

τον ∆εκέµβριο του 1991, το οποίο αποτελούνταν  από προέδρους και 

πρωθυπουργούς. Η συνθήκη αυτή τέθηκε σε εφαρµογή την 1η Νοεµβρίου 1993. 

Προσθέτοντας νέους τοµείς διακυβερνητικής συνεργασίας στο υφιστάµενο κοινοτικό 

σύστηµα, η συνθήκη δηµιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

 Αυτή η νέα δυναµική και η αλλαγή της γεωπολιτικής κατάστασης της ηπείρου 

οδήγησαν τρεις ακόµη χώρες,την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία να 
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προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 1995.  

 Τότε, η ΕΕ συνέχιζε την πορεία της προς το θεαµατικότερο επίτευγµά της 

µέχρι εκείνη τη στιγµή,τη δηµιουργία ενός ενιαίου νοµίσµατος. Το ευρώ άρχισε να 

χρησιµοποιείται στις οικονοµικές συναλλαγές ,όχι τοις µετρητοίς, το 1999, ενώ 

χαρτονοµίσµατα και κέρµατα κυκλοφόρησαν τρία χρόνια αργότερα στις 12 χώρες 

της ευρωζώνης. Το ευρώ είναι πλέον ένα σηµαντικό διεθνές νόµισµα για πληρωµές 

και αποθεµατικό µαζί µε το αµερικανικό δολάριο.  

 Οι Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε την παγκοσµιοποίηση. Οι νέες 

τεχνολογίες και η ολοένα και αυξανόµενη χρήση του ∆ιαδικτύου µεταµορφώνουν τις 

οικονοµίες, αλλά δηµιουργούν και κοινωνικές και πολιτισµικές προκλήσεις.  

 Τον Μάρτιο του 2000, η ΕΕ υιοθέτησε τη «στρατηγική της Λισσαβόνας» για 

τον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας ώστε να µπορεί να ανταγωνιστεί 

άλλους σηµαντικούς παράγοντες στη διεθνή αγορά, όπως τις ΗΠΑ και τις 

νεοβιοµηχανοποιηµένες χώρες. Η στρατηγική της Λισσαβόνας περιλαµβάνει την 

ενθάρρυνση της καινοτοµίας και των επιχειρηµατικών επενδύσεων και τον 

εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων Ευρώπης για την αντιµετώπιση των 

αναγκών της κοινωνίας της πληροφορίας. 

 Ταυτόχρονα, η ανεργία και το αυξανόµενο κόστος των συντάξεων ασκούν 

πίεση στις εθνικές οικονοµίες των κρατών µελών, γεγονός που καθιστά τις 

µεταρρυθµίσεις περισσότερο αναγκαίες. Οι ψηφοφόροι αναµένουν όλο και 

περισσότερο από τις κυβερνήσεις τους να βρουν πρακτικές λύσεις γι’ αυτά τα 

προβλήµατα.  

 Αµέσως µετά τη διεύρυνσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση µε 15 πλέον κράτη µέλη 

εισήλθε σε διαδικασία µιας νέας διεύρυνσης άνευ προηγουµένου. Στα µέσα της 

δεκαετίας του 1990, οι χώρες του πρώην σοβιετικού µπλοκ (Βουλγαρία, Τσεχική 

∆ηµοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία και Σλοβακία), οι τρεις χώρες της 

Βαλτικής που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), µια από 

τις δηµοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σλοβενία) και δύο χώρες της Μεσογείου 

(Κύπρος και Μάλτα) άρχισαν να χτυπούν την πόρτα της ΕΕ. Οι ενταξιακές 
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διαπραγµατεύσεις άρχισαν τον ∆εκέµβριο του 1997. Η διεύρυνση της ΕΕ σε 25 

κράτη µέλη έγινε την 1η Μαΐου 2004 όταν οι δέκα από τις δώδεκα υποψήφιες χώρες 

προσχώρησαν στην Ένωση. Η Βουλγαρία και η Ρουµανία ακολούθησαν τον 

Ιανουάριο του 2007. 

 

 

1.2 Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα 

 

 Η Συνθήκη για την ίδρυση συντάγµατος για την Ευρώπη, δηλαδή το 

ευρωπαϊκό σύνταγµα, είναι µια διεθνής συνθήκη που προβλέπει τη δηµιουργία ενός 

συντάγµατος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύνταγµα απορρίφθηκε από τη Γαλλία 

και τις Κάτω Χώρες, από δηµοψηφίσµατα, και άλλες χώρες ανέβαλαν ή σταµάτησαν 

τις διαδικασίες επικύρωσής του. Το σύνταγµα έχει τώρα αβέβαιο µέλλον. Μέχρι τον 

Φεβρουάριο του 2007, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Εσθονία, η 

Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα, 

η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Ισπανία είχαν επικυρώσει τη συνταγµατική συνθήκη. 

Η Φινλανδία, η Γερµανία και η Σλοβακία έχουν ολοκληρώσει τις κοινοβουλευτικές 

διαδικασίες που απαιτούνται για την επικύρωση. Η Ισπανία και το Λουξεµβούργο 

διενέργησαν δηµοψηφίσµατα, µέσα από τα οποία οι πολίτες τους επικύρωσαν το 

σύνταγµα. 

 Με την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού συντάγµατος θα καταργούνταν τα εθνικά 

συντάγµατα των κρατών µελών της Ένωσης. Από το κείµενο έλειψαν σηµεία όπως ο 

προσδιορισµός των συνόρων, ο ορισµός και τα όρια εξουσίας της διοικητικής 

κεφαλής (ο οριζόµενος ως πρόεδρος της Ένωσης δεν διέθετε καµία εξουσία 

αποφάσεων) και η υιοθέτηση ανεξάρτητης κοινής αµυντικής πολιτικής (στο κείµενο 

ορίζεται το ΝΑΤΟ ως εγγυητής της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η  

συµµετοχή σε έναν στρατό της Ένωσης παραµένει προαιρετική). Αντίθετα  από τα 

συνήθη συνταγµατικά κείµενα κρατών, περιέχονταν κείµενα από εµπορικές και 

οικονοµικές συνθήκες της Ένωσης .Σχετικό εδάφιο που όριζε τον ανεµπόδιστο 
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οικονοµικό ανταγωνισµό ερµηνεύθηκε µε διάφορους τρόπους και δηµιούργησε 

έντονα αρνητικά σχόλια ως προς το κατά πόσο αυτό έπρεπε να αναφέρεται σε ένα 

σύνταγµα και τι σκοπιµότητα εξυπηρετούσε εκείνη η λεπτοµέρεια. 

 Κατά πολλούς το κείµενο αυτό έστω και υιοθετηµένο δεν θα µπορούσε ποτέ να 

επιτρέψει την εξέλιξη της Ένωσης στο πλαίσιο µιας ενιαίας πολιτικής οντότητας. Σε 

ορισµένα κράτη, όπως το Λουξεµβούργο, οι κυβερνήσεις απείλησαν µε παραίτηση 

από το αξίωµά τους εάν ο λαός δεν ψήφιζε υπέρ του κειµένου , ενώ σε άλλες χώρες 

οι κυβερνήσεις πήραν την απόφαση στη Βουλή, παρόλο που στα τοπικά συντάγµατα 

η µεταβολή τους απαιτούσε ειδική πλειοψηφία πέραν εκείνης που παρείχε η 

απόφαση εκείνη στη Βουλή. 

 Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, σε συνεργασία µε τη Γερµανίδα 

καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ προτείνουν, το 2007, στα κράτη µέλη να υιοθετηθεί 

µόνο το τµήµα του κειµένου που αφορά τη µέθοδο ειδικής πλειοψηφικής 

ψηφοφορίας σε αντικατάσταση της ως τώρα απαραίτητης οµοφωνίας στη λήψη 

αποφάσεων. Υπάρχει σχετικά µεγάλη πιθανότητα αυτό να γίνει αποδεκτό ώστε να 

µπορούν τελικά να παρθούν συλλογικές αποφάσεις. Κατά πολλούς ο µόνος 

πραγµατικός σκοπός της όλης περιπέτειας του συντάγµατος δεν ήταν άλλος από 

αυτόν, δεδοµένου ότι µε τις υπάρχουσες συνθήκες και µε µια πλειοψηφική 

ψηφοφορία η Ένωση µπορεί να συνεχίσει τις λειτουργίες της για αρκετά µεγάλο 

διάστηµα περιµένοντας στο µέλλον να ωριµάσουν οι συνθήκες µιας ενσυνείδητης 

πολιτικής ολοκλήρωσης, οπότε τότε και µόνον θα έχει νόηµα να προταθεί ένα 

πραγµατικό συνταγµατικό κείµενο. 

 

1.3 Τα βασικά ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα 

 

 Οι κοινές πολιτικές, που είναι η ουσία της διαδικασίας πολυεθνικής 

ολοκλήρωσης, είναι προϊόν εντατικών διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών, τα 

οποία συµµετέχουν στη διαδικασία. Για να είναι αποδεκτή από όλα κράτη µέλη, η 

εκπόνηση µιας κοινής πολιτικής πρέπει να επιδιώκει να ικανοποιεί ή τουλάχιστον να 
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µη παραβλέπει τα εθνικά συµφέροντα των µερών και, γι' αυτό, οι κυβερνήσεις όλων 

των κρατών µελών πρέπει να συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η 

συµµετοχή τους, όµως, µπορεί να είναι άµεση ή έµµεση.  

 Οι αποφάσεις για θεµελιώδεις κοινές πολιτικές παίρνονται από τις 

συµµετέχουσες κυβερνήσεις σε διακυβερνητικές διασκέψεις και αποτυπώνονται σε 

Συνθήκες, οι οποίες υπογράφονται από αυτές και επικυρώνονται πάλι από αυτές µετά 

από εξουσιοδότηση καθενός από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών .Οι 

αποφάσεις για δευτερογενείς κοινές πολιτικές,, δηλαδή αυτές που χρειάζονται για να 

υλοποιήσουν τους στόχους που τέθηκαν σε Συνθήκη, συµπεριλαµβανοµένων των 

κατευθυντηρίων γραµµών των πολιτικών και των νοµικών διατάξεων που βασίζονται 

στη Συνθήκη, λαµβάνονται από τα θεσµικά όργανα, τα οποία έχει ιδρύσει η 

Συνθήκη, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και ακολουθώντας τους νοµικούς τύπους που 

έχουν συµφωνηθεί σε αυτή τη Συνθήκη . 

 Αντίθετα από µια οργάνωση διακυβερνητικής συνεργασίας, όπου οι 

κυβερνήσεις είναι οι πρωταγωνιστές, στη διαδικασία πολυεθνικής ολοκλήρωσης, οι 

κυβερνήσεις των κρατών µελών διευθύνουν το έργο µέσω των εκπροσώπων τους στα 

θεσµικά όργανα, τους οποίους έχουν ορίσει οι ίδιες και οι λαοί τους.2 

 

1.3.1Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο3 

 

Oι κύριες αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τρεις: 

�συζητά και θεσπίζει ευρωπαϊκούς νόµους, µαζί µε το Συµβούλιο, 

�ελέγχει εξονυχιστικά τις δραστηριότητες άλλων οργάνων της ΕΕ, ιδιαίτερα της 

Επιτροπής, εξασφαλίζοντας τη δηµοκρατική τους λειτουργία και  

�συζητά και εγκρίνει τον προϋπολογισµό της ΕΕ, µαζί µε το Συµβούλιο. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις έδρες εργασίας: Βρυξέλλες (Βέλγιο), 

                                                 
2 Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονοµία, πολιτικές,Νίκος Μούσης διαθέσιµο στο  

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/1/?all=1   
3 Από την ιστιοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαθέσιµο στο 
 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_el.htm  
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Λουξεµβούργο και Στρασβούργο (Γαλλία).Στο Λουξεµβούργο φιλοξενούνται οι 

διοικητικές υπηρεσίες (η Γενική Γραµµατεία).Οι συνεδριάσεις του συνόλου των 

ευρωβουλευτών, γνωστές ως σύνοδοι ολοµέλειας, γίνονται στο Στρασβούργο και 

στις Βρυξέλλες. Οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών γίνονται επίσης 

στις Βρυξέλλες. 

 Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή οι ευρωβουλευτές, 

εκλέγονται µε άµεση ψηφοφορία κάθε 5 χρόνια και αντιπροσωπεύουν τους πολίτες 

της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο ασκεί τη νοµοθετική εξουσία, από κοινού µε το Συµβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης .Ο αριθµός των ευρωβουλευτών κάθε χώρας είναι σε 

γενικές γραµµές ανάλογος µε τον πληθυσµό της. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της 

Λισσαβόνας, καµία χώρα δεν έχει λιγότερους από 6 ή περισσότερους από 96 

ευρωβουλευτές. 

 

1.3.2 Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης4 

 

 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει διπλό ρόλο: πρώτον, να ορίζει τη γενική 

κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ένωσης και, δεύτερον, να εξετάζει 

περίπλοκα ή ευαίσθητα θέµατα που δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν σε κατώτερο 

επίπεδο διακυβερνητικής συνεργασίας. Αν και ασκεί µεγάλη επιρροή στον 

καθορισµό της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ,δεν έχει νοµοθετική εξουσία. 

  Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµµετέχουν οι αρχηγοί κράτους ή 

κυβέρνησης όλων των χωρών της ΕΕ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο 

πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ο οποίος προεδρεύει στις συσκέψεις. Στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µετέχει επίσης η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέµατα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας . 

  Οι συσκέψεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου είναι στην ουσία σύνοδοι 

                                                 
4 Από την ιστιοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου διαθέσιµο στο 
 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_el.htm  
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κορυφής όπου οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται για να αποφασίσουν τις ευρύτερες 

στρατηγικές προτεραιότητες και τις κυριότερες πρωτοβουλίες της Ένωσης. Κατά 

κανόνα, πραγµατοποιούνται 4 σύνοδοι κάθε χρόνο στις οποίες προεδρεύει µόνιµος 

πρόεδρος.  

 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει µε συναίνεση, εκτός από της 

περιπτώσεις  στις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν διαφορετικά. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις µόνον µε οµοφωνία ή µε 

ειδική πλειοψηφία, ανάλογα µε το τι ορίζουν οι Συνθήκες. Οι πρόεδροι του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και η ύπατη εκπρόσωπος για 

θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. 

 

  

1.3.3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή5 

 

 H Eπιτροπή είναι η κινητήρια δύναµη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το 

άρθρο 294 της Συνθήκης της Λισσαβόνας  ορίζει ότι όταν οι Συνθήκες παραπέµπουν 

στη συνήθη νοµοθετική διαδικασία για την έκδοση µιας πράξης, η Επιτροπή 

υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Αυτό σηµαίνει 

ότι στη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, κανένα άλλο όργανο και φυσικά κανένα 

κράτος µέλος δεν µπορεί να αντικαταστήσει την Επιτροπή στο ρόλο της υποβολής 

προτάσεων. Εξάλλου, αυτή και µόνη µπορεί να τροποποιήσει πρότασή της, εκτός εάν 

µια τροποποίηση γίνει δεκτή µε οµοφωνία των κρατών µελών, πράγµα αρκετά 

σπάνιο. Με βάση τις πολιτικές προτάσεις, τις οποίες εκφράζει το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο µε δηλώσεις και συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε ψηφίσµατα για 

ανάληψη νέων δράσεων στα πλαίσια των Συνθηκών, η Επιτροπή πρέπει να 

υποβάλλει συγκεκριµένες προτάσεις στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο για την 

εφαρµογή τους.  

                                                 
5 Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονοµία, πολιτικές,Νίκος Μούσης 
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 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και τα 

ψηφίσµατα του Κοινοβουλίου στηρίζονται συχνά σε εκθέσεις ή ανακοινώσεις της 

ίδιας της Επιτροπής. H αρµοδιότητα πρωτοβουλίας την οποία κατέχει η Επιτροπή 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ανάπτυξη των κοινών πολιτικών και εποµένως για 

την πρόοδο της πολυεθνικής ολοκλήρωσης. Όλες οι κοινές πολιτικές, όλο το 

ευρωπαϊκό δίκαιο, όλα τα προγράµµατα της ΕΕ έχουν θεσπιστεί από τα νοµοθετικά 

όργανα µε πρωτοβουλίες της Επιτροπής, υπό τη µορφή αιτιολογικών εκθέσεων και 

προτάσεων νοµικών διατάξεων.  

 Όµως, η Συνθήκη της Λισσαβόνας δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να 

επηρεάζουν τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο πολίτες 

σηµαντικού αριθµού κρατών µελών, µπορούν να λαµβάνουν την πρωτοβουλία να 

καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, να υποβάλλει 

κατάλληλες προτάσεις επί θεµάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι 

απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης για την εφαρµογή των Συνθηκών . 

 Στις προτάσεις της, η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε το καθήκον να 

καθορίζει το κοινό συµφέρον σχετικά µε κάθε πολιτική, ενέργεια ή νοµοθετική 

πράξη και οι εκπρόσωποι των κρατών µελών στο Συµβούλιο µπορούν να την 

υποκαταστήσουν σε αυτό το έργο µόνο κατ' οµοφωνία, δηλαδή εάν συµφωνούν 

απόλυτα µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει ότι έστω και αν ένα κράτος θεωρεί ότι η 

τροπολογία στην πρόταση της Επιτροπής, την οποία προωθεί η πλειοψηφία του 

Συµβουλίου, είναι ενάντια στα συµφέροντά του, η πρόταση δεν µπορεί να εγκριθεί 

από το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία. Η πρόταση πρέπει να αλλαχθεί από την ίδια 

την Επιτροπή, η οποία πρέπει να βρει µια συµβιβαστική λύση που να προσεγγίζει 

περισσότερο το κοινό συµφέρον. Βέβαια, αν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η µειοψηφία 

υπερβάλλει ή κωλυσιεργεί, µπορεί να τροποποιήσει την πρότασή της έτσι ώστε να 

ικανοποιεί την πλειοψηφία που θα την εγκρίνει. 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, όµως, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων 

και διαπραγµατεύσεων που γίνονται µέσα στο Συµβούλιο, η Επιτροπή τροποποιεί 

πολλές φορές την πρότασή της για να υποκινήσει αµοιβαίες παραχωρήσεις που να 
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οδηγούν σε κοινή αποδοχή. H Επιτροπή µπορεί λοιπόν να παραλύσει τη διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων της Ένωσης, αλλά µπορεί και να την προωθήσει, και αυτό 

κάνει  πράγµατι υποβάλλοντας κάθε χρόνο περίπου  700 προτάσεις στο Κοινοβούλιο 

και στο Συµβούλιο, που αργά ή γρήγορα υιοθετούνται από αυτά τα όργανα. 

 

1.3.4 Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

  

 Το δικαιοδοτικό σύστηµα της Κοινότητας συγκροτείται από το ∆ικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ), το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΠΕΚ) και το ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(∆∆∆).Επίσης η Συνθήκη προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης και άλλων ειδικευµένων 

δικαστηρίων που αποκαλούνται δικαιοδοτικά τµήµατα για την εξέταση ειδικευµένων 

ζητηµάτων. 

 Επιπλέον, το δικαιοδοτικό σύστηµα της Κοινότητας συνεργάζεται µε τα εθνικά 

δικαστήρια όταν  αυτά δικάζουν υποθέσεις που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία του 

κοινοτικού δικαίου. Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαδικασία η οποία λειτουργεί 

µέσω του συστήµατος της προδικαστικής απόφασης του άρθρου 234 Συνθήκης 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας  που εκδίδει το ΠΕΚ και παλαιότερα εξέδιδε το ∆ΕΚ µετά 

από προδικαστικό ερώτηµα εθνικού δικαστηρίου.6 

 Η αρµοδιότητά του είναι να ελέγχει την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 

από τα όργανα της Ένωσης και από τα κράτη-µέλη. Έτσι: 

� κρίνει τη νοµιµότητα πράξεων των ευρωπαϊκών οργάνων (του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) µετά από 

προσφυγή κράτους-µέλους ή άλλου οργάνου της Ε.Ε. 

� κρίνει τη συµµόρφωση κράτους-µέλους µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο µετά από 

προσφυγή της Επιτροπής ή άλλου κράτους-µέλους. 

� ερµηνεύει κανόνες του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου µετά από προδικαστικό ερώτηµα 

                                                 
6 Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορία – Θεσµοί- ∆ίκαιο,Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις Επαµεινώνδας Μαριάς 
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εθνικού δικαστηρίου. 

� εκδικάζει αναιρέσεις κατά αποφάσεων του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων.7 

 

 Tο ∆ικαστήριο έχει πλήρη δικαιοδοσία για την εκδίκαση των υποθέσεων που 

σχετίζονται µε τον σεβασµό ή την ερµηνεία των ευρωπαϊκών κανόνων περί 

ανταγωνισµού. Oι επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλεται ποινή από την Επιτροπή για 

παράβαση αυτών των κανόνων, µπορούν να προσβάλουν  την απόφαση της 

Επιτροπής ενώπιον του ∆ικαστηρίου. Αυτό εκφράζεται τόσο επί της βασιµότητας της 

απόφασης της Επιτροπής όσο και επί της ορθότητας της ποινής που επιβλήθηκε στην 

επιχείρηση. Tο ∆ικαστήριο εκδικάζει επίσης τις υποθέσεις που αφορούν την αστική 

ευθύνη της Ένωσης για βλάβες που έχουν προκληθεί από πράξεις ή παραλείψεις των 

οργάνων ή των εντεταλµένων απ' αυτήν ατόµων κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του
8. 

 

 

1.3.5 Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά κύριο όργανο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

έχει ως αποστολή την εξασφάλιση του ελέγχου των λογαριασµών. Αποτελείται από 

27 µέλη δηλαδή από ένα υπήκοο από κάθε κράτος µέλος. Τα µέλη του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου επιλέγονται µεταξύ προσωπικοτήτων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει 

στις χώρες τους σε όργανα εξωτερικού ελέγχου ή διαθέτουν ειδικά προσόντα για το 

λειτούργηµα αυτό 9. 

  Τα µέλη, τα οποία διορίζονται από το Συµβούλιο για εξαετή περίοδο που 

                                                 
7 Από τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια διαθέσιµη στο 
http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωπαϊκό_∆ικαστήριο#.CE.91.CF.81.CE.BC.CE.BF.CE.B4.CE.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.C
F.84.CE.B1 
8 Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονοµία, πολιτικές, Νίκος Μούσης 
9 Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορία – Θεσµοί- ∆ίκαιο,Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις Επαµεινώνδας Μαριάς 
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µπορεί να ανανεωθεί, εκλέγουν µεταξύ τους τον πρόεδρο για τριετή περίοδο που, 

επίσης, µπορεί να ανανεωθεί. Ο Vítor Manuel da Silva Caldeira, από την 

Πορτογαλία, εξελέγη πρόεδρος τον Ιανουάριο του 2008. 

 Για να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στο έργο του, το Ελεγκτικό Συνέδριο 

πρέπει να παραµένει τελείως ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα θεσµικά όργανα, αλλά να 

βρίσκεται, ωστόσο, σε συνεχή επαφή µε αυτά10. 

 Ένα από τα σηµαντικότερα καθήκοντα του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ετήσια έκθεση για το 

προηγούµενο δηµοσιονοµικό έτος . Το Κοινοβούλιο εξετάζει διεξοδικά την έκθεση 

του Συνεδρίου πριν αποφασίσει εάν θα εγκρίνει ή όχι τον τρόπο µε τον οποίο η 

Επιτροπή διαχειρίστηκε τον προϋπολογισµό. 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει επίσης να γνωµοδοτεί για τη δηµοσιονοµική 

νοµοθεσία της ΕΕ και να βοηθά την ΕΕ στην καταπολέµηση της απάτης. Ρόλος του 

είναι να βελτιώνει τη δηµοσιονοµική διαχείριση της ΕΕ και να συντάσσει εκθέσεις 

για τη χρήση των δηµόσιων κονδυλίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Από τη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέσιµο στο 
 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_el.htm 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

2.1 Το Θεσµικό-Ρυθµιστικό Πλαίσιο και η Πολυπλοκότητα των 

Κινδύνων
11 

 

 Το θεσµικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 

των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών,υπάρχει για τρεις κυρίως λόγους :  

 α)Για λόγους προστασίας των επενδυτών. 

 β)Για λόγους προστασίας εκείνων µε τους οποίους συναλλάσσεται ο 

 οργανισµός . 

 γ)Για λόγους προστασίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος γενικότερα. 

 Οι δυο πρώτοι λόγοι είναι βασικοί αλλά και άµεσα κατανοητοί. Ο τρίτος λόγος 

υπαγορεύεται από την ανάγκη να υπαχθούν οι επιχειρήσεις αυτές σε κοινό 

ρυθµιστικό πλαίσιο. Πράγµατι , η χρεοκοπία µιας από αυτές είναι πολύ πιθανό να 

οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση ολόκληρου του τραπεζικού συστήµατος καθώς και 

της εύρυθµης λειτουργίας των συστηµάτων συµψηφισµού και διακανονισµού. 

 Το θεσµικό πλαίσιο θέτει περιορισµούς και κατευθύνει τη διαχείριση του 

κινδύνου για την αποτελεσµατικότερη οργάνωση εσωτερικού ελέγχου µέσα στους 

τραπεζικούς οργανισµούς. Ταυτόχρονα, η θεσµοθέτηση κανόνων είναι αρκετά συχνά 

αντικρουόµενη µε τις απαιτήσεις του ανταγωνισµού, αφού µπορεί να λειτουργεί 
                                                 
11 ∆ιεθνής Κεφαλαιαγορές Τόµος Ι- Θεωρία και Ανάλυση,Κώστας Συριόπουλος,Εκδόσεις Ανίκουλα, Θεσσαλονίκη 

1999 σελ. 131 
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περιοριστικά    στις δραστηριότητες και λειτουργίες της τράπεζας. Πρόσφατη 

µελέτη
12 για τη µεταδοτικότητα των κρίσεων στον τραπεζικό τοµέα συµπεραίνει ότι η 

ανησυχία  για τη σταθερότητα του συστήµατος είναι υπερβολική.  

 Από την άλλη , η διαδικασία της απορρύθµισης άφησε ένα κενό, το οποίο 

πρέπει να συµπληρωθεί µε νέους κανόνες και ρυθµίσεις, προσαρµοσµένους στους 

κινδύνους. Αυτοί οι νέοι κανόνες σχεδιάστηκαν στην BIS (Bank for International 

Settlements) , στη Βασιλεία της Ελβετίας, και προσαρµόστηκαν στις ιδιαιτερότητες 

κάθε χώρας. Η απελευθέρωση αυτή δηµιούργησε και µια σειρά από νέα τραπεζικά 

προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Οι εποπτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη θεσµοθέτηση του τραπεζικού 

συστήµατος βρίσκονται αντιµέτωπες µε αντικρουόµενες υποχρεώσεις:  

� από τη µια οφείλουν να ολοκληρώσουν την κύρια αποστολή τους που αφορά 

τη διατήρηση της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήµατος και να 

προστατεύσουν την αποταµίευση και  

� από την άλλη πρέπει να αυξήσουν  το βαθµό ανταγωνισµού µεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυµάτων κατά τρόπο που  να ικανοποιείται και το πρώτο 

τεκµήριο της αποστολής τους. Έτσι το πρώτο δίληµµα είναι αυτό που 

αναφέρεται στη σχέση µεταξύ κανονιστικού πλαισίου και 

αποτελεσµατικότητας της αγοράς.  

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι αντιµέτωπη µε µια πρόσθετη επιλογή. Έχει 

τα κανονιστικά πλαίσια που έχουν σχεδιαστεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές και 

στηρίζονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που στοχεύουν στην εναρµόνιση των ρυθµιστικών  και κανονιστικών 

πλαισίων των εθνικών αγορών. 

 Η ενθάρρυνση του ανταγωνισµού αποτελεί το βασικότερο κριτήριο των 

εποπτικών αρχών. Όµως δηµιουργείται συχνά η εντύπωση ότι παραβλέπονται οι 

άλλες δυο λειτουργίες της εποπτικής αρχής:η σταθερότητα  του συστήµατος και η 

προστασία των επενδυτών. 

                                                 
12 Kaufman G. :Bank contagion:A review of the theory and evidence,Finacial Services Research,8,page123-150,1994 



22 

 Για την ενίσχυση του ανταγωνισµού χρησιµοποιούνται εργαλεία  όπως η 

απελευθέρωση επιτοκίων και προµηθειών,απαλοιφή των περιορισµών που 

εµποδίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα να προσφέρουν ειδικές χρηµατοοικονοµικές 

υπηρεσίες,κ.τ.λ.  

 Η καθιέρωση ενός ενιαίου συστήµατος µέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας 

των διεθνών εµπορικών τραπεζών και η επιβολή ελαχίστων ορίων επάρκειας13 ιδίων 

κεφαλαίων αποτελούν το αντικείµενο της Συµφωνίας της Βασιλείας.    

 Η πολιτική διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων  διακρίνεται σε: 

α)µέτρα ενεργής πολιτικής µε πυρήνα τη διαφοροποίηση του τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου µε στόχο τον έλεγχο του κινδύνου και σε  

β)µέτρα παθητικής πολιτικής,η υιοθέτηση των οποίων αποβλέπει στην ενδυνάµωση 

της καθαρής θέσης της τράπεζας. 

 Πυρήνας του θεσµικού πλαισίου είναι η κεφαλαιακή επάρκεια των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών,δηλαδή το ελάχιστο όριο κεφαλαίου 

προσαρµοσµένου για κίνδυνο από τις διάφορες θέσεις στο χαρτοφυλάκιό τους. 

Παραδοσιακά το κεφάλαιο αποτελεί ένα µικρό µέρος του συνολικού ενεργητικού των  

τραπεζικών οργανισµών. Ένα ποσοστό κεφαλαίου επί του συνολικού ενεργητικού ίσο 

µε 8%,αποτελεί ένα υψηλό δείκτη µόχλευσης. 

 Συνηθισµένο φαινόµενο αποτελεί η διακράτηση στοιχείων του ενεργητικού ως 

τη λήξη της διάρκειάς τους. Αυτά δεν είναι εύκολα ρευστοποιήσιµα και εκεί ακριβώς 

στοχεύει η Οδηγία Κεφαλαιακής Επάρκειας. 

 Οι περιορισµοί κεφαλαίου έχουν προσαρµοστεί στον κίνδυνο της αγοράς. Οι 

λόγοι είναι: 

α)ο κίνδυνος της αγοράς είναι ο κίνδυνος ζηµίας στη διάρκεια της ελάχιστης εκείνης 

περιόδου που χρειάζεται για τη ρευστοποίηση θέσης στην αγορά, 

β)η χρονική περίοδος εξαρτάται από τον τύπο του συγκεκριµένου προϊόντος και  

γ)η πιθανή ζηµιά εξαρτάται από τις κινήσεις της αγοράς  στη διάρκεια αυτής της 

                                                 
13 Ως επάρκεια κεφαλαίων ορίζεται ένα σύστηµα κανόνων των ρυθµιστικών αρχών που εφαρµόζουν στα 

εποπτευόµενα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για να ελέγξουν αν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την κάλυψη 
των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται. 
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περιόδου,αλλά και την ευαισθησία των διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου  στις µεταβολές αυτές. 

 

2.2 Η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee on Banking 

Supervision) 

 

 Η ανάγκη για εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος έγινε εµφανής αρκετά πριν 

ξεσπάσει η σηµερινή χρηµατοπιστωτική κρίση. Η τραπεζική εποπτεία στοχεύει στην 

ενίσχυση της εµπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα 

του τραπεζικού συστήµατος 14. 

 Η ονοµασία προέρχεται από την οµώνυµη πόλη της Ελβετίας, όπου έχει την 

έδρα της η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank for International Settlements) και 

βασίζεται στην Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία του Τραπεζικού 

Συστήµατος (Basel Committee on Banking Supervision)15. Η Επιτροπή ιδρύθηκε το 

∆εκέµβριο του  1974 από τους ∆ιοικητές των Κεντρικών Τραπεζών της «Οµάδας των 

10» (Group of 10,G-10) .Μέλη της είναι το Βέλγιο,ο Καναδάς,η Γαλλία,η 

Γερµανία,η Ιαπωνία ,η Ισπανία, η Ιταλία ,το Λουξεµβούργο,η Ολλανδία ,η Σουηδία,η 

Ελβετία,το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. ∆εν 

αποτελούσε διεθνή οργανισµό αλλά µια de facto διεθνή οργάνωση (forum) χωρίς 

νοµική προσωπικότητα. Οι κανόνες της δεν είχαν νοµική δεσµευτικότητα αλλά 

αποτελούσαν γενικές κατευθυντήριες αρχές καλής πρακτικής (συµβουλευτική 

δράση), που τηρούνταν παρόλα αυτά από τα µέλη του16.  

 

 

 

                                                 
14 Η κεφαλαιακή επάρκεια και το νέο πλαίσιο εποπτείας των τραπεζών, Banking & Finance,  Κ.Ζουπουνίδης, Αγ. 
Λιαδάκη,Αθήνα, Ιανουάριος 2006 
15 Βασιλεία Ι, II και III,Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος,Τεύχος 11/2011 Μάιος ,διαθέσιµο στο 
http://www.bankofgreece.gr/BogDocumentDOMLIbraryMonthlySubject/Βασιλεία_I_II_III.pdf 
16 Το νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια, Basel II, Χ.Γκόρτσος εκδόσεις  Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, 
Αθήνα, 2006 
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2.2.1 Λειτουργία και Στόχοι της Επιτροπής της Βασιλείας 

 

 Η βασική λειτουργία της Επιτροπής Βασιλείας αφορά τη θέσπιση κάποιων 

διατάξεων που αφορούν την εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων. Επίσης η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει κάποιες οδηγίες για τον 

καλύτερο εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών, τη διαφάνεια των συναλλαγών κ.α. Οι 

κανόνες αυτοί εφαρµόζονται από τις τράπεζες, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα 

αναγκαία κεφάλαια που απαιτούνται για την αντιµετώπιση κάθε είδους κινδύνου που 

µπορεί να διατρέχει µια τράπεζα. Οι προσπάθειες της Επιτροπής ξεκίνησαν το 1975. 

Η Επιτροπή δεν έχει καµία µορφή εξουσίας για την επιβολή των κανόνων. Οι 

προτάσεις και οι οδηγίες που διαµορφώνει δεν επιβάλλονται. Ωστόσο, γίνεται µεγάλη 

προσπάθεια για την εφαρµογή τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη αντιµετώπιση 

των προβληµάτων και η εξασφάλιση τη νοµισµατικής σταθερότητας σε παγκόσµια 

κλίµακα. Τα βασικά εργαλεία που χρησιµοποιεί για τον σκοπό της είναι η ανταλλαγή 

πληροφοριών για να ρυθµίσει τα θέµατα που αφορούν την εποπτεία των τραπεζών σε 

εθνικό επίπεδο, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κανόνων εποπτείας, η 

θέσπιση ελάχιστων προτύπων και κανόνων εποπτείας17. 

 Επειδή ο στόχος της ήταν η διαµόρφωση προτύπων εποπτείας και 

κατευθυντηρίων οδηγιών για τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος το 1988 η 

Επιτροπή εισήγαγε ένα σύστηµα κεφαλαιακής µέτρησης µε την ονοµασία Basel 

Capital Accord. Το 1998 εκδόθηκε το πλαίσιο εποπτείας του διεθνούς τραπεζικού 

συστήµατος µε την ονοµασία Βασιλεία Ι.  

 Βασική έννοια στη Βασιλεία Ι είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και στόχος ήταν η 

αντιµετώπισή του µέσω της θέσπισης ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. 18
Ως 

τέτοιος νοείται η αδυναµία ενός πιστωτικού ιδρύµατος να ανταποκριθεί στις 

                                                 
17 Θέµατα χρηµατοικονοµικά,ποια είναι η λειτουργία και οι στόχοι της Επιτροπής Βασιλείας;, διαθέσιµο στο  

http://www.trapezitiki.com/Trapezitiki/showthread.php?t=8839&page=1 
18 Βασιλεία Ι, II και III,Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος,Τεύχος 11/2011 Μάιος ,διαθέσιµο στο 
http://www.bankofgreece.gr/BogDocumentDOMLIbraryMonthlySubject/Βασιλεία_I_II_III.pdf 
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υποχρεώσεις του, αντανακλά δηλαδή τη πιθανότητα µη εξόφλησης ενός δανείου, ή 

την καθυστέρηση αποπληρωµής του. Ο κίνδυνος ταυτίζεται µε την αβεβαιότητα και 

όχι την απώλεια19. 

 

 

2.2.2 Η Συµφωνία της Βασιλείας Ι(Basel I) 

 

 Στη βάση του πλαισίου που έχει διαµορφώσει η Επιτροπή της Βασιλείας για 

την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών βρίσκεται το Σύµφωνο της Βασιλείας του 

1988 (Basel Capital Accord)20, οι διατάξεις του οποίου αφορούν δύο θέµατα: 

� τη µέθοδο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών 

για την κάλυψη έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο (και τον 

κίνδυνο χώρας) από στοιχεία ενεργητικού και εκτός ισολογισµού, και   

 

� τον καθορισµό των στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, µε τα οποία οι  

τράπεζες δικαιούνται να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου και των κινδύνων αγοράς. 

 Η πρακτική της ∆ιαχείρισης Κινδύνων στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

εξελίχθηκε ταχύτητα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως σήµερα. Βασικότερες 

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

κεφαλαίων, η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων µε 

την εισαγωγή των παραγώγων, καθώς επίσης και η χρήση της τεχνολογίας σε επίπεδο 

συναλλαγών, αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων. Οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου προήλθαν, κυρίως, από την έλλειψη 

σωστής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου των ιδρυµάτων. Είναι η πρώτη 

φορά που συνδέεται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων µε τον πιστωτικό κίνδυνο και 

                                                 
19 Βασικές Αρχές και Σύγχρονα Θέµατα του Χρηµατοοικονοµικού Μάνατζµεντ, Ζουπουνίδης Κ.,  Εκδόσεις 
Κλειδάριθµος, Αθήνα  2003 
20 Γκόρτσος, Χ.  ,Το διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας,,∆εκέµβριος 
2006,διαθέσιµο στην: http://www.economia.gr 
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καθιερώνεται ο συντελεστής φερεγγυότητας για την αντιµετώπιση του πιστωτικού 

κινδύνου. Ως Συντελεστής Φερεγγυότητας ορίζεται ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων 

του πιστωτικού ιδρύµατος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός 

ισολογισµού στοιχεία σταθµισµένα µε τον κίνδυνο τους21. 

 Το πρώτο Σύµφωνο της Βασιλείας, γνωστό ως Βασιλεία Ι, εστιάζει στην 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Ο κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή ο 

κίνδυνος από µια απροσδόκητη απώλεια, ταξινοµείται σε πέντε κατηγορίες (0%, 

10%, 20%, 50%, 100%). Συγκεκριµένα, το σύµφωνο αυτό προσδιορίζει τα στοιχεία 

και την ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και οµαδοποιεί σε βασικές 

κατηγορίες τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία τους, ανάλογα µε τον  πιστωτικό 

κίνδυνο που εµπεριέχουν. Έτσι το Σύµφωνο της Βασιλείας επέβαλλε ένα ελάχιστο 

ενιαίο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, 8%, και εναρµόνισε για πρώτη φορά το 

διεθνές εποπτικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τη Βασιλεία Ι είναι: 

 

Εποπτικά κεφάλαια/(Πιστωτικός κίνδυνος +Κίνδυνος αγοράς) 

 

(µε δεδοµένους τους συντελεστές στάθµισης κινδύνων).  

 Η διεθνής αποδοχή του συµφώνου υπήρξε εντυπωσιακή και ειδικά στην 

περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντίστοιχες  διατάξεις ενσωµατώθηκαν 

στο κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας, µε αποτέλεσµα την 

αναµφισβήτητη ενίσχυση της φερεγγυότητας των τραπεζών κατά την προηγούµενη 

και τρέχουσα δεκαετία. Η ύπαρξη υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας είναι 

βεβαίως αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την εξασφάλιση της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος. Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, όπως το καλό µάνατζµεντ και η υγιής δοµή της τράπεζας, η 

ύπαρξη επαρκών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, η ανάπτυξη διαδικασιών 

χορήγησης δανείων και η συνετή διαχείριση χαρτοφυλακίου, που είναι εξίσου 

απαραίτητα. 
                                                 
21  Σύµφωνο της Βασιλείας Ι & ΙΙ, Πετράκης, Π. ,2007,διαθέσιµο στο  http://www.elearn.elke.uoa.gr/petrakis 
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 Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από µεγάλη µεταβλητότητα στις 

παραµέτρους της αγοράς και του συναλλάγµατος και ιδιαίτερα στα επιτόκια, µε 

αποτέλεσµα αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυµάτων. Με 

αφορµή τη νέα χρηµατοοικονοµική κατάσταση οι εποπτικές αρχές επέκτειναν τους 

ήδη υπάρχοντες κανόνες και θέσπισαν νέους δίνοντας περισσότερο έµφαση στην 

εφαρµογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων και στον κίνδυνο αγοράς µε την επιβολή 

του ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας. Για το λόγο αυτό, το σύµφωνο της Βασιλείας 

συµπληρώθηκε   προκειµένου να καλύψει µε κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον 

κίνδυνο αγοράς22. 

  Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1990 εµφανίστηκαν περιπτώσεις 

καταστροφικών ζηµιών σε πιστωτικά ιδρύµατα εξαιτίας κινδύνων που προέρχονταν 

από ατέλειες του πλαισίου λειτουργίας. Με αφορµή κάποιες χρηµατοοικονοµικές 

δυσλειτουργίες και πτωχεύσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα γεννήθηκε η ανάγκη 

διαχείρισης ενός πρωτοεµφανιζόµενου τύπου κινδύνου, του λεγόµενου λειτουργικού 

κινδύνου. 

 Το 1999 η Επιτροπή της Βασιλείας έδωσε στη δηµοσιότητα το αναθεωρηµένο 

έγγραφο του 1988 προς σχολιασµό σε θέµατα πιστωτικού κινδύνου. Το νέο κείµενο 

οδήγησε σε συνεχείς διαβουλεύσεις µεταξύ των κεντρικών φορέων. Η βασική 

µεθοδολογία του πρώτου αναθεωρηµένου Συµφώνου της Βασιλείας αφορά άµεσα τα 

εποπτικά ίδια κεφάλαια. Οι σταθµίσεις πιστωτικού κινδύνου ορίζονται ανά 

κατηγορία οφειλέτη, δηλαδή µικρότερου πιστωτικού κινδύνου, και είναι οι κεντρικές 

κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα πιστωτικά 

ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις. Επίσης, οι σταθµίσεις πιστωτικού κινδύνου έναντι 

κεντρικών κυβερνήσεων και τραπεζών θα βασίζονται σε διαχωρισµό των κρατών 

ανάλογα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ θα 

ανήκουν σε Α’ Ζώνη πιστωτικού κινδύνου, ενώ τα λοιπά κράτη  θα είναι σε Β’ Ζώνη 

υψηλότερου κινδύνου. Ακόµη, οι βραχυπρόθεσµες διατραπεζικές τοποθετήσεις 

                                                 
22 Π∆/ΤΕ 2397/7.11.96 



28 

ορίζονται σε 12 µήνες23. 

 

2.2.3 Κριτική του Συµφώνου της Βασιλείας Ι 

 

  Ο σχεδιασµός του κανόνα κεφαλαιακής  επάρκειας του 1988 έλαβε 

αποκλειστικά υπόψη τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήµατος της  δεκαετίας 

του ’80, γι’ αυτό και κρίνεται ανεπαρκής για τις ανάγκες του διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα του 21ου αιώνα. Πιο συγκεκριµένα, η κριτική εστιάζεται 

σε τέσσερα κυρίως σηµεία24: 

 1. Οι τράπεζες µπορούσαν να προσαρµόσουν σταδιακά τη συµπεριφορά τους,

 ώστε να ικανοποιούν τον κανόνα του Συµφώνου της Βασιλείας, αξιοποιώντας

 νοµικά κενά ή ατέλειες, προβαίνοντας σε arbitrage κεφαλαίων και

 τιτλοποιώντας επιχειρηµατικά δάνεια. 

 2. Η απουσία σοβαρής διαφοροποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων στον

 κανόνα του Συµφώνου της Βασιλείας ανάλογα µε το ύψος του πιστωτικού

 κινδύνου αποτελούσε κίνητρο για ορισµένες τράπεζες να επιδίδονται σε

 δανεισµό υψηλού κινδύνου. Για παράδειγµα, αν και υπήρχαν σηµαντικές

 διαφορές στο ύψος του πιστωτικού κινδύνου µεταξύ των τοποθετήσεων στις

 διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ, το Σύµφωνο της Βασιλείας επέβαλλε ότι η έκθεση 

 σε δανεισµό προς τις χώρες αυτές γενικά σταθµίζεται έναντι του κινδύνου µε

 ποσοστό 0%. Αυτό οδηγούσε σε µία υποκατάσταση των στοιχείων του

 επενδυτικού χαρτοφυλακίου, που έχουν µέτρια απόδοση, µε στοιχεία που

 ενσωµατώνουν υψηλό κίνδυνο. Η υποκατάσταση αυτή είναι φυσικό

 αποτέλεσµα της θετικής συσχέτισης που υφίσταται ανάµεσα στον κίνδυνο και 

 την απόδοση κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Εάν η κεφαλαιακή απαίτηση για 

 µία ευρεία οµάδα στοιχείων ενεργητικού είναι η ίδια, µία µέση τράπεζα που

                                                 
23

 Σύµφωνο της Βασιλείας Ι & ΙΙ, Πετράκης, Π. ,2007,διαθέσιµο στο  

http://www.elearn.elke.uoa.gr/petrakis 
24

  Αξιολόγηση των πρόσφατων προτάσεων της Βασιλείας, Προβόπουλος Γ. ,28 Ιανουαρίου 2000,διαθέσιµο στο 
http://www.economics.gr 
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 επιθυµεί να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της θα επιλέξει οριακά να χορηγήσει 

 πιστώσεις που ενσωµατώνουν υψηλότερους κινδύνους. 

 3. Οι σταθµίσεις που προέβλεπε το Σύµφωνο της Βασιλείας του 1988 για τα 

 στοιχεία του ενεργητικού βασίζονταν αποκλειστικά στην έκθεση στον 

 πιστωτικό κίνδυνο. Αγνοούσε, εποµένως, άλλες µορφές τραπεζικών κινδύνων, 

 όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο νοµικός κίνδυνος κ.λ.π. 

4.Οι κανόνες της Βασιλείας σχεδιάστηκαν για την εποπτεία των 

δραστηριοτήτων των διεθνών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στις 

βιοµηχανικές χώρες. Εντούτοις, η λογική των κανόνων κεφαλαιακής 

επάρκειας έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες του κόσµου. Ιδιαίτερα στον χώρο 

της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εφαρµόζεται σε τραπεζικά ιδρύµατα και επενδυτικές 

εταιρείες ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. Στον βαθµό, ωστόσο, που ο τοµέας 

των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών γίνεται περισσότερο πολύπλοκος, οι 

γενικευµένοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας καθίστανται αναποτελεσµατικοί. 

Τέλος, οι σταθµίσεις στον κανόνα κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας ήταν 

(µάλλον) αυθαίρετες. 

 

 

2.2.4 Η Νέα Σύµβαση της Επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ (The New Basel 

Capital Acoord,16 January 2001-Basel II) 

 

 Η συνειδητοποίηση των αδυναµιών του συµφώνου της Βασιλείας Ι, αλλά και η 

πίεση της αγοράς οδήγησε στην έναρξη των εργασιών για την αναθεώρησή του από 

την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

οποία όφειλε να αναθεωρήσει τις οδηγίες περί κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίες σε 

αντίθεση µε τις συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας είναι υποχρεωτικές. Το 2001, 

η Επιτροπή Βασιλείας εξέδωσε και νέο έγγραφο, στο οποίο παρουσιάζονται µε 

λεπτοµερέστερο τρόπο οι αναθεωρηµένες προτάσεις, µε προβλεπόµενο χρόνο 

εφαρµογής το 2004. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη σειρά της εξέδωσε κείµενο προς 
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σχολιασµό, το οποίο ουσιαστικά στήριζε το έγγραφο της Βασιλείας, αλλά εστίαζε 

περισσότερο σε θέµατα που αφορούσαν αποκλειστικά τη Νοµισµατική Ένωση και 

αποτέλεσε βάση για την εναρµόνιση της Βασιλείας στα πλαίσια της Ευρωζώνης. 

 Έτσι, στις 26 Ιουνίου 2004 εκδόθηκε το αναθεωρηµένο εποπτικό πλαίσιο της 

Κεφαλαιακής Επάρκειας, το οποίο είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ και πρόκειται να 

εφαρµοστεί πλήρως µέχρι το 2015.Εστιάζει σε τρεις κύριες περιοχές, 

συµπεριλαµβανοµένων των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, του εποπτικού 

ελέγχου και της πειθαρχίας της αγοράς, οι οποίες είναι γνωστές ως τρεις πυλώνες. 

Σκοπός είναι να ενισχυθούν και να εποπτευθούν οι διεθνείς τραπεζικές απαιτήσεις.  

 

Οι βασικοί στόχοι 25
του νέου Συµφώνου είναι οι ακόλουθοι : 

� Να αποδοθεί έµφαση στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και στη διαφάνεια 

της αγοράς. 

� Η επαρκής κάλυψη του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών και µη κινδύνων. 

� Η σταδιακή σύγκλιση του ύψους των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς το 

 οικονοµικό κεφάλαιο των τραπεζών, µέσω της αναγνώρισης από τις εποπτικές 

 αρχές της αποτίµησης του κινδύνου που πραγµατοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες. 

 

 Το νέο σύµφωνο της Βασιλείας απαρτίζεται από τρεις πυλώνες26: 

I. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον καθορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την 

κάλυψη του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου. 

II. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον καθορισµό του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η 

διαδικασία της αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών από τις 

εποπτικές αρχές, καθώς και την θέσπιση των γενικών αρχών και κριτηρίων που θα 

διέπουν την διαδικασία αυτή. 

III. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς µέσω της 

                                                 
25 Το διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο της 
 κεφαλαιακής επάρκειας,Γκόρτσος, Χ. ,∆εκέµβριος 2006,διαθέσιµο στο http://www.economia.gr 
26

 Οµιλία του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικολάου Χ. Γκαργκάνα, στο γεύµα που παρέθεσε προς τιµήν 
του η λέσχη Propeller Club,Γκαργκάνας, Ν.,19 ∆εκεµβρίου 2003,διαθέσιµο στο http://www.bankofgreece.gr 
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δηµοσιοποίησης συγκεκριµένων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. 

 Οι τρεις αυτοί πυλώνες του νέου Συµφώνου είναι αµοιβαία εξαρτώµενοι. 

Αναµφίβολα, η αποτελεσµατικότητα των κανόνων του πρώτου πυλώνα εξαρτάται 

καθοριστικά από την ικανότητα των εποπτικών αρχών να ελέγχουν την ορθή 

εφαρµογή τους µέσω των εξουσιών του 2ου πυλώνα. Επίσης, οι αυξηµένες 

υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων του 3ου πυλώνα διαµορφώνουν τα 

κατάλληλα κίνητρα για τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που 

αναπτύσσουν οι τράπεζες. 

 Τέλος, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών αντιπροσωπεύει την 

αναλογία µεταξύ των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας και των στοιχείων του 

ενεργητικού (εντός και εκτός ισολογισµού), τα οποία έχουν αντισταθµιστεί ανάλογα 

µε τον κίνδυνο που έχει αποφασιστεί ότι τους αντιστοιχεί. Σύµφωνα µε το νέο 

σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ υπολογίζεται ως εξής: 

 

Εποπτικά κεφάλαια/Πιστωτικός κίνδυνος+ Κίνδυνος αγοράς+ Λειτουργικός κίνδυνος 
 
 
 
 

2.2.4.1 Πρώτος πυλώνας - Ελάχιστες Κεφαλαιακές απαιτήσεις 

(Minimum Capital Requirements) 

 

 Ο ορισµός των ιδίων κεφαλαίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις του 8% των ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση µε το σταθµισµένο ενεργητικό και οι διατάξεις αναφορικά µε 

την  εποπτική µεταχείριση των κινδύνων αγοράς παραµένουν αµετάβλητες. Η κύρια 

διαφοροποίηση έγκειται στην µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου περιλαµβανοµένης 

και της εποπτικής αντιµετώπισης των µέσων και τεχνικών µείωσης του εν λόγω 

κινδύνου, καθώς και στην καθιέρωση επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για 

τον λειτουργικό κίνδυνο.  
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 Αναλυτικότερα, ο πρώτος πυλώνας27 του νέου Σύµφωνου επιφέρει τις εξής 

αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο: 

 (α) Τροποποιεί την ισχύουσα τυποποιηµένη µέθοδο  για τον υπολογισµό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η νέα τυποποιηµένη µέθοδος διατηρεί τη λογική της 

υπάρχουσας µεθόδου µε την απόδοση προκαθορισµένων συντελεστών στάθµισης 

κινδύνου. Παρόλα αυτά επιτυγχάνει µεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον κίνδυνο,στο 

µέτρο που οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται ανάλογα µε τη διαβάθµιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυµβαλλοµένου. 

 (β) Αναγνωρίζει τη µέθοδο υπολογισµού βάσει εσωτερικών συστηµάτων 

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

τράπεζες δύο εναλλακτικούς τρόπους υπολογισµού, ανάλογα µε το βαθµό εξέλιξης 

των εσωτερικών τους συστηµάτων διαβάθµισης κινδύνου:  

� τη θεµελιώδη µέθοδο  και  

� την προηγµένη µέθοδο. 

Για τον υπολογισµό των σταθµίσεων των κινδύνων χρειάζεται η εκτίµηση τεσσάρων 

παραµέτρων
28: 

� Η πρώτη παράµετρος σχετίζεται µε την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του 

αντισυµβαλλόµενου (PD - Probability of Default) και απεικονίζει την 

πιστοληπτική του ικανότητα. Μετράει την πιθανότητα αδυναµίας κάλυψης των 

υποχρεώσεων του πελάτη εντός δεδοµένης χρονικής περιόδου.  

� Η δεύτερη παράµετρος κινδύνου (LDG - Loss Given Default) δίνει µια 

εκτίµηση της µέσης αναµενόµενης ζηµίας, το ποσοστό της χρηµατοδότησης το 

οποίο δεν θα εισπραχθεί, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του. Το µέγεθος της LDG εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το 

είδος των εξασφαλίσεων και των εγγυήσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί. 

� Η τρίτη παράµετρος, η έκθεση του αντισυµβαλλόµενου σε περίπτωση 

                                                 
27 Βασιλεία ΙΙ και κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, Γκόρτσος, Χ.,Μάιος 2005,διαθέσιµο στο 
http://www.economia.gr 
28 Λειτουργικός κίνδυνος – Ξαναδιαβάζοντας παλιές  έννοιες ,Καρυδιάς Κ., ∆εκέµβριος 2006,διαθέσιµο στο 
http://www.economia.gr 
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αθέτησης της υποχρέωσής του (EAD - Exposure At Default) δίνει την 

εκτίµηση του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος. 

� Το µέγεθος της εναποµένουσας διάρκειας µέχρι τη λήξη των απαιτήσεων (Μ - 

 Maturity) µετράει το χρονικό διάστηµα που αποµένει ως τη λήξη του 

 ανοίγµατος. 

 Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω παραµέτρων πρέπει να γίνει πλήρως 

τεκµηριωµένα και να ανανεώνεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Παράλληλα 

απαιτείται η προσαρµογή των αποτελεσµάτων (calibration), έτσι ώστε οι εκτιµήσεις 

να αντικατοπτρίζουν την αναµενόµενη συµπεριφορά τους. ∆ιαφορετικά οι όποιες 

διαφορές θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν οφείλονται σε συστηµατικούς παράγοντες, 

αλλά σε τυχαίο θόρυβο. Στην Εξελιγµένη Μέθοδο των Εσωτερικών Συστηµάτων 

∆ιαβάθµισης οι εκτιµήσεις των PD, LDG, EAD και Μ παρέχονται από την τράπεζα 

βάσει των εκτιµήσεών της και των κατάλληλων ιστορικών δεδοµένων, ενώ για την 

εκτίµηση του Μ υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης για κάποια χρηµατοδοτικά 

ανοίγµατα. Αντίθετα, στη Θεµελιώδη προσέγγιση µόνο η τιµή του PD παρέχεται από 

το υπάρχον χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, καθώς οι σταθµίσεις των LDG, EAD και Μ 

τίθενται από την Επιτροπή.  

 (γ) ∆ιαµορφώνεται αναλυτικό πλαίσιο για την εποπτική µεταχείριση των 

τιτλοποιηµένων απαιτήσεων ,πλαίσιο που απουσίαζε εντελώς από το αρχικό 

Σύµφωνο. 

 (δ) Οι τράπεζες, που πληρούν προϋποθέσεις, θα µπορούν να χρησιµοποιούν 

µεθόδους άµβλυνσης του κινδύνου για να µειώσουν τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις 

τους, όπως: 

�  τις εξασφαλίσεις, 

�  τις εγγυήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα, και 

�  το συµψηφισµό στοιχείων εντός ισολογισµού. 

 (ε) Τέλος, εισάγονται για πρώτη φορά κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου. Στην έννοια του κινδύνου αυτού εµπίπτουν οι ζηµίες που  

οφείλονται: 
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� στην ανεπάρκεια/ακαταλληλότητα των εσωτερικών διαδικασιών και 

συστηµάτων, 

� σε ανθρώπινο παράγοντα και 

� σε εξωτερικά αίτια. 

 

2.2.4.2 ∆εύτερος πυλώνας - ∆ιαδικασία εποπτικής αξιολόγησης 

(Supervisory Review Process) 

  

 Ο δεύτερος πυλώνας του Συµφώνου της Βασιλείας έχει ως στόχο να 

ενθαρρύνει την τήρηση υψηλών προδιαγραφών, τη διαφάνεια και παρουσίαση των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων. Μέσα από το αναθεωρηµένο Σύµφωνο δίνεται η 

δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύµατα να αναπτύξουν εσωτερικά συστήµατα 

αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας, ώστε να 

επιτευχθεί ακριβέστερη στάθµιση κινδύνου µε την έγκριση των εποπτικών αρχών29. 

 Όσες τράπεζες εκτιµάται στην αγορά ότι ανήκουν σε υψηλού κινδύνου 

ιδρύµατα ή έχουν ανεπαρκές σύστηµα διαχείρισης κινδύνων, θα τους επιβάλλονται 

κυρώσεις µέσω υψηλότερων περιθωρίων επιτοκίου στο διατραπεζικό δανεισµό και 

στο εκδιδόµενο χρέος. Η διαφάνεια των στοιχείων είναι υποχρεωτική και 

επικεντρώνεται σε συγκεκριµένους τοµείς, οι οποίοι αφορούν κυρίως στοιχεία για 

την κεφαλαιακή επάρκεια και τη σύνθεση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, την 

αναλυτική παρουσίαση των εκθέσεων σε κίνδυνο ανά προϊόν και την διαφάνεια των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων.  

 Το µέρος αυτό του πλαισίου εισάγει γενικές αρχές τέτοιες, ώστε να 

διασφαλίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων πέρα από τους 

µηχανισµούς του πρώτου πυλώνα. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστηµα εκτίµησης κεφαλαιακής επάρκειας και να καθορίζουν τα κεφάλαια που 

                                                 
29

  Σύµφωνο της Βασιλείας Ι & ΙΙ, Πετράκης, Π. ,2007,διαθέσιµο στο  
http://www.elearn.elke.uoa.gr/petrakis 
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απαιτούνται για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνουν. Οι εποπτικές αρχές 

αξιολογούν τους κινδύνους, καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης και 

µέτρησης αυτών και είναι δυνατό να απαιτούν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, 

στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου 

πυλώνα ή κάποιοι κίνδυνοι, που δεν αντιµετωπίζονται από τον πρώτο πυλώνα, δεν 

έχουν καλυφθεί επαρκώς µε κεφάλαια από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Συγκεκριµένα, ο 

δεύτερος πυλώνας στηρίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές30: 

� Πρόβλεψη διαδικασιών από τα πιστωτικά ιδρύµατα για την εσωτερική 

αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και τη διαµόρφωση στρατηγικής 

για τη διατήρηση του επιπέδου ιδίων κεφαλαίων.  

� Καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.  

� ∆υνατότητα επιβολής από την αρµόδια εποπτική αρχή κεφαλαιακής απαίτησης 

για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου πάνω από το ελάχιστο όριο (8%) 

σε συγκεκριµένα πιστωτικά ιδρύµατα.  

� Καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέµβασης των εποπτικών αρχών σε 

περίπτωση επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού 

ιδρύµατος.  

 Η διαδικασία της εποπτικής εξέτασης  του δεύτερου πυλώνα αποτελεί µία από 

τις βασικές καινοτοµίες του Νέου Συµφώνου. Αντανακλά τη µετατόπιση του 

ενδιαφέροντος των εποπτικών αρχών από το επίπεδο της µακροπροληπτικής 

εποπτείας σε εκείνο της µικροπροληπτικής, παρέχοντας τη δυνατότητα 

προσωποποιηµένης εποπτείας των ιδρυµάτων, οι δραστηριότητες των οποίων 

περιέχουν µεγαλύτερο συστηµικό κίνδυνο. 

 

 

2.2.4.3 Τρίτος πυλώνας - Πειθαρχία της Αγοράς (Market Discipline) 

                                                 
30 Βασιλεία ΙΙ και κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών,Γκόρτσος, Χ.,Μάιος 2005,διαθέσιµο στο 

http://www.economia.gr 
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 Ο τρίτος πυλώνας εισάγει διατάξεις αναφορικά µε την παρεχόµενη από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα προς το εξωτερικό πληροφόρηση για το ύψος των 

αναλαµβανοµένων κινδύνων, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων 

αυτών και την ακολουθούµενη στρατηγική, προκειµένου µέσω της διαφάνειας να 

ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς. Αφορά, εποµένως, την υποχρέωση των τραπεζών 

να προβαίνουν σε γνωστοποίηση στοιχείων, τόσο ποιοτικού όσο και ποσοτικού 

χαρακτήρα, µε σκοπό την ενίσχυση της επιβαλλόµενης από την αγορά πειθαρχίας 

προς τους κανόνες ορθής διαχείρισης των κινδύνων. Σκοπός του 3ου πυλώνα είναι να 

παρέχονται στους συµµετέχοντες στην αγορά οι αναγκαίες πληροφορίες για τους 

κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύµατα και για τις διαδικασίες 

διαχείρισής τους. Οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης31 αφορούν σε γενικές γραµµές: 

� τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύµατα, 

� τις διαδικασίες διαχείρισής τους, και 

� την ποιότητα των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων, που χρησιµοποιούνται για 

την κάλυψη των κινδύνων. 

 Οι τεχνικές µεταβιβάσεως και οι πρακτικές µετρήσεως των πιστωτικών 

κινδύνων που προέρχονται από σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, όπως είναι τα 

credit derivatives, swaps, options, καθώς επίσης και από τιτλοποιήσεις ενεργητικού, 

απεικονίζονται µε µεγαλύτερη προσοχή. Παράλληλα αυξάνεται το φάσµα των 

εξασφαλίσεων έναντι κινδύνων και οι εγγυήσεις έναντι απαιτήσεων.  

 Οι εποπτικές αρχές µπορεί πλέον να µην επιβάλλουν ειδική κεφαλαιακή 

απαίτηση για τον επιτοκιακό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου για τις 

τράπεζες που παρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο λόγω ανοιγµάτων ρευστότητας 

µεταξύ παθητικού/ενεργητικού, αλλά παρακολουθούν µε προσοχή την οικονοµική 

κατάσταση της κάθε τράπεζας. Το σηµαντικότερο γεγονός σχετικά µε το νέο πλαίσιο 

υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων, που προτείνει η Επιτροπή, έχει να κάνει µε 

                                                 
31 Βασιλεία ΙΙ και κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών,Γκόρτσος, Χ.,Μάιος 2005,διαθέσιµο στο 
http://www.economia.gr 
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ειδική κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου, το οποίο θέτει τους 

νέους κανόνες σε συνεργασία µε τους εθνικούς φορείς και τις κεντρικές τράπεζες. 

Μέσα από το νέο πλαίσιο προβλέπονται ξεχωριστές κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει 

αντίστοιχων µεθοδολογιών µέτρησης. Η δυσκολία που παρουσιάζεται σχετικά µε τον 

λειτουργικό κίνδυνο είναι ότι δεν είναι εύκολα µετρήσιµος και αναφέρεται σε όλα τα 

είδη κινδύνων που δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν είτε ως κίνδυνοι αγοράς, είτε ως 

πιστωτικοί κίνδυνοι32. 

 
2.2.6 Οι επιπτώσεις από την εφαρµογή του Συµφώνου της Επιτροπής  
της Βασιλείας ΙΙ στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα33 
 

 Η εφαρµογή του Συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ αποβλέπει στην 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της τραπεζικής εποπτείας για τη διασφάλιση της 

σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας. Η θέσπιση από το νόµο 

εποπτείας των τραπεζών αποσκοπεί στη διασφάλιση της λειτουργικής ικανότητας του 

πιστωτικού συστήµατος, τη σταθερότητα και αποτελεσµατικότητά του, αλλά και 

στην προστασία των δανειστών των τραπεζών από πιθανές ζηµιές. Μέσω της 

άσκησης εποπτείας επιδιώκεται περαιτέρω η χάραξη των κατευθύνσεων της 

πιστωτικής λειτουργίας, η στήριξη της γενικής οικονοµικής πολιτικής της εκάστοτε 

κυβέρνησης και η διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου τιµών. 

 Παρακάτω γίνεται αναφορά στην επίδραση της Βασιλείας ΙΙ στους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.  

 

Επιµερισµός του Κινδύνου  

  Είναι προφανές ότι η ραγδαία αύξηση του µεγέθους και της πολυπλοκότητας 

της αγοράς πρόσθεσε νέες διαστάσεις στη διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής 

αποτελεσµατικότητας και σταθερότητας. Μια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες 
                                                 
32

 Σύµφωνο της Βασιλείας Ι & ΙΙ, Πετράκης, Π. ,2007,διαθέσιµο στο  
http://www.elearn.elke.uoa.gr/petrakis 
33 Η επίπτωση του Νέου Πλαισίου Υπολογισµού των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Τραπεζών (Βασιλεία ΙΙ) στην 
αποτελεσµατικότητα και τη σταθερότητα του Τραπεζικού Συστήµατος,Φαίδωνα Καλφάογλου, διαθέσιµο στο  
http://www.epistimonikomarketing.gr/article_show.php?article_id=1349 
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είναι η τιτλοποίηση απαιτήσεων και η χρήση πιστωτικών παραγώγων. Το νέο πλαίσιο 

εισάγει για πρώτη φορά ρυθµίσεις για τις τράπεζες που χρησιµοποιούν την τεχνική 

της τιτλοποίησης για τη µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου εκτός των ισολογισµών 

τους και αναγνωρίζει τα πιστωτικά παράγωγα ως τεχνική µείωσης του κινδύνου. 

Αυτό αναµένεται να βοηθήσει σε ορθότερο επιµερισµό του κινδύνου µέσα στο 

τραπεζικό σύστηµα. Η µεταφορά όµως του πιστωτικού κινδύνου έχει δηµιουργήσει 

νέους φορείς κινδύνου που σε πολλές περιπτώσεις είναι έξω από το τραπεζικό 

σύστηµα και πέρα από τα όρια εφαρµογής της Βασιλείας ΙΙ.  

 Οι εταιρείες επενδύσεων υψηλής µόχλευσης (hedge funds) είναι ένα τέτοιο 

παράδειγµα, οι οποίες έχουν σηµαντικές τοποθετήσεις σε πιστωτικά παράγωγα χωρίς 

να υπόκεινται σε ρυθµιστικούς κανόνες. Ο επιµερισµός του κινδύνου για τους τοµείς 

που βρίσκονται εκτός εποπτικού πλαισίου, και συνεπώς εκτός Βασιλείας ΙΙ, 

παραµένει ένα σηµείο που είναι δυνατό να αποτελέσει πηγή κινδύνων µε αρνητικές 

επιπτώσεις στην αποτελεσµατικότητα και σταθερότητα του συστήµατος. 

 

∆ιάχυση Πληροφοριών  

 Η Βασιλεία ΙΙ δίνει µεγάλη έµφαση στη διαφάνεια και τη διάχυση των 

πληροφοριών, αφού αφιερώνει ολόκληρο τον τρίτο πυλώνα στην πειθαρχία της 

αγοράς. Η έννοια της πειθαρχίας στην αγορά δεν είναι καινούργια και µπορεί να 

αναχθεί στο αόρατο χέρι του Άνταµ Σµιθ. Στη σύγχρονη χρηµατοοικονοµική θεωρία 

παίρνει πιο συγκεκριµένη µορφή και νοείται ως το σύνολο των µέτρων που µπορούν 

να υιοθετήσουν οµαδικά οι παράγοντες της αγοράς για να τιµωρήσουν µια τράπεζα 

σε περίπτωση υπερβολικής ανάληψης κινδύνων. Η τιµωρία µπορεί να εκδηλωθεί ως 

αποτέλεσµα τιµής, όπου οι επενδυτές απαιτούν µεγαλύτερη απόδοση για τα οµόλογα 

της τράπεζας, ως αποτέλεσµα ποσότητας , όπου οι καταθέτες αποσύρουν τα 

κεφάλαιά τους από την τράπεζα ή ως αποτέλεσµα αξίας , όπου οι παράγοντες της 

αγοράς οδηγούν σε µείωση την αξία της µετοχής. Για την επιβολή πειθαρχίας οι 

παράγοντες της αγοράς πρέπει να έχουν τα κατάλληλα κίνητρα, και το ισχυρότερο 

κίνητρο είναι η πιθανότητα να υποστούν ζηµιά και να χάσουν κάποια από τα 
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κεφάλαιά τους. Σε αυτή την περίπτωση, για να επιβάλλουν πειθαρχία πρέπει να 

έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να αξιολογήσουν µια τράπεζα, την ικανότητα 

να ερµηνεύσουν κατάλληλα τις πληροφορίες καθώς και την ικανότητα να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις των τραπεζών. Η Βασιλεία ΙΙ εστιάζεται κυρίως στο 

πρώτο και αγνοεί τα άλλα δύο. Θεωρεί την πληροφορία ως οµοιογενές αγαθό όπου 

το περισσότερο είναι πάντα καλύτερο από το λιγότερο και επιβάλλει στις τράπεζες 

και τις εποπτικές αρχές την υποχρέωση δηµοσιοποίησης πολλών πληροφοριών.  

 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση  

 Ως εταιρική διακυβέρνηση ονοµάζεται το σύνολο των συστηµάτων και 

διαδικασιών που έχουν θεσµοθετηθεί για την επίλυση αντιθέσεων εντός των 

τραπεζών. Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει δηµοσιοποιήσει οκτώ αρχές που 

οριοθετούν την έννοια της ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες. Το νέο 

πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ δίνει µεγάλη βαρύτητα στις αρχές αυτές και απαιτεί από τις 

τράπεζες, ιδίως αυτές που θα εφαρµόσουν τις εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης και 

διαχείρισης των κινδύνων, να υιοθετήσουν ένα ισχυρό και αποτελεσµατικό σύστηµα 

διακυβέρνησης. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, το διοικητικό συµβούλιο, η διοίκηση, 

η εσωτερική επιθεώρηση και οι λειτουργίες ελέγχου καλούνται να αναπτύξουν 

υπευθυνότητες για διαφορετικές πτυχές των συστηµάτων. 

 

∆ιαχείριση Κινδύνων  

 Το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά, παρέχει κίνητρα  

και επικεντρώνεται στον κίνδυνο . ∆ίνει κίνητρα για να αναπτυχθούν συστήµατα 

διαχείρισης των κινδύνων και έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η Βασιλεία ΙΙ δεν 

πρέπει να εκλαµβάνεται ως µια υποχρέωση προς την εποπτική αρχή, αλλά µια 

ευκαιρία για βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης των κινδύνων. Αν οι τράπεζες 

εκµεταλλευθούν αυτή την ευκαιρία θα καταλήξουν σε καλύτερη αναγνώριση, 

ποσοτικοποίηση και εκτίµηση του κινδύνου. Οι διαδικασίες αυτές δεν είναι 

καινούργιες αλλά θα γίνουν πιο συστηµατοποιηµένες και αυστηρές µε αποτέλεσµα 
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να µειώνεται η πιθανότητα κακών αποφάσεων αλλά και να υπάρχει ένα σύστηµα 

έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θα ενεργοποιείται νωρίς και θα λαµβάνονται 

διορθωτικές ενέργειες. Ιδιαίτερα ωφεληµένες αναµένεται να είναι οι µικρότερες και 

οι λιγότερο εξελιγµένες τράπεζες. Ουσιαστικά, τους παρέχεται δωρεάν ένα ολόκληρο 

πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, το οποίο αν επιχειρούσαν να αναπτύξουν µόνες τους 

θα απαιτούσε σηµαντικούς επενδυτικούς πόρους. Τώρα το σύστηµα είναι έτοιµο και 

καλούνται να στρέψουν τους πόρους στην υλοποίησή του. Γενικά, η συµβολή της 

Βασιλείας ΙΙ στη χρηµατοοικονοµική αποτελεσµατικότητα και σταθερότητα µέσω 

αυτού του παράγοντα είναι αναµφισβήτητη.  

 

∆υνατότητα απορρόφησης ζηµιών  

 Το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ υιοθετεί την αρχή ότι οι προβλέψεις καλύπτουν 

αναµενόµενες ζηµιές, ενώ τα κεφάλαια µη αναµενόµενες ζηµιές. Οι τράπεζες που θα 

εφαρµόσουν τις εξελιγµένες µεθοδολογίες πρέπει να εκτιµήσουν τις παραµέτρους 

κινδύνου (ύψος ανοίγµατος κατά τον χρόνο αθέτησης - exposure at default - EAD, 

πιθανότητα αθέτησης - probability of default - PD και ζηµία ως ποσοστό του 

ανοίγµατος κατά τον χρόνο αθέτησης - loss given default - LGD) που τις οδηγούν 

στον υπολογισµό των αναγκαίων προβλέψεων και κεφαλαίων. Συνεπώς 

δηµιουργείται µια ασπίδα προστασίας η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

απορρόφηση ζηµιών, χωρίς να κλονισθεί η ευρωστία της τράπεζας. Βεβαίως, οι 

εκτιµήσεις συνήθως αντανακλούν την ιστορική εµπειρία. Τα αποτελέσµατα των 

υποδειγµάτων είναι συνάρτηση των στοιχείων µε τα οποία τροφοδοτούνται και 

συνήθως δεν µπορούν να είναι προσανατολισµένα στο µέλλον. Το νέο πλαίσιο 

απαιτεί η εκτίµηση των παραµέτρων να λαµβάνει υπόψη όλες τις φάσεις του 

οικονοµικού κύκλου, αλλά αυτό, προς το παρόν, είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. 

Συνεπώς οι ζηµιές που εκτιµώνται απεικονίζουν ιστορική εµπειρία και όχι 

µελλοντικά γεγονότα.  

 Το πρόβληµα αµβλύνεται, εν µέρει, µε την υποχρέωση των τραπεζών να 

διενεργούν ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων . Οι ασκήσεις αυτές είναι 
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ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για λήψη αποφάσεων και άσκηση πολιτικής αλλά δεν 

πρέπει να ξεχνάµε ότι είναι προσανατολισµένες στο παρελθόν µε δυνατότητα 

εκτίµησης της αναµενόµενης ζηµιάς. Η µη αναµενόµενη ζηµιά δεν µπορεί να 

εκτιµηθεί, ακριβώς, γιατί είναι µη αναµενόµενη. Όταν η ακραία κατάσταση εξελιχθεί 

σε κρίση, τότε τα κεφάλαια συχνά δεν είναι επαρκή. Συνεπώς ορισµένες φορές 

τίθεται σε αµφιβολία η δυνατότητα του κεφαλαίου να απορροφήσει µη αναµενόµενες 

ζηµιές, σε αντίθεση µε τη λογική του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ.  

 Επιπλέον,ένα ερώτηµα που συχνά εµφανίζεται είναι ποιους κινδύνους 

καλύπτουν τα κεφάλαια. Με βάση τη λογική του νέου πλαισίου τα κεφάλαια 

προορίζονται να καλύψουν µικροοικονοµικούς κινδύνους (πιστωτικό κίνδυνο, 

κίνδυνο αγοράς κ.λ.π.), αλλά αγνοούν τους µακροοικονοµικούς κινδύνους δηλαδή 

τους κινδύνους που δηµιουργεί το µακροοικονοµικό περιβάλλον. Το θέµα είναι ποια 

µορφή κινδύνων επηρεάζει περισσότερο τη χρηµατοοικονοµική αποτελεσµατικότητα 

και σταθερότητα. Αν η σταθερότητα του συστήµατος εξαρτάται από την ευρωστία 

των µονάδων που το απαρτίζουν και οι µικροοικονοµικοί κίνδυνοι έχουν µεγαλύτερη 

βαρύτητα, η επίπτωση της Βασιλείας ΙΙ αναµένεται να είναι θετική. Αν η 

σταθερότητα του συστήµατος εξαρτάται από µακροοικονοµικές µεταβλητές και η 

επίδραση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος είναι σηµαντική, τότε η Βασιλεία ΙΙ 

έχει µικρή επίπτωση διότι δεν είναι σχεδιασµένη να λαµβάνει υπόψη αυτούς τους 

κινδύνους.  

 

Κίνδυνος Μετάδοσης Κρίσεων  

 Η µετάδοση κρίσεων στο σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα εξαρτάται 

από τον βαθµό συσχέτισης µεταξύ των τραπεζών και από τον τρόπο αντίδρασης των 

εποπτικών αρχών σε µια κρίση. Η συσχέτιση µεταξύ των τραπεζών, ως αποτέλεσµα 

της διατραπεζικής αγοράς και των επενδύσεων που υπόκεινται σε κοινούς 

παράγοντες κινδύνου, δεν λαµβάνεται υπόψη από τη Βασιλεία ΙΙ και συνεπώς η 

συµβολή της αναµένεται µικρή. Αντίθετα η Βασιλεία ΙΙ αναµένεται να βελτιώσει τη 

δυνατότητα παρέµβασης των εποπτικών αρχών µέσω του Πυλώνα ΙΙ καθώς και την 
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προβλεπόµενη συνεργασία των εποπτών στα πλαίσια της εποπτείας διασυνοριακών 

οµίλων. Η συνεργασία αυτή υπάρχει και τώρα, αλλά αναµένεται ότι θα ενδυναµωθεί 

στις περιπτώσεις σηµαντικών τραπεζών και διασυνοριακής κρίσης, ώστε να µειωθεί 

η πιθανότητα µετάδοσης της κρίσης. 

 

 

2.2.7 Σύγκριση των Κανόνων της Βασιλείας Ι και ΙΙ 

 

 Το Σύµφωνο της Βασιλείας Ι, στην αρχική του µορφή, κάλυπτε µόνο τον 

πιστωτικό  κίνδυνο και ουσιαστικά επέβαλε το εποπτικό κεφάλαιο να είναι 

τουλάχιστον 8% του σταθµισµένου ενεργητικού ή, µε άλλα λόγια, ο  δείκτης 

φερεγγυότητας να µην υπολείπεται του 8%. Το κεφάλαιο, κατά τους κανόνες της 

Βασιλείας, είναι ευρύτερο του παραδοσιακού ορισµού  της Καθαρής Θέσης και 

περιλαµβάνει στοιχεία όπως οµολογίες και δάνεια περιορισµένης εξασφαλίσεως. Από 

την άλλη πλευρά, το σταθµισµένο ενεργητικό προέκυπτε από τη στάθµιση των 

στοιχείων του ενεργητικού σύµφωνα µε έναν συντελεστή από τους τέσσερις 

συντελεστές (0%, 20%, 50% και 100%), σύµφωνα µε την κατηγορία ενεργητικού. 

Τελικά, το εποπτικό κεφάλαιο δεν έπρεπε να υπολείπεται του 8% του σταθµισµένου 

ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύµατος.  

 Το Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ, ενώ διατηρεί τις βασικές αρχές της Βασιλείας Ι, 

όπως τον δείκτη φερεγγυότητας σε ποσοστό 8%, προχωρεί σε µια σηµαντική 

τροποποίηση, στη  δυνατότητα των τραπεζών να χρησιµοποιούν τα δικά τους 

εσωτερικά συστήµατα κινδύνου για τον προσδιορισµό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, η στάθµιση των χορηγήσεων των τραπεζών για τον 

υπολογισµό του δείκτη φερεγγυότητας µπορεί να κάνει  χρήση των αξιολογήσεων 

διεθνών οίκων όπως Moody's, S&P κ.τ.λ.). Τέλος,  οι καινούργιοι κανόνες 

λαµβάνουν υπόψη και τον λειτουργικό κίνδυνο34. 

                                                 
34 Οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙ και η ναυτιλιακή πίστη, Παναγιώτου, Σ. ,1 ∆εκεµβρίου 2004,διαθέσιµο στο 
http://www.economics.gr 
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2.2.7.1  Υπολογισµός πιστωτικού κινδύνου 

 

 Για τον πιστωτικό κίνδυνο καθιερώνονται τρεις εναλλακτικές µέθοδοι 

υπολογισµού
35:  

1. Η  Τυποποιηµένη Προσέγγιση, αποτελεί φυσική συνέχεια της ισχύουσας 

µεθοδολογίας, αλλά διαφοροποιείται κυρίως όσον αφορά 

(i) την αύξηση του αριθµού  των κατηγοριών κατάταξης για τη στάθµιση των 

χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων,  

(ii) το ρόλο των διαβαθµίσεων από αναγνωρισµένες εταιρίες πιστοληπτικής 

αξιολόγησης για  την κατάταξη των δανείων και των πιστοδοτήσεων σε 

συγκεκριµένη κατηγορία στάθµισης και  

(iii) τη διεύρυνση των µέσων και τεχνικών, που λειτουργούν ως αντιστάθµισµα 

για τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνουν οι τράπεζες 

(εγγυήσεις, κ.λπ.).  

   2. Η δεύτερη µέθοδος, η αποκαλούµενη  Θεµελιώδης Προσέγγιση Εσωτερικών 

 ∆ιαβαθµίσεων, αποτελεί καινοτοµία σε σχέση µε το αναθεωρηµένο Σύµφωνο, 

 διότι  στηρίζεται σε σηµαντικό βαθµό στα συστήµατα των ιδίων των  τραπεζών 

 για την κατάταξη των πελατών τους σε διακριτές κατηγορίες πιστωτικού

 κινδύνου, µε βάση την εκτιµώµενη πιθανότητα αθέτησης των  υποχρεώσεών

 τους. Η πιθανότητα αθέτησης (PD) πρέπει να υπολογίζεται και µε βάση

 ιστορικά, στατιστικά, στοιχεία των τραπεζών ή συγκρίσιµα στοιχεία 

 φορέων,όπως οι εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης. Πρόσθετες ειδικές 

 παράµετροι, όπως η πιθανή ζηµία σε περιπτώσεις αθέτησης (LGD), θα 

 καθορίζονται από τις διατάξεις του Συµφώνου, στην περίπτωση που 

 χρησιµοποιείται η  µέθοδος αυτή.  

   3. Στην τρίτη µέθοδο, την αποκαλούµενη  Προηγµένη Προσέγγιση Εσωτερικών  
                                                 
35 Οµιλία του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικολάου Χ. Γκαργκάνα, στο γεύµα που παρέθεσε προς 
τιµήν του η λέσχη Propeller Club,Γκαργκάνας, Ν.,19 ∆εκεµβρίου 2003,διαθέσιµο στο http://www.bankofgreece.gr 
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 ∆ιαβαθµίσεων, που αποτελεί προέκταση της δεύτερης, όλες οι παράµετροι 

 καθορίζονται από τις ίδιες τις τράπεζες. Ο υψηλός βαθµός εξειδίκευσης που 

 απαιτείται για τη επιτυχή εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου οδηγεί στην 

 εκτίµηση, ότι σε πρώτη φάση θα υιοθετηθεί κυρίως από µεγάλες και 

 προηγµένες τράπεζες, µε σκοπό την ελάφρυνση των απαιτούµενων εποπτικών 

 ιδίων κεφαλαίων, που αφορούν την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. 

 Αναµένεται, όµως, ότι στη  συνέχεια όλο και περισσότερες τράπεζες να 

 προχωρήσουν στην υιοθέτηση της προηγµένης µεθόδου για να  

 εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει.   

 Βεβαίως η χρήση της δεύτερης και ιδίως της τρίτης µεθόδου για τον 

προσδιορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου θα 

είναι δυνατή µόνο εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις και κριτήρια, 

προκειµένου τα αποτελέσµατα από τη χρήση των µεθόδων αυτών να διαθέτουν την 

απαιτούµενη αξιοπιστία. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες ορισµένων κατηγοριών 

χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, το σχέδιο του νέου Συµφώνου προβλέπει 

διαφοροποίηση των συντελεστών στάθµισης  ορισµένων ειδικών κατηγοριών, όπως 

στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, τοποθετήσεις σε µετοχικούς τίτλους κ.λπ. 

Ενώ περιέχει ειδικές διατάξεις για την τιτλοποίηση36  στοιχείων ενεργητικού.   

 

 

Πιστοληπτική Ικανότητα Εταιρειών  

 Οι κανόνες της Βασιλείας Ι ρύθµιζαν ότι τα δάνεια που χορηγούνται στον 

ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας σταθµίζονται µε συντελεστή 100%, µε εξαίρεση τις 

περιπτώσεις που  οι σχετικές χορηγήσεις είχαν την εγγύηση χώρας του ΟΟΣΑ, οπότε 

ο συντελεστής στάθµισης µειωνόταν σε 0%. 

                                                 
36 Τιτλοποίηση είναι η διαδικασία συγκέντρωσης οµοειδών στοιχείων ενεργητικού, οι χρηµατοροές των οποίων 
θα στηρίξουν την έκδοση τίτλων . Η  διαδικασία αυτή συνοδεύεται από τη µεταφορά του οικονοµικού κινδύνου των 
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού από τη µεταβιβάζουσα εταιρεία στους επενδυτές. Τα στοιχεία ενεργητικού 
ποικίλλουν από απαιτήσεις από συµβάσεις πιστώσεων και απαιτήσεις από ακίνητα έως ολόκληρες επιχειρηµατικές 
µονάδες. Τιτλοποίηση απαιτήσεων στο περιβάλλον Βασιλείας ΙΙ,Ζαγορήσιος, Ν. & Μαρίνος, Γ. ,∆εκέµβριος 
2006,διαθέσιµο στο http://www.economia.gr 
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 Σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο της Βασιλείας ΙΙ, ο συντελεστής 

στάθµισης προσδιορίζεται σύµφωνα µε την πιστοληπτική ικανότητα του 

δανειολήπτη, όπως αυτή έχει εκτιµηθεί από εξωτερικές εταιρείες αξιολόγησης. 

 

Εγγυήσεις από τρίτους 

 Σύµφωνα µε τους κανόνες της Βασιλείας I, εφόσον υπάρχουν εγγυήσεις, η 

σχετική χορήγηση µπορεί να έχει χαµηλότερο συντελεστή στάθµισης, αντίστοιχο µε 

του εγγυητή. Συγκεκριµένα, γίνονταν δεκτές εγγυήσεις µόνο από κεντρικές 

κυβερνήσεις και δηµόσιους οργανισµούς του ΟΟΣΑ, τράπεζες του ΟΟΣΑ και από 

τράπεζες εκτός ΟΟΣΑ µε διάρκεια  µέχρι ενός έτους. Στη συνθήκη της Βασιλείας II 

περιγράφονται οι ακόλουθες εγγυήσεις:  

� Εγγυήσεις από κυβερνητικούς οργανισµούς, δηµόσιο τοµέα, τράπεζες µε  

χαµηλότερο συντελεστή στάθµισης από τον συµβαλλόµενο.  

� Άλλες οντότητες, που είναι αξιολογηµένες ως Α- ή καλύτερο.  

Εποµένως, το τµήµα της χορήγησης που καλύπτεται από εγγύηση, έχει συντελεστή  

στάθµισης ανάλογα µε την πιστοληπτική ικανότητα του εγγυητή. Ο  Πίνακας 2.1 

παρουσιάζει τους συντελεστές στάθµισης, όταν οι εγγυητές είναι κράτη και ο 

Πίνακας 2.2, όταν οι εγγυητές είναι τράπεζες και κυβερνητικοί οργανισµοί. Αξίζει να 

σηµειώσουµε για τον  Πίνακα 2.2, ότι οι Κανόνες της Βασιλείας ΙΙ δίνουν το 

δικαίωµα στον ρυθµιστή να επιλέξει τον συντελεστή στάθµισης είτε βάσει της 

πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους εγκατάστασης της τράπεζας ή του δηµόσιου 

οργανισµού, είτε της πιστοληπτική ικανότητας των ιδίων των οντοτήτων 37.  

 

 

 

 

Πίνακας 2.1 Συντελεστές στάθµισης κρατών  

                                                 
37 Οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙ και η ναυτιλιακή πίστη, Παναγιώτου, Σ. ,1 ∆εκεµβρίου 2004,διαθέσιµο στο 
http://www.economics.gr 
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Πιστοληπτική 
ικανότητα 

ΑΑΑ  
ως 
ΑΑ- 

Α+  
ως Α- 

ΒΒΒ+  
ως 
ΒΒΒ-  

ΒΒ+  
ως Β 

Χαµηλότερα  
από Β-  

Μη  
αξιολογηµέν

ες 
 
Συντελεστής 
Στάθµισης 

 0% 20%       50% 100% 150%  100% 

 

 

 

 

Πίνακας 2.2 Συντελεστές στάθµισης τραπεζών / δηµόσιων οργανισµών38
 

Εναλλακτική 1  

Πιστοληπτική  
ικανότητα κράτους 

ΑΑΑ  
ως ΑΑ-   
      

Α+  
ως Α 

ΒΒΒ+  
ως ΒΒΒ-  

ΒΒ+  
ως Β-  

Χαµηλότερα  
από Β- 

Μη  
αξιολογηµέν

ες  

Συντελεστής 
Στάθµισης 

20% 50% 100%  100%   150%   100% 

Εναλλακτική 2 

Πιστοληπτική  
ικανότητα 
οντότητας 

ΑΑΑ  
ως ΑΑ-  

 
 

Α+  
ως Α-  

ΒΒΒ+  
ως ΒΒΒ-  

ΒΒ+  
ως Β-  

Χαµηλότερα  
από Β-  

Μη  
αξιολογηµένες 

Συντελεστής 
Στάθµισης 

20%     50%     50% 100%  150%  50% 

Συντελεστής 
Στάθµισης –  

Βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις

39 

20% 20% 20%  50%   150%  20% 

 

 

2.2.7.2 Υπολογισµός λειτουργικού κινδύνου 

 

 Κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι η έννοια του λειτουργικού κινδύνου είναι 

κάτι καινούργιο στον χρηµατοπιστωτικό χώρο και στο χώρο  των επιχειρήσεων 

                                                 
38 Στην εναλλακτική 1, όλες οι τράπεζες µιας χώρας έχουν συντελεστή στάθµισης µια βαθµίδα χαµηλότερα από αυτό 

της χώρας εγκατάστασης. Στην εναλλακτική 2, χρησιµοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα της ίδιας της τράπεζας. Η 
εποπτική Αρχή καλείται να επιλέξει και να εφαρµόσει τη µία από τις δύο επιλογές. Η  επιλογή µίας εναλλακτικής 
για τις τράπεζες δεν δεσµεύει τον ρυθµιστή να επιλέξει την ίδια εναλλακτική και για τους δηµόσιους οργανισµούς 

39 ∆ιάρκεια µικρότερη των 3 µηνών. 
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γενικότερα. 

 Συνυπάρχει σε κάθε δραστηριότητα από τη γέννησή της και η µοναδική 

µέθοδος εξάλειψής της δεν είναι παρά ο τερµατισµός της ίδιας της δραστηριότητας. 

Η Συνθήκη της Βασιλείας II  όρισε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε, τον 

λειτουργικό κίνδυνο ως τον κίνδυνο πρόκλησης ζηµιάς που προέρχεται από την 

ανεπάρκεια  ή την αποτυχία των εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπων και 

συστηµάτων ή εξωτερικά γεγονότα, περιλαµβανοµένου του  νοµικού κινδύνου και 

εξαιρουµένου του στρατηγικού κινδύνου και του κινδύνου φήµης και  πελατείας. 

Πολλές τράπεζες καταλήγουν στην υιοθέτηση εναλλακτικών ορισµών του  

λειτουργικού κινδύνου, ανάλογα µε τις εσωτερικές τους δοµές και τις ανάγκες και 

αυτό  κατευθύνεται σε µεγάλο βαθµό από την ίδια την κουλτούρα τους. 

∆ιαπιστώνουµε συνεπώς ότι, σε αντίθεση µε τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο 

αγοράς, ο λειτουργικός κίνδυνος δεν έχει ακόµη έναν µοναδικό και συµφωνηµένο 

ορισµό.  

 Ένας από τους εναλλακτικούς ορισµούς περιγράφει τον λειτουργικό κίνδυνο 

και τον κίνδυνο γενικότερα ως την πιθανότητα να συµβεί κάτι, το οποίο θα έχει 

κάποια επίπτωση στους αρχικούς στόχους. Και αντίστοιχα η διαχείριση κινδύνου  

ορίζεται  ως η κουλτούρα, οι διαδικασίες και οι δοµές που κατευθύνονται προς την 

ταυτοποίηση  πιθανών ευκαιριών κατά τη διαχείριση δυσµενών αποτελεσµάτων . 

Κατά την παραδοσιακή προσέγγιση οι επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση οι τράπεζες 

ανέχονται τον λειτουργικό κίνδυνο, τον θεωρούν σαν το κόστος του  να φτιάξεις 

επιχείρηση. Αντίστοιχα, η διαχείριση του κινδύνου γίνεται εστιάζοντας για 

παράδειγµα στην εκ των υστέρων επίλυση προβληµάτων αντί στην εκ των προτέρων 

ταυτοποίηση αδυναµιών των ελέγχων40.  

 Το νέο πλαίσιο περί κεφαλαιακής επάρκειας, έτσι όπως ορίζεται στον πρώτο 

πυλώνα του σχεδίου της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ, εισάγει τρεις προσεγγιστικές 

µεθόδους υπολογισµού αυτών των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι προσεγγίσεις 

                                                 
40 Λειτουργικός κίνδυνος – Ξαναδιαβάζοντας παλιές έννοιες ,Καρυδιάς Κ., ∆εκέµβριος 2006,διαθέσιµο στο 

http://www.economia.gr   
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41
αυτές αφορούν : 

1.τη Μέθοδο του Βασικού ∆είκτη ,   

2.την Τυποποιηµένη Μέθοδο  ή την Εναλλακτική Τυποποιηµένη Μέθοδο και   

3.την Εξελιγµένη Μέθοδο Μέτρησης . 

  Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις δύο πρώτες προσεγγίσεις 

βασίζονται σε συγκεκριµένους συντελεστές, οι οποίοι προσδιορίστηκαν από τα 

αποτελέσµατα των διερευνητικών ποσοτικών µελετών που διενήργησε η Επιτροπή 

της  Βασιλείας. Οι δύο πρώτες µέθοδοι αποτελούν γενικευµένες απεικονίσεις της 

τραπεζικής πραγµατικότητας και σε καµία περίπτωση δεν απεικονίζουν τους 

πραγµατικούς λειτουργικούς κινδύνους του κάθε µεµονωµένου πιστωτικού 

ιδρύµατος. Ο λόγος, που  χρησιµοποιούνται από τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύµατα, 

είναι η έλλειψη επαρκών ιστορικών ή τρεχουσών στοιχείων για τις ζηµιές που  έχει 

υποστεί η κάθε τράπεζα εξαιτίας του λειτουργικού κινδύνου. Σύµφωνα µε την  πρώτη 

µέθοδο, τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να διακρατούν το 15% του µέσου όρου του 

κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών ετών ως εποπτικά κεφάλαια έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου. Αντίστοιχα, η τυποποιηµένη µέθοδος προϋποθέτει από την 

αρχή το διαχωρισµό των εργασιών των πιστωτικών ιδρυµάτων σε οκτώ (8) 

επιχειρησιακές γραµµές. Ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

λειτουργικού  κινδύνου γίνεται µε τη στάθµιση του κύκλου εργασιών των ανωτέρω 

επιχειρησιακών γραµµών µε ποσοστά που κυµαίνονται µεταξύ 12% και 18%. Η 

εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης είναι περισσότερο επικεντρωµένη  στις ανάγκες και 

τον χαρακτήρα του πιστωτικού ιδρύµατος, καθώς βασίζεται, στη χρήση εσωτερικών 

και εξωτερικών βάσεων δεδοµένων ιστορικών ζηµιών. Στον  Πίνακα 2.342 βλέπουµε 

συγκεντρωτικά τις µεθόδους υπολογισµού των  κεφαλαιακών απαιτήσεων.  

 

 

                                                 
41 Πώς  αντιµετωπίζεται ο λειτουργικός   κίνδυνος, Ακκιζίδης, Γ. & Καλύβας, Λ.,8 Ιουνίου 2005,διαθέσιµο στο 
http://www.kathimerini.gr 
42 Οµιλία σε εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, µε θέµα: Το νέο εποπτικό πλαίσιο της 

Βασιλείας ΙΙ & ο ρόλος  των εσωτερικών ελεγκτών,Γκόρτσος, Χ. ,22 Νοεµβρίου 2007,διαθέσιµο στο 
http://www.hba.gr 
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Πίνακας 2.3 Μέθοδοι Υπολογισµού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Basel II 

Βαθµός Ευαισθησίας στον 
Κίνδυνο 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Χαµηλός Τυποποιηµένη  Βασικού ∆είκτη 

Μέτριος Θεµελιώδης Εσωτερικών 
∆ιαβαθµίσεων  

Εναλλακτική Τυποποιηµένη 
 

Υψηλός Προηγµένη Βάσει Εσωτερικών 
∆ιαβαθµίσεων 

Προηγµένη 
 

 

 

 

2.2.8 Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών 

 

 Το πρόγραµµα Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών 

υποβλήθηκε µετά από αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βιέννης, το 

∆εκέµβριο του 1998, το οποίο έκανε έκκληση για επεξεργασία επείγοντος 

προγράµµατος εργασίας για την αντιµετώπιση των στόχων που επισηµαίνονται στο 

πλαίσιο δράσης για το οποίο εκφράσθηκε οµοφωνία. Το πρόγραµµα δράσης 

βασίζεται επίσης στις εργασίες της οµάδας χάραξης πολιτικής επί των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών η οποία απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των 

υπουργών Οικονοµικών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). 

 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας, στις 3 και 4 Ιουνίου 1999, ζήτησε 

από την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε µε το πρόγραµµα δράσης στο 

πλαίσιο της οµάδας χάραξης πολιτικής επί των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Το 

πρόγραµµα δράσης για µια ενιαία χρηµατοπιστωτική αγορά προτείνει 

αντιπροσωπευτικές προτεραιότητες και ένα χρονοδιάγραµµα ειδικών µέτρων. Το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα αποσκοπεί στην επίτευξη τριών στρατηγικών στόχων: να 

θεσπισθεί ενιαία χρηµατοπιστωτική αγορά για σηµαντικούς επενδυτές, να καταστούν 

προσβάσιµες και σίγουρες οι χρηµατοπιστωτικές αγορές για το ευρύ κοινό, να 
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ενισχυθούν οι κανόνες της αξιόπιστης εποπτείας43. 

 

 

 

 

 

 

2.2.9 Η διαδικασία Lamfalussy44 

2.2.9.1 Γένεση 

 
 Η διαδικασία Lamfalussy εγκαινιάστηκε το 2001 µε σκοπό να ενισχυθεί το 

ευρωπαϊκό πλαίσιο κανονιστικής ρύθµισης και ελέγχου του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα. Απαρτίζεται από τέσσερα επίπεδα. Εγκαινιάζεται µε τη θέσπιση της 

νοµοθεσίας - πλαισίου (επίπεδο 1) και των λεπτοµερών µέτρων εφαρµογής (επίπεδο 

2). Για την τεχνική προετοιµασία των µέτρων εφαρµογής, η Επιτροπή προσφεύγει 

στις συµβουλές επιτροπών, στις οποίες συµµετέχουν αντιπρόσωποι των εθνικών 

εποπτικών οργανισµών, οι οποίοι υπάρχουν σε τρεις τοµείς: τους τοµείς των 

τραπεζικών εργασιών, της ασφάλισης και των επαγγελµατικών συντάξεων και των 

αγορών κινητών αξιών. Οι επιτροπές αυτές συµβάλλουν στη συνεπή εφαρµογή των 

οδηγιών της Κοινότητας στα κράτη µέλη, µεριµνώντας για την αποτελεσµατική 

συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών και τη σύγκλιση των πρακτικών τους 

(επίπεδο 3). Τέλος, η Επιτροπή ελέγχει την ορθή και έγκαιρη µεταφορά της 

ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. (επίπεδο 4).  

 Τον ∆εκέµβριο του 2002 το Συµβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει τη διαδικασία 
                                                 
43 Από τη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέσιµο στο 
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_
general_framework/l24210_el.htm  
 
44 Από τη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέσιµο στο 
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_
general_framework/l32056_el.htm  
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Lamfalussy σε ολόκληρο τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα της ΕΕ, δηλαδή και στις 

τράπεζες, τον ασφαλιστικό τοµέα και τις επαγγελµατικές συντάξεις. Οι τεχνικές 

επιτροπές που συστάθηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό, αποτελούνται από 

υψηλόβαθµους εκπροσώπους των εθνικών Υπουργείων Οικονοµικών υπό την ηγεσία 

της Επιτροπής και έχουν µόνο συµβουλευτικό ρόλο όσον αφορά τις τεχνικές 

εκτελεστικές διατάξεις. Η εργασία αυτών των τεχνικών επιτροπών χαρακτηρίζεται 

επιπέδου 2 της διαδικασίας Lamfalussy. Με τη διαδικασία Lamfalussy συστάθηκαν 

και επιτροπές εµπειρογνωµόνων που είναι υπεύθυνες για την ανταλλαγή 

πληροφοριών εποπτείας, τη συνεπή εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας µέσω της 

θέσπισης προτύπων και κατευθυντηρίων γραµµών και τη σύγκλιση των εποπτικών 

πρακτικών στην ευρωπαϊκή αγορά χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Η εργασία αυτών 

των επιτροπών εµπειρογνωµόνων χαρακτηρίζεται επιπέδου 3.Οι επιτροπές 

εµπειρογνωµόνων αποτελούνται από υψηλόβαθµα µέλη των εθνικών εποπτικών 

αρχών. Εκτός αυτού, στην επιτροπή τραπεζικής εποπτείας ανήκουν και εκπρόσωποι 

των εθνικών κεντρικών τραπεζών.45 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις επιτροπές που 

συστάθηκαν. 

  
 Τεχνικές επιτροπές (επίπεδο 2) Επιτροπές εµπειρογνωµόνων (επίπεδο 3) 
Τοµέας:   

Κινητές αξίες 
Ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών 
αξιών (European Securities 
Committee, ESC) 

Ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθµιστικών αρχών 
των αγορών κινητών αξιών (Committee of 
European Securities Regulators, CESR) 

Τραπεζικός 
τοµέας 

Ευρωπαϊκή επιτροπή τραπεζών 
(European Banking Committee, 
EBC) 

Επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής 
εποπτείας (Committee of European Banking 
Supervisors, CEBS) 

Ασφαλιστικός 
τοµέας και 
επαγγελµατικές 
συντάξεις 

Ευρωπαϊκή επιτροπή 
ασφαλίσεων και 
επαγγελµατικών συντάξεων 
(European Insurance and 
Occupational Pensions 
Committee, EIOPC) 

Επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών 
ασφαλίσεων και επαγγελµατικών 
συντάξεων (Committee of European 
Insurance and Occupational Pensions 
Supervisors, CEIOPS) 

 

                                                 
45 ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/market/legislation/article_7201_el.htm#top  
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2.2.9.2 Εφαρµογή της διαδικασίας Lamfalussy στην πράξη 
 
Α. Επίπεδο 1: Νοµοθετικό πλαίσιο       
 

 Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

εγκρίνουν µαζί τη   νοµική πράξη µε τη διαδικασία της συναπόφασης . 

 

Β. Επίπεδο 2: Εκτελεστικές διατάξεις  

  

 Κατά το στάδιο αυτό η Επιτροπή µεριµνά ώστε να πραγµατοποιείται εντατική 

ανταλλαγή πληροφοριών µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξασφαλίζει ότι 

λαµβάνονται  υπόψη τα συµφέροντά του. Πραγµατοποιείται σχεδιασµός µέτρων 

εφαρµογής στο πλαίσιο του περιθωρίου που ορίστηκε στο επίπεδο 1 και έγκρισή τους  

στη βάσει της τροποποιηµένης διαδικασίας επιτροπολογίας  µε την υποστήριξη των 

τεχνικών επιτροπών που έχουν συσταθεί για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. 

 Με τη µεταρρύθµιση της επιτροπολογίας το έτος 2006 ικανοποιείται το 

θεµελιώδες αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για µεγαλύτερο δηµοκρατικό 

έλεγχο των µέτρων του επιπέδου 2. Το Κοινοβούλιο το θεώρησε αυτό απαραίτητο 

διότι στο πλαίσιο της επιτροπολογίας συνέβαινε όλο και πιο συχνά να θεσπίζονται 
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όχι µόνο εκτελεστικές διατάξεις, αλλά και µέτρα που από άποψη περιεχοµένου θα 

µπορούσαν να συνιστούν παρέµβαση στις διατάξεις της βασικής νοµικής πράξης. 

 Στην ουσία η µεταρρύθµιση καθιερώνει εκτός από τις τρεις υφιστάµενες 

διαδικασίες επιτροπολογίας και µια τέταρτη διαδικασία ,κανονιστική διαδικασία µε 

έλεγχο, στην οποία το Κοινοβούλιο αποκτά δικαίωµα λόγου κατά τη θέσπιση 

εκτελεστικών διατάξεων. 

 Πριν από τη µεταρρύθµιση εισήχθησαν για τον σκοπό αυτόν από το 

Κοινοβούλιο στις βασικές νοµικές πράξεις οι επονοµαζόµενες ρήτρες λήξης ισχύος. 

Πρόκειται για έναν περιορισµό των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής να εκδίδει 

εκτελεστικές διατάξεις. Η ρήτρα προέβλεπε ότι αυτές οι αρµοδιότητες εκπνέουν 

τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος ενός συγκεκριµένου νόµου πλαίσιο στο επίπεδο 

1 εφόσον το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δεν παρατείνουν την περίοδο ισχύος της 

εκχώρησης αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή. 

 
 

Γ. Επίπεδο 3: Εφαρµογή των µέτρων των επιπέδων 1 και 2 

 

 Οι επιτροπές εµπειρογνωµόνων (CESR, CEBS, CEIOPS) συντονίζουν τη 

συνεπή και ενιαία εκτέλεση και εφαρµογή των κανόνων στα επίπεδα 1 και 2 στα 

κράτη µέλη µε τη δηµιουργία προδιαγραφών και κατευθυντηρίων γραµµών µε στόχο 

την εναρµόνιση της εποπτικής πρακτικής στην ευρωπαϊκή αγορά 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 

∆. Επίπεδο 4: Παρακολούθηση της εκτέλεσης των µέτρων στα 

επίπεδα 1 και 2 
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 Σε περίπτωση παραβίασης του κοινοτικού δικαίου η Επιτροπή λαµβάνει µέτρα 

για την επιβολή της νοµοθεσίας. Αυτό ονοµάζεται επίπεδο 4 της διαδικασίας 

Lamfalussy.  

 

2.2.9.3 Προτάσεις για βελτιώσεις  της διαδικασίας 

 Η αξιολόγηση της διαδικασίας Lamfalussy είναι  θετική. Εντούτοις, παρά την 

αδιαµφισβήτητη συµβολή (ελαστικές κανονιστικές ρυθµίσεις, σύγκλιση, συνεργασία, 

κ.λπ..), είναι απαραίτητο να γίνουν ορισµένες βελτιώσεις. 

 

 

Βελτίωση των διαδικασιών θέσπισης και εφαρµογής της νοµοθεσίας 

 Η εµπειρία µε τη θέσπιση της νοµοθεσίας  και των µέτρων εφαρµογής είναι 

γενικά ενθαρρυντική. Είναι απλώς αναγκαίο να γίνουν ορισµένες ρυθµίσεις µεταξύ 

των οργανισµών σε θέµατα ελέγχου και εφαρµογής. 

 Η αξιολόγηση των απαιτούµενων χρονοδιαγραµµάτων για την διαδοχική 

εφαρµογή των µέτρων θέσπισης της νοµοθεσίας και εφαρµογής (επίπεδα 1 και 2) 

αποδεικνύεται περίπλοκη, εφόσον οι προθεσµίες είναι τόσο ευµετάβλητες. Συνεπώς, 

είναι δύσκολο να καθορισθούν λογικές προθεσµίες, τόσο για τη µεταφορά, όσο και 

για την εφαρµογή. Για να αντιµετωπισθεί το θέµα αυτό, η προθεσµία µεταφοράς για 

το συνολικό πλέγµα νοµοθετικών µέτρων θα µπορούσε επίσης να συνδεθεί µε την 

υιοθέτηση των τελευταίων µέτρων εφαρµογής που είχαν προσδιοριστεί. Οι εργασίες 

για τα µέτρα των επιπέδων 1 και 2 θα µπορούσαν επίσης να προωθηθούν 

ταυτόχρονα, για λόγους αυξηµένης συνοχής και ευκολίας. 

 Η διαδικασία Lamfalussy έχει δώσει τη δυνατότητα θέσπισης και εφαρµογής 

συµπαγών κανονιστικών αρχών. Έχει ιδίως επιτρέψει να βελτιωθεί η ποιότητα της 

νοµοθεσίας και να ενισχυθούν η διαφάνεια και η προβλεψιµότητα κατά τη χάραξη 
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της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τα κράτη µέλη πρέπει ωστόσο να 

αποφεύγουν το ενδεχόµενο της θέσπισης πρόσθετων εθνικών µέτρων. Για να 

ενισχυθεί η διαφάνεια στα θέµατα των διαβουλεύσεων, θα πρέπει επίσης να 

γενικευθεί η πρακτική της συστηµατικής δηµοσίευσης των συνεισφορών. Τέλος, η 

αξιολόγηση του αντίκτυπου πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα σηµαντικά µέτρα 

εφαρµογής. 

 Προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια στα ζητήµατα της µεταφοράς, πρέπει να 

ενισχυθεί ο αντίκτυπος των µέσων δηµοσιότητας που τίθενται σε εφαρµογή (βάσει 

της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, κ.λ.π..). Η Επιτροπή δηµοσιεύει τακτικά 

στατιστικές για την πορεία προόδου της µεταφοράς από τα κράτη µέλη και ιδίως 

σχετικά µε τις οδηγίες των επιπέδων 1 και 2. Τα κράτη µέλη πρέπει να χορηγούν από 

την πλευρά τους στην Επιτροπή τους πίνακες µεταφοράς. Σε περίπτωση που 

σηµειώνονται καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση, κινείται η διαδικασία «επί 

παραβάσει», σύµφωνα µε το άρθρο 226 της συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

 

Συνεργασία και σύγκλιση σε θέµατα εποπτείας 
 
 Η συνεργασία και η σύγκλιση σε θέµατα εποπτείας είναι µια από τις 

καινοτοµίες της διαδικασίας, αλλά δεν απέφερε πάντοτε τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα. 

 Η ενίσχυση των επιτροπών του επιπέδου 3 είναι αναγκαία. Στα θέµατα της 

πολιτικής ευθύνης, η εφαρµογή µιας γενικής προσέγγισης σε δύο στάδια (πολιτική 

καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή και 

εκθέσεις των επιτροπών) θα τους δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουν ευρύτερα 

αποτελέσµατα. Η αποστολή των εθνικών εποπτών θα πρέπει εξάλλου να επεκταθεί, 

ώστε να συµπεριλαµβάνει τη συνεργασία και σύγκλιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον 

αφορά το νοµικό καθεστώς των επιτροπών του επιπέδου 3, θα εξεταστεί το 
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ενδεχόµενο να υπάρξουν αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο που διέπει τις αποφάσεις 

συγκρότησής τους και τον καθορισµό του ρόλου τους. 

 Ο περιορισµός των φραγµών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα ενισχύσει 

την αµοιβαία εµπιστοσύνη και εφαρµογή των µέτρων. Πρέπει συνεπώς να 

διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων ιδίως στο πλαίσιο των επιτροπών ρυθµιστικών 

αρχών και να προσλαµβάνει ακόµα µεγαλύτερο κύρος  σε συνάρτηση µε τις εθνικές 

ρυθµιστικές αρχές και τους επόπτες. 

 Τα κράτη µέλη καλούνται επίσης να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο, ώστε να 

κατοχυρώνουν την ολοκληρωτική εφαρµογή των προτύπων και των κατευθυντηρίων 

γραµµών που αφορούν: 

�τις εξουσίες των εθνικών εποπτικών αρχών και τις κυρώσεις. Ενώπιον των 

αποκλίσεων των εθνικών καθεστώτων, οι ρυθµιστικές και εποπτικές αρχές πρέπει 

να είναι εξοπλισµένες µε επαρκείς εξουσίες και µέσα ελέγχου, στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι κυρώσεις, για να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους 

�την εγγύηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των εθνικών αρχών ελέγχου σε 

τέσσερις τοµείς: θεσµικό, ρυθµιστικό, δηµοσιονοµικό και εποπτικό  

�τις προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των ρυθµιστικών αρχών 

προέλευσης και υποδοχής. Σκοπός των ενεργειών της Επιτροπής είναι η 

ευαισθητοποίηση, η αξιολόγηση και η θέσπιση µέτρων (εκχώρηση λειτουργικών 

εξουσιών, πρωτόκολλα πολυµερών συµφωνιών, κ.λ.π.). 

 Η επεξεργασία κοινών προτύπων, για να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή 

συνεργασία µεταξύ  των εποπτών, θα κατοχύρωνε την ευρύτερη συνοχή και 

οµοιοµορφία εφαρµογής και θα επέτρεπε να επιλύονται τα προβλήµατα 

αρµοδιότητας µεταξύ χωρών προέλευσης και υποδοχής. 

 Η διατοµεακή συνεργασία βασίζεται σε ένα κοινό πρωτόκολλο συνεργασίας 

που υπογράφηκε το 2005 και η ενεργοποίησή της προβλέπεται όταν µια κοινή δράση 

αποφέρει προστιθέµενη αξία . Οι επιτροπές του επιπέδου 3 έχουν καταλήξει από το 
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2006 σε συµφωνία για τα κοινά ετήσια προγράµµατα εργασίας, προκειµένου να 

αντιµετωπίζονται θέµατα προτεραιότητας, όπως η Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών 

Οµίλων Ετερογενών ∆ραστηριοτήτων και τα κοινά πρότυπα υποβολής εκθέσεων. 

 Όσον αφορά τη διαχείριση κρίσιµων περιστάσεων, πρέπει να προβλέπονται 

διαδικασίες ταχείας κοινοποίησης πληροφοριών για να διασφαλίζεται η 

αποτελεσµατική και συλλογική παρέµβαση σε συνθήκες σηµαντικής διαταραχής της 

αγοράς ή δηµοσιονοµικής κρίσης. 

 Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σκόπιµο να χορηγηθεί χρηµατοδοτική συνδροµή 

από τον προϋπολογισµό της ΕΕ, για να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα που έχουν 

διατυπώσει οι επιτροπές ρυθµιστικών αρχών σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους βάσει 

του κοινοτικού δικαίου. 

 

2.2.10 Η Οδηγία ΜiFiD 46 

2.2.10.1 Παρουσίαση της Οδηγίας 

 

 Η MiFiD (Markets in Financial Instruments Directive) είναι η Οδηγία 

2004/39/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει ένα νέο θεσµικό πλαίσιο 

λειτουργίας για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

 Εφαρµόζεται στην ενιαία αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, 

γνωστού ως Ε.Ο.Χ. (European Economic Area, EEA), δηλαδή στα 27 κράτη µέλη της 

Ε.Ε. και την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν. Στο Ελληνικό δίκαιο η 

Οδηγία έχει ενσωµατωθεί µε το ν. 3606/2007 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 

2007. 

Ειδικότερα, η MiFiD θεσµοθετεί τον τρόπο, µε τον οποίο: 

                                                 
46 Τράπεζα Πειραιώς διαθέσιµο στο 
  http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=280886&lang=1&nt=18&sid=&fid=280778#2  
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� οργανώνεται και ελέγχεται ένας οργανισµός ή µια εταιρεία παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών 

� διενεργούνται συναλλαγές µεταξύ επενδυτικών εταιρειών και πελατών στις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές 

� παρέχονται οι επενδυτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες. 

Οι επενδυτές επωφελούνται από τις  διατάξεις της MiFID γιατί  αυτές αλλάζουν την 

οργάνωση των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, διευκολύνουν τις 

συναλλαγές και προάγουν την εναρµόνιση των επενδυτικών αγορών στην Ευρώπη. 

 Η σηµαντικότερη αλλαγή που επιφέρει, όµως, είναι ότι κατοχυρώνει 

µεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία για τους επενδυτές, κυρίως εκείνους που δεν 

έχουν την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία. Για παράδειγµα, οι διατάξεις της MiFID 

έχουν άµεση θετική επίδραση στους επενδυτές, καθώς προβλέπουν: 

� την κατηγοριοποίηση των επενδυτών, ανάλογα µε τις επενδυτικές γνώσεις και 

εµπειρία τους 

� τη επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος για τον επενδυτή κατά την εκτέλεση 

εντολών του 

� την αξιολόγηση της καταλληλότητας και συµβατότητας των επενδυτικών 

συναλλαγών, προκειµένου να προτείνεται στον κάθε επενδυτή η επενδυτική 

λύση που πραγµατικά του ταιριάζει και να µην αναλαµβάνει µεγαλύτερο 

κίνδυνο από αυτόν που θα ήθελε 

� την ενηµέρωση του επενδυτή για προµήθειες και πιθανές αντιπαροχές και 

� την ενηµέρωση του επενδυτή για την Πολιτική Συγκρούσεων Συµφερόντων 

της εταιρείας που του παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες. 

 
 Η MiFiD αφορά εταιρείες και οργανισµούς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως, πιστωτικά ιδρύµατα ,εταιρείες Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), Ανώνυµες Εταιρείες Επενδυτικής 

∆ιαµεσολάβησης (ΑΕΕ∆), Ανώνυµες Εταιρείες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
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(ΑΕ∆ΑΚ), οργανωµένες αγορές και διαχειριστές αγοράς (π.χ. 

Χρηµατιστήρια),κεντρικές Τράπεζες, καθώς και τα πρόσωπα που διενεργούν 

συναλλαγές επί επενδυτικών προϊόντων και τα πρόσωπα, στα οποία παρέχονται  

επενδυτικές υπηρεσίες.  

 Η MiFiD αφορά το σύνολο των επενδυτικών προϊόντων / υπηρεσιών 

όπως,µετοχές,οµόλογα,αµοιβαία κεφάλαια,συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης 

(options) ,συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures),συµβάσεις ανταλλαγής 

(swaps),παράγωγα,δοµηµένα προϊόντα κλπ. Εξαιρούνται, δεδοµένου ότι δεν 

αποτελούν επενδυτικά προϊόντα οι καταθέσεις,τα δάνεια και οι συναλλαγές όψεως σε 

συνάλλαγµα και εµπορεύµατα. 

 

 

 

 

 

2.2.10.2.MiFiD και τράπεζες  

 

Η λειτουργία των τραπεζών µετά την εισαγωγή της Οδηγίας επηρεάζεται µε 

διάφορους τρόπους . 

� Κατηγοριοποίηση Επενδυτών 

Εισάγεται η έννοια της κατηγοριοποίησης του επενδυτή, µε βάση τη γνώση και 

την εµπειρία του για την αγορά και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, ώστε να 

παρέχεται ιδιαίτερη προστασία στους επενδυτές που δεν είναι σε θέση να 

εκτιµήσουν τους κινδύνους που αναλαµβάνουν. Ειδικότερα, κάθε επενδυτής 

πριν διενεργήσει οποιαδήποτε πράξη ή πριν αποκτήσει οποιοδήποτε 

επενδυτικό προϊόν, κατηγοριοποιείται σε µία από τις τρεις κατηγορίες που 

ορίζει η Οδηγία: Ιδιώτης, Επαγγελµατίας και Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος. 

� Έλεγχος Συµβατότητας & Καταλληλότητας 
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Για κάθε επενδυτή πρέπει να δηµιουργείται το επενδυτικό προφίλ που θα 

προσδιορίζει τους στόχους και τις προσδοκίες του από τις επενδύσεις του, 

καθώς και το επίπεδο κινδύνου που είναι διατεθειµένος να αναλάβει. Όλα τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα προτείνονται θα πρέπει πλέον να ταιριάζουν 

µε το επενδυτικό του προφίλ. 

� Βέλτιστη Εκτέλεση Εντολών 

Ενισχύεται η προστασία των επενδυτών, µε την εισαγωγή κανόνων που 

ρυθµίζουν τη διαχείριση και την εκτέλεση εντολών των επενδυτών, και ιδίως 

µε την απαίτηση για επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος. 

� Συγκρούσεις Συµφερόντων 

Εισάγονται συγκεκριµένες απαιτήσεις αναφορικά µε την αντιµετώπιση των 

συγκρούσεων συµφερόντων, την εξωτερική ανάθεση εργασιών, την 

καταγραφή και τήρηση στοιχείων, καθώς και τη διασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών. 

� Εναρµόνιση των ευρωπαϊκών επενδυτικών αγορών 

Εισάγεται η έννοια του  Πολυµερούς Μηχανισµού ∆ιαπραγµάτευσης 

(ΠΜ∆). Τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν πλέον να συστήσουν 

µηχανισµούς, µέσω των οποίων θα µπορούν να γίνονται 

εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές σε µετοχές. ∆ιευκολύνεται η 

διασυνοριακή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών µε το λεγόµενο διαβατήριο 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, µε το οποίο οι επενδυτικές εταιρείες θα 

έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αγορές 

κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

� Καλύτερος Έλεγχος & Εποπτεία 

∆ιευρύνονται οι αρµοδιότητες των εποπτικών αρχών ως προς την άσκηση 

του εποπτικού τους έργου και ενισχύονται περαιτέρω οι κανόνες για τη 

διασφάλιση της αξιοπιστίας των αγορών. Τέλος, οι τράπεζες και οι 

χρηµατιστηριακές εταιρείες πρέπει πλέον να διαθέτουν γραπτές πολιτικές 

και διαδικασίες, να διασφαλίζουν την εφαρµογή τους και να διατηρούν 
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αρχεία που θα επιτρέπουν τον έλεγχο τήρησής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  ΤΟΥ 2008 

 

 

3.1Βασιλεία ΙΙΙ : Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση της συνθήκης της 

Βασιλείας 

 

3.1.1 Εισαγωγικά 

  
 Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση (2007-2009) ανέδειξε την ανεπάρκεια 

της Βασιλείας ΙΙ και την ανάγκη αναθεώρησης της. Στις 16 ∆εκεµβρίου 2010, 
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εκδόθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία οι δύο 

εκθέσεις που συνθέτουν το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που είναι γνωστό ως 

Βασιλεία ΙΙΙ. Πρόκειται για τη σηµαντικότερη, ίσως, πρωτοβουλία της Επιτροπής 

µετά την πρόσφατη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση, µέσω της οποίας επιδιώκεται η 

ενίσχυση της µικρο-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης στη λειτουργία των 

τραπεζών, και η αντιµετώπιση, µέσω µακροπροληπτικών πολιτικών, του συστηµικού 

κινδύνου που µπορεί να εκδηλωθεί στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα47. 

 Στις 16 ∆εκεµβρίου 2010, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική 

Εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision), υιοθέτησε και δηµοσίευσε δύο 

σηµαντικές εκθέσεις µε τίτλο:  

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

systems, και 

� Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards 
and monitoring. 

 Οι παραπάνω  εκθέσεις είναι  γνωστές ως το κανονιστικό πλαίσιο της 

Βασιλείας ΙΙΙ. Με τις διατάξεις τους καθιερώνεται ένα νέο διεθνές κανονιστικό 

πλαίσιο για τις διεθνείς τράπεζες, µε αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου και στόχο 

την ενδυνάµωση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος διεθνώς, µέσω: 

� της ενίσχυσης της µικροπροληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης στη λειτουργία 

των τραπεζών, µε στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σε 

περιόδους έντασης, και 

� της αντιµετώπισης, µέσω µακροπροληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης, του 

συστηµικού κινδύνου που µπορεί να εκδηλωθεί στο σύνολο του τραπεζικού  

συστήµατος και κυρίως της υπερκυκλικής µεγέθυνσης του παραπάνω κινδύνου 

σε βάθος χρόνου. Σε επόµενη ενότητα αναλύεται η έννοια της 

υπερκυκλικότητας. 

                                                 
47 Βασιλεία ΙΙΙ: H αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας για την 
Τραπεζική Εποπτεία µε στόχο την ενδυνάµωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος Χρήστος 
Γκόρτσος διαθέσιµο στο  http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/30-
z%20GORTSOS%20519-540.pdf 
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 Με τη Βασιλεία ΙΙΙ επιδιώκεται µια σηµαντική ενίσχυση του περιεχοµένου των 

διατάξεων του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και η καθιέρωση καινοτόµων µέσων 

µικροπροληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης. Ο ουσιαστικά νέος άξονας της 

Βασιλείας ΙΙΙ, είναι η καθιέρωση κανόνων µακροπροληπτικής ρυθµιστικής 

παρέµβασης. Επισηµαίνεται  ότι η Επιτροπή της Βασιλείας στοχεύει στην   

τροποποίηση των διατάξεων του ισχύοντος διεθνούς κανονιστικού πλαισίου που 

αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των διεθνών τραπεζών για κάλυψη ειδικά 

έναντι των κινδύνων αγοράς. 

 Η Βασιλεία ΙΙΙ αποτελεί τη δεύτερη πιο σηµαντική τροποποίηση ενός ήδη 

υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου που έχει διαµορφώσει η Επιτροπή της 

Βασιλείας (προϋποθέτει δηλαδή την ύπαρξη µιας Βασιλείας Ι και µιας Βασιλείας ΙΙ), 

η οποία έγινε αναγκαία λόγω της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

Πράγµατι, στο πλαίσιο της ενασχόλησής της µε το ζήτηµα της µικροπροληπτικής 

ρυθµιστικής παρέµβασης στη λειτουργία των τραπεζών, η οποία χρονολογείται από 

τα µέσα της δεκαετίας του 1980, η Επιτροπή της Βασιλείας ανέλαβε πρωτοβουλίες 

για τη διεθνή σύγκλιση του περιεχοµένου των κανόνων .Σύµφωνα µε τους κανόνες 

αυτούς γίνεται ο υπολογισµός και η εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των 

διεθνών τραπεζών για κάλυψη έναντι της έκθεσής τους σε διαφόρους κινδύνους. 

Προϊόν της µικροπροληπτικής εποπτείας  υπήρξε το 1988 η Βασιλεία Ι,48 και το 2004 

η Βασιλεία ΙΙΣ,49 οι οποίες συνθέτουν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

 

 

3.1.2 Οι διατάξεις της Βασιλείας III 
 

 Οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ µπορούν να καταταγούν σε δύο κατηγορίες: 

α) Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις µέσω των οποίων επέρχονται 

                                                 
48 Basel Committee on Banking Supervision (1988): “International convergence of capital measurement and 
capital standards”, July, http://www.bis.org/publ/bcbsc111.htm. 
49 Basel Committee on Banking Supervision (2004): Basel II: International Convergence of Capital Measurement 
and Capital Standards, A Revised Framework, June, http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm. 
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τροποποιήσεις σε διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που διέπει την 

κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών (δηλαδή της Βασιλείας ΙΙ), καθώς και 

προσθήκες σε αυτό  

β) Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις µε τις οποίες καθιερώνονται 

καινοτόµα στοιχεία, οι οποίες διακρίνονται : 

1. σε εκείνες µέσω των οποίων καθιερώνονται νέοι κανόνες µικροπροληπτικής 

ρυθµιστικής παρέµβασης στη λειτουργία των τραπεζών.  

2. σε εκείνες µε τις οποίες καθιερώνονται κανόνες µακροπροληπτικής 

ρυθµιστικής παρέµβασης  

 Όλες οι διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου προβλέπεται ότι θα 

αρχίσουν να εφαρµόζονται σταδιακά, από την 1η Ιανουαρίου 2013 µέχρι την 1η 

Ιανουαρίου 2019 (καταληκτική ηµεροµηνία πλήρους εφαρµογής). 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1 Τροποποιήσεις και προσθήκες στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 

που διέπει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών 

 

3.1.2.2 ∆ιατάξεις για τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια των τραπεζών 

 

 Η σηµαντικότερη τροποποίηση που επέρχεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 

της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών 

αφορά τον ορισµό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους.  

 

 

3.1.2.3 ∆ιατάξεις για την κάλυψη των τραπεζών έναντι της έκθεσής τους στον 
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πιστωτικό κίνδυνο50 

 

 Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης διαπιστώθηκε ότι ορισµένες τράπεζες 

υπέστησαν σηµαντικές ζηµίες από ανοίγµατα για τα οποία δεν είχαν καθιερωθεί 

κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας. Για τον λόγο αυτό, µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο 

επιδιώκεται η ενίσχυση της κάλυψης των τραπεζών έναντι της έκθεσής τους στον 

πιστωτικό κίνδυνο από στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους (εντός και εκτός 

ισολογισµού), όπως, πχ., εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα µέσα, συµφωνίες πώλησης 

και επαναγοράς, και δάνεια για την αγορά κινητών αξιών και θέσεων σε παράγωγα . 

Έτσι καθιερώθηκαν οι παρακάτω διατάξεις : 

 α) Κατά τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του 

 πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση, οι τράπεζες 

 οφείλουν να αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο των ανοιγµάτων τους, 

 ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι πιστοληπτική αξιολόγηση από Οίκους 

 Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας  και να  ελέγχουν κατά πόσο οι 

 συντελεστές στάθµισης που εφαρµόζονται για τα συγκεκριµένα ανοίγµατα 

 είναι κατάλληλοι ή όχι. 

 β)Προκειµένου να αναγνωρίζουν ως  επιλέξιµο έναν Οίκο Αξιολόγησης 

 Πιστοληπτικής Ικανότητας, οι εθνικές εποπτικές αρχές οφείλουν να ελέγχουν 

 σε διαρκή βάση αν αυτός πληροί τα κατάλληλα κριτήρια, λαµβάνοντας ως 

 σηµείο αναφοράς τον αναθεωρηµένο Κώδικα της IOSCO του 2008, για τους 

 Οίκους Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.  

 

 

3.2.2 Τα καινοτόµα στοιχεία 

3.2.2.1 Νέοι κανόνες µικροπροληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης 

 

                                                 
50 Basel Committee on Banking Supervision (2010a), παρ. 97-121. 
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3.2.2.1.1 Συντελεστής µόχλευσης51 

 

 Ένα από τα βασικά αίτια της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης 

υπήρξε η υπερβολική µόχλευση των τραπεζών. Για τον λόγο αυτό και µε στόχο την 

αποφυγή της εµφάνισης του φαινοµένου στο µέλλον (κυρίως λόγω των σηµαντικών 

αρνητικών συνεπειών που συνεπάγονται για τον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας οι 

διαδικασίες αποµόχλευσης  των τραπεζών σε περιόδους έντασης), µε διατάξεις της 

Βασιλείας ΙΙΙ καθιερώνεται ένας απλός συντελεστής µόχλευσης, ο οποίος δεν 

βασίζεται στον κίνδυνο (δηλαδή τα στοιχεία του ενεργητικού και εκτός ισολογισµού 

των τραπεζών δεν  σταθµίζονται µε συντελεστές κινδύνου), και θα εφαρµόζεται 

συµπληρωµατικά προς τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας . 

 Ο συντελεστής µόχλευσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 3%, έχει 

σχεδιαστεί αρχικά ώστε να έχει ως αριθµητή τα βασικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών 

και  ως παρονοµαστή τα ανοίγµατά τους, εντός και εκτός ισολογισµού, βάσει της 

λογιστικής τους αξίας, χωρίς στάθµιση κατά τον κίνδυνο και χωρίς δικαίωµα 

συµψηφισµού απαιτήσεων και υποχρεώσεων ,όπως ισχύει κατά τον υπολογισµό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

3.2.2.1.2 Συντελεστές ρευστότητας52 

 

 Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο καθιερώνονται για πρώτη φορά σε διεθνές 

επίπεδο δύο συντελεστές ρευστότητας των τραπεζών : 

� ένας βραχυχρόνιος, ο συντελεστής κάλυψης ρευστότητας (liquidity coverage 

ratio,LCR) και 

� ένας µακροχρόνιος, ο συντελεστής καθαρής σταθερής χρηµατοδότησης (net 

stable funding ratio,ΝSFR). 

α) Ο συντελεστής κάλυψης ρευστότητας 

 Με την καθιέρωση του συγκεκριµένου  συντελεστή επιδιώκεται η διασφάλιση 

                                                 
51  Basel Committee on Banking Supervision (2010a), παρ. 151-164. 
52 Basel Committee on Banking Supervision (2010b), παρ. 16-186. 
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της ύπαρξης επαρκών, υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιµων στοιχείων του 

ενεργητικού, ώστε να καλυφθούν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις. Ο συντελεστής αυτός, 

το ύψος του οποίου πρέπει να ισούται ή να υπερβαίνει το 100%, ορίζεται ως ο λόγος: 

� του αποθέµατος των υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιµων στοιχείων του 

ενεργητικού,  

� προς το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών κατά τη διάρκεια των 

επόµενων τριάντα  ηµερολογιακών ηµερών,όπως αυτές καθορίζονται µε  

λεπτοµερείς διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου. 

β) Ο συντελεστής καθαρής σταθερής χρηµατοδότησης 

 Με την καθιέρωση του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηµατοδότησης 

επιδιώκονται δύο στόχοι: 

� Ο πρώτος συνίσταται στην αντιµετώπιση του προβλήµατος που απορρέει από 

το διαφορετικό χρονικό ορίζοντα στη ρευστοποιησιµότητα στοιχείων του  

ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισµού των τραπεζών. 

� Επιδιώκεται επίσης η δηµιουργία κινήτρων στις τράπεζες να  χρησιµοποιούν    

σταθερές πηγές για τη χρηµατοδότηση των περιουσιακών τους 

στοιχείων,συµπεριλαµβανοµένων των δανείων, η διάρκεια των οποίων 

υπερβαίνει το έτος.  

 Ο συντελεστής αυτός, το ύψος του οποίου πρέπει να υπερβαίνει το 100%, 

ορίζεται ως ο λόγος: 

� της διαθέσιµης ποσότητας σταθερής χρηµατοδότησης, 

� προς την απαιτούµενη ποσότητα σταθερής χρηµατοδότησης, 

όπως αυτές καθορίζονται λεπτοµερώς στο νέο κανονιστικό πλαίσιο. 

 Προκειµένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση 

του κινδύνου ρευστότητας από τις εποπτικές αρχές µε οµοιόµορφο τρόπο, η 

Επιτροπή της Βασιλείας καθιερώνει πέντε εργαλεία παρακολούθησής του: 

� τη συµβατική αναντιστοιχία ληκτοτήτων, 

� τη συγκέντρωση της χρηµατοδότησης , 

� τα διαθέσιµα µη βεβαρηµένα στοιχεία του ενεργητικού  
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� τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας ανά σηµαντικό νόµισµα , και 

� τα εργαλεία παρακολούθησης εξελίξεων στην αγορά  

 Τα εργαλεία αυτά πρέπει να χρησιµοποιούνται από τις εποπτικές αρχές σε 

διαρκή βάση, ώστε να αποκτούν επαρκή και συγκεκριµένη πληροφόρηση αναφορικά 

µε τις συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα και τις επιµέρους τράπεζες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Κανόνες µακροπροληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης 

 

 Στη δεύτερη ενότητα των καινοτόµων στοιχείων της Βασιλείας ΙΙΙ εντάσσονται 

οι διατάξεις µε τις οποίες καθιερώνονται για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο κανόνες 

µακροπροληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο περιέχει 

ειδικές διατάξεις για την αντιµετώπιση της υπερκυκλικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

τράπεζες καλούνται να δηµιουργούν, σε οµαλές περιόδους, κεφαλαιακό απόθεµα για 

λόγους συντήρησης,να δηµιουργούν σε περιόδους υπερβολικής πιστωτικής 

επέκτασης, αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα,να σχηµατίζουν δυναµικές προβλέψεις  
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βάσει των αναµενόµενων ζηµιών από στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους53 και να 

καλύπτονται έναντι της υπερβολικής κυκλικότητας των ελάχιστων κεφαλαιακών τους 

απαιτήσεων. 

 Αντίθετα, για την αντιµετώπιση της διακλαδικής διάστασης του συστηµικού 

κινδύνου δεν καθιερώνονται ειδικές διατάξεις. Κατά την κρίση όµως της Επιτροπής 

της Βασιλείας ορισµένοι από τους κανόνες που καθιερώνονται για την κάλυψη των 

τραπεζών έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο από συγκεκριµένα 

στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους θα έχουν θετική συµβολή και στην αντιµετώπιση 

αυτής της διάστασης του συστηµικού κινδύνου.  

 

3.2.2.2.1 Κεφαλαιακό απόθεµα για λόγους συντήρησης 

 

 Σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο, οι τράπεζες καλούνται να 

δηµιουργούν κεφαλαιακό απόθεµα για λόγους συντήρησης πέρα από τις ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν σε διαρκή βάση. Η δηµιουργία αυτού 

του αποθέµατος θα γίνεται σε οµαλές περιόδους,δηλαδή σε περιόδους οικονοµικής 

ανάπτυξης και πιστωτικής επέκτασης µε σκοπό τη διασφάλιση της δυνατότητας 

απορρόφησης ζηµιών που µπορεί να επέλθουν σε περιόδους έντασης του 

οικονοµικού κύκλου. 

 Το απόθεµα αυτό, ύψους 2,5% του συνόλου των σταθµισµένων στοιχείων του 

ενεργητικού των τραπεζών (σύµφωνα µε τις διατάξεις για τον συντελεστή 

κεφαλαιακής επάρκειας): 

� θα αποτελείται αποκλειστικά από κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων τους , και 

� θα χρησιµοποιείται ώστε να αποφεύγεται η χρήση των  ελαχίστων ιδίων 

κεφαλαίων για την απορρόφηση ζηµιών. 

Εφόσον µια τράπεζα κάνει χρήση του, θα οφείλει να το ανακτήσει άµεσα µέσω του 

περιορισµού της διανοµής κερδών για την καταβολή µερισµάτων, την επαναγορά 
                                                 
53 Basel Committee on Banking Supervision (2010a), παρ. 23-25. 
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ιδίων µετοχών, ή την καταβολή bonus στο προσωπικό. 

 

3.2.2.2.2 Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα54 

 

 Με τη Βασιλεία ΙΙΙ καθιερώνεται η υποχρέωση των τραπεζών να δηµιουργούν, 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ένα επιπλέον απόθεµα, το αντικυκλικό κεφαλαιακό 

απόθεµα, ώστε να διασφαλιστεί ότι κατά τον καθορισµό των συνολικών 

κεφαλαιακών απαιτήσεών τους θα λαµβάνονται υπόψη πλήρως οι συνθήκες του 

µακροοικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν. Η ενεργοποίηση της 

υποχρέωσης των τραπεζών να δηµιουργούν αυτό το απόθεµα και ο προσδιορισµός 

του ύψους του θα γίνεται από τις αρµόδιες αρχές που θα ορίσει κάθε κράτος, όταν 

αυτές κρίνουν ότι υφίσταται υπερβολική πιστωτική επέκταση η οποία περιέχει 

συστηµικό κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές καλούνται: 

� να ελέγχουν την πιστωτική επέκταση, καθώς και άλλους δείκτες βάσει των 

οποίων µπορεί να εντοπιστεί 

� την πιθανότητα συστηµικού κινδύνου, και 

� να αξιολογούν κατά πόσο η πιστωτική επέκταση είναι υπερβολική και 

ενδέχεται να οδηγήσει σε συστηµικό κίνδυνο,  

 Το ύψος του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος θα καθορίζεται,από την 

κρίση των αρµοδίων αρχών, από 0% έως 2,5% του συνόλου των σταθµισµένων 

στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών (σύµφωνα µε τις διατάξεις για τον 

συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας). Το απόθεµα: 

� θα δηµιουργείται µε επέκταση του  κεφαλαιακού αποθέµατος για λόγους 

συντήρησης, και 

� θα αποτελείται αποκλειστικά από κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών . 

 Ειδικά, οι διεθνώς δραστηριοποιούµενες τράπεζες οφείλουν να διαµορφώνουν 

το συγκεκριµένο απόθεµα µε βάση έναν σταθµισµένο µέσο όρο, ο οποίος θα 
                                                 
54 Basel Committee on Banking Supervision (2010a), παρ. 136-149. 



71 

εξαρτάται από την εγχώρια και τη διεθνή τους δραστηριότητα ,µε δεδοµένο ότι ο 

οικονοµικός κύκλος στα επιµέρους κράτη  δεν θα είναι, συγχρονισµένος. 

 

 

 

3.3 Κίνδυνοι από την εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙΙ 

 

 Η εφαρµογή του νέου πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ περιέχει κινδύνους. Τα 

περιθώρια κερδοφορίας των τραπεζών στο νέο περιβάλλον θα περιοριστούν αισθητά, 

όπως και οι αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων τους,όποια και αν είναι η δυνατότητα 

µετακύλισης του κόστους στους αποδέκτες των υπηρεσιών και όποια και αν είναι τα 

περιθώρια για περικοπή λειτουργικού κόστους. Η παρατήρηση αυτή ισχύει, αν 

ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Βασιλεία ΙΙΙ δεν είναι παρά µόνον µία από τις δέσµες 

µέτρων ρυθµιστικής παρέµβασης στη λειτουργία των τραπεζών που βρίσκονται την 

τρέχουσα περίοδο υπό διαµόρφωση .  

 Αυτό είναι, βέβαια, το τίµηµα της ανάγκης θωράκισης της σταθερότητας του 

τραπεζικού συστήµατος, διεθνώς, απέναντι στο ενδεχόµενο εκδήλωσης µιας νέας 

σηµαντικής χρηµατοπιστωτικής κρίσης, όπως η πρόσφατη. Ακόµα και αν είναι 

σωστός ο ισχυρισµός  ότι το νέο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τάσεις υπερβολικής 

ρυθµιστικής παρέµβασης, οι εµπειρίες από την πρόσφατη κρίση καθιστούν τη λήψη 

αυστηρών µέτρων πολιτικά δικαιολογηµένη. 

 Στο πλαίσιο αυτό, όµως,υπάρχουν τρεις  κίνδυνοι, η σηµασία των οποίων δεν 

πρέπει να υποτιµηθεί: 

α) Kατ’ αρχήν, η εφαρµογή των νέων κανόνων µπορεί, σε ορισµένες  περιπτώσεις, να 

οδηγήσει σε περιορισµό της προσφοράς δανειακών κεφαλαίων από τις τράπεζες µε 

αρνητικές επιπτώσεις στον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας και την ανάπτυξη. 

Κατά συνέπεια, είναι κρίσιµο να υπάρξουν ακριβείς και αξιόπιστες εκτιµήσεις 

σχετικά µε την αναµενόµενη επίδραση  παραγόντων στη δανειοδοτική 

δραστηριότητα των τραπεζών,ιδίως των µικρότερων και των εξειδικευµένων - 
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στεγαστικών, αποταµιευτικών και συνεταιριστικών, τόσο σε περιόδους οικονοµικής 

ανάπτυξης όσο και σε περιόδους ύφεσης.55 

β) Επιπλέον, δεδοµένου ότι στο σύνολό του το τραπεζικό σύστηµα θα κληθεί να 

αντλήσει από τις αγορές τεράστια ποσά ιδίων κεφαλαίων ,η αναµενόµενη µείωση 

των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών θα τις φέρει σε ανταγωνιστικά 

µειονεκτική θέση προς τις επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονοµίας, οι αποδόσεις 

του κεφαλαίου των οποίων θα παραµείνουν σταθερές ή θα τείνουν να αυξάνονται. 

 Αξίζει να επισηµανθεί ότι στις σηµαντικές τράπεζες του συστήµατος ενδέχεται 

να επιβληθεί και µία επιπλέον κεφαλαιακή απαίτηση, ύψους 2% των σταθµισµένων 

στοιχείων του ενεργητικού τους και των στοιχείων τους εκτός ισολογισµού, η οποία 

θα πρέπει να καλυφθεί επίσης µε κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων τους. 

Αυτό συνεπάγεται ότι το µετοχικό κεφάλαιο των µεγάλων διεθνών τραπεζών 

ενδέχεται να πρέπει να οκταπλασιαστεί κατά τη διάρκεια των αµέσως εποµένων 

ετών. 

 Κατά συνέπεια, όσες τράπεζες δεν µπορέσουν να προβούν στην αναγκαία 

άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, θα αναγκαστούν, για να συµµορφωθούν προς τις 

απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου, να προβούν: 

� σε αποµόχλευση, συρρικνώνοντας στην περίπτωση αυτή και τη δανειοδοτική 

τους δραστηριότητα και 

� σε αναδιαρθρώσεις που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της συγκέντρωσης του 

τραπεζικού κλάδου, χωρίς να είναι προφανείς οι θετικές συνέργειες από αυτό. 

γ) Τέλος, η ανάγκη περιορισµού του κόστους το οποίο συνεπάγεται για τις τράπεζες η 

εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου µπορεί να οδηγήσει:  

� σε ένα νέο κύκλο ρυθµιστικού αρµπιτράζ, µε τη µετατόπιση δραστηριοτήτων 

σε τµήµατα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, τα οποία θα συνεχίσουν να 

µην τελούν υπό ρυθµιστική παρέµβαση και εποπτεία (το αποκαλούµενο 

shadow banking system, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην εκδήλωση της 

                                                 
55 Στην κατεύθυνση αυτή ως θετική αξιολογείται η έκθεση της Επιτροπής Basel Committee on Banking 
Supervision (2010d): “Results  of the comprehensive quantitative impact study”, December, 
http://www.bis.org/publ/bcbs186.htm.  
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κρίσης), ή σε κράτη µε χαλαρό ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο, και  

� σε χρηµατοπιστωτικές καινοτοµίες που ενδέχεται να εκθέσουν τράπεζες σε 

κινδύνους που δεν είναι σήµερα εντοπισµένοι.  

 Αυτό καθιστά ακόµα µεγαλύτερη την ανάγκη αναβάθµισης του ρόλου των 

εποπτικών αρχών ,οι οποίες επωµίζονται ούτως ή άλλως βαρύτερο έργο µε το νέο 

κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να είναι δυνατή η εκ µέρους τους διαρκής 

παρακολούθηση των εξελίξεων που θα λαµβάνουν χώρα, και η έγκαιρη εκ µέρους 

τους υποβολή προτάσεων για κατάλληλη προσαρµογή του ρυθµιστικού πλαισίου. 

 Η τελευταία  επισήµανση είναι το γεγονός ότι οι κανόνες της Επιτροπής της 

Βασιλείας στερούνται νοµικής δεσµευτικότητας και νοµικού  εξαναγκασµού. 

Συνεπώς, η υιοθέτηση των διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ, αφήνεται  στη διακριτική 

ευχέρεια του εθνικού νοµοθέτη συγκεκριµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

εφαρµογή τους στις εθνικές εποπτικές αρχές. 

 Ένα λοιπόν, από τα βασικότερα ζητήµατα που προκύπτουν όσον αφορά την 

έκταση στην οποία θα γίνει η ενσωµάτωση της Βασιλείας ΙΙΙ από τα κράτη  ώστε να 

διασφαλιστούν όροι ανταγωνιστικής ισότητας ιδίως ανάµεσα στις τράπεζες που 

έχουν διεθνή δραστηριότητα και αντιµετωπίζουν έντονα τον διεθνή ανταγωνισµό ,ο 

οποίος µεταξύ άλλων επηρεάζεται και από το ρυθµιστικό κόστος που επιβαρύνει 

τους ανταγωνιστές 56. 

3.4 Υπερκυκλικότητα 

 

 Η υπερκυκλικότητα57 εµφανίζεται όταν η δυναµική του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος και η δυναµική της πραγµατικής οικονοµίας ενισχύουν η µια την άλλη, 

αυξάνοντας το εύρος των εξάρσεων και των υφέσεων των δυο πλευρών και 

υπονοµεύοντας τη σταθερότητα τόσο του χρηµατοοικονοµικού τοµέα όσο και της 

                                                 
56 «Βασιλεία ΙΙΙ»: H αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας για την 
Τραπεζική Εποπτεία µε στόχο την ενδυνάµωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος Χρήστος 
Γκόρτσος   
 http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/30-z%20GORTSOS%20519-540.pdf 
57 Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της Ευρωζώνης και της  Ελλάδας:τι µας επιφυλάσσει το µέλλον;,Νικόλαος 

Καραµούζης, Γκίκας Χαρδούβελης ,Εκδόσεις Λιβάνη σελ.328-371 
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πραγµατικής οικονοµίας. Μετά τη διεθνή  κρίση της περιόδου 2007-2009 το θέµα της 

υπερκυκλικότητας ήρθε στο προσκήνιο. Ολοένα και περισσότεροι οικονοµολόγοι 

θεωρούν αναγκαία τη θέσπιση νέων ρυθµίσεων ακόµα και να επιφέρουν µεγάλο 

κόστος. 

 Σε περιόδους έντονης οικονοµικής δραστηριότητας µειώνονται τα ασφάλιστρα 

κινδύνου και αυξάνεται η ανάληψη κινδύνων αφού τα νοικοκυριά  και οι εταιρίες 

γίνονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Η παραγωγή αυξάνεται και για την απορρόφηση της 

αυξάνονται οι εξαγωγές προς τις ανεπτυγµένες χώρες. Τα νοικοκυριά µέσα σε αυτό 

το κλίµα ευφορίας δανείζονται περισσότερο ενώ οι φορείς χρηµατοοικονοµικής 

διαµεσολάβησης µειώνουν τα επιτόκια για να ανταπεξέλθουν στον αυξανόµενο 

ανταγωνισµό. Εκτός από  τις εµπορικές τράπεζες συµµετέχουν και οι επενδυτικές 

αναλαµβάνοντας ριψοκίνδυνες επενδύσεις που θα αποφέρουν µεγαλύτερο κέρδος. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, µειώνεται η αυστηρότητα των ρυθµιστικών αρχών, οι 

οποίες θεωρούν  ότι βιώνουν µια νέα σταθερή κατάσταση της οικονοµίας . Ο 

κίνδυνος διακοπής της ανοδικής πορείας είναι αυξανόµενος. 

 Σε περιόδους ύφεσης αυξάνονται τα ασφάλιστρα κινδύνου και µειώνεται η 

ανάληψη κινδύνων. Η χορήγηση δανείων µειώνεται καθώς οι τράπεζες εφαρµόζουν 

αυστηρότερα κριτήρια. Η εφαρµογή αυστηρότερων κριτηρίων πιστοληπτικής 

ικανότητας έχουν αντίστροφη κατεύθυνση απ' ότι οι διακυµάνσεις της οικονοµικής 

ανάπτυξης. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο η ροή κεφαλαίων προς τις αναδυόµενες 

οικονοµίες παρουσιάζει πτώση όταν οι ανεπτυγµένες χώρες βρίσκονται σε ύφεση µε 

αποτέλεσµα τη µετάδοσή της σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 Η παγκοσµιοποίηση ενισχύει την υπερκυκλικότητα µέσω του βαθµού  

αλληλεπίδρασης των αγορών. Υπάρχει µια πλειάδα άλλων παραγόντων που την 

ενισχύει.  Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συντελεί στη διάδοση των πληροφοριών 

στους αρµοδίους  και στη λήψη παρόµοιων αποφάσεων. Η υιοθέτηση 

βραχυπρόθεσµου χρονικού ορίου στη συµπεριφορά των διευθυντών των εταιριών  

εντείνει το πρόβληµα ενώ οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις τείνουν να 

παρουσιάζουν αδράνεια στη συµπεριφορά τους και έτσι παρατείνουν τον οικονοµικό 
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κύκλο. Ο τρόπος υπολογισµού του τραπεζικού κινδύνου δεν είναι αξιόπιστος αλλά η 

χρήση του ίδιου τρόπου (value at risk) από τα ιδρύµατα οδηγεί σε παρόµοια 

αποτελέσµατα. Ακόµα,οι διαχειριστές του κινδύνου απευθύνονται πολλές φορές στο 

διευθύνοντα σύµβουλο και όχι στο διοικητικό συµβούλιο και δέχονται πιέσεις για να 

µετριάσουν  τις αρνητικές αξιολογήσεις (αυτό έρχεται ενάντια στη συµφωνία της 

Βασιλείας ΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια). Οι διαχειριστές των αµοιβαίων 

κεφαλαίων  παίρνουν θέσεις επηρεαζόµενες από τη στάση των υπολοίπων και τέλος 

οι οίκοι αξιολόγησης εµφανίζουν ευνοϊκότερη στάση σε περιόδους ανάκαµψης και 

αυστηρότερη σε περιόδους ύφεσης. 

 Σε περιόδους έξαρσης της οικονοµικής δραστηριότητας ασκούνται πολιτικές 

πιέσεις στις ρυθµιστικές αρχές. Οι κυβερνήσεις σπεύδουν να σώσουν τα 

προβληµατικά ιδρύµατα από την  κατάρρευση  αλλά σε περιόδους ανάκαµψης 

ξεχνούν να επιβάλουν περιορισµούς . Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής µεροληπτούν 

υπέρ του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και αυτό πιθανόν να οφείλεται στην ισχύ του 

έναντι των άλλων τοµέων. Οι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας (Σύµφωνο Βασιλείας 

ΙΙ) έχουν υπερκυκλικό χαρακτήρα. Επιπλέον,ο βαθµός και το είδος των τραπεζικών 

προβλέψεων για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και η αποτίµηση  η οποία γίνεται µε 

βάση τις τιµές της αγοράς  ενισχύουν την υπερκυκλικότητα όπως και όλοι οι 

παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Η υπερβολική µόχλευση  είναι το χαρακτηριστικό του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος στο οποίο αποδίδεται η κρίση. Η ρευστότητα της αγοράς και η 

ρευστότητα αναχρηµατοδότησης  είναι από τα χαρακτηριστικά που εξαφανίστηκαν 

στην περίοδο της κρίσης.  Ο περιορισµός του µεγέθους των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων (συµβάλλει στη δηµιουργία συστηµικού κινδύνου), η αύξηση των  

απαιτήσεων παροχής  ενεχύρου και οι υποχρεωτικές καταβολές  ασφαλείας, οι 

ρυθµίσεις που διέπουν τα θυγατρικά ιδρύµατα( να καθορίζονται από τις χώρες 

υποδοχής), η δοµή και η οργάνωση της αγοράς µπορούν να αναχαιτίσουν την 

υπερκυκλικότητα. 

 Μια δέσµη µέτρων είναι απαραίτητη ,όχι µεµονωµένα µέτρα τα οποία µπορούν 
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να αντιµετωπιστούν µε τη δηµιουργία νέων προϊόντων. Η εφαρµογή της ρυθµιστικής 

πολιτικής πρέπει να λαµβάνει  υπόψη τις υπάρχουσες πολιτικές (δηµοσιονοµικές και 

νοµισµατικές) στη χώρα που εφαρµόζεται. Οι κανονιστικές ρυθµίσεις πρέπει να 

έχουν πεδίο εφαρµογής όλους τους χρηµατοοικονοµικούς φορείς. Οι µηχανισµοί να 

λαµβάνουν µακροοικονοµικούς και µικροοικονοµικούς παράγοντες τόσο σε εγχώριο 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο χρόνος και το κόστος θέσπισης κανόνων πολιτικής 

είναι σηµαντικός. 

 Οι πρόσφατες ρυθµιστικές προσπάθειες  του Σεπτεµβρίου 2010 οδήγησαν 

στην ανακοίνωση πακέτου ρυθµίσεων µε την ονοµασία Βασιλεία ΙΙΙ. Αυτή 

περιελάµβανε υψηλότερες και καλύτερης ποιότητας κεφαλαιακές απαιτήσεις,πιο 

περιοριστικό ορισµό του κεφαλαίου, ενίσχυση του πλαισίου κεφαλαιακών 

απαιτήσεων  ως προς την κάλυψη κινδύνου, ρυθµίσεις για το συστηµικό κίνδυνο,τις 

διασυνδέσεις των χρηµατοπιστωτικών  ιδρυµάτων και την απορροφητικότητα ζηµιών 

των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων,έλεγχος της µόχλευσης µέσω ενός δείκτη 

ανεξάρτητου του κινδύνου και εισαγωγή παγκόσµιου πλαισίου για τη ρευστότητα. 

 Κάποιες χώρες είχαν ήδη λάβει µέτρα για την αντιµετώπιση της 

υπερκυκλικότητας .Στην Ε.Ε οι µεταρρυθµίσεις βασίζονται στην έκθεση de Larosiére  

(2009), αναλυτικά παρακάτω. 

 

 

 

3.5 H Έκθεση de Larosiére  

3.5.1 Εισαγωγικά 

 

 Στα τέλη Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την έκθεση της 

επιτροπής που είχε αναλάβει να συντάξει µια σειρά προτάσεων για την 

αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το αποτέλεσµα των 

εργασιών αυτής της επιτροπής υπό την καθοδήγηση του Γάλλου τραπεζίτη κ. Jacque 

de Larosière de Champfeu είναι η έκθεση de Larosiére. Σε αυτήν, η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή προτείνει µια δέσµη µέτρων µε στόχο την αναµόρφωση του ευρωπαϊκού 

και παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 Οι προτάσεις της Επιτροπής de Larosiére εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια 

συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών στις 18 – 19.06.2009.  

Κατά τη συνεδρίαση τονίστηκε η ανάγκη βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων 

και της εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην Ευρώπη αλλά και στον 

κόσµο 58 . 

 Η Έκθεση περιέχει δύο βασικές προτάσεις. Μια πρώτη µε βραχυπρόθεσµο 

χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, και  µια δεύτερη µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα 

υλοποίησης. Όσον αφορά  την πρώτη πρόταση ,προτείνεται  η δηµιουργία 

ευρωπαϊκού συστήµατος εποπτείας µε τη θεσµοθέτηση δύο νέων φορέων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο: 

� του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου (European Systemic Risk 

Council, ESRC) που θα καλύπτει τις µακροεποπτικές ανάγκες της ΕΕ και  

� του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (European 

System of Financial Supervision, ESFS) που θα καλύπτει τις µικροεποπτικές 

.Ο θεσµός του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας θα 

λειτουργεί εκτός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , θα είναι 

αποκεντρωµένος και θα αποτελείται από τρεις νέες Αρχές που θα 

θεσµοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε µετασχηµατισµό των υφισταµένων 

τριών Επιτροπών του επιπέδου 3 σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy. Στην 

ίδια πρόταση περιλαµβάνεται  η ενίσχυση, παράλληλα, της ποιότητας της 

εποπτείας που ασκείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες προτείνεται 

να συνεχίσουν να υφίστανται. 

 Η δεύτερη, εξίσου βασική µε την πρώτη πρόταση της Έκθεσης, είναι η 

διερεύνηση της δυνατότητας µετεξέλιξης του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ)  σε ένα σύστηµα που θα στηρίζεται σε δύο 

                                                 
58 ∆ιαθέσιµο στο http://international.law.uoa.gr/programma_spoudon/fakelos/xristianos/kratikes_enisx 
yseis_II.pdf   



78 

µόνο Ευρωπαϊκές Αρχές, κατά το πρότυπο της λειτουργικής προσέγγισης της 

διάρθρωσης της εποπτείας του   χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (που ακολουθείται 

σήµερα στην Ολλανδία). Η διερεύνηση αυτή προτείνεται να γίνει µε επανεξέταση 

του τρόπου λειτουργίας του ΕΣΧΕ το αργότερο τρία (3) χρόνια µετά την έναρξη 

λειτουργίας του. 

 Τα καθήκοντα των δύο Αρχών προτείνεται να είναι τα ακόλουθα: 

• η πρώτη Αρχή θα είναι αρµόδια για ζητήµατα προληπτικής εποπτείας αναφορικά µε 

τον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τοµέα, καθώς και για κάθε άλλο θέµα σχετικό µε 

τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, και 

• η δεύτερη Αρχή θα είναι αρµόδια για θέµατα κεφαλαιαγορών και κανόνων 

συµπεριφοράς σε αυτές. 

 Η έκθεση de Larosière  θεωρεί ότι η έλλειψη εποπτείας στις αγορές 

παραγώγων οδήγησε σε ανεπαρκή εκτίµηση του µακροεποπτικού κινδύνου που µε 

τη σειρά της οδήγησε στην κρίση. Γι αυτό,  προτείνει την εφαρµογή αυστηρότερης 

µακροοικονοµικής πολιτικής και µακροεποπτικής ανάλυσης  ώστε να αποφευχθούν 

φαινόµενα χαλαρής νοµισµατικής πολιτικής και υπερβάλλουσας ρευστότητας.  

Παράλληλα,  προτείνει και την σύσφιξη της νοµισµατικής πολιτικής όταν γίνεται 

προφανές ότι η προσφορά χρήµατος ή πίστωσης αυξάνουν µε µη βιώσιµο  

µακροπρόθεσµα τρόπο . 

 

 

 

3.5.2 Οι προτάσεις 

 

Πιο αναλυτικά, οι προτάσεις της Επιτροπής de Larosière είναι οι εξής59:  

• Υπάρχει η ανάγκη για ριζική αναθεώρηση των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ και για 

αυτόν τον λόγο καλεί την Επιτροπή της Βασιλείας να αναλάβει ενέργειες µε σκοπό 

                                                 
59  EU Report of  Larosière Group, 2009 
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την σταδιακή αύξηση της ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας,τη µείωση της 

υπερκυκλικότητας ,την εισαγωγή αυστηρότερων κανόνων για off – balance στοιχεία 

του ισολογισµού ,την επιβολή αυστηρότερων κανόνων σχετικά µε τη διαχείριση της 

ρευστότητας και την ενίσχυση των κανόνων σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο των 

τραπεζών και τη διαχείριση κινδύνων,  ειδικότερα σε ότι αφορά τα κριτήρια για τα 

µέλη των ∆.Σ.   

• Θα πρέπει να υιοθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας κοινός ορισµός για τα 

εποπτικά κεφάλαια .Ο ορισµός αυτός που θα προταθεί θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και 

από την Επιτροπή της Βασιλείας.  

• Αναφορικά µε την ρύθµιση των Οίκων Αξιολόγησης, η Επιτροπή προτείνει να 

ενισχυθεί η CESR, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και εποπτεία των 

Οίκων Αξιολόγησης.  Η δοµή,  η χρηµατοδότηση,  καθώς και ο διαχωρισµός της 

βαθµολόγησης και της συµβουλευτικής των Οίκων Αξιολόγησης θα πρέπει να 

επανεξεταστούν.  Η χρήση των αξιολογήσεων στους δηµοσιονοµικούς κανονισµούς 

θα πρέπει να µειωθεί σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου.  Οι αξιολογήσεις για τα 

δοµηµένα προϊόντα θα πρέπει να µετασχηµατιστούν,  µέσω της εισαγωγής 

ευδιάκριτων κωδικών για αυτά τα προϊόντα.  

• Οι αρµόδιες αρχές σε όλα τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκείς εξουσίες 

εποπτείας,  συµπεριλαµβανοµένων κυρώσεων,  αφενός για τη διασφάλιση της 

συµµόρφωσης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε τους ισχύοντες κανόνες και 

αφετέρου για την αντιµετώπιση όλων των τύπων του οικονοµικού εγκλήµατος.  

• Αναφορικά µε το σκιώδες τραπεζικό σύστηµα η Επιτροπή προτείνει την επέκταση 

της κατάλληλης κανονιστικής ρύθµισης, σε όλες τις επιχειρήσεις ή φορείς που 

εκτελούν χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες , ακόµη και αν δεν έχουν άµεση σχέση 

µε το ευρύ κοινό,τη βελτίωση της διαφάνειας σε όλες τις χρηµατοπιστωτικές αγορές  

µε την επιβολή σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς,  

απαιτήσεων εγγραφής και πληροφοριών σχετικά µε τις απαιτήσεις στους διαχειριστές 

των hedge funds,  σχετικά µε τις στρατηγικές,  τις µεθόδους και την επιρροή τους,  

συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων τους σε όλο τον κόσµο ,την εισαγωγή 
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κατάλληλων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες που κατέχουν ή 

εκµεταλλεύονται αµοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή που µε άλλο τρόπο 

ασχολούνται µε τη διαπραγµάτευση.  

• Όσον αφορά τα τιτλοποιηµένα προϊόντα και αγορές παραγώγων, η Επιτροπή 

προτείνει:   

� την απλούστευση και τυποποίηση των over the counter παραγώγων.  

� την εισαγωγή και απαίτηση της χρήσης τουλάχιστον ενός καλά 

κεφαλαιοποιηµένου κεντρικού γραφείου συµψηφισµού για τις συµφωνίες 

ανταλλαγής κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (credit  default swaps).  

� την παροχή εγγύησης ότι εκδότες των τιτλοποιηµένων προϊόντων διατηρούν 

µια σηµαντική ποσότητα του υποκείµενου κινδύνου (µη αντισταθµιζόµενου) 

κατά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων αυτών.  

• Όσον αφορά τα επενδυτικά κεφάλαια,  η Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει  

περαιτέρω τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα επενδυτικά κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ιδίως όσον αφορά τους ορισµούς, την κωδικοποίηση των στοιχείων του 

ενεργητικού και τους κανόνες για την ανάθεση. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από 

ένα αυστηρότερο εποπτικό έλεγχο σχετικά µε τον ανεξάρτητο ρόλο των 

θεµατοφυλάκων.  

• Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η σηµερινή απουσία ενός πραγµατικά 

εναρµονισµένου συνόλου κανόνων στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

Επιτροπή συνιστά τα εξής:   

� τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφύγουν σε 

µελλοντική νοµοθεσία οτιδήποτε επιτρέπει ασυνεπή µεταφορά και εφαρµογή.  

� η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επιτροπή επιπέδου 3  θα πρέπει να 

προσδιορίσουν εκείνες τις εθνικές προσδοκίες,  η αποµάκρυνση των οποίων θα 

βελτιώσει τη λειτουργία της ενιαίας χρηµατοπιστωτικής αγοράς,  θα µειώσει 

τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και του ρυθµιστικού αρµπιτράζ, ή θα 

βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της διασυνοριακής οικονοµικής 

δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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 Επιπλέον,  ένα κράτος µέλος πρέπει να είναι σε θέση να υιοθετήσει 

αυστηρότερα εθνικά κανονιστικά µέτρα που θεωρούνται κατάλληλα στην εγχώρια 

αγορά για τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, για όσο χρονικό 

διάστηµα ισχύουν αφενός οι αρχές της εσωτερικής αγοράς και αφετέρου η τήρηση 

των συµφωνηθέντων ελάχιστων προτύπων.  

• Αναφορικά µε την εφαρµογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι:  

� Η διαδικασία αποζηµιώσεως θα πρέπει να τίθεται σε µακροχρόνιο πλαίσιο, για 

παράδειγµα άνω των πέντε ετών. Αυτό αφενός θα µείωνε τον κίνδυνο για 

ενδεχόµενες απώλειες και αφετέρου τα στελέχη δεν θα είχαν κίνητρο για την 

επίτευξη υψηλών αλλά πρόσκαιρων κερδών.  

� Τα πρότυπα που υιοθετούνται θα πρέπει να εφαρµόζονται όχι µόνο σε εκείνα 

τα στελέχη που διαπραγµατεύονται περιουσιακά στοιχεία και αξιόγραφα, αλλά 

και εκείνα που τα διαχειρίζονται.  

� Τα bonus θα πρέπει να αντανακλούν την πραγµατική απόδοση των εταιρειών 

και όχι η τελευταία να είναι εγγυηµένη εκ των προτέρων.  

• Όσον αφορά στο ζήτηµα της διαχείρισης κινδύνου, θα πρέπει να είναι πλήρως 

ανεξάρτητο εντός των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες θα πρέπει να οργανωθούν 

εσωτερικά µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα κίνητρα που θα δίνονται στους υπαλλήλους να 

µην σχετίζονται µε την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου,  αλλά αντίθετα µε την 

ορθολογική και αποτελεσµατική διαχείριση αυτού. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι 

τεράστια η συµβολή του  Risk Officer,  ο οποίος θα πρέπει να κατέχει µια υψηλή 

θέση στην εταιρεία.  

 Σύµφωνα µε την έκθεση de Larosiére60 είναι αναγκαία η συνύπαρξη εποπτικών 

και ρυθµιστικών κανόνων  στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και απαιτούνται 

υψηλά πρότυπα για να επιτευχθεί το µέγιστο αποτέλεσµα. 

 Η µικροπροληπτική εποπτεία  στοχεύει να αποτρέψει την   αποτυχία των 

                                                 
60 INTRODUCTION 144-148 DE LAROSIERE 
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εκάστοτε χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και  δεν λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους 

στους οποίους εκτίθεται το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Με την προστασία των 

ιδρυµάτων προσπαθεί να αποφύγει τη µετάδοση των κινδύνων. 

 Στόχος της µακροπροληπτικής εποπτείας είναι να περιορίσει τις απώλειες του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για να προστατεύσει την οικονοµία από µειώσεις 

του πραγµατικού εισοδήµατος. Η εποπτεία έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι οι 

ρυθµίσεις είναι εφαρµόσιµες και εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του συστήµατος.  

 

 

 

 

 

3.5.3 Κριτική για την Έκθεση de Larosiére61  

 

 H έκθεση de Larosiére αποτελεί σηµαντική πρόταση για τη µελλοντική 

παγκόσµια δοµή, ειδικά τα άρθρα  για τις µεταρρυθµίσεις  στην ευρωπαϊκή  εποπτεία 

και παγκόσµια συνεργασία. Οικονοµολόγοι και policymakers καταλήγουν σχεδόν 

στα ίδια συµπεράσµατα, παρόλο που προέρχονται από διαφορετικές σχολές σκέψης. 

Η έκθεση αναφέρεται στην Ε.Ε. αλλά καλύπτει παγκόσµιες πλευρές των 

µεταρρυθµίσεων που προτείνει. Αναφέρεται στα αίτια της τρέχουσας κρίσης και 

αναφέρεται ευρέως στην οικονοµική σταθερότητα και διορθώσεις στον εποπτικό 

τοµέα. 

 Σε γενικές γραµµές η έκθεση ασχολείται µε την έλλειψη ρευστότητας ,την 

αδυναµία διοικήσεως των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, τους οργανισµούς 

πιστοληπτικής αξιολόγησης  και την αδυναµία συνεργασίας οργανισµών όπως 

IMF,FSF,G20 και άλλοι.   Προτείνει λογικές λύσεις για τη διόρθωση ορισµένων 

προβληµάτων αλλά ίσως να σφάλει στο γεγονός ότι κάνει αρκετές παρεµβάσεις. 

                                                 
61 Some steps in the right direction: A critical assessment of the de Larosiere report Viral Acharya 4 March 2009 
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Προτιµότερο θα ήταν να δοθεί προτεραιότητα  στις µεταρρυθµίσεις για να επιτευχθεί 

πιο αποτελεσµατικά η εφαρµογή τους. 

 Αξιοσηµείωτη παράλειψη, είναι η συζήτηση για τα ιδρύµατα που 

αναλαµβάνουν κινδύνους θεωρώντας ότι το µέγεθός τους είναι µεγάλο και το κράτος 

θα τα προστατεύσει αν βρεθούν σε δύσκολη κατάσταση.  Μια άλλη σηµαντική 

παράλειψη αποτελεί  το πρόβληµα της  µικρότερης συνολικής κεφαλαιοποίησης των 

ευρωπαϊκών τραπεζών σε σχέση µε τις αµερικάνικες . 

 Όσον αφορά την εποπτική και παγκόσµια µεταρρύθµιση η έκθεση παρουσιάζει 

τρία σηµεία: ένα ρυθµιστή του συστηµατικού κινδύνου στην κορυφή  (το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο Συστηµατικού Κινδύνου –European Systemic Risk Council προτείνει να 

στεγαστεί στην ΕΚΤ- European Central Bank) ,λειτουργικούς ρυθµιστές στη µέση , 

(European Banking Authority, European Insurance Authority, and European 

Securities Authority) και εθνικές µορφές των τριών ρυθµιστών στο τέλος. Αυτή η 

δοµή είναι αποτελεσµατική και το µυστικό της επιτυχίας είναι η συνεργασία και όχι η 

συσσώρευση αρµοδιοτήτων σε ένα οργανισµό.  

 To Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµατικού Κινδύνου προορίζεται να 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο παγκόσµια. Συγκεκριµένα, θα εναρµονίσει 

διαφορετικές εθνικές ρυθµίσεις όπως καταθετικά εγγυητικά θέµατα, κεφαλαιακές 

απαιτήσεις και εποπτικά πρότυπα. Οποιεσδήποτε εθνικές εξαιρέσεις απαιτούν  

προσεκτική εκτίµηση και αποδοχή. Η Έκθεση εκτιµά την Τράπεζα διακανονισµών 

(BIS), το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (FSF) και το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) ως σχετικούς οργανισµούς  για να ενηµερώνονται για 

θέµατα  µακροπροληπτικών κινδύνων σχετικών µε τις δυσλειτουργίες  των 

νοµισµατικών και οικονοµικών συστηµάτων. Για παράδειγµα, προτείνει ότι το FSF 

θα αποτελεί το µέσο συντονισµού µεταξύ των εθνών, η BIS θα επιµελείται την 

τοποθέτηση διεθνών προτύπων και το IMF θα εντοπίζει προειδοποιητικά σήµατα 

κινδύνων και θα αναπτύσσει ένα παγκόσµιο σύστηµα για την οικονοµική 

σταθερότητα. Η Έκθεση παρουσιάζει σηµαντικές προτάσεις για αναµόρφωση των 

ρυθµίσεων του εποπτικού τοµέα και σε κάποιο βαθµό τη συνεργασία των 
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παγκόσµιων αλλαγών. 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
 

4.1 Τι είναι οι παγκόσµιες χρηµατοπιστωτικές αγορές 
 
 Αγορά είναι ο χώρος όπου αγοράζονται και πωλούνται αξίες62. Νοµίσµατα και 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις αγοράζονται και πωλούνται  µε τον ίδιο σχεδόν 

τρόπο που όπως τα λαχανικά σε µια υπαίθρια αγορά µε τη διαφορά ότι  ο ηµερήσιος 

όγκος συναλλαγών σε νοµίσµατα υπερβαίνει τον αντίστοιχο σε λαχανικά κατά µισό 

τρισεκατοµµύριο δολάρια. Στις χρηµατοπιστωτικές αγορές πραγµατοποιείται η 

ανταλλαγή διαφορετικών νοµισµάτων,απαιτήσεων63 καθώς και ανταλλαγές ποικίλων 

υπό αίρεση συµβολαίων(contingent contracts) 64. Οι απαιτήσεις περιλαµβάνουν 

µετοχές και οµόλογα, στεγαστικά δάνεια,τραπεζικές καταθέσεις ,ενώ τα 'υπό αίρεση' 

συµβόλαια περιλαµβάνουν προθεσµιακά συµβόλαια (futures), δικαιώµατα (options), 

εγγυητικές επιστολές (letters of credit) και προθεσµιακές πράξεις (forwards).Οι 

αγορές παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων , όπου ανταλλάσσονται  

προϊόντα για παράδοση του υποκειµένου στο µέλλον(futures,forwards,options και 

λοιπά) αποτελούν σήµερα αναπόσπαστο µέρος της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής 

αγοράς. 

 

 Καµία από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές δεν είναι πραγµατικά  παγκόσµια , 

µε την έννοια ότι καταλαµβάνει κάθε γωνιά της γης. Ο όρος χρησιµοποιείται για να 

δείξει ότι αγοραστές και πωλητές ορισµένων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων 

                                                 
62 Παγκόσµιες χρηµατοπιστωτικές αγορές, Ian H. Giddy, Εκδόσεις Παπαζήση, 1996, σελίδα 38-39 
63 Υποσχέσεις για εξόφληση στο µέλλον. 
64 Συµβόλαια για τα οποία οι ανταλλαγές ή πληρωµές εξαρτώνται από κάποιο µελλοντικό συµβάν.  
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πραγµατοποιούν συναλλαγές πέραν των εθνικών τους συνόρων. Για παράδειγµα, τα 

Ευρωδολάρια έχουν σχεδιαστεί για να αποτελούν αντικείµενα συναλλαγών διεθνώς. 

Απ' την άλλη τα αµερικανικά κρατικά οµόλογα(U.S  Treasury Bonds) κάποτε ήταν 

εγχώρια αλλά τώρα αποτελούν αντικείµενα συναλλαγών στην παγκόσµια αγορά.    

  
 
 
 
4.1.1 Μια σύντοµη ιστορική αναδροµή 
 
 Η σηµερινή διεθνής κεφαλαιαγορά έχει τις ρίζες τις στην εξάπλωση των 

µετοχών και οµολόγων που εκδόθηκαν στην Αµερική, στην Κίνα και άλλες χώρες, µε 

σκοπό να πωληθούν στην Ευρώπη το 19ο αιώνα65. Οι περισσότερες από αυτές τις 

εκδόσεις χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή έργων υποδοµής στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Οι εκδόσεις αυτές εκτός του ότι ήταν σηµαντικές για την 

ανάπτυξη των Η.Π.Α ,της Αυστραλίας και άλλων χωρών,συνετέλεσαν στη 

δηµιουργία προτύπων και κανόνων που διέπουν τα διεθνή χρηµατοοικονοµικά. 

Παράλληλα οι κυβερνήσεις  πειραµατίζονταν µε χαρτονοµίσµατα και τον 'κανόνα 

του χρυσού. Όµως το σύστηµα αποδείχθηκε δύσκαµπτο και στις αρχές του 20ου  

αιώνα το κόστος στο πεδίο της νοµισµατικής πολιτικής  ήταν τεράστιο µε 

αποκορύφωµα τη Μεγάλη Κρίση. 

 Μέχρι το 1944 , ηγέτιδες συµµαχικές δυνάµεις ήταν εξουθενωµένες 

οικονοµικά και γενικότερα. Στη συνάντηση του Bretton Woods στο New Hampshire, 

θέσπισαν κανόνες µε σκοπό να σταθεροποιήσουν τις διεθνής νοµισµατικές σχέσεις. 

Η συµφωνία περιελάµβανε δύο βασικά στοιχεία: α) τη διευκόλυνση του εµπορίου,οι 

κυβερνήσεις έπρεπε να επιτρέπουν στους πολίτες τους να µετατρέπουν ελεύθερα ένα 

νόµισµα  σε άλλο και β)την παρεµπόδιση της χρήσης των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών σε για την επίτευξη προσωρινού εξαγωγικού πλεονάσµατος. Οι 

κυβερνήσεις έπρεπε να καθορίσουν µια σταθερή ισοτιµία για το νόµισµα τους 

                                                 
65 Παγκόσµιες χρηµατοπιστωτικές αγορές, Ian H. Giddy, Εκδόσεις Παπαζήση, 1996, σελίδα 39-40 
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χρησιµοποιώντας σα νόµισµα αναφοράς το αµερικανικό δολάριο.  

 Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960, αυτός ο κανόνας του δολαρίου 

παρουσίασε άρχισε να καταρρέει  εξαιτίας του πληθωρισµού στις Η.Π.Α και το1971 

το αµερικανικό δολάριο υποτιµήθηκε επισήµως. Μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του 

1980 πραγµατοποιήθηκαν τεράστιες µετακινήσεις κεφαλαίων,εξαιτίας των 

κυµαινόµενων συναλλαγµατικών  ισοτιµιών,οι οποίες οδήγησαν τις ισοτιµίες µεταξύ 

των νοµισµάτων σε επίπεδα αδικαιολόγητα των αντίστοιχων οικονοµιών. Τότε οι 

κυβερνήσεις άρχισαν να αναζητούν το σύστηµα των σταθερών συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών το οποίο παρείχε νοµισµατική σταθερότητα. Ενώ µερικές επεδίωξαν να 

συνδέσουν τα νοµίσµατα τους µε το αµερικανικό δολάριο ή το ιαπωνικό γιεν, άλλες 

επέλεξαν τη σταδιακή πορεία µε τη νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό 

Νοµισµατικό  Σύστηµα ή ΕΝΣ. 

 

 

 

4.1.2 Οργάνωση 

 

 Η ανάπτυξη µιας οικονοµίας προϋποθέτει ένα καλό και αποτελεσµατικό 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. ∆εν είναι τυχαίο ότι όλες οι ανεπτυγµένες οικονοµίες 

του κόσµου χαρακτηρίζονται από άριστα ανεπτυγµένα χρηµατοπιστωτικά 

συστήµατα. Το επίπεδο των επενδύσεων, σε ένα σύστηµα στο οποίο ο 

χρηµατοπιστωτικός τοµέας δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί καλά, θα είναι χαµηλό µε 

συνέπεια η οικονοµία να αναπτύσσεται µε πολύ χαµηλούς ρυθµούς και παράλληλα 

θα υστερεί η οικονοµική ευηµερία. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελείται από 

τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα66. 

4.1.2.1 Χρηµατοπιστωτικές Αγορές 

                                                 
66 Χρήµα και Τράπεζες, Αθανάσιος Γ. Νούλας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2005,σελίδα 47 
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 Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές έχουν σκοπό  να διοχετεύουν τα πλεονάζοντα 

κεφάλαια από τους δανειοδότες, δηλαδή τις επιχειρήσεις ή τα άτοµα που επιθυµούν 

να επενδύσουν τα χρήµατά τους, στους δανειολήπτες, δηλαδή όσους χρειάζονται67 

κεφάλαια. Η χρηµατοδότηση των ελλειµµατικών µονάδων από τις πλεονασµατικές 

µονάδες µπορεί να είναι είτε άµεση είτε έµµεση. Το χαρακτηριστικό της άµεσης 

χρηµατοδότησης είναι ότι οι πλεονασµατικές µονάδες αγοράζουν χρηµατοπιστωτικά 

προϊόντα (πχ. οµόλογα,µετοχές) τα οποία εκδίδονται κατευθείαν από τις 

ελλειµµατικές µονάδες οι οποίες εισπράττουν τα κεφάλαια. Έµµεση µορφή 

χρηµατοδότησης σηµαίνει ότι τα  χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εκδίδουν τα δικά τους 

χρηµατοπιστωτικά προϊόντα τα οποία αγοράζουν άλλες οικονοµικές µονάδες. 4 

 Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές  ανάλογα µε τη διάρκεια των 

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που διαπραγµατεύονται σε αυτές διακρίνονται σε δυο 

κατηγορίες :τη χρηµαταγορά και την κεφαλαιαγορά. Χρηµαταγορά είναι η αγορά 

όπου διαπραγµατεύονται προϊόντα η χρονική διάρκεια των οποίων δεν ξεπερνά  το 

ένα έτος.68 Κεφαλαιαγορά είναι η αγορά όπου διαπραγµατεύονται χρηµατοδοτικά 

προϊόντα µε χρονική διάρκεια µεγαλύτερη του έτους. Οι αγορές  κεφαλαίου 

διακρίνονται στις αγορές µετοχικών τίτλων(equity market), δανειακών κεφαλαίων 

(bond market) και στις αγορές κτηµατικών δανείων (mortgage market). 

 

4.1.2.1.1 Πρωτογενής και ∆ευτερογενής Αγορές 

 

 Η πρωτογενής αγορά κεφαλαίου αναφέρεται  στην έκδοση νέων µετοχών και 

οµολογιών ή νέων κρατικών οµολόγων. Τα έσοδα των νέων αυτών εκδόσεων 

πηγαίνουν στις εταιρίες  ή το δηµόσιο που εκδίδουν τα χρηµατοδοτικά προϊόντα  Η 

δευτερογενής αγορά  κεφαλαίου είναι η αγορά όπου γίνεται η αγοραπωλησία των 

υπαρχόντων αξιογράφων. Ο ρόλος της δευτερογενούς αγοράς είναι σπουδαίος διότι 

                                                 
67 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Οργάνωση -Καθήκοντα - Χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία, διαθέσιµο 

στο www.ecb.int 
68 Για παράδειγµα,τα έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου,τα ευρωδολάρια,τα πιστοποιητικά καταθέσεων και οι 

συµφωνίες επαναγοράς ή repos. 
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προσφέρει ρευστότητα , η οποία µε τη σειρά της κάνει πιο ελκυστική την 

πρωτογενή αγορά, µιας και οι επενδυτές µπορούν ανά πάσα στιγµή να πωλήσουν τα 

χρεόγραφα στη δευτερογενή αγορά.  

 Η δευτερογενής αγορά αποτελείται από τις οργανωµένες αγορές και τις µη 

οργανωµένες. Οι πρώτες είναι εκείνες οι οποίες λειτουργούν κανονικά και διέπονται 

από κανόνες,όπως το Χρηµατιστήριο Αθηνών και της Νέας Υόρκης στη Wall Street.  

Η µη οργανωµένη αγορά ή over the counter market (OTC),δεν απαιτεί συγκεκριµένη 

τοποθεσία αλλά µπορεί να πάρει µέρος οπουδήποτε δεδοµένου ότι υπάρχουν 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα δίκτυο χρηµατιστών που διεξάγουν 

αγοραπωλησίες. 

 

4.1.2.2 Χρηµατοπιστωτικά προϊόντα69 
 
4.1.2.2.1Προϊόντα Χρηµαταγοράς 
 

 Τα προϊόντα της χρηµαταγοράς χαρακτηρίζονται από τη βραχυχρόνια λήξη 

τους ,τον υψηλό βαθµό ρευστότητας και το µικρό κίνδυνο αθέτησης στην αγορά  

χρήµατος. Είναι τα ακόλουθα: 

 

� Έντοκα Γραµµάτια του ∆ηµοσίου  

Τα  κυριότερα χαρακτηριστικά  τους είναι: 

� χρονική διάρκεια τριών,έξι και δώδεκα µηνών 

� εκδίδονται µια ή δύο φορές το µήνα,την δεκάτη πέµπτη και την τελευταία 

ηµέρα κάθε µήνα και πωλούνται από τις τράπεζες στο χρηµατιστήριο 

αξιών. 

� εξοφλούνται τη  ηµέρα που λήγουν 

� πωλούνται πάντοτε σε τιµή µικρότερη της ονοµαστικής τους 

� φορολογούνται µε συντελεστή 10 % και ο φόρος προεισπράττεται. 

                                                 
69 Χρήµα και τράπεζες, Αθανάσιος Νούλας Θεσσαλονίκη 2005 
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� Πιστοποιητικά καταθέσεων 

 Τα πιστοποιητικά καταθέσεων αποτελούν καταθέσεις έναντι των οποίων οι 

τράπεζες εκδίδουν πιστοποιητικά τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στη δευτερογενή 

αγορά και έχουν ένα συγκεκριµένο επιτόκιο. 

 

� Συµφωνίες επαναγοράς (Repos) 

 Η συµφωνία επαναγοράς είναι µαι συµφωνία πώλησης και επαναγοράς 

χρεογράφων. Ο πωλητής συµφωνεί να επαναγοράσει τα χρεόγραφα σε µια 

καθορισµένη τιµή ανώτερη της τιµής πωλήσεως. 

 

� Εµπορικά γραµµάτια   

 Τα εµπορικά γραµµάτια είναι βραχυπρόθεσµα χωρίς καµία εγγύηση ή 

ασφάλεια χρεόγραφα που εκδίδονται από µεγάλες και οικονοµικά ισχυρές 

επιχειρήσεις. Η διάρκειά τους κυµαίνεται µεταξύ µιας εβδοµάδας και τριών µηνών. 

 

� Επιταγές αποδοχής τράπεζας  

 Είναι χρεόγραφα που χρησιµοποιούνται στις διεθνής συναλλαγές. Επειδή οι 

εξαγωγείς και οι εισαγωγείς δεν γνωρίζονται µεταξύ τους , οι συναλλαγές επί 

πιστώσει πρέπει να κανονιστούν πολύ προσεκτικά.  Για το λόγο αυτό 

παρεµβάλλονται οι τράπεζες. 

 

� ∆ιατραπεζική αγορά διαθεσίµων 

 Η διατραπεζική αγορά διαθεσίµων είναι η αγορά όπου οι τράπεζες δανείζονται 

µεταξύ τους βραχυπρόθεσµα. Η αγορά αυτή είναι σηµαντική γιατί: 

� µετρά την απόδοση των ρευστών διαθεσίµων των τραπεζών. Η απόδοση αυτή 

εξαρτάται από τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης των διαθεσίµων οι οποίες 

µε τη σειρά τους εξαρτώνται από το επίπεδο συναλλαγών στην οικονοµία. 
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� σχετίζεται µε την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής. Οι κεντρικές 

τράπεζες των χωρών παρεµβαίνουν για να επηρεάσουν το ύψος των ρευστών 

διαθεσίµων στο τραπεζικό σύστηµα και κατά συνέπεια την απόδοσή τους. 

� µετρά το ύψος των  ρευστών διαθεσίµων πάνω των υποχρεωτικών το οποίο 

επηρεάζει τις αποφάσεις των τραπεζών σχετικά µε το ύψος δανείων και 

επενδύσεων. 

 

� Ευρωδολάρια 

 Τα Ευρωδολάρια είναι καταθέσεις δολαρίων σε τράπεζες εκτός των ΗΠΑ. Η 

πιο σηµαντική αγορά Ευρωδολλαρίων είναι αυτή του Λονδίνου . Το επιτόκιο που 

διαµορφώνεται στην αγορά αυτή ονοµάζεται  Libor (London Interbank Offered Rate) 

και είναι πολύ σηµαντικό γιατί αποτελεί τη βάση προσδιορισµού άλλων επιτοκίων. 

 

 

4.1.2.2.2 Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς 

 

Οµόλογα του ∆ηµοσίου 

 Τα οµόλογα είναι χρεόγραφα που εκδίδονται από το δηµόσιο µε ληκτότητα 

µεταξύ ενός και 20 χρόνων και αποβλέπουν στην κάλυψη εξόδων ή επενδυτικών 

έργων. ∆ιακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

� Οµόλογα µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Τα οµόλογα αυτά είναι µεσοπρόθεσµοι 

τίτλοι των 3,5 και 7 ετών και διατίθενται µέσω δηµοπρασιών. Έχουν 

µεταβλητό επιτόκιο που κάθε φορά προσαρµόζεται στο εκάστοτε ισχύον 

επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων συν ένα περιθώριο. 

� Οµόλογα µε σταθερό επιτόκιο. Το δηµόσιο εκδίδει οµόλογα µε σταθερό 

επιτόκιο διάρκειας 3,5,7,10,15 και 20 χρόνων. 

� Τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα. Είναι πενταετή  και δεκαετή οµόλογα των 

οποίων η απόδοση συνδέεται άµεσα µε την εξέλιξη του πληθωρισµού. 
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� Οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια .Είναι διετή ,εκδόθηκαν για πρώτη φορά 20 

Ιουνίου 1967,αγοράζονται µε έκπτωση και εξοφλούνται στη λήξη τους στην 

ονοµαστική αξία όπως και τα έντοκα γραµµάτια. 

 

� Οµολογίες 

 Οι οµολογίες εκδίδονται από το δηµόσιο και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις µε 

ληκτότητα 10 χρόνια και άνω. ∆ιακρίνονται σε : 

� Οµολογίες µε τοκοµερίδια ή κουπόνια. Οι οµολογίες αυτές πληρώνουν ένα 

σταθερό επιτόκιο κάθε χρόνο µέχρι τη λήξη τους. 

� Οµολογίες µε µηδενικό επιτόκιο .Οι οµολογίες αυτές αγοράζονται πάντα σε 

µικρότερη της ονοµαστικής και στη λήξη ο επενδυτής εισπράττει την 

ονοµαστική αξία. 

 

� Μετοχές  

 Οι µετοχές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 

� Κοινές .Ο κάτοχος της κοινής µετοχής συµµετέχει σε κέρδη και στις ζηµιές της 

επιχείρησης και έχει δικαίωµα ψήφου στις συνελεύσεις των εταίρων. 

� Προνοµιούχες .Οι προνοµιούχες έχουν δικαίωµα στο µέρισµα πριν από τις 

κοινές και οι κάτοχοί τους δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στις συνελεύσεις. 

 

 

 

4.1.2.3 Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

  

 Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:α) τα 

πιστωτικά ιδρύµατα και β) τα µη πιστωτικά70. Τα πιστωτικά ιδρύµατα δίνουν έµφαση 

στην αποδοχή καταθέσεων και στην παροχή πιστώσεων (δανείων). Στα πιστωτικά 

                                                 
70 Χρήµα και Τράπεζες, Αθανάσιος Γ. Νούλας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2005,σελίδα 58 
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ιδρύµατα περιλαµβάνονται οι Εµπορικές Τράπεζες, οι Τράπεζες Επενδύσεων, οι 

Κτηµατικές Τράπεζες, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και οι Ειδικοί Πιστωτικοί 

Οργανισµοί. Τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι σηµαντικά για την ανάπτυξη µιας 

οικονοµίας γιατί παρέχουν µια σειρά υπηρεσιών. Οι τράπεζες συγκεντρώνουν τα 

χρήµατα των αποταµιευτών και παρέχουν σ' αυτούς µια σειρά χρηµατοδοτικών 

προϊόντων όπως καταθέσεις όψεως και προθεσµίας και τις διοχετεύουν σε 

ελλειµµατικές οικονοµικές µονάδες. Οι τράπεζες µε τη συµπεριφορά τους µπορούν 

να συµβάλουν στην αύξηση ή τη µείωση της ποσότητας χρήµατος στην οικονοµία,η 

οποία µε τη σειρά της επηρεάζει άλλες οικονοµικές µεταβλητές. Η συµβολή τους στο 

σύστηµα πληρωµών είναι σηµαντική. Σε χώρες που οι περισσότερες συναλλαγές 

γίνονται δια µέσου των επιταγών , ο ρόλος τους στην εκκαθάριση των επιταγών είναι 

κρίσιµος. 

 Στην κατηγορία των µη πιστωτικών ιδρυµάτων περιλαµβάνονται όλα τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εκτός αυτά των τραπεζών,όπως τα αµοιβαία 

κεφάλαια,οι χρηµατιστηριακές εταιρείες και οι εταιρείες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου. Το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι µια περιουσία που αποτελείται από 

κινητές αξίες και µετρητά , της οποίας τα επιµέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου 

σε περισσότερους από ένα µεριδιούχους. Η περιουσία αυτή δηµιουργείται από τα 

χρήµατα που προσφέρουν οι επενδυτές σε µια εταιρεία,τα οποία στη συνέχεια 

επενδύονται σε διάφορα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Στα µη πιστωτικά ιδρύµατα 

εντάσσονται οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ). Σύµφωνα 

µε το Ν.2396/9671 που ενσωµάτωσε την Κοινοτική Οδηγία 93/22,ως Επιχείρηση 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο που παρέχει κατ' επάγγελµα προς τρίτους µια ή περισσότερες κύριες 

επενδυτικές υπηρεσίες. Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες αποτελούν η λήψη και 

διαβίβαση για λογαριασµό τρίτων εντολής για κατάρτιση συναλλαγών,εκτέλεση των 

εντολών αυτών,διαπραγµάτευση και αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασµό,διαχείριση 

                                                 
71  ΦΕΚ Α' 73/1996/ νόµος υπ' αριθ. 2396 
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επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών και η αναδοχή έκδοσης ή και διάθεσης 

χρηµατοοικονοµικών  µέσων.   

4.1.3 Θεσµικό πλαίσιο των χρηµατοοικονοµικών αγορών 

 

 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 σηµειώθηκαν σηµαντικές µεταβολές 

τόσο στις εποπτικές αρχές  όσο και στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. 

Οι αλλαγές έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς ,τη 

διατήρηση της συστηµικής σταθερότητας και την προστασία των επενδυτών. Το 

θεσµικό - κανονιστικό πλαίσιο των αγορών έχει σηµαντική θέση στην 

αποτελεσµατική εξέλιξη του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος,µπορεί είτε να 

επιταχύνουν την ανάπτυξή του είτε να την επιβραδύνουν. Άµεσα το ρυθµιστικό 

πλαίσιο οφείλει να διευκολύνει τη δηµιουργία κεφαλαίου,να παρακολουθεί την 

ανάληψη κινδύνου από τους εµπλεκόµενους φορείς και να υποστηρίζει την 

οικονοµική ανάπτυξη72. 

 Η ανάπτυξη και εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων εξαιτίας των 

επιπτώσεων στην οικονοµική ανάπτυξη,κάνει τη συζήτηση του θεσµικού πλαισίου σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο εντονότερη. Είναι βέβαιο ότι το άριστο ρυθµιστικό 

πλαίσιο οδηγεί σε λειτουργικά αποτελεσµατικά κεφαλαιαγορές. Πολλοί 

υποστηρίζουν ότι οι ραγδαίες µεταβολές έχουν σηµαντικές επιπτώσεις όχι µόνο στη 

δηµιουργία νέων πολυπλοκότερων καινοτοµικών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

αλλά και στην ίδια τη φύση και λειτουργία των εταιριών και γενικότερα του 

καπιταλιστικού συστήµατος.73   H κρίση στην Ασία ( 1997-1998 ) οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η παγκόσµια οικονοµία απαιτεί κανόνες ώστε το θεσµικό 

περιβάλλον να είναι δίκαιο και προβλέψιµο. Κάποιοι αναλυτές  υποστηρίζουν ότι ο 

καπιταλισµός χωρίς κανόνες και θεσµούς είναι επικίνδυνος και δεν οδηγεί σε 

                                                 
72 ∆ιεθνής Κεφαλάιαγορές Τόµος Ι- Θεωρία και Ανάλυση,Κώστας Συριόπουλος,Εκδόσεις Ανικούλα,Θεσσαλονίκη 

1999σελ.92-93 
73 Freeman A. The future of finance:Capitalism without owners?, In Finance and the International Economy 

,8,American Express Bank (eds.)Oxford University Express,1994,page 28-42 
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ορθολογική ανάληψη κινδύνου.74  

 

 

4.1.3.1  Ο ρόλος του θεσµικού πλαισίου 

 

 Είναι φανερό ότι για να διατηρηθεί η ισορροπία µεταξύ της δοµής του 

θεσµικού πλαισίου και των αναγκών ανταγωνιστικής λειτουργίας των οργανισµών, 

χωρίς να καταπατείται το δηµόσιο συµφέρον, είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ο ρόλος του 

θεσµικού πλαισίου περιλαµβάνει την επίβλεψη της ρευστότητας και κεφαλαιακής 

επάρκειας των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών (prudential regulation),την 

προστασία των επενδυτών  (investors protection) και τον προσδιορισµό της δοµής 

και των λειτουργιών των οργανισµών αυτών ( structural regulation). Συγχρόνως, θα 

πρέπει διατηρείται ο ανταγωνισµός στην αγορά,να αποτιµάται διαρκώς και να 

παρακολουθείται ο κίνδυνος της αγοράς. 

 Οι δύο  ρόλοι του θεσµικού-κανονιστικού πλαισίου (prudential regulation, 

investors protection)εµφανίζονται περισσότερο και είναι αυστηρότεροι. Μέσα στη 

σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα, ο δεύτερος ρόλος κατέληξε να έχει υψηλό 

κόστος σε όρους αποτελεσµατικότητας και ίσως προκαλεί συστηµικό κίνδυνο όταν 

δεν καταφέρνει να προσαρµόζεται στις µεταβολές της αγοράς. Η προστασία των 

επενδυτών είναι από τους βασικότερους ρόλους του θεσµικού πλαισίου και η ανάγκη 

αυτή προκύπτει εξαιτίας της ασύµµετρης πληροφόρησης µεταξύ επενδυτών και 

χρηµατοοικονοµικών επενδυτών.75 Παρόλο που σηµειώνονται αρκετές περιπτώσεις 

εξαπάτησης στις διεθνής αγορές , η εµφάνισή τους τείνει να περιορίζεται. 

 Σηµαντική θέση στην αποτροπή φαινοµένων απάτης  σε βάρος επενδυτών 

κατέχει η συχνότητα,εγκυρότητα και εγκαιρότητα της ροής των πληροφοριών στην 

αγορά. Στο επίπεδο της δηµοσιοποίησης των πληροφοριών, η απάντηση των 

εποπτικών αρχών είναι άµεση και επιτακτική µε µια σειρά από από αποφάσεις και 

                                                 
74 Harmon, J.A.:Rule and Prosper, Financial Times,10-03-1999,page 12 
75 Στη σύγχρονη εποχή,η απάτη σε βάρος των επενδυτών αντιµετωπίζει εµπόδια λόγω εξοικείωσης τους µε την αγορά 

τους κανόνες ρύθµισης και λειτουργίας της και το γεγονός ότι οι εποπτικές αρχές επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες.  
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κανονισµούς,που απευθύνονται τόσο σε φυσικά πρόσωπα,όσο και σε εταιρίες 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και γενικότερα των εκδοτριών εταιριών. Η σωστή 

ερµηνεία και αποτίµηση  των στατιστικών δεδοµένων ανατίθεται στους 

επενδυτές,ώστε να λάβουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.  

 Η ανάληψη κινδύνου είναι απαραίτητη σε µια δυναµική αγορά και γι' αυτό το 

ρυθµιστικό πλαίσιο πρέπει να υποστηρίζει την ορθολογική λήψη και διαχείρισή του 

ελέγχοντας αν η κεφαλαιακή απαίτηση είναι αρκετή. Οι επενδυτές πρέπει να 

προστατεύονται από διάφορες πρακτικές,όπως χειραγώγηση της αγοράς και των 

τιµών .Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για την προστασία των επενδυτών είναι η 

απαίτηση για διαφάνεια και γνωστοποίηση των συναλλαγών. Η ύπαρξη του θεσµικού 

πλαισίου δεν αποσκοπεί στην επιβολή περιορισµών της λειτουργίας των οργανισµών. 

Σηµαντικό ρόλο παίζει ο προσδιορισµός του κινδύνου (κίνδυνος 

ρευστότητας,πιστωτικός κίνδυνος,κίνδυνος κόστους συναλλαγών,κίνδυνος 

επένδυσης και λειτουργικός κίνδυνος).  

 Τέλος , ο ρόλος του ρυθµιστικού πλαισίου αντικατοπτρίζει την αντίφαση της 

απορρύθµισης (deregulation) και της επαναρρύθµισης (re-regulation)76 . Με τον όρο 

απορρύθµιση εννοούµε την ελευθερία της ανάπτυξης των δυνάµεων της αγοράς 

µέσω µιας προσδιοριζόµενης διαδικασίας εξοµάλυνσης των εµποδίων που 

υφίστανται σε επίπεδο τιµών και προϊόντων. Επαναρρύθµιση αποκαλούµε την 

ενδυνάµωση της προληπτικής εποπτείας και την επιβολή αυστηρότερων κανόνων και 

κωδίκων δεοντολογίας µε στόχο τη διατήρηση της συστηµικής σταθερότητας και την 

προστασία των επενδυτών έναντι χειραγώγησης των τιµών και εξαπατήσεων. 

 

 

4.2 Τραπεζικό σύστηµα 

  

 Ιστορικά ,οι εµπορικές τράπεζες υποβάλλονται  σε περισσότερους 

                                                 
76 ∆ιεθνής Κεφαλαιαγορές Τόµος Ι- Θεωρία και Ανάλυση,Κώστας Συριόπουλος,Εκδόσεις Ανικούλα,Θεσσαλονίκη 

1999σελ.102 
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κανονισµούς από τις άλλες εταιρείες και γι' αυτό βρίσκονται ανάµεσα στις 

περισσότερο ασφαλείς και συντηρητικές επιχειρήσεις .77
Οι κανονισµοί 

περιλαµβάνουν ανώτατο ποσοστό επιτοκίου για δάνεια ή καταθέσεις,περιορισµούς 

στις επιτρεπόµενες µορφές επενδύσεων,κ.α. Όµως µετά το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο οι 

κυβερνήσεις των χωρών αποφάσισαν την ανασυγκρότηση των οικονοµιών τους 

θέτοντας στο επίκεντρο τα τραπεζικά ιδρύµατα. Στις ανεπτυγµένες χώρες το 

ρυθµιστικό πλαίσιο τα προστάτευε από τον ανταγωνισµό και έτσι ο τραπεζικός 

τοµέας λειτουργούσε µε  σταθερότητα. Η έκρηξη της χρηµατοπιστωτικής σφαίρας 

έφερε τις τράπεζες στο επίκεντρο των αλλαγών . Ο παραδοσιακός  ρόλος τους του  

διαµεσολαβητή ανάµεσα στις πλεονάζουσες και τις ελλειµµατικές οικονοµικές 

µονάδες µεταβλήθηκε, απειλώντας την κυριαρχία των τραπεζών στο 

χρηµατοπιστωτικό χώρο. 

 

 

 

4.2.1 Λειτουργία τραπεζικού συστήµατος 

 

 Τράπεζα είναι η επιχείρηση που ασχολείται µε το εµπόριο του χρήµατος. 

∆έχεται καταθέσεις από φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή οργανισµούς και δίνει 

δάνεια σε καταναλωτές, επιχειρήσεις ή στο κράτος.  Η δραστηριότητα αυτή έχει 

κίνητρο το κέρδος (εµπορικές τράπεζες) και προκύπτει από τη διαφορά ανάµεσα 

στον τόκο που καταβάλλουν στους καταθέτες για να τοποθετήσουν τα χρήµατά τους 

στην τράπεζα και στον τόκο που εισπράττουν από τους δανειζόµενους από την 

τράπεζα. Επιτόκιο είναι το ποσό του τόκου για κάθε 1ευρώ που κατατίθενται για ένα 

ηµερολογιακό έτος. Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν οι καταθέσεις προθεσµίας και τα 

χαµηλότερα οι όψεως 

 Οι καταθέσεις διακρίνονται σε: 

� Όψεως ,διακινούνται συχνά µε ατοµικές επιταγές 
                                                 
77 Εισαγωγή στην τραπεζική χρηµατοοικονοµική διοικητική,Κώστας Μελάς,Τόµος Α',Εκδόσεις Έξαντας,σελ17 
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� Ταµιευτηρίου ,κατάθεση ανάληψη πραγµατοποιεί  όποτε θέλει ο δικαιούχος 

� Προθεσµίας ,κατάθεση µε χρονικό περιορισµό 

  

  

Τα δάνεια διακρίνονται σε : 

� ∆άνεια προς επιχειρήσεις. Σκοπεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικής 

δυναµικότητας των επιχειρήσεων και στη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής 

δράσης τους µε τη διάθεση στις επιχειρήσεις χρηµατικών πόρων που δεν 

ανήκουν στην επιχείρηση 

� ∆άνεια προς καταναλωτές. Τα καταναλωτικά δάνεια και εκείνα για την 

αντιµετώπιση βραχυχρόνιων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων έχουν µικρή 

διάρκεια (1 µε 2 χρόνια) και υψηλό επιτόκιο.  Τα δάνεια για επενδύσεις 

επιχειρήσεων και τα στεγαστικά δάνεια είναι µεγαλύτερης διάρκειας (5 µε 15 

χρόνια) και έχουν µικρότερο επιτόκιο 

� ∆άνεια προς το κράτος. Οι τράπεζες δανείζουν το κράτος για να καλύψει το 

έλλειµµα µεταξύ δηµοσίων εσόδων και δαπανών. Το δάνειο γίνεται µε την 

αγορά οµολόγων. Τίτλοι χρεογράφων µε ηµεροµηνία εξόφλησης τα οποία 

έχουν αγοραστεί σε χαµηλότερη τιµή78 . 

 

 Το σύγχρονο τραπεζικό σύστηµα εκτός από τις παραδοσιακές υπηρεσίες 

ασχολείται και µε άλλες διαδικασίες. Με τη διαδικασία της δηµιουργίας χρήµατος 

κατασκευάζεται ουσιαστικά το λογιστικό χρήµα, το οποίο στη συνέχεια διοχετεύεται 

στο κυκλοφοριακό σύστηµα της Οικονοµίας. Το γεγονός αυτό δεν συµβαίνει βέβαια 

µε την εκτύπωση χρηµάτων, αλλά µε την λήψη δανείων εκ µέρους του δηµοσίου, 

των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, από τις εµπορικές τράπεζες – επίσης, µε τη 

δανειοδότηση των ιδιωτικών τραπεζών από τις εκάστοτε κεντρικές τους, ή από την 

αντίστοιχη µεταξύ τους, στη διατραπεζική αγορά.  

                                                 
78 Το χρήµα  στη σύγχρονη κοινωνία της αγοράς, ο ρόλος του τραπεζικού συστήµατος,∆ηµήτρης Καρανικόλας 

διαθέσιµο στο  http://www.dimitriskaranikolas.gr/main.asp?ElementId=12513 
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 Για παράδειγµα, όταν µία εταιρεία (ιδιώτης, δηµόσιο) δανείζεται από µία 

εµπορική τράπεζα, δηµιουργούνται αυτόµατα νέα χρήµατα – όπως και όταν η 

ιδιωτική τράπεζα δανείζει κάποια άλλη ή δανείζεται από την κεντρική. Εκτός αυτού, 

δηµιουργούνται επίσης νέα χρήµατα από τις ιδιωτικές τράπεζες, όταν αγοράζουν 

στοιχεία του Ενεργητικού τους (αξιόγραφα, ακίνητα κλπ), ανοίγοντας πιστωτικό 

λογαριασµό (όψεως) στον πωλητή, µε τον οποίο συναλλάσσονται.  

 Έτσι λοιπόν, η δηµιουργία του νέου χρήµατος είναι συνδεδεµένη µε τη 

δηµιουργία πιστώσεων, ενώ η εξόφληση κάθε είδους δανείων, ή η πώληση των 

στοιχείων του ενεργητικού από τις τράπεζες  περιορίζει την υπάρχουσα ποσότητα 

χρηµάτων. Τα άϋλα χρήµατα  που παρασκευάζονται ή καταστρέφονται µε αυτόν τον 

τρόπο, ονοµάζονται, σε αντίθεση µε αυτά που προέρχονται από τα ευγενή µέταλλα, 

fiat money , από το λατινικό fiat το οποίο µεταφράζεται ως δηµιουργία,χρήµατα που 

δηµιουργούνται από το τίποτα.  

 Τα χρήµατα που δηµιουργούνται µε αυτή τη µαγική διαδικασία, 

αντιπροσωπεύουν πραγµατικές αξίες (ΑΕΠ), εφόσον δανείζονται έναντι υλικών 

αξιών (ακίνητα, αξιόγραφα, µετοχές κλπ), οι οποίες δεσµεύονται από τις τράπεζες 

σαν εγγυήσεις. Όταν όµως οι υλικές αυτές αξίες είναι υπερτιµηµένες, όπως στο 

παράδειγµα των subprimes (Η.Π.Α., Ισπανία, Ιρλανδία κλπ), όταν δηλαδή υπάρχουν 

στρεβλώσεις στις αγορές, τότε τα χρήµατα που δηµιουργούνται µε το συγκεκριµένο 

αντίκρισµα είναι εντελώς αδικαιολόγητα ,µε αποτέλεσµα τις γνωστές µας 

χρηµατοπιστωτικές κρίσεις, όπου καταστρέφονται στην πραγµατικότητα οι 

υπερβάλλουσες ποσότητες.  

 Οι εµπορικές τράπεζες επιτρέπεται να δανείζουν στους καταναλωτές 

(επιχειρήσεις και ιδιώτες), ένα συγκεκριµένο πολλαπλάσιο ποσόν των 

συναλλαγµατικών αποθεµάτων τους (καταθέσεων), στην εκάστοτε κεντρική τράπεζα. 

Στην Ευρώπη (ΕΚΤ) είναι υποχρεωµένες να διαθέτουν ένα ελάχιστο απόθεµα 

καταθέσεων  ύψους 2% - γεγονός που σηµαίνει ότι µπορούν να δανείζουν το 

50πλάσιο των καταθέσεων που διατηρούν στην κεντρική τράπεζα, µε τη µορφή 

λογιστικών χρηµάτων. 



99 

 Σε ορισµένες χώρες (Καναδάς, Σουηδία, Μ. Βρετανία) δεν είναι υποχρεωµένες 

οι ιδιωτικές τράπεζες να διαθέτουν ελάχιστα αποθέµατα στις κεντρικές. Φυσικά 

τηρούνται παράλληλα ορισµένοι άλλοι κανόνες, όπως το ύψος των καταθέσεων σε 

σχέση µε την εκχώρηση δανείων, έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο για τις τράπεζες, η 

διαχείριση των αποταµιεύσεων και διάφοροι άλλοι. Ειδικά όσον αφορά τα µετρητά 

χρήµατα, η δηµιουργία τους είναι αποκλειστικό προνόµιο. της εκάστοτε κεντρικής 

τράπεζας. 

 Η αιτία της µείωσης των µετρητών χρηµάτων, ανεξάρτητα µε τα όσα συνήθως 

λέγονται, είναι η περιορισµένη κερδοφορία των τραπεζών, αφού δεν µπορούν να 

50πλασιαστούν ανάλογα , παράλληλα µε το ότι απαιτούνται ίσου ύψους καταθέσεις 

των εµπορικών, στις κεντρικές τράπεζες. Αυτός είναι ουσιαστικά ο κύριος λόγος, για 

τον οποίο οι συναλλαγές µε µετρητά χρήµατα περιορίζονται συνεχώς, ακόµη και 

νοµοθετικά, αντικαθίστανται  µε το «πλαστικό χρήµα», µε τη χρήση επιταγών ακόµη 

και για µικρά ποσά κλπ. . 

 Συνεχίζοντας, από τα παραπάνω τεκµηριώνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

η τοκογλυφική λειτουργία των τραπεζών, η οποία δεν είναι σχήµα λόγου, αλλά  

πραγµατικότητα. Για παράδειγµα, όταν µία τράπεζα διαθέτει καταθέσεις ενός 

εκατοµµυρίου στην κεντρική µπορεί να δανείζει 50 εκατοµµύρια,δηλαδή 49.000.000 

περισσότερα από αυτά που διαθέτει. Εάν χρεώνει λοιπόν επιτόκιο 5%, κερδίζει 

ετήσια 2.500.000, διαθέτοντας καταθέσεις ύψους 1.000.000. Εποµένως, κερδίζει 

250% ετησίως. Εάν συµπληρώσουµε  ότι οι τράπεζες, µε διάφορα τεχνάσµατα 

πολλαπλασιάζουν ακόµη περισσότερο τον αέρα που δανείζουν πχ. CDS (Credit 

Default Swaps), τότε τα επιτόκια που απολαµβάνουν στο αρχικό τους εγγυητικό 

κεφάλαιο του 1.000.000, ξεπερνούν κατά πολύ το 500% ετησίως.   

 Ο κίνδυνος των µαζικών αναλήψεων των καταθετών από τις τράπεζες  

οφείλεται στο ότι, οι τράπεζες διαθέτουν µόνο ένα ελάχιστο ποσοστό των 

καταθέσεων σε µετρητά, της τάξης του 3%. Εάν λοιπόν ένας µεγαλύτερος αριθµός 

καταθετών θελήσει να αποσύρει τα χρήµατα του, οι τράπεζες αδυνατούν να τα 

διαθέσουν. Έτσι συνέβη σε γενικές γραµµές στην κρίση του 1930, κάτι που τελικά 
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επιλύθηκε αργότερα ως ένα βαθµό  µε τη βοήθεια της ίδρυσης των κεντρικών 

τραπεζών, οι οποίες καλύπτουν εν µέρει  τέτοιου είδους κινδύνους79. 

4.2.2 Οι παράγοντες της αλλαγής  

 

 Μετά το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, οι τράπεζες και άλλοι συµµετέχοντες στην 

αγορά πραγµατοποίησαν ριζικές αλλαγές των λειτουργιών τους, παρακάµπτοντας 

τους κανονισµούς για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Οι 

νοµοθέτες προχώρησαν στη θέσπιση νέων περιορισµών. Οι δοµικές αλλαγές που 

δηµιουργήθηκαν υπό την πίεση της υιοθέτησης µεταρρυθµίσεων  και απελευθέρωσης 

των αγορών οδήγησαν στην όξυνση του ανταγωνισµού µεταξύ τραπεζικών και άλλων 

πιστωτικών ιδρυµάτων.  Μπορούνε να εντοπίσουµε  τέσσερις παράγοντες που έχουν 

προκαλέσει αλλαγές στη δοµή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 

 

4.2.2.1 Απορρύθµιση -επαναρρύθµιση 

 

 Ο ορισµός της απορρύθµισης (deregulation) έχει δοθεί παραπάνω,αλλά εν 

συντοµία αναφέρουµε ότι το φαινόµενο της υιοθέτησης µεταρρυθµίσεων 

απελευθέρωσης του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας  των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων και ελεύθερης κινητικότητας των κεφαλαίων ονοµάζεται απορρύθµιση80.  

 Η κατάργηση των περιορισµών στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων και στο 

αντικείµενο δραστηριοποίησης των επιµέρους χρηµατοπιστωτικών οργανισµών , η 

ανάπτυξη νέων επενδυτικών µέσων και η πίεση του ανταγωνισµού οδήγησε στη 

µετατόπιση του κέντρου βάρους των υπό ανάπτυξη χρηµατοπιστωτικών αγορών. 

Κύριο µέληµα των τραπεζών είναι η προστασία των δηµοσίων πόρων και η 

διατήρηση της εµπιστοσύνης στο σύστηµα. Η ελευθερία δράσης της τραπεζικής 
                                                 
79 ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Η ευρηµατική δηµιουργία του χρήµατος, η ιδιάζουσα λειτουργία του 

χρηµατοπιστωτικού κλάδου, οι τραπεζικές επιδροµές, η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών και η 
ενδεχόµενη χειραγώγηση της τιµής του χρυσού, από την τραπεζική ναυαρχίδα, διαθέσιµο στο 
http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/2244.aspx 

80 Εισαγωγή στην τραπεζική χρηµατοοικονοµική διοικητική,Κώστας Μελάς,Τόµος Α',Εκδόσεις Έξαντας,σελ. 19 
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βιοµηχανίας θα έχει ως αποτέλεσµα την υπερβολική ανάληψη κινδύνων. Οι 

κανονισµοί µεταξύ άλλων προσδιορίζουν τον τόπο εγκατάστασης των τραπεζών,τα 

προσφερόµενα προϊόντα και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους. 

 Η απορρύθµιση συγχέεται συχνά µε την επαναρρύθµιση,δηλαδή την εκ νέου 

εφαρµογή περιορισµών ή την µεταβολή των υπαρχόντων. Οι προσπάθειες για 

ρύθµιση στρέφονται κυρίως σε θέµατα τιµολόγησης,προσφοράς νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών και εισχώρησης σε νέες αγορές.  Οι πρόσφατοι κανονισµοί αναφορικά µε 

τις τιµές στόχευαν στην αφαίρεση των τιµολογιακών ελέγχων στα καταθετικά και 

δανειακά επιτόκια. Οι κανονισµοί σχετικά µε τις νέες αγορές διεύρυναν τις 

τοποθεσίες όπου οι ανταγωνίστριες εταιρίες  µπορούσαν να δραστηριοποιηθούν. Και 

τέλος οι διάφορες ενέργειες σχετικά µε τα προσφερόµενα προϊόντα αφορούν την 

άδεια που ζητούσαν για να προσφέρουν νέα προϊόντα όπως ασφάλειες,µεσιτείες και 

παροχή εγγυήσεων. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο µεταβολών αυξήθηκε ο αριθµός των 

ανταγωνιστών που προσέφεραν τραπεζικά προϊόντα ,µειώνοντας τις συνολικές 

αποδόσεις των εταιριών.  

 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει εκµηδενίσει τις αποστάσεις και παράλληλα 

το κόστος µεταφοράς. Η πρόσβαση στις διεθνής αγορές πραγµατοποιείται µέσω των 

ηλεκτρονικών  δικτύων επικοινωνίας µε άµεσο και εύκολο τρόπο ενώ η προσφορά 

τραπεζικών προϊόντων από µη τραπεζικούς οργανισµούς έχει στερήσει από τις 

τράπεζες σηµαντικό αριθµό πελατών. 

 

 

4.2.2.2  Χρηµατοπιστωτικές Καινοτοµίες     

 

 Μέσα στο αυξανόµενο κλίµα ανταγωνισµού που επικρατεί στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές, οι τράπεζες απαντούν µε την εισαγωγή 

χρηµατοπιστωτικών καινοτοµιών που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν οµαλά 

στο οικονοµικό σύστηµα και να επιβιώσουν. Οι διοικητές των τραπεζών αλλάζουν τη 

σύνθεση των ισολογισµών των τραπεζών τους  µεταβάλλοντας το µείγµα των 
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παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών και διευρύνοντας  γεωγραφικά τις αγορές 

που δραστηριοποιούνται. Ενσωµατώνουν τις τεχνολογικές εξελίξεις  µε την 

ανάπτυξη λογαριασµών διαχείρισης ρευστών,τη χρήση αυτόµατων µηχανηµάτων 

συναλλαγής ,του home banking και των εθνικών και διεθνών ηλεκτρονικών 

συστηµάτων  µεταφοράς κεφαλαίων. 

 Η καινοτοµία µπορεί να έχει πολλές αιτίες. Οι τράπεζες ίσως έχουν την ανάγκη 

να : 

� σταµατήσουν την απώλεια των καταθέσεων 

� εισχωρήσουν γεωγραφικά σε νέες αγορές και σε νέες αγορές προϊόντων 

� παρέχουν υπηρεσίες µε καλύτερη και φθηνότερη τεχνολογία 

� αυξήσουν την φορολογική τους θέση 

� µειώσουν τους  κινδύνους και 

� κόψουν λειτουργικά κόστη. 

 Σε κάθε περίπτωση η πρόθεση είναι  η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της 

τράπεζας στο εξωτερικό περιβάλλον,που χαρακτηρίζεται από ασταθείς οικονοµικές 

συνθήκες, νέους κανονισµούς  και τεχνολογικά επιτεύγµατα, δηµιουργεί την 

ευκαιρία για καινοτοµία. Οι πιο πρόσφατες καινοτοµίες για εξασφαλίσεις παίρνουν 

τη µορφή νέων προθεσµιακών εργαλείων, όπως futures,options, options on future 

contracts . Οι τράπεζες χρησιµοποιούν τα προθεσµιακά συµβόλαια για να καλύψουν 

τους κινδύνους του επιτοκίου στα χαρτοφυλάκιά τους. Τα προθεσµιακά συµβόλαια 

µπορούν  ακόµη να χρησιµοποιηθούν για να αντισταθµίσουν ασυµβατότητες στις 

ηµεροµηνίες ωρίµανσης στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ή για να 

δηµιουργήσουν σύνθετα καταθετικά προϊόντα. Η ανάπτυξη των futures και των 

options  οδήγησε σε πιο ενεργό εµπόριο πολλών εξασφαλίσεων που οι τράπεζες 

εκδίδουν , εµπορεύονται ή πωλούν για δικό τους όφελος . 

 Τα οικονοµικά ιδρύµατα παρέκαµψαν επιτυχώς  τους γεωγραφικούς 

περιορισµούς. Οι τραπεζικές εταιρίες ίδρυσαν γραφεία στο εξωτερικό που µπορούν 

να πραγµατοποιήσουν όλα τα είδη των διεθνών τραπεζικών εργασιών. Πιο πρόσφατα 

σύναψαν τραπεζικές συµµαχίες µε άλλες χώρες που ενθαρρύνουν τις συγχωνεύσεις 
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και τις εξαγωγές µεταξύ των χωρών. 

 Οι επενδυτικές τράπεζες συνδέθηκαν µε καταναλωτικές τράπεζες για να 

προσφέρουν πιστωτικές κάρτες και υπηρεσίες συναλλαγών  σε εθνικό επίπεδο. 

 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 οι τράπεζες έκαναν αποδεκτές στο 

ευρύ κοινό τα ΑΤΜ και τα δίκτυα εξυπηρέτησης από το σπίτι. Παρόλο που η 

αποδοχή από τους καταναλωτές άργησε, τώρα αυτά τα συστήµατα κερδίζουν 

σταθερά έδαφος. 

 

 4.2.2.3 Τιτλοποίηση-απορρύθµιση  

 

 Στις αρχές της δεκαετίας του '80, η απορρύθµιση και η χρηµατοπιστωτική 

καινοτοµία αύξησαν τον κίνδυνο των τραπεζικών συναλλαγών. Το δανειακό κόστος 

αυξήθηκε καθώς οι καταθέτες µετέτρεπαν τους λογαριασµούς τους αποταµιευτικούς 

λογαριασµούς χαµηλού επιτοκίου και τις καταθέσεις όψεως σε καταθέσεις που 

έδιναν το επιτόκιο της αγοράς, έτσι τα ισοζύγια καταθέσεων έγινα πιο ασταθή ,γιατί 

οι καταναλωτές γίνονταν όλο και πιο ευαίσθητοι στις µεταβολές των επιτοκίων. Αυτό 

γινόταν µε τη µεταφορά των των υπολοίπων τους εκεί που έπαιρναν τα υψηλότερα 

επιτόκια. 

 Επειδή τα δάνεια δίνουν τις υψηλότερες ακαθάριστες αποδόσεις, πολλές 

τράπεζες  προσπάθησαν να αντισταθµίσουν τα πτωτικά περιθώρια των επιτοκίων 

αυξάνοντας το λόγο δανειακής επιβάρυνσης (προς το σύνολο του ενεργητικού).Στη 

συνέχεια τα έσοδα από δάνεια έπεσαν σε σχέση µε το δανειακό κόστος, καθώς τα 

δανειακά ιδρύµατα ανταγωνίζονταν για να ελαττώσουν τις επισφαλείς πιστώσεις. Σε 

πολλές περιπτώσεις αυτό οδήγησε σε µεγαλύτερες απώλειες από δάνεια και 

µακροπρόθεσµα σε προβλήµατα κερδοφορίας. 

 Η µεγαλύτερη αύξηση των δανείων αυξάνει και τις ανάγκες για κεφάλαια. Οι 

ρυθµιστές των κανονισµών θεωρούν τα περισσότερα δάνεια σαν επικίνδυνα στοιχεία 

του ενεργητικού και απαιτούν από τις τράπεζες να αυξάνουν τις προβλέψεις για 

ζηµιές   και την  κεφαλαιακή τους βάση ανάλογα µε τη  αύξηση των παρεχόµενων 
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δανείων. Οι αυξανόµενες προβλέψεις για ζηµιές από δάνεια µειώνουν τα καθαρά 

έσοδα .Επειδή τα κεφάλαια κοστίζουν περισσότερο από το δανειακό κόστος, οι 

µεγαλύτερες απαιτήσεις  σε κεφάλαια µε τη σειρά τους  αυξάνουν το οριακό κόστος 

των χρηµατοδοτικών εργασιών 

 Μια καλή απάντηση στα προβλήµατα της ποιότητας των στοιχείων του 

ενεργητικού  και στην πίεση για κερδοφορία ήταν να αντικατασταθούν τα έσοδα από 

τόκους µε τα έσοδα από αµοιβές παρέχοντας περισσότερες υπηρεσίες που θα είχαν 

σαν βάση τις αµοιβές. Οι τράπεζες µειώνουν τις απαιτήσεις για κεφάλαια και 

ελαττώνουν τον πιστοληπτικό κίνδυνο πουλώντας στοιχεία του ενεργητικού και 

εξυπηρετώντας τις πληρωµές µεταξύ δανειστών και δανειζοµένων και όχι κρατώντας 

τα ίδια στοιχεία  του ενεργητικού για αποκόµιση τόκων. Αυτή η διαδικασία της 

µετατροπής των στοιχείων του ενεργητικού σε αγοραία χρεώγραφα ονοµάζεται 

«τιτλοποίηση». Η τράπεζα οµαδοποιεί στοιχεία του ενεργητικού πχ. τυπικά 

δάνεια,δηµιουργεί τίτλους και πουλάει πιστοποιητικά που είναι εξασφαλισµένα από 

τις αρχικές αποδόσεις πάνω στα πρωτογενή στοιχεία του ενεργητικού. 

 Η τράπεζα που τα δηµιουργεί συλλέγει τους τόκους  και τις αρχικές αποδόσεις 

πάνω στα δάνεια , τα οποία  µεταφέρει µέσω τω πιστοποιητικών στους κατόχους  

τους, παρακρατώντας µια αµοιβή παροχής υπηρεσιών. Οι τιτλοποιήσεις 

ελαχιστοποιούν επίσης τον κίνδυνο του επιτοκίου που σχετίζεται µε τη 

χρηµατοδότηση των βασικών στοιχείων του ενεργητικού. Στην ουσία, η τράπεζα 

παίζει το ρόλο  της τράπεζας επενδύσεων, δηµιουργώντας  έσοδα από αµοιβές για τη 

διάθεση των δανείων, χωρίς να αναλαµβάνει επιπλέον πιστοληπτικό . 

 Οι στόχοι των τιτλοποιήσεων είναι : 

� να ελευθερώσουν κεφάλαια  για άλλες χρήσεις , 

� να βελτιώσουν την  απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού µέσω των 

εσόδων από υπηρεσίες , 

� να διαφοροποιήσουν  τον πιστοληπτικό κίνδυνο, 

� να δηµιουργήσουν νέες πηγές ρευστότητας και  

� να µειώσουν τον κίνδυνο του επιτοκίου. 
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 Οι τιτλοποιήσεις αναβαθµίσουν τον ανταγωνισµό για τα βασικά  στοιχεία  του 

ενεργητικού. Με τυποποιηµένα χαρακτηριστικά,όπως αυτά των υποθηκών µε 

κρατική εγγύηση, οι δανειζόµενοι µπορούν εύκολα να συγκρίνουν τις τιµές και να 

επιλέξουν  τη λύση µε το µικρότερο  κόστος . 

 Η ζήτηση για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες αυξάνει παράλληλα µε τη 

µεγέθυνση της αγοράς και στο βαθµό που τα καταναλωτικά  πρότυπα 

µεταβάλλονται. 

 

 

 

4.2.2.4 ∆ιεθνοποίηση 

 

 Οι οικονοµικές µονάδες και οι οργανισµοί γίνονται τα τελευταία χρόνια 

διεθνής. ∆ιεθνοποίηση είναι η σταδιακή ανάπτυξη των αγορών και των θεσµών έτσι 

ώστε τα γεωγραφικά  σύνορα να µην εµποδίζουν τις οικονοµικές συναλλαγές. Η 

οικονοµική πολιτική µιας χώρας έχει επίπτωση στις οικονοµίες άλλων χωρών. Τα 

κεφάλαια κινούνται αβίαστα ανάµεσα στις χώρες λόγω των ικανών αγορών χρήµατος 

και κεφαλαίων. 

 Η διεθνοποίηση προϋποθέτει ότι οι επιχειρήσεις ,τα άτοµα και οι κυβερνήσεις 

θα αναγνωρίσουν ότι ένα οικονοµικό γεγονός οπουδήποτε στον κόσµο µπορεί να 

τους επηρεάσει. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ανταγωνισµός τόσο σε τοπικό 

επίπεδο όσο και σε διεθνές όταν θα διαµορφώνουν τις στρατηγικές τους. 

 Οι περισσότερες  µεγάλες τράπεζες έχουν τη δυνατότητα και τη γνώση να 

βοηθούν τους πελάτες τους στην απόκτηση κεφαλαίων µε τη µορφή δανείου ή 

οµολόγου σε οποιοδήποτε νόµισµα. Οι δανειζόµενοι ενδιαφέρονται να περισσότερο 

για την τιµή και την ποιότητα των παρεχόµενων  υπηρεσιών από την  τοποθεσία στην 

οποία  στεγάζεται η συγκεκριµένη τράπεζα ή οργανισµός. 

 Είναι κατανοητό λοιπόν  ότι µόνον οι πιο επιτυχηµένες τράπεζες θα µπορέσουν 

να παραµείνουν και να ανταγωνιστούν παγκοσµίως. Η διεθνοποίηση στις 
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χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες υποδεικνύει ότι µόνο οι καλύτερες επιχειρήσεις θα 

έχουν θέση στα υψηλότερα στρώµατά της. 

 

 

4.3 Σκιώδες τραπεζικό σύστηµα και η κρίση του 2008 

 
 Η ανάπτυξη του καπιταλισµού είναι συνυφασµένη µε κρίσεις 81. Αυτές 

εµφανίζονται είτε λόγω της υπερσυσσώρευσης  του πλούτου είτε αποτελούν 

εκδηλώσεις των αντιφάσεων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Βασικό στοιχείο 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι η διαφορά ανάµεσα στην παρούσα και τη 

µελλοντική αξία ενώ το ευµετάβλητο στοιχείο το οποίο είναι ικανό να προκαλέσει 

κρίσεις είναι το κεφάλαιο και οι διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους αυτό 

εµφανίζεται. 

 

 

4.3.1 Η αγορά παραγώγων 

 

 Για την  κάθε κρίση πρέπει να γίνει προσεκτική ανάλυση πριν την εξαγωγή 

συµπερασµάτων για τα γενικά χαρακτηριστικά της και τη σχέση της µε τις 

υπόλοιπες. Η τρέχουσα κρίση που ξεκίνησε από της ΗΠΑ συνδέεται µε την ανάπτυξη 

της αγοράς των CDO's (Collateral Debt Obligation). Αυτού του είδους τα πιστωτικά 

παράγωγα  οδήγησαν τις τράπεζες στην εσφαλµένη χαλάρωση των κριτηρίων 

χορήγησης δανείων. Η αλλαγή της οικονοµικής κατάστασης πολλών εµπλεκοµένων 

είχε ως αποτέλεσµα την αθέτηση πληρωµών και την κατάρρευση αυτού του 

µηχανισµού. 

 Ενώ η αγορά των CDO στήθηκε για τη διασπορά του κινδύνου, µε την 

κατάρρευσή της ο µηχανισµός αυτός λειτούργησε για τη διάχυση της κρίσης. Το 
                                                 
81 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ» των Σπύρου Λαπατσιώρα και Γιάννη 

Μηλιού,περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τεύχος 103, 2008, σσ. 17-58 
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µέγεθος της κρίσης φαίνεται από το γεγονός ότι η Οµοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα 

των ΗΠΑ παρενέβει για να βελτιώσει  τα πράγµατα. Αν η παρέµβαση αυτή θα είναι 

καθοριστική στην αντιµετώπιση της κρίσης παραµένει αναπάντητο. 

 Μια τράπεζα έχει ως δραστηριότητά της το δανεισµό ο οποίος µπορεί να 

διαχωριστεί στη διαδικασία έκδοσης δανείου και στη διαδικασία υπολογισµού του 

κινδύνου από την έκδοσή του. Τα παράγωγα χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση του 

κινδύνου αλλά και για κερδοσκοπία ή για επενδύσεις. Η αγορά παραγώγων µπορεί να 

χωριστεί σε δύο κατηγορίες: 

� τα συµβόλαια ανταλλαγής(swaps, όπως CDS) και  

� τα σύνθετα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία (όπως CDO). 

  Τα πιο συνηθισµένα είδη πιστωτικών παραγώγων είναι τα CDS,CLN,CDO. Τα 

CDS αποτελούν εξωχρηµατιστηριακά (Over The Counter-OTC) είδη πιστωτικών 

παραγώγων . Η ερµηνεία των αρχικών τους σηµαίνει Credit Default Swaps ,το οποίο 

δηλώνει ότι ενέχουν κινδύνους που έχουν να κάνουν µε τη µη οµαλή εξέλιξη ή 

διακοπή της αλυσίδας πληρωµών. Μειονέκτηµα των CDS είναι η τυποποίηση σε 

σχέση µε τα OTC συµβόλαια της αγοράς. Τα CLN(Credit Linked Notes ) εκδίδονται 

από εταιρίες που δεν µπαίνουν στην αγορά παραγώγων . Τα CDO's(Collateral Debt 

Obligations) χρησιµοποιούν ως βάση τους άλλα χρέη Debts  τα οποία έχουν µιας 

µορφής εγγύηση. Ανάλογα µε την κατηγορία χρέους που χρησιµοποιείται ως εγγύηση 

τα CDO's αναφέρονται ως CBO (αν η εγγύηση είναι οµόλογο -Bond ),CLO ( αν 

αναφέρεται σε δάνεια -Loan).  

Τα CDO's διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 

� συνθετικά και  

� συµβατικά. 

 Όσον αφορά το πρόβληµα της πιστωτικής ικανότητας του δανείου αυτό 

αντιµετωπίζεται µε τη διακράτηση από την τράπεζα της κατώτερης κλάσης(δηλαδή 

αυτή που θα υποστεί πρώτη απώλειες) . 

 Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες παραγώγων µε µεγάλο όγκο συναλλαγών 

όπως τα  Interest Rate Swaps (IRS) και Asset Swaps (ASW). Οι τράπεζες υπόκεινται 
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σε ρυθµίσεις που αφορούν τις συµφωνίες ανταλλαγής και τη χρήση τους από αυτές. 

Εντάσσονται  στους νόµους  των συµβολαίων και χρεοκοπίας ενώ περιοριστικό 

παράγοντα αποτελεί η συµµετοχή των επιχειρήσεων,ατόµων και οργανισµών µε 

υψηλά κεφάλαια. Οι δείκτες αξιοπιστίας οι οποίοι εκδίδονται από τους οργανισµούς 

πιστοληπτικής ικανότητας εντάσσονται στους  ενδογενής περιορισµούς .Η κατάταξη 

σε χαµηλή ή υψηλή πιστοληπτική κατηγορία αποτελεί σηµαντική πτυχή του 

σύγχρονου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι ανταλλαγές επιτοκίων µπορεί να 

αφορούν ανταλλαγή κυµαινόµενου µε κυµαινόµενο διαφορετικής διάρκειας. Ακόµα, 

το κέρδος για µια επιχείρηση µπορεί  να προκύψει από τη διαφορετική πιστοληπτική 

κατάσταση του συµβαλλοµένου. 

 Η ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων ανταλλαγής επιτοκίων αναπτύσσει 

παράλληλα τη σύγκλιση των διαφορετικών επιτοκίων της αγοράς και την αδυναµία 

επίτευξης κέρδους από τους κεφαλαιούχους της αγοράς .Αν δεν επιτευχθεί η 

σύγκλιση υπάρχουν  ευκαιρίες κέρδους, δηλαδή δυνατότητα arbitrage µεταξύ των 

εµπλεκοµένων. Τα IRS δίνουν τη αντιστάθµισης του κινδύνου, αλλά σε περίπτωση 

αθέτησης πληρωµών από ένα κρίκο του συστήµατος θα έχει συνέπειες για ολόκληρο 

το σύστηµα. Για τη  προστασία της συστηµικής σταθερότητας έχει επιβληθεί 

ελάχιστο ύψος κεφαλαίων που πρέπει να διατηρεί µια τράπεζα για κάθε συµφωνία 

που συνάπτει. Τη στιγµή που συνάπτεται ένα συµβόλαιο IRS τα προσδοκώµενα 

µελλοντικά κέρδη και για τα δύο µέρη είναι µηδέν. Πρόκειται για παιχνίδι µηδενικού 

αθροίσµατος .Κατά τη διάρκεια και σίγουρα στη λήξη ο ένας αντισυµβαλλόµενος θα 

έχει κέρδος και ο άλλος ζηµιά. 

 

 

4.3.1.1 Απόψεις για τα παράγωγα 

 

 Αρκετοί είναι εκείνοι που τάσσονται υπέρ των παραγώγων και παρακάτω είναι 

µερικά από τα επιχειρήµατά τους. Ισχυρίζονται ότι λύνουν δυο προβλήµατα των 

τραπεζών. Αντισταθµίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και µεταφέρουν απλούς κινδύνους 
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εκτός του τραπεζικού συστήµατος. ∆ιαφοροποιούν  τον κίνδυνο διότι χωρίς την 

παρουσία τους θα απαιτούνταν ένα αρκετά µεγάλο χαρτοφυλάκιο για την 

αντιστάθµιση του. Προσφέρουν πληροφόρηση στις  πιστωτικές αγορές µέσω του 

καθορισµού του πιστωτικού κινδύνου,βελτιώνουν τη διατήρηση της οικονοµικής 

σταθερότητας και µειώνουν τα κόστη συναλλαγών για µια διαδικασία αντιστάθµισης. 

 Εκείνοι που στρέφονται εναντίον των παραγώγων υποστηρίζουν ότι 

µειώνονται τα κίνητρα των τραπεζών για έλεγχο και εποπτεία των δανειοδοτούµενων 

επιχειρήσεων. Ενισχύουν την αδιαφάνεια καθόσον ένα τµήµα ενός συµβολαίου 

µπορεί να πωληθεί σε τρίτο χωρίς να το γνωρίζει το άλλο µέρος. Ακόµα η χρήση των 

παραγώγων µειώνει την αξιοπιστία των ισολογισµών ως αντιπροσωπευτική εικόνα 

για την εκτίµηση της θέσης µιας επιχείρησης. Η µόχλευση, λόγω της 

αλληλεξάρτησης των αγορών µπορεί να δηµιουργήσει φαινόµενα τύπου LTCM 1998 

και να θέσει ζητήµατα συστηµικής σταθερότητας. 

 

4.3.2 Η αγορά στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ 

 

 Την περίοδο  2000-2006 παρατηρείται στις ΗΠΑ αύξηση των τιµών των 

σπιτιών κατά 70% µεγαλύτερη από την αύξηση των ενοικίων και κατά 80% 

µεγαλύτερη  από την αύξηση του κόστους κατασκευής. Η τάση αυτή παρέσυρε την 

κατασκευαστική δραστηριότητα και οδήγησε  το 2006 σε ιστορικά υψηλή προσφορά 

κατοικιών. Οι τιµές των κατοικιών αυξάνονταν κάθε χρόνο κατά 8-12% και σε 

κάποιες περιοχές ακόµα παραπάνω φτάνοντας το 2006 σε αύξηση της τάξης 86% σε 

σχέση µε το 1996. 

 Σε κάποιες χώρες παρατηρήθηκε µεγαλύτερη αύξηση όπως η Ιρλανδία,Ισπανία 

και Ηνωµένο Βασίλειο κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι η πιστωτική κρίση στις ΗΠΑ 

δεν ξέσπασε αποκλειστικά λόγω της φούσκας του στεγαστικού τοµέα.  

 Παρακάτω αναλύονται στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την αύξηση των τιµών 

της κατοικίας. Η κατοχή ιδιόκτητης κατοικίας στις ΗΠΑ  παίζει σηµαντικό ρόλο. 

Όµως παράγοντες όπως  οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά των γειτονιών και των 



110 

περιφερειών των πόλεων που αποτελούν τόπους κατοικίας, η διαφοροποίηση στην 

παρεχόµενη σχολική εκπαίδευση ανά περιοχές κατοικίας, η εισροή µεταναστών κ.α 

αύξησαν τη ζήτηση. Ακόµα η ευνοϊκότερη φορολόγηση στους δανειολήπτες αποτελεί 

ένα επιπλέον κίνητρο για την απόκτηση κατοικίας η οποία αποτελεί µέσο πρόσβασης 

στην πίστωση. Η άνοδος των τιµών των µετοχών νέας τεχνολογίας οδήγησε µέρος 

των κερδών στο στεγαστικό τοµέα, αλλά το σκάσιµο της φούσκας είχε µεγαλύτερες 

επιπτώσεις. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρήκαν σιγουριά επενδύοντας στο 

στεγαστικό τοµέα ενώ µε την ίδια νοοτροπία κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στο 

διεθνή χώρο όπως hedge funds βρήκαν κερδοφόρα επένδυση τίτλος βασισµένους σε 

στεγαστικό χρέος. Η τάση αυτή ενισχύθηκε από τα χαµηλά επιτόκια που 

επικρατούσαν στις ΗΠΑ µετά την πτώση των ∆ιδύµων Πύργων. 

 Η τιτλοποίηση των στεγαστικών δανείων αποτέλεσε µέσο για την επέκταση 

του δανεισµού και την αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζών. Μέχρι τον Αύγουστο 

του 2004 το επιτόκιο ήταν στο 1%. Καθώς πλησιάζαµε προς το 2006 η Fed το 

προσάρµοσε στο 5%. Τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια ήταν κυµαινόµενου 

επιτοκίου και η αλλαγή αυτή προσάρµοσε προς τα πάνω τις δόσεις των δανείων. Οι 

δανειολήπτες µε χαµηλούς µισθούς και αδυναµία εύρεσης άλλης πηγής 

χρηµατοδότησης ήταν τα πρώτα θύµατα καθυστέρησης πληρωµής των δόσεων και 

µετέπειτα κατασχέσεων. Μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίµα,η αυξηµένη προσφορά 

κατοικιών  και οι απαιτητικότεροι όροι χορήγησης δανείων ανέκοψαν το ράλι ανόδου 

των τιµών της στέγης.  

 Υπάρχουν διάφορα είδη δανείων. Τα συµβατικά δάνεια τα οποία έχουν 

συγκεκριµένους όρους  και κατατάσσονται στην κατηγορία µε τη µεγαλύτερη 

πιστωτική αξιολόγηση. Παρόµοια είναι και τα δάνεια jumbo αλλά µε µεγαλύτερο 

όριο δανεισµού. Τα subprime δάνεια ,στα οποία αποδίδεται η κρίση,  ενέχουν µεγάλο 

κίνδυνο και γι' αυτό αποζηµιώνουν τους επενδυτές µε υψηλότερα επιτόκια και 

προµήθειες σε σχέση µε τις άλλες κατηγορίες δανείων. Η ανάπτυξη της αγοράς 

subprime αρχίζει το 1980 µε την άρση περιορισµών που επικρατούσαν από την 

εποχή του Ρούσβελτ για τα  υψηλά επιτόκια και προµήθειες . Η κατηγορία των  alt-A 
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δανείων βρίσκεται, όσον αφορά τις προµήθειες , µεταξύ συµβατικών και subprime 

δανείων. Τα HEL/HELOC δάνεια περιλαµβάνουν ένα λογαριασµό  ανάληψης µε 

βάση την αξία του σπιτιού που υποθηκεύει. 

 Η µείωση των επιτοκίων είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των δανείων σε όλες 

τις κατηγορίες. Τα subprime δάνεια ενώ το 2001 ανέρχονται σε 190 δις $ το 2003 

φτάνουν σε 335, το 2004 σε 540 δις $ και τελικά το 2006 αποτελούν το 20% του 

συνόλου των δανείων και φτάνουν τα 600 δις $ σε απόλυτο µέγεθος. Αρχικά τα 

subprime δάνεια χρησίµευαν ως δεύτερο δάνειο αλλά µετέπειτα λειτούργησαν ως 

δάνεια για πρώτη κατοικία. Είναι γεγονός υπήρχαν επενδυτές οι οποίοι 

χρησιµοποιούσαν τη µεταπώληση σπιτιών για εξαγωγή κέρδους. Η τιτλοποίηση 

ακολούθησε ως τακτική για να αποµακρύνουν οι τράπεζες  τα επισφαλή  δάνεια από 

τον ισολογισµό τους .Το 2001 τιτλοποιήθηκε το 50% των subprime δανείων ενώ το 

2006 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 80%. 

 Σε περιόδους χαµηλού πληθωρισµού και επιτοκίων παρατηρείται µια γενική 

τάση χαλάρωσης των κριτηρίων πίστης από εκδότες δανείων,τράπεζες και τους 

κατόχους τίτλων. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ∆ΝΤ(Μάρτιος 2008),οι απώλειες 

του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ανέρχονται σε 225 δις $. από τα 12,5 τρις $ µη 

τιτλοποιηµένου χρέους που έχει χορηγηθεί στις ΗΠΑ και  720 δις $.απώλειες  από τα 

11 τρις $ της  αγοραίας αξίας  των τίτλων. Οι τράπεζες θα διαµορφώσουν τις µισές 

απώλειες και για τις δύο κατηγορίες,ακολουθούν  τα διάφορα hedge funds 

,ασφαλιστικά και αποταµιευτικά ταµεία και τέλος οι ασφαλιστικές εταιρίες. 

 Η επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου στη Νέα Υόρκη δηµιούργησε αστάθεια και 

φόβο στις χρηµατοπιστωτικές αγορές82. Για να διατηρηθεί η ζήτηση η παγκόσµια 

οικονοµία µείωσε τα επιτόκια και αυτό ενθάρρυνε το δανεισµό. Οι τράπεζες άρχισαν 

να χορηγούν ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια µε σχετικά καλούς όρους. Τα κέρδη για 

                                                 
82 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ»��� �π���� 

��π������� ��� ������ ������,π��������ΘΕΣΕΙΣ, τεύχος 104, 2008, σσ. 

15-46 
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τις τράπεζες αυξάνονταν και όσο ο ανταγωνισµός µεγάλωνε τα κριτήρια έδειχναν να 

χαλαρώνουν όλο και πιο πολύ.  

 Τις δύο τελευταίες δεκαετίες ο τρόπος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

έχει  πάρει τη µορφή της αξιολόγησης της πίστης (credit scoring).Ο υποψήφιος 

απαντά σε µια φόρµα αξιολόγησης και αν βαθµολογείται πάνω από ένα επίπεδο 

λαµβάνει το δάνειο. Η µακροχρόνια σχέση που υπήρχε µεταξύ υπαλλήλου και 

πελάτη χάθηκε. Όσο ο δανεισµός βρισκόταν σε καλό δρόµο οι απαιτήσεις των 

τραπεζών έδειχναν να λιγοστεύουν γεγονός που οδήγησε στην εµφάνιση της κρίσης 

των subprimes. 

 Η αγορά των subprimes αντιπροσωπεύει το 15-25% του συνολικού όγκου των 

ενυπόθηκων δανείων που εκκρεµούν σήµερα στις ΗΠΑ. Οι µεταβολές στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα τα τελευταία 20 χρόνια είναι η αιτία που άµβλυνε το 

µέγεθος της κρίσης στην αγορά subprimes. Οι τράπεζες προχώρησαν στη δηµιουργία 

εγγυητικών τίτλων τους οποίους χρησιµοποίησαν χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί για 

να δηµιουργήσουν Collateral Debt Obligations -CDO's .Συνέπεια αυτής της τάσης 

ήταν η κατοχή ενυπόθηκων δανείων χαµηλής αξιοπιστίας  από σχεδόν όλους τους 

µεγάλους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς .Αναπόσπαστο κοµµάτι της αγοράς των 

subprimes αποτελούν οι οίκοι αξιολόγησης. Η αγορά εγγυητικών τίτλων γίνεται µε 

γνώµονα το επίπεδο της αξιολόγησής τους από τους πιστοληπτικούς οργανισµούς . 

Οι οίκοι αυτοί προσεγγίζονται από τους εκδότες των τίτλων για να πετύχουν µια 

αξιόλογη κατάταξη. Όµως η κρίση δεν αποδίδεται στην κακή λειτουργία αυτών των 

οργανισµών αλλά στην αποτυχία των αγορών. Μια από τις λειτουργίες των  

τραπεζών είναι η αξιολόγηση των δανειοληπτών πριν τη χορήγηση  του δανείου. 

Αυτή η διαδικασία αφέθηκε στο σύγχρονο κόσµο σε κάποιον άλλο  να το κάνει ο 

οποίος δεν το έπραξε σωστά.  

 Υπάρχουν 2 ειδών κρίσεις,αυτές που ξεσπούν αλλά αντιµετωπίζονται 

βραχυχρόνια  και αυτές που έχουν µεγαλύτερη διάρκεια. Σύµφωνα µε τον Κώστα 

Λαπαβίτσα βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθιά κρίση .Η πρόσβαση στην πίστωση 

έχει διακοπεί και αυτό δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην καπιταλιστική 
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οικονοµία.  

 Στην Ιαπωνία τη δεκαετία του '90 εµφανίστηκε τραπεζική κρίση. Οι τράπεζες 

αποτελούν τον πυρήνα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και όταν συσσωρεύουν 

προβληµατικά δάνεια η λειτουργία του αρχίζει να κλωνίζεται. Απ'την άλλη µια 

χρηµατιστηριακή κρίση θα έχει σαφώς επιπτώσεις σε κάποιες επιχειρήσεις αλλά 

είναι δυνατό να περιοριστούν διότι τα πραγµατικά κεφάλαια που κινούνται έχουν 

µικρό όγκο.   

 Η κρίση που βιώνουµε έχει το επίκεντρό της στη χρηµαταγορά (η αγορά που 

δανείζονται οι τράπεζες). Η αξιοπιστία τους έχει κλωνιστεί εξαιτίας της κατοχής 

δανείων subprimes από τις περισσότερες. Οι τράπεζες παραδοσιακά στήριζαν τη 

λειτουργία τους στο δανεισµό επιχειρήσεων και το κέρδος τους αποτελούνταν από 

τους τόκους. Όµως οι επιχειρήσεις άρχισαν να εξαρτούν όλο και λιγότερο τη 

λειτουργία τους από τις τράπεζες  και εκείνες αναγκάστηκαν να βρουν άλλους 

τρόπους για να στηρίξουν τα κέρδη τους.  Ένας τρόπος συνηθισµένος είναι η 

επέκταση του δανεισµού για  κατανάλωση και στέγη. Άρα  η κερδοφορία τους 

στηρίζεται στους τόκους που χρηµατοδοτούνται από τους µισθούς. Κανείς όµως δεν 

εγγυάται ότι οι µισθοί θα επαρκούν για την αποπληρωµή των τόκων και των δανείων. 

Όταν εισέρχονται οι φούσκες που δηµιουργούν οι τράπεζες µε στόχο την επενδυτών 

που θα τους αποφέρουν κέρδος, η κατάσταση χειροτερεύει. Το σκάσιµο της φούσκας 

βρίσκει τα πρώτα θύµατα που είναι οι εργάτες που έχουν δανειστεί και τώρα 

αδυνατούν να αποπληρώσουν. Η κατανάλωση παρασύρεται από το γενικό ρεύµα και 

η πραγµατική οικονοµία βυθίζεται. Είναι γεγονός ότι το µέσο ποσοστό του 

προσωπικού εισοδήµατος που προορίζεται για την εξυπηρέτηση δανειακών 

υποχρεώσεων  από 15,6% στις αρχές του 1983 έφτασε στο 19,3% τον Ιούνιο του 

2007. 

 

4.3.3Αλλαγές στο τραπεζικό σύστηµα 

 

 Από την προηγούµενη δεκαετία το τραπεζικό σύστηµα έχει υποστεί αλλαγές. 
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Παλαιότερα διαχειρίζονταν µεγάλο µέρος του εισοδήµατος των  απλών ανθρώπων 

µεταφέροντας χρήµατα, διαχειρίζονταν  τις πληρωµές και τις καταθέσεις χωρίς να 

είναι απαραίτητα αποτελεσµατικές σε αυτό. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν 

στρέφονται πλέον στις τράπεζες  για δανεισµό, αλλά προτιµούν την έκδοση 

οµολόγων στις διεθνείς αγορές για άµεση χρηµατοδότηση. 

 Η εικόνα της παγκόσµιας κρίσης ενισχύεται από την άποψη ότι ορισµένες 

χώρες όπως Κίνα και Ινδία, παρήγαγαν τεράστιες ποσότητες πλεονάσµατος . Το 

πλεόνασµα αυτό κινήθηκε προς τις Η.Π.Α. όπου η κατανάλωση  είναι αυξηµένη σε 

σχέση µε το εισόδηµα των Αµερικανών. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια 

µορφή δανεισµού. Μέρος του πλεονάσµατος οδηγήθηκε σε εγγυητικούς τίτλους 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών όχι µόνο  στις Η.Π.Α κάτι που δείχνει ότι οι 

διαστάσεις της κρίσης είναι παγκόσµιες. Η υποχώρηση της ισοτιµίας δολαρίου 

δείχνει να βελτιώνει τις εξαγωγές  και το εµπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ . Η µείωση 

των δαπανών στις ΗΠΑ πιθανόν να µην επηρεάσει την Κίνα αλλά  να της δώσει 

κίνητρο να στραφεί στην εγχώρια αγορά. 

 Οι κεντρικές τράπεζες συνδέουν το κράτος µε την αγορά. Η ανάθεση της 

νοµισµατικής πολιτικής στην κρίση τους δεν ήταν σωστή ενέργεια. Η προσφορά του 

χρήµατος στην αγορά επηρεάζει τα επιτόκια της οικονοµία. Μπορεί να είναι 

πανίσχυρες όµως δε σηµαίνει ότι πρέπει να ενεργούν κατά βούληση και ότι πάντα 

ενεργούν µε επιτυχία. Για παράδειγµα η αντίδρασή της στην κατάρρευση της 

Nothern Rock επιδείνωσαν την έλλειψη ρευστότητας και τις αναλήψεις. Η κεντρική 

τράπεζα της Αγγλίας χορήγησε δάνεια στη Nothern µε εγγύηση τους τίτλους της 

Nothern. Αν οι τίτλοι έχαναν την αξία τους ,η τράπεζα  της Αγγλίας θα αντιµετώπιζε 

τεράστιες ζηµιές. Αν η ίδια ιστορία επαναλαµβανόταν  σηµαίνει ότι ο Ben Bernanke   

της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ έχει να αντιµετωπίσει τεράστιο πρόβληµα. Οι 

κεντρικές τράπεζες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Μπορούν να παρέµβουν και να 

χορηγήσουν πιστώσεις ως λύση έσχατης ανάγκης µε το αναπόφευκτο κόστος 

(πολιτικό και θεσµικό).    

 Μπορεί η κρίση να έχει τον πυρήνα της στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα αλλά δεν 
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είναι η αιτία της κρίσης. ∆εν πρέπει να ενδιαφερόµαστε µόνο για τη ρύθµιση του 

αλλά για τη γενικότερη ρύθµιση της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής. Η 

κατάσταση είναι ελεγχόµενη εξαιτίας της παρέµβασης των κεντρικών  τραπεζών 

αλλά ως πότε. 

 

 

 4.3.4 Η τιτλοποίηση 

 

 Προς τιτλοποίηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάθε αναµενόµενη µελλοντική 

χρηµατοροή σε κανονικά διαστήµατα .Ουσιαστικά µεταβιβάζεται το δικαίωµα 

είσπραξης στον κάτοχο του τίτλου. Αυτό υποδηλώνει ότι βάση της τιτλοποίησης 

µπορεί να αποτελέσει κάθε είδους δάνειο,όπως φοιτητικά, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ. 

Η τιτλοποίηση δεν αποτελεί καινοτοµία του σύγχρονου χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος αλλά εµφανίστηκε περίπου 200 χρόνια πριν από το  Φρειδερίκο  Μέγα 

της Πρωσίας. 

 Οι σύγχρονες µορφές τιτλοποίησης κάνουν την εµφάνισή τους  γύρω στα 1970 

στις ΗΠΑ. Τότε οι κυβερνήσεις της χώρας , επιτρέπουν στην µε κρατική εγγύηση 

Ginnie Mae να µαζέψει ένα σύνολο στεγαστικών δανείων και να εκδώσει τίτλους 

(MBS – Mortgage Backed Securities).Όµως για το σχηµατισµό της σύγχρονης 

αγοράς απαιτούνταν σηµαντικές αλλαγές στη ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος . Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 τοποθετείται  η κατάργηση 

περιορισµών που είχαν επιβληθεί µετά την κρίση του ’29 στις τράπεζες, στη διεθνή 

κίνηση κεφαλαίων και στον τρόπο λειτουργίας των χρηµατιστηρίων. 

 Η νεοφιλελεύθερη ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος επέφερε 

αλλαγές στον τρόπο χρηµατοδότησης διαφόρων µονάδων της οικονοµίας. Εκδίδουν 

επιχειρηµατικούς βραχυπρόθεσµους τίτλους , ή δανείζονται  από χρηµατοδοτικά µη-

τραπεζικά σχήµατα  που έχουν τη δυνατότητα να δανείζουν µε χαµηλότερο επιτόκιο 

από τις τράπεζες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση των κερδών των 

τραπεζών που προέρχονται από δάνεια επιχειρήσεων και τη στροφή τους σε 
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χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά παράλληλα µε την αυξανόµενη τιτλοποίηση. Μια 

ακόµα παρατήρηση είναι η υπερβολική µεγέθυνση κάποιων τραπεζών µε διεθνής 

δραστηριότητες.  

 Λόγω της ανάπτυξης ενός πολύπλοκου δικτύου συναλλαγών και των διεθνών 

διαστάσεών του  το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχει γίνει πιο σύνθετο. Τα σύγχρονα 

υποδείγµατα αποτίµησης των κινδύνων περιέχουν παραµέτρους  για τους οποίους 

ενδέχεται να µην υπάρχουν στοιχεία. Ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζών 

αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως  «originate and distribute» για να τονιστεί η 

αυξηµένη λειτουργία της τιτλοποίησης .Ο µηχανισµός της τιτλοποίησης έχει την 

παρακάτω δοµή:ο εκδότης (δανειοδότης) µπορεί να εκδώσει ότι χρωστά κάποιος 

.Κατόπιν µπορεί να πουλήσει τα δικαιώµατα  της χρηµατοροής σε κάποιον άλλο (µία 

εταιρία SPV συνήθως) και να λαµβάνει ένα ορισµένο ποσοστό ως προµήθεια για την 

εξυπηρέτηση αυτής της χρηµατοροής .Είτε πουλώντας τα περιουσιακά στοιχεία στην 

εταιρία SPV, είτε διασφαλίζοντας µέσω κατάλληλων συµφωνιών ότι αυτή η εταιρία 

θα λαµβάνει τη µελλοντική χρηµατοροή χωρίς να µεταβιβάσει τα δάνεια .Μ' αυτούς 

τους τρόπους αυξάνεται η κερδοφορία της τράπεζας και επεκτείνεται ο δανεισµός 

πέρα από τα όρια που ορίζει το ρυθµιστικό πλαίσιο.  

 Σε κάθε τράπεζα πρέπει τα στοιχεία του ενεργητικού της να εξισώνονται µε τα 

στοιχεία του παθητικού της και να διακρατά ένα µέρος των χρηµατοροών που 

οφείλει σε ρευστά διαθέσιµα για την εξυπηρέτηση των καθηµερινών της αναγκών. 

Ένας επιπλέον περιορισµός περιλαµβάνει το ποσό των απαιτούµενων κεφαλαίων και  

αφορά το ζήτηµα της µόχλευσης (πιστωτικής επέκτασης). Ο υψηλός βαθµός υπονοεί 

ότι πιθανές µελλοντικές ζηµιές θα συναντήσουν αδυναµία κάλυψης. 

 Οι εταιρίες SPV είναι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί,ένα είδος τράπεζας,  οι 

οποίοι συµφωνούν να διαχειρίζονται τη χρηµατοροή από τους τίτλους ή τα δάνεια 

που αγοράζουν από την τράπεζα είτε ως βάση έκδοσης νέων τίτλων (πχ. CDO), είτε 

ως βάση για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους.  Ο τρόπος µε τον οποίο η 

SPV κρατά ένα τµήµα των τίτλων στο ενεργητικό της για να χρηµατοδοτεί την αγορά 

άλλων τίτλων και γενικά τη λειτουργία της γίνεται µέσω της αγοράς ABCP (Asset 
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Backed Commercial Paper). Για να βρουν τα χρήµατα να αγοράσουν τίτλους από την 

εκδότρια τράπεζα ή να επενδύσουν σε άλλους τίτλους ή να πραγµατοποιήσουν 

πληρωµές σε κατόχους τίτλων τους, βάζουν ως ενέχυρο τίτλους για µία περίοδο από 

µερικές µέρες έως έξι µήνες και λαµβάνουν χρήµατα. Οι τράπεζες που έχουν 

συστήσει τέτοιες εταιρίες εγγυώνται τη χρηµατοδότησή τους και αυτός είναι ο λόγος 

που οδήγησε σε δυσκολίες ρευστότητας κάποιες τράπεζες. 

 Σε περιόδους ανάκαµψης του οικονοµικού κύκλου οι απαιτήσεις µειώνονται 

,ενώ σε περιόδους ύφεσης συµβαίνει το αντίθετο. Συγκεκριµένα πριν ξεσπάσει η 

κρίση όπου οι τιµές των  κατοικιών ήταν υψηλές, οι διάφοροι οργανισµοί επέκτειναν 

τις δραστηριότητές τους. Οι πρώτες ενδείξεις πτώσης των τιµών των τίτλων 

οδήγησαν τους διάφορους οργανισµούς να θέλουν να περιορίσουν την επέκτασή τους 

και να αλλάξουν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους. Οι πόροι των εταιριών  SPV 

περιορίστηκαν , κατάσταση που ενισχύθηκε από την υποβάθµιση από τις εταιρίες 

πιστωτικής αξιολόγησης της πιστωτικής αξιοπιστίας των τίτλων CDO. Οι αδυναµίες 

χρηµατοδότησης οδήγησαν πολλές SPV στη χρηµατοδότηση µέσω των «µητρικών» 

τραπεζών. Την ίδια περίοδο και οι τράπεζες αντιµετώπιζαν ανάγκες υψηλότερου 

κεφαλαίου. Ταυτόχρονα κλονίστηκε η εµπιστοσύνη µε  την αποκάλυψη ενός 

άγνωστου  δικτύου έκτακτων συµφωνιών  µεγάλων τραπεζών µε «θυγατρικές» 

εταιρίες SPV. Μέσα σ' αυτό το κλίµα  αυξήθηκαν τα διατραπεζικά επιτόκια 

δανεισµού, αυξήθηκαν οι απαιτήσεις σε εγγυήσεις και  κατέρρευσε η αγορά  

τιτλοποιήσεων CDO . Η κρίση µπορεί να είχε το επίκεντρό της στην αγορά ABCP 

ωστόσο υπήρχαν τίτλοι στη κατοχή χρηµατοπιστωτικών οργανισµών εκτός της 

τράπεζας που τους εκδίδει και εκτός των «θυγατρικών» SPV. Αν οι τίτλοι αυτοί ήταν 

κερδοφόροι εξακριβώνεται από την αξιολόγηση των πιστοληπτικών οίκων. 

 Η εµφάνιση πιστωτικών γεγονότων που οδήγησαν στην κατάρρευση της αξίας 

τίτλων στεγαστικών δανείων και CDO µε υψηλούς δείκτες αξιολόγησης έκανε 

εµφανές  ότι τα υποδείγµατα πιστωτικής αξιολόγησης και τιµολόγησης των CDO που 

χρησιµοποίησαν τόσο οι τράπεζες όσο και οι εταιρίες πιστωτικής αξιολόγησης ήταν 

«εσφαλµένα».Τα µεγαλύτερα θύµατα ήταν οι τράπεζες. Όµως παρόλο που έχουν τη 
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δυνατότητα ανεξάρτητης αξιολόγησης των κινδύνων ,δεν το προέβλεψαν κάτι το 

οποίο δείχνει ότι το πρόβληµα είναι πολύπλευρο. 

 Η κρίση της αγοράς των subprimes αποτυπώνει ότι η γενεσιουργός δύναµη 

είναι η τιτλοποίηση και η λανθασµένη πιστωτική αξιολόγηση από τους οίκους. Γιατί 

αγόραζαν τόσοι επενδυτές λανθασµένους τίτλους? Η εξήγηση µπορεί να αποδίδει την 

υψηλότερη απόδοση σε υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου. Είναι εντελώς 

εξωπραγµατικό να ισχυριστεί κανείς ότι µε κατάλληλες θεσµικές ρυθµίσεις και έναν 

πανευρωπαϊκό µηχανισµό εκτίµησης πιστωτικών κινδύνων, θα µετρώνται όλοι οι 

κίνδυνοι και θα εξασφαλιστεί χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Η αναζήτηση της 

απόδοσης  ανέδειξε αδυναµίες της διαδικασίας της τιτλοποίησης. Ερµηνεύεται ως 

ανταµοιβή για τις κερδοφόρα και αποτελεσµατικά κεφάλαια και ως τιµωρία για τα µη 

αποδοτικά. Τα subprime δάνεια και η τιτλοποίηση αποτελούν στοιχεία του 

νεοφιλελεύθερου υποδείγµατος. Το φαινόµενο των χρηµατοπιστωτικών κρίσεων θα 

προκύπτει  από τους µηχανισµούς που στοχεύουν στην αύξηση της κερδοφορίας του 

κεφαλαίου. 

 

4.3.5 Οι ρυθµιστικές παρεµβάσεις 

 

 Οι ρυθµίσεις στον τραπεζικό τοµέα στοχεύουν στην αποτροπή των τραπεζικών 

κρίσεων. Στις ΗΠΑ εισείχθησαν περιορισµοί για να αποτραπεί η µεγάλη Ύφεση ενώ 

σε άλλες χώρες (όπως η Γαλλία και η Σουηδία) τα µέτρα έλαβαν τη µορφή της 

κυβερνητικής ιδιοκτησίας του τραπεζικού τοµέα. Τα µέτρα αυτά είχαν την 

αναµενόµενη επιτυχία .Από το  1945 µέχρι το 1971,ξέσπασε µόνο µία τραπεζική 

κρίση (Βραζιλία  1962). Η ανάληψη κινδύνων και ο ανταγωνισµός της αγοράς 

µπήκαν κάτω από την εποπτεία των θεσµών τόσο που το σύστηµα αδυνατούσε να 

εκτελέσει την λειτουργία του. 

 Η οικονοµική απελευθέρωση έδωσε στο σύστηµα τη δυνατότητα να κατανέµει 

τους πόρους  πιο αποτελεσµατικά αλλά επέτρεψε την εµφάνιση κρίσεων. Η 

βιβλιογραφία ασχολείται µε πως µπορεί να ποσοτικοποιηθεί το κόστος  που 
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επιφέρουν οι κρίσεις και ένα µεγάλο µέρος ασχολείται µε τις δηµοσιονοµικές 

επιπτώσεις. Ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο στον υπολογισµό των 

απωλειών το εύρος είναι αρκετά µεγάλο . Έτσι γεννιούνται ερωτήµατα αν το 

οικονοµικό σύστηµα απορροφά ή ενισχύει τις κρίσεις. Οι ρυθµίσεις για να 

αποφύγουµε τις κρίσεις έχουν υψηλά κόστη   και σε µερικές περιπτώσεις οι 

αναµενόµενες επιπτώσεις από τις κρίσεις δεν είναι τόσο σηµαντικές. Η ύπαρξη της 

ασύµµετρης πληροφόρησης δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι η αγορά έχει αποτύχει. 

Πρέπει να είναι εµφανές ότι το κράτος δρα καλύτερα από την αγορά Οι απαιτήσεις 

κεφαλαιακής επάρκειας που επιβάλλονται στις τράπεζες  δικαιολογούν την 

προσπάθεια να αποτραπούν οι οικονοµικές κρίσεις. 

 Οποιαδήποτε ανάλυση της άριστης πολιτικής  πρέπει να περιλαµβάνει κόστη 

και οφέλη από τις µεταρρυθµίσεις αλλά και την πιθανότητα εµφάνισης κρίσης. Όσον 

αφορά την τις κρίσεις υπάρχουν δυο προσεγγίσεις. Η µια λέει ότι εµφανίζονται 

αυθόρµητα ως πανικός ενώ  η σύγχρονη έκδοση ισχυρίζεται την ύπαρξη  

πολλαπλάσιων ισορροπιών (υπάρχει ένας πανικός τουλάχιστον σε µια ισορροπία ενώ 

σε άλλη δεν υπάρχει). 

 

Πανικός 

 Η άποψη του πανικού ισχυρίζεται ότι οι κρίσεις είναι τυχαία γεγονότα 

ανεξάρτητα από τις διακυµάνσεις της πραγµατικής οικονοµίας. Όταν κανείς δεν 

πιστεύει ότι θα ξεσπάσει κρίση,οι τραπεζικές αναλήψεις γίνονται µόνο από αυτούς 

που έχουν ανάγκη ρευστότητας . Έτσι τελικά δεν συµβαίνει τίποτα. Όταν υπάρχει η 

πεποίθηση ότι η κρίση πλησιάζει , όλοι θα τρέξουν να αποσύρουν τα χρήµατά τους 

για να τα σώσουν.  Η κρίση τελικά θα κάνει την εµφάνισή της. Οι τραπεζικές 

αναλήψεις είναι αυτοεκπληρούµενες προφητείες. 

 

Πολλαπλές Ισορροπίες 

 Μια εναλλακτική άποψη, ισχυρίζεται ότι οι κρίσεις είναι κοµµάτι του 

οικονοµικού κύκλου. Μια οικονοµική κάµψη θα µειώσει την αξία του ενεργητικού 



120 

των τραπεζών, αυξάνοντας την πιθανότητα οι τράπεζες να είναι αδύναµες να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Εάν οι καταθέτες λάβουν τις πληροφορίες για 

µια επικείµενη ύφεση στον κύκλο, θα περιµένουν  οικονοµικές δυσκολίες στο 

τραπεζικό τοµέα και θα προσπαθήσουν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους. Αυτή η 

προσπάθεια θα επιδεινώσει την κρίση. 

 Με γνώµονα εµπειρικά δεδοµένα υπάρχουν διάφορες απόψεις για το αν οι 

κρίσεις προκαλούνται εξαιτίας πανικών ή είναι µέρος του οικονοµικού κύκλου. Ο 

Gorton το 1988 έδειξε ότι οι κρίσεις είναι κοµµάτι της οικονοµίας. Οι Calomiris και 

Mason (2003) αναλαµβάνουν διεξάγουν  οικονοµετρική µελέτη  τεσσάρων κρίσεων 

χρησιµοποιώντας µια ευρεία σειρά στοιχείων και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι 

πρώτες τρεις κρίσεις ήταν θεµελιώδη τµήµατα του κύκλου ενώ η  τέταρτο ήταν 

υποκινούµενη από πανικό. Συνολικά, τα στοιχεία έτσι προτείνουν ότι και οι δύο 

τύποι τραπεζικών κρίσεων µπορούν να εµφανιστούν στην πράξη. Εντούτοις, στοιχεία 

για τις Ηνωµένες Πολιτείες το 19ο αιώνα και για τη δεκαετία του '30 προτείνουν ότι 

οι θεµελιώδης  κρίσεις είναι ο σηµαντικότερος τύπος. 

 

4.3.6 Επίλογος 

 

 Η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση αποκάλυψε τις αδυναµίες και τα κενά 

του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Αυτό που επιβάλλεται είναι η αναθεώρηση του 

υφιστάµενου πλαισίου και η λήψη διορθωτικών µέτρων. Για να αποτραπούν οι 

µελλοντικές κρίσεις είναι αναγκαίο να αλλάξει το υφιστάµενο ρυθµιστικό και 

εποπτικό πλαίσιο του οικονοµικού συστήµατος .Οι αλλαγές πρέπει να  λάβουν χώρα 

σε  δύο στάδια :1)πρόληψη και 2) διαχείριση και επίλυση κρίσεων . ∆ιδάγµατα 

αντλούνται από τις αδυναµίες του διεθνούς πλαισίου ρύθµισης και εποπτείας του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα που εµφανίστηκαν στην πρόσφατη κρίση.  

 Οι πρωτοβουλίες για αποτροπή των κρίσεων θα υλοποιηθούν σε 

µακροπροληπτικό και µικροπροληπτικό επίπεδο. Όσον αφορά το µικροπροληπτικό 

επίπεδο η διόρθωση των κενών στο ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο είναι εξέχουσας 
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σηµασίας. Είναι αναγκαία η θέσπιση σταθερών κανόνων συνολικά, όπως η Οδηγία 

2009/111/ΕΚ που αναφέρεται στην κεφαλαιακή επάρκεια και το δείκτη µόχλευσης. 

Όµως από µόνη της δεν αρκεί για την παροχή σταθερότητας στο σύστηµα, ενώ ο 

συνδυασµός της µακροπροληπτικής δράσης θα αποδώσει  καλύτερα αποτελέσµατα. 

Για το λόγο αυτό η συµµετοχή των κεντρικών τραπεζών θα συµβάλει στον εντοπισµό 

και την  αξιολόγηση των κινδύνων και στη µετέπειτα επιβολή διορθωτικών µέτρων. 

Η συνεργασία τους µε άλλες εποπτικές αρχές είναι πολύ σηµαντική. Οι κεντρικές 

τράπεζες είναι από τα πιο ανεξάρτητα ιδρύµατα ώστε να αποφεύγουν τις πολιτικές 

επιδράσεις. Οι Fannie Mae, Freddie Mac,Bearn Sterns, Lehman Brothers,Goldman 

Sachs και AIG δεν βρίσκονταν υπό την εποπτεία της Οµοσπονδιακής Κεντρικής 

Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) . 

 Η κρίση έκανε εµφανή την αδυναµία της Ε.Ε να χειριστεί τις προβληµατικές 

τράπεζες µε διασυνοριακή παρουσία, πχ. Fortis. H E.E έχει σηµειώσει πρόοδο στη 

µεταρρύθµιση της µικροπροληπτικής και µακροπροληπτικής εποπτείας, όχι όµως 

στον τοµέα διαχείρισης κρίσεων. Η έλλειψη τέτοιου πλαισίου καθιστά την Ε.Ε σε 

µειονεκτική θέση έναντι των Ηνωµένων Πολιτειών .Το πρώτο στάδιο διαχείρισης 

κρίσεων συνιστά η έγκαιρη παρέµβαση των εποπτικών αρχών. Όσο πιο άµεσα 

αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα τόσο χαµηλότερο θα είναι το κόστος .Το δεύτερο 

στάδιο είναι η εξυγίανση των τραπεζών. Σε περίπτωση αποτυχίας της έγκαιρης 

παρέµβασης η εξυγίανση περιλαµβάνει αναδιοργάνωση της τράπεζας προτού 

καταστεί αφερέγγυα και οδηγηθεί σε εκκαθάριση. Ενδεικτικά µέτρα είναι οι 

συγχωνεύσεις, η µεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων από την 

προβληµατική τράπεζα σε τρίτη οντότητα . Αν τελικά τα µέτρα για την εξυγίανση 

αδυνατούν να δράσουν, έρχεται η εκκαθάριση. 

 Φυσικά προκύπτουν διλήµµατα και προκλήσεις που ωθούν τις τράπεζες να 

ξεφεύγουν από το θεσµικό πλαίσιο. Κάθε ίδρυµα θεωρεί ότι κατέχει σηµαντικό 

µερίδιο στην αγορά και οι αρχές δεν θα επιτρέψουν  την κατάρρευσή του(too big to 

fail). Η έλλειψη κινήτρων οδηγεί µια εποπτική αρχή στην ιδέα ότι κάποια άλλη χώρα 

θα πληρώσει για τις δικές της κακές επιλογές. Μια ευρωπαϊκή αρχή εξυγίανσης 
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φαίνεται ως η καλύτερη λύση για τη  υπέρβαση της σύγκρουσης συµφερόντων 

µεταξύ των εθνικών αρχών και της επιδίωξης του κοινού καλού. Η αρχή πρέπει να 

είναι ανεξάρτητη και αποστασιοποιηµένη από συγκρούσεις συµφερόντων. Για τη 

χρηµατοδότηση των µέτρων έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή (2010b) τη 

σύσταση ταµείων εξυγίανσης. Μέχρι τη συσσώρευση πόρων θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί η Ευρωπαϊκή ∆ιευκόλυνση Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας που 

ιδρύθηκε πρόσφατα. Αρκετοί παρατηρητές είχαν διαγνώσει την αδυναµία της Ε.Ε 

στην αντιµετώπιση κρίσεων ήδη πριν την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ελληνική 
 

� Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της Ευρωζώνης και της  Ελλάδας:Τι µας 

επιφυλάσσει το µέλλον;,Νικόλαος Καραµούζης, Γκίκας Χαρδούβελης 

,Εκδόσεις Λιβάνη σελ.328-371 

� Βασικές Αρχές και Σύγχρονα Θέµατα του Χρηµατοοικονοµικού Μάνατζµεντ, 

Ζουπουνίδης Κ.,  Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα  2003 

� ∆ιεθνής Κεφαλαιαγορές Τόµος Ι- Θεωρία και Ανάλυση,Κώστας 

Συριόπουλος,Εκδόσεις Ανίκουλα, Θεσσαλονίκη 1999  

� Εισαγωγή στην τραπεζική χρηµατοοικονοµική διοικητική,Κώστας 

Μελάς,Τόµος Α',Εκδόσεις Έξαντας 

� Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορία – Θεσµοί- ∆ίκαιο,Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις 

Επαµεινώνδας Μαριάς 

� Η κεφαλαιακή επάρκεια και το νέο πλαίσιο εποπτείας των τραπεζών, Banking 

& Finance,  Κ.Ζουπουνίδης, Αγ. Λιαδάκη,Αθήνα, Ιανουάριος 2006 

� Παγκόσµιες χρηµατοπιστωτικές αγορές, Ian H. Giddy, Εκδόσεις Παπαζήση, 

1996,  

� Π∆/ΤΕ 2397/7.11.96 

� Το νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια, Basel II, Χ. Γκόρτσος εκδόσεις  

Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2006 

� ΦΕΚ Α' 73/1996/νόµος υπ' αριθ. 2396 

� ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ»των 

Σπύρου Λαπατσιώρα και Γιάννη Μηλιού,περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τεύχος 103, 2008 



124 

� ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ»των 

Σπύρου Λαπατσιώρα και Γιάννη Μηλιού,περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τεύχος 104, 2008 

� Χρήµα και Τράπεζες, Αθανάσιος Γ. Νούλας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 

Θεσσαλονίκη 2005 

 

Ξένη 

 

� Basel Committee on Banking Supervision (2010a) 

� Basel Committee on Banking Supervision (2010b) 

� Basel Committee on Banking Supervision (2010d): “Results  of the 

comprehensive quantitative impact study”, December, 

http://www.bis.org/publ/bcbs186.htm.  

� Basel Committee on Banking Supervision (1988): “International convergence of capital 

measurement and capital standards”, July, http://www.bis.org/publ/bcbsc111.htm. 

� Basel Committee on Banking Supervision (2004): Basel II: International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 

Framework, June, http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm. 

� EU Report of  Larosière Group, 2009 

� Freeman A. The future of finance:Capitalism without owners?, In Finance and 

the International Economy ,8,American Express Bank (eds.)Oxford University 

Express,1994 

� Harmon, J.A.:Rule and Prosper, Financial Times,10-03-1999 

� Kaufman G. :Bank contagion:A review of the theory and evidence,Financial 

Services Research,8 1994 

� Some steps in the right direction: A critical assessment of the de Larosiére 

report Viral Acharya,4 March 2009 

 

∆ιαδίκτυο 

 



125 

� Αξιολόγηση των πρόσφατων προτάσεων της Βασιλείας, Προβόπουλος Γ. ,28 

Ιανουαρίου 2000,διαθέσιµο στο http://www.economics.gr  

� Από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαθέσιµο στο  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_el.htm  

 

� Από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου διαθέσιµο στο 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_el.htm  

� Από τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια διαθέσιµη στο 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωπαϊκό_∆ικαστήριο#.CE.91.CF.81.CE.BC.CE.BF.CE.B4.C

E.B9.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B1 

� Από τη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέσιµο στο 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_se

rvices_general_framework/l24210_el.htm 

� Από τη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέσιµο στο 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_se

rvices_general_framework/l32056_el.htm  

� Από τη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέσιµο στο 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_el.htm 

� Βασιλεία Ι, II και III,Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος,Τεύχος 11/2011 

Μάιος ,διαθέσιµο στο 

http://www.bankofgreece.gr/BogDocumentDOMLIbraryMonthlySubject/Βασιλεία_I_II_III.

pdf 

� Βασιλεία ΙΙ και κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών,Γκόρτσος, Χ.,Μάιος 

2005,διαθέσιµο στο http://www.economia.gr 

� Βασιλεία ΙΙΙ: H αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της 

Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία µε στόχο την 

ενδυνάµωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος Χρήστος 

Γκόρτσος διαθέσιµο στο  http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/30-

z%20GORTSOS%20519-540.pdf 

� Γκόρτσος, Χ.  ,Το διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο της 

κεφαλαιακής επάρκειας,,∆εκέµβριος 2006,∆ιαθέσιµο στην: 



126 

http://www.economia.gr, 

� ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα 

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/market/legislation/article_7201_el.htm

#top  

 

� Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονοµία, πολιτικές,Νίκος Μούσης διαθέσιµο στο 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/1/?all=1   

� Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Οργάνωση -Καθήκοντα - Χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα και εποπτεία, διαθέσιµο στο www.ecb.int 

� Η επίπτωση του Νέου Πλαισίου Υπολογισµού των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 

Τραπεζών (Βασιλεία ΙΙ) στην αποτελεσµατικότητα και τη σταθερότητα του 

Τραπεζικού Συστήµατος,Φαίδωνα Καλφάογλου, διαθέσιµο στο 

http://www.epistimonikomarketing.gr/article_show.php?article_id=1349 

� H Ευρώπη σε 12 µαθήµατα , Pascal Fontaine  διαθέσιµο στο 

 http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/el.pdf 

� Θέµατα χρηµατοοικονοµικά,ποια είναι η λειτουργία και οι στόχοι της 

Επιτροπής Βασιλείας;, διαθέσιµο στο 

http://www.trapezitiki.com/Trapezitiki/showthread.php?t=8839&page=1 

� Λειτουργικός κίνδυνος – Ξαναδιαβάζοντας παλιές 

έννοιες ,Καρυδιάς Κ., ∆εκέµβριος 2006,διαθέσιµο στο http://www.economia.gr 

� Οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙ και η ναυτιλιακή πίστη, Παναγιώτου, Σ. ,1 

∆εκεµβρίου 2004,διαθέσιµο στο http://www.economics.gr 

� Οµιλία του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικολάου Χ. Γκαργκάνα, 

στο γεύµα που παρέθεσε προς τιµήν του η λέσχη Propeller Club,Γκαργκάνας, 

Ν.,19 ∆εκεµβρίου 2003,διαθέσιµο στο http://www.bankofgreece.gr 

� Οµιλία σε εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, µε 

θέµα: Το νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ & ο ρόλος  των εσωτερικών 

ελεγκτών,Γκόρτσος, Χ. ,22 Νοεµβρίου 2007,διαθέσιµο στο http://www.hba.gr 

� Πώς  αντιµετωπίζεται ο λειτουργικός   κίνδυνος, Ακκιζίδης, Γ. & Καλύβας, 

Λ.,8 Ιουνίου 2005,διαθέσιµο στο http://www.kathimerini.gr 



127 

� Σύµφωνο της Βασιλείας Ι & ΙΙ, Πετράκης, Π. ,2007,διαθέσιµο στο 

http://www.elearn.elke.uoa.gr/petrakis 

� Το χρήµα  στη σύγχρονη κοινωνία της αγοράς, ο ρόλος του τραπεζικού 

συστήµατος,∆ηµήτρης Καρανικόλας διαθέσιµο στο 

http://www.dimitriskaranikolas.gr/main.asp?ElementId=12513 

� ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Η ευρηµατική δηµιουργία του 

χρήµατος, η ιδιάζουσα λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, οι 

τραπεζικές επιδροµές, η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών και η 

ενδεχόµενη χειραγώγηση της τιµής του χρυσού, από την τραπεζική ναυαρχίδα, 

διαθέσιµο στο http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/2244.aspx 

� Τιτλοποίηση απαιτήσεων στο περιβάλλον Βασιλείας ΙΙ,Ζαγορήσιος, Ν. & 

Μαρίνος, Γ. ,∆εκέµβριος 2006,διαθέσιµο στο http://www.economia.gr 

� Το διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο της 

κεφαλαιακής επάρκειας,Γκόρτσος, Χ. ,∆εκέµβριος 2006,διαθέσιµο στο 

http://www.economia.gr 

� Τράπεζα Πειραιώς διαθέσιµο στο 

http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=280886&lang=1&nt=18&sid=&fid=280778#2  

� http://international.law.uoa.gr/programma_spoudon/fakelos/xristianos/kratikes_enisx( 

yseis_II.pdf).   


