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Σύνοψη 
 
 

Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουµε τη Βασιλεία Ι και ΙΙ, που αφορά τη 
λειτουργία των τραπεζών διεθνώς. Επίσης, θα δούµε ιστορικά την εξέλιξη του 
πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών προ της Βασιλείας, καθώς και τους οργανισµούς 
µε τους οποίους σχετίζεται. 
 

Αναλυτικότερα, ξεκινάµε από το Αµερικάνικο Κραχ του 1929 και εξετάζουµε 
τις επιπτώσεις στην αµερικάνικη και συνάµα στην ελληνική οικονοµία. Προχωράµε 
στο σύστηµα σταθερών ισοτιµιών του Bretton Woods, το οποίο µε τον τρόπο που 
εξελίχθηκε, µετέτρεψε το δολάριο από διεθνές νόµισµα σε παρεµβατικό. Συνεχίζουµε 
µε µια αναφορά στην Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, συγκεκριµένα στη σηµασία 
και στο στόχο αυτής, για να φτάσουµε στο πρώτο θεσµοθετηµένο Σύµφωνο 
Βασιλείας (1998) που απέβλεπε στην ορθή διαχείριση των κεφαλαίων των 
πιστωτικών ιδρυµάτων. Αποτελώντας η Βασιλεία Ι, κατά γενική οµολογία, ένα 
χονδροειδή τρόπο υπολογισµού των ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, κρίθηκε 
επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης των διατάξεών της, προκειµένου αυτό να 
εναρµονισθεί µε τις τρέχουσες πρακτικές της τραπεζικής αγοράς. Ερχόµενοι, λοιπόν, 
στο νέο Σύµφωνο Βασιλείας του 2004 επισηµαίνουµε τους 3 Πυλώνες αυτού, τη 
σηµασία καθενός καθώς και τις επιπτώσεις του τόσο σε συστηµικό επίπεδο όσο και 
σε επίπεδο λειτουργίας των τραπεζών. 

 
Τελειώνοντας, θέτουµε προβληµατισµό για το αν τελικά η Βασιλεία ΙΙ κάνει 

πιο αυστηρές τις τράπεζες. Η εργασία ολοκληρώνεται µε παράθεση συµπερασµάτων 
τόσο ειδικών επί του θέµατος, όσο και προσωπικών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 
 
Α.1. Η χρηµατιστηριακή κρίση του 19291 

 

Το καλοκαίρι του 1929 η Αµερική ευηµερούσε. Ο κόσµος δανειζόταν από τις 
τράπεζες για να «παίξει» στη Wall Street. Ο δείκτης Dow Jones έφθασε στο 
υψηλότερο σηµείο του, στις 381,17 µονάδες (3 Σεπτεµβρίου 1929). Οι 
χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών είχε αυξηθεί τόσο πολύ, που οι διορατικότεροι 
µιλούσαν για «φούσκα» έτοιµη να εκραγεί. 
 

Οικονοµικοί κύκλοι φοβούµενοι την κάµψη των τιµών των µετοχών άρχισαν 
να τις ρευστοποιούν. Στις 24 Οκτωβρίου του 1929, 13 εκατοµµύρια µετοχές άλλαξαν 
χέρια, αριθµός ρεκόρ για τα χρηµατιστηριακά χρονικά («Μαύρη Πέµπτη»). Πανικός 
άρχισε να καταλαµβάνει τους επενδυτές και τους χρηµατιστές. Οι µεγάλοι «παίχτες» 
της Wall Street άρχισαν να αγοράζουν µαζικά τα καλά χαρτιά (blue chips), σε µια 
προσπάθεια να συγκρατήσουν την πτώση. Τη ∆ευτέρα 28 Οκτωβρίου οι τιµές 
συνέχισαν την κατηφορική τους πορεία, µε τους επενδυτές να ξεφορτώνονται τα 
«χαρτιά» τους, µε σκοπό να αναζητήσουν πιο πρόσφορες επενδυτικές ευκαιρίες. Ο 
δείκτης χάνει 12% της αξίας του και 16,4 εκατοµµύρια µετοχές αλλάζουν χέρια. Την 
επόµενη µέρα, η Wall Street καταρρέει («Μαύρη Τρίτη»). Πολλές τράπεζες που είχαν 
τοποθετήσει τα χρήµατα των πελατών τους σε µετοχές για να αποκοµίσουν 
µεγαλύτερα κέρδη, αντιµετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήµατα και τις επόµενες µέρες 
κηρύσσουν πτώχευση. Το χρηµατιστηριακό κραχ χειροτέρευσε την ήδη εύθραυστη 
κατάσταση της αµερικανικής οικονοµίας και συνέβαλε στη Μεγάλη Οικονοµική 
Ύφεση της δεκαετίας του '30 (Great Depresssion), που έπληξε Ευρώπη και Αµερική, 
µε πτωχεύσεις εταιρειών, µαζική ανεργία και µεγάλη κεφαλαιοκρατική συγκέντρωση. 
 

Η Wall Street ανέκαµψε προσωρινά στις αρχές του 1930, για να 
κατρακυλήσει ξανά το επόµενο διάστηµα και ο δείκτης Dow Jones να φθάσει στις 
41,22 µονάδες τον Ιούλιο του 1932, στο χαµηλότερο σηµείο όλων των εποχών. Το 
1931 το Κογκρέσο συγκρότησε την Επιτροπή Πεκόρα για να µελετήσει τις αιτίες της 
χρηµατιστηριακής κρίσης και βάσει των πορισµάτων της ψήφισε το νόµο Γκλας – 
Στίγκαλ του 1933, µε τον οποίον διαχωρίστηκαν οι τράπεζες σε εµπορικές και 
επενδυτικές. 
 

Τα επόµενα χρόνια, µε βάση την εµπειρία της Wall Street, τα χρηµατιστήρια 
όλου του κόσµου πήραν µέτρα για να αποτρέψουν ένα νέο κραχ. Το κυριότερο ήταν η 
διακοπή των συνεδριάσεων σε περιόδους ραγδαίων µεταβολών της χρηµατιστηριακής 
αγοράς. 

Ελλάδα
2
: Ο Μαρκ Μαζάουερ, καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο του 

Λονδίνου, στο βιβλίο του Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του Μεσοπολέµου (πρώτη  

                                                 
1http://www.sansimera.gr/archive/articles/show.php?id=182&feature=stock_market_c
risis_1929 
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έκδοση Clarendon Press, Οξφόρδη, 1991) δείχνει πώς η παγκόσµια οικονοµική κρίση 
του 1929 δηµιούργησε ευκαιρίες για αυτάρκη οικονοµική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ως 
τότε η οικονοµία της χώρας ήταν κυρίως προσανατολισµένη στο εξαγωγικό εµπόριο 
σταφίδας, καπνού και λίγων ακόµη αγροτικών προϊόντων. Λόγω της κρίσης η Ελλάδα 
αναγκάστηκε να ακολουθήσει µια πολιτική υποκατάστασης εισαγωγών, πράγµα που 
πέτυχε ως έναν βαθµό ως τα µέσα της δεκαετίας του 1930. 

 

Α.2. Σύστηµα Σταθερών Ισοτιµιών Bretton Woods3 

Το σύστηµα σταθερών ισοτιµιών του Bretton Woods ίσχυσε από την οµώνυµη 
σύνοδο του 1944 έως και το 1971, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Richard Nixon 
εγκατέλειψε την µετατρεψιµότητα του αµερικανικού δολαρίου σε χρυσό. 

Πριν τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο ο κανόνας του χρυσού ίσχυσε για τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες στο διεθνές εµπόριο. Σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα κάθε 
χώρα καθόρισε µια συγκεκριµένη ισοτιµία του εθνικού της νοµίσµατος µε τον χρυσό. 
Το σύστηµα αυτό ίσχυσε από την αρχή του 20ου αιώνα έως και τον πρώτο παγκόσµιο 
πόλεµο, όπου σταδιακά το µοντέλο αυτό εγκαταλείφτηκε από τις χώρες που το 
ακολουθούσαν έως τότε. 

Προς το τέλος του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου, πραγµατοποιήθηκε η 
Νοµισµατική και Χρηµατοοικονοµική ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών, ευρύτερα 
γνωστή ως η ∆ιάσκεψη του Bretton Woods. Στην διάσκεψη αυτή, που διάρκεσε από 1 
έως 22 Ιουλίου του 1944, παραβρέθηκαν 730 συµµετέχοντες από 45 συµµαχικές 
χώρες. Εκεί αποφασίστηκε η δηµιουργία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 
(∆ΝΤ), της Παγκόσµιας Τράπεζας, της GATT καθώς και η υιοθέτηση του 
συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών που έγινε γνωστό ως το σύστηµα 
του Bretton Woods. 

Σκοπός της δηµιουργίας αυτού του συστήµατος ήταν η ύπαρξη ενός οµαλού 
και προβλέψιµου διεθνούς κλίµατος συναλλαγών ανάµεσα στις συµµετέχουσες 
χώρες, που θα διέπονταν από συγκεκριµένους κανόνες, µε περιορισµό των ελέγχων 
και την επίτευξη της µετατρεψιµότητας των νοµισµάτων όλων των χωρών που 
συµµετείχαν στο σύστηµα του Bretton Woods, µέσω των σταθερών 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Το σύστηµα αυτό διέφερε από το κλασικό σύστηµα του 
κανόνα του χρυσού των αρχών του 20ου αιώνα στο ότι οι ισοτιµίες των νοµισµάτων 
των χωρών που συµµετείχαν ήταν σταθερές µεν σε σχέση µε τον χρυσό, δεν ήταν 
όµως τα νοµίσµατά τους απ’ ευθείας µετατρέψιµα σε χρυσό (µετατρεψιµότητα σε 
χρυσό διατηρούσε µόνο το αµερικάνικο δολάριο). Οι υπόλοιπες χώρες καθόριζαν τις 
ισοτιµίες τους σε σχέση µε τον χρυσό µόνο έµµεσα καθώς υπολόγιζαν την σχέση 
εθνικού νοµίσµατος ανά ουγκιά χρυσού που επιθυµούσαν και όριζαν αντίστοιχα την  

                                                                                                                                            
2 Tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=13785&m=S02&aa=1 
 
3
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%
CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD_Bretton_Wo
ods 
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ισοτιµία τους µε το δολάριο. Το δολάριο έτσι έγινε «παρεµβατικό νόµισµα» για την 
διατήρηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό κάθε χώρα που συµµετείχε αναλάµβανε την 
υποχρέωση να ασκήσει τέτοια νοµισµατική πολιτική που να διατηρεί την 
συναλλαγµατική της ισοτιµία σταθερή σε µια καθορισµένη τιµή (+/- 1%) σε σχέση µε 
το δολάριο, οπότε και σε σχέση µε τον χρυσό. Για να επιτευχθεί η σταθερότητα αυτή 
οι χώρες αναλάµβαναν να αγοράσουν ή να πουλήσουν την απαραίτητη ποσότητα σε 
χρυσό ή σε συνάλλαγµα, ώστε να βρίσκεται η ισοτιµία τους µέσα στα στενά όρια του 
+/- 1% από τις κεντρικές ισοτιµίες. Ακόµα, οι επί µέρους χώρες µπορούσαν αν 
υπήρχε σχετική νοµισµατική αναγκαιότητα να προχωρήσουν σε υποτίµηση του 
εθνικού τους νοµίσµατος έως και 10% χωρίς την άδεια αλλά µε την επίβλεψη του 
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αν υπήρχε αναγκαιότητα για υποτίµηση 
µεγαλύτερη του 10% τότε έπρεπε να υπάρχει σχετική έγκριση από το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο. 

Το νέο αυτό σύστηµα καθορισµού των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά την 
επόµενη δεκαετία του 1950 άρχισε να φέρνει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µε την 
µορφή της µεγάλης ανάπτυξης του διεθνούς εµπορίου, της οικονοµικής ανάπτυξης 
και των επενδύσεων. Ταυτόχρονα όµως, οι ΗΠΑ άρχισαν να εµφανίζουν σοβαρά 
ελλείµµατα στο ισοζύγιο πληρωµών τους. Το συνεχόµενα ελλειµµατικό ισοζύγιο 
πληρωµών σήµαινε ότι όλο και µεγαλύτερη ποσότητα συναλλαγµατικών αποθεµάτων 
των ΗΠΑ και χρυσού έφευγαν προς το εξωτερικό. Τα ελλείµµατα αυτά καθώς 
συντηρούνταν επί σειρά ετών άρχισαν να δηµιουργούν αµφιβολίες στις διεθνείς 
χρηµαταγορές για την δυνατότητα που είχαν οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να µετατρέπουν 
το δολάριο σε χρυσό.  

Η ανελαστικότητα των τιµών στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και η 
γενικότερη αστάθεια στην διεθνή πολιτική και οικονοµική σκηνή προκάλεσαν 
διαδοχικές υποτιµήσεις και ανατιµήσεις των ισχυρών νοµισµάτων πράγµα που 
οδήγησε σε αστάθεια, αβεβαιότητα και την ανάγκη λήψης νοµισµατικών µέτρων από 
τις ΗΠΑ για την στήριξη του δολαρίου. Τα µέτρα αυτά όµως δεν απέδωσαν καθώς 
τόσο το ελλειµµατικό ισοζύγιο των ΗΠΑ όσο και το κλίµα της διεθνούς 
αβεβαιότητας συνέχισαν να συντηρούνται στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, και 
τελικά το 1971 µε απόφαση του προέδρου Richard Nixon, οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν 
την µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό και µαζί µ’ αυτήν το σύστηµα 
σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Bretton Woods. Έτσι αρχίζει η νεότερη 
εποχή των κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

Ελλάδα
4
: Τον Απρίλιο του 1953 η δραχµή υποτιµήθηκε κατά 50% έναντι του 

δολαρίου ΗΠΑ και η Ελλάδα προσχώρησε στο διεθνές σύστηµα του Bretton Woods. 
Το επόµενο έτος εισήχθη µια «νέα δραχµή», ισοδύναµη µε 1000 παλαιές δραχµές. Σε 
συνδυασµό µε τη σταθερότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας στο πλαίσιο του 
συστήµατος του Bretton Woods και την πιο αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική που 
ασκήθηκε, η «νέα δραχµή» συνέβαλε στη µείωση των πληθωριστικών προσδοκιών.  

 

                                                 
4 http://www.bankofgreece.gr/announcements/text_speech.asp?speechid=44 
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Α.3. Τράπεζα για ∆ιεθνείς ∆ιακανονισµούς (Bank for International Settlements –
BIS)5 
 

Η Τράπεζα για ∆ιεθνείς ∆ιακανονισµούς ( ή BIS ) είναι ένας οργανισµός που 
υπάρχει για να «προάγει τη συνεργασία µεταξύ κεντρικών τραπεζών και άλλων 
παραγόντων στην αναζήτηση της νοµισµατικής και χρηµατοοικονοµικής 
σταθερότητας». Εδρεύει στην πόλη Βασιλεία, της Ελβετίας, και ιδρύθηκε µε τη 
Συµφωνία της Χάγης το 1930. Λειτουργεί µέσω υποεπιτροπών, τις Γραµµατείες, και 
µέσω της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης όλων των µελών της. Η BIS επίσης παρέχει 
τραπεζικές υπηρεσίες, αλλά µόνο σε κεντρικές τράπεζες ή διεθνείς οργανισµούς όπως 
είναι η ίδια. 
 

Οργανισµός Κεντρικών Τραπεζών: Ως οργανισµός κεντρικών τραπεζών 
αναζητά µια πιο προβλέψιµη και διαφανή νοµισµατική πολιτική µεταξύ των 55 
κεντρικών τραπεζών-µελών του. Καθώς η νοµισµατική πολιτική καθορίζεται από 
κάθε ηγεµονία, είναι υποκείµενη σε κεντρικό και ιδιωτικό εξονυχιστικό έλεγχο των 
τραπεζικών εργασιών και δυνητικά σε κερδοσκοπία που επηρεάζει ξένες 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες και ειδικότερα τη µοίρα των οικονοµιών µε εξωτερικό 
εµπόριο. Η αποτυχία να εναρµονίσει τη νοµισµατική πολιτική µε την πραγµατικότητα 
και να κάνει νοµισµατικές τροποποιήσεις έγκαιρα, κατά προτίµηση ως µία 
ταυτόχρονη πολιτική ανάµεσα σε όλα τα 55 µέλη του και ακόµη σχετίζοντας το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF), έχουν ιστορικά οδηγήσει σε απώλειες 
δισεκατοµµυρίων. Αντίθετα µε την αντίληψη πολλών οικονοµολόγων, οι κεντρικές 
τράπεζες δεν βαθµολογούν µονοµερώς, αλλά θέτουν σκοπούς και διαµεσολαβούν 
χρησιµοποιώντας τις ογκώδεις χρηµατοοικονοµικές πηγές και ρυθµιστική δύναµή 
τους ώστε να επιτύχουν νοµισµατικούς στόχους. Ένας λόγος για τον οποίο) ο 
οργανισµός κεντρικών τραπεζών πρέπει να συντονίζει στενή πολιτική είναι για να 
διασφαλίσει ότι οι ευκαιρίες για ιδιωτικό arbitrage είναι σπάνιες και γρήγορα 
εξαλείψιµες. 
 

∆ύο διαστάσεις της νοµισµατικής πολιτικής έχουν αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες, οπότε η BIS έχει δύο συγκεκριµένους σκοπούς: 1) να κανονίζει την 
κεφαλαιακή επάρκεια και 2) να κάνει τις αποθεµατικές απαιτήσεις διαφανείς. 
 

1) Κανονίζει κεφαλαιακή επάρκεια: Η πολιτική της κεφαλαιακής επάρκειας 
ισχύει για τα ίδια κεφάλαια και τα κεφαλαιακά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό µπορεί να 
υπερεκτιµηθεί σε πολλές περιπτώσεις. Η BIS απαιτεί ο αριθµοδείκτης τραπεζικό 
κεφάλαιο προς ενεργητικό να είναι πάνω από ένα ορισµένο κατώτατο διεθνές 
επίπεδο, για την προστασία όλων των εµπλεκοµένων κεντρικών τραπεζών. Ο κύριος 
ρόλος της BIS είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας. Από µια 
διεθνή άποψη, εξασφαλίζοντας ότι η κεφαλαιακή επάρκεια είναι το πιο σηµαντικό 
πρόβληµα µεταξύ των κεντρικών τραπεζών, ο κερδοσκοπικός δανεισµός βασισµένος 
σε ανεπαρκές υποκείµενο κεφάλαιο και  ποικίλους κανόνες υποχρεώσεων προκαλεί 
οικονοµικές κρίσεις δεδοµένου ότι «το κακό χρήµα διώχνει το καλό» (νόµος του 
Gresham). 

 

                                                 
5http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_for_International_Settlements&printable=yes 
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2) Ενθαρρύνει την αποθεµατική διαφάνεια: Η αποθεµατική πολιτική είναι επίσης 
σηµαντική, ειδικά για τους καταναλωτές και την εσωτερική οικονοµία. Για να 
ασφαλίσουν τη ρευστότητα, οι τράπεζες δεν µπορούν να δηµιουργήσουν χρήµα σε 
συγκεκριµένες βιοµηχανίες ή περιοχές χωρίς όριο. Με άλλα λόγια, η προσφορά 
χρήµατος είναι -ή τουλάχιστον προτείνεται να είναι- περιορισµένη. ∆εν µπορεί να 
παρέχεται ρευστότητα στην αγορά µέσω αύξησης της προσφοράς χρήµατος 
απεριόριστα καθώς ελλοχεύει κίνδυνος πληθωριστικών τάσεων. . Για να κάνουν τις 
τραπεζικές καταθέσεις και τον τραπεζικό δανεισµό πιο ασφαλείς για τους πελάτες και 
να µειώσουν τον κίνδυνο των µαζικών αναλήψεων πανικού, οι τράπεζες απαιτείται να 
διακρατούν αποθέµατα.  
 

Η αποθεµατική πολιτική είναι πιο δύσκολο να τυποποιηθεί διότι εξαρτάται από 
τις τοπικές συνθήκες. Για διάφορους λόγους έχει γίνει αρκετά πιο δύσκολο να 
εκτιµηθούν επακριβώς τα αποθέµατα. Επίσης, το γεγονός των περιφερειακών 
διαφορών έτεινε να αποθαρρύνει την τυποποίηση οποιονδήποτε κανόνων 
αποθεµάτων στην παγκόσµια κλίµακα της BIS. Ιστορικά όντως όρισε κάποια 
πρότυπα που ευνόησαν το δανεισµό χρηµάτων σε ιδιώτες-κατόχους γης και σε 
επικερδείς επιχειρήσεις. Αυτές οι διακρίσεις που απεικονίζουν κλασικά οικονοµικά 
εκτοπίστηκαν από πολιτικές που βασίζονται σε αδιαφοροποίητες αξίες της αγοράς 
(περισσότερο συµβαδίζουν µε τα νεοκλασικά οικονοµικά). 
 

Στόχος→ ένα Χρηµατοοικονοµικό ∆ίχτυ Ασφαλείας: Ο σχετικά περιορισµένος 
ρόλος που διαδραµατίζει η BIS σήµερα δεν αντανακλά τις φιλοδοξίες της ή τον 
ιστορικό της ρόλο. Ένα «καλά σχεδιασµένο δίχτυ ασφαλείας, υποστηριζόµενο από 
ένα ισχυρό προνοητικό κανονισµό και επίβλεψη, αποτελεσµατικούς νόµους που 
επιβάλλονται και τα σωστά καθεστώτα λογιστικής και κοινοποίησης» είναι µεταξύ 
των στόχων της Τράπεζας. Για την ακρίβεια ήταν µέσα στη δικαιοδοσία της από την 
εποχή της ίδρυσής της το 1930 ως ένα µέσο για να επιβληθεί η Συνθήκη των 
Βερσαλλιών.  
 

Ιστορικά Στοιχεία: Παρά την πρόσφατη ιστορία της λήψης ενός στενού 
διαµεσολαβητικού ρόλου κεντρικών τραπεζών, η BIS αρχικά διαµορφώθηκε για να 
διευκολύνει τις µεταφορές χρηµάτων που προέκυπταν από την τακτοποίηση 
υποχρεώσεων, οι οποίες εµφανίζονταν από µια συνθήκη ειρήνης. Μετά τον πρώτο 
παγκόσµιο πόλεµο, η ανάγκη για την ύπαρξη της τράπεζας προτάθηκε το 1929 από 
την Young Committee, ως µέσο µεταφοράς των γερµανικών πληρωµών 
επιδιορθώσεων. Το σχέδιο συµφωνήθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους σε ένα 
συνέδριο στη Χάγη και συντάχθηκε ένας καταστατικός χάρτης στο Baden Baden το 
Νοέµβριο. Το καταστατικό υιοθετήθηκε σε ένα δεύτερο συνέδριο στη Χάγη στις 20 
Ιανουαρίου του 1930. 
 

Η BIS αρχικά ήταν ιδιοκτησία των κυβερνήσεων και των ιδιωτών, από τότε που 
οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και η Γαλλία αποφάσισαν να πουλήσουν 
µερικές από τις µετοχές τους σε ιδιώτες επενδυτές. Οι µετοχές της 
διαπραγµατεύτηκαν στα χρηµατιστήρια και έκαναν την Τράπεζα έναν µοναδικό 
οργανισµό: ένας διεθνής οργανισµός (µε την τεχνική έννοια του διεθνούς δικαίου) 
όµως µε ιδιώτες µετόχους. Στα πιο πρόσφατα χρόνια, η BIS έχει αγοράσει επιθετικά 
όλες τις µετοχές της  που κατείχαν οι ιδιώτες και τώρα είναι εν πλήρη κυριότητα στις 
κεντρικές τράπεζες-µέλη της. 
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Ρόλος στην Εποπτεία των Τραπεζών: Η BIS παρέχει στην Επιτροπή της Βασιλείας 
τη δωδεκαµελή Γραµµατεία της και µε αυτή έχει διαδραµατίσει έναν κεντρικό ρόλο 
στην καθιέρωση των Συµφώνων της Βασιλείας του 1988 και του 2004. Παραµένουν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ανωτέρων υπαλλήλων των Η.Π.Α., της Ε.Ε. και των 
Η.Ε. σχετικά µε το βαθµό ελέγχου της κεφαλαιακής επάρκειας και των αποθεµάτων, 
τον οποίο οι παγκόσµιες τραπεζικές εργασίες απαιτούν σήµερα. 
 
 
Α.4. Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών (Basel Committee 
on Banking Supervision) 
 

Η Επιτροπή της Βασιλείας είναι ένας οργανισµός που δηµιουργήθηκε από 
τους κεντρικούς τραπεζίτες της Οµάδας των ∆έκα Χωρών (G-10). Συστάθηκε το 
1974 και συναντάται τακτικά τέσσερις φορές το έτος στην Τράπεζα για ∆ιεθνείς 
∆ιακανονισµούς, όπου είναι µόνιµα εγκατεστηµένη η δωδεκαµελής Γραµµατεία. 
Πήρε το όνοµά της από την ελβετική πόλη Βασιλεία. Το σύνολο των µελών της 
συναποτελείται από ανώτερους αντιπροσώπους των τραπεζικών εποπτικών αρχών και 
κεντρικών τραπεζών από χώρες της G-10 (Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Ολλανδία 
και Σουηδία) και από αντιπροσώπους του Λουξεµβούργου και της Ισπανίας.6  
 

Η Επιτροπή της Βασιλείας διατυπώνει γενικά εποπτικά πρότυπα και γενικά 
πλαίσια και προτείνει θέµατα καλύτερης πρακτικής σχετικά µε την τραπεζική 
εποπτεία, µε την προσδοκία ότι οι αρχές των µελών της - αλλά και των άλλων κρατών 
- θα οδεύσουν προς την εφαρµογή τους µέσω των δικών τους εθνικών συστηµάτων, 
είτε είναι σε επίσηµη µορφή είτε σε άλλη.7 
 

Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να ενθαρρύνει τη σύγκλιση προς κοινές 
προσεγγίσεις και πρότυπα. Ο Dieter Kerwer αναφέρει ότι «η Επιτροπή της Βασιλείας 
για την Εποπτεία των Τραπεζών δεν είναι ένας κλασικός πολυµερής οργανισµός. ∆εν 
έχει καµία ιδρυτική συνθήκη και δεν εκδίδει δεσµευτικούς κανονισµούς. Κατά 
µείζονα λόγο, η κύρια λειτουργία της είναι να δρα ως ένα ανεπίσηµο ελεύθερο βήµα 
(forum) ώστε να βρίσκει λύσεις πολιτικής και να γνωστοποιεί πρότυπα».8 
 

Ο νυν Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Nout Wellink (Πρόεδρος της 
Τράπεζας της Ολλανδίας), ο οποίος διαδέχθηκε τον Jaime Caruana της Τράπεζας της 
Ισπανίας την 1η Ιουλίου του 2006.9 
 

Σύµφωνα της Βασιλείας
10
: Οι Βασιλεία Ι και Βασιλεία ΙΙ εκδόθηκαν από την 

Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών. Η Επιτροπή δεν έχει τη 
δικαιοδοσία να επιβάλλει προτάσεις, παρόλο που τα περισσότερα κράτη-µέλη (και 
άλλες χώρες) τείνουν να ενσωµατώνουν τις πολιτικές της. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
εισηγήσεις επιβάλλονται µέσω εθνικών (ή ευρωπαϊκών στην περίπτωση της Ελλάδας) 
νόµων και κανονισµών, παρά ως αποτέλεσµα συστάσεων της Επιτροπής. 

                                                 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Commitee_on_Banking_Supervision 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Commitee_on_Banking_Supervision 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Commitee_on_Banking_Supervision 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Commitee_on_Banking_Supervision 
10 http://www.bis.org : The site of the Bank of International Settlements 
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Τοιουτοτρόπως, κάποια στιγµή µπορεί να “περάσουν” µεταξύ υποδείξεων και 
εφαρµογής ως νόµοι σε εθνικό επίπεδο. 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ι 

Παρασκήνιο: Βασιλεία Ι είναι ο όρος που αναφέρεται σε ένα κύκλο 
διαβουλεύσεων από κεντρικούς τραπεζίτες από όλο τον κόσµο. Το 1988, η Επιτροπή 
της Βασιλείας έκδωσε ένα σύνολο απαιτήσεων για ελάχιστη Κεφαλαιακή Επάρκεια 
των τραπεζών. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως Σύµφωνο της Βασιλείας του 1988 και 
επιβλήθηκε δια νόµου στην Οµάδα των ∆έκα Χωρών το 1992, µε τις Ιαπωνικές 
τράπεζες να επιτρέπουν µια εκτεταµένη µεταβατική περίοδο.11  

Η πρακτική της ∆ιαχείρισης Κινδύνων στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
εξελίχθηκε ταχύτατα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως σήµερα. Οι σηµαντικοί 
λόγοι που έγινε κάτι τέτοιο ήταν κυρίως 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. Ο βασικός παράγοντας για την προώθηση και την ανάπτυξη της 
πρακτικής της ∆ιαχείρισης Κινδύνων ήταν οι ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από το 
συνεχώς εξελισσόµενο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, καθώς επίσης και από τις 
πιέσεις που ασκήθηκαν σε εποπτικό επίπεδο από τις εθνικές αρχές λόγω των 
προβληµάτων και της αστάθειας εκείνης της εποχής.12 

Η ∆ιαχείριση Κινδύνων στα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα ακολούθησε µε 
καθυστέρηση αυτές τις εξελίξεις παγκοσµίως. Η αύξηση των πτωχεύσεων στα 
τραπεζικά ιδρύµατα κυρίως τη δεκαετία του 1970 οδήγησε τις αρχές να εισάγουν 
θεσµούς και κανόνες σχετικά µε την Κεφαλαιακή Επάρκεια. Οι κεφαλαιακές 
απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου προήλθαν κυρίως από την έλλειψη 
σωστής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου των ιδρυµάτων.13 

Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή σχηµατίστηκε ως απάντηση στην ρυπαρή 
ρευστότητα µιας Κολωνικής τράπεζας το 1974. Στις 26 Ιουνίου του 1974, ένας 
αριθµός τραπεζών είχε κυκλοφορήσει Γερµανικά Μάρκα στην τράπεζα Herstatt σε 
αντάλλαγµα µε πληρωµές σε ∆ολάρια στη Νέα Υόρκη. Εξαιτίας της διαφοράς στη 
χρονική ζώνη, υπήρξε µία χρονική υστέρηση στην πληρωµή του ∆ολαρίου στις 
οµόλογες τράπεζες και κατά τη διάρκεια αυτού του κενού και πριν οι πληρωµές του 

                                                 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_I 
12 http://elearn.elke.uoa.gr/petrakis, σύνδεσµος Tutorials Announcements, σηµειώσεις «Ειδικά Θέµατα 
Τραπεζικής»  
13 http://elearn.elke.uoa.gr/petrakis, σύνδεσµος Tutorials Announcements, σηµειώσεις «Ειδικά Θέµατα 
Τραπεζικής» 
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∆ολαρίου επηρεαστούν στη Νέα Υόρκη, η τράπεζα Herstatt ρευστοποιήθηκε από 
Γερµανούς ρυθµιστές.14 

Κύριο Πλαίσιο Εργασίας: Η Βασιλεία Ι αρχικά επικεντρώθηκε στον πιστωτικό 
κίνδυνο. Στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών ταξινοµήθηκαν και 
οµαδοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες µε βάση τον πιστωτικό κίνδυνο, έχοντας βάρος 
κινδύνου µηδέν (για παράδειγµα το εγχώριο κυρίαρχο χρέος), δέκα, είκοσι, πενήντα 
και ως εκατό τοις εκατό (αυτή η κατηγορία έχει ως παράδειγµα το δηµόσιο χρέος). 
Τράπεζες µε διεθνή παρουσία απαιτείται να διαθέτουν κεφάλαιο ίσο µε το 8% των 
κινδυνοβαρών στοιχείων του ενεργητικού τους.15 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας για τη ∆ιαχείριση Κινδύνων που τέθηκε από 
τις Εποπτικές Αρχές είναι η Κεφαλαιακή Επάρκεια, που στοχεύει να θέσει ελάχιστο 
επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να έχει κάθε πιστωτικό ίδρυµα σε σχέση µε τον 
αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο. Είναι πρώτη φορά που συνδέεται το ύψος των 
Ιδίων Κεφαλαίων µε τον Πιστωτικό Κίνδυνο και καθιερώνεται ο συντελεστής 
φερεγγυότητας για την αντιµετώπιση του Πιστωτικού Κινδύνου. Ο Συντελεστής 
Φερεγγυότητας ορίζεται ως ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων του Πιστωτικού Ιδρύµατος 
προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός ισολογισµού στοιχεία σταθµισµένα µε 
τον κίνδυνό τους. Η ελάχιστη τιµή του Συντελεστή καθιερώθηκε στο 8% και είναι 
σχεδιασµένος να καλύπτει τον κίνδυνο µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του 
αντισυµβαλλόµενου σε όλες τις µορφές.16 

Έτσι το Σύµφωνο της Βασιλείας επέβαλλε ένα ελάχιστο ενιαίο δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας, 8%, και εναρµόνισε για πρώτη φορά το διεθνές εποπτικό 
σύστηµα. Ο υπολογισµός του προκύπτει µε τον ίδιο τρόπο, όπως και ο συντελεστής 
φερεγγυότητας, µόνο που σε αυτή την αναθεώρηση προστέθηκαν στο Σταθµισµένο 
Ενεργητικό στοιχεία από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, ώστε να αντιπροσωπεύεται 
και ο κίνδυνος αγοράς επιπλέον του Πιστωτικού Κινδύνου. Τα στοιχεία αυτά 
σταθµίζονται ανάλογα µε τον κίνδυνο που προέρχεται από τη µεταβολή τιµών 
συναλλάγµατος, µετοχών, επιτοκίων και άλλων παραµέτρων της αγοράς.17  

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.18  

Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι η εποπτεία του Κινδύνου Αγοράς είναι 
πιο περίπλοκη από αυτή του Πιστωτικού Κινδύνου επειδή υπάρχει πιθανότητα 
                                                 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_I 
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_I 
16 http://elearn.elke.uoa.gr/petrakis, σύνδεσµος Tutorials Announcements, σηµειώσεις «Ειδικά Θέµατα 
Τραπεζικής» 
17 http://elearn.elke.uoa.gr/petrakis, σύνδεσµος Tutorials Announcements, σηµειώσεις «Ειδικά Θέµατα 
Τραπεζικής» 
18 http://elearn.elke.uoa.gr/petrakis, σύνδεσµος Tutorials Announcements, σηµειώσεις «Ειδικά Θέµατα 
Τραπεζικής» 
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σφάλµατος µε τη διπλή µέτρηση κινδύνου, αφού δεν πρόκειται για αθροιστική. Είναι 
γνωστό ότι ο βασικός τρόπος αντιµετώπισης κινδύνου σε χαρτοφυλάκιο είναι η 
διαφοροποίησή του. Για παράδειγµα, ο κίνδυνος αγοράς σε ένα χαρτοφυλάκιο που 
αποτελείται από 2 µετοχές δεν ισούται µε το αλγεβρικό άθροισµα των κινδύνων 
αγοράς 2 χαρτοφυλακίων που το καθένα αποτελείται από µία από τις δύο µετοχές. Οι 
εποπτικές αρχές πρέπει εποµένως να επιτρέψουν το συµψηφισµό θέσεων σε 
αξιόγραφα µε υψηλή αρνητική συσχέτιση ώστε να αναγνωρίζουν τη βασική τεχνική 
αντιστάθµισης κινδύνου. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε το Σύµφωνο της 
Επιτροπής της Βασιλείας το 1996 επιτρέποντας στα Πιστωτικά ιδρύµατα να 
χρησιµοποιούν εσωτερικά µοντέλα βασισµένα στη µεθοδολογία της Μέγιστης 
∆υνητικής Ζηµίας. Η µέθοδος αυτή µας δίνει αποτελέσµατα που αφορούν τον 
υπολογισµό του Κινδύνου Αγοράς ενός χαρτοφυλακίου και των συνεπαγόµενων 
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. Η συνθήκη αυτή έγινε νόµος στις περισσότερες 
Ευρωπαϊκές χώρες τον Ιούνιο του 1998, ενώ στην Ελλάδα ψηφίσθηκε αργότερα.19 

Στη δεκαετία του 1990 εµφανίστηκαν περιπτώσεις καταστροφικών ζηµιών σε 
Πιστωτικά Ιδρύµατα εξαιτίας κινδύνων που δεν προέρχονταν ούτε από αθέτηση 
εκπλήρωσης υποχρέωσης από αντισυµβαλλόµενο ούτε από µεγάλη µεταβλητότητα 
παραγόντων αγοράς, αλλά 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.20 

Τα αποτελέσµατα από την επιβολή των κανόνων του Συµφώνου ήταν 
σηµαντικά και δεν άργησαν να φανούν στο τραπεζικό σύστηµα µε την αύξηση των 
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς επίσης και µε τη δηµιουργία εποπτικών 
συνθηκών ισότιµου ανταγωνισµού. Παρ’ όλα αυτά όµως, µε τις νέες εξελίξεις ήταν 
απαραίτητη η αναθεώρησή του. Σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις 
περιόρισαν την αποτελεσµατικότητά του, καθώς ουσιαστικά βασιζόταν σε µια όχι και 
τόσο ευέλικτη µεθοδολογία σταθµίσεων πιστωτικού κινδύνου.21  

Η απουσία σηµαντικών διαφοροποιήσεων των κεφαλαιακών απαιτήσεων, 
ανάλογα µε το ύψος του κινδύνου, οδήγησε πολλές τράπεζες στη χρήση του 
«εποπτικού arbitrage». Σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνεται η αύξηση των 
περιθωρίων κέρδους των επιχειρηµατικών δανείων χαµηλής διαβάθµισης, χωρίς την 
ταυτόχρονη αύξηση των απαιτούµενων κεφαλαίων. Έτσι, η ποιότητα του 
χαρτοφυλακίου δανείων µιας τράπεζας υποβαθµίζεται, χωρίς την παράλληλη αύξηση 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των προβλέψεων.22 

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 

                                                 
19 http://elearn.elke.uoa.gr/petrakis, σύνδεσµος Tutorials Announcements, σηµειώσεις «Ειδικά Θέµατα 
Τραπεζικής» 
20 http://elearn.elke.uoa.gr/petrakis, σύνδεσµος Tutorials Announcements, σηµειώσεις «Ειδικά Θέµατα 
Τραπεζικής» 
21 http://elearn.elke.uoa.gr/petrakis, σύνδεσµος Tutorials Announcements, σηµειώσεις «Ειδικά Θέµατα 
Τραπεζικής» 
22 http://elearn.elke.uoa.gr/petrakis, σύνδεσµος Tutorials Announcements, σηµειώσεις «Ειδικά Θέµατα 
Τραπεζικής» 
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βασική µεθοδολογία του πρώτου αναθεωρηµένου Συµφώνου της Βασιλείας αφορά 
άµεσα τα εποπτικά ιδία κεφάλαια. Οι σταθµίσεις πιστωτικού κινδύνου ορίζονται ανά 
κατηγορία οφειλέτου, δηλαδή µικρότερου πιστωτικού κινδύνου είναι οι Κεντρικές 
Κυβερνήσεις και Κεντρικές Τράπεζες, και στη συνέχεια ακολουθούν τα Πιστωτικά 
Ιδρύµατα και οι Επιχειρήσεις. Επίσης, οι σταθµίσεις πιστωτικού κινδύνου για έκθεση 
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. Επίσης, οι βραχυπρόθεσµες διατραπεζικές 
τοποθετήσεις ορίζονται σε 12 µήνες.23 

Από το 1988 αυτό το πλαίσιο έχει σταδιακά παρουσιαστεί στα 13 µέλη της G-
10 -πρόσφατα περιέλαβε 3 χώρες-. Πολλές άλλες χώρες, αριθµούµενες πάνω από 
100, έχουν υιοθετήσει τουλάχιστον κατ’ όνοµα τις αρχές που υπαγορεύονται από τη 
Βασιλεία Ι. Η αποτελεσµατικότητα µε την οποία εφαρµόζονται, ποικίλλει ακόµη και 
µεταξύ κρατών της G-10.24 

Η ανάγκη τροποποίησης του Συµφώνου του 1988: Το σύµφωνο για την 
κεφαλαιακή επάρκεια του 1988 αποτέλεσε κατά το παρελθόν αντικείµενο έντονης 
κριτικής. Η εν λόγω κριτική προερχόταν  
• τόσο από τις εποπτικές αρχές (υπό α),  
• όσο και από τις εποπτευόµενες τράπεζες (υπό β).  
 
(α) Η κριτική των εποπτικών αρχών εστίαζε στα εξής σηµεία:  
 
• στην απουσία κεφαλαιακών απαιτήσεων για άλλους κινδύνους πέραν του 
πιστωτικού και του κινδύνου αγοράς, και  
 
• στην παροχή δυνατότητας αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων (regulatory capital 
arbitrage).  
 
(β) Η κριτική των τραπεζών αφορούσε τα εξής:  
 
• την περιορισµένη «ευαισθησία» των συντελεστών στάθµισης πιστωτικού κινδύνου 
σε σχέση µε τον πραγµατικά αναλαµβανόµενο κίνδυνο,  
 
• την, ως απόρροια του προηγούµενου, µη σύγκλιση του ύψους των εποπτικών ιδίων 
κεφαλαίων (regulatory capital) µε τα ίδια κεφάλαια που παρακρατούν οι τράπεζες για 
προληπτικούς λόγους, και  
 
• τη µη ευρεία αναγνώριση των αποτελεσµάτων των τεχνικών µείωσης του 
πιστωτικού κινδύνου. 

                                                 
23 http://elearn.elke.uoa.gr/petrakis, σύνδεσµος Tutorials Announcements, σηµειώσεις «Ειδικά Θέµατα 
Τραπεζικής» 
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_I 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ. 

  Η Επιτροπή της Βασιλείας, έχοντας εντοπίσει την ανάγκη τροποποίησης των 
διατάξεων του αρχικού Συµφώνου, προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις τρέχουσες 
πρακτικές της τραπεζικής αγοράς προχώρησε από το 1999 σε εκτεταµένες 
διαβουλεύσεις µε τους φορείς της αγοράς για την τροποποίηση του αρχικού 
Συµφώνου. Η έκδοση του τελικού κειµένου πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2004 
και προγραµµατίσθηκε να τεθεί σε εφαρµογή το 2007. Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη 
των διαπραγµατεύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
 

Οι στόχοι του νέου Συµφώνου: Οι βασικοί στόχοι του νέου Συµφώνου 
συνίστανται στα ακόλουθα:  
 
• απόδοση έµφασης στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και στη διαφάνεια της 
αγοράς,  
• επαρκή κάλυψη του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών και µη κινδύνων βάσει των 
διατάξεων του 1ου και 2ου πυλώνα, και  
 
• σταδιακή σύγκλιση του ύψους των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων µε το οικονοµικό 
κεφάλαιο µέσω της αναγνώρισης από τις εποπτικές αρχές της αποτίµησης του 
κινδύνου που πραγµατοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες. 
  

Σηµείωση 1: Ο τελευταίος στόχος, δηλαδή η επίτευξη µεγαλύτερης 
ευαισθησίας ως προς τον κίνδυνο των µεθόδων υπολογισµού κεφαλαιακών 
απαιτήσεων, δεν θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των συνολικών κεφαλαιακών 
απαιτήσεων αλλά την ορθότερη ανακατανοµή τους. Ειδικότερα, η όποια µείωση 
κεφαλαιακών υποχρεώσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισταθµίζεται από τη νέα 
απαίτηση για το λειτουργικό κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα τίθενται ελάχιστα όρια 
κεφαλαιακών υποχρεώσεων τα πρώτα έτη εφαρµογής σε σχέση µε το ισχύον πλαίσιο.  
 

Η διάρθρωση του νέου Συµφώνου: Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της 
Βασιλείας διακρίνονται σε τρεις θεµατικές ενότητες ή, κατά τη φρασεολογία της 
Επιτροπής της Βασιλείας, πυλώνες: 
 
• τροποποίηση του πλαισίου υπολογισµού ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων 
έναντι του πιστωτικού κινδύνου –µε την προσθήκη απαιτήσεων για κάλυψη έναντι 
του λειτουργικού κινδύνου,  
 
• καθιέρωση διαδικασιών για τον έλεγχο σε µόνιµη βάση της επάρκειας των ιδίων 
κεφαλαίων των τραπεζών από τις εποπτικές αρχές, και  
 
• ενδυνάµωση της πειθαρχίας που επιβάλλει η αγορά στις τράπεζες µέσω της 
καθιέρωσης κανόνων δηµοσίευσης οικονοµικών και άλλων στοιχείων.  
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Οι τρεις αυτοί πυλώνες του νέου Συµφώνου είναι αµοιβαίως 

αλληλοενισχυόµενοι: 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. 
 

Ο πρώτος πυλώνας του νέου Σύµφωνου επιφέρει τις εξής αλλαγές στο ισχύον 
πλαίσιο: 
 
(α) Tροποποιεί την ισχύουσα τυποποιηµένη µέθοδο (standardized approach) για τον 
υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η νέα τυποποιηµένη µέθοδος διατηρεί τη 
λογική της υφιστάµενης µεθόδου µε την απόδοση προκαθορισµένων συντελεστών 
στάθµισης κινδύνου. Εντούτοις επιτυγχάνει µεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον 
κίνδυνο, στο µέτρο που οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται ανάλογα µε τη 
διαβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυµβαλλοµένου.  
 
(β) Aναγνωρίζει τη µέθοδο υπολογισµού βάσει εσωτερικών συστηµάτων διαβάθµισης 
(internal ratings based approach), µέθοδο η οποία παρέχει στις τράπεζες δύο 
εναλλακτικούς τρόπους υπολογισµού, ανάλογα µε το βαθµό εξέλιξης των 
εσωτερικών τους συστηµάτων διαβάθµισης κινδύνου: 
• τη θεµελιώδη µέθοδο ( foundation approach) και, 
• την προηγµένη µέθοδο (advanced approach). 
Επισηµαίνεται στο πλαίσιο αυτό ότι για το χαρτοφυλάκιο λιανικής (καταναλωτικά 
και στεγαστικά δάνεια) τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να χρησιµοποιήσουν µόνο 
την προηγµένη µέθοδο. 
 

Για κάθε άνοιγµα οι τράπεζες θα χρησιµοποιούν συγκεκριµένες παραµέτρους-
εισροές πιστωτικού κινδύνου. Αναλυτικά οι εν λόγω παράµετροι περιλαµβάνουν: 
• την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένου (Probability of 
Default - PD), 

 
• τη ζηµιά σε περίπτωση αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρέωσης 

αντισυµβαλλοµένου (Loss Given Default - LGD), 

 
• την έκθεση έναντι του αντισυµβαλλοµένου (Exposure At Default - EAD), και 

 
• την εναποµείνασα διάρκεια έως τη λήξη (Maturity - M). 

 
Στην περίπτωση της θεµελιώδους µεθόδου, οι τράπεζες προσδιορίζουν µόνον την 
παράµετρο της αθέτησης υποχρεώσεων (PD) – ενώ στην εξελιγµένη προσέγγιση το 
σύνολο των παραµέτρων.  
 
(γ) ∆ιαµορφώνεται αναλυτικό πλαίσιο για την εποπτική µεταχείριση των 
τιτλοποιηµένων απαιτήσεων (πλαίσιο που εξέλιπε εντελώς από το αρχικό Σύµφωνο). 
 
(δ) Oι τράπεζες που πληρούν προϋποθέσεις θα µπορούν να χρησιµοποιούν µεθόδους 
άµβλυνσης του κινδύνου για να µειώσουν τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις τους, όπως:  
• τις εξασφαλίσεις,  
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• τις εγγυήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα, και  
• το συµψηφισµό στοιχείων εντός ισολογισµού.  
 
(ε) Τέλος, εισάγονται για πρώτη φορά κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 
λειτουργικού κινδύνου.  
Ο λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος άµεσων ή έµµεσων ζηµιών που 
έχουν ως αιτία: 
• την ανεπάρκεια/αποτυχία/ακαταλληλότητα των θεσπισµένων εσωτερικών 
διαδικασιών και συστηµάτων,  
 
• τον ανθρώπινο παράγοντα, ή  
 
• εξωτερικά αίτια.  
 

Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει τρεις εναλλακτικές µεθόδους για τον 
υπολογισµό των κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου:  
 
• τη µέθοδο του βασικού δείκτη (basic indicator approach): Οι Τράπεζες που 

εφαρµόζουν αυτή τη µέθοδο θα πρέπει να υπολογίζουν εποπτικά κεφάλαια ως 

ποσοστό του gross income µε βάση τον παρακάτω τύπο: ( Πηγή : Σηµειώσεις επί της 

«Βασιλείας Ι και ΙΙ» του Καθηγητή και Προέδρου του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ, κου Π. 

Πετράκη, στην ιστοσελίδα elearn.elke.uoa.gr_tutorials/Petrakis.doc) 

KBIA = GI * a 

- όπου KBIA είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στην Basic Indicator Approach 

για τον λειτουργικό κίνδυνο 

- a = 15% (η Επιτροπή µελετά την τελική τιµή αυτού του συντελεστή) 

- GI ο µέσος όρος του gross income των τριών τελευταίων χρόνων. Για τον 

ορισµό του gross income έχει δοθεί ο παρακάτω τύπος: 

 

GI = net interest income + net result of fees and commissions + net result of financial 

operations + other income excluding extraordinary or irregular items and 

profits/losses from sales of securities in banking book. 

 

∆εν υπάρχουν κριτήρια για την εφαρµογή της µεθόδου, ωστόσο όλες οι 

Τράπεζες αναµένεται να εφαρµόσουν τις προδιαγραφές για “Sound Practices for the 

Management and Supervision of Operational Risk” που εξέδωσε η επιτροπή τον 

Φεβρουάριο του 2003. Ο οικονοµικός δείκτης είναι αντιπροσωπευτικός της 

δραστηριότητας του τραπεζικού ιδρύµατος και συνεπώς και της αντίστοιχης έκθεσης 

στο λειτουργικό κίνδυνο. 
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• την τυποποιηµένη µέθοδο (standardized approach) καθώς και εναλλακτική 

τυποποιηµένη µέθοδο µόνο για τις δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής και 

χορηγήσεων: σε αυτήν προτείνεται εξειδίκευση των συντελεστών κατά τραπεζική 

δραστηριότητα και χρήση διαφορετικών οικονοµικών δεικτών κατά περίπτωση. 

 

Οι Τράπεζες σύµφωνα µε αυτή την εναλλακτική λύση, χωρίζουν τις δραστηριότητες 

τους σε οκτώ βασικές κατηγορίες (business lines). Τα εποπτικά κεφάλαια για το 

λειτουργικό κίνδυνο υπολογίζονται ως ποσοστό του gross income για κάθε business 

line µε βάση τον παρακάτω τύπο: (Πηγή: Σηµειώσεις επί της «Βασιλείας Ι και ΙΙ» του 

Καθηγητή και Προέδρου του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ, κου Π. Πετράκη, στην ιστοσελίδα 

elearn.elke.uoa.gr_tutorials/Petrakis.doc) 

 

ΚTSA = Σ(GI1-8 * b1-8) 

 

- όπου ΚTSA  οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στην Standardized Approach 

- b1-8 = ποσοστό για κάθε business line, 

- GI1-8 = ο µέσος όρος του gross income των τριών τελευταίων χρόνων για 

κάθε business line. 

 

 

• τη µέθοδο της προηγµένης µέτρησης (advanced measurement approach): Οι 

τράπεζες σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

µε βάση την δική τους µεθοδολογία αποτίµησης λειτουργικών κινδύνων. Για να 

εφαρµοσθεί η µεθοδολογία θα πρέπει να εκπληρώνονται µια σειρά από ποιοτικά και 

ποσοτικά κριτήρια. Οι τράπεζες που θα ακολουθήσουν αυτή την εναλλακτική λύση 

θα πρέπει να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις λαµβάνοντας υπ’ όψιν 

τον τρόπο κατανοµής των τραπεζικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την 

προηγούµενη µέθοδο, υπολογίζει από ιστορικά δεδοµένα και για συγκεκριµένες 

παραµέτρους την πιθανότητα να συµβούν ανάλογες περιπτώσεις σε κάποιο βάθος 

χρόνου και τη µέση απώλεια ανά περίπτωση. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των 

τραπεζών που εφαρµόζουν αυτή τη λύση δεν µπορούν να είναι µικρότερες από το 

75% των κεφαλαιακών απαιτήσεων που θα υπολογίζονταν σύµφωνα µε την 
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Standardized µέθοδο. (Πηγή : Σηµειώσεις επί της «Βασιλείας Ι και ΙΙ» του Καθηγητή 

και Προέδρου του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ, κου Π. Πετράκη, στην ιστοσελίδα 

elearn.elke.uoa.gr_tutorials/Petrakis.doc) 

 

Όσον αφορά τις τράπεζες, αυτές επιλέγουν τη µέθοδο αξιολόγησης του 

λειτουργικού κινδύνου ανάλογα µε τις εσωτερικές τους διαδικασίες και τα 

τεχνολογικά µέσα που διαθέτουν. Όµως, ενθαρρύνονται να κινηθούν προς την 

υιοθέτηση των πιο εξελιγµένων µεθόδων όσο περισσότερο αναβαθµίζουν τις 

εσωτερικές τους διαδικασίες και τα συστήµατα αποτίµησης λειτουργικού κινδύνου. Η 

µέθοδος που θα επιλέγεται, θα πρέπει να αντιστοιχεί στη συνθετότητα των 

δραστηριοτήτων τους. Και τέλος επιτρέπεται η χρησιµοποίηση διαφορετικών 

µεθόδων για διαφορετικές µονάδες δραστηριότητας. (Πηγή : Σηµειώσεις επί της 

«Βασιλείας Ι και ΙΙ» του Καθηγητή και Προέδρου του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ, κου 

Π.Πετράκη, στην ιστοσελίδα elearn.elke.uoa.gr_tutorials/Petrakis.doc) 

 

Η διαδικασία της εποπτικής εξέτασης (supervisory review process) 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 ενέχουν µεγαλύτερο συστηµικό κίνδυνο. 
 

Ο δεύτερος πυλώνας αρθρώνεται γύρω από τέσσερις βασικές αρχές: 
 

• 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 καθ’ υπέρβαση του ελαχίστου ορίου (8%) σε 
συγκεκριµένα πιστωτικά ιδρύµατα. 
 
• Καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέµβασης των εποπτικών αρχών σε περίπτωση 
επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού ιδρύµατος. 
 
 

Οι διατάξεις του δεύτερου πυλώνα εστιάζουν στις εξής θεµατικές ενότητες: 
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• µεταχείριση κινδύνων που δεν αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα 
(π.χ. κίνδυνος εισοδήµατος επιτοκίων, µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, κίνδυνος 
ρευστότητας, στρατηγικός κίνδυνος κ.λ.π.), 
 
• αντιµετώπιση παραγόντων που δεν τελούν υπό τον έλεγχο του πιστωτικού 
ιδρύµατος (διακυµάνσεις οικονοµικού κύκλου), και 
 
• έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για την υιοθέτηση των εξελιγµένων 
µεθόδων. 
 

Ο τρίτος πυλώνας του νέου Συµφώνου αφορά στην 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 πυλώνα ΙΙΙ 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. Η αιτιολογική βάση των 
ρυθµίσεων του τρίτου πυλώνα ερείδεται και στην εκτεταµένη ευχέρεια που παρέχει 
το νέο Σύµφωνο στις τράπεζες αναφορικά µε τις µεθόδους εσωτερικών 
διαβαθµίσεων. Άλλωστε κάποιες εκ των υποχρεώσεων δηµοσιοποίησης αποτελούν 
προϋπόθεση για τη χρήση ορισµένων µεθόδων. 
 

Οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης αφορούν σε γενικές γραµµές: (Πηγή: «Οι 
συνέπειες της Βασιλείας ΙΙ για δανειολήπτες και δανειζόµενους». Άρθρο του 
Οργανωτικού Γραµµατέα της ΟΤΟΕ, κου Ζώη Πεπέ, δηµοσιευµένο στην 
www.capital.gr) 
 
• 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. 
 

Συνοπτικά οι 3 πυλώνες: 
 
∆οµή νέου Συµφώνου 

Πυλώνας Ι Πυλώνας ΙΙ Πυλώνας ΙΙΙ 

Τροποποίηση πλαισίου υπολογισµού 

ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου µε την 

προσθήκη απαιτήσεων για την κάλυψη 

και του λειτουργικού κινδύνου 

∆ιαδικασίες για τον έλεγχο σε µόνιµη 

βάση της επάρκειας των ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών 

Γνωστοποίηση πληροφοριών µε 

σκοπό την ενδυνάµωση της 

πειθαρχίας που επιβάλλει η αγορά 

στις τράπεζες 

 
   ΠΗΓΗ:: «Οι συνέπειες της Βασιλείας ΙΙ για δανειολήπτες και δανειζόµενους». Άρθρο του Οργανωτικού 

Γραµµατέα της ΟΤΟΕ, κου Ζώη Πεπέ, δηµοσιευµένο στην www.capital.gr 

 

Σηµείωση 2 (Επί του Πυλώνα Ι): 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 
σταθµιστεί ανάλογα µε τον κίνδυνο που έχει αποφασιστεί ότι τους αντιστοιχεί. 
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∆ηλαδή ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε τα σηµερινά δεδοµένα ως εξής: 

                            
   
 
 
(Με δεδοµένους συντελεστές στάθµισης κινδύνων) 
Ο εν λόγω δείκτης πρέπει να είναι > 8 % 
 
Ο ίδιος δείκτης µετά την εφαρµογή του νέου συµφώνου υπολογίζεται ως εξής:  
 
 

 

 

 

 

Ο εν λόγω δείκτης επίσης πρέπει να είναι > 8 % 
 
(ΠΗΓΗ:: «Οι συνέπειες της Βασιλείας ΙΙ για δανειολήπτες και δανειζόµενους». 
Άρθρο του Οργανωτικού Γραµµατέα της ΟΤΟΕ, κου Ζώη Πεπέ, δηµοσιευµένο στην 
www.capital.gr) 
 
 

Επιπτώσεις του νέου Συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας (Πηγή: 
«Βασιλεία ΙΙ και κεφαλαιακή επάρκεια Τραπεζών». Άρθρο του Γενικού Γραµµατέα 
της Ένωσης των Ελληνικών Τραπεζών, Χρήστου Γκόρτσου, στην εφηµερίδα 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, τεύχος Μαΐου 2005, δηµοσιευµένο στην 
www.oikonomia.gr) 
 

Οι επιπτώσεις του νέου Συµφώνου διακρίνονται, για αναλυτικούς λόγους, σε 
δυο βασικές κατηγορίες: 
 
• Επιπτώσεις σε συστηµικό επίπεδο (υπό α), και 
 
• Επιπτώσεις σε επίπεδο λειτουργίας των τραπεζών (υπό β) 
 
(α) Σε συστηµικό επίπεδο η συζήτηση για τις επιπτώσεις από την εφαρµογή του 
νέου Συµφώνου επικεντρώνεται στην επίδραση επί της πολιτικής για τη διασφάλιση 
της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος. Η διασφάλιση της σταθερότητας του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αν και raison d’ être της επιβολής κεφαλαιακών 
απαιτήσεων στις τράπεζες ως µέτρον προληπτικής εποπτείας, θεωρείται από πολλούς 
ότι τίθεται εν αµφιβόλω στο νέο Σύµφωνο. Η χρήση, διαφορετικής ως προς τον 
κίνδυνο ευαισθησίας, µεθοδολογιών από τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ίδια 
τραπεζική αγορά, δηµιουργεί ισχυρά κίνητρα για το «sophisticated», χαµηλής 
πιστοληπτικής ικανότητας, πιστούχο να προσφύγει για χρηµατοδότηση στις τράπεζες 
που εφαρµόζουν την τυποποιηµένη µέθοδο. Τούτο θα έχει το παράδοξο αποτέλεσµα 
οι τράπεζες µε τις λιγότερο ανεπτυγµένες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων να 
συγκεντρώνουν τις πλέον επικίνδυνες χορηγήσεις. 
 

.                        Εποπτικά κεφάλαια                          . 

Πιστωτικός κίνδυνος + Κίνδυνος Αγοράς 

.                        Εποπτικά κεφάλαια                          . 

Πιστωτικός + Κίνδυνος Αγοράς + Λειτουργικός 
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(β) Οι επιπτώσεις σε ατοµικό επίπεδο θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε τρεις 
ενότητες: 
 
• Επιπτώσεις στη διάρθρωση της αγοράς [υπό (ι)],  
 
• Επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών [υπό (ιι)], και  
 
• Επιπτώσεις στους πελάτες των τραπεζών [υπό (ιιι)]  
 
(ι) Όσον αφορά στις επιπτώσεις στη διάρθρωση της αγοράς πολλοί είναι αυτοί που 
ισχυρίζονται ότι οι τράπεζες που θα υιοθετήσουν την εξελιγµένη προσέγγιση τόσο για 
τον πιστωτικό όσο και για τον λειτουργικό κίνδυνο θα αποκτήσουν συγκριτικό 
πλεονέκτηµα έναντι των λοιπών τραπεζών λόγω µειούµενων κεφαλαιακών 
απαιτήσεων (relative capital advantage). 
 
(ιι) Bάσει των αποτελεσµάτων της τρίτης διερευνητικής των επιπτώσεων άσκησης 
(QIS 3) της Επιτροπής της Βασιλείας εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: 
 
• Οι τράπεζες που θα υιοθετήσουν τις τυποποιηµένες µεθόδους για τον υπολογισµό 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα προχωρήσουν, ανάλογα και µε την ποιότητα του 
χαρτοφυλακίου τους, σε αύξηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους. 
 
• Εν αντιθέσει, τράπεζες που θα εφαρµόσουν τις εξελιγµένες µεθόδους των 
εσωτερικών διαβαθµίσεων θα τύχουν κεφαλαιακής ελάφρυνσης. 
 

Άλλωστε, αυτή η διαφοροποίηση αποτέλεσε λανθάνοντα στόχο της Επιτροπής 
της Βασιλείας, προκειµένου να διαµορφωθούν κίνητρα για τη σταδιακή µετάβαση 
στις εξελιγµένες µεθόδους, και κυρίως για την υιοθέτηση επαρκών συστηµάτων 
διαχείρισης κινδύνων. 
 

Σε γενικές γραµµές οι τράπεζες που ειδικεύονται στις επενδυτικές υπηρεσίες 
(διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσίες θεµατοφυλακής) θα βρεθούν 
ζηµιωµένες στο µέτρο που η επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό 
κίνδυνο έχει αποτέλεσµα οι εν λόγω υπηρεσίες να πάψουν να θεωρούνται 
δραστηριότητες χωρίς κεφαλαιακό κόστος. (*) 
 

Από την άλλη πλευρά, η λιανική τραπεζική θα ευνοηθεί περισσότερο από 
κάθε άλλο τοµέα δραστηριότητας. Οι συντελεστές στάθµισης στην τυποποιηµένη 
προσέγγιση για τα προσωπικά/καταναλωτικά δάνεια και, υπό προϋποθέσεις για 
δάνεια προς ΜΜΕ, µειώνονται από το 100% στο 75%. Μείωση της τάξης του 15% 
(από 50% σε 35%) προβλέπεται και για τα στεγαστικά δάνεια. (*) 
 

Η χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί επίσης έναν από τους 
τοµείς δραστηριότητας που θα καταστεί περισσότερο επικερδής για τις τράπεζες 
λόγω της µείωσης των σχετικών κεφαλαιακών υποχρεώσεων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 
 

• Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων-18% 
• Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων-18% 
• Λιανική Τραπεζική-12% 
• Εµπορική Τραπεζική-15% 
• Πληρωµές και ∆ιακανονισµοί-18% 
• Υπηρεσίες θεµατοφυλακής-15% 
• ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου-12% 
• Χρηµατιστηριακές Εργασίες-12% 

 
(Πηγή: Σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο Εµπορικών Τραπεζών Κύπρου) 
 
(ιιι) Τέλος διακριτά αναφέρονται, αν και αποτελούν την άλλη όψη του νοµίσµατος, οι 
επιπτώσεις στους πελάτες των τραπεζών. Η αυξηµένη ευαισθησία των νέων µεθόδων 
–ιδιαίτερα, δε, της µεθόδου των εσωτερικών διαβαθµίσεων– θα έχει ως αποτέλεσµα: 
 
• τη διαφοροποίηση του κόστους του τραπεζικού δανεισµού ανάλογα µε τη 
φερεγγυότητα του αντισυµβαλλοµένου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
συναλλαγής, καθώς επίσης και 
 
• το βέλτιστο σχηµατισµό προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων. 
 

ΠΕΛΑΤΕΣ25: Αρχικά φαίνεται ότι δυσκολεύουν οι όροι χορήγησης τραπεζικών 
δανείων. Σε ένα άρθρο αναφερόταν ότι ο τραπεζικός δανεισµός είναι σαν να 
παρακολουθείς το "Μετέωρο βήµα του Πελαργού". ∆ηλαδή δεν είναι ούτε εύκολη 
ούτε φθηνή υπόθεση. Μετά από ατοµική αξιολόγηση και µε κριτήρια που επιλέγει η 
κάθε τράπεζα µε το δικό της τρόπο χωρίς βέβαια να κοινοποιούνται, οι τράπεζες είναι 
υποχρεωµένες να ενηµερώνουν τους πελάτες τους αλλά χωρίς να αναφέρουν ακριβώς 
τον τρόπο αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια αυξάνεται το κόστος δανεισµού στους πελάτες µε χαµηλή πιστοληπτική 
ικανότητα. Οι πελάτες θα υποχρεωθούν να τηρούν και να κοινοποιούν στις 
δανείστριες τράπεζες τα στοιχεία τους έτσι ώστε να διευκολύνουν τις ατοµικές 
αξιολογήσεις της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Συνοπτικά οι συνέπειες για τους 
∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ είναι: 

* ∆υσκολία στις χορηγήσεις δανείων λόγω της ατοµικής αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών 

* Περιορισµός στη διαθεσιµότητα των δανειακών κεφαλαίων για µικρές επιχειρήσεις 
χωρίς αρκετές διασφαλίσεις 

* Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων επειδή θα υποχρεωθούν να τηρούν και να 
υποβάλουν περισσότερα στοιχεία της οικονοµικής τους κατάστασης στις τράπεζες 

                                                 
25 Άρθρο στην www.capital.gr του κου Ζώη Πεπέ, Οργανωτικού Γραµµατέα της ΟΤΟΕ. 
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και αν δεν έχουν υψηλή πιστοληπτική ικανότητα να χρεώνονται µε υψηλότερα 
επιτόκια 

*Υπερβολικές εµπράγµατες διασφαλίσεις 

* Παράλληλα επειδή λαµβάνονται υπόψη οι διαβαθµίσεις των διεθνώς 
αναγνωρισµένων οίκων αξιολόγησης (βλέπε Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch 
κ.λ.π.) θα αυξηθεί το κύρος αυτών των οργανισµών και προβλέπεται ότι θα 
ξεφυτρώσουν και άλλες. Υπενθυµίζεται ότι στο διεθνές σκάνδαλο της Enron είχαν 
αναµιχθεί οι Moody’s, Standard & Poor’s, καθώς επίσης και η Morgan Stanley και 
City Group. Για την ιστορία, αυτές οι εταιρείες, 2 – 3 µήνες πριν την πτώχευση, είχαν 
αξιολογήσει την Enron µε καλή κατάταξη και µόλις µια εβδοµάδα πριν την 
κατάρρευση άλλαξαν τη βαθµολογία κατά 4 µε 5 βαθµίδες πιο κάτω (δυσµενής 
µετάπτωση). 

Τέλος, παρακολουθώντας τις διεθνείς αντιδράσεις των τραπεζικών και 
επιχειρηµατικών στελεχών φαίνεται ότι τονίζεται ιδιαίτερα ο τρίτος πυλώνας του 
συµφώνου που αφορά στη γνωστοποίηση των πληροφοριών µε σκοπό την 
ενδυνάµωση της πειθαρχίας της αγοράς. Ουσιαστικά προβλέπεται πλήρης διαφάνεια 
στην πληροφόρηση. Λεπτοµερείς υποχρεωτικές ποιοτικές και ποσοτικές 
δηµοσιοποιήσεις στοιχείων, που η υποχρεωτικότητα καθορίζεται και ενισχύει την 
κερδοσκοπία επειδή η διεθνής "σπέκουλα" µόνο σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας 
µπορεί να µεγαλουργήσει. 

ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ26: Ανησυχία προβάλλει για πολύ µεγάλες αλλαγές στο 
τοπίο των Τραπεζών, ως συνέπεια των υποχρεώσεων που δηµιουργεί η Βασιλεία ΙΙ, 
µε συγχωνεύσεις, εξαγορές, συνεργασίες, που θα έχουν επιπτώσεις: 

α) Στην απασχόληση και 

β) Στον Προσανατολισµό της επένδυσης των κεφαλαίων που διαθέτουν οι τράπεζες. 

Το νέο σύµφωνο απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις στη ∆ιαχείριση Κινδύνων. Ήδη 
πολλές Τράπεζες έχουν ενισχύσει το ανθρώπινο δυναµικό της Μονάδας ∆ιαχείρισης 
Κινδύνων µε απευθείας προσλήψεις από την αγορά ή και µε εξασφάλιση συµβούλων 
σε θέµατα χειρισµού συστηµάτων ∆ιαχείρισης Κινδύνων. Η στελέχωση µε 
εξειδικευµένα στελέχη προωθείται και από την Τράπεζα της Ελλάδος και µάλιστα µε 
πιστοποίηση αξιολογητών. 

∆ηµιουργούνται ερωτήµατα όσον αφορά τον τρόπο που κάθε Τράπεζα θα αποκτήσει 
τα ικανά εξειδικευµένα στελέχη που απαιτούνται. Από την Ελεύθερη Αγορά ή µε 
εκπαίδευση των υπαλλήλων της; Ποιος τρόπος είναι ο φθηνότερος και 
αποτελεσµατικότερος; 

Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα θα προσληφθούν εξειδικευµένοι Risk 
Managers αλλά θα γίνουν και εκπαιδεύσεις νέων στελεχών των τραπεζών. Επειδή 
όµως οι πρακτικές αυτές χρησιµοποιούν σύγχρονες µεθόδους και χρήση λογισµικών, 
θα επιλέγονται σε κάθε περίπτωση νέοι που µπορούν να λειτουργήσουν τα 

                                                 
26 Άρθρο στην www.capital.gr του κου Ζώη Πεπέ, Οργανωτικού Γραµµατέα της ΟΤΟΕ. 
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συστήµατα αυτά. Η χειρότερη εκδοχή είναι η εξωτερίκευση µέρους ή του συνόλου 
αυτών των εργασιών µε χρησιµοποίηση ελληνικών ή ξένων εξειδικευµένων 
εταιρειών27. 

Σηµείωση 3: Από την Επιτροπή της Βασιλείας προωθούνται οι µεθοδολογίες, 
που βασίζονται σε εσωτερικά συστήµατα διαβαθµίσεων επειδή θεωρείται ότι γίνεται 
αντικειµενική και ακριβής απεικόνιση του αναλαµβανοµένου κινδύνου µε βάση τα 
στοιχεία των ίδιων των πιστωτικών ιδρυµάτων και κατά συνέπεια υπάρχει η 
δυνατότητα αποτελεσµατικότερης διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ή επιλογής 
τοποθετήσεων χαµηλότερου κινδύνου28. 

∆ίδονται λύσεις και κατευθύνσεις για αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζών 
αφού παραπέµπουν σε επιλογή τοποθετήσεων και αποκλείονται παραγωγικοί τοµείς 
µε µόνο κριτήριο το επίπεδο του κινδύνου που ενέχουν. Για παράδειγµα, ο 
πρωτογενής τοµέας (αγροτικός) επειδή θεωρείται επικίνδυνος δεν είναι µέσα στις 
επιλογές τοποθετήσεων των τραπεζών. Αντίθετα τα στεγαστικά δάνεια και τα 
διασφαλισµένα µε υποθήκες (ενυπόθηκα) θεωρούνται καλές επιλογές για πιστωτική 
επέκταση29. 

Επιπρόσθετα οι τράπεζες έµµεσα κατευθύνονται να αναζητήσουν λύσεις για 
εγκατάσταση30: 

* Συστηµάτων εσωτερικών διαβαθµίσεων, είτε ετοίµων από διεθνώς 
αναγνωρισµένους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δανειοληπτών, είτε 
µετά από δικό τους σχεδιασµό. 

* Λογισµικών συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, τα οποία θα πρέπει να 
προσαρµόζονται συνεχώς µε τα νέα δεδοµένα που επιβάλλονται από τις εποπτικές 
αρχές. 
 
* Μηχανογραφικών συστηµάτων της Τράπεζας προσαρµοσµένων κατάλληλα έτσι 
ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις απεικόνισης των νέων στοιχείων. 
 
* Νέων συστηµάτων π.χ. MIS (management information system ή σύστηµα 
εσωτερικής πληροφόρησης), για να ανταποκριθούν οι τράπεζες στις απαιτήσεις για 
συνεχή εποπτικό έλεγχο σύµφωνα µε τον πυλώνα ΙΙ. 
 

Καθίσταται εµφανές, λοιπόν, ότι το νέο Σύµφωνο επιτρέπει στις τράπεζες να 
τιµολογούν τα χορηγητικά προϊόντα τους µε ορθολογικότερο τρόπο, γεγονός που 
µεταφράζεται σε µείωση του κόστους τραπεζικού δανεισµού για τους φερέγγυους 
πελάτες. 

                                                 
27 Άρθρο στην www.capital.gr του Ζώη Πεπέ, Οργανωτικού Γραµµατέα της ΟΤΟΕ 
28 Άρθρο στην www.capital.gr του Ζώη Πεπέ, Οργανωτικού Γραµµατέα της ΟΤΟΕ 
29 Άρθρο στην www.capital.gr του Ζώη Πεπέ, Οργανωτικού Γραµµατέα της ΟΤΟΕ 
30Άρθρο στην www.capital.gr του Ζώη Πεπέ, Οργανωτικού Γραµµατέα της ΟΤΟΕ  
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Σε γενικές γραµµές µεταξύ των ωφεληµένων, από το νέο Σύµφωνο, πελατών 

των τραπεζών περιλαµβάνονται31: 
 
• οι καταναλωτές,  
 
• οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
 
• οι επιχειρήσεις µε υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, και 

• οι αντισυµβαλλόµενοι που θα παρέχουν επαρκείς εξασφαλίσεις/εγγυήσεις στις 
τράπεζες. 

 

Επικαιροποιήσεις32 

Νοέµβριος 2005: Στις 15 Νοεµβρίου του 2005, η Επιτροπή κυκλοφόρησε µια 
αναθεωρηµένη έκδοση του Συµφώνου της Βασιλείας, ενσωµατώνοντας αλλαγές στον 
υπολογισµό του Κινδύνου Αγοράς και τον Πιστωτικό Κίνδυνο. Αυτές οι 
τροποποιήσεις είχαν επισηµανθεί εκ των προτέρων ως µέρος µιας διατριβής που 
εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2005. 

Ιούλιος 2006: Στις 4 Ιουλίου του 2006 η Επιτροπή κυκλοφόρησε µια εκτενή 
έκδοση του Συµφώνου ενσωµατώνοντας το ενιαίο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ του 
Ιουνίου του 2004, τα στοιχεία του Συµφώνου του 1988 που δεν αναθεωρήθηκαν κατά 
τη διάρκεια διαδικασίας της Βασιλείας ΙΙ, την τροποποίηση του 1996 και των 
εργασιών του Νοεµβρίου για τη Βασιλεία ΙΙ (∆ιεθνής Σύγκλιση της Μέτρησης 
Κεφαλαίων και Προτύπων Κεφαλαίων: Ένα Αναθεωρηµένο Πλαίσιο). 

                                                 
31 Άρθρο στην www.capital.gr του Ζώη Πεπέ, Οργανωτικού Γραµµατέα της ΟΤΟΕ 
32 http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_II_Accord 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆’ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 

 
∆.1 Κάνει αυστηρότερες τις τράπεζες η «Βασιλεία ΙΙ» 

33
; 

 
Η συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ θα οδηγήσει τις τράπεζες στην υιοθέτηση 

αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης και στην ατοµική αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας όλων των δανειοληπτών τους, που θα εδράζεται στη χρήση 
αξιόπιστων, αναλυτικών οικονοµικών στοιχείων των ενδιαφερόµενων. Σε περίπτωση 
τυχόν απόρριψης αιτήµατος εταιρικής χρηµατοδότησης, θα είναι υποχρεωµένες να 
εξηγούν λεπτοµερώς τις ενέργειές τους, ακόµα και γραπτώς. 

 
Το συµπέρασµα αυτό επισηµάνθηκε σε ηµερίδα της Hellastat, η οποία 

κατέληξε επίσης στο γεγονός ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια δανεισµού των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο, διευθυντή 
της διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος της Τραπέζης Ελλάδος (ΤτΕ), η 
Basel II αναµένεται να προκαλέσει αύξηση µεταξύ 2% και 4% στα εποπτικά 
κεφάλαια των τραπεζών της χώρας, λόγω του υψηλού ποσοστού οριστικών (άνω των 
3 µηνών) καθυστερήσεων αποπληρωµής πελατών τους, αλλά και των δυσκολιών 
ρευστοποίησης εµπράγµατων εξασφαλίσεών τους. Αυτό δεν αποκλείεται να οδηγήσει 
τα επιτόκια σε περαιτέρω άνοδο, καθώς τα µεγαλύτερα εποπτικά κεφάλαια αυξάνουν 
το λειτουργικό κόστος των τραπεζών. 

 
Ο διευθυντής του τµήµατος Ανάλυσης και Ερευνών της Hellastat, κ. Χρήστος 

Γιαννακόπουλος, στην οµιλία του περιέγραψε λεπτοµερώς τη σχέση των ελληνικών 
Μ.Μ.Ε. µε το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. Χρησιµοποιώντας στοιχεία από την 
ετήσια επισκόπηση της Hellastat για 30 χιλιάδες επιχειρήσεις, υπολόγισε ότι ο 
τοκοφόρος δανεισµός των τελευταίων αυξάνεται µε φθίνοντες ρυθµούς την τελευταία 
τετραετία, αλλά ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός τους αυξάνεται ταχύτερα από τον 
ρυθµό αύξησης των εσόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, µεγάλο κρίνεται το περιθώριο 
περαιτέρω δανεισµού των ελληνικών Μ.Μ.Ε., καθώς σηµαντικό µέρος αυτών δεν 
εµφανίζει τραπεζικές υποχρεώσεις. 
 
 
∆.2 Ενδιαφέροντα συµπεράσµατα επί της εφαρµογής της Βασιλείας ΙΙ σύµφωνα 

µε άρθρο των Paul Randall (Principal Accountant-Basel II Solutions, Experian-

Scorex) και ∆ηµήτρη Σπαθαράκη (Manager, Experian-Scorex Greece) 

 
Αποτέλεσµα των οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ: Η υλοποίηση προχωρηµένων 

τεχνικών διαχείρισης κινδύνου σε όλες τις τράπεζες που βρίσκονται κάτω από την 
«οµπρέλα» της νέας Συµφωνίας, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βέλτιστη διεθνή 
πρακτική και τον οδηγό και για τις τράπεζες που δεν υποχρεούνται άµεσα να τις 
εφαρµόσουν. Οι επιταγές της Βασιλείας ΙΙ θα επιφέρουν επίσης και σύγκλιση των 

                                                 
33(Πηγή: «Κάνει αυστηρότερες τις τράπεζες η Βασιλεία ΙΙ;». Άρθρο του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ανάλυσης και 
Ερευνών της Hellastat από εισήγησή του σε ηµερίδα της εν λόγω εταιρίας, δηµοσιευµένο στην www.hellastat.gr)  
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πρακτικών διαχείρισης κινδύνου τόσο στο χώρο της λιανικής τραπεζικής όσο και των 
µεγάλων επιχειρήσεων αλλά και αυξηµένη διαθεσιµότητα πιστώσεων τόσο στις 
αναπτυγµένες όσο και στις αναδυόµενες αγορές. Τέλος, θα διευκολύνουν ένα νέο 
κύµα συγχωνεύσεων σε όλα τα επίπεδα µεταξύ διεθνών τραπεζικών οµίλων, σε 
εθνικό επίπεδο αλλά και µεταξύ εξειδικευµένων τραπεζικών οργανισµών. 
 

Η εφαρµογή της Συµφωνίας: Η πρόθεση της Επιτροπής ήταν να γίνει ο 
τραπεζικός κλάδος ακόµα ασφαλέστερος. Αν και οι περισσότερες τράπεζες και 
εθνικές ενώσεις τραπεζών θα συµφωνούσαν, δεν είναι και λίγοι αυτοί που εκφράζουν 
δηµοσίως την ανησυχία τους για την πολυπλοκότητα της Συµφωνίας και θεωρούν 

δύσκολη την έγκαιρη εφαρµογή της. Στην Ιταλία, για παράδειγµα, η Βασιλεία ΙΙ 
θεωρείται υπερβολικά σύνθετη. Στις Η.Π.Α., πολλοί τη θεωρούν ανεφάρµοστη. Στη 
Νότια Αφρική, αντίθετα, οι τράπεζες βλέπουν τη Βασιλεία ΙΙ µε θετικό τρόπο όσον 
αφορά και τις προοπτικές της οικονοµίας της χώρας προκειµένου αυτή να γίνει πιο 
ελκυστική για επενδύσεις. Η υποχρέωση των τραπεζών για συµµόρφωση µε τις 
επιταγές της Βασιλείας ΙΙ εξαρτάται κυρίως από το γεωγραφικό χώρο όπου αυτές 
δραστηριοποιούνται. Όλοι οι διεθνείς όµιλοι, ανεξαρτήτως έδρας, υποχρεούνται να 
συµµορφωθούν. Επιπροσθέτως, στην Αµερική, στη Νότια Αφρική, Ωκεανία και 
Νοτιοανατολική Ασία οι «µεγάλες» τράπεζες συµπεριλαµβάνονται σε αυτές που θα 
πρέπει να εφαρµόσουν τη Βασιλεία ΙΙ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος, όλες 
ανεξαιρέτως οι τράπεζες και άλλης µορφής πιστωτικά ιδρύµατα-
συµπεριλαµβανοµένων και των τραπεζών των νέων χωρών µελών- πρέπει να 
εφαρµόσουν τη Συµφωνία. 
 

Οι δυσκολίες της εφαρµογής: Η ραγδαία και απότοµη πιστωτική επέκταση δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς τις απαραίτητες υποδοµές διαχείρισης του 
κινδύνου όπως διαπίστωσαν χώρες όπως η Νότια Κορέα ή θα µπορούσαν να βιώσουν 
οι χώρες της πρώην ανατολικής Ευρώπης. ∆εν είναι τυχαίο το ότι στις χώρες αυτές µε 
απότοµη και µεγάλη πιστωτική επέκταση είναι µεγάλο το ενδιαφέρον για ίδρυση Credit 

Bureaux. Aν και σε πολλές από αυτές τις χώρες, οι τράπεζες δεν είναι άµεσα 
υποχρεωµένες να εφαρµόσουν τη Βασιλεία ΙΙ, εντούτοις, πολλοί οργανισµοί ήδη 
βαδίζουν στο µονοπάτι της υλοποίησης έστω και εάν το µονοπάτι αυτό δεν τερµατίζει 
το 2007. Έλλειψη υποδοµής στους ίδιους τους οργανισµούς όσο και στις αγορές που 
αυτοί δραστηριοποιούνται, υψηλό κόστος, ολιγόχρονη εµπειρία σε θέµατα της 
εκάστοτε ρυθµιστικής αρχής (κεντρικής τράπεζας) είναι µερικές από τις δυσκολίες. 
 

Τα προσδοκώµενα οφέλη: Είναι εξίσου µεγάλα, όπως αυξηµένες αποτιµήσεις 
και πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια και αγορές. ∆εν πρέπει να υποτιµάται το γεγονός 
ότι πολλές από τις «µεγάλες τράπεζες» σε αναδυόµενες αγορές ανήκουν σε µεγάλους 
διεθνείς τραπεζικούς οµίλους που έχουν ούτως ή άλλως την υποχρέωση της 
εφαρµογής της Βασιλείας ΙΙ. Οι όµιλοι αυτοί, ενώ έχουν εκτενή εµπειρία στη 
διαχείριση κινδύνου, έχουν να αντιµετωπίσουν την έλλειψη συντονισµού µεταξύ των 
διαφόρων τραπεζών και δυσκολεύονται να εφαρµόσουν µία στρατηγική για όλα τα 
µέλη τους. Το θέµα αυτό αντιµετωπίζεται ήδη µε διαδικασίες συντονισµού των 
κεντρικών τραπεζών υπό την αιγίδα της Επιτροπής Βασιλείας. 
 

Σηµαντικός ο ρόλος της διεύθυνσης διαχείρισης του κινδύνου: Όσο η Βασιλεία 
ΙΙ και η εφαρµογή της επιταχύνεται -οι ηµεροµηνίες όλο και πλησιάζουν- έχει 
παρατηρηθεί µία ακόµα ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Είναι φανερό ότι οι πρακτικές 
διαχείρισης κινδύνου έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις αποφάσεις της διοίκησης των 
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τραπεζών. Βασική αιτία είναι η αυξανόµενη αναγνώριση ότι οι προχωρηµένες 
πρακτικές διαχείρισης κινδύνου είναι πλέον κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία 
µιας τράπεζας. Οι αποφάσεις πολλών τραπεζών ανά τον κόσµο για µεγάλες 
επενδύσεις στην περιοχή της διαχείρισης κινδύνου και οι προσπάθειές τους να 
προηγηθούν του ανταγωνισµού, είναι φανερό ότι καθοδηγούνται απευθείας από τις 
διοικήσεις τους. Και στην Ελλάδα, η αναβάθµιση των διευθύνσεων διαχείρισης 
κινδύνου τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και στα οργανογράµµατα των εκάστοτε 
τραπεζών, επιβεβαιώνουν τη διεθνή αυτή τάση και καταδεικνύουν την αναγνώριση 
και στη χώρα µας της αυξανόµενης επιρροής που οφείλει να έχει στις αποφάσεις των 
διοικήσεων ο τοµέας διαχείρισης κινδύνου. 
 
 

∆.3 Γενικά Συµπεράσµατα 

 
Ως απόρροια όλων των παραπάνω, προκύπτει η βαρύνουσας σηµασίας χρήση 

της Βασιλείας ΙΙ στον εποπτικό έλεγχο των πιστωτικών ιδρυµάτων. Με τις 
απαραίτητες µετατροπές της κατά καιρούς, έχει αποδειχθεί ως ο πλέον κατάλληλος 
έλεγχος των κεφαλαίων, µιας και µέσα από τις τροποποιήσεις κατέληξε να 
συµπεριλάβει πληθώρα ασφαλιστικών δικλίδων και µέτρων για τον περιορισµό κατά 
το δυνατόν του κίνδυνου προ των πυλών του οποίου τίθεται µία τράπεζα (credit risk, 
ως επί το πλείστον). 
 

Η Βασιλεία Ι αρχικά και η Βασιλεία ΙΙ κατόπιν, αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση προστασίας των (χρηµατο-) πιστωτικών ιδρυµάτων σε παγκόσµιο 
επίπεδο, ιδίως το τελευταίο διάστηµα που η κολοσσιαία οικονοµία των Η.Π.Α. έχει 
υποστεί σοβαρότατο πλήγµα από το καλοκαίρι του 2007, υπαίτια του οποίου είναι τα 
ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης (subprimes), του οποίου 
πλήγµατος οι επιπτώσεις δεν άφησαν «ανέγγιχτη» και την ευρωπαϊκή οικονοµία. 
 

Απώτερος, λοιπόν, στόχος - προτεραιότητα όλων των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων (και µέσω της εποπτείας των τραπεζικών ιδίων κεφαλαίων) είναι η 
διατήρηση της ρευστότητας, για την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας τους. 
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σηµειώσεις «Ειδικά Θέµατα Τραπεζικής» 
 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_I 
 
• Tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=13785&m=S02&aa=1 
 
• http://www.bis.org : The site of the Bank of International Settlements 
 
• http://www.sansimera.gr/archive/articles/show.php?id=182&feature=stock_m

arket_crisis_1929 
 
• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7

%CE%BC%CE%B1_%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE
%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD_Bretton_Woods 

 
• http://www.bankofgreece.gr/announcements/text_speech.asp?speechid=44 
1 
• http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_for_International_Settlements

&printable=yes 
 
• «Βασιλεία ΙΙ και κεφαλαιακή επάρκεια Τραπεζών». Άρθρο του Γενικού 

Γραµµατέα της Ένωσης των Ελληνικών Τραπεζών, Χρήστου Γκόρτσου, στην 
εφηµερίδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, τεύχος Μαίου 2005, 
δηµοσιευµένο στη www.oikonomia.gr 

 
• «Οι συνέπειες της Βασιλείας ΙΙ για δανειολήπτες και δανειζόµενους». Άρθρο 

του Οργανωτικού Γραµµατέα της ΟΤΟΕ, Ζώη Πεπέ, δηµοσιευµένο στην 
www.capital.gr 

 
• «Σύµφωνο Βασιλείας Ι». Άρθρο του Καθηγητή του ΤΟΕ του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών από την ιστοσελίδα elearn.elke.uoa.gr_tutorials/petrakis.doc 
 
• «Κάνει αυστηρότερες τις τράπεζες η Βασιλεία ΙΙ;». Άρθρο του ∆ιευθυντή του 

Τµήµατος Ανάλυσης και Ερευνών της Hellastat από εισήγησή του σε ηµερίδα 
της εν λόγω εταιρίας, δηµοσιευµένο στην www.hellastat.gr 

 
• «Βασιλεία ΙΙ: Ο γρήγορος δρόµος για µία νέα εποχή στον τραπεζικό χώρο». 

Άρθρο των ∆ηµήτρη Σπαθαράκη, Manager της Experian-Scorex Greece & 
Paul Randall, Accountant-Basel II Solutions, Experian-Scorex, δηµοσιευµένο 
στην www.experianscorex.gr 


