
Π2. Η EΠITPOΠH TPAΠEZIKHΣ EΠOΠTEIAΣ TOY EΣKT KAI H ΔIEΘNHΣ ΣYNEPΓAΣIA ΣTON TOMEA THΣ 
EΠOΠTEIAΣ. 

H Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας (Banking Supervision Committee, BSC, Comité de la surveillance bancaire) 
ιδρύθηκε από το ΕΣΚΤ τον Ιούνιο του 1999 αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες της Υποεπιτροπής Τραπεζικής 
Εποπτείας που λειτουργούσε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος. Αποτελείται από υψηλόβαθμα 
στελέχη των εθνικών εποπτικών αρχών με Πρόεδρο τον Εντγκαρ Μάϊστερ, μέλος του Δ.Σ. της Γερμανικής 
Oμοσπονδιακής Τράπεζας. Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 της Συνθήκης προετοιμάζει τις γνώμες της ΕΚΤ για τις 
κοινοτικές και εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν την τραπεζική εποπτεία και τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 5 της Συνθήκης προωθεί τη συνεργασία για ζητήματα κοινού 
ενδιαφέροντος μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και της ΕΚΤ. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του 
Καταστατικού του ΕΣΚΤ συνδράμει την ΕΚΤ για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της εποπτείας. 
Επί πλέον η BSC χρησιμεύει σαν βήμα διαβούλευσης μεταξύ των εποπτικών αρχών της Ε.Ε. για ζητήματα μη 
συνδεόμενα με τις αρμοδιότητες του Ευρωσυστήματος. H ΒSC ίδρυσε τέσσερις υποεπιτροπές για την υποβοήθηση 
του έργου της στους ακόλουθους τομείς: 

α) διαρθρωτικές εξελίξεις που επηρεάζουν το τραπεζικό σύστημα, β) η σταθερότητα των τραπεζικών και 
χρηματοπιστωτικών δομών (μακροπροληπτική ανάλυση), γ) εποπτικά συστήματα αξιολόγησης του κινδύνου, δ) 
μητρώα πιστωτικών κινδύνων. Oι υποεπιτροπές πραγματοποίησαν ενδιαφέρουσες αναλύσεις για την επίδραση της 
OΝΕ στις τραπεζικές δομές, τα αποτελέσματα της τεχνολογίας στις τραπεζικές δραστηριότητες, την προέλευση των 
κερδών των τραπεζών της Ε.Ε., τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, την έκθεση των τραπεζικών συστημάτων της Ε.Ε. 
στους κινδύνους των αναδυομένων αγορών, τις επιδράσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων στην τραπεζική 
σταθερότητα, τη λειτουργία των εποπτικών συστημάτων αξιολόγησης του κινδύνου και τη χρήση των πληροφοριών 
από τα κεντρικά μητρώα πιστωτικών κινδύνων. Η BSC χρησιμεύει, επίσης, σαν ένα κανάλι για τη μεταφορά στις 
εποπτικές αρχές κάθε χρήσιμης πληροφορίας επί των πιστωτικών ιδρυμάτων που προέρχεται από την ΕΚΤ και τις 
εθνικές κεντρικές τράπεζες που μπορούν να συλλέξουν από την εκτέλεση των βασικών τους καθηκόντων στο πεδίο 
της νομισματικής πολιτικής, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού χρεογράφων. Η BSC είναι σε θέση να 
επιληφθεί όλων των σχετικών ζητημάτων, εφόσον με την Oδηγία που εκδόθηκε μετά την υπόθεση της BCCI έχουν 
αρθεί τα νομικά κωλύματα που εμπόδιζαν τη ροή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ των φορέων εποπτείας και των 
κεντρικών τραπεζών συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ. Η ροή των πληροφοριών πραγματοποιείται κατά κανόνα μέσω 
των αντιστοίχων εθνικών κεντρικών τραπεζών. 

Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών στον τομέα της προληπτικής εποπτείας βασίζεται τόσο σε διμερείς όσο και 
σε πολυμερείς συμφωνίες. Η διμερής συνεργασία έχει ενισχυθεί με την υπογραφή δέσμης μνημονίων μεταξύ των 
αρχών της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής. Η πολυμερής συνεργασία αναπτύσσεται μέσω της λειτουργίας 
διαφόρων επιτροπών. Στον τραπεζικό τομέα ήδη από το 1972 λειτουργεί η Oμάδα Επαφής (Groupe de Contact), μία 
επιτροπή των εποπτικών αρχών του Ευρωπαϊκού Oικονομικού Χώρου, για την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο 
της BSC για θέματα σχετικά με την εφαρμογή των τραπεζικών κανόνων και των εποπτικών πρακτικών 
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης μεμονωμένων περιπτώσεων που συνιστούν κρίσεις ή μπορούν να προκαλέσουν 
συστημικό κίνδυνο. 

Στον τομέα των χρεογράφων, το 1997 ιδρύθηκε το Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Χρεογράφων (Forum of 
European Securities Commissions, FESCO) με σκοπό να στηρίξει την πολυμερή συνεργασία μεταξύ των επιτροπών 
χρεογράφων σε επίπεδο της BSC. 

Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας (The Basel Committee of Banking Supervision) είναι το κύριο 
σώμα που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών τραπεζικής εποπτείας και συμβάλλει στο σχεδιασμό του 
γενικού πλαισίου που εφαρμόζεται από τις χώρες της ομάδας των 10 (G10 countries) και το οποίο βαθμιαία 
επεκτάθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Oι απαιτήσεις κεφαλαίου που υποχρεώνουν τις τράπεζες να διατηρούν ένα 
επαρκές επίπεδο ιδίων κεφαλαίων σχετικό με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους στο εσωτερικό της χώρας αλλά και 
κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές όπως και ο δείκτης φερεγγυότητας είναι από τα προσφιλή θέματα που εξετάζει και 
επανεξετάζει η ανωτέρω διεθνής επιτροπή. 

Επι πλέον, δημοσίευσε εκθέσεις για την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι των άμεσων και τελικών 
αντισυμβαλλομένων ενώ από τον Ιανουάριο του 2000 δημοσιεύει στοιχεία για την τραπεζική εποπτεία σε τριμηνιαία 
βάση αντί του εξαμήνου που ίσχυε πριν. 

Με ζητήματα εποπτείας και ανταλλαγής πληροφοριών ασχολούνται επίσης: α) το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 
ιδιαίτερα η Διεθνής Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή αυτού στην οποία εκπροσωπείται η ΕΚΤ με μόνιμο 
αντιπρόσωπο, β) η Συνδιάσκεψη για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα στα πλαίσια της Oμάδας των 7 (G7) που 
αξιολογεί τα τρωτά σημεία που επηρεάζουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, αναγνωρίζει και επιβλέπει τις 
ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους και βελτιώνει το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στη Συνδιάσκεψη μετέχουν εκπρόσωποι 
των Υπουργείων Oικονομικών, των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών της Oμάδας των 7, η ΕΚΤ με ένα 
παρατηρητή όπως επίσης αρκετά διεθνή ιδρύματα (ΔΝΤ, ΤΔΔ, Διεθνής Τράπεζα, OOΣΑ) και εκπρόσωποι διεθνών 
χρηματοπιστωτικών κέντρων (Κάτω Χώρες, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ), γ) η σύσκεψη των υπουργών 
οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών των χωρών της Oμάδας των 10 (G10) που έχει ασχοληθεί με 
την πρόληψη και τη διαχείριση των διεθνών χρηματοπιστωτικών κρίσεων ενώ εξετάζει την προώθηση της ενοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού τομέα. Oι συναντήσεις γίνονται στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) της Βασιλείας και 



μετέχουν ο Πρόεδρος της ΕΚΤ και οι διοικητές πέντε εθνΚΤ της ζώνης του ευρώ (του Βελγίου, της Γαλλίας, της 
Γερμανίας, της Ιταλίας και των Κάτω Χωρών), δ) η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Αγορών του OOΣΑ στην οποία 
μετέχει εκπρόσωπος της ΕΚΤ. 


