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Από την Βασιλεία Ι στην Βασιλεία ΙΙ

Η πρώτη έκθεση της Επιτροπής ήταν η Συμφωνία 
της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια το 
1988 (Βασιλεία Ι), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1993. 
Ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί η σταθερότητα του 
παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος και η εφαρμογή 
του νέου ρυθμιστικού πλαισίου σε διάφορες χώρες, 
έτσι ώστε να μην υφίστανται κοινοί κανόνες ανταγω-
νισμού μεταξύ των διεθνών τραπεζών. Το κείμενο 
αυτό αποτελείτο από τρία μέρη: το νέο θεσμικό 
πλαίσιο για τις συνιστώσες του κεφαλαίου, το νέο 
θεσμικό πλαίσιο για το σύστημα σταθμίσεων ως 
προς τον κίνδυνο και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρ-
κειας. Με βάση την πολυπλοκότητα των σύγχρονων 
χρηματοπιστωτικών εργασιών και των αυξανόμενων 
κινδύνων φάνηκε ότι το υπάρχον πλαίσιο υπολο-
γισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων και διαχείρισης 
κινδύνων ήταν ανεπαρκές, ενώ παράλληλα δέχθηκε 
έντονη κριτική τόσο από τις εποπτικές αρχές όσο 
και από τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα. 
Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν ορισμένες ελλείψεις, 
όπως η μη ύπαρξη κεφαλαιακών απαιτήσεων για 
άλλους κινδύνους εκτός του πιστωτικού, αναντιστοι-
χία μεταξύ των συντελεστών στάθμισης πιστωτικού 

κινδύνου σε σχέση με τον πραγματικά αναλαμβανό-
μενο κίνδυνο, αλλά και περιορισμένη αναγνώριση 
των αποτελεσμάτων των τεχνικών μείωσης των 
κινδύνων. Η Επιτροπή της Βασιλείας, αναγνωρίζο-
ντας ότι η Βασιλεία Ι είχε καταστεί παρωχημένη και 
ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των νέων προ-
κλήσεων διεθνώς, προέβη στην έναρξη των διαδι-
κασιών διαβούλευσης για την αναθεώρησή της, οι 
οποίες οδήγησαν στην Βασιλεία ΙΙ. Στα πλαίσια της 
Βασιλείας II θεσπίστηκαν τρεις συμπληρωματικοί και 
αλληλένδετοι πυλώνες με σκοπό την διαχείριση και 
του λειτουργικού κινδύνου που προκύπτει από τις 
δραστηριότητες των τραπεζών. Ο πρώτος πυλώνας-
Tier I (κεφαλαιακές απαιτήσεις) ασχολείται με την 
διατήρηση του κανονιστικού πλαισίου των ιδίων κε-
φαλαίων που υπολογίζεται για τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζει μια τράπεζα, όπως τον πιστωτικό και 
τον λειτουργικό κίνδυνο. Ο Δεύτερος Πυλώνας-Tier 
II (διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης) ασχολείται 
με το κανονιστικό πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, πα-
ρέχοντας ρυθμιστικές βελτιώσεις σε σχέση με τους 
κανονισμούς της Βασιλείας Ι. Ακόμα, παρέχει μέτρα 
για την αντιμετώπιση και άλλων κινδύνων όπως ο 
συστημικός και ο κίνδυνος ρευστότητας. Αποτέλε-
σμα του δεύτερου πυλώνα της Βασιλείας ΙΙ ήταν η 
δημιουργία της Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας 

Τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών εμφανίζουν μεγάλη μεταβλητότητα λόγω των έντονων διακυμάνσεων των 
τιμών των χρηματοπιστωτικών μέσων στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη 
η εκτίμηση των απαιτούμενων κεφαλαίων που οφείλει να διαθέτει μία τράπεζα, προκειμένου να είναι διασφα-
λισμένη έναντι των βασικών κινδύνων που αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει. Έτσι το ενδεχόμενο πτώχευσης 
ενός χρηματοδοτικού οργανισμού είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, ενώ η  κατάρρευσή του ενδέχεται να 
οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις (domino effect) στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, γενικεύοντας 
και διαδίδοντας την κρίση όχι μόνο σε εγχώριο επίπεδο, αλλά και σε διεθνές, όπως έγινε αντιληπτό από την 
πρόσφατη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση. Ως εκ τούτου προβάλλεται επιτακτικά η ανάγκη για διεθνή 
εποπτεία του τραπεζικού συστήματος με τη θέσπιση των κατάλληλων εποπτικών κανόνων καθολικής απο-
δοχής. Για τους σκοπούς αυτούς δημιουργήθηκε η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee on Banking 
Supervision) το 1974 από το Συμβούλιο των Διοικητών των Κεντρικών τραπεζών της «Ομάδας των 10» 
χωρών (Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γερμανία και Σουηδία). 
Το κύριο έργο της Επιτροπής είναι η ενίσχυση και η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού 
συστήματος και τα εργαλεία που αξιοποιούνται για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η διασυνοριακή συ-
νεργασία των αρχών τραπεζικής εποπτείας, η προληπτική εποπτεία και, κυρίως, η κατάλληλη αξιολόγηση και 
διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες

Εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: 
Η μετάβαση από την Βασιλεία Ι  
στη Βασιλεία ΙΙΙ.  
Μια κριτική επισκόπηση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου
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Εσωτερικού Κεφαλαίου. Τέλος, ο Τρίτος Πυλώνας-
Tier IIΙ (πειθαρχία της αγοράς) έχει ως στόχο να 
θέσει το ελάχιστο ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσε-
ων, αλλά και την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης 
που θα επιτρέψει στην αγορά τον υπολογισμό της 
επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων των χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων. Για την πειθαρχία της αγοράς 
στους κανονισμούς απαιτείται η ανταλλαγή πλη-
ροφοριών από τις ίδιες τις τράπεζες, αλλά και από 
τους επενδυτές, τους οικονομικούς αναλυτές, τις 
ανταγωνίστριες τράπεζες και τους οίκους αξιολό-
γησης. Στον απόηχο των καταστροφικών συνεπει-
ών της πρόσφατης διεθνούς χρηματοοικονομικής 
κρίσης και της συνεπαγόμενης ύφεσης, οι αρχές 
θορυβήθηκαν και προέβησαν στις απαιτούμενες 
ενέργειες για την αναθεώρηση του ισχύοντος επο-
πτικού πλαισίου με την θέσπιση των κανόνων της 
Βασιλείας ΙΙ. Η εμπειρία όμως της κρίσης κατέδειξε 
την αναποτελεσματικότητα των εν ισχύ κεφαλαιακών 
απαιτήσεων να απορροφήσουν τις μη αναμενόμενες 
ζημιές που υπέστησαν οι τράπεζες. Επιπρόσθετα, 
οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι «προ-κυκλικές» 
με την έννοια ότι όταν η παγκόσμια οικονομία έχει 
αναπτυξιακούς ρυθμούς και επέρχεται άνοδος των 
τιμών των περιουσιακών στοιχείων, τότε οι κίνδυνοι 
του αντισυμβαλλομένου και της χώρας τείνουν να 
μειωθούν, έτσι η κεφαλαιακή απαίτηση γίνεται μικρό-
τερη. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει σε περιόδους 
ύφεσης. Επιπλέον, η ευθύνη για την εκτίμηση του 
κινδύνου του αντισυμβαλλομένου εκχωρείται στους 
οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι αποδείχθηκαν στην 
πράξη ευάλωτοι σε πιθανές συγκρούσεις συμφερό-
ντων και συνεπώς αναξιόπιστοι. Τέλος, το πλαίσιο 
της Βασιλείας ΙΙ παρείχε κίνητρα για εντονότερη χρή-
ση της διαδικασίας της τιτλοποίησης (securitization), 
ήτοι έδινε την δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να μετατρέπουν τα δάνεια τους σε τίτλους 
προερχόμενους από τιτλοποίηση και στη συνέχεια 
να τα μετακινούν εκτός των ισολογισμών τους, έτσι 
ώστε να μετακυλήσουν τον κίνδυνο και να μειώσουν 
την σχετική στάθμισή του σε σχέση με τα περιου-
σιακά τους στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο πολλές 
τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν τις κεφαλαια-
κές τους απαιτήσεις και να αναλάβουν κινδύνους, 
αυξάνοντας παράλληλα σημαντικά τον βαθμό της 
μόχλευσής τους. 

Βασιλεία ΙΙΙ

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα εισή-
χθηκε το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. Με 
την Βασιλεία ΙΙΙ, της οποίας οι διατάξεις εφαρμόζο-
νται ήδη από το 2013 σταδιακά και σε βάθος χρόνου 
εξαετίας, επιδιώκεται μια σημαντική ενίσχυση του 
περιεχομένου των διατάξεων του πρότινος ισχύο-

ντος κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ, καθώς 
και η ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς 
τραπεζικού συστήματος. Οι βασικές αλλαγές συνο-
ψίζονται στα εξής:
✓  Οι τροποποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα 

νέα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας θα απαι-
τούν από τις τράπεζες να διατηρούν περισσότερα 
και υψηλότερης ποιότητας κεφάλαια. Επιπλέον, 
οι νέοι δείκτες μόχλευσης και ρευστότητας προ-
τείνουν ένα μη προσαρμοσμένο στον κίνδυνο 
μέτρο, το οποίο στοχεύει να συμπληρώσει τις 
βασισμένες στον κίνδυνο ελάχιστες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι διατηρείται 
επαρκής βαθμός χρηματοδότησης κατά την διάρ-
κεια περιόδων κρίσεων. 

✓  Για την ενίσχυση της ποιότητας των εποπτικών 
κεφαλαίων των τραπεζών, οι τροποποιημένοι κα-
νόνες απαιτούν ότι οι κοινές μετοχές συγκροτούν 
μια μεγαλύτερη βασική συνιστώσα του κεφαλαίου 
μιας τράπεζας. Η ελάχιστη αναλογία των κοινών 
μετοχών σε σχέση με τα σταθμισμένα ως προς 
τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού ανέβηκε στο 
4,5% το 2015 από την τρέχουσα απαίτηση του 
2%. Τα στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις 
στον πυλώνα Tier 1 είναι οι κοινές μετοχές, τα 
δικαιώματα μειοψηφίας και τα αδιανέμητα κέρδη. 
Η τελική προτεινόμενη δομή των ρυθμιστικών 
κεφαλαίων ως ποσοστό (%) του σταθμισμένου 
ενεργητικού, σε σύγκριση με την Βασιλεία ΙΙ, είναι 
η κατωτέρω:
Κοινές Μετοχές Βασιλεία ΙΙΙ Βασιλεία ΙΙ

Ελάχιστα 
Κεφάλαια 4,5% 2%

Σταθεροποιητικά 2,5% 0%
Συνολικά 

απαιτούμενα 7% 2%

Κεφάλαια Tier 1
Ελάχιστα 6% 4%
Συνολικά 

απαιτούμενα 8,5%

Συνολικά Κεφάλαια
Ελάχιστα 8% 8%

Απαιτούμενα 10,5%

 

✓  Δύο τύποι κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας 
απαιτούνται στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, οι οποί-
οι αποσκοπούν στην αποφυγή παραβίασης των 
ελάχιστων απαιτούμενων κεφαλαιακών απαιτήσε-
ων ειδικά σε περιόδους κρίσεων: 

(i) Κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους συντήρησης 
(Capital Conversation Buffer)
(ii) Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα 
(Countercyclical Capital Buffer), όπως φαίνεται από 
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το κάτωθι σχήμα:

 

• Στα πλαίσια της Βασιλείας ΙΙΙ, ένας νέος δείκτης 
μόχλευσης αναφέρεται στις εποπτικές αρχές αρχής 
γενομένης από το 2013 με τελικό στόχο να καταστεί 
μέρος του Πυλώνα κεφαλαιακών απαιτήσεων (Tier 
I) το 2018. Υπολογίζεται ως ο λόγος των κεφαλαίων 
Tier 1 προς το σύνολο των μη σταθμισμένων περι-
ουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ορι-
σμένων περιουσιακών στοιχείων εκτός ισολογισμού. 
Οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν ένα δείκτη 
μόχλευσης 3% ή και μεγαλύτερο. Τα μη σταθμισμέ-
να αυτά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν 
προβλέψεις, δάνεια, στοιχεία εκτός ισολογισμού με 
πλήρη μετατροπή και τα παράγωγα προϊόντα. Ο 
κύριος σκοπός του είναι να περιορίσει τον βαθμό 
μόχλευσης στον τραπεζικό τομέα, ενώ παράλληλα 
να επικουρήσει στην προστασία έναντι του κινδύνου 
υποδείγματος και των σφαλμάτων μέτρησης.  
• Για την μείωση του κινδύνου ρευστότητας η Βασι-
λεία ΙΙΙ εισάγει δύο νέους δείκτες, τον δείκτη κάλυ-
ψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio)  
και τον δείκτη καθαρής χρηματοδότησης (Net Stable 
Funding Ratio).
Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας εντοπίζει το ποσό 
των αδέσμευτων, υψηλής ποιότητας ρευστών στοι-
χείων του Ενεργητικού τα οποία μια τράπεζα πρέπει 
να έχει στη διάθεσή της, ώστε να τα χρησιμοποιήσει 
για να καλύψει τις καθαρές εκροές που θα αντιμετω-
πίσει σε μια μικρής διάρκειας κατάσταση κρίσης (30 
ημερών), τα χαρακτηριστικά της οποίας θα προσδιο-
ρίζονται από τις εποπτικές αρχές. Ο δείκτης καθα-
ρής χρηματοδότησης μετράει τα ποσά των μεγάλης 
διάρκειας σταθερών πηγών χρηματοδότησης που 
χρησιμοποιούνται από μια τράπεζα, σε σχέση με τα 
στοιχεία του Ενεργητικού που αυτά χρηματοδοτούν 
και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που μπορεί 
να προκύψουν από εκτός Ισολογισμού στοιχεία. Ο 
συγκεκριμένος δείκτης στοχεύει στην ενθάρρυνση 
χρήσης πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης από 
τις τράπεζες. 

Συμπεράσματα
Έτσι, μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου κανονιστι-
κού πλαισίου που θέτει η Βασιλεία ΙΙΙ, το τραπεζικό 

σύστημα θα πρέπει να είναι καλά θωρακισμένο ενά-
ντια σε κάθε είδους κίνδυνο και προετοιμασμένο κα-
τάλληλα για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. 
Από την άλλη, μια σειρά σοβαρών κινδύνων προκύ-
πτουν από την εφαρμογή των νέων κανόνων με τις 
κυριότερες να συνίστανται στις αρνητικές επιπτώσεις 
στην πραγματική οικονομία και στην ύπαρξη του 
επονομαζόμενου “σκιώδους τραπεζικού συστήματος” 
(μετατόπιση των δραστηριοτήτων σε περιοχές του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα συνεχίσουν 
να μην λειτουργούν υπό την κανονιστική εποπτεία 
και παρέμβαση). Σαν αποτέλεσμα, ένας αριθμός 
σοβαρών ερωτημάτων έρχεται στο φως:

✓  τι επιφυλάσσει το μέλλον για το παγκόσμιο χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα υπό την σκέπη του νέου 
αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου;

✓  είναι δυνατόν η επιδιωκόμενη επίτευξη ενός στα-
θερού τραπεζικού συστήματος να επιφέρει και την 
επιθυμητή χρηματοπιστωτική σταθερότητα;  

✓  ποιο είναι το κόστος που προκύπτει από τους νε-
οεισαχθέντες ρυθμιστικούς κανόνες, πως επηρεά-
ζεται και σε ποιά έκταση η πραγματική οικονομία;

✓  ποιές είναι οι κρυφές απαιτήσεις που “κρύβονται” 
πίσω από την θέσπιση αυτών των κανόνων;

✓  θα επηρεαστούν και σε ποιόν βαθμό οι επιχειρη-
σιακές πολιτικές των τραπεζών; 

✓  είναι εφικτό τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία και οι σχετικές καινοτομίες να “προσπε-
ράσουν” τους εποπτικούς κανόνες;

Είναι σαφές ότι η ευρεία εφαρμογή των νέων κανό-
νων της Βασιλείας ΙΙΙ θα έχει ως αποτέλεσμα ένα 
πιο σταθερό τραπεζικό σύστημα με την εφαρμογή 
αυστηρότερων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας 
που έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν τη ρευστό-
τητα σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας. Οπότε 
επαφίεται στα χέρια των αρχών η παρακολούθηση 
των οικονομικών και τραπεζικών συνθηκών και η 
παρέμβαση στο βαθμό που απαιτείται κάθε φορά, 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμιστικοί κανόνες 
ακολουθούνται και εξασφαλίζεται η απαιτούμενη 
κεφαλαιακή δομή, αποφεύγοντας τις παγίδες ρευ-
στότητας. Συμπερασματικά, για να είναι σε θέση το 
οικονομικό σύστημα να λειτουργήσει σωστά και με 
τους ελάχιστους δυνατούς κινδύνους, οι νέοι κανό-
νες πρέπει να τηρούνται αυστηρά, με τέτοιο τρόπο 
που δεν επηρεάζονται τα κανάλια χρηματοδότησης 
της πραγματικής οικονομίας, καθώς και η ευελιξία 
των τραπεζικών επιχειρηματικών σχεδίων. 




