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                                                       ΣΥΝΟΨΗ 
 
 
      Στόχος της παρούσας συγγραφικής προσπάθειας είναι η αποτύπωση της 

πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής αναταραχής που ξεκίνησε από την αγορά 

στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας αρχικά την 

οικονοµία της χώρας αυτής και που εξελίχθηκε σε µεγάλη χρηµατοπιστωτική κρίση η 

οποία άγγιξε την παγκόσµια οικονοµία, σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική ή όχι 

εποπτεία από τις διεθνείς επιτροπές των παγκόσµιων χρηµαταγορών. 

      Στην προσπάθεια µας αυτή ξεκινάµε µε το πρώτο κεφάλαιο, όπου 

παρουσιάζοντας το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα η κρίση και 

σκιαγραφώντας τα αίτια που οδήγησαν την οικονοµία στο σηµείο αυτό, 

παρουσιάζουµε ένα σύντοµο χρονικό της µε αναφορά στα σηµαντικότερα γεγονότα 

που συνέβησαν από την αρχή της µέχρι τις µέρες µας. Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη 

αναφορά στις συνέπειες και τα επακόλουθα της κρίσης στις διεθνείς χρηµαταγορές 

και ιδιαίτερα στη χώρα µας. 

      Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουµε την άσκηση εποπτείας των 

χρηµαταγορών όπως υφίσταται σήµερα, αλλά και τις νέες προκλήσεις που καλούνται 

να αντιµετωπίσουν οι διεθνείς οργανισµοί και ιδιαίτερα η Επιτροπή της Βασιλείας. 

Το ενδιαφέρον έπειτα επικεντρώνεται στη Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ για την 

κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων και την ανάλυση των τριών 

αλληλένδετων πυλώνων (pillars) που την αποτελούν. 

      Στο τρίτο κεφάλαιο, προσπαθούµε να εµβαθύνουµε σε θέµατα πειθαρχίας των 

διεθνών χρηµαταγορών, θέµα το οποίο αποτελεί τη βάση του τρίτου πυλώνα της 

Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ. Επιπλέον, αναλύουµε θέµατα πειθαρχίας που έχουν να 

κάνουν µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (IFRS) και την εφαρµογή αυτών καθώς και της Βασιλείας ΙΙ,  

προσπαθώντας να δείξουµε πόσο σηµαντικό ρόλο έχουν παίξει στην εξέλιξη της 

παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

      Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αντλώντας συµπεράσµατα από την καθηµερινή 

εµπειρία και χρησιµοποιώντας πρόσφατη αρθρογραφία εν µέσω της 

χρηµατοπιστωτικής αναταραχής, προσπαθούµε να προτείνουµε τρόπους για να 

αντιµετωπιστεί η σηµερινή κρίση, αλλά και να αποφευχθεί κάποια άλλη παρόµοια 

στο µέλλον. 
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ΠΡΩΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 2007-2009 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
      79 χρόνια έχουν συµπληρωθεί από το µεγάλο κραχ και τη “Μεγάλη Ύφεση” που 

χαρακτήρισε διεθνώς τη δεκαετία του 1930, εποχή πληθωρισµού, ανεργίας και 

πολιτικής αστάθειας. Σήµερα, η παγκόσµια οικονοµία εµφανίζεται ευάλωτη καθώς 

εισέρχεται σε περίοδο ύφεσης. Αν και το µέγεθος και οι επιπτώσεις της εκτιµάται ότι 

δεν θα προσεγγίσουν την “Μεγάλη Ύφεση” του 1930 σίγουρα πρόκειται για µια 

σηµαντική ύφεση µε πληθωριστικές πιέσεις. 

      Η µεγάλη σηµερινή κρίση δεν είναι απλώς µια βαθιά χρηµατοπιστωτική κρίση 

αλλά η απαρχή µιας νέας εποχής που σηµατοδοτεί το τέλος της ελευθερίας των 

αγορών, µοντέλο που κυριάρχησε την προηγούµενη 20ετία. Οι προβλέψεις για 

επιβράδυνση της παγκόσµιας ανάπτυξης καθώς η πιστωτική κρίση έχει περάσει στην 

πραγµατική οικονοµία, η ανάγκη τροφοδότησης της οικονοµίας µε συνεχή 

ρευστότητα και οι συνθήκες αβεβαιότητας και αποστροφής κινδύνου που 

περιβάλλουν τους επενδυτές, υποδηλώνουν την ανάγκη του κρατικού παρεµβατισµού 

προκειµένου να διασωθεί το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

      Ο σκοπός λοιπόν όσο και το ενδιαφέρον εκπόνησης της συγκεκριµένης 

διπλωµατικής εργασίας εµπίπτουν στο πλαίσιο παρακολούθησης των τρεχουσών 

εξελίξεων. Εξελίξεις, όπως η κατάρρευση του πρότυπου οικονοµικού µοντέλου της 

Ισλανδίας, καθώς και οι σχεδόν καθηµερινές ανακοινώσεις χρεοκοπιών ιδρυµάτων µε 

αποκορύφωµα αυτή του Αµερικανικού κολοσσού “Lehman Brothers”, σηµατοδοτούν 

µια νέα εποχή έντονης µεταβλητότητας και ουσιαστικών αλλαγών προκειµένου να 

επιστρέψουµε σταδιακά στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. 

 

1.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 
      Η οικονοµική δραστηριότητα δεν ακολουθεί γραµµική, ανοδική ή καθοδική, 

πορεία. Αντίθετα, ακολουθεί κυκλική πορεία µε ορισµένες φάσεις του οικονοµικού 

κύκλου να είναι ανοδικές και άλλες καθοδικές. Οι µεγαλύτερες από τις αναπτυγµένες 

οικονοµίες του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
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γνώρισαν την τελευταία ύφεση στις αρχές της νέας χιλιετίας, χωρίς όµως να 

συµπαρασύρουν τις λεγόµενες αναδυόµενες οικονοµίες (Βραζιλία, Ινδία, Κίνα, 

Ρωσία, Νότιος Αφρική και άλλες µικρότερες οικονοµίες), οι οποίες συνέχισαν να 

αναπτύσσονται µε ταχείς ρυθµούς, εκκινώντας βέβαια από πολύ χαµηλά επίπεδα. Η 

τελευταία εποµένως γενικευµένη κρίση ίσως να πρέπει να αναζητηθεί στην εποχή της 

κρίσης στην Νοτιοανατολική Ασία (1997) ή ακόµη και στις αρχές τις δεκαετίας του 

1990.  

      Είναι προφανές ότι οι ταχείς ρυθµοί οικονοµικής µεγέθυνσης του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) που παρατηρήθηκαν παγκοσµίως την περίοδο 2002-

2007, κάποια στιγµή θα επιβραδύνονταν υπακούοντας στη λογική των οικονοµικών 

κύκλων. Εποµένως, η επιβράδυνση µπορούσε να προβλεφθεί, χωρίς βέβαια να µπορεί 

να προσδιοριστεί επακριβώς το χρονικό σηµείο της ανώτατης φάσης του κύκλου και 

της αλλαγής της φοράς του προς τα κάτω. Πράγµατι, πολλοί αναλυτές και διεθνείς 

οικονοµικοί οργανισµοί όπως ο ΟΟΣΑ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), 

στις προβλέψεις τους για τις οικονοµικές προοπτικές προειδοποιούσαν για τους 

καθοδικούς κινδύνους. 

      Όµως, σε µεγάλο βαθµό, οι επισηµάνσεις για αυτούς τους κινδύνους, 

παραβλέπονταν ή υποβαθµίζονταν, ακόµη και από εκείνους που τους κατέγραφαν, 

καθώς την τριετία 2005-2007 η κρατούσα άποψη στους πλέον έγκριτους 

οικονοµικούς κύκλους ήταν αυτή της αποσύνδεσης “decoupling” των αναδυόµενων 

οικονοµιών από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, στην Ευρωζώνη, την Ιαπωνία ή άλλες 

µεγάλες αναπτυγµένες οικονοµίες. Πολλοί υποστήριζαν µάλιστα, ότι πιθανή 

επιβράδυνση στις αναπτυγµένες οικονοµίες θα αντισταθµίζονταν από τις επιδόσεις 

των αναδυόµενων οικονοµιών και κυρίως της Κίνας µετατοπίζοντας σταδιακά το 

κέντρο της οικονοµικής δραστηριότητας “smooth rebalancing”. Οι προβλέψεις αυτές 

οδηγούσαν στο γενικό συµπέρασµα ότι η επιβράδυνση, όταν και όπου θα προέκυπτε, 

θα ήταν ελεγχόµενη και τοπική ή περιφερειακή.1 

 

1.3 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

      Η ρίζα του προβλήµατος τοποθετείται στις αρχές του 21ου αιώνα στην περίοδο 

που ακολούθησε την απότοµη κατάρρευση των αποτιµήσεων των εταιρειών υψηλής 

τεχνολογίας στις ΗΠΑ. Οι νοµισµατικές αρχές στην προσπάθεια τους να αποφύγουν 

                                                 
1 Πέτσας Σ. (2009) 
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σηµαντική επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας κατέφυγαν σε σηµαντικές 

µειώσεις επιτοκίων. Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) µείωσε σταδιακά το 

επιτόκιο παρέµβασης στο 1% που είναι το χαµηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.  

      Η παρατεταµένη περίοδος χαµηλών επιτοκίων που ακολούθησε είχε ένα διττό 

αποτέλεσµα. Αφενός, την αύξηση της προθυµίας των νοικοκυριών να καταφύγουν 

στο φθηνότερο τραπεζικό δανεισµό και αφετέρου, την αναζήτηση από την πλευρά 

των πιστωτικών ιδρυµάτων µεγαλύτερων αποδόσεων κυρίως µέσω του 

επιχειρηµατικού µοντέλου “originate & distribute”. Το επιχειρηµατικό µοντέλο που 

υιοθετήθηκε από τις τράπεζες τους έδινε την δυνατότητα να µεταπωλούν ένα σύνολο 

δανείων σε ένα ευρύ φάσµα χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, έτσι ώστε η αξία των 

δανείων να µεταφέρεται εκτός του ισολογισµού των τραπεζών µε στόχο την άντληση 

ρευστότητας. Το µοντέλο αυτό είχε ως συνέπεια οι τράπεζες να χορηγούν δάνεια 

µεγαλύτερου πιστωτικού κινδύνου µε λιγότερες απαιτήσεις δικαιολογητικών και 

τεκµηρίωσης, αλλά και να δηµιουργούν λιγότερο διαφανή χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα, η αξιολόγηση των οποίων καθίσταται πολύπλοκη από τις εταιρείες 

πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

      Στις αρχές του 2007 πολλά νοικοκυριά οδηγήθηκαν σε παύση πληρωµών των 

δόσεων των στεγαστικών τους δανείων µε αποτέλεσµα τις κατασχέσεις ακινήτων από 

τις τράπεζες γεγονός που επιτάχυνε και την πτώση των τιµών των ακινήτων. Από τα 

τέλη του πρώτου εξαµήνου του 2007 οι εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης “credit 

rating agencies” υποβάθµισαν µεγάλο αριθµό προϊόντων (π.χ. οµολογιακούς τίτλους 

µε εγγύηση ενυπόθηκων δανείων και άλλα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα γνωστά και 

ως δοµηµένα οµόλογα “collateralized debt obligations”) που σχετίζονταν τόσο µε 

στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας στις ΗΠΑ, 

όσο και µε τη µείωση της αξίας των τιτλοποιήσεων. Το σύνολο των απωλειών 

εκτιµάται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο σε $1,4 τρις. 

      Η εξέλιξη αυτή οδήγησε κατ’ αρχάς στη διεύρυνση των περιθωρίων στις 

πιστωτικές αγορές και στη µείωση της αποτίµησης των εν λόγω προϊόντων. 

∆εδοµένου ότι οι απαιτήσεις αυτές είχαν µεταβιβαστεί σε επιχειρήσεις που ανήκουν 

στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα και εδρεύουν σε διάφορες χώρες, η πτώση της αγοραίας 

αξίας τους και ο κλονισµός της εµπιστοσύνης στη δυνατότητα εξόφλησής τους, 

προκάλεσαν γενικότερη αναταραχή στις χρηµατοπιστωτικές αγορές.    
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2. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 
2.1 ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
      Για να κατανοήσουµε καλύτερα το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο η 

χρηµατοπιστωτική κρίση έλαβε χώρα, παρακάτω θα προσπαθήσουµε να 

αποσαφηνίσουµε κάποιες έννοιες που µας είναι απαραίτητες. 

 

2.1.1 Κατηγορίες δανείων 
 
      Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ: 

 

• Στεγαστικά δάνεια πρώτης διαλογής “prime residential mortgages” τα οποία 

απολαµβάνουν δανειολήπτες οι οποίοι εµφανίζουν περισσότερα από τα 

ελάχιστα τυπικά προσόντα χρηµατοδότησης (υψηλή πιστωτική βαθµολόγηση, 

χαµηλό ποσοστό του δείκτη χρέους προς εισόδηµα).2 

• Στεγαστικά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης “sub-prime” η οποία 

περιλαµβάνει δάνεια που δίνονται σε δανειολήπτες που επιδεικνύουν ένα ή 

περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατά τη στιγµή της 

δανειοδότησης (αδύναµο πιστωτικό παρελθόν το οποίο περιλαµβάνει 

καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των δόσεων, επιπλέον χρεώσεις µε τόκους, 

χρεοκοπίες, περιορισµένη δυνατότητα αποπληρωµής µέσω της πιστοληπτικής 

αξιολόγησης που γίνεται µε τους δείκτες “debt-to-income” ή ηµιτελή στοιχεία 

µε την παρελθοντική πιστωτική συµπεριφορά του υποψήφιου για 

δανειοδότηση. 

• Στεγαστικά δάνεια µη παραδοσιακής κατηγορίας “non-traditional”, τα οποία 

εµπίπτουν σε µια περιοχή µεταξύ των “prime” και των “sub-prime”, τα οποία 

καλούνται και “Alt-A”. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ευέλικτο τύπο δανείου 

και προσφέρεται σε δανειολήπτες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις 

δανειοδότησης µέσω της αξιολόγησης των δεικτών αλλά δεν παρέχουν πλήρη 

τεκµηρίωση ώστε να συγκαταλεχθούν στην κατηγορία των “prime”.3 

 

 

 
                                                 
2 Board of Governors of the Federal Reserve System (2008)  
3 Kiff J., Mills P. (2008) 
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2.1.2 Κριτήρια δανειοδότησης 
 

      Η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου οδηγεί σε κατάταξη των πιστούχων σε 

κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου και πραγµατοποιείται µε τη χρήση της µεθόδου 

“Credit Rating” και “Credit Strong”. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την 

κατάταξη είναι τριών ειδών: α)Ποσοτικά, β)Ποιοτικά και γ)Συναλλακτικής 

Συµπεριφοράς.4 

      Οι κυριότεροι δείκτες που χρησιµοποιούνται για την κατάταξη των πιστούχων 

προκειµένου να περιοριστεί σε µεγάλο βαθµό η πιθανότητα αθέτησης “probability of 

default-PD” είναι οι εξής: 

 

• ∆άνειο προς αξία κατοικίας “loan-to-value” 

            Ο δείκτης συγκρίνει την αξία του δανείου ως προς την τρέχουσα τιµή του  

ακινήτου που έχει αγοραστεί µε το δάνειο. Ο δανειστής χρησιµοποιεί αυτόν 

τον δείκτη προκειµένου να εξετάσει το ενδεχόµενο αν οι πιθανές ζηµιές σε 

περίπτωση αθέτησης της υπόσχεσης πληρωµής µπορούν να περιοριστούν από 

την πώληση του ακινήτου. 

• Χρέος προς εισόδηµα “debt-to-income” 

            Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση του οφειλόµενου ποσού που προκύπτει από 

τις δόσεις του δανείου ως προς το µηνιαίο εισόδηµα του δανειζοµένου. Ο 

δανειστής χρησιµοποιεί αυτόν τον δείκτη προκειµένου να αποφασίσει το ύψος 

του ποσού που θα δανείσει. Αν το ποσό αυτού του δείκτη είναι µεγαλύτερο 

από 36 ο δείκτης µπορεί να επηρεάσει αρνητικά το “credit score” διότι ο 

δανειστής θα αναλογισθεί ότι ο δανειζόµενος είναι υπερχρεωµένος σε σχέση 

µε το εισόδηµα του.5 

 
      Όπως αναφέραµε και παραπάνω, τα ενυπόθηκα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης 

είναι στεγαστικά δάνεια τα οποία δεν µπορούν να προσαρµοστούν στα κριτήρια τα 

οποία τίθενται για τα δάνεια πρώτης διαλογής “prime” και εποµένως εµφανίζουν 

µεγαλύτερες πιθανότητες αθέτησης ή µη ολικής αποπληρωµής των δανείων. Η 

διάκριση αυτή βασίζεται στο ιστορικό του δανειολήπτη, αλλά και στη βαθµολογία 

που συγκεντρώνει µε βάση κάποιους δείκτες που χρησιµοποιούνται για την 

                                                 
4 Αγγελόπουλος Π. (2005) 
5  Federal Reserve Bank of Boston (2007) 
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πιστοληπτική του αξιολόγηση όπως είναι ο δείκτης “DTI” και ο “LTV”. Οι 

υποψήφιοι δανειολήπτες οι οποίοι συγκεντρώνουν βαθµολογία κάτω του 55%, όσον 

αφορά τον δείκτη “DTI” και κάτω του 85% όσον αφορά τον δείκτη “LTV” καλούνται 

“sub-prime”, δηλαδή µειωµένης εξασφάλισης.6 

 

2.1.3 Η αγορά στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης “sub-prime loans” 
 

      Μέχρι το 2003 η πλειοψηφία των υποθηκών που δηµιουργούνταν ήταν “prime”. 

Έπειτα οι υποθήκες αυτές αγοράζονταν από τις δύο εταιρείες που χρηµατοδοτούνταν 

από το κράτος “Fannie Mae” και “Freddie Mac”. Παρόλα αυτά έως και το 2006 πάνω 

από τις µισές υποθήκες που δηµιουργούνταν δεν πληρούσαν τα κριτήρια των 

υποθηκών πρώτης διαλογής. Εποµένως, το µερίδιο των υποθηκών που 

αντιπροσωπεύονταν από υποθήκες µειωµένης εξασφάλισης “sub-prime” και “Alt-A” 

αυξήθηκε µε γοργούς ρυθµούς. Η αγορά λοιπόν κατά το 2006 παρουσίαζε την εξής 

δοµή : το  36% ήταν δάνεια πλήρως εναρµονισµένα µε τις τυπικές προϋποθέσεις που 

απαιτούνταν για τη χορήγηση τους, τo 15% ήταν “prime Jumbo”, το 3% των 

υποθηκών ήταν υπό την εγγύηση του “FHA”, το 25% ήταν “Alt-A και το 21% 

αναφέρονταν σε υποθήκες µειωµένης εξασφάλισης.7 

       Η ιδιοκτησία µιας κατοικίας θα µπορούσαµε να πούµε αποτελεί µέρος του 

αµερικανικού ονείρου αλλά και πολύτιµος στόχος για αυτούς που ασκούν πολιτική. 

Σε απάντηση της έντονης ζήτησης για στεγαστικά δάνεια, η βιοµηχανία ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων εισήγαγε καινοτόµα αλλά και δηµιουργικά προϊόντα δανείων 

στην αγορά. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση των καταναλωτών στην πίστωση 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων έχει παρουσιάσει σηµαντική αύξηση την 

τελευταία δεκαετία. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η βιοµηχανία ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων επεκτάθηκε ως αποτέλεσµα της εισαγωγής καινοτοµιών στο 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα, των τεχνολογικών επιτευγµάτων και της κατάργησης των 

ρυθµίσεων.8 Οι δανειστές απέκτησαν τη δυνατότητα να παρέχουν σε µεγαλύτερη 

µερίδα καταναλωτών πρόσβαση στην πίστωση υποθηκών υιοθετώντας µη 

παραδοσιακές στρατηγικές προκειµένου να εκµεταλλευτούν ένα µεγάλο µέρος της 

αγοράς που δεν είχε πρόσβαση στην αγορά δανείων γιατί κυρίως δεν πληρούσαν τις 

τυπικές προϋποθέσεις δανειοδότησης. Συγκεκριµένα, αλλαγές στην αξιολόγηση των 
                                                 
6  Kiff J., Mills P. (2008) 
7  Kiff J., Mills P. (2008) 
8   Board of Governors of the Federal Reserve System (2007) 
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δανειοληπτών άνοιξαν το δρόµο του ενυπόθηκου δανεισµού σε δανειολήπτες, οι 

οποίοι συγκαταλέγονταν στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου λόγω του 

επιβαρηµένου ιστορικού τους ή των περιορισµών λόγω εισοδήµατος που 

παρουσίαζαν. Οι δανειστές, εξαιτίας του υψηλού ρίσκου που αντανακλούν οι εν λόγω 

οφειλέτες “sub-prime borrowers”9, τους χρέωσαν υψηλότερα επιτόκια. 

      Η αγορά των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης άρχισε 

να επεκτείνεται σηµαντικά στα µέσα του 1990 και κορυφώθηκε το 2006. Η ανάπτυξη 

της αγοράς τροφοδοτήθηκε από τις επεκτατικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν στην 

βιοµηχανία των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και οι οποίες άλλαξαν κάθε πτυχή 

της αγοράς ενυπόθηκων δανείων µειωµένης εξασφάλισης. Η χρήση των µοντέλων 

πιστωτικής αξιολόγησης διευκόλυνε τους δανειστές να αξιολογήσουν πιο 

αποτελεσµατικά την δανειοληπτική ικανότητα των οφειλετών µειώνοντας τα κόστη 

συναλλαγής. Επιπλέον, οι αλλαγές που σηµειώθηκαν στην ανερχόµενη δευτερογενή 

αγορά υποθηκών αύξησαν την ικανότητα των δανειστών να πωλούν πολλές υποθήκες 

σε “securitizers”, οι οποίοι συγκέντρωναν µεγάλους αριθµούς υποθηκών και 

πωλούσαν τα δικαιώµατα από τις προκύπτουσες ταµειακές ροές στους επενδυτές. 

      Κατά το παρελθόν, οι δανειστές έτειναν να κρατούν τις υποθήκες στα βιβλία τους 

έως ότου τα δάνεια αποπληρωθούν. Άλλωστε, η αυξανόµενη χρήση µιας 

επιχειρηµατικής πρακτικής που βασίζεται στη χορήγηση πιστώσεων που πωλούνται 

σε επενδυτές “originate and distribute model”, έδωσε την δυνατότητα στους 

δανειστές αλλά και στους οφειλέτες µειωµένης εξασφάλισης να αποκτήσουν 

µεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων µε αποτέλεσµα την µεγαλύτερη 

διάδοση του κινδύνου. 

      Η αυξανόµενη είσοδος στην αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων µειωµένης 

εξασφάλισης τροφοδοτήθηκε και από την άνοδο δύο µεσιτών υποθήκης, οι οποίοι 

επέκτειναν τις πωλήσεις και τα κανάλια διανοµής αυτών των προϊόντων τα οποία δεν 

ήταν άµεσα συνδεδεµένα µε ένα οµοσπονδιακό εποπτευόµενο ίδρυµα. Ο 

επεκτεινόµενος τοµέας των εκτός τραπεζών δανειστών ενυπόθηκων στεγαστικών 

δανείων “non bank mortgage lenders” υπήρξε αξιοσηµείωτος στην αγορά υποθηκών 

µειωµένης εξασφάλισης. Στοιχεία του 2006 αποκαλύπτουν ότι το 45% των πρώτων 

υποθηκών δηµιουργήθηκε από ανεξάρτητες επιχειρήσεις χρηµατοδότησης υποθηκών 

οι οποίες δεν εποπτεύονται από τις οµοσπονδιακές τραπεζικές αντιπροσωπείες και οι 

                                                 
9   Aschraft A. & Schuermann T. (2008) 
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οποίες πωλούν σχεδόν όλες τις υποθήκες τις οποίες δηµιουργούν. Αυτές οι εξελίξεις 

στην αγορά υποθηκών αύξησαν την προσφορά πιστώσεων η οποία συνέβαλε στην 

αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας από 64% που ήταν το 1994 σε 68% το 2007. 

      Η διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων 

υποθηκών είχε επίσης και αρνητικές πτυχές. Οι δανειολήπτες µειωµένης εξασφάλισης 

“sub-prime borrowers” τείνουν να εµφανίσουν µεγαλύτερα ποσοστά αθέτησης της 

υπόσχεσης πληρωµής των δανείων τους σε σχέση µε τους δανειολήπτες πρώτης 

διαλογής. Το 2007, τα προβλήµατα στην αγορά “sub-prime”, η επιβράδυνση της 

αγοράς κατοικίας, η µείωση της εκτίµησης των τιµών των κατοικιών και η 

αποδυνάµωση της παγκόσµιας οικονοµίας συνέβαλε στην εµφάνιση µεγάλων 

ποσοστών καθυστέρησης αποπληρωµής των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων 

µειωµένης εξασφάλισης. 

      Ως αποτέλεσµα των µεγάλων ποσοστών καθυστερήσεων αποπληρωµής των εν 

λόγω δανείων αρκετοί ανεξάρτητοι δανειστές χορήγησης υποθηκών δήλωσαν 

χρεοκοπία και µεγάλοι πιστωτικοί οργανισµοί παρουσίασαν ζηµίες αρκετών 

δισεκατοµµυρίων. Όσον αφορά τους καταναλωτές οι συνέπειες µη αποπληρωµής των 

ενυπόθηκων δανείων υπήρξαν σοβαρές όπως η απώλεια του δικαιώµατος της 

ιδιοκτησίας, µειωµένη είσοδος στον δανεισµό και κατασχέσεις. Καθώς η κρίση στην 

αγορά ενυπόθηκων δανείων επεκτάθηκε το τελευταίο τρίµηνο του 2007 η Κεντρική 

Τράπεζα των ΗΠΑ παρενέβη προκειµένου να εξοµαλύνει την αγορά και να 

αποκαταστήσει την ισορροπία. 

 

2.2 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 
2.2.1 Γενικά 
 

      Τιτλοποίηση είναι η διαδικασία βάσει της οποίας δάνεια ή γενικότερα 

χρηµατοδοτήσεις και συναφή στοιχεία του ενεργητικού τραπεζών και λοιπών 

επιχειρήσεων οµαδοποιούνται και τυποποιούνται, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για 

τη δηµιουργία τίτλων ή χρεογράφων ικανών να πουληθούν στην δευτερογενή αγορά 

σε ενδιαφερόµενους επενδυτές.10 Πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία της τιτλοποίησης 

διαδραµατίζει η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού “Special Purpose Vehicle – SPV”, η οποία 

                                                 
10 Αγγελόπουλος Π.  (2005) 
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αγοράζει το πωλούµενο ενεργητικό, διαµορφώνει τους όρους της τιτλοποίησης και 

διαθέτει τους τίτλους στο επενδυτικό κοινό. 

      Η τιτλοποίηση αποτελεί µια αρκετά σύνθετη διαδικασία η οποία αποτελείται από 

τα παρακάτω στάδια:10 

 

• Επιλογή οµοειδών στοιχείων του ενεργητικού ή απαιτήσεων της τράπεζας ή 

της επιχείρησης “originator” τα οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 

τιτλοποίησης. 

• Συνεργασία µε ειδική εταιρεία επενδυτικού σκοπού “Special Purpose Vehicle 

– SPV” η οποία αναλαµβάνει την υλοποίηση της τιτλοποίησης και τη διάθεση 

των τίτλων στο επενδυτικό κοινό. 

• Πώληση των υπό τιτλοποίηση απαιτήσεων στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού. 

• Επιλογή από την “SPV” της µορφής του οµολογιακού δανείου που θα 

καλύψει το τιτλοποιούµενο ενεργητικό. 

• Αξιολόγηση και κατάταξη σε κατηγορία πιστωτικού κινδύνου του 

τιτλοποιούµενου ενεργητικού η οποία πραγµατοποιείται από αναγνωρισµένη 

εταιρεία πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

• Τιµολόγηση των οµολογιών σε συνάρτηση µε την αξιολόγηση του πιστωτικού 

κινδύνου. 

• Μεταβίβαση στην “SPV” των τιτλοποιούµενων απαιτήσεων και είσπραξη της 

αξίας αυτών. 

• ∆ιάθεση των τίτλων στους επενδυτές, θεσµικούς ή άλλους. 

• Ορισµός διαχειριστή (θεµατοφύλακα) της τιτλοποίησης. Συνήθως ορίζεται η 

ίδια η εκχωρούσα τράπεζα. 

• Είσπραξη των ροών των τίτλων από τους οφειλέτες των τιτλοποιούµενων 

στοιχείων και την προώθηση τους στους επενδυτές. 

 

2.2.2 Τα κυριότερα προϊόντα τιτλοποίησης 
 

• “Mortgage – Backed Securities” (MBS) 

Αναφέρονται στην τιτλοποίηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων. 

Πραγµατοποιείται η συνάθροιση µιας οµάδας µεµονωµένων δανείων, η 

δηµιουργία δηλαδή µιας οµάδας καλαθιού “pool”, µετατρέποντας τα σε 
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τίτλους τα οποία εξασφαλίζονται από τις απαιτήσεις κατά των στοιχείων του 

ενεργητικού του ενυπόθηκου οφειλέτη. Οι τίτλοι αυτοί αναφέρονται ως 

“Mortgage – Backed Securities” (MBS).11 

 

• “Collateralized Debt Obligations” (CDOs) 

            Τυπικά µιλάµε για την επόµενη εξέλιξη των “MBS”. Πρόκειται λοιπόν για το 

δέσιµο µιας κατηγορίας ενυπόθηκων οµολογιακών δανείων “asset – backed 

securities” από µια εταιρεία ειδικού σκοπού “special purpose vehicle”, η 

οποία επαναξιολογεί και κατατάσσει το τιτλοποιούµενο ενεργητικό σε 

διαφορετικές οµάδες µε διαφορετικό βαθµό πιστωτικής αξιολόγησης και 

προτεραιότητα αποπληρωµής. Για παράδειγµα ένα “CDO” µπορεί να 

αποτελείται από 100 “MBSs”. 

 
      Αν υποθέσουµε ότι σε µια ακραία περίπτωση µη αποπληρωµής η αναλογία της 

ζηµιάς δεν µπορεί να είναι πάνω από το 10%, τότε τα “MBS” διαιρούνται σε µερίδια 

διαφορετικής πιστωτικής αξιολόγησης ως εξής: το 70% σε “ΑΑΑ”, το 20% σε 

µεσαίου κινδύνου και το 10% σε κατώτερης αξιολόγησης. Ο επενδυτής λοιπόν 

ανάλογα µε το ρίσκο που θέλει να αναλάβει µπορεί να επιλέξει σε ποια κατηγορία 

θέλει να επενδύσει. Τα “CDOs” είναι µια περίπλοκη µορφή επενδυτικών προϊόντων η 

οποία περιπλέκεται περισσότερο καθώς τα “CDOs” συσκευάζονται ξανά 

προκειµένου να δηµιουργηθούν άλλα προϊόντα δεύτερου και τρίτου βαθµού γνωστά 

ως “CDO squared” και “CDO cubed”. Όσο αυξάνεται ο βαθµός του “CDO” τόσο 

αποµακρύνεται από το πραγµατικό υποκείµενο από το οποίο εκρέουν οι χρηµατοροές 

και περιπλέκεται η τιµολόγηση του “CDO”. Μεταξύ των ετών 2004 και 2007 

τριπλασιάστηκε ο όγκος των “CDOs” που εισήχθησαν στην αγορά από $125 δις. σε 

$350 δις. ανά έτος.12  

      Τα “CDOs” διανεµήθηκαν σε όλον τον κόσµο. ∆εν ήταν µόνο οι τράπεζες που 

εκτέθηκαν σε αυτή τη µορφή επενδυτικών προϊόντων αλλά και οι επενδυτές, οι οποίοι 

έψαχναν για µεγαλύτερες αποδόσεις. Όταν όµως οι δανειστές µειωµένης 

εξασφάλισης άρχισαν να εµφανίζουν δυσκολίες στην αποπληρωµή και σηµαντικές 

καθυστερήσεις, οι επενδυτές οι οποίοι είχαν επενδύσει σε µερίδια κατώτερης 

διαλογής δέχθηκαν το πρώτο πλήγµα. Η κατάσταση αυτή δηµιούργησε κλίµα 

                                                 
11 Μαλινδρέτου Β. (2002) 
12 Mah-Hui Lim M. (2008) 
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έλλειψης εµπιστοσύνης ακόµα και µεταξύ των επενδυτών οι οποίοι είχαν επενδύσει 

σε “CDOs” πρώτης διαλογής και δεν είχαν υποστεί ζηµίες. Ο πανικός κατέβαλε την 

αγορά καθώς χιλιάδες επενδυτές ήθελαν να εξέλθουν από την αγορά µε αποτέλεσµα 

την υπερπροσφορά και την κατακόρυφη µείωση των τιµών αυτών των προϊόντων. 

 

2.2.3 Επιχειρηµατικό Μοντέλο “Originate & Distribute” 
 
      Από το 1980 που για πρώτη φορά εισήχθη στην αγορά το πρώτο “MBS”, οι 

τράπεζες έχουν προχωρήσει αρκετά βήµατα µπροστά προκειµένου να 

εκµεταλλευτούν κάθε ευκαιρία για την απόκτηση µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς και 

άντλησης επιπλέον ρευστότητας.13 Έτσι λοιπόν, αντί να κρατούν τα δάνεια που οι 

ίδιοι δηµιουργούν, οι τράπεζες άρχισαν να διανέµουν σταδιακά δάνεια στην 

δευτερογενή αγορά είτε απευθείας, είτε συσκευάζοντας τα σε µια πλειάδα 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων τα οποία υπάγονται στην κατηγορία των 

ενυπόθηκων οµολογιακών δανείων “asset-backed securities”.14 Η δραστηριότητα 

αυτή δίνει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 

 

• ∆ιαφοροποίηση των πηγών τροφοδότησης των τραπεζών 

• Μείωση του πιστωτικού κινδύνου 

• Ελαχιστοποίηση του κόστους χρηµατοδότησης 

• Άντληση επιπλέον ρευστότητας από την πώληση των δανείων 

 

      Εκτός από το ρόλο των τραπεζών στη διαδικασία αυτή, πολύ σηµαντικός είναι και 

ο ρόλος των ιδρυµάτων που δηµιουργούν δάνεια “non bank institutions”, τα οποία 

πωλούν στην τράπεζα και η οποία µέσω των εταιρειών ειδικού σκοπού τα τιτλοποιεί 

και τα διαθέτει στην αγορά. 

 

2.2.4 Εταιρείες Ειδικού Σκοπού “Conduits & SIV” 
 
      Οι εταιρείες ειδικού σκοπού αποτελούν ένα µεγάλο κοµµάτι της τραπεζικής 

βιοµηχανίας. Οι τράπεζες είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά ιδρύουν τα “conduits” ως 

οχήµατα ειδικού σκοπού µε σκοπό να διακρατούν στοιχεία του ενεργητικού και να τα 

µετατρέπουν σε “MBS” και “CDOs”, τα οποία διαθέτουν σε πελάτες τους µε 

                                                 
13 Purnanandam A. (2008) 
14 ECB (12/2007) 
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αντάλλαγµα. Οι τράπεζες δεν έχουν τον έλεγχο αυτών των εταιρειών που δρουν 

ανεξάρτητα, όµως είναι άµεσα συνδεδεµένες µαζί τους καθώς υποχρεούνται να τους 

τροφοδοτούν µε ρευστότητα. Το µερίδιο της αγοράς που καταλαµβάνουν τέτοιες 

εταιρείες είναι τεράστιο αν λάβουµε υπόψη µας ότι κατά το δεύτερο τρίµηνο του 

2008 η “Citibank” αποκάλυψε στα αποτελέσµατα της ότι είχε $77 δις. στοιχεία 

ενεργητικού και υποχρεώσεων σε  “conduits”.15 

      Ουσιαστικά, οι εταιρείες ειδικού σκοπού δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος 

των τραπεζών να µεταφέρουν σε αυτές στοιχεία του ενεργητικού µε στόχο την 

παροχή επιπλέον ρευστότητας από την πίσω πόρτα. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος 

για τον οποίο οι αγορές χρήµατος πάγωσαν ξαφνικά όταν οι τράπεζες αναγκάστηκαν 

να προβούν σε παροχή επιπλέον ρευστότητας προκειµένου να ικανοποιήσουν τις 

υποχρεώσεις τους προς τις εταιρείες. 

 

3. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

      Το 2007, έτος το οποίο σηµατοδοτεί την έναρξη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 

χαρακτηρίστηκε από την  αναταραχή την οποία προκάλεσε η αύξηση των 

επισφαλειών στην αγορά στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά χαµηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας στις ΗΠΑ “sub-prime mortgage market”, η οποία 

επεκτάθηκε ταχύτατα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές διεθνώς. 

      Τα απώτερα αίτια της αναταραχής µπορούν να αποδοθούν στην αλληλεπίδραση 

κυρίως τριών παραγόντων:16  

 

• Της συνεχούς, τα τελευταία έτη, αναζήτησης επενδύσεων υψηλής απόδοσης 

“search for yield”  από τους επενδυτές, η οποία συνοδευόταν από την 

ανάληψη µεγαλύτερου κινδύνου “risk appetite”. 

• Το υψηλό επίπεδο ρευστότητας που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. 

• Η αυξανόµενη χρήση από τις τράπεζες µιας επιχειρηµατικής πρακτικής που 

βασίζεται στη χορήγηση πιστώσεων οι οποίες στη συνέχεια πωλούνται σε 

επενδυτές “originate and distribute model”. Η πρακτική αυτή οδήγησε αφενός 

                                                 
15 Crouhy M., Jarrow R., Turnbull S. (2008) 
16 Τράπεζα της Ελλάδας (2007) 
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στη µείωση των κινήτρων για προσεκτική αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας των δανειοληπτών και αφετέρου στην εµφάνιση σύνθετων 

επενδυτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται από πολύπλοκο τρόπο 

τιµολόγησης και έλλειψη δευτερογενούς αγοράς για τη δια πραγµάτευσή τους. 

 

      Ο συνδυασµός των ανωτέρω τριών παραγόντων οδήγησε στην υποεκτίµηση των 

κινδύνων από την πλευρά των επενδυτών και δηµιούργησε σταδιακά στην αγορά 

συνθήκες έντονης µεταβλητότητας και αστάθειας. 

      Ήδη από τα µέσα του 2005 τα ποσοστά καθυστέρησης των ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης αυξήθηκαν σηµαντικά κυρίως για δύο 

λόγους. Πρώτον, γιατί τα δάνεια αυτά καλούνται δάνεια βραχυχρόνιας 

επαναρύθµισης “short-reset loan”17, στα οποία αρχικά το επιτόκιο το οποίο χρεώνεται 

σε αυτά είναι πολύ µικρότερο σε σχέση µε τα συµβατικά δάνεια αλλά ύστερα από µια 

περίοδο δύο έως τριών ετών εξελίσσεται σε υψηλότερο µε αποτέλεσµα η 

αποπληρωµή να γίνεται δυσκολότερη. 

      ∆εύτερον, πολλοί ήταν εκείνοι που επηρεασµένοι από τις υψηλές τιµές των 

κατοικιών ενθαρρύνθηκαν να δανειστούν για την αγορά κατοικίας µε την πρόθεση να 

προβούν είτε σε επαναχρηµατοδότηση είτε σε αποπληρωµή της υποθήκης πριν την 

ηµεροµηνία επαναρύθµισης. Καθώς όµως τα επιτόκια αυτών των δανείων άρχισαν να 

αυξάνουν και µε την πτώση που παρουσίασαν οι τιµές των κατοικιών, πολλοί 

δανειζόµενοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους µε 

συνέπεια την αύξηση των ποσοστών καθυστέρησης. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε 

πτώση της αξίας των “RMBSs”, και κυρίως εκείνων που χρηµατοδοτούνταν από τα 

πιο πρόσφατα δάνεια. 

      Από τα τέλη του πρώτου εξαµήνου του 2007 οι εταιρείες πιστοληπτικής 

αξιολόγησης “credit rating agencies” υποβάθµισαν µεγάλο αριθµό προϊόντων, όπως 

οµολογιακούς τίτλους µε εγγύηση ενυπόθηκων δανείων και άλλα σύνθετα επενδυτικά 

προϊόντα γνωστά και ως δοµηµένα οµόλογα “collateralized debt obligations”, που 

σχετίζονταν µε στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά χαµηλής πιστοληπτικής 

ικανότητας στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε κατ’ αρχάς στην διεύρυνση των 

περιθωρίων κέρδους στις πιστωτικές αγορές και στη µείωση της αποτίµησης των εν 

λόγω προϊόντων. ∆εδοµένου ότι οι απαιτήσεις αυτές είχαν µεταβιβαστεί σε 

                                                 
17 ECB (2007) 
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επιχειρήσεις που ανήκουν στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα και εδρεύουν σε διάφορες 

χώρες, η πτώση της αγοραίας αξίας τους και ο κλονισµός της εµπιστοσύνης στη 

δυνατότητα εξόφλησης τους προκάλεσαν γενικότερη αναταραχή στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές. 

      Ήδη τον Ιούνιο του 2007 και τους επόµενους µήνες, πολλές επιχειρήσεις του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα διεθνώς ανακοίνωσαν σηµαντικές ζηµιές λόγω απαξίωσης 

των στοιχείων του ενεργητικού τους εξαιτίας των εξελίξεων στην αγορά στεγαστικών 

δανείων προς νοικοκυριά χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Πέρα των τραπεζών 

που κατέγραψαν ζηµιές από την άµεση έκθεση τους στα εν λόγω προϊόντα, 

ενεπλάκησαν και τράπεζες που είχαν άµεση έκθεση σε αυτά εξαιτίας της υποχρέωσης 

παροχής έκτακτης ρευστότητας προς ειδικές επενδυτικές εταιρείες “conduits και 

structured investments vehicles – SIVs” που επένδυαν στα εν λόγω προϊόντα. 

 

3.2 ΤΑ ΑΙΤΙΑ 
 

      Σε µια προσπάθεια µας να εµβαθύνουµε  περισσότερο στα προαναφερθέντα αίτια 

θα λέγαµε µε σιγουριά πως η µεγαλύτερη οικονοµική κρίση του 21ου αιώνα οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στη διάθεση των επενδυτών να ρισκάρουν µε σκοπό την αναζήτηση 

υψηλών αποδόσεων “risk appetite”, στο υψηλό επίπεδο ρευστότητας που 

παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια και στην χρηµατοοικονοµική καινοτοµία που 

χάραξε ένα µονοπάτι παραφροσύνης µέσω του µοντέλου “originate and distribute”. 

      Ωστόσο, τίθεται το ερώτηµα αν το πρόβληµα των ενυπόθηκων στεγαστικών 

δανείων µειωµένης εξασφάλισης είναι τόσο ξεχωριστό ώστε να δίνει στην κρίση που 

διανύουµε κάτι τόσο ξεχωριστό που να την διαχωρίζει από τις υπόλοιπες κρίσεις.18 

Πολλοί αναλυτές συµφωνούν στο γεγονός ότι η τεράστια αύξηση που παρατηρήθηκε 

στις τιµές των κατοικιών δεν ήταν µια «φούσκα», αλλά δικαιολογείται από την 

καινοτοµία που παρατηρήθηκε στο χώρο των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων καθώς 

και στη σταθερή εισροή κεφαλαίου από την Ασία και των εξαγωγών πετρελαίου. Ενώ 

λοιπόν θα περίµεναν ότι η οικονοµία των ΗΠΑ θα απολάµβανε υψηλό ρυθµό 

ανάπτυξης και υψηλές αποδόσεις για αρκετά χρόνια, το καλοκαίρι του 2007 βίωσαν 

µια εντυπωσιακή αντίθεση πλούτου, αύξηση των περιθωρίων κινδύνου και σηµαντική 

επιδείνωση στην αγορά δανείων. Η κρίση του 2007-2009 έχει τις ρίζες της στην 

πτώση των τιµών των κατοικιών η οποία οδήγησε σε µεγαλύτερα ποσοστά αθέτησης 

                                                 
18 Reinhart D., Rogoff K. (2008)  
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της υποχρέωσης πληρωµής των δανειζόµενων µειωµένης εξασφάλισης “sub-prime 

borrowers”. 

      Για να κατανοηθεί το µέγεθος και η ταχύτητα µε την οποία εξαπλώθηκε η κρίση 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του ισχύοντος 

ρυθµιστικού πλαισίου στις χρηµατοπιστωτικές αγορές.  

      Υποστηρίζεται ότι, η ιδιαίτερα χαλαρή νοµισµατική πολιτική της Οµοσπονδιακής 

Κεντρικής Τράπεζας “FED” για ικανό χρονικό διάστηµα ευθύνεται για την εµφάνιση 

υπερβολικής ρευστότητας και µόχλευσης “leverage”, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση 

ανισορροπιών και τελικά «φούσκας» στην αγορά κατοικίας. Επίσης, τα χαµηλά 

επιτόκια και οι χαµηλές αποδόσεις των «παραδοσιακών επενδύσεων» οδήγησαν τους 

συµµετέχοντες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές στην ανάληψη υψηλών κινδύνων δια 

των διαφόρων καινοτοµικών χρηµατοπιστωτικών µέσων “financial innovation”, 

χωρίς να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή για τη στάθµιση ή αντιστάθµιση αυτών 

των κινδύνων.  

      Το ισχύον πλαίσιο “originate and distribute” λειτουργούσε µε τρόπο ώστε οι 

τράπεζες να έχουν κάθε κίνητρο να οµαδοποιούν και τιτλοποιούν “securitization” 

µεµονωµένα δάνεια τα οποία διέθεταν στους επενδυτές. Το ισχύον λειτουργικό  

“functional” κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής 

αγοράς έχει πλέον ξεπεραστεί και οι εποπτικές αρχές δεν το αντιλήφθησαν έγκαιρα ή 

δεν επέδειξαν τη δέουσα προσοχή στην παραβίασή του. Η υπερβολική ρευστότητα 

οδήγησε τους διαχειριστές κεφαλαίων να αναλαµβάνουν συνεχώς περισσότερους 

κινδύνους. Στην προσπάθειά τους για µεγιστοποίηση των κερδών, προχώρησαν σε 

ευρεία έκθεση σε «δοµηµένα προϊόντα» που τηρούνταν εκτός των ισολογισµών των 

τραπεζών, ενώ χρησιµοποιούνταν ευρέως για το µετασχηµατισµό της ωριµότητας 

“maturity” του χαρτοφυλακίου. Η επιτυχία αυτού του µοντέλου βασίστηκε σε, 

υποτίθεται, πολύ εξελιγµένα συστήµατα διαχείρισης κινδύνου και στην αξιολόγηση 

όλων αυτών των προϊόντων και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων από τις εταιρείες 

αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου “rating agencies”, ενώ ήταν φανερό ότι 

υπήρχαν πολλές περιπτώσεις παραβίασης του ισχύοντος  κανονιστικού πλαισίου (π.χ. 

λόγω σύγκρουσης συµφερόντων “conflict of interest”). 

      Έτσι, φθάσαµε στο καλοκαίρι του 2007, όπου τοποθετείται και η έναρξη της 

κρίσης. Η αναστροφή της τάσης συνεχούς ανόδου των τιµών των ακινήτων στις ΗΠΑ 

συνοδεύτηκε µε την κρίση στην αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου “sub-

prime loans”. Η αγορά χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών άρχισε να κλυδωνίζεται 
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καθώς αρκετά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ήταν εκτεθειµένα σε πολύπλοκα 

δοµηµένα προϊόντα τα οποία, αν και είχαν βαθµολογηθεί µε άριστα “ΑΑΑ ή triple A” 

από τις εταιρίες αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου βασίζονταν σε δανειακές 

συµβάσεις οι οποίες ήταν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους επισφαλείς. Ο 

κατακερµατισµός των εποπτικών αρχών στις ΗΠΑ δεν επέτρεψε την άµεση διάγνωση 

της κρίσης και πολύ περισσότερο τον έγκαιρο και αποτελεσµατικό συντονισµό για 

την αντιµετώπιση της κρίσης.  

      Η κρίση εξαπλώθηκε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού µε πρώτο θύµα την 

επενδυτική τράπεζα “Northern Rock” του Ηνωµένου Βασιλείου τον Σεπτέµβριο του 

2007, αλλά και ελβετικές και γερµανικές τράπεζες. ∆εύτερο µεγάλο σταθµό 

αποτέλεσε η περίπτωση της “Bear Stearns”, πέµπτης µεγαλύτερης επενδυτικής 

τράπεζας στις ΗΠΑ, η οποία για να αποφύγει την πτώχευση, εξαγοράσθηκε από την 

“J.P. Morgan” µε τη µεσολάβηση της “FED” και την εγγύηση του αµερικάνικου 

δηµοσίου τον Μάρτιο του 2008. Η απόφαση αυτή των αµερικανικών αρχών 

(Υπουργείο Οικονοµικών “Treasury” και Οµοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα “FED”) 

έγινε δεκτή µε ανακούφιση καθώς σηµατοδότησε ότι οι αρµόδιες αρχές ήταν έτοιµες 

να δράσουν, πέρα από ιδεολογικές αγκυλώσεις και δογµατισµούς, και να αποτρέψουν 

εν τη γενέσει του τον ενδεχόµενο «συστηµικό κίνδυνο» “systemic risk” στις 

χρηµαταγορές και ιδίως στον τραπεζικό τοµέα. Η ευφορία που ακολούθησε αυτή την 

κίνηση ήταν τέτοια που πολλοί σοβαροί αναλυτές ακόµη και διαµορφωτές πολιτικής, 

όπως υψηλής επιρροής στελέχη της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς “FOMC” της 

“FED”, να µιλούν για αντιστροφή της κρίσης “turning point”.  

      Το κλίµα αυτό κάλυψε και περιθωριοποίησε προσωρινά τα στοιχεία που έδειχναν 

ότι η παγκόσµια οικονοµία δεν είχε να αντιµετωπίσει µόνο τη χρηµατοπιστωτική 

κρίση αλλά και άλλα δύο γεγονότα: την άνοδο των τιµών των εµπορευµάτων, ιδίως 

του πετρελαίου και των τροφίµων, και τις τροµερές ανισορροπίες “imbalances” που 

προκλήθηκαν στις αγορές κατοικίας όχι µόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε πολλές χώρες 

της ευρωζώνης όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία από την ιδιαίτερα χαλαρή νοµισµατική 

πολιτική των περασµένων χρόνων.  

      Επιπλέον, αποπροσανατόλισε προσωρινά τη συζήτηση από τη διαπίστωση ότι το 

ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο είχε αποδειχθεί ακατάλληλο ενώ ταυτόχρονα, ήταν 

συστηµατική η παραβίασή του - και όχι µόνο λόγω της εγγενούς σύγκρουσης 

συµφερόντων που αντιµετώπιζαν οι εταιρίες αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου. 

Παράλληλα, η «όρεξη» για αναζήτηση ολοένα και περισσότερο επικίνδυνων 
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επενδυτικών ευκαιριών από τους διαχειριστές των επενδυτικών κεφαλαίων που είχε 

καλλιεργηθεί από τα ιδιαίτερα χαµηλά επιτόκια, αντιστράφηκε απότοµα σε 

αναζήτηση πιο ασφαλών επενδύσεων “flying to quality” προκαλώντας χάος σε 

αγορές χρήµατος και κεφαλαίου αλλά και σε ολόκληρες αναδυόµενες οικονοµίες. 

      Έτσι, η χρηµατοπιστωτική κρίση, η άνοδος των τιµών των εµπορευµάτων και η 

υπερθέρµανση στην αγορά κατοικίας, επέφερε ένα ταυτόχρονο «τριπλό σοκ». Όταν 

δε, οι αρχές των ΗΠΑ παρενέβησαν για να σώσουν τις δύο «ηµι-δηµόσιες» 

επιχειρήσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων “Fannie May” και “Freddy Mac”, αλλά 

αποφάσισαν να αφήσουν τη “Lehman Brothers” να πτωχεύσει (15/09/2008), η 

αβεβαιότητα έδωσε τη θέση της σε πανικό και ουσιαστικό πάγωµα της διατραπεζικής 

αγοράς επεκτείνοντας ραγδαία την κρίση και στην πραγµατική οικονοµία µέσω του 

καναλιού του τραπεζικού συστήµατος και της «πιστωτικής ασφυξίας» “credit crunch” 

που προκλήθηκε.19 

 

3.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

      Αρκετοί είναι οι παράγοντες που µπορούν να εξηγήσουν πως ο κίνδυνος για 

ύπαρξη ζηµιών στην αγορά στεγαστικών δανείων επεκτάθηκε ραγδαία στις διεθνείς 

χρηµατοπιστωτικές αγορές και στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Ένας από τους 

κυριότερους παράγοντες είναι ότι οι απαιτήσεις των χρηµατοροών που προέρχονταν 

κυρίως από τα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά χαµηλής πιστοληπτικής 

ικανότητας τροφοδοτούσαν έναν µεγάλο αριθµό επενδυτικών προϊόντων γνωστά 

κυρίως ως δοµηµένα οµόλογα.20 

      ∆εύτερον, οι ανακοινώσεις µεγάλων εταιρειών πιστοληπτικής διαβάθµισης στις 

αρχές Ιουλίου του 2007 σχετικά µε την υποβάθµιση αρκετών “ABSs” δηµιούργησαν 

κλίµα απαισιοδοξίας στην αγορά µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί απώλεια εµπιστοσύνης 

εκ µέρους των επενδυτών για τοποθετήσεις σε τιτλοποιηµένα δάνεια και παράγωγα 

µεταφοράς πιστωτικού κινδύνου. Ως αποτέλεσµα, οι επενδυτές δεν µπορούσαν πια να 

ποσοτικοποιήσουν τον κίνδυνο από την έκθεση τους σε τέτοια προϊόντα ανεξάρτητα 

από την πιστοληπτική διαβάθµιση που παρουσίασαν τα προϊόντα αυτά την 

συγκεκριµένη στιγµή, µε συνέπεια πολλοί επενδυτές να θελήσουν να εξέλθουν από 

την αγορά “ABSs” και η αγορά να παρουσιάσει έλλειψη ρευστότητας. 

                                                 
19 Πέτσας Σ. (2009) 
20 Whalen C. (2008)  
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      Εκτός από τα επενδυτικά προϊόντα που παρουσίαζαν υποβάθµιση, αρκετά άλλα 

όπως τα “CDOs” ήταν αδύνατο να εκτιµηθούν. Αυτό συνέβη γιατί τα προϊόντα αυτά 

είναι από την φύση τους δύσκολο να ρευστοποιηθούν καθώς η αξία τους προκύπτει 

από τις τιµές αγοράς των “ABSs” για τα οποία φυσικά δεν υπήρχαν διαθέσιµα αλλά 

και αξιόπιστα στοιχεία.21 

      Πέραν των τραπεζών που κατέγραψαν ζηµιές από την άµεση έκθεση τους στα εν 

λόγω προϊόντα, ενεπλάκησαν και τράπεζες που είχαν έµµεση έκθεση σε αυτά εξαιτίας 

της υποχρέωσης παροχής έκτακτης ρευστότητα προς ειδικές επενδυτικές εταιρείες 

“conduits, structured investment vehicles” που επένδυαν στα εν λόγω προϊόντα. Το 

γεγονός αυτό αύξησε τις ανησυχίες σχετικά µε την φύση αλλά και την έκταση των 

κινδύνων που θα αντιµετώπιζαν οι τράπεζες από την ενδεχόµενη αναγκαστική 

παροχή ρευστότητας προς τις ειδικές επενδυτικές εταιρείες. Στο πρώτο µισό του 

Αυγούστου του 2007, δύο γερµανικές τράπεζες, η “IKB” και η “Sachen LB” δεν 

µπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση τους για την παροχή έκτακτης 

ρευστότητας, ενώ παρόµοια προβλήµατα αντιµετώπισε έστω και προσωρινά ο 

κολοσσός “ΒΝΡ Paribas”.22 

      Η ανάγκη για παροχή έκτακτης ρευστότητας, καθώς υπήρχε αβεβαιότητα ως προς 

το σύνολο των επισφαλών τοποθετήσεων και υποχρεώσεων σε σχέση µε το εκτός 

ισολογισµού συναλλαγές και ως προς την κατανοµή τους σε συγκεκριµένα πιστωτικά 

ιδρύµατα, είχε ως αποτέλεσµα να σηµειωθούν ανοδικές πιέσεις στα διατραπεζικά 

επιτόκια. Οι ανοδικές πιέσεις οφείλονταν στο ότι πολλά πιστωτικά ιδρύµατα 

αντιµετώπιζαν µε µεγάλη επιφύλαξη την παροχή διατραπεζικών δανείων, λόγω της 

πιθανότητας οι αντισυµβαλλόµενοι να διακρατούν σηµαντικά ποσά χρεογράφων και 

ιδίως δοµηµένων οµολόγων. 

 

3.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
 

      Το δεύτερο µισό του 2007, οι τρεις κυριότερες εταιρείες πιστοληπτικής 

διαβάθµισης αναγκάστηκαν να προβούν σε απότοµες υποβαθµίσεις µιας µεγάλης 

µερίδας δοµηµένων προϊόντων, τα οποία υποστηρίζονταν από τις αµερικανικές 

υποθήκες µειωµένης εξασφάλισης. Οι υποβαθµισµένοι τίτλοι συµπεριλάµβαναν και 

                                                 
21 Scheicher M. (2008) 
22 ECB (2007) 
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τίτλους που είχαν διαβάθµιση “ΑΑΑ”, το οποίο αποτελεί και την ασφαλέστερη 

βαθµολόγηση για επένδυση. 

      Οι εταιρείες πιστοληπτικής διαβάθµισης, θα µπορούσαµε να πούµε ότι παίξανε 

σηµαντικό ρόλο στην εκτίµηση των δοµηµένων προϊόντων καθώς τροφοδότησαν 

τους επενδυτές µε πληροφορίες όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο παίρνοντας ένα 

κοινό µέτρο για όλα τα προϊόντα. Πιο συγκεκριµένα, όταν αξιόπιστες τρέχουσες τιµές 

ήταν µη διαθέσιµες, οι τιµές των δοµηµένων προϊόντων συνάγονταν από τιµές και 

πιστωτικά περιθώρια όµοιων συγκρίσιµων προϊόντων για τα οποία υπήρχαν 

διαθέσιµες πληροφορίες, όσον αφορά τις τιµές τους. 

      Ο ρόλος των εταιρειών είναι επίσης πολύ σηµαντικός, καθώς πολλοί θεσµικοί 

επενδυτές είναι υποχρεωµένοι να επενδύουν µόνο σε βαθµολογηµένα προϊόντα 

“fixed-income instruments”. Στην πραγµατικότητα, η επιτυχηµένη έκδοση 

δοµηµένων προϊόντων εξαρτάται σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό από την  ικανότητα να 

διατηρήσουν “ΑΑΑ” πιστοληπτική διαβάθµιση σε µια µεγάλη µερίδα αυτών των 

προϊόντων. Παρόλο που είναι γνωστό ότι κατά την διάρκεια πιστωτικών 

υποβαθµίσεων η πιστοληπτική διαβάθµιση των δοµηµένων προϊόντων είναι πιο 

επιρρεπής σε πιστωτικές υποβαθµίσεις από τα προϊόντα “fixed-income instruments”, 

η ευµενής απόδοση που παρουσίαζαν οι αγορές από την αρχή αυτής της δεκαετίας 

έδωσαν στους επενδυτές µια λαθεµένη εκτίµηση ασφαλείας. 

      Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των εταιρειών ότι οι βαθµολογήσεις µετρούν 

τον κίνδυνο αθέτησης και όχι την πιθανότητα ή την ένταση υποβάθµισης, πολλοί 

επενδυτές δεν φάνηκαν να συµµερίζονται τις προειδοποιήσεις αυτές. Σε ένα 

περιβάλλον ανάπτυξης και ευηµερίας, οι εταιρείες “Moody’s” και “Standard & 

Poor’s” το 2008 είχαν εισηγηθεί την εισαγωγή διαφορετικών κλιµάκων 

βαθµολόγησης για τα δοµηµένα προϊόντα, πιθανότερο µε αυτούς που µπορούν να 

υποδεικνύουν την  ποσότητα των υποβαθµίσεων. Παρόλα αυτά το πιστωτικό 

περιθώριο των δοµηµένων προϊόντων έτειναν να είναι πιο µεγάλα από τα “fixed-

income instruments” τα οποία παρουσίαζαν την ίδια πιστοληπτική διαβάθµιση. 

      Επιπλέον, η περαιτέρω αύξηση του περιθωρίου κέρδους για τα δοµηµένα 

προϊόντα που σηµειώθηκε στα µέσα Ιουλίου του 2007 υπονοεί ότι οι συµµετέχοντες 

στην αγορά πίστευαν ότι οι εταιρείες πιστοληπτικής διαβάθµισης δεν ήταν δυνατό να 

αναγνωρίσουν την επιδείνωση κάποιων από τις βασικές εισροές στις µεθοδολογίες 

βαθµολόγησης τους. Αντίθετα, από τις αρχές του 2007 προσπαθούσαν να 

προεξοφλήσουν και να συµβαδίσουν µε τις ραγδαίες επιδεινώσεις στην απόδοση των 
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υποθηκών µειωµένης εξασφάλισης και στην µετάδοση της κρίσης στις αγορές 

χρήµατος. 

      Οι εταιρείες πιστοληπτικής διαβάθµισης υπήρξαν το κέντρο της πρόσφατης 

κρίσης καθώς πολλοί επενδυτές επαναπαυτήκαν στις βαθµολογήσεις πολλών 

διαφοροποιηµένων προϊόντων (οµολογιακούς τίτλους µε εγγύηση ενυπόθηκων 

δανείων και άλλα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα γνωστά κυρίως ως δοµηµένα 

οµόλογα “collateralized debt obligations”). Κανείς δεν περίµενε προϊόντα µε 

βαθµολογία “ΑΑΑ” µέσα σε µερικές βδοµάδες να υποβαθµιστούν. Και αν 

υποθέσουµε ότι η βαθµολογία των προϊόντων επηρεάζεται από αλλαγές στην 

οικονοµία όπως η αγορά κατοικίας και ότι οι επενδυτές θα έπρεπε να αναµένουν µια 

τέτοια εξέλιξη, αυτό που κανείς δεν περίµενε ήταν η ένταση µε την οποία 

πραγµατοποιήθηκαν οι υποβαθµίσεις των προϊόντων και οι οποίες ήταν φυσικό 

επακόλουθο της συνεχόµενης επιδείνωσης της αγοράς κατοικίας. 

      Για παράδειγµα, την δεύτερη εβδοµάδα του Ιουλίου 2007 η “S&P” υποβάθµισε 

$7,3 δις. µετοχών τα οποία πουλήθηκαν το 2005 και το 2006. Λίγες εβδοµάδες 

αργότερα, οι επενδυτικές υπηρεσίες της “Moody’s” µείωσαν την βαθµολογία 691 

χρεογράφων τα οποία αρχικά άξιζαν $19,4 δις. Η “Moody’s” ανέφερε ότι η κύρια 

αιτία των υποβαθµίσεων ήταν η δραµατική επιδείνωση της κατάστασης των δανείων 

και τα υψηλά ποσοστά αθέτησης της υπόσχεσης πληρωµής. Η “Fitch” επίσης 

υποβάθµισε ενυπόθηκα οµόλογα τα οποία πουλήθηκαν από την “Barclays”, την 

“Merrill Lynch” και την “Credit Suisse”.23 

      Από τα τέλη του πρώτου εξαµήνου του 2007, οι εταιρείες πιστοληπτικής 

αξιολόγησης υποβάθµισαν µεγάλο αριθµό προϊόντων που σχετίζονταν κυρίως µε 

στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας στις ΗΠΑ, 

επειδή είχε σηµειωθεί σηµαντική αύξηση του ποσοστού των καθυστερήσεων και των 

κατασχέσεων στα εν λόγω δάνεια. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην διερεύνηση των 

περιθωρίων στις πιστωτικές αγορές και στη µείωση της αποτίµησης των εν λόγω 

προϊόντων. ∆εδοµένου ότι οι απαιτήσεις αυτές είχαν µεταβιβαστεί σε επιχειρήσεις 

που ανήκαν στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα και εδρεύουν σε διάφορες χώρες, η πτώση 

της αγοραίας αξίας τους και ο κλονισµός της εµπιστοσύνης στη δυνατότητα 

εξόφλησής τους προκάλεσαν αναταραχή στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Τον Ιούνιο 

του 2007 πολλές επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ανακοίνωσαν 

                                                 
23 Crouhy M., Jarrow R.& Turnbull S. (2008) 
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σηµαντικές ζηµίες λόγω απαξίωσης των στοιχείων του ενεργητικού τους εξαιτίας των 

εξελίξεων στην αγορά στεγαστικών δανείων. 

      Γενικά, σηµειώθηκε απώλεια εµπιστοσύνης εκ µέρους των επενδυτών για 

τοποθετήσεις κεφαλαίων σε τιτλοποιηµένα δάνεια και παράγωγα προϊόντα 

µεταφοράς πιστωτικού κινδύνου ανεξάρτητα από την πιστοληπτική διαβάθµιση που 

παρουσίαζαν αυτά. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν προσδοκίες ότι η αναταραχή στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές θα είχε δυσµενείς συνέπειες για την οικονοµική 

δραστηριότητα. Οι επενδυτές συνειδητοποίησαν ότι οι κίνδυνοι απωλειών τους 

οποίους συνεπάγονταν οι τοποθετήσεις στα περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα 

είχαν αυξηθεί σηµαντικά και η διάθεση τους να αναλάβουν κινδύνους περιορίστηκε 

αισθητά. 

 
3.5 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 
      Στην προσπάθεια µας να κατανοήσουµε καλύτερα το περιβάλλον και την εξέλιξη 

της χρηµατοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται ακόµη και 

σήµερα και θέλοντας να ξεφύγουµε λίγο από το θεωρητικό µέρος αυτής παραθέτουµε 

παρακάτω επιγραµµατικά κάποια περισσότερο απτά γεγονότα που στιγµάτισαν την 

παγκόσµια οικονοµία και επηρέασαν τον πληθυσµό όλου του πλανήτη:24 

 

• 8 Φεβρουαρίου 2007: Η “HSBC” σε ανακοίνωση της πρώτη φορά 

προειδοποιεί ότι η αγορά ίσως αντιµετωπίσει προβλήµατα από την αύξηση 

των επισφαλειών στον κλάδο των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων 

µειωµένης εξασφάλισης “sub-prime mortgage market”. 

• 27 Φεβρουαρίου 2007: Οι παγκόσµιες αγορές µετοχών διακατέχονται από 

φόβους όσον αφορά τις ασιατικές αγορές µετοχών και δηµιουργούνται 

περαιτέρω ανησυχίες σχετικά µε µεγαλύτερη επιδείνωση στην αγορά των 

αµερικανικών στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης. Η σχετικά 

µικρή διόρθωση των χρηµατιστηριακών δεικτών (Dow Jones Euro Stoxx 8%, 

S&P 500 6%) τελειώνει στις 14 Μαρτίου και οι αγορές µετοχών επανακτούν 

την ανοδική τους τάση. 

                                                 
24 Naftemporiki, Bloomberg News (2009) 
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• 20 Ιουνίου 2007: ∆ύο “hedge funds” που ελέγχονται από την “Bear Stearns” 

ανακοινώνουν ζηµίες εξαιτίας της επένδυσης τους σε µετοχές που συνδέονται 

µε τα στεγαστικά δάνεια µειωµένης πιστοληπτικής εξασφάλισης. 

• 5 Ιουνίου 2007: Ο διευθύνων σύµβουλος της ελβετικής τράπεζας “UBS”, κ. 

Peter Wuffli αποµακρύνεται εξαιτίας ζηµιών $124 εκ. που ανακοίνωσε το 

“hedge fund” της µε την επωνυµία “Dilon Read”. 

• 25 Ιουνίου 2007: Οι εταιρείες πιστοληπτικής διαβάθµισης υποβαθµίζουν 

πολλούς τίτλους (οµόλογα, “ABSs” και υποχρεώσεις χρέους “CDOs”) που 

τροφοδοτούνται από δάνεια µειωµένης εξασφάλισης. 

• Ιούλιος 2007: Οι ήδη επιβαρηµένες συνθήκες στις πιστωτικές αγορές οδηγούν 

σε καθυστερήσεις στην έκδοση οµολόγων υψηλής απόδοσης. Οι τράπεζες, οι 

οποίες ήταν εγγυητές αυτών των δανείων, αναγκάστηκαν να τα 

απορροφήσουν στους ισολογισµούς τους. 

• 30 Ιουλίου 2007: Η γερµανική τράπεζα “ΙΚΒ” ανακοινώνει απώλειες και 

αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της για την παροχή ρευστότητας 

σε ειδικές επενδυτικές εταιρείες. 

• Αύγουστος 2007: Πολλά επενδυτικά κεφάλαια, που συνδέονται µε µεγάλα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αντιµετωπίζουν µαζικές εξαγορές. Μερικοί από 

αυτούς επίσης παγώνουν τις εξαγορές ώστε να αποφύγουν να πουλήσουν το 

ενεργητικό της στις πολύ δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

• 9 Αυγούστου 2007: Η αναταραχή που ξέσπασε στις πιστωτικές αγορές 

µετατρέπεται σε συµπίεση ρευστότητας καθώς πολλές τράπεζες γίνονται 

απρόθυµες να δανείσουν χρήµατα σε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η 

“ΕΚΤ” λαµβάνει µέτρα σε απάντηση της πιστωτικής αναταραχής µε µια σειρά 

διαδικασιών παροχής ρευστότητας ύψους €95 δις. στις αγορές 

συναλλάγµατος. Παρόµοια µέτρα παίρνουν η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ 

και η τράπεζα της Ιαπωνίας. 

• Αύγουστος 2007: Η αγορά εµπορικών εγγράφων αντιµετωπίζει δυσκολίες. Οι 

ειδικές επενδυτικές εταιρείες “conduits” αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην 

εξεύρεση πελατών και παροτρύνουν τις τράπεζες που χρηµατοδότησαν την 

δηµιουργία τους να τους παράσχουν ρευστότητα ή να τα απορροφήσουν στον 

ισολογισµό τους. 



Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και η εποπτεία των χρηµαταγορών 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, MBA 2007-2009 29 

• 16 Αυγούστου 2007: Οι παγκόσµιες αγορές µετοχών παρουσιάζουν κρίση 

λόγω της αποστροφής των επενδυτών να αναλάβουν κίνδυνο και τις 

µεταφορές κεφαλαίων σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις. 

• 17 Αυγούστου 2007: Η οµοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ µειώνει το επιτόκιο 

της κατά 50 µονάδες βάσης διαµορφώνοντας το στο 5.75%. 

• 14 Σεπτεµβρίου 2007: Παρέµβαση της τράπεζας της Αγγλίας για τη στήριξη 

της “Northern Rock” πυροδοτεί οµαδική φυγή κεφαλαίων, η οποία σταµατά 

ύστερα από σχετικές διαβεβαιώσεις του  Υπουργού Οικονοµικών της 

Μεγάλης Βρετανίας σχετικά µε τα αποθεµατικά της τράπεζας. 

• 18 Σεπτεµβρίου 2007: Ο διευθύνων σύµβουλος της “Merrill Lynch” 

αποµακρύνεται έπειτα από διαγραφές αξιών ύψους $4,8 δις. τις οποίες 

ανακοίνωσε η τράπεζα. 

• Σεπτέµβριος- Οκτώβριος 2007: Συνεχίζονται οι ανησυχίες σχετικά µε τις 

απώλειες των τραπεζών από την έκθεση τους στα σύνθετα επενδυτικά 

προϊόντα και δηµιουργούνται ανησυχίες για την περαιτέρω µετάδοση της 

κρίσης. 

• 16 Μαρτίου 2008: Η “Bear Stearns” καταρρέει και πωλείται στην “JP 

Morgan” µε την εγγύηση της “FED”. 

• 19 Mαρτίου 2008: Η τράπεζα της Αγγλίας και η Βρετανική Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς καθησυχάζουν την αγορά ύστερα από φήµες για την έκθεση 

της “ΗΒΟS” στην αγορά υποθηκών µειωµένης εξασφάλισης που ρίχνει την 

τιµή της µετοχής κατά 17%. 

• 14 Ιουλίου 2008: Η “Alliance & Leicester” πωλείται στην ισπανική 

“Santander” προκειµένου να διασφαλίσει το µέλλον της καθώς η έκθεση της 

στην αγορά στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης έχει καταστήσει το 

µέλλον της επισφαλές. 

• Σεπτέµβριος 2008: Οι δύο µεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες παροχής 

στεγαστικών δανείων “Fannie Mae” και “Freddie Mac” εκπέµπουν σήµα 

κινδύνου και κρατικοποιούνται. 

• 14 Σεπτεµβρίου 2008: Η ιστορική επενδυτική τράπεζα “Lehman Brothers”, 

µετά από µια ιστορία 185 χρόνων καταρρέει. 

• 16 Σεπτεµβρίου 2008: Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία “AIG” σώζεται 

ύστερα από την παρέµβαση της “FED”, η οποία στην ουσία την κρατικοποιεί. 
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• 18 Σεπτεµβρίου 2008: Οι Κεντρικές τράπεζες παρέχουν επιπλέον ρευστότητα 

$180 δις. στην χρηµαταγορά. 

• 19 Σεπτεµβρίου 2008: Η αµερικανική κυβέρνηση ανακοινώνει σχέδιο 

διάσωσης ύψους $700 δις. 

• 22 Σεπτεµβρίου 2008: Η “Goldman Sachs & Stanley” απολαµβάνουν την 

ασφάλεια της “FED”. 

• 28 Σεπτεµβρίου 2008: Κρατικοποίηση της “Fortis”. 

• 1 Οκτωβρίου 2008: Το Κογκρέσο εγκρίνει το αµερικανικό σχέδιο διάσωσης. 

• 12 Οκτωβρίου 2008: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανακοινώνουν τα σχέδια στήριξης 

των τραπεζών. 

• 24 Οκτωβρίου 2008: Οι δείκτες των χρηµατιστηρίων παρουσιάζουν κάθετη 

πτώση. 

• 26 Οκτωβρίου 2008: Μείωση των τριµηνιαίων πωλήσεών της, για πρώτη 

φορά µέσα σε επτά χρόνια, ανακοίνωσε η δεύτερη µεγαλύτερη 

αυτοκινητοβιοµηχανία στον κόσµο, “Toyota Motor”. 

• 29 Οκτωβρίου 2008: Τη µείωση των επιτοκίων κατά µισή ποσοστιαία µονάδα, 

από το 1,5% στο 1%, όπως αναµενόταν, ανακοίνωσε η “FED”, σε µια 

προσπάθεια να αποτρέψει την ύφεση της αµερικανικής οικονοµίας, λόγω της 

συνεχιζόµενης πιστωτικής κρίσης  

• 31 Οκτωβρίου 2008: Στο 0,3% µείωσε η “Bank of Japan” τα βασικά επιτόκια 

δανεισµού για να περιορίσει τη ζηµία στην οικονοµία της Ιαπωνίας από την 

παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση 

• 14 Νοεµβρίου 2008 : Σε τεχνική ύφεση εισήλθε, για πρώτη φορά στην ιστορία 

της, η οικονοµία της Ευρωζώνης, καθώς το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,2%, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε  η “Eurostat”. Ο πληθωρισµός 

επιβραδύνθηκε στο 3,2% 

• 20 Νοεµβρίου 2008: Μακραίνει δραµατικά η λίστα των διεθνών 

αυτοκινητοβιοµηχανιών που ανακοινώνουν περικοπές θέσεων εργασίας, 

κλείσιµο µονάδων και προγράµµατα εξοικονόµησης δαπανών. Νέες 

απολύσεις ανακοίνωσαν οι όµιλοι “PSA”, “Rolls-Royce”, “Mazda” και 

“Isuzu” 

• 25 Νοεµβρίου 2008: Σε µία άνευ προηγούµενου κίνηση, η αµερικανική 

κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει περισσότερα από $300 δις. για τη διάσωση 
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της “Citigroup”. Συνολικά η κυβέρνηση και η “FED” εκτιµάται ότι θα 

διαθέσουν περισσότερα από $7,4 τρις. για τη διάσωση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ενώ η Βρετανία ανακοινώνει «πακέτο» £20 

δις. 

• 4 ∆εκεµβρίου 2008: Στη µεγαλύτερη µείωση επιτοκίων στην ιστορία της, 

κατά 75 µονάδες βάσης στο 2,5%, προέβη η ΕΚΤ, καθώς η αποκλιµάκωση 

των πληθωριστικών πιέσεων της έδωσε περιθώρια για µια «γενναία» µείωση 

του κόστους δανεισµού. 

• 6 ∆εκεµβρίου 2008: Την περικοπή 12.000 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η 

κορυφαία εταιρεία υπηρεσιών τηλεφωνίας των ΗΠΑ, “AT&T Inc.”, 

µειώνοντας το εργατικό της δυναµικό κατά 4% 

• 15 ∆εκεµβρίου 2008: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών 

εκτινάχθηκε η διαφορά απόδοσης του 10ετούς ελληνικού οµολόγου έναντι 

του γερµανικού “bund”, καθώς η πολιτική κατάσταση στη χώρα παραµένει 

τεταµένη. Ειδικότερα, το “spread” ανήλθε στις 217 µονάδες βάσης. 

• 19 ∆εκεµβρίου 2008: Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο ∆ηµοσιονοµικών “IIF” που έχει 

στις τάξεις του τις µεγάλες τράπεζες περισσότερων από 70 χωρών, εκτιµά ότι 

το παγκόσµιο ΑΕΠ θα υποχωρήσει το 2009, για πρώτη φορά εδώ και πολλές 

δεκαετίες 

• 3 Ιανουαρίου 2009: Πτώση σηµείωσαν οι υποθήκες για τα οικιστικά δάνεια 

30ετίας στις ΗΠΑ, για ένατη συνεχή εβδοµάδα, πέφτοντας στο χαµηλότερο 

επίπεδο των τελευταίων 37 ετών. 

• 14 Ιανουαρίου 2009: Ζηµιές ύψους περίπου €4,8 δις. εµφάνισε η µεγαλύτερη 

τράπεζα της Γερµανίας “Deutsche Bank” στο τέταρτο τρίµηνο του 2008, στον 

απόηχο απωλειών στη µονάδα χρηµατιστηριακών συναλλαγών και οµολόγων 

λόγω της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

• 10 Φεβρουαρίου 2009: Ζηµίες 8,1 δις. ελβετικών φράγκων ($6,9 δις.) 

εµφάνισε το τέταρτο τρίµηνο της χρήσης 2008 η µεγαλύτερη ελβετική 

τράπεζα, “UBS”, ως αποτέλεσµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Στο σύνολο 

της χρήσης, οι ζηµίες της ανήλθαν σε 13 δις. ελβετικά φράγκα 

• 20 Φεβρουαρίου 2009: Σε κλοιό χρεοκοπίας βρίσκονται περίπου 60.000 

επιχειρήσεις στη Σερβία, καθώς οι λογαριασµοί τους έχουν «παγώσει» λόγω 
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χρεών προς το δηµόσιο, τις τράπεζες και τους προµηθευτές, που 

διαµορφώνονται στο ποσό των 218,4 δις. δηναρίων (περίπου €2 δις.) 

• 4 Μαρτίου 2009: Η “Toyota Motors” ζητεί βοήθεια από την ιαπωνική 

κυβέρνηση. Ακόµη και σε περιόδους κρίσεως, µία τέτοια είδηση προκαλεί 

σοκ. Όπως ανακοινώθηκε, ο χρηµατοπιστωτικός βραχίονας της 

αυτοκινητοβιοµηχανίας, η “Toyota Financial Services”, είναι σε συνοµιλίες µε 

την κρατική Ιαπωνική Τράπεζα ∆ιεθνούς Συνεργασίας “JBIC” για 

χρηµατοδότηση.   

• 3 Απριλίου 2009: Τη δέσµευση ότι θα πράξουν ότι είναι αναγκαίο για να 

αποκαταστήσουν την εµπιστοσύνη, να τονώσουν την ανάπτυξη, να 

ενισχύσουν τους χρηµατοοικονοµικούς κανονισµούς και να διαθέσουν 

περισσότερα κεφάλαια στη διεθνή οικονοµία µέσω οργανισµών, όπως το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, έδωσαν οι ηγέτες των 20 οικονοµικά 

ισχυρότερων κρατών του κόσµου 

•  5 Απριλίου 2009: Ξεπέρασε το 12µηνο η πτωτική τάση του δείκτη 

οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα, ο οποίος το Μάρτιο διαµορφώθηκε στις 

43,1 µονάδες, που είναι η χαµηλότερη τιµή από την κατάρτισή του. 

• 10 Απριλίου 2009: ∆εύτερο πακέτο κινήτρων ύψους ¥15,4 τρις. (€116 εκατ.) 

εξήγγειλε χθες η ιαπωνική κυβέρνηση σε µια προσπάθεια πάταξης της 

χειρότερης ύφεσης µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο 

• 3 Ιουνίου 2009: Το τραπεζικό σύστηµα είναι ο πρώτος τοµέας που νιώθει ότι 

η κρίση έχει ξεπεραστεί και ότι οι τράπεζες µπορούν να προχωρήσουν µόνες 

τους στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Η “JP Morgan”, η 

“American Express”, η “Morgan Stanley” και η “Goldman Sachs” 

ανακοίνωσαν πωλήσεις νέων µετοχών συνολικής αξίας περίπου $10 δις. 

• 2 Ιουλίου 2009: Εντυπωσιακή στροφή στην οµολογιακή αγορά έχουν κάνει οι 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις µε σκοπό την άντληση κεφαλαίων, οι οποίες έχουν 

γυρίσει την πλάτη στις τράπεζες µετά την επιβολή δυσχερών όρων στις 

πιστώσεις µετά την εκδήλωση της διεθνούς κρίσης. 

• 9 Ιουλίου 2009: Ύφεση για το 2009, µε αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης στο 1,6% 

του ΑΕΠ και επάνοδο στην ανάπτυξη από το 2010 και µετά, προβλέπει για 

την Ελλάδα η κοινοπραξία της “Merrill Lynch” µε την “Bank Of America”, 
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εκτιµώντας παράλληλα για την παγκόσµια οικονοµία ότι «τα χειρότερα 

πέρασαν» 

• 18 Αυγούστου 2009:  Το επίπεδο-ρεκόρ των €2 δις. άγγιξε στο τέλος Ιουλίου 

2009 η αξία των ακάλυπτων επιταγών. Είναι υπερτριπλάσια σε σχέση µε το 

επτάµηνο του 2008, ενώ υπερβαίνει κατά πολύ τα µεγέθη του συνόλου του 

2008 οπότε καταγράφηκε αξία ύψους €1,29 δις. 

 

      Όπως όλα δείχνουν τα µεγάλα θύµατα της κρίσης είναι οι δηµιουργοί της, δηλαδή 

οι επενδυτικές τράπεζες. Στον τραπεζικό κόσµο η εµπιστοσύνη αποτελεί πολύτιµο 

αγαθό καθώς όλο το τραπεζικό σύστηµα έχει κτιστεί πάνω σε σχέσεις εµπιστοσύνης. 

Από τη στιγµή που η σχέση εµπιστοσύνης ουσιαστικά διερράγη η κατάρρευσή τους 

ήταν θέµα χρόνου.25 

 

 

4. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 
4.1 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 

      Άνοιξη 2007 και ο πρόεδρος της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ δηλώνει : 

“∆εν περιµένουµε σηµαντικές αναταράξεις στην οικονοµία και στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από τις εξελίξεις που σηµειώνονται στην αγορά 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης”.26 ∆υστυχώς από τον 

Ιούλιο του 2007 η δήλωση αυτή αποδεικνύεται άτοπη καθώς η επήρεια της κρίσης 

στην αγορά στεγαστικών δανείων αρχίζει να επηρεάζει την οικονοµία. 

      Τον Αύγουστο του 2007 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα “ΕΚΤ” προσπαθώντας 

να αντιµετωπίσει µελλοντικά προβλήµατα πραγµατοποιεί ένεση ρευστότητας, 

διοχετεύοντας στην αγορά €95 δις. και ενηµερώνει τις τράπεζες ότι µπορούν να 

δανειστούν απεριόριστα στο βασικό επιτόκιο του 4%. Την δεύτερη εβδοµάδα του 

Αυγούστου η “FED” ανακοινώνει σηµαντικές µειώσεις των επενδύσεων σε “CP”. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η “FED” διοχετεύει µε τη σειρά της 

στην αγορά $55 δις. ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας τροφοδοτεί την αγορά µε 

$1,7 δις. Οι ξένοι επενδυτές αρχίζουν να εγκαταλείπουν την αγορά προκαλώντας 

προβλήµατα ρευστότητας την ώρα που τέσσερις µεγάλες τράπεζες (“Citibank”, “JP 
                                                 
25 Naftemporiki, Bloomberg News (2009) 
26 Mah – Hui Lim M. (2008)  
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Morgan”, “Bank of America” και “Wachonia”) δανείζονται $500 δις από τη “FED”. 

Οι ίδιες σε δηλώσεις των εκπροσώπων τους ενηµερώνουν το επενδυτικό κοινό πως 

δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας και έχουν τη δυνατότητα να δανείσουν 

χρήµατα σε πιο ευνοϊκούς όρους. 

      Τον Απρίλιο του 2008 η “FED” εισήγαγε ένα νέο µέτρο το οποίο καλείται 

“Dealer Credit Facility” και το οποίο δίνει τη δυνατότητα κυρίως σε επενδυτικές 

τράπεζες να εφοδιαστούν µε ρευστά διαθέσιµα ενεχυριάζοντας χρεόγραφα. Όπως 

διαφαίνεται από την αρχική δήλωση του “Ben Bernake” κανείς δεν πίστευε ότι µια 

αιτία θα επηρέαζε την οικονοµία σε τόσο µεγάλο βαθµό. Οι παρεµβάσεις των 

Κεντρικών Τραπεζών δεν στάθηκαν αρκετές για να οδηγήσουν σε ισορροπία την 

αγορά. Η προσδοκία ότι η αγορά θα ισορροπήσει είχε πλέον εξανεµιστεί. 

 

4.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
 

      Το 2007 τα επιτόκια της αγοράς χρήµατος αυξήθηκαν για όλες τις διάρκειες. Το 

πρώτο εξάµηνο οι εξελίξεις συµβάδιζαν µε τις αυξήσεις των βασικών επιτοκίων της 

“ΕΚΤ”. Νέες σηµαντικές αυξήσεις σηµειώθηκαν στα επιτόκια της αγοράς χρήµατος 

για συναλλαγές χωρίς παροχή ασφάλειας το δεύτερο εξάµηνο του 2007, µετά την 

αναταραχή στις αγορές χρήµατος και τις χρηµατοπιστωτικές αγορές.27 

      Η διαφορά επιτοκίων της αγοράς χρήµατος για συναλλαγές µε και χωρίς παροχή 

ασφάλειας διευρύνθηκε για όλες τις διάρκειες εκτός από τις πολύ µικρές διάρκειες. Η 

αναταραχή που ξεκίνησε από την αγορά στεγαστικών δανείων άρχισε να επηρεάζει 

την αγορά χρήµατος στη ζώνη του Ευρώ το πρώτο δεκαήµερο του Αυγούστου του 

2007 µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί έλλειψη ρευστότητας και να ασκηθούν ανοδικές 

πιέσεις στα διατραπεζικά επιτόκια. 

      Η απότοµη διεύρυνση των επιτοκίων είναι και αποτέλεσµα της έντονης 

επιφυλακτικότητας των τραπεζών να παρέχουν διατραπεζικά δάνεια λόγω της 

πιθανότητας οι αντισυµβαλλόµενοι να διακρατούν σηµαντικά ποσά χρεογράφων, 

ιδίως δοµηµένων οµολόγων (πιστωτικά προϊόντα εξασφαλισµένα µε στεγαστικά 

δάνεια σε τιτλοποιηµένη µορφή προς νοικοκυριά χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας) 

στις ΗΠΑ “collateralized debt obligations”. Το διοικητικό συµβούλιο αύξησε τα 

βασικά επιτόκια της “ΕΚΤ” κατά 25 µονάδες βάσης το Μάρτιο και εκ νέου τον 

Ιούνιο του 2007, διαµορφώνοντας το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης, το ελάχιστο 

                                                 
27 Τράπεζα της Ελλάδας. Νοµισµατική Πολιτική (2006-2007)  



Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και η εποπτεία των χρηµαταγορών 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, MBA 2007-2009 35 

επιτόκιο προσφοράς στις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης και το επιτόκιο 

αποδοχής καταθέσεων σε 5%, 4% και 3% αντίστοιχα. Στο υπόλοιπο του έτους και 

στις αρχές του 2008 τα βασικά επιτόκια της “ΕΚΤ” παρέµειναν αµετάβλητα. Αφού 

αυξάνονταν σταθερά κατά το πρώτο εξάµηνο, ακολουθώντας τις προσδοκίες για 

περαιτέρω άνοδο των βασικών επιτοκίων της “ΕΚΤ”, τα επιτόκια της αγοράς 

χρήµατος για συναλλαγές χωρίς παροχή ασφάλειας αυξήθηκαν έντονα µετά και αφού 

εκδηλώθηκαν ανησυχίες για πιθανές ζηµιές των τραπεζών σε σχέση µε τις 

αυξανόµενες επισφάλειες στα αµερικανικά στεγαστικά δάνεια προς δανειολήπτες 

µειωµένης πιστοληπτικής ικανότητας. 

      Το επιτόκιο “ΕΟΝΙΑ” παρουσίασε µεγάλες διακυµάνσεις και ορισµένες ηµέρες 

υπερέβη σηµαντικά το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς που ίσχυε µέχρι τότε (4%). Το 

ανώτατο επίπεδο που έφτασε το “ΕΟΝΙΑ” ήταν 4,588%. 

      Tα επιτόκια “EURIBOR” σηµείωσαν απότοµη αύξηση σε όλες τις διάρκειες, µε 

αποτέλεσµα αυτά του ενός, των τριών και των δώδεκα µηνών να διαµορφωθούν σε 

4,20%, 4,38% και 4,38% αντίστοιχα, δηλαδή κατά 57, 66 και 35 µονάδες βάσης 

υψηλότερα. Αντίθετα, τα διατραπεζικά επιτόκια για συναλλαγές µε παροχή 

ασφάλειας µειώθηκαν σταδιακά, αντανακλώντας την προς τα κάτω αναθεώρηση των 

προσδοκιών των αγορών σχετικά µε τη µελλοντική πορεία των βασικών επιτοκίων 

της “ΕΚΤ”.28 

      Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση της διαφοράς µεταξύ του επιτοκίου που ζητούν 

οι τράπεζες για να χορηγήσουν διατραπεζικά δάνεια και του επιτοκίου που 

προσφέρουν για να προσελκύσουν καταθέσεις από τη διατραπεζική αγορά. Οι 

διατραπεζικές αγορές χωρίς εξασφαλίσεις περιορίστηκαν σηµαντικά ενώ αυξήθηκε 

απότοµα όχι µόνο η µεταβλητότητα των διατραπεζικών δανείων αλλά και η 

αβεβαιότητα της αγοράς ως προς την εξέλιξη τους. Η διαφορά τους από τα επιτόκια 

της αγοράς χρήµατος για συναλλαγές µε παροχή ασφαλείας διευρύνθηκε σηµαντικά, 

ιδίως για διάρκειες από ένα µήνα και άνω. Οι εν λόγω διαφορές παρέµειναν σε υψηλά 

επίπεδα και η διαφορά µεταξύ του “EURIBOR” τριών µηνών και του “EUREPO” 

(δείκτη επιτοκίων των διατραπεζικών συµφωνιών επαναγοράς) τριών µηνών έφτασε 

στις 93 µονάδες βάσης στις, εξαιτίας των ιδιαίτερων εντάσεων που παρατηρήθηκαν 

προς το τέλος του έτους. 

                                                 
28 ΕΚΤ (2007) 
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      Ακόµη, η τεκµαρτή µεταβλητότητα του επιτοκίου “EURIBOR” τριών µηνών 

έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Το Ευρωσύστηµα προκειµένου 

να εξοµαλύνει τις εντάσεις που επικρατούσαν στην διατραπεζική αγορά διενήργησε 

έκτακτες πράξεις ανοικτής αγοράς επιπλέον των προγραµµατισµένων. Επίσης, για 

την αντιµετώπιση των επιδράσεων της αναταραχής στις αγορές χρήµατος, το 

Ευρωσύστηµα σε συνεργασία µε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ “FED” 

χορήγησε ρευστότητα σε δολάρια µε διάρκεια περίπου ένα µήνα στα πιστωτικά 

ιδρύµατα της ζώνης του Ευρώ έναντι τίτλων.  

      Οι παρεµβάσεις του Ευρωσυστήµατος για να σταθεροποιηθεί το επιτόκιο 

“ΕΟΝΙΑ” γύρω από το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς απέτυχαν, καθώς εκδηλώθηκαν 

πιέσεις που ωθούσαν το διατραπεζικό επιτόκιο µιας ηµέρας κάτω από το 4%. 

Ωστόσο, τα επιτόκια “EURIBOR”, ιδίως το επιτόκιο τριών µηνών, παρέµειναν σε 

πολύ υψηλά επίπεδα. Μετά τη σηµαντική αύξηση των επιτοκίων της αγοράς 

χρήµατος για συναλλαγές χωρίς παροχή ασφάλειας, η κλίση της καµπύλης 

αποδόσεων της αγοράς χρήµατος, όπως µετριέται από τη διαφορά µεταξύ των 

επιτοκίων “EURIBOR” δώδεκα µηνών και ενός µηνός, κυµάνθηκε από -15 έως 50 

µονάδες βάσης παρουσιάζοντας µικρές διακυµάνσεις. Τα επιτόκια που υπολογίζονται 

µε βάση τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης επί του “EURIBOR” τριών µηνών 

µε λήξη το 2008 αυξήθηκαν κατά το 2007. Και αυτό όµως πρέπει να ερµηνεύεται µε 

επιφύλαξη, δεδοµένου ότι οι ιδιαίτερα έντονες αυξήσεις που σηµειώθηκαν στα 

επιτόκια “EURIBOR” στο πλαίσιο των εντάσεων στην αγορά χρήµατος είναι πιθανόν 

να αλλοιώνουν το πληροφοριακό περιεχόµενο των συγκεκριµένων επιτοκίων ως 

δεικτών των προσδοκιών για τη µελλοντική πορεία των επιτοκίων. 

      Αργότερα άρχισαν να παρουσιάζουν κάποια αποκλιµάκωση η οποία όπως 

φαίνεται είναι αποτέλεσµα των παρεµβάσεων του Ευρωσυστήµατος για να 

ικανοποιηθεί η αυξηµένη ζήτηση για ρευστότητα. Άλλωστε, το Ευρωσύστηµα 

αντιµετωπίζει τις εντάσεις και συµβάλει στην οµαλή λειτουργία της αγοράς χρήµατος 

µε προσαρµογές της πολιτικής παρέµβασης, µε δεδοµένο το ύψος των βασικών 

επιτοκίων το οποίο αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “ΕΚΤ” µε 

µοναδικό γνώµονα τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών, ο οποίος και αποτελεί 

τον πρωταρχικό σκοπό του Ευρωσυστήµατος.29 

                                                 
29 Τράπεζα της Ελλάδας (2006-2007)  
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      Ήδη από το 2005-2006 υπήρχε τάση αύξησης των βασικών επιτοκίων, τα οποία 

βρίσκονταν σε γενικώς πολύ χαµηλά επίπεδα, από τις κεντρικές τράπεζες των 

µεγαλύτερων προηγµένων και αναδυόµενων οικονοµιών. Η τάση αύξησης των 

επιτοκίων ανακόπηκε ή αντιστράφηκε σε ορισµένες οικονοµίες το δεύτερο εξάµηνο 

του 2007 επειδή η αναταραχή προκάλεσε κρίση της εµπιστοσύνης στις διεθνείς 

αγορές και αύξησαν τη µεταβλητότητα των αποδόσεων και το ασφάλιστρο κινδύνου 

στις τοποθετήσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος, προκαλώντας πρόβληµα 

ρευστότητας στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

      Η σταδιακή υποχώρηση εντός του 2007 στις ΗΠΑ, του πυρήνα του πληθωρισµού 

και πάλι σε επίπεδα κοντά στο 2% και η προβλεπόµενη περαιτέρω οικονοµική 

επιβράδυνση λόγω των εξελίξεων στην αγορά ακινήτων, σε συνδυασµό µε την κρίση 

στην αγορά στεγαστικών δανείων που έγινε αισθητή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 

οδήγησαν την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στην απόφαση να µειώσει το 

βασικό επιτόκιο-στόχο κατά 50 µονάδες βάσης στο 4,75% στις 18.9.2007. Μετά από 

τέσσερις ακόµη µειώσεις του βασικού επιτοκίου, συνολικά κατά 175 µονάδες βάσης, 

το επιτόκιο-στόχος για τα οµοσπονδιακά κεφάλαια καθορίστηκε στο 3%. Στη ζώνη 

του Ευρώ η “ΕΚΤ” διατήρησε τα βασικά της επιτόκια αµετάβλητα µετά τον Ιούνιο. 

      Στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου ο πληθωρισµός το πρώτο εξάµηνο του 2007 

διαµορφώθηκε σε επίπεδα σαφώς υψηλότερα του στόχου (2%), η Τράπεζα της 

Αγγλίας αύξησε τρείς φορές το βασικό επιτόκιο της, το οποίο διαµορφώθηκε στο 

5,75%. Η Τράπεζα της Αγγλίας, µετά από την γνωστοποίηση των προβληµάτων 

ρευστότητας της µεγάλης στεγαστικής τράπεζας “Northern Rock”, προέβη στη 

χορήγηση πρόσθετης ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα προκειµένου να αποφύγει 

γενίκευση της κρίσης. Στις 6 ∆εκεµβρίου του 2007 µείωσε το βασικό της επιτόκιο σε 

5,5% και στις 7 Φεβρουαρίου 2008 σε 5,25%. Στην Ιαπωνία, η κεντρική τράπεζα 

διατήρησε το βασικό της προεξοφλητικό επιτόκιο στο 0,75%. 

      Εν όψει των κινδύνων που ενέχει η χρηµατοπιστωτική κρίση, τον Οκτώβριο του 

2008, έξι κεντρικές τράπεζες προχώρησαν σε συντονισµένη µείωση των επιτοκίων 

προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 

Ανάµεσα τους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να µειώσει τα επιτόκια 

της κατά 0,5% δηλαδή από 4,25% σε 3,75% ενώ η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 

µετέβαλε το παρεµβατικό της επιτόκιο από 0,5% σε 1,5% προκειµένου να βοηθήσει 

στην αποκλιµάκωση της κρίσης. Η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε να µειώσει τα 

επιτόκια της κατά 0,5% µε µεταβολή του κόστους δανεισµού στο 4,5% ενώ η 
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Τράπεζα του Καναδά προχώρησε σε µείωση του στόχου για το διατραπεζικό επιτόκιο 

κατά 50 µονάδες βάσης στο 2,5%. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η Κεντρική 

Τράπεζα της Ελβετίας µειώνοντας το κόστος δανεισµού σε 2,5% από 3%. 

 

4.2.1 Η µεταβλητότητα των επιτοκίων 

 

      Κατά την αξιολόγηση των εξελίξεων στη χρηµαταγορά το 2007, είναι σηµαντικό 

να αναλυθεί όχι µόνο το επίπεδο των επιτοκίων αλλά και η µεταβλητότητα τους. 

Όσον αφορά το πρώτο ζήτηµα, οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν ώστε οι αποφάσεις 

νοµισµατικής πολιτικής που λαµβάνουν και η ανακοίνωση τους να µην προκαλούν 

ανεπιθύµητη αβεβαιότητα, η οποία κατά κανόνα θα αποτυπωνόταν στην αυξηµένη 

µεταβλητότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών.30 

      Όσον αφορά το δεύτερο ζήτηµα, η ανάλυση της µεταβλητότητας βοηθά να 

κατανοήσουµε τη µικροδοµή των αγορών χρήµατος και την αποτελεσµατικότητα της 

λειτουργίας τους. Για παράδειγµα, συγκρίνοντας τη µεταβλητότητα των επιτοκίων για 

συγκεκριµένες διάρκειες προς το µέσο επίπεδο της µεταβλητότητας για όλες τις 

διάρκειες, η κεντρική τράπεζα µπορεί σε κάποια τµήµατα της αγοράς χρήµατος να 

αναγνωρίσει κινήσεις που δεν µπορούν να υπαχθούν σε κανονικότητες και που είναι 

πιθανόν να συνδέονται µε ατέλειες στη διάρθρωση της αγοράς και να εµποδίζουν την 

αποτελεσµατική µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής. 

      Η ανάλυση της µεταβλητότητας των επιτοκίων της αγοράς χρήµατος κατά το 

2007 µπορεί να βοηθήσει να κατανοήσουµε την επίδραση της χρηµατοπιστωτικής 

αναταραχής που εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 2007. 

 

4.2.2 Η εξέλιξη της µεταβλητότητας των επιτοκίων στη χρηµαταγορά το 2007 
 

      Από τον Ιανουάριο έως τα µέσα Ιουλίου, η καταγεγραµµένη µεταβλητότητα ήταν 

σχετικά χαµηλή, σε επίπεδα παρόµοια µε εκείνα των πρόσφατων ετών. Η 

µεταβλητότητα παρουσίασε τη συνήθη της εξέλιξη, που χαρακτηρίζεται από 

περιοδικές αυξήσεις και µόνο κατά τις ηµέρες που µεσολαβούν ανάµεσα στην 

τελευταία πράξη κύριας αναχρηµατοδότησης και την τελευταία ηµέρα της περιόδου 

τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών. 

                                                 
30 ΕΚΤ (2007) 
 



Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και η εποπτεία των χρηµαταγορών 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, MBA 2007-2009 39 

      Μετά την αυξηµένη µεταβλητότητα που χαρακτήρισε τις περισσότερες 

χρηµατοπιστωτικές αγορές προς το τέλος Ιουλίου, άρχισαν να κλιµακώνονται οι 

εντάσεις στην αγορά χρήµατος στις αρχές Αυγούστου εξαιτίας της αυξανόµενης 

αβεβαιότητας για ενδεχόµενες µεγάλες ζηµίες τραπεζών από επενδύσεις στις 

αµερικανικές αγορές στεγαστικών δανείων προς δανειολήπτες µειωµένης 

πιστοληπτικής ικανότητας και από τοποθετήσεις τους σε συναφή χρηµατοπιστωτικά 

προϊόντα. Έτσι δηµιουργήθηκε αυξηµένη ζήτηση ρευστότητας διάρκειας µιας ηµέρας 

και ραγδαία αύξηση της µεταβλητότητας. Η µεταβλητότητα παρέµεινε σε πολύ 

υψηλά επίπεδα έως τον Οκτώβριο, οπότε η κατάσταση σταθεροποιήθηκε κάπως, εν 

µέρει χάρη στην αποτελεσµατική πολιτική ρευστότητας που άσκησε η “ΕΚΤ” για να 

αντιµετωπίσει τις εντάσεις στην αγορά χρήµατος. Ωστόσο, µετά τα µέσα Νοεµβρίου, 

οι εντάσεις επανεµφανίστηκαν. Η µεταβλητότητα του επιτοκίου διάρκειας µίας 

ηµέρας διαµορφώθηκε και πάλι σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα, ιδίως προς το τέλος 

του έτους, εν µέσω γενικότερης ανησυχίας της αγοράς για το ενδεχόµενο έλλειψης 

ρευστότητας κατά την αλλαγή του έτους. 

      Από τα τέλη Ιουνίου έως τις αρχές Αυγούστου, έγινε φανερό ότι ορισµένα 

ευρωπαϊκά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είχαν υποστεί σηµαντικές ζηµιές από τις 

επενδύσεις τους στις αµερικανικές αγορές στεγαστικών δανείων προς δανειολήπτες 

µειωµένης πιστοληπτικής ικανότητας. Καθώς εντείνονταν οι ανησυχίες  για τις 

αυξανόµενες επισφάλειες στα εν λόγω στεγαστικά δάνεια, οι ειδικές επενδυτικές 

εταιρείες που επενδύουν σε παράγωγα αυτών των δανείων αδυνατούσαν να 

αυτοχρηµατοδοτηθούν και προσέφυγαν στις τράπεζες προκαλώντας έτσι αυξηµένη 

ζήτηση ρευστότητας εκ µέρους των τραπεζών. 

      Αυτά τα φαινόµενα ενισχύθηκαν εξάλλου και από τη δυσκολία αποτίµησης των 

εν λόγω χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Η αυξανόµενη ζήτηση ρευστότητας σε 

συνδυασµό µε την απώλεια εµπιστοσύνης µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων, οδήγησε 

πολλές τράπεζες να συσσωρεύουν ρευστά διαθέσιµα, µε συνέπεια η συνολική 

ρευστότητα της αγοράς να µειωθεί σηµαντικά. Τα επιτόκια της αγοράς χρήµατος 

αυξήθηκαν σηµαντικά – ιδίως τα επιτόκια διάρκειας µιας ηµέρας, τα οποία σε 

ενδοηµερήσια βάση διαµορφώθηκαν κατά σχεδόν 70 µονάδες βάσης πάνω από το 

ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς. 

      Στις 9 Αυγούστου, εν όψει της ισχυρής ζήτησης για ρευστότητα διάρκειας µιας 

ηµέρας, παρουσιάστηκαν διαφορές επιτοκίων σε σχέση µε τα εξασφαλισµένα 

τµήµατα της αγοράς χρήµατος έως και πενταπλάσιες από τον ιστορικό µέσο όρο. Για 
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να διευκολύνει την καλύτερη κατανοµή της ρευστότητας µεταξύ των τραπεζών, το 

Ευρωσύστηµα διεξήγαγε ποικίλες πράξεις παροχής ρευστότητας το δεύτερο εξάµηνο 

του έτους. Τα µέτρα αυτά, σε συνδυασµό µε µια ενεργητική επικοινωνιακή πολιτική, 

συνέβαλαν στην οµαλότερη λειτουργία της αγοράς, τουλάχιστον βραχυχρόνια και 

καθησύχασαν τις τράπεζες ότι οι ανάγκες τους σε ρευστότητα θα καλυφθούν. Έτσι, 

µειώθηκε κάπως η µεταβλητότητα στο ανεξασφάλιστο τµήµα της αγοράς για ποικίλες 

διάρκειες. 

 

4.3 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

      Κατά τη διάρκεια της περασµένης δεκαετίας η αγορά των υποθηκών µειωµένης 

εξασφάλισης επεκτάθηκε ραγδαία, µετατρέποντας ουσιαστικά ένα µικρό κοµµάτι της 

αγοράς σε µια σηµαντική µερίδα στην αγορά των αµερικανικών υποθηκών.31 

∆υστυχώς όπως όλα δείχνουν η αύξηση αυτή του µεριδίου αγοράς συνοδεύτηκε και 

από µείωση των πιστωτικών προτύπων και αύξηση της ανάληψης κινδύνου από την 

πλευρά των δανειστών.32 

      Πράγµατι, η ραγδαία επέκταση που παρατηρήθηκε στην αγορά υποθηκών 

µειωµένης εξασφάλισης τροφοδοτήθηκε από τη χρηµατοοικονοµική καινοτοµία, τους 

χαλαρούς νοµισµατικούς όρους και τον αυξανόµενο ανταγωνισµό. Παρόλα αυτά 

ελάχιστες είναι οι έρευνες που προσπαθούν να συνδέσουν την ραγδαία αύξηση που 

επήλθε µε τους όρους δανειοδότησης και τα ποσοστά καθυστερήσεων αποπληρωµής 

των δανείων.33 

      Όπως όλα δείχνουν κατά τη διάρκεια της επέκτασης των υποθηκών µειωµένης 

εξασφάλισης, τα πιστωτικά προϊόντα παρουσίασαν χαλάρωση µε αποτέλεσµα την 

αύξηση των υποθηκών, αύξηση του µεριδίου της αγοράς µειωµένης εξασφάλισης, 

αύξηση των κινδύνων, αύξηση των ποσοστών αθέτησης της υποχρέωσης µη 

πληρωµής των δανειοληπτών και εµφάνιση της κρίσης. 

      Η κρίση του 2007 έχει τις ρίζες της στην πτώση των τιµών των κατοικιών και στη 

µείωση της ζήτησης.34 Οι όροι δανειοδότησης επηρεάζουν τις τιµές των κατοικιών 

καθώς µια µείωση των όρων δανειοδότησης οδηγεί στην αύξηση της προσφοράς 

                                                 
31 Board of Governors of the Federal Reserve System (2007) 
32 Arricia G.,  Igan D. & Laeven L.(2008)  
33 Τράπεζα της Ελλάδος (2006-2007) 
34 Schwarcz S. (2008) 
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υποθηκών, η οποία οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για κατοικίες.35 Εποµένως, µια 

αντίθετη µεταβολή των όρων δανειοδότησης θα οδηγήσει σε µείωση της ζήτησης και 

πτώση των τιµών των κατοικιών. Τέλος, η αυξηµένη ικανότητα των 

χρηµατοοικονοµικών οργανισµών να τιτλοποιούν υποθήκες συνεισέφερε θετικά στην 

ραγδαία επέκταση της αγοράς υποθηκών και στη µείωση των όρων δανειοδότησης. 

 

4.4 ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
 

      Η χρηµατοπιστωτική αναταραχή που ξεκίνησε από προβλήµατα στον τοµέα των 

ακινήτων των ΗΠΑ αύξησε τη µεταβλητότητα των παγκόσµιων αγορών οµολόγων το 

δεύτερο εξάµηνο του έτους. Το πρώτο εξάµηνο του 2007 οι αποδόσεις των 

µακροπρόθεσµων οµολόγων αυξήθηκαν έντονα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. 

Στις ΗΠΑ οι αποδόσεις των δεκαετών οµολόγων κορυφώθηκαν στα µέσα Ιουνίου σε 

επίπεδο κατά 60 µονάδες βάσης περίπου υψηλότερο από ότι στο τέλος του 2006 ενώ 

στη ζώνη του Ευρώ οι αποδόσεις των οµολόγων του ∆ηµοσίου δεκαετούς διάρκειας 

αυξήθηκαν κατά 70 µονάδες βάσης από το τέλος ∆εκεµβρίου 2006 έως τις αρχές 

Ιουλίου 2007.36 

      Η άνοδος των µακροπρόθεσµων επιτοκίων στη ζώνη του Ευρώ37 αντανακλούσε 

τις προσδοκίες της αγοράς για ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη. Η εκτίµηση αυτή 

συµφωνούσε µε τα δηµοσιευόµενα στοιχεία για την οικονοµική δραστηριότητα και το 

επιχειρηµατικό κλίµα τα οποία, κατά µέσο όρο, ήταν ευνοϊκότερα των 

αναµενοµένων. 

      Η σταδιακή αύξηση των αποδόσεων των οµολόγων στη ζώνη του Ευρώ 

ανακόπηκε πρόσκαιρα δύο φορές το πρώτο εξάµηνο του 2007. Αρχικά, οι αποδόσεις 

των µακροπρόθεσµων οµολόγων µειώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου, 

µετά την αυξανόµενη απροθυµία των επενδυτών να αναλάβουν κινδύνους και τις 

συνακόλουθες µετατοπίσεις κεφαλαίων από τις χρηµατιστηριακές αγορές προς τις 

αγορές οµολόγων. Οι επενδυτές άλλωστε είχαν συνειδητοποιήσει ότι οι κίνδυνοι 

απωλειών που συνεπάγονταν οι τοποθετήσεις στα περισσότερα χρηµατοπιστωτικά 

µέσα είχαν αυξηθεί σηµαντικά µε αποτέλεσµα να στραφούν σε κρατικούς τίτλους στη 

ζώνη του Ευρώ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και άλλες αναπτυγµένες οικονοµίες. Οι τίτλοι 

                                                 
35 Klyuev V., Mills P. (2008) 
36 ΕΚΤ (2007)  
37 ECB (2007) 
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αυτοί αποτελούν ασφαλέστερη επένδυση µε συνέπεια τα µακροπρόθεσµα επιτόκια να 

ακολουθήσουν καθοδική πορεία µε έντονη διακύµανση µετά τις αρχές Ιουλίου του 

2007. Στη συνέχεια, στις αρχές Ιουνίου οι αποδόσεις των µακροπρόθεσµων 

οµολόγων αυξήθηκαν έντονα αντανακλώντας αθρόες ρευστοποιήσεις που ξεκίνησαν 

από τις αµερικανικές αγορές οµολόγων. 

      Κατά τους θερινούς µήνες του 2007, οι ανησυχίες σχετικά µε την κατάσταση της 

αµερικανικής αγοράς ακινήτων άρχισαν να κλιµακώνονται. Συγκεκριµένα, έγινε 

σαφές ότι οι λιγότερο φερέγγυοι δανειολήπτες αντιµετώπιζαν προβλήµατα στην 

αποπληρωµή των στεγαστικών δανείων τους (στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά 

µειωµένης πιστοληπτικής ικανότητας – ‘sub-prime mortgages”), τα οποία είχαν λάβει 

σε µια περίοδο πολύ χαµηλών επιτοκίων (2002-2004). 

      Οι επενδυτές αρχικά εκτίµησαν ότι τα προβλήµατα θα περιοριστούν  µόνο στις 

ΗΠΑ και µόνο σε ένα σχετικά µικρό σύνολο περιουσιακών στοιχείων. Στο τέλος 

Ιουλίου, αυτό το µάλλον αισιόδοξο σενάριο έγινε λίαν αµφίβολο, όταν φάνηκε ότι και 

ευρωπαϊκά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είχαν σηµαντικό βαθµό έκθεσης, σε σχέση 

µε την αµερικανική αγορά, στεγαστικών δανείων προς δανειολήπτες µειωµένης 

πιστοληπτικής ικανότητας. Σε µερικές περιπτώσεις, οι ζηµίες από την έκθεση αυτή 

έθεταν σε κίνδυνο ακόµη και τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία των εµπλεκόµενων 

ιδρυµάτων. Η αποκάλυψη τέτοιου είδους σοβαρών κινδύνων προκάλεσε ευρύτερη 

αναταραχή στη χρηµατοπιστωτική αγορά και γενική αύξηση της αποστροφής προς 

τον κίνδυνο, που οδήγησαν σε µετατοπίσεις κεφαλαίων προς ασφαλέστερες 

τοποθετήσεις, π.χ. οµόλογα του ∆ηµοσίου. 

      Εξαιτίας της αναταραχής, στο τέλος του έτος η απόδοση των δεκαετών κρατικών 

οµολόγων στη ζώνη του Ευρώ ήταν µειωµένη κατά 30 µονάδες βάσης συνολικά, σε 

σύγκριση µε τις αρχές Ιουλίου, εξέλιξη που προήλθε κυρίως από την υποχώρηση των 

πραγµατικών αποδόσεων. Η πτώση των αποδόσεων των αµερικανικών οµολόγων 

ήταν πολύ εντονότερη και οι αποδόσεις των δεκαετών οµολόγων στο τέλος του έτους 

διαµορφώθηκαν κατά 130 µονάδες βάσης περίπου χαµηλότερα από την κορύφωση 

που είχε σηµειωθεί στα µέσα Ιουνίου. 

      Η εντονότερη υποχώρηση των αποδόσεων στις ΗΠΑ φαίνεται να αντανακλά τις 

δυσµενέστερες, κατά την εκτίµηση των επενδυτών, προοπτικές ανάπτυξης της 

οικονοµίας των ΗΠΑ, καθώς και την απόφαση της Οµοσπονδιακής Επιτροπής 

Ανοικτής Αγοράς “FOMC” να µειώσει τα επιτόκια στις 18 Σεπτεµβρίου, στις 31 

Οκτωβρίου και στις 11 ∆εκεµβρίου. Συνολικά, η πρόσφατη αναταραχή σηµειώθηκε 
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µετά από µια σχετικά µακρά περίοδο ήρεµων συνθηκών στην αγορά. Είναι πιθανόν οι 

µάλλον ήρεµες συνθήκες της αγοράς που είχαν προηγηθεί της αναταραχής να ώθησαν 

πολλούς συµµετέχοντες να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις µε βάση εκτιµήσεις 

κινδύνου που αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες. 

      Η αβεβαιότητα στην αγορά οµολόγων της ζώνης του Ευρώ, όπως µετριέται µε 

βάση την τεκµαρτή µεταβλητότητα, παρέµεινε σταθερή καθ’ όλο το πρώτο εξάµηνο, 

αντανακλώντας προσδοκίες για συνέχιση του ευνοϊκού περιβάλλοντος τόσο στη ζώνη 

του Ευρώ όσο και στην παγκόσµια οικονοµία. Εξαιτίας της αναταραχής, αυτή η 

ευνοϊκή αξιολόγηση από πλευράς των επενδυτών άλλαξε και ως εκ τούτου η 

τεκµαρτή µεταβλητότητα της αγοράς οµολόγων αυξήθηκε έντονα την περίοδο 

Ιουνίου – Αυγούστου. Στη συνέχεια, η τεκµαρτή µεταβλητότητα στη ζώνη του Ευρώ 

παρέµεινε ουσιαστικά στα ίδια κάπως υψηλά επίπεδα. 

      Τους δύο πρώτους µήνες του 2008 οι αποδόσεις των µακροπρόθεσµων οµολόγων 

στη ζώνη του Ευρώ µειώθηκαν κατά 30 µονάδες βάσης περίπου και διαµορφώθηκαν 

σε 4,1%. Το γεγονός ότι παρόµοιες µειώσεις εµφάνισαν και οι πραγµατικές 

αποδόσεις που προσφέρουν τα τιµαριθµοποιηµένα οµόλογα υποδηλώνει ότι οι 

συµµετέχοντες στην αγορά, στις αρχές του 2008, έχουν γίνει ελαφρώς πιο 

απαισιόδοξοι σχετικά µε τις προοπτικές της οικονοµικής δραστηριότητας στη ζώνη 

του Ευρώ. 

 

4.5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
 

      Η χρηµατοπιστωτική αναταραχή ανέκοψε έντονα την ανοδική πορεία που 

ακολουθούσαν από το Μάρτιο του 2007 οι τιµές των µετοχών και οι αποδόσεις 

µακροπρόθεσµων κρατικών τίτλων στη ζώνη του Ευρώ, αν και αυτές αυξήθηκαν 

συνολικά κατά τη διάρκεια του 2007. 

      Οι τιµές των µετοχών στη ζώνη του Ευρώ, µε βάση τον δείκτη “Dow Jones Euro 

Stoxx” σηµείωσαν αύξηση κατά 4,9% το 2007. Η εξέλιξη αυτή ήταν φυσικό 

επακόλουθο της υψηλής κερδοφορίας των επιχειρήσεων, η οποία σε µεγάλο βαθµό 

αντανακλούσε την εξέλιξη της οικονοµικής δραστηριότητας στη ζώνη του Ευρώ, τη 

διατήρηση του µεγάλου όγκου των συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιρειών σε υψηλά 
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επίπεδα και τη µείωση του ασφάλιστρου κινδύνου για τις επενδύσεις σε µετοχικούς 

τίτλους µετά τα µέσα Μαρτίου του 2007.38  

      Από τα µέσα Ιουλίου του 2007 µέχρι το τέλος του έτους, οι τιµές των µετοχών 

παρουσίασαν διακυµάνσεις µε µεγάλο εύρος, ενώ λόγω της αναταραχής 

παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση της αβεβαιότητας ως προς την αύξηση των τιµών 

των µετοχών στο άµεσο µέλλον. Οι παράγοντες οι οποίοι άσκησαν θετική επίδραση 

στις τιµές των µετοχών ήταν η διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας των επιχειρήσεων 

και η µείωση των µακροπρόθεσµων επιτοκίων των κρατικών τίτλων. 

      Αντίθετα, αρνητική επίδραση άσκησε κυρίως ο περιορισµός της διάθεσης των 

επενδυτών να αναλάβουν κινδύνους αλλά και η µείωση του όγκου των εξαγορών και 

των συγχωνεύσεων εταιρειών λόγω της αναταραχής. Τον Ιανουάριο του 2008 ο ευρύς 

δείκτης “Dow Jones Euro Stoxx” σηµείωσε σηµαντική πτώση. 

      Στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία η πορεία των µετοχών ήταν ανάλογη µε αυτή στη 

ζώνη του Ευρώ, µε  µεγάλη αύξηση την περίοδο από τα µέσα Μαρτίου µέχρι τα µέσα 

Ιουλίου του 2007, που ακολουθήθηκε από έντονες διακυµάνσεις µέχρι το τέλος του 

έτους. Συνολικά το 2007 ο δείκτης “Standard and Poor’s 500” σηµείωσε αύξηση κατά 

3,5% ενώ ο δείκτης “Nikkei 225” παρουσίασε µείωση κατά 1,1%. Τον Ιανουάριο του 

2008 οι δείκτες στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία παρουσίασαν σηµαντική πτώση.39 

      Οι επιδόσεις της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς το 2007 παρέµειναν θετικές 

παρά την κάµψη των τιµών των µετοχών στη διάρκεια του έτους. Ο γενικός δείκτης 

των µετοχών του χρηµατιστηρίου Αθηνών “ΧΑΑ” αυξήθηκε κατά 18% και η αξία 

των συναλλαγών κατά 40% ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια, κυρίως από εταιρείες του 

τραπεζικού κλάδου σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Οι θετικές αυτές εξελίξεις 

συνδέονταν κυρίως µε την αυξηµένη κερδοφορία των εταιρειών, τις θετικές 

προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, τις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες σε 

διάφορους κλάδους και την επιτυχηµένη διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στο 

εξωτερικό. Θετική επίδραση είχε και το γεγονός ότι οι Ελληνικές εταιρείες και 

κυρίως οι τράπεζες είχαν περιορισµένη έκθεση σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα που 

σχετίζονταν µε τα στεγαστικά δάνεια της αµερικάνικης αγοράς. 

      Σε αντίθεση µε το 2007 που στο µεγαλύτερο µέρος οι τιµές των µετοχών όλων 

των χρηµατιστηρίων παρουσίασαν κέρδη, το 2008 και το 2009 δεν είναι εξίσου 

κερδοφόρα. Από την αρχή του έτους οι µετοχές χάνουν περισσότερα από $24 τρις και 

                                                 
38 Τράπεζα της Ελλάδας (2006-2007) 
39 ΕΚΤ (2006-2007) 
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οι απώλειες στο “ΧΑΑ” ξεπερνούν τα €105 δις. Το πέρασµα της χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης στην πραγµατική οικονοµία, οι προσδοκίες ότι η παγκόσµια οικονοµία 

εισέρχεται σταδιακά στη φάση της ύφεσης καθώς και οι προοπτικές επιβράδυνσης 

της οικονοµικής ανάπτυξης καλλιεργούν κλίµα αβεβαιότητας οδηγώντας τους 

επενδυτές σε συνεχείς ρευστοποιήσεις µε οποιοδήποτε τίµηµα. 

      Από τον Οκτώβριο του 2008 και έπειτα, οι χρηµαταγορές όλου του κόσµου 

δέχονται αλλεπάλληλα χτυπήµατα και τα διεθνή χρηµατιστήρια παρουσιάζουν 

κάθετη πτώση. ∆είκτες όπως ο “Dow Jones” αγγίζουν χαµηλά 50 ετών τους πρώτους 

µήνες του 2009 και τα χρηµατιστήρια όλου του πλανήτη βιώνουν τη µεγαλύτερη 

κρίση που έχει ξεσπάσει ποτέ στις διεθνείς χρηµαταγορές. Πανίσχυρες µετοχές από 

καταβολής των χρηµατιστηρίων κοντεύουν σε ιστορικά χαµηλά, δηµιουργώντας 

παράλληλα ευκαιρίες για νέους επενδυτές και συνάµα κλονισµό της εµπιστοσύνης 

για τους παλαιούς. Σταδιακές τάσεις αποκλιµάκωσης της κρίσης  στα διεθνή 

χρηµατιστήρια δε θα εµφανιστούν παρά µόνο περί τα µέσα Μαρτίου, αποτελέσµατα 

της οποίας αναµένουµε µέχρι και σήµερα.  

 

4.6 Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
      Οι προοπτικές για την ελληνική οικονοµία το 200940 ήταν βασικά ευνοϊκές µε 

µικρή µείωση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης καθώς οι επιδράσεις από την 

διεθνή συγκυρία εµφανίζονταν έµµεσες επισηµαίνοντας όµως το υψηλό επίπεδο 

πληθωρισµού που οφείλεται στις σοβαρές µακροοικονοµικές ανισσοροπίες και 

διαρθρωτικές αδυναµίες του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. 

      Σήµερα, οι προσδοκίες για την Ελληνική οικονοµία παραµένουν ευνοϊκές µε µια 

µικρή επιβράδυνση του ΑΕΠ. Ωστόσο, ο πληθωρισµός αναµένεται ότι θα 

διαµορφωθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών.41 Για το 2010 η 

οικονοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου
42 θα κινηθεί στο 2% ενώ ο πληθωρισµός θα κυµανθεί στο 3,1%. 

      Όσον αφορά στις ελληνικές τράπεζες, η αποδοτικότητα και η κεφαλαιακή 

επάρκεια τους διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό συµβάλλοντας στην 

σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. Άλλωστε, το καλοκαίρι του 2007 οι 

                                                 
40 Τράπεζα της Ελλάδας (2008) 
41 Τράπεζα της Ελλάδας (2009) 
42 International Monetary Fund (2009) 
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περισσότερες τράπεζες προχώρησαν σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου βελτιώνοντας 

την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Σηµαντικά ήταν επίσης και τα κέρδη που 

παρουσίασαν, τα οποία οφείλονταν κατά κύριο λόγο στη διείσδυση των ελληνικών 

τραπεζών σε νέες αγορές ήταν και ήταν ένας από τους λόγους που αποθάρρυναν το 

τραπεζικό σύστηµα να επενδύσει σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα. 

      Ο αντίκτυπος της κρίσης παραµένει έµµεσος για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 

και επικεντρώνεται στα εξής: 

 

• Κίνδυνο ρευστότητας: Αν και οι χορηγήσεις των ελληνικών τραπεζικών 

οµίλων χρηµατοδοτούνται από καταθέσεις σε ποσοστό άνω του 92% η µη 

οµαλή λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς λόγω της επιφυλακτικότητας των 

τραπεζών, ενδέχεται να οδηγήσει σε µείωση των χορηγήσεων η οποία θα 

οδηγήσει σε µείωση των επενδύσεων και εποµένως µείωση του ρυθµού 

ανάπτυξης. 

 

• Αύξηση του ποσοστού καθυστερήσεων: Η αύξηση των καθυστερήσεων είναι 

ο κυριότερος εν δυνάµει κίνδυνος που πιθανώς θα αντιµετωπίσουν οι 

τράπεζες. Το κόστος άντλησης κεφαλαίων έχει συντελέσει στην περαιτέρω 

αύξηση των επιτοκίων. Η αύξηση των επιτοκίων σε συνδυασµό µε την διεθνή 

οικονοµική κατάσταση µειώνει την δυνατότητα των νοικοκυριών να 

εξυπηρετούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Σε µια τέτοια περίπτωση οι 

τράπεζες θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε διαγραφές δανείων µε 

συνέπεια την ανάγκη ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων κάτι εξαιρετικά 

δύσκολο µε την παρούσα κατάσταση.  

 

                   Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα παραµένει στη βάση του υγιές και ασφαλές 

καθώς σύµφωνα µε τους δείκτες αποδοτικότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, 

επηρεάστηκαν σε χαµηλότερο βαθµό σε σύγκριση µε τις τράπεζες διεθνώς εξαιτίας 

της περιορισµένης έκθεσης των τραπεζών σε σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

Η Ελληνική οικονοµία θα συνεχίσει να δέχεται τις επιπτώσεις της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής αναταραχής οι οποίες παραµένουν έµµεσες. Στο πλαίσιο της 

διαφύλαξης της, το 2008 η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε δέσµη µέτρων 

προκειµένου να διατηρήσει το θετικό κλίµα των συναλλαγών εγγυώµενη όριο 
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καταθέσεων €100.000 αλλά και σχέδιο παροχής ρευστότητας ύψους €28 δις. 

προκειµένου να αντιµετωπίσει τυχόν ανισορροπίες στην αγορά. 

      Η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος θα εξαρτηθεί από την 

ικανότητα των τραπεζών να αντιµετωπίσουν τις διεθνείς προκλήσεις αλλά και από τα 

µέτρα που θα λάβει η Ελλάδα προκειµένου να απορροφήσει τους εξωγενείς 

κραδασµούς και να διατηρήσει κλίµα σταθερότητας και εµπιστοσύνης. 

 

 
 
∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΘΗΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ) 
 
1. Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ 
 
1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 
      Η πρόληψη ή η αντιµετώπισή των οικονοµικών κρίσεων µε τον πλέον ανώδυνο 

τρόπο για την οικονοµία, είναι το κυριότερο αντικείµενο της τραπεζικής εποπτείας. 

Οικονοµικές κρίσεις συµβαίνουν όταν υπάρχουν αναταραχές στο οικονοµικό 

σύστηµα που οδηγούν στην απότοµη αύξηση της αρνητικής επιλογής και του ηθικού 

κινδύνου στις αγορές. Συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι η αδυναµία των αγορών 

να κατευθύνουν κεφάλαια από τις πλεονασµατικές µονάδες σε αποδοτικές 

επενδυτικές δραστηριότητες, το οποίο µε τη σειρά του προκαλεί την συρρίκνωση της 

οικονοµικής δραστηριότητας. Οι παράγοντες που προκαλούν τέτοιες κρίσεις 

διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:43 

 

• Αυξήσεις στα επιτόκια, που οδηγούν σε αύξηση του κινδύνου αρνητικής 

επιλογής. Ο λόγος είναι ότι ιδιώτες και εταιρείες µε υψηλού κινδύνου 

επενδυτικά σχέδια επιθυµούν να δανειστούν ακόµη και µε υψηλά επιτόκια, 

ενώ οι δανειστές είναι απρόθυµοι να συνάψουν δάνεια. Έτσι, η µείωση των 

δανειακών κεφαλαίων µειώνει τις επενδύσεις και κατά συνέπεια τη συνολική 

οικονοµική δραστηριότητα. 

                                                 
43 Mishkin (2001) 
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• Αυξηµένη αστάθεια στις οικονοµικές αγορές, µε αποτέλεσµα οι δανειστές να 

αδυνατούν να διακρίνουν την ποιότητα των δανειζόµενων και να γίνονται 

απρόθυµοι να δανείσουν, µε τις ίδιες συνέπειες. 

• Επιδράσεις της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισµούς των 

εταιρειών. Οι µεταβολές στην αξία των περιουσιακών στοιχείων έχουν 

συνέπειες στην καθαρή θέση των εταιρειών. Έτσι, µειώσεις στις 

χρηµατιστηριακές αξίες των εταιρειών, µειώσεις στο συνολικό επίπεδο τιµών 

(όταν ο δανεισµός είναι µε σταθερά επιτόκια), υποτίµηση του εγχώριου 

νοµίσµατος (όταν ο δανεισµός είναι σε ξένα νοµίσµατα) και αυξήσεις 

επιτοκίων, έχουν όλα ανεπιθύµητο αποτέλεσµα στην καθαρή θέση των 

δανειζόµενων, αυξάνοντας επίσης τα προβλήµατα της αντίθετης επιλογής και 

του ηθικού κινδύνου. 

• Προβλήµατα στον τραπεζικό τοµέα που λόγω της ασύµµετρης 

πληροφόρησης µπορεί να οδηγήσουν σε πανικό, µε τροµακτικές συνέπειες 

για την οικονοµία. Επειδή οι τράπεζες είναι σηµαντικός κρίκος στη 

λειτουργία όλου του οικονοµικού συστήµατος, προβλήµατα στα µεγέθη των 

ισολογισµών και πιθανές πτωχεύσεις, µπορεί να οδηγήσουν τους καταθέτες, 

λόγω ασύµµετρης πληροφόρησης, σε µαζικές αναλήψεις, προκαλώντας 

σοβαρές διαταραχές στο πιστωτικό σύστηµα και γενικότερα στην «πίστη» 

µιας οικονοµίας. 

 
1.2 ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
 

      Οι εποπτικές αρχές, προκειµένου να αποτρέψουν την εµφάνιση κρίσεων, έχουν 

στη διάθεσή τους όλα τα προληπτικά µέτρα εποπτείας που ήδη αναφέρθηκαν. Αυτά 

τα µέτρα είναι οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των τραπεζικών 

ιδρυµάτων, η επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων για τους αναλαµβανόµενους 

κινδύνους, ο περιορισµός των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων (ώστε να αποφεύγεται η 

συγκέντρωση των κινδύνων), η διεξαγωγή ελέγχων, η καταγραφή διαδικασιών και 

ορίων ανάληψης κινδύνων κ.ο.κ. Μερικά ακόµη µέτρα που µπορούν να εφαρµοστούν 

από τις εποπτικές αρχές, για την γενικότερη βελτίωση του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος αλλά και την πρόληψη εµφάνισης και επέκτασης των κρίσεων 

αναφέρουµε παρακάτω. 
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1.2.1 Ανάκληση Άδειας Πιστωτικού Ιδρύµατος 
 
    Ένας βασικός ρόλος των εποπτικών αρχών είναι η παρακολούθηση της 

συµµόρφωσης των τραπεζών µε τους ισχύοντες κανόνες και η παρέµβασή τους σε 

περίπτωση που αυτό δεν συµβαίνει. Οι τρόποι παρέµβασης εξαρτώνται από τη 

νοµοθεσία κάθε χώρας. Άλλες χώρες καθορίζουν λεπτοµερώς τα γεγονότα που 

προκαλούν συγκεκριµένες δράσεις των εποπτικών αρχών, ενώ άλλες τους δίνουν την 

ευχέρεια να χειριστούν τις προκύπτουσες καταστάσεις. Ο δεύτερος τρόπος 

προϋποθέτει τη µη ύπαρξη πολιτικών παρεµβάσεων. Όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν 

συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των εποπτικών αρχών, τότε αυτές πρέπει να έχουν 

το δικαίωµα να παρεµβαίνουν και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην 

κινδυνεύσει συνολικά το τραπεζικό σύστηµα. 

 

1.2.2 ∆ηµιουργία και Γνωστοποίηση Στοιχείων για την Κατάσταση των 
Τραπεζών 
 
      Οι εποπτικές αρχές µπορούν να συµβάλλουν στη διαφάνεια του τραπεζικού 

συστήµατος, δηµοσιοποιώντας αφ' ενός τα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση των 

τραπεζών και αφ' ετέρου να βελτιώσουν την διαθεσιµότητα των στοιχείων για τις 

τράπεζες, το σύνολο του πιστωτικού συστήµατος και την αγορά γενικότερα. Τα 

στοιχεία που µπορούν να παράσχουν οι εποπτικές αρχές είναι χρήσιµα εφ' όσον είναι 

ακριβή και έγκυρα. Η δηµοσιοποίηση στοιχείων βέβαια είναι ευκολότερη όταν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα είναι γενικά υγιή και όταν οι επενδυτές είναι έµπειροι. Όταν 

υπάρχει πρόβληµα στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, οι εποπτικές αρχές έχουν µεν την 

υποχρέωση ενηµέρωσης του κοινού, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος δηµιουργίας πανικού, 

εποµένως ο χειρισµός τέτοιου είδους περιπτώσεων πρέπει να είναι προσεκτικός. 

 

1.2.3 Πληροφόρηση για την Κατάσταση των Αγορών 
 
      Η ύπαρξη στοιχείων για την κατάσταση των αγορών, µπορεί να προλάβει 

προβλήµατα που δηµιουργούνται στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, λόγω της 

συγκέντρωσης των χαρτοφυλακίων των τραπεζών σε τοµείς της οικονοµίας, όπου 

ενδεχοµένως υπάρχουν "φούσκες" (π.χ. αγορά ακινήτων, χρηµατιστήριο). Αν υπάρχει 

πληροφόρηση για τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, τότε οι εποπτικές αρχές µπορεί 

να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να προλάβουν το πρόβληµα. 
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1.2.4 ∆ίκτυα Προστασίας (Κρατική Εγγύηση/Ασφάλεια) 
 
      Ένα ακόµη µέτρο που λαµβάνεται για την πρόληψη των κρίσεων στο τραπεζικό 

σύστηµα είναι η εγγύηση των καταθέσεων. Η ύπαρξη εγγύησης καταθέσεων σηµαίνει 

ότι οι καταθέτες παίρνουν πίσω όλο τους το κεφάλαιο µέχρι το ποσό που είναι 

εγγυηµένο, ότι και αν συµβεί στην τράπεζα τους. Ένα δεύτερο µέτρο είναι η 

δυνατότητα των τραπεζών να δανείζονται από την Κεντρική Τράπεζα (που σε αυτές 

τις περιπτώσεις λειτουργεί ως «δανειστής της τελευταίας προσφυγής») όταν 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τις αυξηµένες απαιτήσεις των καταθετών τους. Σε 

άλλες περιπτώσεις τα κεφάλαια προς τα προβληµατικά τραπεζικά ιδρύµατα 

παρέχονται από το κράτος. Τέλος, το ίδιο το κράτος µπορεί να αναλάβει µια 

προβληµατική τράπεζα, εγγυώµενο µε αυτόν τον τρόπο τα χρήµατα των καταθετών.  

      Ταυτόχρονα, λόγω αυτής της παροχής εγγύησης παρουσιάζονται διάφορα 

προβλήµατα. Υπάρχει ηθικός κίνδυνος, λόγω του ότι οι καταθέτες δεν υφίστανται 

απώλειες στην περίπτωση χρεοκοπίας. Έτσι, δεν επιβάλλουν πειθαρχία στις τράπεζες 

όταν αυτές αναλαµβάνουν υπερβολικούς κινδύνους, µε αποτέλεσµα την ανάληψη 

µεγαλύτερων κινδύνων από τις τράπεζες. Παρουσιάζεται επίσης το πρόβληµα της 

αντίθετης επιλογής, επειδή οι καταθέτες δεν έχουν λόγο να ελέγξουν τις 

δραστηριότητες της τράπεζάς τους. Εποµένως, αν απουσίαζε η κρατική παρέµβαση, ο 

χώρος των τραπεζών θα ήταν ιδανικό πεδίο για τις δραστηριότητες απατεώνων που 

θα µπορούσαν πολύ εύκολα να καλύψουν απάτες και καταχρήσεις. 

 
1.3 Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ  
 
1.3.1 Οι  νέες προκλήσεις 
 
      Οι µεταβολές στον τραπεζικό τοµέα λόγω της απορρύθµισης “deregulation” των 

αγορών, των νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και της ανάπτυξης της 

τεχνολογίας, αποτελούν προκλήσεις για τις εποπτικές αρχές. Το ζήτηµα της 

τραπεζικής εποπτείας σήµερα είναι πολύ πιο σύνθετο, απ’ ότι στο πρόσφατο 

παρελθόν. Η τραπεζική εποπτεία και το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του 

πιστωτικού συστήµατος, οφείλει να εκσυγχρονισθεί και να παρακολουθήσει αυτές τις 

µεταβολές. Υπάρχουν πολλά ζητήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι αρχές 

εκτός από το πλαίσιο εποπτείας, όπως το ζήτηµα του τραπεζικού ανταγωνισµού, ο 

τρόπος εφαρµογής της ρυθµιστικής δραστηριότητας, η στενή διασύνδεση των αγορών 

χρεογράφων µε τις τραπεζικές εργασίες και η συνεργασία των αντίστοιχων αρχών 
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εποπτείας. Επίσης, η οργανωτική δοµή των κανονιστικών και εποπτικών αρχών και 

ειδικά στον χώρο της “ΟΝΕ”, όπου δεν υφίσταται µια ενιαία εποπτική πολιτική στις 

χώρες που την αποτελούν, αλλά και η επανεξέταση του τρόπου προσέγγισης των 

χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, όπως αυτή που αντιµετωπίζουµε στις µέρες µας στο 

οικονοµικό σύστηµα και ο ρόλος που διαδραµατίζουν σε αυτές οι Κεντρικές 

Τράπεζες. Πριν αναφερθούµε αναλυτικά στη συνθήκη της “Επιτροπής της 

Βασιλείας”, κρίνουµε σκόπιµο να εξετάσουµε εν συντοµία τα ζητήµατα αυτά µερικά 

από τα οποία άπτονται του αντικειµένου της νέας συνθήκης. 

 

1.3.2 Φιλική προς την αγορά εποπτεία 

      Οι κρίσεις του πρόσφατου παρελθόντος στον τραπεζικό τοµέα δηµιούργησαν 

σκεπτικισµό για την δυνατότητα των εποπτικών αρχών να προλάβουν πιθανές 

πτωχεύσεις τραπεζικών ιδρυµάτων. Η αρχική αντίδραση στις οικονοµικές κρίσεις 

ήταν οι αυστηρότεροι έλεγχοι και η επιβολή νέων κανόνων. Σήµερα,  µε αφορµή την 

αποτυχία των εποπτικών αρχών να εµποδίσουν τις πτωχεύσεις κάποιων τραπεζών, η 

ανάγκη για περισσότερη εποπτεία αµφισβητείται και πολλοί συνηγορούν υπέρ µίας 

νέας εποχής, µη εποπτευόµενης τραπεζικής δραστηριότητας. Η κύρια όµως αποστολή 

της προληπτικής εποπτείας δεν είναι να εµποδίσει οποιαδήποτε χρεοκοπία, αλλά να 

διορθώσει τις δύο βασικές ατέλειες της αγοράς που όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι: η 

αδυναµία των καταθετών/επενδυτών να παρακολουθήσουν πώς τα πιστωτικά 

ιδρύµατα χρησιµοποιούν τα χρήµατά τους και η αλυσιδωτή αντίδραση που µπορεί να 

δηµιουργηθεί αν η αφερεγγυότητα ενός πιστωτικού ιδρύµατος επηρεάσει και υγιή 

πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και το υψηλό κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται µια 

τέτοια εξέλιξη. 

      Έχουν υπάρξει περιπτώσεις κατά τις οποίες η εποπτεία δεν έχει επιτύχει τους 

σκοπούς της, αλλά απεναντίας, δηµιούργησε στρεβλώσεις στους µηχανισµούς της 

αγοράς και επέβαλλε υπερβολικό κόστος στους συµµετέχοντες στην αγορά ή και 

στην οικονοµία γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια, οι εποπτικές αρχές έχουν 

αντιληφθεί αυτούς τους κινδύνους, µε αποτέλεσµα την τάση της εποπτείας να γίνει 

«φιλικότερη» προς την αγορά, σκοπεύοντας στην ενίσχυση της ικανότητας της 

αγοράς να αναπτύξει η ίδια ικανοποιητικές ισορροπίες, αντί να εµποδίσει 

ανεπιθύµητες συµπεριφορές µε λήψη αναγκαστικών µέτρων.44 Η πρόθεση αυτή θα 

                                                 
44 T. Padoa - Schioppa (2004)  
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γίνει φανερή κατά την αναλυτική παρουσίαση του νέου εποπτικού πλαισίου και 

ειδικότερα του 3ου  πυλώνα του, που αναφέρεται στην πειθαρχία στην αγορά. 

 
1.3.3 Χορήγηση αδειών λειτουργίας στις τράπεζες 
 
      Λόγω των καινοτοµιών στον τοµέα παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ο 

χαρακτηρισµός µιας επιχείρησης ως αποκλειστικά τραπεζικής δεν είναι πλέον τόσο 

ξεκάθαρος. Η είσοδος επιχειρήσεων στον τραπεζικό χώρο που προσφέρουν προϊόντα 

όµοια µε τα τραπεζικά και η χρήση ηλεκτρονικών οδών για την προώθησή τους, έχει 

προκαλέσει συζήτηση για το αν είναι πλέον απαραίτητος ο αυστηρός έλεγχος για την 

έναρξη λειτουργίας ενός πιστωτικού ιδρύµατος.45 Στο ζήτηµα αυτό οι απόψεις 

διίστανται. Η αυξανόµενη φιλελευθεροποίηση των αγορών έχει δηµιουργήσει ένα 

ισχυρό ρεύµα µεταξύ των οικονοµολόγων κυρίως, που θεωρούν ότι η εποπτεία στον 

τραπεζικό χώρο εµποδίζει την ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών και 

συνεπώς απαιτείται µια “laissez faire” προσέγγιση στο ζήτηµα αυτό.46 Για το λόγο 

αυτό πιστεύουν ότι η διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας θα πρέπει να 

καταργηθεί. 

      Όµως, η εµπειρία τραπεζικών κρίσεων σε χώρες µε χαλαρή τραπεζική νοµοθεσία 

και εποπτεία, έχει δηµιουργήσει σοβαρές αµφιβολίες για τις δυνατότητες 

αυτορύθµισης του τραπεζικού συστήµατος. Είναι γι' αυτόν το λόγο που έχει ακόµα 

και σήµερα αρκετούς υποστηρικτές η εναλλακτική προσέγγιση, που θεωρεί ότι οι 

ρυθµιστικοί κανόνες λειτουργίας των τραπεζών προφυλάσσουν το δηµόσιο 

συµφέρον, ενώ ταυτόχρονα παραµένει φιλική προς την αγορά. Η προσέγγιση αυτή 

αναγνωρίζει τις δυσκολίες και το επιπλέον κόστος που δηµιουργεί η τραπεζική 

εποπτεία στην ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών και γι' αυτό επικεντρώνει 

το ενδιαφέρον της στους κινδύνους της παρεµβολής των κανονισµών στην πορεία 

των καινοτοµιών και υποστηρίζει την αυτορύθµιση, αναγνωρίζοντας τον 

παρεµβατικό ρόλο των αρχών στις περιπτώσεις που προκύπτουν συστηµικά 

προβλήµατα.47 

      Τα επιχειρήµατα που υποστηρίζουν την κατάργηση της χορήγησης άδειας 

λειτουργίας από έναν κεντρικό «δηµόσιο» φορέα εποπτείας, φαίνεται να 

παρερµηνεύουν το ρόλο του φορέα αυτού. Οι έλεγχοι σχετίζονται κυρίως µε την 

                                                 
45 T. Padoa - Schioppa (2004) 
46 Kaufman (1996) 
47 Meyer (1999) 
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εκπλήρωση των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και τη διαπίστωση της 

καταλληλότητας των µετόχων και διοικητικών στελεχών του υπό ίδρυση πιστωτικού 

ιδρύµατος και δεν αποτελούν εµπόδιο για κανέναν από τους υγιείς υποψήφιους που 

επιθυµούν να εισέλθουν στην αγορά. Αν όµως ίσχυε η αυτορύθµιση στην 

αδειοδότηση, το πιθανότερο είναι ότι οι δυνατότητες εισόδου στον τραπεζικό κλάδο 

θα γίνονταν πολύ πιο δύσκολες γιατί τα ήδη υπάρχοντα πιστωτικά ιδρύµατα θα είχαν 

ισχυρό συµφέρον να εµποδίσουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά.  

      Ένας άλλος κίνδυνος που προκύπτει όταν ασκείται τραπεζική δραστηριότητα 

χωρίς διαδικασία χορήγησης άδειας και συνεπώς χωρίς εποπτεία, είναι η αδυναµία 

της Κεντρικής Τράπεζας να αντιµετωπίσει συστηµικές διαταραχές, αφού η παροχή 

ρευστότητας και το δίκτυο προστασίας του κοινού διευρύνεται υπερβολικά. Αυτό 

δηµιουργεί πρόβληµα ηθικού κινδύνου στο κοινό και κυρίως στην Κεντρική 

Τράπεζα, που εκ των πραγµάτων προσπαθεί να τα αντιµετωπίσει µε επιπλέον 

κανονισµούς και εποπτεία. Αν η εξέλιξη αυτή αγνοηθεί, τότε θα αυξηθεί ο 

αναλαµβανόµενος κίνδυνος στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα συνολικά. Τέλος, η 

χαλάρωση της διαδικασίας αδειοδότησης ενδεχοµένως να δηµιουργήσει πρόβληµα 

εµπιστοσύνης για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από την πλευρά του κοινού, εξέλιξη 

που θα αποτελούσε απειλή για τη σταθερότητά του.  

      Η δραστηριότητα που κάνει τη θέση των τραπεζών τόσο ιδιαίτερη στο οικονοµικό 

κύκλωµα και για την οποία απαιτείται άδεια, είναι η διαχείριση χρηµατοοικονοµικών 

συµφωνιών και αξιόγραφων, προκειµένου να ξεπεραστεί η ασυµµετρία 

πληροφόρησης δανειστών-δανειζόµενων, µια ασυµµετρία δοµικής µορφής που 

υφίσταται συνεχώς, παρά την αυξανόµενη τεχνολογική πρόοδο. Η δραστηριότητα 

αυτή σχετίζεται µε την άµεση παροχή ρευστότητας και περιλαµβάνει συστηµικό 

κίνδυνο, αφού αστάθεια σε µια τράπεζα µπορεί να δηµιουργήσει συνολική κρίση 

µέσω «µόλυνσης» του συστήµατος. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος ύπαρξης του 

δικτύου ασφαλείας (µε τη µορφή του ταµείου εγγύησης καταθέσεων και της 

ανάληψης του ρόλου του δανειστή τελευταίας προσφυγής “lender of last resort” από 

τις Κεντρικές Τράπεζες), αλλά και των κανονισµών της εποπτείας. Προκειµένου 

όµως να υπάρξει σωστή εποπτεία της δραστηριότητας που περιγράψαµε παραπάνω, 

πρέπει να υπάρχει µία διαδικασία προσδιορισµού αυτού που την ασκεί. Αυτός είναι ο 

κύριος σκοπός της χορήγησης άδειας λειτουργίας στις τράπεζες. 
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1.3.4 Τραπεζικός ανταγωνισµός 
 
      Η σύγχρονη στάση στο ερώτηµα, “κατά πόσο ο τραπεζικός ανταγωνισµός είναι 

περισσότερο ή λιγότερο επωφελής;”, έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση µε παλαιότερες 

εποχές. Η µεταβολή αυτή άρχισε να διαφαίνεται από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, 

µε την ανάδειξη, όλο και πιο συχνά, των πλεονεκτηµάτων που φέρνει ο ανταγωνισµός 

στην ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών.48 Η µετατόπιση στην αντίληψη 

αυτή είναι φανερή: 

 

• Στον τοµέα της εποπτείας: Μετά την κρίση του 1929, επικράτησε η άποψη ότι 

είναι προτιµότερη µια ολιγοπωλιακή διάρθρωση του τραπεζικού τοµέα, γιατί 

µια τέτοια µορφή αγοράς διατηρεί ακµαίο το τραπεζικό σύστηµα και µπορεί 

να διαχειρίζεται καλύτερα ενδεχόµενες ζηµιές ή ακόµα περισσότερο, να 

διασώζει από τη χρεοκοπία τραπεζικά ιδρύµατα που παρουσίαζαν σοβαρά 

προβλήµατα. Σήµερα, η εποπτεία βασίζεται στην άποψη της ενδυνάµωσης του 

συστήµατος µέσω του ανταγωνισµού και της επικράτησης των δυνατότερων 

παικτών, ενώ δε θέτει περιορισµούς στην αποδοτικότερη, κατά την άποψη των 

τραπεζών, τοποθέτηση των κεφαλαίων, ελέγχει όµως τους αναλαµβανόµενους 

κινδύνους. 

• Στην νοµισµατική πολιτική: Από ένα διοικητικό µηχανισµό µετάδοσης της 

νοµισµατικής πολιτικής στον πιστωτικό τοµέα από την Κεντρική Τράπεζα, 

έχουµε περάσει, πλέον σε ένα αποκεντρωµένο µηχανισµό λήψης αποφάσεων 

από οικονοµικούς και χρηµατιστικούς φορείς, που λειτουργούν µεταξύ της 

Κεντρικής Τράπεζας και της πραγµατικής οικονοµίας (ιδιαίτερα τις τράπεζες), 

µε γνώµονα το κέρδος. 

• Στην πολιτική ανταγωνισµού και την εποπτεία των αγορών αξιόγραφων: Κατά 

το παρελθόν, στις χώρες που υπήρχε νοµοθεσία για τον ανταγωνισµό, οι 

αντίστοιχες επιτροπές δεν είχαν αρµοδιότητα για τις τράπεζες, ενώ οι 

υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων για τις εισηγµένες σε χρηµατιστήρια 

τράπεζες δεν ήταν ίδιες µε των άλλων εταιρειών. Σήµερα, οι τράπεζες 

αντιµετωπίζονται όπως όλες οι άλλες εταιρείες και µε τις ίδιες απαιτήσεις 

διαφάνειας. 

 

                                                 
48 T. Padoa - Schioppa (2004) 
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      Ο σύγχρονος ανταγωνισµός στον τραπεζικό τοµέα συνδυάζει τα θετικά σηµεία 

της παλαιάς τραπεζικής πρακτικής (έλεγχος του συστήµατος) µε τα πλεονεκτήµατα 

της νέας (ενίσχυση του ανταγωνισµού). Πόσο όµως θα αναπτυχθεί αυτή η νέα 

προσέγγιση; Υπάρχουν αντίρροπες πιέσεις που προέρχονται από την απελευθέρωση 

στον τοµέα της διεθνούς τραπεζικής και των νέων τεχνολογιών. Το τραπεζικό 

σύστηµα όµως, παρουσιάζει και ιδιαιτερότητες που δεν υπάρχουν σε άλλους τοµείς 

της οικονοµίας. Η κυριότερη από αυτές είναι η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει 

µεταξύ τραπεζών για την παροχή ρευστότητας στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και 

τη διαχείριση των συστηµάτων πληρωµών. Αυτές οι λειτουργίες, που έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία για την οικονοµία, µπορούν να διεξαχθούν οµαλά µόνο µέσω σταθερών και 

υγιών τραπεζών µε καλή φήµη. 

 

1.3.5 Αγορές χρεογράφων και τραπεζικές εργασίες 
 
      Ο αυστηρός διαχωρισµός που υπήρχε από την δεκαετία του 1930 και εντεύθεν, 

µεταξύ των αγορών χρεογράφων και των τραπεζικών εργασιών, έπαψε να είναι τόσο 

ξεκάθαρος τις τελευταίες δεκαετίες. Οι αγορές χρεογράφων απέκτησαν σταδιακά 

αυξανόµενο ρόλο και µέγεθος και συνδέθηκαν στενά µε τις τραπεζικές εργασίες. Σε 

αυτό βοήθησαν εξελίξεις, όπως η τιτλοποίηση απαιτήσεων, η δηµιουργία εταιρειών 

επενδύσεων που απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό (όπως τα αµοιβαία 

κεφάλαια), τα νέα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για τη διαχείριση κινδύνων, 

οι σύνθετοι χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι “financial conglomerates” και τέλος οι 

εξαγορές και συγχωνεύσεις που οδήγησαν στη δηµιουργία µεγάλων και σύνθετων 

οµίλων εταιρειών. Το αποτέλεσµα αυτής της διασύνδεσης έχει οπωσδήποτε θετικές 

συνέπειες, αλλά παρουσιάζει και αυξηµένους κινδύνους τόσο για τα επιµέρους 

τραπεζικά ιδρύµατα, όσο και για το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.49 

Έτσι, η αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων από τη µεριά των πιστωτικών 

ιδρυµάτων, αλλά και ο σωστός προσδιορισµός τους από τις εποπτικές αρχές, είναι ένα 

σηµείο καθοριστικής σηµασίας για τη διατήρηση της σταθερότητας του συστήµατος. 

Η δραστηριοποίηση των πιστωτικών ιδρυµάτων στις αγορές χρεογράφων µπορεί να 

είναι επικίνδυνη για τη σταθερότητα του οικονοµικού συστήµατος. Το αντίθετο δεν 

φαίνεται να ισχύει, εφόσον τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν επηρεάζονται από τις 

δραστηριότητές των εταιρειών επενδύσεων. 

                                                 
49 T. Padoa - Schioppa (2004) 
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      Οι κανονισµοί και η εποπτεία στην τραπεζική δραστηριότητα αποβλέπουν κυρίως 

στη διατήρηση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Στον τοµέα 

των αγορών χρεογράφων η νοµοθεσία στοχεύει στην επαρκή πληροφόρηση των 

επενδυτών και τη διαφάνεια των συναλλαγών. Η διασύνδεση όµως των δύο αυτών 

εργασιών, έχει ως συνέπεια την αµοιβαία επωφελή υιοθέτηση κανόνων προληπτικής 

εποπτείας από τον τραπεζικό τοµέα σε αυτόν της αγοράς χρεογράφων, αλλά και 

απαιτήσεων για διαφάνεια στις συναλλαγές από την αγορά χρεογράφων στον 

τραπεζικό κλάδο. Παρόλο που το σηµερινό πλαίσιο κανόνων για τις εταιρείες 

επενδύσεων είναι επαρκές, η αποτελεσµατικότητά του πρέπει να παρακολουθείται 

στενά και να προσαρµόζεται στις εξελίξεις, ώστε να παραµείνει επαρκές και στο 

µέλλον. Η έµφαση πρέπει να δοθεί στους κινδύνους που προκύπτουν από τις σχετικές 

δραστηριότητες, καθώς αυτό σηµαίνει στενή συνεργασία, τόσο µεταξύ των 

εποπτικών αρχών των αγορών χρεογράφων, όσο και µεταξύ αυτών και των κεντρικών 

τραπεζών σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.50 

 

1.3.6 Αυτοπειθαρχία ή δηµόσιος έλεγχος 
 
      Στο ζήτηµα της ρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ερωτήµατα σχετικά µε 

την ευθύνη και το αντικείµενο της ρύθµισης έχουν εγερθεί πολλές φορές. Αντίθετα, ο 

τρόπος εφαρµογής της ρυθµιστικής δραστηριότητας δεν έχει λάβει ακόµα το µερίδιο 

του ενδιαφέροντος που του αναλογεί. Η τάση, όπως είναι φανερό και από τους νέους 

εποπτικούς κανόνες, είναι προς την χρήση µεθόδων που περιλαµβάνουν κριτήρια που 

θέτουν τα ίδια τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα βάσει των ακολουθούµενων 

εσωτερικών τους διαδικασιών, έναντι των σχετικά ξεκάθαρων και συγκεκριµένων 

νοµικών κανόνων του παρελθόντος. Η εξέλιξη αυτή έχει ως συνέπεια την 

παραχώρηση του δικαιώµατος αυτορύθµισης στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ή σε 

κλαδικές ενώσεις.51  

      Με δεδοµένη την εµπειρία του παρελθόντος, αυτή η εξέλιξη θεωρείται φιλική 

προς την τραπεζική αγορά και προσαρµοστική προς την καινοτοµία, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ζητήµατα αρνητικών εξωτερικοτήτων και ρυθµιστικών 

εξαρτήσεων “regulatory capture” τα οποία µπορεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα, 

όταν συµβαίνει µια τέτοια εκχώρηση υπευθυνότητας. Συνεπώς, το βασικό πρόβληµα 

                                                 
50 T. Padoa - Schioppa (2004)  
51 T. Padoa - Schioppa (2004) 
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είναι κατά πόσο µπορούµε να εµπιστευθούµε στο ίδιο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

την αυτορύθµιση του. Η εµπειρία έχει δείξει ότι η αυτορύθµιση πρέπει να συµβαδίζει 

µε µία ισχυρή, αλλά όχι εξουσιαστική αρχή. Έτσι, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από 

την πλευρά των αρχών σε σχέση µε τις εκχωρούµενες αρµοδιότητες, ώστε να µην 

αφορούν αντικείµενα που είναι από τη φύση τους δηµόσια. Πρέπει επίσης να έχει 

διασφαλιστεί η ύπαρξη αποτελεσµατικών λογιστικών προτύπων και να υπάρχει 

διεθνής συνεργασία των αρχών, αλλά και η αποτελεσµατική εφαρµογή της 

πειθαρχίας στην αγορά. 

 

1.3.7 Εναλλακτικές λύσεις για την εποπτεία 
 
      Όπως είδαµε και πριν, οι νέες συνθήκες στις αγορές και η στενή τους διασύνδεση, 

προκαλούν ερωτήµατα που αφορούν ακόµη και την οργανωτική δοµή των 

κανονιστικών και εποπτικών αρχών, ιδιαίτερα στον χώρο της “ΟΝΕ” που είναι στο 

πιο προχωρηµένο στάδιο ενοποίησης σε σχέση µε τον ευρύτερο χώρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

      Το πρώτο ερώτηµα σχετίζεται µε την αναγκαιότητα ύπαρξης µίας ενιαίας ή 

πολλών ξεχωριστών εποπτικών αρχών, για κάθε τµήµα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. Η ύπαρξη µίας αρχής είναι αποτελεσµατική απέναντι στην κατάργηση 

των διακριτών διαφορών των τοµέων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αλλά 

κάνει το αντικείµενο εποπτείας ευρύ και πολύπλοκο. Αντίθετα, η ύπαρξη 

εξειδικευµένων αρχών για κάθε τοµέα απαιτεί καλό συντονισµό µεταξύ τους. Ένα 

άλλο σηµαντικό ερώτηµα αναφέρεται κυρίως στην εποπτεία των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και σχετίζεται µε το κατά πόσο αυτή πρέπει να ανατίθεται στην Κεντρική 

Τράπεζα. Η συλλογιστική της ανάθεσης της εποπτείας σε άλλο οργανισµό, βασίζεται 

στον ηθικό κίνδυνο που υπάρχει όταν συσχετίζονται η άσκηση νοµισµατικής 

πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας. Τέλος, ένα ακόµη ερώτηµα είναι αν πρέπει η 

τραπεζική εποπτεία να ασκείται σε εθνικό επίπεδο, όπως συµβαίνει σήµερα, ή σε 

υπέρ-εθνικό επίπεδο, όπως η νοµισµατική πολιτική στην “ΟΝΕ”. Στις χώρες της 

ζώνης του Ευρώ, η Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την άσκηση της 

νοµισµατικής πολιτικής, αλλά όχι για την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος. Το 

καινοφανές στοιχείο στην πρακτική αυτή είναι ότι η περιοχή δικαιοδοσίας της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε ότι αφορά τη νοµισµατική πολιτική, δε 

συµπίπτει µε αυτήν της τραπεζικής εποπτείας. Γι' αυτόν το λόγο απαιτείται στενή και 
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απρόσκοπτη συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των 

εθνικών εποπτικών αρχών. 

      Όπως είναι γνωστό, η νοµισµατική πολιτική µπορεί να είναι αποτελεσµατική 

εκτός των άλλων, όταν το πιστωτικό σύστηµα παραµένει υγιές και δεν κλονίζεται η 

εµπιστοσύνη του κοινού προς αυτό. Το πρόβληµα που έχει προκύψει στην “Ε.Ε.”, 

στις σύγχρονες συνθήκες του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος, είναι ότι δεν 

υφίσταται µια ενιαία εποπτική πολιτική στις χώρες που αποτελούν τη ζώνη του Ευρώ. 

Η αδυναµία άσκησης ενιαίας εποπτικής πολιτικής και έλλειψης ενός κεντρικού φορέα 

εποπτείας των τραπεζικών συστηµάτων των χωρών αυτών, είναι δυνατό να 

δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία της “ΟΝΕ” και στην άσκηση 

της νοµισµατικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ιδιαίτερα σε 

περιόδους κρίσεων όπως στις  µέρες µας και να θέσει σε αµφισβήτηση την αξιοπιστία 

όλου του συστήµατος. Στις συνθήκες αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης και 

απελευθέρωσης των χρηµαταγορών, η ύπαρξη απλώς ενιαίων κανόνων εποπτείας των 

εθνικών τραπεζικών συστηµάτων δεν αποτελεί εγγύηση για την οµαλή και φερέγγυα 

λειτουργία του πιστωτικού συστήµατος. Απαιτείται επίσης η συνεργασία και ο 

συντονισµός των Κεντρικών Τραπεζών, έτσι ώστε να υπάρχει ένας οιονεί 

«συλλογικός επόπτης» του πιστωτικού συστήµατος στη ζώνη του Ευρώ, που να 

εγγυάται τη φερεγγυότητα του όλου συστήµατος και να αποτελεί έκφραση 

συλλογικής πολιτικής επιθυµίας ενίσχυσης των µηχανισµών εκείνων που θωρακίζουν 

την, εν πολλοίς, ενιαία χρηµατοπιστωτική αγορά στη ζώνη του Ευρώ. 

 

1.3.8 Κεντρική Τράπεζα και οικονοµική σταθερότητα 
 
      Οι µεταµορφώσεις των οικονοµικών συστηµάτων αλλά και των Κεντρικών 

Τραπεζών τις τελευταίες δεκαετίες, απαιτούν την επανεξέταση του τρόπου µε τον 

οποίο προσεγγίζουµε τις κρίσεις στο οικονοµικό σύστηµα, αλλά και τον ρόλο που 

διαδραµατίζουν σε αυτές οι Κεντρικές Τράπεζες. Συγκεκριµένα, η σηµασία των 

κινδύνων ρευστότητας και µόλυνσης των αγορών αυξάνεται, όπως επίσης και οι 

κίνδυνοι που προέρχονται από την εµπλοκή των πιστωτικών ιδρυµάτων σε µη 

τραπεζικές δραστηριότητες. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι, λόγω της ανάπτυξης και 

βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης κινδύνου αλλά και της εποπτείας του τραπεζικού 

συστήµατος και των συστηµάτων πληρωµών, δεν θα υπάρξει κρίση, αλλά το 

συµπέρασµα αυτό θα ήταν αρκετά πρόωρο. Έτσι, στην περίπτωση που υπάρξει κρίση 
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θα υπάρχει και ανάγκη διαχείρισης της από µία έµπειρη Κεντρική Τράπεζα. Η θέση 

που καταλαµβάνει η Κεντρική Τράπεζα στην διατήρηση σταθερού οικονοµικού 

περιβάλλοντος, βρίσκεται κάπου µεταξύ νοµισµατικής πολιτικής και εποπτείας και 

είναι ανεξάρτητη, αλλά και εξαρτηµένη ταυτόχρονα και από τις δύο. 

      Έτσι, απαιτείται λεπτός χειρισµός των ορίων αυτών των δύο ανεξάρτητων, αλλά 

και συµπληρωµατικών ταυτόχρονα, λειτουργιών. Η συµβολή των Κεντρικών 

Τραπεζών στη διατήρηση της οικονοµικής σταθερότητας είναι σηµαντική, 

ανεξάρτητα από το αν είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος. 

Η δραστηριότητα των Κεντρικών Τραπεζών περιλαµβάνει όλο και περισσότερο 

προληπτικές δράσεις σε σχέση µε τη διατήρηση της σταθερότητας του συστήµατος. 

Αυτές σχετίζονται µε τη διαχείριση της ρευστότητας στο οικονοµικό σύστηµα, µε την 

επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών µεγάλης αξίας και µε τη φροντίδα για τη 

διάχυση της πληροφόρησης στις αγορές. Οι διακυµάνσεις των οικονοµικών κύκλων 

µπορεί να γίνουν εντονότερες στο µέλλον, πράγµα που µπορεί να απειλήσει την 

οικονοµική σταθερότητα, ακόµη κι αν το πλαίσιο εποπτείας είναι επαρκές. Ο τρόπος 

αντιµετώπισης των προβληµάτων αυτών είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των 

Κεντρικών Τραπεζών και η υιοθέτηση ευρύτερα αποδεκτών αντικυκλικών πολιτικών 

εποπτείας, αλλά και η ετοιµότητα των Κεντρικών Τραπεζών να αντιµετωπίζουν τυχόν 

προβλήµατα, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την οικονοµική σταθερότητα. 

      Έτσι, ολοκληρώνοντας τη σύντοµη παρουσίαση των ζητηµάτων που έχουν να 

αντιµετωπίσουν οι εποπτικές αρχές, λόγω των εξελίξεων των τελευταίων δεκαετιών 

στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, µπορούµε να παρουσιάσουµε το νέο πλαίσιο για την 

επάρκεια των κεφαλαίων των τραπεζών. Από την ανάλυση του περιεχοµένου της νέας 

συνθήκης, φαίνεται η πρόθεση της "φιλικότερης" προς την αγορά εποπτείας, αλλά και 

η προτροπή για στενή συνεργασία των εποπτικών αρχών στην κατά το δυνατόν 

οµοιόµορφη εφαρµογή των κανόνων του νέου πλαισίου. Τέλος, στο κείµενο τονίζεται 

η αλληλεπίδραση των τριών πυλώνων και η σηµασία που έχει η απρόσκοπτη 

εφαρµογή τους για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της συνθήκης. 

 

 

 

 

 



Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και η εποπτεία των χρηµαταγορών 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, MBA 2007-2009 60 

2. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
      Την δεκαετία του 1970, µε την κατάρρευση του συστήµατος του “Bretton 

Woods”, άρχισε µια εποχή αστάθειας των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των 

επιτοκίων. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες δοκιµάστηκαν από τραπεζικές και οικονοµικές κρίσεις. Η αστάθεια των 

αγορών και οι κρίσεις, σε συνδυασµό µε τη διεθνοποίηση της τραπεζικής 

δραστηριότητας, κατέστησαν απαραίτητη τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα της 

τραπεζικής εποπτείας µε σκοπό την υιοθέτηση κανόνων που θα έθεταν τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Έτσι, 

το 1974, συστήθηκε η “Επιτροπή της Βασιλείας”, ως ένα διεθνές “forum” το οποίο 

αποτελείται από τους διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των “G-10” χωρών και 

λειτουργεί στο πλαίσιο της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών “BIS”. Η Επιτροπή 

δεν αποτελεί εποπτική αρχή και οι προτάσεις της δεν έχουν νοµική ισχύ. Κύριο 

αντικείµενό της είναι η προώθηση της ασφάλειας και σταθερότητας του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µέσω της θέσπισης ελάχιστων κοινά αποδεκτών 

κριτηρίων µε την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των διεθνώς 

δραστηριοποιούµενων τραπεζικών ιδρυµάτων.52 

      Το έργο της Επιτροπής µπορεί να περιγραφεί µε την αναφορά των τριών 

θεµελιωδών πυλώνων πάνω στους οποίους στηρίζεται και είναι:53 

 

• Η αποτελεσµατική εποπτεία όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων: Η βάση αυτού 

του πυλώνα είναι το “Κονκορδάτο της Βασιλείας” και αφορά τις τράπεζες 

που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο. Με το κονκορδάτο (αρχικό και 

τροποποιήσεις του) καθορίζονται οι κανόνες συνεργασίας και οι αρµοδιότητες 

των εποπτικών αρχών της χώρας-καταγωγής και της χώρας-υποδοχής του 

πιστωτικού ιδρύµατος και η υπαγωγή των τραπεζών µε διεθνή παρουσία και 

δραστηριότητα σε ενοποιηµένη εποπτεία. Η αποτελεσµατική εποπτεία 

αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση προκειµένου να εµποδίζεται η «µόλυνση» 

των αγορών και η εξάπλωση χρηµατοπιστωτικών κρίσεων από πιστωτικά 

                                                 
52 Γκόρτσος (2001) 
53 T. Padoa -Schioppa (2004) 
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ιδρύµατα, τα οποία λειτουργούν σε οικονοµικό περιβάλλον που δεν 

εποπτεύεται αποτελεσµατικά. 

 

• Η επάρκεια των κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων: Επειδή οι τράπεζες 

λειτουργούν µε υψηλό ποσοστό δανειακών κεφαλαίων σε σχέση µε τα ίδια 

κεφάλαια τους, είναι κρίσιµο να εξασφαλίζεται ότι διατηρούν επαρκή 

κεφαλαιακή βάση. Οι βάσεις για την καθιέρωση του εποπτικού πλαισίου, 

όπως το γνωρίζουµε σήµερα, τέθηκαν τη δεκαετία του 1970, ως συνέπεια της 

αύξησης των πτωχεύσεων στα πιστωτικά ιδρύµατα των ΗΠΑ, που προήλθαν 

από τη λανθασµένη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου τους. “Το 

Σύµφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια” (1988) αποτελεί 

ορόσηµο στο πεδίο της τραπεζικής εποπτείας και της διεθνούς οικονοµικής 

συνεργασίας. Με αυτό τέθηκαν οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των 

διεθνώς δραστηριοποιούµενων τραπεζών των “G-10” χωρών, σε σχέση µε 

τον αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο. Το πλαίσιο αυτό έφερε µεγαλύτερη 

οµοιοµορφία, συνέπεια, διαφάνεια και ευελιξία στις σχέσεις µεταξύ 

πιστωτικών ιδρυµάτων και εποπτικών αρχών. Το 1996, διευρύνθηκαν οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις ώστε να καλύψουν και τον κίνδυνο αγοράς, που 

ορίζεται ως ο κίνδυνος που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα, λόγω των 

θέσεων που διατηρούν σε χρεόγραφα, µετοχές και σε συνάλλαγµα. Το 

σηµαντικότερο χαρακτηριστικό αυτής της τροποποίησης ήταν ότι επετράπη 

στις τράπεζες να χρησιµοποιήσουν εσωτερικά µοντέλα µέτρησης του 

κινδύνου αγοράς εφόσον ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα ποσοτικά και 

ποιοτικά πρότυπα και έχει γίνει αποδεκτή η χρήση τους από τις εποπτικές 

αρχές. 

 
• Η ενίσχυση της πληροφόρησης και η προώθηση της πειθαρχίας στην αγορά: 

Η πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν οι εργασίες των µεγάλων τραπεζικών 

οργανισµών κάνει την παρακολούθηση και τον έλεγχό τους µε τις 

παραδοσιακές µεθόδους, αρκετά δύσκολη για τις εποπτικές αρχές. Έτσι, η 

ιδέα ότι οι επενδυτές µπορούν να παρακολουθούν και να επηρεάζουν τις 

ενέργειες της διοίκησης των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα θελκτική.  
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      Το σύµφωνο του 1988 για την κεφαλαιακή επάρκεια έχει υποστεί έντονη κριτική 

και θεωρείται πλέον ανεπαρκές για την αποτελεσµατική εποπτεία των χρηµαταγορών. 

Ένα από τα κυριότερα σηµεία κριτικής του συµφώνου, είναι η ύπαρξη ενιαίων 

συντελεστών στάθµισης πιστωτικού κινδύνου, κάτι που δεν επιβραβεύει τα πιστωτικά 

ιδρύµατα που διαχειρίζονται προσεκτικά και αποτελεσµατικά τους κινδύνους. 

Επιπλέον, από τη εποχή που υιοθετήθηκε το σύµφωνο του 1988 έχουν µεταβληθεί 

πολλά στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, γεγονός που καθιστά το πλαίσιο εποπτείας 

ξεπερασµένο.  

      Πρώτα από όλα το µέγεθος του ίδιου  του χρηµατοπιστωτικού τοµέα έγινε πολύ 

µεγαλύτερο. Η πρόοδος σε τοµείς της τεχνολογίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βοήθησαν στην κατάργηση των γεωγραφικών συνόρων 

και την άρση των εµποδίων στη διενέργεια διασυνοριακών συναλλαγών. 

Εµφανίστηκε πληθώρα νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, νέες δοµές αγοράς, 

νέα συστήµατα διαπραγµάτευσης και διακανονισµού και νέες τεχνικές διαχείρισης 

κινδύνων. Τις τελευταίες δεκαετίες, µε αποκορύφωµα τα τελευταία έτη, 

επανεµφανίστηκε η αστάθεια στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, που εκδηλώθηκε µε τη 

µορφή κατάρρευσης µεµονωµένων τραπεζών, αλλά και µε κρίσεις στα 

χρηµατοπιστωτικά συστήµατα ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών. Στον 

Ευρωπαϊκό χώρο υιοθετήθηκε, από µία οµάδα χωρών, το Ευρώ ως ενιαίο νόµισµα 

και η εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής εκχωρήθηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. Όλα τα παραπάνω µεταµόρφωσαν ριζικά τον τοµέα παροχής 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών µε αποτέλεσµα πολλά εργαλεία εποπτείας να 

θεωρούνται πλέον αναποτελεσµατικά ή πολύ δαπανηρά.54 

      Οι εξελίξεις αυτές έφεραν στο προσκήνιο τα ζητήµατα της ρύθµισης και 

εποπτείας  των χρηµαταγορών και αποτέλεσαν το έναυσµα αντίστοιχων αναζητήσεων 

στον επιστηµονικό χώρο, εγείροντας ζητήµατα που άπτονταν των ορίων της κρατικής 

παρέµβασης στη γενικότερη (εκδοτική και εµπορική) τραπεζική δραστηριότητα, της 

αποτελεσµατικότητας της τραπεζικής εποπτείας και της αναγκαιότητας ρύθµισης των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών στην εποχή της παγκοσµιοποίησης.55 

      Παράλληλα, οι εποπτικές αρχές συνειδητοποίησαν ότι οι παρεµβάσεις τους δεν 

είναι απαραίτητες, όταν οι αγορές λειτουργούν αποτελεσµατικά. Έτσι, προέκυψε η 

ανάγκη τροποποίησης των µηχανισµών εποπτείας, µε τρόπο ώστε να επιτρέπουν την 

                                                 
54 Bordo & Schwartz (1995) 
55 Meyer (1999) 
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ανάπτυξη προστατευτικών δικλείδων µέσα από το ίδιο το σύστηµα λειτουργίας της 

αγοράς και η θέσπιση κινήτρων τέτοιων ώστε να αποτρέπουν τις τράπεζες από την 

επιλογή επικίνδυνων επενδύσεων ή την εξαπάτηση των επενδυτών.56 Ταυτόχρονα, 

απαιτείται η συνεργασία των εποπτικών αρχών για την εναρµόνιση των κανόνων 

εποπτείας, κυρίως λόγω της παγκοσµιοποίησης των αγορών και της επικάλυψης του 

αντικειµένου των επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Έτσι, θα 

αποφευχθούν οι διαφοροποιήσεις στην εποπτική αντιµετώπιση µεταξύ χωρών και η 

αύξηση του συστηµατικού κινδύνου. 

      Ένας ακόµη τοµέας στον οποίο απαιτείται η συνεργασία των διαφορετικών 

εποπτικών αρχών είναι η ενοποιηµένη εποπτεία και οι µικτοί χρηµατοπιστωτικοί 

οργανισµοί “financial conglomerates”.57 Το 1999, η “Επιτροπή της Βασιλείας”, 

παρακολουθώντας τις εξελίξεις και αναγνωρίζοντας την ανάγκη τροποποίησης του 

συµφώνου εξέδωσε και έθεσε σε διαδικασία διαβούλευσης πρόταση για την 

τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου που βασίζεται σε τρεις αλληλοεξαρτώµενους 

πυλώνες.58 Η θέσπιση ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι ουσιαστικό σηµείο 

πρόληψης των προβληµάτων φερεγγυότητας των τραπεζών, αλλά όχι το µοναδικό, 

γιατί δεν εξαλείφει την πιθανότητα ζηµιών και χρεοκοπίας. Η Επιτροπή έχει 

απασχοληθεί µε το ζήτηµα της των εποπτικών ελέγχων, αλλά και της χρησιµοποίησης 

της πειθαρχίας της αγοράς, ως συµπληρωµατικού µηχανισµού για τον περιορισµό της 

ανάληψης υπερβολικών κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Το έντονο ενδιαφέρον 

των εποπτικών αρχών για τη χρησιµοποίηση των δυνάµεων της αγοράς στην 

εκπλήρωση των στόχων της εποπτείας, φαίνεται από το γεγονός ότι η “Επιτροπή της 

Βασιλείας” θεωρεί την πειθαρχία που «επιβάλλει» η αγορά ως έναν από τους τρεις 

πυλώνες επί των οποίων βασίζεται το νέο εποπτικό πλαίσιο. Στο νέο πλαίσιο έχουν 

αναληφθεί πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της πειθαρχίας, µέσω συστάσεων που 

αφορούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιεύουν οι τράπεζες, 

αλλά και την εφαρµογή αποτελεσµατικών εσωτερικών ελέγχων και αρχών εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

      Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην τυποποίηση των διαδικασιών, στον 

σαφή προσδιορισµό αρµοδιοτήτων, στην κεντρική παρακολούθηση των θέσεων και 

στα αποτελεσµατικά συστήµατα διοικητικής πληροφόρησης, ως µέσα 

                                                 
56 Kaufman (1996) και το πρόσφατο των Barth, Caprio & Levine (2006). 
57 T. Padoa -Schioppa (2004) 
58 Basel Committee on Banking Supervision. (2004) 
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ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Η γνωστοποίηση στους αντισυµβαλλόµενους και 

στους επενδυτές, πληροφοριών σχετικών µε την κατάσταση της επιχείρησης, την 

οργανωτική της δοµή, τους αναλαµβανόµενους κινδύνους και τη διαχείριση τους, 

µειώνει την ανάγκη παρεµβάσεων από τις εποπτικές αρχές. Επειδή είναι πολύ πιθανό 

να µην προωθείται αποτελεσµατικά η διαφάνεια και η αποτελεσµατική πληροφόρηση 

µε την πρωτοβουλία των τραπεζών, οι εποπτικές αρχές µπορούν να συµβάλλουν 

θεσπίζοντας διαδικασίες ενίσχυσης της διαφάνειας.59 

  

2.2 Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι 
 
      Ξεκινώντας τη συζήτηση µας για τη “Συνθήκη της Βασιλείας”, θα πρέπει να 

αναφέρουµε µερικά θέµατα, τα οποία περιλαµβάνει η πρώτη “Συνθήκη της 

Βασιλείας”, η “Βασιλεία Ι”. Με την “Βασιλεία Ι” λοιπόν, αποφασίστηκε ότι οι 

τράπεζες µε διεθνείς δραστηριότητες θα πρέπει να διατηρούν το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων τους ως ποσοστό των σταθµισµένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών 

τους στοιχείων “Risk Weighted Assets ή RWA”, στο επίπεδο του 8%. Για κάθε 

επιχείρηση, τα ίδια κεφάλαια χρησιµεύουν κατ’ αρχήν για την κάλυψη των δαπανών 

ίδρυσης και οργάνωσης της επιχείρησης, για την γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ της 

φάσης ίδρυσης και της φάσης της έναρξης λειτουργίας της. Χρησιµεύουν επίσης ως 

βάση για την κανονική λειτουργία της επιχείρησης, για την απόκτηση σε µεγάλο 

βαθµό των παγίων περιουσιακών της στοιχείων καθώς και για την χρηµατοδότηση 

των µακροπρόθεσµων γενικά επενδύσεων της. 

      Εκτός όµως από την εξυπηρέτηση αυτών των παραδοσιακών λειτουργιών τα ίδια 

κεφάλαια µιας τράπεζας χρειάζονται πολύ περισσότερο για την εξυπηρέτηση τριών 

άλλων βασικών λειτουργιών: 

• Για να απορροφούν πιθανές µη αναµενόµενες µεγάλες ζηµιές των Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων που µπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς 

τους, εξασφαλίζοντάς τους καταθέτες και τους λοιπούς δανειστές τους, για 

την απόλυτη κατά το δυνατό ασφάλεια και διαθεσιµότητα των τοποθετήσεων 

τους, καθώς και την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας του Πιστωτικού 

Ιδρύµατος.60 

                                                 
59 T. Padoa-Schioppa (2004) 
60 Matten C. (2000) 
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• Την εξασφάλιση και την ενίσχυση της οικονοµικής οντότητας των 

Πιστωτικών Ιδρυµάτων, η οποία αυξάνει µε την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων 

τους. 

• Τον περιορισµό των ανεξέλεγκτων επεκτατικών τάσεων της διοίκησης των 

Πιστωτικών Ιδρυµάτων µε χρήση µόνο ξένων κεφαλαίων. 

 

      Με βάση τους κανονισµούς της “Βασιλείας Ι”, που εισήχθησαν στο Κοινοτικό 

∆ίκαιο µε συγκεκριµένες Κοινοτικές Οδηγίες, επιβάλλεται στα χρηµατοοικονοµικά 

ιδρύµατα η υποχρέωση διακράτησης ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον ίσων µε το 8% 

του σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό τους “RWA”. Αυτό ισοδυναµεί µε 

υποχρέωση αύξησης των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών ανάλογα µε την αύξηση των 

κινδύνων που αναλαµβάνουν στα πλαίσια της διαµεσολαβητικής τους λειτουργίας και 

της παροχής υπηρεσιών στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίων. Ειδικότερα: 

α) µε την οδηγία 89/647/ΕΟΚ προσδιορίστηκε ο συντελεστής φερεγγυότητας των 

Πιστωτικών Ιδρυµάτων, δηλαδή η υποχρέωση τους για διακράτηση επαρκών ιδίων 

κεφαλαίων ώστε να είναι δυνατή η απορρόφηση ζηµιών από την τυχόν επέλευση του 

πιστωτικού κινδύνου στα στοιχεία του ενεργητικού τους, συµπεριλαµβανοµένου και 

του κινδύνου χώρας. Για τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, όλα τα στοιχεία του 

ενεργητικού των Πιστωτικών Ιδρυµάτων σταθµίζονται µε έναν από τους 4 

συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 6 της Οδηγίας (0%, 20%, 50%,100%). 

Έτσι, οι σταθµίσεις των στοιχείων του ενεργητικού των Πιστωτικών Ιδρυµάτων για 

τον πιστωτικό κίνδυνο προσδιορίζονταν ως ακολούθως: 

• 0% για τα µετρητά, τα δάνεια προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και την Τράπεζα της 

Ελλάδας, καθώς και για δάνεια σε εγχώριο νόµισµα προς το κράτος και την 

Κεντρική Τράπεζα των άλλων χωρών µελών του “ΟΟΣΑ”. 

• 20% για δάνεια προς διεθνείς οργανισµούς, Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης χωρών του “ΟΟΣΑ”, τράπεζες χωρών του “ΟΟΣΑ” και 

τράπεζες χωρών εκτός “ΟΟΣΑ”, όταν η διάρκεια του δανείου δεν υπερβαίνει 

το 1 έτος. 

• 50% για στεγαστικά δάνεια που καλύπτονται πλήρως από προσηµειώσεις και 

υποθήκες σε ακίνητα. 

• 100% για οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις έναντι ιδιωτών, δηλαδή προς 

νοικοκυριά και µη-χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις. 
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      Για τα στοιχεία εκτός ισολογισµού, η ανωτέρω στάθµιση πολλαπλασιάζεται µε 

έναν πρόσθετο συντελεστή (0%, 20%, 50%, 100%) ο οποίος εκφράζει το βαθµό 

έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο από τη διακράτηση του συγκεκριµένου στοιχείου. 

Τέλος, για παράγωγα συναλλάγµατος και επιτοκίου, όπως ανταλλαγές επιτοκίων και 

νοµισµάτων “interest rate and foreign exchange swaps”, Συµβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης ή “ΣΜΕ futures”, ∆ικαιώµατα Προαίρεσης “Options”, κ.α. η ανωτέρω 

στάθµιση πολλαπλασιάζεται µε έναν επιπλέον συντελεστή.61 

β) Με την Οδηγία 89/299/ΕΟΚ προσδιορίζονται οι βασικές κατηγορίες κεφαλαίων 

που συµπεριλαµβάνονται στον ορισµό των ιδίων κεφαλαίων (µετοχικό κεφάλαιο, 

διάφορες κατηγορίες αποθεµατικών κ.λπ.).  

γ) Με την Οδηγία 91/30/ΕΟΚ προσδιορίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια των 

Πιστωτικών Ιδρυµάτων σε ενοποιηµένη βάση. 

δ) Με την Οδηγία 93/6/ΕΟΚ προσδιορίστηκαν οι κανόνες για τη διακράτηση ιδίων 

κεφαλαίων έναντι κινδύνων αγοράς, δηλαδή έναντι ανοικτών θέσεων σε 

συναλλαγµατικούς και επιτοκιακούς κινδύνους. Ειδικότερα, ο κίνδυνος θέσης 

αναλύεται σε: i) ειδικό κίνδυνο θέσης που αποτελεί ουσιαστικά πιστωτικό κίνδυνο 

αθέτησης υποχρεώσεων από τον αντισυµβαλλόµενο και ii) το γενικό κίνδυνο θέσης 

που προκύπτει λόγω της µεταβολής της τιµής του τίτλου εξαιτίας της µεταβολής των 

επιτοκίων ή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο γενικός κίνδυνος θέσης αποτελεί τον 

κατ’ εξοχήν κίνδυνο αγοράς. Τέλος, κεφαλαιακές απαιτήσεις υπάρχουν ακόµη και για 

κινδύνους που προκύπτουν από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

      Η αρχική οδηγία της “Βασιλείας Ι” ήταν επαναστατική διότι για πρώτη φορά 

έθετε µια απαίτηση που θα έπρεπε να καλύπτεται από όλες τις τράπεζες που ήταν να 

διατηρούν Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον ίσα µε το 8% των σταθµισµένων ως προς τον 

κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού τους. Η εφαρµογή της οδηγίας αυτής γρήγορα 

κατάληξε σε αδιέξοδα, αφού δεν λάµβανε υπόψη τις διαφορετικές διαβαθµίσεις 

κινδύνου που εµπεριέχονταν στα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών και γενικά 

υπήρχαν πολλά κενά τα οποία µπορούσαν να εκµεταλλευτούν οι τράπεζες 

προκειµένου να περιορίσουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις, χωρίς ταυτόχρονα να 

έχουν περιορίσει ανάλογα και τους κινδύνους. Ειδικότερα, η αγορά οµολόγων 

καλυµµένων µε τιτλοποιηµένα δάνεια, που αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

έλαβε τεράστιες διαστάσεις διότι οι τράπεζες ήθελαν να διώξουν τα δάνεια από τους 

                                                 
61 Προβόπουλος Γ. & Καπόπουλος Π. (2001) 
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ισολογισµούς τους και να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν περισσότερα δάνεια, 

χωρίς να αναγκάζονται να κάνουν και παράλληλη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων 

τους.62 

      Κύριο στοιχείο της “Βασιλείας Ι” ήταν ότι για την στάθµιση του κινδύνου κάθε 

στοιχείου του ενεργητικού των Πιστωτικών Ιδρυµάτων χρησιµοποιούσαν τον ίδιο 

συντελεστή για κάθε κατηγορία στοιχείου (δανείων) ανεξαρτήτως του πραγµατικού 

κινδύνου που συνεπάγονταν κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία. Για παράδειγµα, η 

στάθµιση για τα στεγαστικά δάνεια ήταν πάντοτε 0,5 σε όλες τις κατωτέρω 

περιπτώσεις:  

α) Για ένα 25ετές στεγαστικό δάνειο που καλύπτει το 90% της αξίας του ακινήτου 

που έχει δοθεί ως υποθήκη και βρίσκεται ακόµη στο πρώτο έτος εξόφλησης του.  

β) Για ένα 25ετές στεγαστικό δάνειο που όταν δόθηκε κάλυπτε το 70% της αξίας του 

ακινήτου που έχει δοθεί ως υποθήκη και σήµερα βρίσκεται ήδη στο 13ο έτος 

εξόφλησης του.  

γ) Για ένα 25ετές στεγαστικό δάνειο που καλύπτει το 70% της αξίας του ακινήτου 

που έχει δοθεί ως υποθήκη και βρίσκεται ήδη στο 21ο έτος εξόφλησης του.  

      Στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες το λεγόµενο “Home Equity”, δηλαδή η αξία της 

κατοικίας που έχει απελευθερωθεί από το ύψος του δανείου, χρησιµοποιείται για την 

παροχή στους δανειζόµενους πρόσθετων χαµηλότοκων καταναλωτικών δανείων µε 

κάλυψη την υποθήκη που είναι ακόµη σε ισχύ. Στην Ελλάδα αυτή η διαδικασία δεν 

έχει ακόµη αρχίσει, πράγµα που αποκαλύπτει τις µεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν 

για περαιτέρω αύξηση της πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά. Επιπλέον των 

ανωτέρω, όσον αφορά την παροχή δανείων σε κυβερνήσεις των χωρών του “ΟΟΣΑ” 

είναι γνωστό ότι ο πιστωτικός κίνδυνος (κίνδυνος χώρας), διαφέρει σηµαντικά από 

χώρα σε χώρα. Παρόλα αυτά σύµφωνα µε τη “Βασιλεία Ι”, ο συντελεστής στάθµισης 

είναι 0% για όλες τις χώρες του “ΟΟΣΑ”. 

      Γενικά πάντως, η εφαρµογή της “Βασιλείας Ι” είχε ορισµένες σηµαντικές 

ευνοϊκές επιπτώσεις στο παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και τις διεθνείς 

χρηµαταγορές. Συνέβαλε τελικά στη σηµαντική αύξηση της κεφαλαιακής βάσης των 

Πιστωτικών Ιδρυµάτων, ιδιαίτερα µε τη χρήση της δυνατότητας για διατήρηση 

αφενός του Κεφαλαίου 1ης Κατηγορίας “Tier I capital” που αποτελείται από το 

µετοχικό κεφάλαιο, τις προνοµιούχες µετοχές και τους διάφορους τύπους 

                                                 
62 Teitelbaum (2008) 
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αποθεµατικών, και αφετέρου, του κεφαλαίου 2ης Κατηγορίας “Tier II capital” ή 

συµπληρωµατικών κεφαλαίων, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται τα αποθεµατικά 

αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων, 

τα οµολογιακά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης που έχουν συνάψει οι τράπεζες, οι 

προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος αόριστης διάρκειας και 

άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανάλογης ισχύος.63  

      Επίσης, η εφαρµογή της “Βασιλείας Ι” ήταν σχετικά εύκολη και για το λόγο αυτό 

έγινε ευρύτερα αποδεκτή. Ακόµη, η “Βασιλεία Ι” οδήγησε σε µεγαλύτερη ισότητα 

ευκαιριών για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών και επίσης 

ενίσχυσε την πειθαρχία στη διαχείριση των συνολικών κεφαλαίων των τραπεζών. 

Τέλος, η εκπλήρωση των απαιτήσεων για εφαρµογή της “Βασιλείας Ι” αποτέλεσε 

σηµείο αναφοράς για τους συµµετέχοντες στη χρηµατοοικονοµική αγορά. 

      Όµως, η “Βασιλεία Ι” είχε και σηµαντικά προβλήµατα και δυσλειτουργίες. Η 

προαναφερθείσα σταθερή κλίµακα σταθµίσεων για κάθε µεγάλη κατηγορία στοιχείων 

του ενεργητικού (δάνεια προς επιχειρήσεις, στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, 

δάνεια προς κυβερνήσεις κ.λπ.) οδήγησε τελικά σε κεφαλαιακές απαιτήσεις που δεν 

ήταν πάντοτε συµβατές µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Υπήρξε πρόβληµα στην 

αποτελεσµατική και επαρκή κάλυψη του κινδύνου χώρας “Sovereign Risk”. 

      ∆ηµιούργησε µια ολόκληρη βιοµηχανία χρηµατοοικονοµικών καινοτοµιών, 

µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται η τιτλοποίηση των απαιτήσεων των 

Πιστωτικών Ιδρυµάτων και η κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου µε πιστωτικά 

παράγωγα προϊόντα, για παράδειγµα µε ανταλλαγή του πιστωτικού κινδύνου που 

συνεπάγονται συγκεκριµένες δανειακές απαιτήσεις των τραπεζών έναντι προµήθειας 

“Credit Default Swaps ή CDS”. Η χρήση αυτών των µέσων παρουσιάστηκε επίσης 

διεθνώς ως πρακτικές αντιστάθµισης των απαιτήσεων για τήρηση εποπτικών 

κεφαλαίων “regulatory capital arbitrage”. 

      Σε κάθε περίπτωση, η “Βασιλεία Ι” δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µηχανισµός 

παροχής κινήτρων για χρήση τεχνικών που οδηγούν στη µείωση του πιστωτικού 

κινδύνου. Τέλος, η φιλοσοφία της εφαρµογής κοινών συντελεστών για όλα τα δάνεια 

που εµπίπτουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες στη “Βασιλεία Ι” είναι εκείνη που 

περισσότερο ώθησε για την θέσπιση των κανόνων της “Βασιλείας ΙΙ”. Η αδυναµία 

                                                 
63 Στην Π∆/ΤΕ 2587/20.8.2000 ορίζονται οι προϋποθέσεις για την εποπτική αναγνώριση στα ίδια 
κεφάλαια των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την αποτίµηση στην εύλογη αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των Πιστωτικών Ιδρυµάτων, σύµφωνα 
µε το IAS 39 και το IFRS 7. 



Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και η εποπτεία των χρηµαταγορών 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, MBA 2007-2009 69 

διάκρισης µεταξύ του διαφορετικού κινδύνου που περικλείεται στα ανωτέρω δάνεια 

αποτελούσε ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα της “Βασιλείας Ι” και βασικό κίνητρο 

για εισαγωγή της “Βασιλείας ΙΙ”, όπως αναλύεται στη συνέχεια. 

 
2.3 ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΒΑΣΙΛΕΙΑ II) 
 
      Η ενδυνάµωση της σταθερότητας του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

και η εφαρµογή ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιούµενων 

τραπεζών, αποτελεί πάγιο στόχο της “Επιτροπής της Βασιλείας”. Στα πλαίσια 

διασφάλισης αυτού του στόχου αναθεωρήθηκε το σύµφωνο για την κεφαλαιακή 

επάρκεια. Σκοπός της αναθεώρησης είναι η εναρµόνιση του συµφώνου µε τις νέες 

πρακτικές των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων για τη διοίκηση και διαχείριση των 

κινδύνων, διατηρώντας παράλληλα το πλεονέκτηµα της, κατά το δυνατόν, 

οµοιόµορφης εφαρµογής του και σε εθνικό επίπεδο. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η 

προσέγγιση του νέου συµφώνου, σε ότι αφορά την εποπτεία της κεφαλαιακής 

επάρκειας, είναι αρκετά προοδευτική και µε δυνατότητα να εξελίσσεται παράλληλα 

µε τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου.64 Το ιστορικό τροποποίησης του συµφώνου 

είναι, εν συντοµία, το εξής: 

      Το πρώτο κείµενο των προτάσεων αναθεώρησης κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 

1999. Ακολούθησε η διαδικασία διαβούλευσης µεταξύ των χωρών-µελών της 

Επιτροπής και η κοινοποίηση των προτάσεων στις εποπτικές αρχές σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Τον Ιανουάριο του 2001 και τον Απρίλιο του 2003 κοινοποιήθηκαν επιπλέον 

προτάσεις για διαβούλευση. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν τρεις ποσοτικές 

µελέτες για την επίπτωση των προτάσεων, οι οποίες οδήγησαν σε σηµαντικές 

βελτιώσεις. Το τελικό κείµενο εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2004 και η εφαρµογή του 

ξεκίνησε στο τέλος του 2006. 

      Σηµαντική καινοτοµία του νέου συµφώνου είναι η αποδοχή των εσωτερικών 

µεθόδων που χρησιµοποιούν τα πιστωτικά ιδρύµατα για την εκτίµηση των κινδύνων. 

Προϋπόθεση για την αναγνώριση είναι η διαπίστωση της επάρκειας των µεθόδων 

αυτών από τις τοπικές εποπτικές αρχές. Ένα ακόµη σηµαντικό χαρακτηριστικό του 

νέου πλαισίου, είναι η ευελιξία στην επιλογή του τρόπου υπολογισµού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η ευελιξία αυτή δεν αναφέρεται µόνο στην επιλογή της 

µεθόδου υπολογισµού, αλλά και στο βαθµό ελευθερίας των εθνικών εποπτικών 

                                                 
64 Basel Committee on Banking Supervision (2004) 



Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και η εποπτεία των χρηµαταγορών 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, MBA 2007-2009 70 

αρχών για την προσαρµογή των απαιτήσεων στα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς, 

µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η συνέπεια της εφαρµογής. 

      Η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση του νέου συµφώνου, αρκεί η επιλογή αυτή 

να µην αντίκειται στις προτεραιότητες των εποπτικών αρχών της χώρας που το 

εφαρµόζει σε ότι αφορά την ενδυνάµωση του χρηµατοπιστωτικού της συστήµατος. 

Τονίζεται επίσης, ότι το αναθεωρηµένο πλαίσιο καθιερώνει «ελάχιστες» κεφαλαιακές 

απαιτήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές µπορούν να υιοθετήσουν 

υψηλότερα όρια ή συµπληρωµατικά κεφάλαια, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή του νέου πλαισίου και τη µείωση του κόστους εφαρµογής 

του, απαιτείται συνεργασία των εποπτικών αρχών της χώρας καταγωγής και της 

χώρας υποδοχής. 

      Οι πυλώνες στους οποίους βασίζεται το νέο πλαίσιο είναι τρεις: 

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (έναντι πιστωτικού κινδύνου, 

κινδύνου αγοράς και λειτουργικού κινδύνου) 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ Εποπτικός έλεγχος για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των 

τραπεζών 

ΠΥΛΩΝΑΣ III Ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς (µέσω των απαιτήσεων 

δηµοσιοποίησης πληροφοριών) 

 

      Η αλληλεξάρτηση των τριών πυλώνων τονίζεται, ιδιαίτερα, στην εισαγωγή του 

κειµένου, που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2004, µε την παρακάτω αναφορά: «Η Επιτροπή 

επιθυµεί να τονίσει την προσοχή που πρέπει να αποδώσουν οι τράπεζες και οι 

εποπτικές αρχές στο δεύτερο και τρίτο πυλώνα (εποπτικός έλεγχος και πειθαρχία 

µέσω της αγοράς, αντίστοιχα) του αναθεωρηµένου πλαισίου. Είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του πρώτου πυλώνα να 

συνδυάζονται µε την απρόσκοπτη εφαρµογή του δεύτερου, περιλαµβανοµένων των 

προσπαθειών των τραπεζών να προσδιορίσουν οι ίδιες την κεφαλαιακή τους 

επάρκεια, και των εποπτικών αρχών να επιθεωρήσουν αυτές τις διαδικασίες 

προσδιορισµού. Επιπροσθέτως, η γνωστοποίηση πληροφοριών που προβλέπεται από 

τον τρίτο πυλώνα αυτού του πλαισίου είναι απαραίτητη, προκειµένου να 

διασφαλιστεί ότι η πειθαρχία της αγοράς συµπληρώνει αποτελεσµατικά τους δύο 

προηγούµενους πυλώνες».65 

                                                 
65 Basel Committee on Banking Supervision (2004) 
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      Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε µια σύντοµη περιγραφή των τριών πυλώνων του 

νέου συµφώνου. 

 

2.3.1 Πυλώνας Ι: Καθορισµός ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 
 
      Στον πρώτο πυλώνα, ορίζονται το εποπτικό κεφάλαιο µιας τράπεζας και το 

σταθµισµένο ενεργητικό της και αναλύονται οι εναλλακτικές προσεγγίσεις της 

Επιτροπής για τον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου. Η πρώτη προσέγγιση, η 

τυποποιηµένη, είναι η απλούστερη από τις τρεις του νέου πλαισίου και περιλαµβάνει 

προκαθορισµένους συντελεστές στάθµισης κινδύνου. Η προσέγγιση που προτείνεται 

από την Επιτροπή έχει αρκετές οµοιότητες µε την µέθοδο που εφαρµοζόταν µέχρι 

πρότινος. Στην πραγµατικότητα αποτελεί βελτίωση της µεθόδου αυτής. Ο 

καθορισµός των συντελεστών στάθµισης πιστωτικού κινδύνου για τα στοιχεία 

ενεργητικού, γίνεται µέσω της χρήσης των εκτιµήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας 

του αντισυµβαλλόµενου του πιστωτικού ιδρύµατος από αναγνωρισµένους 

εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης. Εναλλακτικά µπορούν να αξιοποιηθούν εκτιµήσεις 

οίκων αξιολόγησης εξωτερικού εµπορίου, οι οποίοι όµως, πρέπει να ακολουθούν τη 

µεθοδολογία του “ΟΟΣΑ” για τη στάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών. Ο 

ανώτατος συντελεστής στάθµισης κινδύνου είναι 150%, µεγαλύτερος από το ανώτατο 

100%, που ίσχυε µε τη συνθήκη του 1988. Τα εκτός ισολογισµού στοιχεία 

µετατρέπονται µε κατάλληλους συντελεστές σε ισοδύναµα πιστωτικά ανοίγµατα, στα 

οποία εφαρµόζονται στη συνέχεια οι συντελεστές στάθµισης πιστωτικού κινδύνου. 

Στις παραγράφους 109-210 του κειµένου του Ιουνίου 2004, περιλαµβάνονται οι 

προτάσεις της επιτροπής για τις τεχνικές µείωσης κινδύνου κατά την εφαρµογή της 

τυποποιηµένης προσέγγισης. Σε αυτές αναγνωρίζονται τεχνικές µείωσης των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου της τράπεζας, εφόσον 

πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις. 

      Η δεύτερη προσέγγιση, που αφορά τον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου, 

αποτελεί και µια από τις καινοτοµίες του νέου συµφώνου. Βασίζεται στα εσωτερικά 

υποδείγµατα των τραπεζών για τον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου και 

περιλαµβάνει δύο µεθόδους, τη θεµελιώδη και την εξελιγµένη. Στη θεµελιώδη 

προσέγγιση οι τράπεζες υπολογίζουν την πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων 

“Probability of Default-PD” και χρησιµοποιούν τις τιµές των εποπτικών αρχών για τις 

υπόλοιπες παραµέτρους κινδύνου. Στην εξελιγµένη προσέγγιση καλούνται να 



Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και η εποπτεία των χρηµαταγορών 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, MBA 2007-2009 72 

προσδιορίσουν το σύνολο των παραµέτρων, οι οποίες είναι, εκτός από την 

πιθανότητα αθέτησης “PD”, η ζηµία κατά την αθέτηση της υποχρέωσης “Loss Given 

Default-LGD”, το άνοιγµα έναντι του αντισυµβαλλοµένου “Exposure at Default-

EAD” και η εναποµένουσα διάρκεια της απαίτησης “Maturity-M.66 

      Για να εφαρµοστεί η µέθοδος των εσωτερικών διαβαθµίσεων, πρέπει να 

κατηγοριοποιηθούν τα ανοίγµατα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. 

Αυτά διακρίνονται ως εξής: 

• Επιχειρήσεις 

• Κράτη 

• Τράπεζες 

• Λιανική Τραπεζική 

• Συµµετοχές 

      Τα ανοίγµατα διακρίνονται περαιτέρω σε υποκατηγορίες.67 Στη συνέχεια, 

καθορίζονται από την επιτροπή οι προϋποθέσεις ένταξης των ανοιγµάτων σε 

κατηγορίες και διευκρινίζεται ότι, αν οι εποπτευόµενες τράπεζες χρησιµοποιούν άλλη 

κατηγοριοποίηση των ανοιγµάτων, πρέπει να αποδείξουν στις εποπτικές αρχές ότι η 

µεθοδολογία προσδιορισµού των ανοιγµάτων είναι συνεπής και σταθερή διαχρονικά. 

Τέλος, για κάθε κατηγορία ανοίγµατος δίνεται η συνάρτηση υπολογισµού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων.  

      Προκειµένου να αναγνωριστούν ως αποτελεσµατικά τα εσωτερικά υποδείγµατα 

που χρησιµοποιούν οι τράπεζες, πρέπει να πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις 

που έχουν τεθεί από την Επιτροπή, τόσο κατά την αρχική αναγνώριση της µεθόδου 

από την εποπτική αρχή, όσο και διαχρονικά. Στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα 

εξετάζονται επίσης, από την άποψη του πιστωτικού κινδύνου, η τιτλοποίηση 

απαιτήσεων και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να 

ενισχύσει την κεφαλαιακή του επάρκεια και τη ρευστότητα, όταν τιτλοποιεί 

απαιτήσεις. Επίσης, στις παραγράφους 644 ως 683, ορίζεται ο λειτουργικός κίνδυνος 

και καθορίζονται κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι αυτού. Η κεφαλαιακή απαίτηση 

έναντι του λειτουργικού κινδύνου αποτελεί µία ακόµη καινοτοµία του νέου πλαισίου. 

Συγκεκριµένα, ο λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος απωλειών που 

προκύπτει από ανεπαρκείς ή αποτυχηµένες εσωτερικές διαδικασίες ή συστήµατα, από 

ανεπαρκείς ανθρώπινους χειρισµούς ή από εξωτερικούς παράγοντες. Όπως 
                                                 
66 Basel Committee on Banking Supervision (2004) 
67 Basel Committee on Banking Supervision (2004)  



Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και η εποπτεία των χρηµαταγορών 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, MBA 2007-2009 73 

διευκρινίζει η επιτροπή στο κείµενό της, στον ορισµό περιλαµβάνεται ο νοµικός 

κίνδυνος, όχι όµως ο κίνδυνος στρατηγικής και φήµης. Η Επιτροπή παραθέτει τρεις 

τρόπους προσδιορισµού του λειτουργικού κινδύνου: τη µέθοδο του βασικού δείκτη 

“basic indicator approach”, την τυποποιηµένη µέθοδο “standardised approach” και 

την εξελιγµένη µέθοδο “advanced measurement approach”. Τέλος, στον “Πυλώνα Ι” 

ορίζεται το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των τραπεζών και οι προϋποθέσεις 

συµπερίληψης επενδύσεων σε αυτό, καθώς και οι τρόποι αποτίµησής του. 

 

2.3.2 Πυλώνας ΙΙ: Εποπτικός έλεγχος 
 

      Ο δεύτερος πυλώνας θέτει τις βασικές αρχές του εποπτικού ελέγχου, µέσω του 

οποίου διασφαλίζεται η επάρκεια των κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων, αλλά 

και η ενθάρρυνση τους για την ανάπτυξη και χρήση αποτελεσµατικότερων τεχνικών 

διαχείρισης κινδύνων. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η διοίκηση του πιστωτικού 

ιδρύµατος φέρει ακέραια την ευθύνη για το ύψος των κεφαλαίων του. Τα κεφάλαια 

πρέπει να επαρκούν για να καλύψουν, όχι µόνο τις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις, αλλά και τους κινδύνους που αναλαµβάνει το πιστωτικό ίδρυµα, ανάλογα 

µε την ακολουθούµενη απ' αυτό πολιτική. Κύριος ρόλος των εποπτικών αρχών στο 

πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, είναι η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 

τρόπου µε τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύµατα καθορίζουν τις κεφαλαιακές τους 

ανάγκες. Η αλληλεπίδραση των εποπτών και των διοικήσεων, µέσω αυτού του 

µηχανισµού, αναµένεται να είναι αποτελεσµατική, ώστε να εξαλειφθούν αδυναµίες 

και προβλήµατα, όπου υπάρχουν. 

      Η επάρκεια των κεφαλαίων είναι ένας από τους τρόπους διασφάλισης έναντι των 

κινδύνων που αντιµετωπίζει το πιστωτικό ίδρυµα, χωρίς όµως να µπορεί από µόνη 

της να αναπληρώσει την αναποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης απαραίτητο η κεφαλαιακή επάρκεια 

να συµβαδίζει µε την ενίσχυση της διαχείρισης των κινδύνων, την εφαρµογή 

εσωτερικών ορίων, την ύπαρξη ικανών αποθεµατικών και προβλέψεων, καθώς και µε 

τη βελτίωση των εσωτερικών ελέγχων.68 Οι περιοχές στις οποίες εστιάζει ο δεύτερος 

πυλώνας είναι: 

 

                                                 
68 Basel Committee on Banking Supervision (2004) 
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• Κίνδυνοι που δεν αντιµετωπίζονται πλήρως στα πλαίσια του “Πυλώνα Ι” (π.χ. 

συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου). 

• Κίνδυνοι που δεν αντιµετωπίζονται καθόλου στα πλαίσια του “Πυλώνα Ι” 

(επιτοκιακός κίνδυνος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, επιχειρηµατικός και 

στρατηγικός κίνδυνος κ.ά.). 

• Παράγοντες ανεξάρτητοι από το πιστωτικό ίδρυµα (π.χ. επιδράσεις 

διακυµάνσεων του οικονοµικού κύκλου). 

• Η συµµόρφωση µε τα κριτήρια και τις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων 

για την υιοθέτηση των εξελιγµένων µεθόδων υπολογισµού του πιστωτικού και 

λειτουργικού κινδύνου που περιγράφονται στον “Πυλώνα Ι”.  

 

      Ο δεύτερος πυλώνας επίσης καθορίζει τέσσερις βασικές εποπτικές αρχές: 

α) Οι τράπεζες πρέπει να διαθέτουν εσωτερικές διαδικασίες προσδιορισµού των 

κεφαλαιακών τους απαιτήσεων σύµφωνες µε το προφίλ κινδύνου τους και 

στρατηγική διατήρησης του επιπέδου των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους. 

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, η ανάγκη συνεκτίµησης της φάσης του οικονοµικού 

κύκλου, µέσα στην οποία λειτουργεί το πιστωτικό ίδρυµα. Προκειµένου οι 

διαδικασίες αυτές να είναι αποτελεσµατικές, πρέπει να:  

 

• Επιβλέπονται από το διοικητικό συµβούλιο και την ανώτερη διοίκηση. 

• Είναι ακριβείς στον προσδιορισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

• Είναι ακριβείς στην εξακρίβωση των αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

• Υπάρχει παρακολούθηση και υποβολή αναφορών. 

• Ελέγχονται από την εσωτερική επιθεώρηση. 

 
β) Οι εποπτικές αρχές πρέπει να εξετάζουν σε τακτική βάση και να αξιολογούν τις 

εσωτερικές διαδικασίες, τις στρατηγικές και την ικανότητα των τραπεζών να 

παρακολουθούν και να διασφαλίζουν τη συµµόρφωσή τους µε τους εποπτικούς 

δείκτες. Ιδιαίτερη έµφαση κατά τον έλεγχο πρέπει να δίνεται στην ποιότητα του 

συστήµατος διαχείρισης κινδύνων και τον τρόπο ελέγχου του. Οι επόπτες οφείλουν 

να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα, όταν τα αποτελέσµατα του ελέγχου δεν είναι 

ικανοποιητικά. Οι έλεγχοι µπορεί να είναι επιτόπιοι ή εξ' αποστάσεως, µπορεί να 

περιλαµβάνουν συζητήσεις µε τη διοίκηση της τράπεζας, ή εξέταση των στοιχείων 

των ορκωτών ελεγκτών, ή περιοδικές αναφορές. 
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γ) Με το παρόν ρυθµιστικό πλαίσιο καθορίζονται ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Εποµένως, είναι αναµενόµενο ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα θα λειτουργούν µε 

κεφάλαια που θα υπερβαίνουν αυτά τα όρια. Θα πρέπει, επίσης, οι εποπτικές αρχές να 

έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τη διατήρηση υψηλότερων από τα ελάχιστα 

καθοριζόµενα όρια. 

δ) Οι εποπτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα προληπτικής παρέµβασης, προκειµένου 

να εµποδίσουν τη µείωση των κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων, κάτω από το 

όριο που θεωρείται ασφαλές για τη συνέχιση της λειτουργίας τους (ανάλογα µε το 

προφίλ κινδύνων των επιµέρους πιστωτικών ιδρυµάτων). Επίσης, θα έχουν το 

δικαίωµα να χρησιµοποιούν τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο για τη αποκατάσταση του 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.69 

      Ο “Πυλώνας ΙΙ” του ρυθµιστικού πλαισίου αναφέρεται και σε ειδικά θέµατα στα 

οποία θα πρέπει να εστιάζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι εποπτικές αρχές, κατά 

την διενέργεια των εποπτικών ελέγχων. Αυτά αφορούν κυρίως, σηµαντικούς 

κινδύνους που δεν αντιµετωπίζονται στα πλαίσια του “Πυλώνα Ι”, καθώς και έλεγχοι 

που πρέπει να γίνονται από τις εποπτικές αρχές, προκειµένου να διασφαλίζονται οι 

προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία του πρώτου πυλώνα: 

i) Επιτοκιακός κίνδυνος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 
 
Αντιµετωπίζεται στα πλαίσια του 2ου  πυλώνα, λόγω της ανοµοιογένειας των µεθόδων 

διαχείρισης αυτού του κινδύνου. Αν η εποπτική αρχή κρίνει ότι τα κεφάλαια που 

διακρατούνται για την κάλυψη του κινδύνου είναι ανεπαρκή, µπορεί να ζητήσει τη 

διακράτηση επιπλέον κεφαλαίου ή τη µείωση του κινδύνου ή συνδυασµό των δύο 

προηγούµενων. 

ii) Πιστωτικός Κίνδυνος 

Οι εποπτικές αρχές µπορούν να ελέγξουν τον τρόπο διενέργειας των προσοµοιώσεων 

καταστάσεων κρίσης “stress tests” στις µεθόδους εσωτερικών διαβαθµίσεων “IRB”. 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου θα κρίνουν και τη δράση των εποπτών. Οι εποπτικές 

αρχές κάθε χώρας θα πρέπει να ορίσουν τι σηµαίνει αδυναµία εκπλήρωσης 

υποχρεώσεων για τα πιστωτικά ιδρύµατα της δικαιοδοσίας τους. Σχετικά µε τους 

λοιπούς κινδύνους (π.χ. νοµικός, τεκµηρίωσης, κίνδυνος ρευστότητας), τα πιστωτικά 

ιδρύµατα θα πρέπει να διαθέτουν γραπτές πολιτικές και διαδικασίες τεχνικών 

άµβλυνσής τους “credit risk mitigation”. Αυτές θα πρέπει να ελέγχονται συχνά και να 
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αναθεωρούνται, όποτε κρίνεται απαραίτητο. Θα πρέπει επίσης, να υποβάλλονται στις 

εποπτικές αρχές, εφόσον ζητηθούν. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να διαθέτουν 

πολιτικές αναγνώρισης, µέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου των µεγάλων 

χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων τους. Το πλαίσιο διαχείρισής τους θα πρέπει να είναι 

ξεκάθαρο και γραπτό. Επίσης, θα πρέπει να ελέγχεται από τη διοίκηση της τράπεζας. 

Οι εποπτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να το ελέγξουν και να λάβουν µέτρα, 

εφόσον απαιτείται. 

iii) Λειτουργικός κίνδυνος 
 
Η εποπτική αρχή θα πρέπει να εξετάζει αν η κεφαλαιακή απαίτηση που υπολογίζεται 

µε βάση τον 1ο  πυλώνα για τον λειτουργικό κίνδυνο είναι επαρκής για κάθε ένα 

πιστωτικό ίδρυµα, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

      Στα λοιπά θέµατα του 2ου πυλώνα εντάσσεται και η ανάγκη για διαφάνεια, σε ότι 

αφορά τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται κατά την άσκηση της εποπτείας. Επίσης, η 

ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισµού των εποπτικών αρχών, ιδιαίτερα για 

την εποπτεία σύνθετων χρηµατοπιστωτικών οµίλων µε διεθνή παρουσία “Financial 

Conglomerates”.70 

 

2.3.3 Πυλώνας ΙΙΙ: Πειθαρχία µέσω της αγοράς και γενικές επισηµάνσεις 
 
      Η πειθαρχία στην αγορά µπορεί να συµβάλει στην ασφαλέστερη και υγιέστερη 

λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος µέσω της δηµοσιοποίησης πληροφοριών και 

της επιβράβευσης ή τιµωρίας των τραπεζών από τους συµµετέχοντες στην αγορά. Ο 

3ος πυλώνας του νέου Συµφώνου εισάγει τις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης 

πληροφοριών. Σκοπός της ενσωµάτωσης του στο νέο ρυθµιστικό πλαίσιο είναι να 

συµπληρώσει τους δύο προηγούµενους. Με αυτόν τον τρόπο, οι συµµετέχοντες στην 

αγορά θα έχουν πληροφορίες για τα κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύµατος, την έκθεση 

του σε κινδύνους και τις διαδικασίες προσδιορισµού και διαχείρισης των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων. Μέσω αυτών των πληροφοριών, οι ενδιαφερόµενοι θα 

έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την επάρκεια κεφαλαίων του πιστωτικού 

ιδρύµατος. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η πληροφόρηση της αγοράς είναι 

απαραίτητη, αφού το Σύµφωνο δίνει την ευχέρεια στις τράπεζες να χρησιµοποιήσουν 

εσωτερικές µεθόδους για τον προσδιορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Έτσι, µε 

τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών οι επενδυτές, αλλά και κάθε ενδιαφερόµενος, θα 
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διαθέτουν συγκρίσιµα στοιχεία, αναφορικά µε την έκθεση σε κίνδυνο του πιστωτικού 

ιδρύµατος. 

α) Επίτευξη του Κατάλληλου Επιπέδου ∆ηµοσιοποίησης “achieving appropriate 
disclosure” 
      Στο νέο ρυθµιστικό πλαίσιο δεν επιβάλλονται ελάχιστες απαιτήσεις 

δηµοσιοποίησης στοιχείων, αλλά αφήνεται να ορισθούν από τις τράπεζες και τις 

εποπτικές αρχές κάθε χώρας. Αναγνωρίζεται επίσης, ότι οι εποπτικές αρχές έχουν 

διαφορετικούς τρόπους να επιβάλλουν τις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων, 

αλλά και την έκταση δηµοσιοποίησης τους. Μπορεί η δηµοσιοποίηση των 

πληροφοριών να γίνεται απευθείας από τις τράπεζες ή να παρέχονται οι πληροφορίες 

στις εποπτικές αναφορές. Στη συνέχεια, όλες ή µέρος από τις πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στις αναφορές αυτές, µπορεί να δηµοσιοποιούνται από τις εποπτικές 

αρχές.  

      Ο τρόπος επιβολής των απαιτήσεων γνωστοποίησης διαφέρει επίσης από χώρα σε 

χώρα και µπορεί να κυµαίνεται από την πειθώ (µέσω διαλόγου µε τη διοίκηση της 

τράπεζας), ως την επίπληξη ή την επιβολή προστίµου. Η φύση των µέτρων που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν, εξαρτάται από τη νοµική ισχύ που διαθέτει η εποπτική 

αρχή και την σοβαρότητα της έλλειψης των στοιχείων. Οπωσδήποτε όµως, στα µέτρα 

που µπορούν να ληφθούν στα πλαίσια του συµφώνου, δεν υπάρχει πρόθεση 

απευθείας επιβολής πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Εξαίρεση σε αυτόν τον 

κανόνα αποτελούν οι απαιτήσεις δηµοσιοποίησης, που ορίζονται ως προϋποθέσεις 

για τη δυνατότητα εφαρµογής χαµηλότερων συντελεστών στάθµισης και την 

εφαρµογή ειδικών µεθοδολογιών, στα πλαίσια του 1ου πυλώνα.71 

β) Αλληλεπιδράσεις µε τις Λογιστικές Υποχρεώσεις Γνωστοποίησης 
 
      Η Επιτροπή έχει καταβάλλει προσπάθεια ώστε οι απαιτήσεις δηµοσιοποίησης να 

µη συγκρούονται µε αυτές των λογιστικών προτύπων. Γενικότερα, η Επιτροπή 

σκοπεύει να παρακολουθεί την εξέλιξη της εφαρµογής του “Πυλώνα ΙΙΙ” και τις 

εξελίξεις του κλάδου και να προβαίνει σε αναθεωρήσεις, όταν προκύπτει ανάγκη. Οι 

διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων διατηρούν το δικαίωµα να αποφασίσουν τα 

µέσα και τον τόπο δηµοσιοποίησης των πληροφοριών, είτε αυτές σχετίζονται µε 

εποπτικά, είτε µε λογιστικά ή άλλα στοιχεία. Όπου η δηµοσιοποίηση γίνεται στα 

πλαίσια των λογιστικών απαιτήσεων, θα πρέπει να δίνονται διευκρινήσεις για τις 

ουσιαστικές διαφορές που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ των στοιχείων. Η Επιτροπή 

                                                 
71 Basel Committee on Banking Supervision (2004)  
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συνιστά στα πιστωτικά ιδρύµατα να παρέχουν τις πληροφορίες, κατά το δυνατόν στον 

ίδιο τόπο. Επίσης, συνιστά να υποδεικνύεται ο τόπος που µπορεί να βρεθεί µια 

πληροφορία, όταν αυτή δεν παρέχεται στα πλαίσια των λογιστικών στοιχείων. Οι 

πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται στα πλαίσια του 3ου Πυλώνα δεν υπόκεινται σε 

εξωτερικό έλεγχο, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από άλλη αρχή. 

γ)Σηµαντικότητα “Materiality” 
 
      Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση για δηµοσιοποίηση ή όχι οποιασδήποτε 

πληροφορίας, πρέπει να λαµβάνεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα, µε βάση την αρχή 

της σηµαντικότητας, όπως αυτή ορίζεται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Χρησιµοποιώντας αυτόν τον ορισµό, µια πληροφορία θεωρείται σηµαντική όταν η 

παράλειψή της ή η λανθασµένη διατύπωσή της, µεταβάλλει ή επηρεάζει τις 

οικονοµικές αποφάσεις του χρήστη της πληροφορίας. 

δ)Συχνότητα “Frequency”  

      Γενικά προβλέπεται να δηµοσιοποιούνται τα προβλεπόµενα στοιχεία σε 

εξαµηνιαία βάση, αλλά µε κάποιες εξαιρέσεις, όπως: 

 

• Τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν τους αντικειµενικούς σκοπούς και τις 

πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τον τρόπο υποβολής στοιχείων και 

των ορισµών “definitions”, µπορούν να δηµοσιοποιούνται ετησίως. 

• Οι µεγάλες διεθνείς τράπεζες, όπως και όλες οι σηµαντικές τράπεζες (και οι 

σηµαντικές τραπεζικές θυγατρικές αυτών), πρέπει να δηµοσιοποιούν στοιχεία 

για τα “Tier 1” κεφάλαιά τους, αλλά και το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας σε τριµηνιαία βάση. 

• Αν οι πληροφορίες που αφορούν την έκθεση σε κίνδυνο του πιστωτικού 

ιδρύµατος ή άλλες πληροφορίες είναι ευµετάβλητες, πρέπει να 

δηµοσιοποιούνται ανά τρίµηνο. 

• Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες οφείλουν να δηµοσιοποιούν τις σηµαντικές 

πληροφορίες το ταχύτερο δυνατό και σε καµία περίπτωση αργότερα από τις 

προβλεπόµενες προθεσµίες. 

 
ε)Πληροφορίες Ιδιοκτησίας και Εµπιστευτικές Πληροφορίες 

      Πληροφορίες ιδιοκτησίας είναι όσες σχετίζονται µε ζητήµατα, των οποίων η 

γνωστοποίηση σε ανταγωνιστές µειώνει την αξία επένδυσης της τράπεζας σε αυτά 
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(π.χ. πληροφορίες που αφορούν προϊόντα ή συστήµατα) και υποσκάπτουν την 

ανταγωνιστική της θέση. Εµπιστευτικές είναι οι πληροφορίες που δεν επιτρέπεται να 

δηµοσιοποιηθούν µε βάση τους όρους νοµικής συµφωνίας ή σχέσης 

αντισυµβαλλοµένων. Αυτού του τύπου οι πληροφορίες κατά την Επιτροπή, µπορεί να 

επιδράσουν στα στοιχεία που έχει τη δυνατότητα να δηµοσιοποιήσει ένα πιστωτικό 

ίδρυµα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το προκαθορισµένο πλαίσιο απαιτήσεων, ισορροπεί 

µεταξύ της ανάγκης για δηµοσιοποίηση ουσιαστικών πληροφοριών και της 

προστασίας πληροφοριών ιδιοκτησιακού ή εµπιστευτικού χαρακτήρα. Όπου η 

ισορροπία αυτή δεν επιτυγχάνεται και η δηµοσιοποίηση κάποιας πληροφορίας µπορεί 

να βλάψει το πιστωτικό ίδρυµα, τότε η πληροφορία αυτή µπορεί να µη 

δηµοσιοποιηθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να γνωστοποιεί 

γενικές πληροφορίες για το θέµα και το λόγο για τον οποίο δεν παρέχει 

αναλυτικότερα στοιχεία.72 Ειδικότερα για τις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης έχουµε να 

παραθέσουµε τα εξής: 

i) Γενικές Αρχές 
 
      Τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να διαθέτουν επίσηµη και εγκεκριµένη από το 

διοικητικό συµβούλιο, πολιτική γνωστοποίησης πληροφοριών. Σε αυτήν θα πρέπει να 

καθορίζονται τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία και ο τρόπος διεξαγωγής εσωτερικού 

ελέγχου της διαδικασίας αυτής. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος εκτίµησης της 

καταλληλότητας της πολιτικής γνωστοποίησης. 

ii) Πεδίο Εφαρµογής 

      Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον 3ο Πυλώνα εφαρµόζονται σε 

ενοποιηµένη βάση και δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούνται από τα µεµονωµένα 

πιστωτικά ιδρύµατα του οµίλου. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία για τον συνολικό 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα “Tier 1”κεφάλαια, για τα οποία θεωρείται ότι 

πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των σηµαντικών θυγατρικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων. Τα ποιοτικά στοιχεία που πρέπει να δηµοσιοποιούνται είναι: 

η ονοµασία της µητρικής εταιρείας στην οποία βρίσκει εφαρµογή το παρόν πλαίσιο, 

οι διαφορές της λογιστικής και της εποπτικής ενοποίησης, η αναφορά των εταιρειών 

και του τρόπου ενοποίησής τους και τέλος, οι ενδεχόµενοι περιορισµοί που αφορούν 

τη µεταφορά εποπτικών ή λοιπών κεφαλαίων µεταξύ των εταιρειών του οµίλου. Τα 

ποσοτικά στοιχεία, από την άλλη, περιλαµβάνουν πληροφορίες για τα κεφάλαια των 
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θυγατρικών επιχειρήσεων του οµίλου, µε ειδικές αναφορές στις ασφαλιστικές 

εταιρίες που πιθανόν περιλαµβάνει ο όµιλος. 

iii) Κεφάλαια 

      Τα στοιχεία που πρέπει να δηµοσιοποιούνται αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά 

στοιχεία για την κεφαλαιακή διάρθρωση και την κεφαλαιακή επάρκεια του οµίλου. 

Στα ποιοτικά περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αποτελούν τα ίδια κεφάλαια του 

οµίλου και οι όροι έκδοσης καινοτόµων ή υβριδικών κεφαλαίων. Τα ποσοτικά 

στοιχεία των οποίων απαιτείται η γνωστοποίηση είναι τα ποσά των βασικών, 

συµπληρωµατικών και αφαιρετικών στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων, των συνολικών 

ιδίων κεφαλαίων και ανάλυση των παραπάνω όπου αυτή απαιτείται. Στις 

πληροφορίες για την κεφαλαιακή επάρκεια, περιλαµβάνονται ποιοτικά στοιχεία για 

την πολιτική προσδιορισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων και ποσοτικά στοιχεία 

που αφορούν ανάλυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε έναν από τους 

κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειµένο το πιστωτικό ίδρυµα. Αναλυτικότερα, 

περιλαµβάνονται απαιτήσεις γνωστοποίησης του υπολογισµού κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι πιστωτικού κινδύνου για κάθε χαρτοφυλάκιο επί του οποίου 

εφαρµόζονται οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι. Επίσης, απαιτείται γνωστοποίηση της 

κεφαλαιακής απαίτησης για τα χαρτοφυλάκια µετοχών, όπως υπολογίζεται βάσει των 

“IRB” µεθόδων, για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι κινδύνων αγοράς και 

λειτουργικού κινδύνου. Τέλος, απαιτούνται στοιχεία για το συνολικό δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας και τον “Tier 1” δείκτη σε ενοποιηµένη βάση αλλά και για 

κάθε τραπεζική εταιρεία που συµµετέχει στον όµιλο. 

iv) Έκθεση σε Κίνδυνο και Εκτίµησή της 

      Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες και οι τεχνικές που 

χρησιµοποιούν για την ταυτοποίηση, µέτρηση, παρακολούθηση και έλεγχο αυτών 

των κινδύνων, είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες προκειµένου οι συµµετέχοντες 

στις αγορές να αποτιµήσουν µια επιχείρηση. Σε αυτό το εδάφιο του πλαισίου 

προβλέπεται η δηµοσιοποίηση ιδιαίτερα αναλυτικών ποιοτικών και ποσοτικών 

στοιχείων σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επιτοκίου του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο. Επίσης, 

περιλαµβάνονται τα υποβαλλόµενα στοιχεία για τις τεχνικές άµβλυνσης κινδύνου 

“credit risk mitigation” και τις τιτλοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες 

µεταβάλλουν τον προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύµατος. Όπου εφαρµόζονται 

διαφορετικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό του εποπτικού κεφαλαίου, θα 
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πρέπει να γνωστοποιούνται τα σχετικά στοιχεία. Γενικά, για κάθε περιοχή κινδύνου, 

τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να αναφέρουν πληροφορίες για τις επιδιώξεις και τις 

πολιτικές διαχείρισης του κινδύνου αυτού. Σε αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται: 

• Στρατηγική και ακολουθούµενες διαδικασίες. 

• ∆οµή και οργάνωση της σχετικής µονάδας διαχείρισης. 

• Το αντικείµενο και η φύση των αναφορών και των συστηµάτων µέτρησης του 

κινδύνου. 

• Οι πολιτικές αντιστάθµισης και άµβλυνσης του κινδύνου και οι στρατηγικές 

και διαδικασίες παρακολούθησης της επίδρασης αυτών των ακολουθούµενων 

πολιτικών. 

 
      Ενδεικτικά, οι γενικής φύσεως γνωστοποιήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο 

περιλαµβάνουν ποιοτικά στοιχεία όπως διευκρινήσεις για τον ορισµό των 

ληξιπρόθεσµων και αποµειωµένων οφειλών, περιγραφή των ακολουθούµενων 

µεθόδων για ειδικές και γενικές προβλέψεις, ανάλυση της πολιτικής διαχείρισης 

κινδύνων των τραπεζών, ενώ για τις τράπεζες που έχουν που έχουν υιοθετήσει 

µερικώς τη θεµελιώδη ή την εξελιγµένη µέθοδο πρέπει να αναφέρονται τα 

χαρτοφυλάκια στα οποία εφαρµόζεται η κάθε µέθοδος καθώς και το χρονοδιάγραµµα 

πλήρους εφαρµογής στην επιλεγµένη µέθοδο. Τα γενικά ποσοτικά στοιχεία που 

πρέπει να γνωστοποιούνται για τον πιστωτικό κίνδυνο αφορούν ενδεικτικά, τη 

συνολική έκθεση σε κίνδυνο πριν την εφαρµογή των τεχνικών άµβλυνσης καθώς και 

το µέσο άνοιγµα αν είναι απαραίτητο για την περίοδο αναφοράς, αναλυµένο σε 

τύπους κινδύνου. Πρέπει να γνωστοποιείται επίσης, η γεωγραφική κατανοµή των 

ανοιγµάτων, η κατανοµή τους ανά κλάδο δραστηριότητας, η συνολική εναποµένουσα 

διάρκεια αναλυµένη σε τύπους ανοίγµατος κ.ο.κ. Στη συνέχεια προσδιορίζονται 

αναλυτικότερες υποχρεώσεις γνωστοποίησης, ποιοτικές και ποσοτικές, για τα 

χαρτοφυλάκια απαιτήσεων στα οποία χρησιµοποιείται η τυποποιηµένη µέθοδος και οι 

µέθοδοι εσωτερικών διαβαθµίσεων. Ειδικά για τις τελευταίες οι απαιτήσεις είναι 

ιδιαίτερα αναλυτικές, ώστε να δίνεται η ευχέρεια στους παράγοντες των αγορών να 

αξιολογήσουν την έκθεση σε κίνδυνο, την αποτελεσµατική εφαρµογή και την 

καταλληλότητα της χρησιµοποιούµενης “IRB” µεθόδου.73 
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2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ 
 
      Η σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και η φερεγγυότητα των 

Πιστωτικών Ιδρυµάτων είναι η κύρια αρµοδιότητα των εποπτικών αρχών. Η 

“Βασιλεία ΙΙ”, παρουσιάζει νέες πρακτικές για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής 

επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυµάτων που δίνουν έµφαση στον βαθµό έκθεσης σε 

κίνδυνο που εµπεριέχεται σε κάθε στοιχείο του ενεργητικού ή στα στοιχεία εκτός 

ισολογισµού κάθε Πιστωτικού Ιδρύµατος. Μετρούν δηλαδή µε µεγαλύτερη ακρίβεια 

την πιθανότητα χρεοκοπίας των δανειοληπτών. 

      Η “Βασιλεία ΙΙ”, δίνει επίσης έµφαση στην εποπτική διαδικασία (Πυλώνας ΙΙ) και 

στην πειθαρχία των αγορών (Πυλώνας ΙΙΙ). Οι δύο νέοι αυτοί πυλώνες εφαρµόζονται 

για να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ελάχιστων απαιτήσεων για την εφαρµογή των  νέων 

πρακτικών που έχουν προταθεί µε την οδηγία και για να βοηθήσουν τους 

συµβαλλόµενους στην αγορά να κατανοήσουν καλύτερα τα προφίλ κινδύνου των 

τραπεζών και την επάρκεια της κεφαλαιακής τους βάσης. 

      Η πιστωτική κρίση έφερε στην επιφάνεια σηµαντικά ελαττώµατα όσον αφορά τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις του τραπεζικού κλάδου όπως αυτή ορίζεται από την 

“Βασιλεία ΙΙ”. Μπορούν οι νοµοθέτες να κάνουµε τις απαραίτητες τροποποιήσεις για 

να λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις µιας τέτοιας κρίσης χωρίς να επιβάλλουν 

πρόσθετα εµπόδια στην έξοδο από την παρούσα κρίση; 

      Οι νοµοθέτες της “Βασιλείας ΙΙ” υπέθεταν πως µε τον υπολογισµό της 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών βασιζόµενοι στους κινδύνους που περικλείουν 

οι επενδύσεις θα ενδυνάµωναν το τραπεζικό σύστηµα. Η “Βασιλεία ΙΙ” υποτίθεται 

πως ήταν ένα µεγάλο άλµα σε σχέση µε τη “Βασιλεία Ι”, γιατί τώρα οι σταθµίσεις 

των στοιχείων του ενεργητικού ελάµβαναν υπόψη τον κίνδυνο που συνεπαγόταν κάθε 

στοιχείο ξεχωριστά. Η κρίση όµως δηµιούργησε µεγάλη αίσθηση αβεβαιότητας για 

την αξιοπιστία των υποδειγµάτων της “Βασιλείας ΙΙ” για τον υπολογισµό της 

κεφαλαιακής επάρκειας αφού δεν συνέβαλαν στην επίτευξη υψηλότερων 

καλυµµάτων για τους µεγάλους κινδύνους που υπήρχαν. 

      Η “Βασιλεία ΙΙ” επίσης δεν φαίνεται να έδωσε λύση στην αντιµετώπιση των 

κινδύνων των Πιστωτικών Ιδρυµάτων που προκύπτουν από έλλειψη ρευστότητας. 

Τέτοιοι κίνδυνοι προέκυψαν στην παρούσα κρίση όταν οι τράπεζες σταµάτησαν να 

δανείζουν η µία στην άλλη στη διεθνή χρηµαταγορά. Ένας τέτοιος κίνδυνος 

ρευστότητας είναι εξ’ ορισµού, δύσκολο να προβλεφθεί ή να ποσοτικοποιηθεί. 
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Μάλιστα, οι τράπεζες έχουν φέρει το θέµα πολλές φορές προς εξέταση αλλά ποτέ δεν 

βρήκαν µια λύση. 

      Οι νοµοθέτες και οι πολιτικοί σε κάθε χώρα προτείνουν διάφορα µέτρα για να 

καλύψουν τις διαφαινόµενες ελλείψεις της “Βασιλείας ΙΙ”. Η “Επιτροπή της 

Βασιλείας” από την πλευρά της εξετάζει τις δυνατότητες προσαρµογής των σχετικών 

εδαφίων της νέας οδηγίας ώστε να µεγαλώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των 

τιτλοποιηµένων περιουσιακών στοιχείων. Το “Συνέδριο Οικονοµικής Σταθερότητας”, 

µια οµάδα που δηµιουργήθηκε µε την πτώση του “Long-Term Management”  το 

1988, αναµένεται να προτείνει οι εποπτικές αρχές να ανεβάζουν όλο και περισσότερο 

τα επίπεδα προστασίας, λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που προκλήθηκαν από 

την πιστωτική κρίση. Μια τέτοια κίνηση θεωρείται πως συµβάλει στο να 

αντιµετωπίζονται τέτοια µελλοντικά γεγονότα και λαµβάνουν υπόψη την 

αβεβαιότητα η οποία εµπεριέχεται στον υπολογισµό των πραγµατικών αξιών πολλών 

περιουσιακών στοιχείων. 

      Οι εποπτικές αρχές της Αγγλίας έθεσαν ένα θέµα τον ∆εκέµβριο του 2007, το 

οποίο µπορεί να οδηγήσει σε πιο αυστηρά µέτρα για την αντιµετώπιση του κινδύνου 

ρευστότητας, συµπεριλαµβάνοντας περισσότερα τεστ και καλύτερο σχεδιασµό από 

τις τράπεζες καθώς και νέες απαιτήσεις µεγαλύτερου µέρους βραχυπρόθεσµων 

απαιτήσεων στο ενεργητικό τους για να εξασφαλίζουν την επιβίωση τους σε 

περιόδους που η χρηµατοδότηση από την αγορά είναι δύσκολη. Η “Επιτροπή της 

Βασιλείας” εξέδωσε µια παραπλήσια αναφορά τον Φεβρουάριο του 2008 καθώς και 

κατευθυντήριες γραµµές για την αντιµετώπιση του κινδύνου ρευστότητας.  

      Αν και υπάρχει σχετική κινητικότητα για να αντιµετωπιστούν τα ελαττώµατα της 

οδηγίας της “Βασιλείας ΙΙ”, πολλοί νοµοθέτες, όπως ο “Donald Kohn”, αντιπρόεδρος 

της Κεντρικής Τράπεζας της Αµερικής εξέφρασε την πίστη πως «η νέα οδηγία ήταν 

ένα τεράστιο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση», όπως επίσης πως κάθε πρόβληµα θα 

µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε σχετικά µικρές αλλαγές στην οδηγία. Στην 

πραγµατικότητα, επέµεινε στην θέση του, πως η οδηγία θα µπορούσε να έχει 

αντιστρέψει την κρίση ή να την είχε κλιµακώσει αν είχε τεθεί σε ισχύ νωρίτερα, διότι 

δικαιολογεί κεφαλαιακές απαιτήσεις για πρώτη φορά για εξωλογιστικές εκθέσεις, 

όπως τα Οχήµατα Ειδικού Σκοπού “conduits” και τα Οχήµατα ∆οµηµένων 

Επενδυτικών Προϊόντων “structured investment vehicles ή SIVs”. Η “Βασιλεία ΙΙ” 

αντιµετωπίζει κάποια από τα θέµατα τα οποία βγήκαν στην επιφάνεια. 
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      Η “Sheila Bar”, πρόεδρος του “Federal Deposit Insurance Corp.”, δήλωσε πως 

θεωρεί τα υποδείγµατα υπολογισµού της κεφαλαιακής επάρκειας εφαρµόσιµα µόνο 

για προϊόντα των οποίων υπάρχει ιστορικό κινδύνου και όταν αυτός µπορεί να 

υπολογιστεί βάσιµα. Στα νέα προϊόντα τέτοια ιστορικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα 

καθώς και αναφορές πτώχευσης ή και επισφάλειας δεν υπάρχουν. Μάλιστα τονίζει 

πως παρόλο που µε την κρίση οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αναµένεται να είναι πιο 

µεγάλες, µε την νέα οδηγία το “Tier-1” κεφάλαιο θα πρέπει να µειωθεί κατά 31% από 

τα τωρινά επίπεδα. 

      Λόγω της µεγάλης κρίσης σε συνδυασµό µε την δυσφορία µεγάλων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, η εφαρµογή της “Βασιλείας ΙΙ” θα µπορούσε να 

καθυστερήσει. Παρόλα αυτά, οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες εφαρµόζουν την “Βασιλεία ΙΙ” 

από τον Ιανουάριο του 2007 και οι Ιαπωνικές από το 2006. Αν και γίνεται 

προσπάθεια ενδυνάµωσης της “Βασιλείας ΙΙ”, οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί σηµαντικά 

λόγω της πτωτικής πορείας των οικονοµιών. Όµως, η “Βασιλεία ΙΙ” έχει την τάση να 

επιδεινώνει τις αρνητικές επιπτώσεις από µια µη σταθερή οικονοµία. Ιδιαίτερα όταν 

οι οικονοµίες αναπτύσσονται και οι δανειακές απώλειες είναι σχετικά χαµηλές, τα 

υποδείγµατα αξιολόγησης κινδύνου τείνουν να εµφανίζουν µικρότερες κεφαλαιακές 

ανάγκες, µε αποτέλεσµα την αύξηση της παροχής δανείων από τα Πιστωτικά 

Ιδρύµατα. Αντίθετα, στη σηµερινή κατάσταση, όπου ο οικονοµικός κύκλος βρίσκεται 

στο χαµηλότερο σηµείο του, υπάρχει φόβος η “Βασιλεία ΙΙ” να αναγκάσει τις 

τράπεζες να αυξήσουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις και να καταστήσουν πιο 

αυστηρά τα κριτήρια παροχής δανείων. Την παρατήρηση αυτή έκανε ο καθηγητής 

“Goodlhart του LSE”, όταν δήλωσε πως ο συνδυασµός της “Βασιλείας ΙΙ” µε το 

“mark-to-market” των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων “IFRS” θα οδηγήσουν τις 

τράπεζες σε µεγάλες αποµειώσεις των αξιών των περιουσιακών τους στοιχείων που 

ταυτόχρονα θα βυθίζει την οικονοµία σε µεγαλύτερη κρίση. 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (IFRS) 
 
1. Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ 
 
1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ 
 
      Η έννοια της πειθαρχίας στην αγορά δεν είναι καινούργια και µπορεί να αναχθεί 

στο αόρατο χέρι του “Adam Smith”. Η πειθαρχία στην αγορά, όταν ακολουθεί 

ορισµένους κανόνες, προάγει την παραγωγική χρήση των κεφαλαίων, σε σχέση µε 

τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Αυτό συµβαίνει διότι οι δυνάµεις της αγοράς είτε 

αυξάνουν το κόστος, είτε περιορίζουν τον όγκο χρηµατοδότησης των 

δραστηριοτήτων που δεν έχουν ικανοποιητική αναµενόµενη απόδοση, σε σχέση µε 

τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Θεωρείται ότι οι αγορές έχουν την ικανότητα να 

επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις στις οποίες η σχέση απόδοσης/κινδύνου είναι 

ικανοποιητική, βοηθώντας µε τον τρόπο αυτό στην ορθολογική χρήση των 

περιορισµένων οικονοµικών πόρων. Η αντίστροφη διαδικασία ισχύει για τις 

επιχειρήσεις που η σχέση αυτή είναι «προβληµατική» και τις οποίες οι αγορές 

«τιµωρούν», είτε µε µείωση της αξίας των τίτλων τους, είτε µε µείωση της πελατείας 

τους.74 

      Στη σύγχρονη χρηµατοοικονοµική θεωρία, η έννοια της πειθαρχίας της αγοράς 

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 “price effect”, όπου οι επενδυτές απαιτούν µεγαλύτερη 

απόδοση για τα οµόλογά της τράπεζας, ως αποτέλεσµα ποσότητας “quantity effect”, 

όπου οι επενδυτές αποσύρουν τα µη ασφαλισµένα κεφάλαιά τους από την τράπεζα, 

επηρεάζοντας τη θέση της και αναγκάζοντας τη να συρρικνωθεί ή τέλος, ως 

αποτέλεσµα αξίας “valuation effect”, όπου οι παράγοντες της αγοράς οδηγούν την 

αξία της µετοχής σε χαµηλότερα επίπεδα.75 

                                                 
74 Knight (2004) 
75 Καλφάογλου (2005) 
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      Το µοντέλο της πειθαρχίας στην αγορά µπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά 

υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:76 

 

• Τα οφέλη από την πληροφόρηση να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής των 

αναγκαίων πληροφοριών και, παράλληλα, η πληροφόρηση αυτή να είναι 

προσβάσιµη από όλους τους παράγοντες της αγοράς. 

• Οι επενδυτές πρέπει να αποφασίζουν και να δρουν ορθολογικά, να έχουν 

δηλαδή, τις σωστές και κατάλληλες πληροφορίες σχετικές µε τις επιχειρήσεις 

και τις αγορές εντός των οποίων αυτές λειτουργούν και παράλληλα, τη 

δυνατότητα να µπορούν να τις αξιολογούν µε κριτήριο τη µεγιστοποίηση των 

αποδόσεων τους. 

• Οι εκτιµήσεις των επενδυτών για την κατάσταση και τις προοπτικές των 

επιχειρήσεων, να ενσωµατώνονται στις τιµές των µετοχών και των οµολόγων 

τους. Ως κατεξοχήν αξιόπιστος δείκτης αξιολόγησης µιας επιχείρησης από 

τους µετόχους της και γενικότερα από την αγορά, θεωρείται ότι είναι η αξία 

των διαπραγµατεύσιµων αξιόγραφων της στις αγορές. Μέσω αυτής της 

διαδικασίας, παράγονται τα µηνύµατα στα οποία η διοίκηση της επιχείρησης 

πρέπει να αντιδρά. 

• Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να λειτουργούν σύµφωνα µε τα συµφέροντα 

των επενδυτών. ∆εν πρέπει, δηλαδή, να υφίσταται το πρόβληµα 

αντιπροσώπευσης “principle-agent problem”.77 

 
      Στη διαδικασία πειθάρχησης των επιχειρήσεων που ασκείται µέσω της αγοράς, 

εµπλέκονται τρεις παράγοντες:78 

α) Oι µέτοχοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αυξηµένων ή µειωµένων αποδόσεων 

ανάλογα µε τις επιδόσεις της εταιρείας. Οι µέτοχοι έχουν ένα διαρκές δικαίωµα στις 

ταµειακές ροές της εταιρείας. Όσο η εταιρεία πλησιάζει την χρεοκοπία οι µέτοχοι δεν 

επιθυµούν την ανάληψη υψηλού κινδύνου, γιατί αυτό θέτει σε κίνδυνο τα µελλοντικά 

τους εισοδήµατα. Όταν όµως, η εταιρεία είναι ουσιαστικά άλλα άτυπα ακόµη 

χρεοκοπηµένη, οι µέτοχοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν και επιθυµούν την ανάληψη 

κινδύνων από τη διοίκηση, ελπίζοντας σε πιθανή αντιστροφή της κατάστασης. 

                                                 
76 Bliss & Flannery (2001) 
77 Kindleberger (2000) 
78 Bliss (2004) 
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β) Η διοίκηση της εταιρείας, η οποία θεωρείται ως η καρδιά του προβλήµατος 

αντιπροσώπευσης. Είναι οι αντιπρόσωποι των µετόχων και δρουν για τα συµφέροντά 

τους, µπορεί όµως να δρουν και για δικό τους όφελος, αφού η θέση που κατέχουν 

στην εταιρεία τους το επιτρέπει. 

γ) Οι δανειστές. Στους τελευταίους περιλαµβάνονται οι πιστωτές, των οποίων οι 

απαιτήσεις δεν είναι εξασφαλισµένες και οι καταθέτες, των οποίων οι καταθέσεις δεν 

είναι εγγυηµένες. Αυτή η κατηγορία αναλαµβάνει και τον πιστωτικό κίνδυνο που 

σχετίζεται µε το επίπεδο ανάληψης κινδύνου της εταιρείας που δανείζουν. Όσο για 

τους πιστωτές, αυτοί είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο 

ώστε να τον τιµολογήσουν σωστά. Σε περίπτωση που αλλάξει το επίπεδο του 

αναλαµβανόµενου κινδύνου, επαναπροσδιορίζουν την απαιτούµενη απόδοση ή 

αρνούνται επιπλέον δανεισµό. 

 

1.2 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ 
 
 
      Ιδιαίτερα για τον τραπεζικό τοµέα, θεωρείται απαραίτητο να προστεθούν δύο 

ακόµη παράγοντες, εκτός των µετόχων, των δανειστών και της διοίκησης της 

επιχείρησης, οι οποίοι εµπλέκονται στη διαδικασία πειθάρχησης µέσω της αγοράς:79 

α) Οι συµµετέχοντες στις αγορές παραγώγων, οι οποίοι αναλαµβάνουν τον πιστωτικό 

κίνδυνο των αντισυµβαλλοµένων τους, χωρίς αυτό να αποτελεί µέρος του ρόλου 

τους. Η δοµή της αγοράς παραγώγων είναι τέτοια ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

πιστωτικός κίνδυνος. Παρόλο που συµβαίνει αυτό, οι συµµετέχοντες στην αγορά 

παραγώγων θεωρούνται από τους πλέον έµπειρους στην παρακολούθηση των 

επιχειρήσεων. 

β) Οι εποπτικές αρχές, οι οποίες είναι οι πιο πολύπλοκοι παράγοντες από άποψη 

κινήτρων. Στόχοι τους είναι:80 

 

• Η προστασία των καταθετών, µε τον περιορισµό της συχνότητας και του 

κόστους από πτωχεύσεις τραπεζών “microprudential regulation”. 

                                                 
79 Bliss (2004) 
80 Rochet (2004) 
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• Η προστασία του τραπεζικού συστήµατος συνολικά, µε τον περιορισµό της 

συχνότητας και του κόστους συστηµικών τραπεζικών κρίσεων 

“macroprudential regulation”. 

 

      Η έννοια της πειθαρχίας στην αγορά, ενσωµατώνει δύο στοιχεία των οποίων η 

σηµασία στην αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου διαφέρει σηµαντικά. Αυτά 

είναι:81 

i) Η παρακολούθηση “monitoring”, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα των 

επενδυτών να αξιολογούν την πραγµατική κατάσταση της επιχείρησης και να 

ερµηνεύουν ορθά τις µεταβολές στην κατάσταση της επιχείρησης, ενσωµατώνοντας 

τις στις τιµές των αξιόγραφών της. Με αυτή την έννοια αποτελεί συµπληρωµατική 

λειτουργία στην εποπτεία, καθώς θεωρείται ότι οι επενδυτές παρέχουν µε τις 

αντιδράσεις τους πληροφορίες που µπορεί να χρησιµοποιήσουν οι εποπτικές αρχές. 

Συχνά αναφέρεται στην βιβλιογραφία και ως έµµεση πειθαρχία “indirect discipline”. 

Φαίνεται ότι η έµµεση πειθαρχία, είναι πιο αποτελεσµατική από την άµεση, ιδιαίτερα 

αν αυτή ενισχύεται µε περαιτέρω δράσεις, όπως: 

 

• Με την επιβολή περισσότερης διαφάνειας, µέσω της δηµοσιοποίησης 

διαφόρων πληροφοριών. Οι πληροφορίες βέβαια που διαθέτουν οι εποπτικές 

αρχές είναι πολύ περισσότερες από αυτές που διαθέτει η αγορά.82 Οι αρχές θα 

µπορούσαν να συµβάλλουν στην αύξηση της πληροφόρησης προς το 

επενδυτικό κοινό και γενικά τους ενδιαφερόµενους, δηµοσιοποιώντας 

πληροφορίες για το σύνολο του τραπεζικού τοµέα. Ωστόσο, απαιτείται 

προσοχή στη διαχείριση και διάχυση των πληροφοριών που αφορούν 

τραπεζικά ιδρύµατα, ώστε να µην προκαλούν πανικούς ή τραπεζικές κρίσεις.83 

• Με την αλλαγή της κεφαλαιακής διάρθρωσης των τραπεζών (έκδοση δανείων 

µειωµένης εξασφάλισης).84 Παρότι δεν υπάρχει ισχυρή απόδειξη ότι οι 

κάτοχοι µετοχών ή τίτλων µπορούν να επηρεάσουν τις διοικήσεις των 

τραπεζών, οι τιµές αυτών των τίτλων µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµη 

ένδειξη για τις εποπτικές αρχές. Για να συµβεί όµως αυτό, πρέπει οι τίτλοι 

                                                 
81 Bliss & Flannery (2001) 
82 Rochet (2004) 
83 Tsatsaronis (2004) 
84 Kwan (2002) 
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αυτοί να διαπραγµατεύονται και να αποτιµώνται από τις αγορές.85 Η άποψη 

αυτή είναι ωστόσο αµφισβητούµενη, καθώς η πληροφορία που 

περιλαµβάνεται στις τιµές των τίτλων µειωµένης εξασφάλισης δε µπορεί να 

ληφθεί υπ' όψιν από τις εποπτικές αρχές, αφού στην πραγµατικότητα 

ενσωµατώνει και την πιθανότητα παρέµβασης των εποπτικών αρχών. 

• Με χρήση των πληροφοριών της αγοράς, µε τρόπο ώστε να βελτιώνεται η 

ποιότητα της εποπτείας. Εµπειρικές µελέτες έχουν δείξει ότι η αγορά διαθέτει 

πληροφορίες που µπορεί να είναι χρήσιµες στις εποπτικές αρχές, εφόσον 

συνδυαστούν µε τις πληροφορίες που διαθέτουν οι ίδιες από τις εποπτικές 

αναφορές (π.χ. διαφορές τιµών αγοράς/πώλησης οµολόγων καθώς και οι 

αποδόσεις τους).86 

 
ii) Η επίδραση “influence”, που αναφέρεται στη ικανότητα των διοικήσεων των 

επιχειρήσεων να αντιλαµβάνονται και να ανταποκρίνονται στα µηνύµατα που 

«στέλνει» η αγορά, όπως αυτά εκφράζονται στις τιµές των αξιόγραφων. Με άλλα 

λόγια, θεωρείται ότι η αγορά µπορεί να επιδρά στις αποφάσεις και την πολιτική των 

επιχειρήσεων, εφόσον οι τελευταίες δείχνουν την κατάλληλη ευαισθησία στα 

µηνύµατα και την απαραίτητη ευελιξία στην πολιτική τους. Αν και η αντίληψη, ότι η 

αγορά έχει κανόνες που δεν µπορούν να παραβλέπουν οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων ατιµώρητα, επέχει εν πολλοίς, θέση «άρθρου πίστης» στην σχετική 

βιβλιογραφία, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εµπειρικά θεµελιωµένη επαρκώς, ενώ 

είναι συζητήσιµο κατά πόσο οι αγορές καταφέρνουν πάντοτε να «πειθαρχήσουν» τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι αγορές 

συνήθως έχουν σαφή εικόνα για την πραγµατική οικονοµική κατάσταση µιας 

επιχείρησης, αλλά ενδεχοµένως στερούνται της δυνατότητας επηρεασµού της 

τρέχουσας διοικητικής πρακτικής. Ορισµένες από τις αιτίες για τις οποίες µπορεί να 

συµβαίνει αυτό είναι η ασύµµετρη πληροφόρηση, το κόστος παρακολούθησης, τα 

προβλήµατα αντιπροσώπευσης, η σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ οµάδων µετόχων 

και η ύπαρξη διαφορετικών συµφερόντων µεταξύ οµολογιούχων και µετόχων. 

Θεωρείται ότι οι µέτοχοι και οι οµολογιούχοι σπανίως µπορούν να επηρεάσουν 

άµεσα την πολιτική που ασκούν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων.87 

                                                 
85 Scott (2004) 
86 Benston (2004) 
87 Bliss & Flannery (2001)  
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       Γενικότερα, οι ενδείξεις για τη δυνατότητα των κατόχων τίτλων µειωµένης 

εξασφάλισης ή των µετόχων να επηρεάσουν τις πολιτικές των διοικήσεων των 

τραπεζών δεν είναι σαφείς.88 

 

1.3 ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 
 
      Οι λόγοι για τους οποίους δεν ισχύει πάντα, ή ισχύει µερικώς, η θεωρία της 

πειθαρχίας των επιχειρήσεων από τις δυνάµεις της αγοράς, ποικίλλουν από αγορά σε 

αγορά και σχετίζονται µε κάποιες από τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν 

προκειµένου να ισχύει η πειθάρχηση των επιχειρήσεων από την αγορά. Θα 

προσπαθήσουµε στη συνέχεια να αναλύσουµε κάποια από τα προβλήµατα, τα οποία 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την διατύπωση απόψεων σε ότι αφορά την 

αποτελεσµατικότητα και τη συµβολή του 3ου  πυλώνα του νέου συµφώνου της 

Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.  

 

1.3.1 Οι πληροφορίες 
 

      Η ποσότητα και η ποιότητα των δηµοσιευόµενων στοιχείων είναι κρίσιµη για τη 

διαδικασία της παρακολούθησης των επιχειρήσεων. Όταν τα δηµοσιευόµενα στοιχεία 

είναι πολλά αλλά όχι ουσιαστικά, όταν τα λογιστικά πρότυπα είναι ανεπαρκή και η 

ποιότητα των ελέγχων από τους εξωτερικούς ελεγκτές δεν είναι η ενδεδειγµένη, δεν 

µπορεί να γίνεται λόγος για σωστή παρακολούθηση της επιχείρησης, ακόµη κι αν 

δεχθούµε ότι οι παράγοντες της αγοράς είναι έµπειροι και δρουν ορθολογικά. Τα 

εφαρµοζόµενα λογιστικά πρότυπα και η γνωστοποίηση στοιχείων είναι  πολύπλοκα 

ζητήµατα. Γενικότερα, ο όρος γνωστοποίηση στοιχείων δεν αναφέρεται µόνο σε 

µεγαλύτερο όγκο πληροφοριών, αλλά κυρίως σε χρήσιµες πληροφορίες και 

πληροφορίες που προωθούν τη διαφάνεια. Τέτοιες πληροφορίες ευνοούν 

µακροπρόθεσµα, τις εταιρείες που έχουν ικανή διοίκηση, επιτρέποντας τους να 

χρηµατοδοτούνται µε όρους που αντανακλούν αυτή ακριβώς την ικανότητα και 

σταθερότητα.89 

                                                 
88 Rochet (2004), Flannery & Nikolova (2004) 
89 Schmidt Bies (2004) 
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      Η αποτελεσµατική πληροφόρηση των επενδυτών σχετίζεται και µε τον ακριβή 

προσδιορισµό των αναλαµβανόµενων κινδύνων και του τρόπου διαχείρισής τους από 

την επιχείρηση. Οι καινοτοµίες των τελευταίων δεκαετιών και η ανάπτυξη των νέων 

τεχνικών διαχείρισης κινδύνων, όπως είναι η τιτλοποίηση απαιτήσεων και τα 

παράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, έκαναν δυσκολότερη την κατανόηση των 

κινδύνων των µεγάλων και πολύπλοκων επιχειρήσεων. Έτσι, η απλή παράθεση 

λογιστικών στοιχείων µέσω του ισολογισµού της επιχείρησης δεν είναι πλέον αρκετή 

και απαιτείται δηµοσιοποίηση στοιχείων για τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων 

αλλά και για τις υποθέσεις βάσει των οποίων γίνονται εκτιµήσεις για τις αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων. Εποµένως, ο τρόπος παρουσίασης αυτού του είδους των 

στοιχείων δεν είναι απαραίτητο να είναι τυποποιηµένος για όλες τις επιχειρήσεις 

αλλά κυρίως να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για το είδος των κινδύνων 

που αντιµετωπίζει κάθε επιχείρηση και αυτά που θα πρέπει να γνωρίζει ο 

µέτοχος/επενδυτής/αναλυτής προκειµένου να τους αξιολογήσει.90 

      Για να υπάρχει αποτελεσµατική πληροφόρηση δεν αρκούν µόνο τα λογιστικά 

πρότυπα, όσο καλά κι αν είναι, αν δεν συνυπάρχουν µε υψηλής ποιότητας ελέγχους 

από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Οι ελεγκτικές εταιρείες χρησιµοποιούνται από τους 

ελεγχόµενους για να µειωθεί ο ηθικός κίνδυνος που υπάρχει στη σχέση µεταξύ 

δανειστών και διοικούντων στην εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση όµως, είναι οι 

εταιρείες ή τα πρόσωπα που διενεργούν ελέγχους να εµπνέουν εµπιστοσύνη στους 

ενδιαφερόµενους για τα αποτελέσµατα των ελέγχων.91 Πρόσφατα στις ΗΠΑ οι 

εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυµάτων υιοθέτησαν οδηγία που τους δίνει το 

δικαίωµα να αποκλείσουν όποιον ελεγκτή θεωρούν ανεπαρκή για τον έλεγχο κάποιου 

πιστωτικού ιδρύµατος.90 

      Η απώλεια εµπιστοσύνης του κοινού, που µπορεί να προέλθει είτε από 

ανεπάρκεια των λογιστικών προτύπων, είτε από ελλιπείς ελέγχους των ελεγκτικών 

µηχανισµών και των εποπτικών αρχών, µπορεί να οδηγήσει το πιστωτικό σύστηµα, 

και συνεπώς όλη την οικονοµία µιας χώρας, σε βαθιά κρίση µε µακροχρόνια 

προβλήµατα. Η περίπτωση της κρίσης του Ιαπωνικού πιστωτικού συστήµατος την 

δεκαετία του 1990 και κυρίως η χρηµατοπιστωτική κρίση που αντιµετωπίζουµε στις 

µέρες µας, αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα όπου η ανεκτικότητα 

των εποπτικών αρχών, αλλά και η κακή χρήση των «εργαλείων» εποπτείας, όπως οι 

                                                 
90  Schmidt Bies (2004) 
91  Benston (2004) 
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κεφαλαιακές απαιτήσεις και η εκτεταµένη προστασία, όχι µόνο των καταθετών αλλά 

και των κατόχων τίτλων µειωµένης εξασφάλισης και µετόχων, αφαίρεσε κάθε 

δυνατότητα σύντοµης εξόδου από την κρίση.  

      Μέρος της ευθύνης για την ύπαρξη διαφάνειας και ακρίβειας στην πληροφόρηση 

των επενδυτών έχουν και οι αναλυτές. Τα διαφορετικά συµφέροντα των αναλυτών, 

ανάλογα µε τη θέση που έχει ή επιθυµεί να πάρει η εταιρεία τους σε συγκεκριµένες 

µετοχές, αλλά και ζητήµατα όπως η πιθανή έλλειψη σε προσωπικό των αντίστοιχων 

τµηµάτων των επενδυτικών τραπεζών, προκαλούν πρόβληµα γιατί οι πληροφορίες 

που είναι διαθέσιµες στον µέσο επενδυτή, είτε δεν είναι αντικειµενικές, είτε είναι 

ανύπαρκτες. Εποµένως, όσο και να βελτιωθούν τα δηµοσιευόµενα στοιχεία, δεν 

ασκούν καµιά επίδραση όταν η πληροφορία δεν φθάνει στον επενδυτή και δεν είναι 

αµερόληπτη. Αυτό αποδεικνύει ότι και οι συµµετέχοντες στις αγορές πρέπει να 

απαιτούν περισσότερη και καλύτερη πληροφόρηση από τις εταιρείες, αν αυτή που 

παρέχεται δεν είναι αρκετή. Το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει αυτή 

η απαίτηση από τους παράγοντες της αγοράς µπορεί να σηµαίνει ότι αυτοί 

αισθάνονται προστατευµένοι από τα δίκτυα ασφαλείας. Εποµένως, αφού απουσιάζει 

ο φόβος απώλειας των επενδύσεων τους, δεν υπάρχει το κίνητρο για την απαίτηση 

περισσότερης πληροφόρησης.92 Τέλος, σηµαντικό σηµείο σε σχέση µε την 

πληροφορία αποτελεί ο χρόνος δηµοσιοποίησης και η συγκρισιµότητα µεταξύ 

στοιχείων διαφορετικών χωρών, λόγω της εντεινόµενης παγκοσµιοποίησης των 

αγορών.93 

 

1.3.2 Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της πειθαρχίας από τις οµάδες που την 
ασκούν 
 
      Οι οµάδες που συµµετέχουν στη διαδικασία της πειθάρχησης των επιχειρήσεων 

είναι: οι µέτοχοι, οι δανειστές (κάτοχοι οµολόγων και καταθέτες), οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων, οι εποπτικές αρχές και οι αντισυµβαλλόµενοι των τραπεζών στις 

αγορές παραγώγων. Τα συµφέροντα των οµάδων αυτών είναι ορισµένες φορές 

αντικρουόµενα. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσµατα από κάποιες εµπειρικές µελέτες 

δείχνουν ότι η κίνηση των τιµών δεν συµβαδίζει πάντα µε την ύπαρξη των 

αντικρουόµενων αυτών συµφερόντων. Για παράδειγµα, οι µέτοχοι και οι 

οµολογιούχοι έχουν κοινά συµφέροντα σε σχέση µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της 

                                                 
92  Herring (2004) 
93 Tsasaronis (2004), Herring (2004) 
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επιχείρησης (και οι δύο επιθυµούν να υπάρχει κερδοφορία), αλλά αντικρουόµενα σε 

σχέση µε την ανάληψη κινδύνου. Οι οµολογιούχοι επιθυµούν µικρό και αναµενόµενο 

κίνδυνο, ενώ η στάση των µετόχων διαφέρει ανάλογα µε την φερεγγυότητα 

“solvency” της εταιρείας.94 

      Έρευνα που έγινε σε τραπεζικές εταιρείες των Η.Π.Α. “U.S. bank holding 

companies”, µε βάση στοιχεία για την περίοδο 1986-1997, δείχνει ότι, παρά την 

σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ µετόχων και οµολογιούχων, οι τιµές µετοχών και 

οµολόγων κινούνται, για το µεγαλύτερο διάστηµα, προς την ίδια κατεύθυνση. Η ίδια 

έρευνα δείχνει επίσης, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ανταπόκριση των διοικήσεων των 

τραπεζικών ιδρυµάτων στις µεταβολές των τιµών των µετοχών και των οµολόγων και 

συνεπώς οι µέτοχοι και οι οµολογιούχοι ελάχιστα επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις. 

Με βάση τα παραπάνω, δεν θα ήταν ίσως φρόνιµο να βασιστεί η εποπτεία στην 

υπόθεση ότι οι επενδυτές καταφέρνουν να αποτρέψουν τις διοικήσεις από την 

ανάληψη υπερβολικών επιπέδων κινδύνου. Επί του παρόντος τουλάχιστον, οι 

εποπτικές αρχές πρέπει να διατηρήσουν την ευθύνη επηρεασµού των διοικήσεων των 

πιστωτικών ιδρυµάτων.95 Εποµένως, είναι µάλλον στη σωστή κατεύθυνση οι 

προτάσεις της “Επιτροπής της Βασιλείας” για έµµεση χρήση της πειθαρχίας της 

αγοράς στην εποπτική διαδικασία. Οι καταθέτες έχουν επίσης ισχυρό συµφέρον να 

επιβάλλουν πειθαρχία στις τράπεζες. Το συµφέρον αυτό ατονεί όταν καλύπτονται από 

ασφάλεια για τις καταθέσεις τους. Ακόµα όµως κι αν δεν καλύπτονται, µπορεί να µην 

έχουν την εµπειρία, τη γνώση και κυρίως, τη δύναµη να επιβάλλουν την απαιτούµενη 

πειθαρχία.96 

      Στα πλαίσια των αντικρουόµενων συµφερόντων πρέπει να αναφερθούν και τα 

προσωπικά κίνητρα των εποπτικών αρχών. Στις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν πολλές 

εποπτικές αρχές, υπάρχει και ανταγωνισµός για την επικράτησή τους. Όσο 

περισσότερες τράπεζες ελέγχουν, τόσο περισσότερο προσωπικό χρειάζονται για τους 

εποπτικούς ελέγχους. Εποµένως, υπάρχει το κίνητρο της επιβίωσης το οποίο 

αντιµάχεται την πειθαρχία στην αγορά. Οι εποπτικές αρχές αντιµετωπίζουν επίσης, 

πολιτικές πιέσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που δεν βοηθά την ορθή 

εφαρµογή της πειθαρχίας. Τέλος, το γεγονός ότι η συνεργασία εποπτευόµενων και 

εποπτών είναι πολύ στενή, µπορεί να δηµιουργήσει εξαρτήσεις που εµποδίζουν τις 

                                                 
94 Bliss (2004) 
95 Bliss & Flannery (2001) 
96 Gropp (2004) 
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αρχές να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους. Η µετακίνηση προσωπικού από τη µία 

οµάδα στην άλλη µπορεί να εντείνει το πρόβληµα. Τέλος, πρέπει να υπογραµµισθεί 

ότι υπάρχουν αντικρουόµενες επιδιώξεις, ακόµη και µέσα στην ίδια οµάδα 

συµφερόντων. Ένα παράδειγµα είναι οι µέτοχοι που είναι επαγγελµατίες διαχειριστές, 

των οποίων οι επιδόσεις ελέγχονται ανά τρίµηνο, σε σχέση µε τους θεσµικούς 

επενδυτές που τοποθετούν ίδια διαθέσιµα στην εταιρεία ή ακόµα και µε τους 

µικροµετόχους που µπορεί να κατέχουν µικρό µερίδιο στην εταιρεία, το οποίο, 

ενδεχοµένως, αντιπροσωπεύει µεγάλο τµήµα της προσωπικής τους περιουσίας. Σε 

βάθος χρόνου τα διαφορετικά αυτά συµφέροντα ισορροπούν, αλλά βραχυπρόθεσµα 

µπορεί να δρουν ενάντια στην δηµιουργία αξίας “value” για την εταιρεία.97 

      ∆εν πρέπει να αγνοείται επίσης ότι στις προϋποθέσεις λειτουργίας της πειθαρχίας 

της αγοράς περιλαµβάνεται η υπόθεση των ορθολογικών αποφάσεων και δράσεων 

των επενδυτών, καθώς και η εµπειρία τους στη αξιολόγηση των µηνυµάτων τη 

αγοράς. Όπως ήδη αναφέραµε ακόµη και αν υπάρχουν οι σωστές και κατάλληλες 

πληροφορίες η υπόθεση της ορθολογικής αντίδρασης δεν ισχύει πάντοτε, αλλά 

εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες της οικονοµίας και από την αγορά στην 

οποία αναφερόµαστε.  

 

1.3.3 Το πρόβληµα αντιπροσώπευσης 
 

      Μία από τις προϋποθέσεις που τέθηκε στη αρχή του κεφαλαίου σε σχέση µε τη 

λειτουργία της θεωρίας για την πειθαρχία στην αγορά ήταν η απουσία του 

προβλήµατος αντιπροσώπευσης “principal-agent problem”. Το πρόβληµα είχε ήδη 

επισηµανθεί από τον “Adam Smith”, ο οποίος έλεγε ότι οι διευθυντές συµµετοχικών 

εταιρειών “joint stock companies”, δεν διαχειρίζονται τα δικά τους χρήµατα, αλλά 

χρήµατα τρίτων. Έτσι, είναι αναµενόµενο ότι δεν θα φροντίζουν για αυτά: «Οι 

διευθυντές αυτών των επιχειρήσεων, όµως, όντας οι διαχειριστές των χρηµάτων 

άλλων και όχι δικών τους, δεν αναµένεται να τα προσέχουν µε την ίδια αγωνιώδη 

επαγρύπνηση µε την οποία τα προσέχουν οι συνέταιροι σε µια συµµετοχική 

εταιρεία». Αδιαφορία και σπατάλη ενδεχοµένως να υπερισχύουν στη διοίκηση των 

εταιρειών αυτών.98 

                                                 
97 Tsatsaronis (2004) 
98 Smith (1981) 
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      H πειθαρχία στην αγορά έχει καταφέρει ως σήµερα να περιορίσει, αλλά όχι να 

εξουδετερώσει πλήρως, το κόστος αντιπροσώπευσης. Η επίτευξη µείωσης του 

κόστους αντιπροσώπευσης αντισταθµίζει, σε ικανοποιητικό βαθµό, το µειονέκτηµα 

του διαχωρισµού ιδιοκτησίας-διοίκησης. Επιπλέον µείωση του κόστους 

αντιπροσώπευσης µπορεί να επιτευχθεί από τους ελέγχους που διενεργούν οι 

εποπτικές αρχές. Υπάρχουν εµπειρικές µελέτες που δείχνουν ότι αυτοί οι έλεγχοι 

αποκαλύπτουν πληροφορίες που δεν είναι γνωστές στην αγορά.99 

 

1.3.4 Η υποχρεωτική έκδοση τίτλων µειωµένης εξασφάλισης 
 
      Η υποχρεωτική έκδοση τίτλων µειωµένης εξασφάλισης είναι ο µηχανισµός πάνω 

στον οποίο στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό η πειθαρχία των τραπεζών στην αγορά. Ο 

λόγος είναι ότι οι κάτοχοι τίτλων µειωµένης εξασφάλισης, λόγω της κατάταξης που 

έχουν στην εξόφληση των απαιτήσεών τους, µετά από τους καταθέτες και τους 

κατόχους “senior” οµολόγων, έχουν ισχυρό κίνητρο να παρακολουθούν την ανάληψη 

κινδύνων από την τράπεζα της οποίας τους τίτλους κατέχουν. Με δεδοµένο ότι δεν 

επωφελούνται από την άνοδο των κερδών, είναι αναµενόµενο ότι επιθυµούν τον 

περιορισµό στην ανάληψη κινδύνων. Είναι βέβαια αντιληπτό, ότι η εξουσία των 

κατόχων τίτλων µειωµένης εξασφάλισης επί της διοίκησης είναι περιορισµένη. Έτσι, 

έχει προταθεί οι τίτλοι αυτοί να φέρουν ορισµένα χαρακτηριστικά, προκειµένου να 

δυναµώσουν την επίδραση των επενδυτών µειωµένης εξασφάλισης στη διαδικασία 

της πειθαρχίας. Τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να είναι δικαιώµατα πώλησης “put 

options”, µε βάση τα οποία οι κάτοχοι των τίτλων έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την 

πρόωρη αποπληρωµή τους, όπως και η µετατρεψιµότητα των τίτλων σε µετοχές. 

Πρόσφατα προτάθηκαν και άνω όρια “caps” στο περιθώριο “spread” πάνω από τα 

κρατικά οµόλογα µε το οποίο έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται οι τράπεζες, 

προκειµένου να τεθούν περιορισµοί στη χρηµατοδότηση των τραπεζών που 

θεωρούνται υψηλού κινδύνου.  

      Η αποστροφή κινδύνου “risk aversion” των εποπτικών αρχών, η οποία 

προκαλείται από την πιθανότητα διατάραξης του πιστωτικού συστήµατος, πιστεύεται 

ότι έχει ως αποτέλεσµα την ταύτιση των συµφερόντων τους µε αυτά των επενδυτών-

κατόχων τίτλων.100 Στην πράξη ωστόσο, τα συµφέροντα των οµάδων αυτών δεν είναι 

                                                 
99  Bliss (2004) 
100  Gropp (2004) 
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πάντα εναρµονισµένα και πάντως οι δύο αυτοί παράγοντες δεν αντιµετωπίζουν τον 

ίδιο βαθµό κινδύνου, καθώς στους εκδιδόµενους τίτλους ο αναλαµβανόµενος από την 

τράπεζα κίνδυνος λαµβάνεται υπόψη στην τιµή που πληρώνουν οι οµολογιούχοι και 

συνεπώς οι τελευταίοι «αποζηµιώνονται» για αυτόν. Επιπροσθέτως, η πιθανότητα 

εποπτικής παρέµβασης για τυχόν προβληµατικές τράπεζες έχει ενσωµατωθεί στις 

τιµές των τίτλων µειωµένης εξασφάλισης.101 

      Στα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων αντίθετα, οι τράπεζες δεν πληρώνουν ποσά 

προσαρµοσµένα στους αναλαµβανόµενους από αυτές κινδύνους, µε αποτέλεσµα τη 

διάχυση κινδύνου (externalities) στο πιστωτικό σύστηµα. Επιπλέον, αν µία τράπεζα 

οδεύει προς τη χρεοκοπία, οι κάτοχοι των τίτλων µειωµένης εξασφάλισης αντιδρούν 

όπως οι µέτοχοι, δηλαδή αδιαφορούν αν η διοίκηση εµπλακεί σε αυξηµένου κινδύνου 

επενδυτικές στρατηγικές.102 

      Γενικότερα, πάντως αναγνωρίζεται ότι προϋπόθεση για τη χρησιµοποίηση αυτών 

των τίτλων στη λειτουργία της έµµεσης πειθαρχίας στην αγορά, είναι να υπάρχει 

ζήτηση για αυτούς και οι αγοραστές τους να είναι έµπειροι επενδυτές. Επίσης, η 

επίτευξη της έµµεσης πειθαρχίας στην αγορά συναρτάται και από ορισµένες άλλες 

προϋποθέσεις, όπως η διάθεση τίτλων στο ευρύ κοινό, η ρευστότητα των αγορών, η 

συχνότητα και η διάρκεια των εκδόσεων τίτλων µειωµένης εξασφάλισης και τέλος, η 

δυνατότητα απορρόφησης τους από τις αγορές. Όσο για τις τιµές των οµολόγων 

αυτών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πειθάρχηση της αγοράς, εφόσον οι 

εποπτικές αρχές δεν ακολουθούν ανεκτική πολιτική ή πολιτική προστασίας 

“regulatory forbearance” απέναντι στις προβληµατικές τράπεζες. Πάντως απαιτείται 

προσοχή στη χρήση τους γιατί οι αποδόσεις τους δεν περιλαµβάνουν µόνο πριµ 

κινδύνου αλλά πολλές φορές και πριµ ρευστότητας.103 

      Μια σχετικά πρόσφατη έκθεση της “Επιτροπής της Βασιλείας”, που στηρίχθηκε 

σε εµπειρικά στοιχεία από τις εκδόσεις τίτλων µειωµένης εξασφάλισης στις 

κεφαλαιαγορές των χωρών-µελών της “Ε.Ε.”, αποδεικνύει ότι ορισµένες από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται πάντοτε στην πράξη. Έτσι, αν και η έκδοση 

τίτλων µειωµένης εξασφάλισης είναι µια διαδεδοµένη πρακτική στην “Ε.Ε.”, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων δεν εκπληρώνεται το κριτήριο της µεγάλης 

διασποράς των τίτλων αυτών στο ευρύ κοινό. Ενδεικτικό της τάσης αυτής είναι ενώ 

                                                 
101 Tsatsaronis (2004) 
102 Bliss (2004), Rochet (2004), Bliss & Flannery (2001) 
103 Rochet (2004) 
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το διάστηµα 1990-2001, έγιναν 4.000 τέτοιες εκδόσεις, το 50% αυτών εκδόθηκαν από 

µικρές, δηµόσιου χαρακτήρα, αποταµιευτικές τράπεζες στη Γερµανία, οι οποίες 

διέθεσαν τους τίτλους αυτούς µε ιδιωτική τοποθέτηση. Επίσης, η συχνότητα και η 

διάρκεια των εκδόσεων αυτών δεν κυµάνθηκε στα επιθυµητά χρονικά επίπεδα, 

παρόλο που η εισαγωγή του ευρώ βοήθησε τις αγορές των µικρότερων χωρών της 

“Ε.Ε.” να αποκτήσουν µεγαλύτερη ρευστότητα, µειώνοντας το κόστος έκδοσης και 

διευρύνοντας την επενδυτική βάση. Συγκεκριµένα, η µελέτη αναφέρει ότι η 

συχνότητα των εκδόσεων είναι λιγότερες των δύο ανά έτος, αντί για τέσσερις 

τουλάχιστον, ενώ και η αρχική τους διάρκεια ξεπερνάει, κατά πολύ την ενδεδειγµένη 

διάρκεια των δύο χρόνων. Το γενικότερο συµπέρασµα της µελέτης είναι ότι η 

πειθαρχία στην αγορά µπορεί να εφαρµοστεί αρχικά µόνο για µεγάλους τραπεζικούς 

οργανισµούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα µικρό τµήµα του συνολικού πιστωτικού 

τοµέα της “Ε.Ε.”.104 

 

1.3.5 Ο προσδιορισµός του συστηµικού κινδύνου 
 
      Η πειθαρχία στην αγορά δεν είναι αποτελεσµατική στον περιορισµό του κινδύνου 

που συνολικά αναλαµβάνεται από το σύστηµα, αλλά µόνο στο να περιορίσει τον 

υπερβολικό κίνδυνο ανά επιχείρηση. Οι αγορές αδυνατούν να προσδιορίσουν και να 

περιορίσουν την υπερβολική έκθεση σε κίνδυνο του οικονοµικού συστήµατος ως 

σύνολο. Αποδείξεις για αυτό υπάρχουν στην οικονοµική ιστορία, σε πολλές από τις 

κρίσεις που έχουν συµβεί στο παρελθόν, αλλά κυρίως στη χρηµατοπιστωτική κρίση 

που αντιµετωπίζουµε σήµερα, απόρροια της απελευθέρωσης των οικονοµικών 

συστηµάτων πολλών χωρών.105 

      Ο βασικός λόγος για αυτές τις κρίσεις δεν ήταν η αδυναµία µερικών τραπεζών 

που επηρέασε όλο το σύστηµα, αλλά η δηµιουργία ανοιγµάτων που λίγο-πολύ 

µοιραζόταν όλο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ανοίγµατα που σχετίζονταν µε 

µακροοικονοµικούς παράγοντες, που µε τη σειρά τους σχετίζονταν µε τις 

διακυµάνσεις του οικονοµικού κύκλου. Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι 

αγορές αδυνατούν να προσδιορίσουν το συνολικό κίνδυνο στο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα είναι η δυσκολία αντίληψης της «χρονικής διάστασης» του κινδύνου, σε 

σχέση µε τον µέσο αναλαµβανόµενο κίνδυνο από το σύνολο των επιχειρήσεων.106 Με 

                                                 
104 Rochet (2004) 
105 Kindleberger (2000) 
106 Knight (2004) 
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άλλα λόγια είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί ο κίνδυνος που αναλαµβάνει µία 

επιχείρηση όταν όλες οι επιχειρήσεις αναλαµβάνουν υψηλότερα επίπεδα κινδύνου, 

οπότε όλο το σύστηµα παρουσιάζεται ως φυσιολογικό από αυτή την άποψη, αλλά ως 

σύνολο γίνεται πολύ πιο επικίνδυνο.  

      Η αδυναµία προσδιορισµού του συστηµικού κινδύνου συναρτάται επίσης, µε τα 

κίνητρα ανάληψης κινδύνου από τους επιµέρους οικονοµικούς παράγοντες. Πράξεις 

που για κάθε επιµέρους επιχείρηση µπορεί να είναι απόλυτα δικαιολογηµένες, όταν 

αποτελούν πρακτική για το σύνολο ενός κλάδου ή µίας οικονοµίας µπορεί να 

παράγουν ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, σε ανοδικές φάσεις του 

οικονοµικού κύκλου ο φόβος απώλειας κερδών µπορεί να κάνει τις επιχειρήσεις να 

ξεχάσουν πρόσκαιρα την αποστροφή τους προς τον κίνδυνο και να προκαλέσει 

υπερέκθεση τους σε παράγοντες κινδύνου, όπως η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, 

η άνοδος στις τιµές περιουσιακών στοιχείων και η αύξηση δαπανών σε µη 

διατηρήσιµα επίπεδα. Η δηµιουργία προσδοκιών «για σταθερή αύξηση της ευηµερίας 

και των ακαθάριστων κερδών, κάνει την κερδοσκοπία στα χαρτοφυλάκια 

ελκυστικότερη. Τα πιστωτικά ιδρύµατα αποδέχονται µια διάρθρωση υποχρεώσεων 

που µειώνουν τη ρευστότητα τους, η οποία θα είχε απορριφθεί υπό κανονικές 

συνθήκες».107 

      Το αποτέλεσµα είναι ότι σε καθοδικές φάσεις του κύκλου, οι λογικές σε ατοµικό 

επίπεδο, περικοπές δαπανών γενικεύονται δηµιουργώντας γενικότερη οικονοµική 

δυσπραγία. Αυτό επιβεβαιώνεται κι από τις κυκλικές κινήσεις “patterns” των 

διαβαθµίσεων “credit ratings” των οίκων αξιολόγησης, τις τιµές των οµολόγων, αλλά 

κι από άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων. 

Αυτά τα µέτρα απεικονίζουν το σχετικό κίνδυνο σε δεδοµένη χρονική στιγµή. 

∆ιαχρονικά όµως τείνουν να κινούνται ταυτόχρονα προς την ίδια ανοδική ή 

κατεύθυνση και συχνά συγχρόνως µε τη φάση του οικονοµικού κύκλου. Αυτή η 

συστηµατική κίνηση προς µία κατεύθυνση δείχνει άλλοτε υποεκτίµηση και άλλοτε 

υπερεκτίµηση του πραγµατικού κινδύνου, λόγω γενικευµένης ευφορίας ή 

απαισιοδοξίας, αντίστοιχα, για τις µελλοντικές προοπτικές.108 

 

 

 

                                                 
107 Kindleberger (2000) 
108 Tsatsaronis (2004) 
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1.3.6 Η πειθαρχία της αγοράς στις αναδυόµενες οικονοµίες 
 

      Η παραπάνω ανάλυση εξέτασε το ρόλο της πειθαρχίας της αγοράς στη διαφύλαξη 

της ισορροπίας του τραπεζικού συστήµατος, εστιάζοντας στις ανεπτυγµένες αγορές 

των ΗΠΑ και της Ε.Ε. Όµως, η λειτουργία της πειθαρχίας της αγοράς δεν µπορεί να 

είναι το ίδιο αυτονόητη σε οικονοµίες µε διαφορετικό θεσµικό περιβάλλον, 

µικρότερη ανάπτυξη των αγορών και λιγότερο εκλεπτυσµένη επιχειρηµατική 

συµπεριφορά. Όπως ορθά τονίζει ο “Coase”, «η αποτελεσµατικότητα του 

οικονοµικού συστήµατος εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, στο πως συµπεριφέρονται οι 

διάφοροι οργανισµοί, ιδιαίτερα οι σύγχρονες επιχειρήσεις».109 

      Η πειθαρχία στις αναδυόµενες οικονοµίες παρουσιάζει επιπλέον προβλήµατα, σε 

σχέση µε τις ανεπτυγµένες οικονοµίες, για το λόγο ότι η ικανότητα των παραγόντων 

της αγοράς να παρακολουθούν και να επιβάλλουν πειθαρχία στις τράπεζες 

προϋποθέτει την ύπαρξη ώριµων, µε υψηλή ρευστότητα αγορών, στις οποίες οι τιµές 

και οι διακινούµενες ποσότητες αξιόγραφων προσφέρουν χρήσιµη πληροφόρηση για 

την κατάσταση των επιχειρήσεων.110 Στις αναδυόµενες οικονοµίες τα 

διαπραγµατεύσιµα αξιόγραφα είναι πιο σπάνια, σε σχέση µε τις «ώριµες» αγορές, εν 

µέρει λόγω του µικρότερου µεγέθους των επιχειρήσεων και του υψηλότερου κόστους 

συναλλαγών. Επιπλέον, σε τέτοιες οικονοµίες η δευτερογενής αγορά αξιόγραφων δεν 

είναι συνήθως ανεπτυγµένη µε αποτέλεσµα οι τιµές και οι ποσότητες που 

διακινούνται να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο για την επιβολή 

πειθαρχίας.  

      Ένα άλλο πρόσκοµµα στην πειθαρχία της αγοράς είναι και η φυσιογνωµία του 

τραπεζικού συστήµατος στις οικονοµίες αυτές. Ο τραπεζικός τοµέας ανήκει στην 

πλειονότητα του στο κράτος, µε συνέπεια οι µέτοχοι να µην µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την πειθαρχία των τραπεζών. Επιπλέον, ο κρατικός χαρακτήρας 

των τραπεζών εκλαµβάνεται ως έµµεση κρατική εγγύηση που οφείλεται στο µέγεθος 

τους, στη συστηµική τους επίδραση αλλά και στο ρόλο που παίζουν στον δανεισµό 

του κράτους. Η προστασία των ελεγκτικών µηχανισµών προς τις κρατικές τράπεζες 

σε περιόδους κρίσεων, µπορεί να οδηγήσει σε γενικότερη χαλάρωση των κανόνων 

εποπτείας, µε καταστρεπτικά αποτελέσµατα για την αξιοπιστία του συστήµατος. Η 

πειθαρχία στην αγορά υποσκάπτεται και από πολιτικές προστασίας από την πτώχευση 

                                                 
109 Coase (1994) 
110 Levy-Yeyati et. al. (2004) 
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υπέρ των µεγάλων πιστωτικών ιδρυµάτων, πολιτικές που κυριαρχούν στις 

αναπτυσσόµενες χώρες, µε συνέπεια το κίνητρο των µετόχων για παρακολούθηση 

των τραπεζών να ατονεί. Τις ίδιες συνέπειες, ως προς τους καταθέτες, αυτή τη φορά 

έχουν και τα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων. Τέλος, για να είναι αποτελεσµατική η 

πειθαρχία στην αγορά οι συµµετέχοντες θα πρέπει να έχουν έγκαιρη και έγκυρη 

πληροφόρηση, σηµείο στο οποίο οι αναδυόµενες οικονοµίες έχουν αδυναµία.111 

      Χωρίς να αγνοείται το θεσµικό πλαίσιο, ο κύριος ίσως παράγοντας που επηρεάζει 

την πειθαρχία στην αγορά στις αναδυόµενες οικονοµίες, είναι ο συστηµικός κίνδυνος 

µαζί µε αυτόν που σχετίζεται µε την ιδιαιτερότητα της συγκεκριµένης χώρας. Σχετικά 

µεγάλα σοκ στην οικονοµία, συνδυαζόµενα µε την εξάρτηση από τις διεθνείς ροές 

κεφαλαίων, προκαλούν µεγάλες διακυµάνσεις στην παραγωγή και έντονη τάση για 

υφέσεις. Αυτές µε τη σειρά τους χειροτερεύουν τη δυνατότητα αποπληρωµής των 

δανειζόµενων και κατά συνέπεια τη φερεγγυότητα των τραπεζών. Παράλληλα, στις 

χώρες αυτές µε ασταθή νοµισµατική κατάσταση, οι επενδυτές µετατρέπουν τις 

αποταµιεύσεις τους σε σκληρό νόµισµα (δολάρια ή Ευρώ) ή αν αυτό δεν επιτρέπεται, 

τις µεταφέρουν στο εξωτερικό, µε αποτέλεσµα την αύξηση της αστάθειας στο 

σύστηµα. Οι παράγοντες αυτοί επισκιάζουν τα θεµελιώδη µεγέθη των τραπεζών όσο 

καλά και αν είναι αφού οι καταθέτες και επενδυτές αντιδρούν στην αύξηση του 

συστηµικού κινδύνου, ο οποίος επιδρά και στις αναµενόµενες µεταβολές των 

µελλοντικών θεµελιωδών µεγεθών. Τα παραπάνω δεν δείχνουν έλλειψη της 

πειθαρχίας στην αγορά στις αναδυόµενες οικονοµίες, αλλά κυρίως, ανταπόκριση σε 

περισσότερους παράγοντες κινδύνου που στις αγορές αυτές εξαρτώνται από το 

µακροοικονοµικό περιβάλλον. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η µόνη λύση των 

διοικήσεων των τραπεζών είναι να ελαχιστοποιήσουν – όσο είναι δυνατό – την 

έκθεση της τράπεζας σε συστηµικούς κινδύνους. 

 
2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
“IFRS” 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
      Πριν την εφαρµογή των “IFRS”, υπήρχε εµφανής έλλειψη συνοχής στον τρόπο 

που καταρτίζονταν οι οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων τόσο στο τοπικό 

επίπεδο σε κάθε χώρα όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Ανάλογα µε τον βαθµό 

                                                 
111 Levy-Yeyati et. al. (2004) 
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ανάπτυξης, οικονοµικής προόδου, πολιτικού συστήµατος και γενικότερης αντίληψης 

του ρόλου της λογιστικής, σε κάθε χώρα υπήρχαν και αντίστοιχα λογιστικά 

συστήµατα και πρότυπα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι οικονοµικές καταστάσεις να 

είναι, αλλού περισσότερο αλλού λιγότερο, ασαφείς, δυσνόητες, µη συγκρίσιµες 

µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων, παραπλανητικές πολλές φορές και γενικότερα δεν 

εµφάνιζαν πάντοτε την πραγµατική οικονοµική εικόνα (δηλαδή την εύλογη αξία) των 

επιχειρήσεων.112 

      Με την αλλαγή φιλοσοφίας που υιοθετήθηκε µε την εφαρµογή των “IFRS”, οι 

οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών δεν καταρτίζονται πλέον στο ιστορικό 

κόστος των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους, αλλά στην εύλογη 

(πραγµατική) αξία αυτών των στοιχείων. Αυτή η αλλαγή θεωρείται ότι βοήθησε 

σηµαντικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων των 

τραπεζών και έδωσε σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξή τους. Ο επαναπροσδιορισµός 

των αξιών των στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, κυρίως δε των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων µακροχρόνιας διάρκειας “long lived fixed assets”, από την 

1/1/2005 αύξησε σηµαντικά το σύνολο του ενεργητικού των τραπεζών σε πολλές 

χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, καθώς και την λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων 

των επιχειρήσεων.113 Αυτό συνέβη γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις η πραγµατική 

αξία των παγίων των επιχειρήσεων υπερέβαινε την ιστορική τους αξία (πολλά πάγια 

είχαν ήδη αποσβεστεί και ήταν καταγεγραµµένα στα βιβλία των τραπεζών µε 

ελάχιστη αξία, ενώ η πραγµατική σηµερινή τους αξία ήταν πολύ µεγαλύτερη). Από 

την άλλη πλευρά, η αξία πολλών από τα στοιχεία του παθητικού των επιχειρήσεων 

επίσης επαναπροσδιορίστηκε, πολλές φορές αυξητικά, όπως συνέβη µε την 

αναγνώριση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων έναντι των ασφαλιστικών ταµείων 

εγγυηµένων παροχών των εργαζοµένων τους.114  

      Στον τοµέα των τραπεζών, η εφαρµογή των “IFRS” έδωσε επίσης και τη 

δυνατότητα στις τράπεζες να προσελκύσουν σηµαντικά κεφάλαια (ίδια και ξένα) και 

να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και το µέγεθος τους διεθνώς µέσω 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου η εφαρµογή 

των “IFRS” από τις εισηγµένες επιχειρήσεις έδωσε τη δυνατότητα στους ξένους 

θεσµικούς επενδυτές να επενδύσουν µαζικά στο Χρηµατιστήριο Αθηνών “ΧΑΑ”, µε 

                                                 
112 Κοντός (2007) 
113 Emporiki Bank (2006) 
114 Emporiki Bank (2005-2006) 
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αποτέλεσµα σήµερα άνω του 50% της χρηµατιστηριακής αξίας των εισηγµένων 

επιχειρήσεων να ανήκει σε ξένους.115 Έδωσε επίσης τη δυνατότητα σε ξένες τράπεζες 

να αγοράσουν Ελληνικές τράπεζες (εξαγορά “Emporiki Bank” από την Γαλλική 

“Credit Agricole”), ενώ το σύνολο των µεγάλων Ελληνικών τραπεζών επεκτείνεται 

σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και όχι µόνο.116 Συγχρόνως, µια 

σηµαντική επίπτωση της ποιοτικής πληροφόρησης που λαµβάνουν οι χρήστες 

(επενδυτές, µέτοχοι, πελάτες) από τις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και 

των τραπεζών, είναι η µείωση του κόστους των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων τους, 

που είναι αποτέλεσµα της µείωσης της αβεβαιότητας και των περιθωρίων κινδύνου 

στα επιτόκια και τις ζητούµενες αποδόσεις για άντληση ιδίων κεφαλαίων από το 

Χρηµατιστήριο. 

      Όµως, σύµφωνα µε τον ∆ιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας κ. “Γκαργκάνα” 

(2007), παρά την µεγάλη ωφέλεια που εµφανίζονται να έχουν τα “IFRS” στην 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων που τα εφάρµοσαν και στην Ελληνική και την 

παγκόσµια οικονοµία, δεν κατάφεραν να δώσουν αξιόπιστη λύση στον λογιστικό 

χειρισµό µεταβαλλόµενων αξιών σύνθετων χρηµατοοικονοµικών µέσων, όπως τα 

παράγωγα και διάφορες κατηγορίες δανείων υψηλού κινδύνου, τα οποία καλύπτουν 

και το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών αλλά και του ενεργητικού των τραπεζών στις 

σύγχρονες οικονοµίες. Συγκεκριµένα, µετά τις τελευταίες εξελίξεις στην παγκόσµια 

οικονοµία και το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα των ΗΠΑ, έγινε εµφανής η αδυναµία 

των πιστωτικών ιδρυµάτων να αποτιµήσουν αξιόπιστα συγκεκριµένα σύνθετα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπως τα λεγόµενα δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

“structured products”, λόγω της πολυπλοκότητας τους αλλά και της αβεβαιότητας της 

εξέλιξης των βασικών µεταβλητών που προσδιορίζουν την πραγµατική τους αξία σε 

κάθε περίοδο. Έχει ως εκ τούτου δηµιουργηθεί µεγάλη αβεβαιότητα στην αγορά για 

ντο κατά πόσο θα είναι αξιόπιστες οι οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών που 

άρχισαν να δηµοσιεύονται από το πρώτο τρίµηνο του 2008. 117  

      Ειδικότερα, η εµπειρία της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής κρίσης που άρχισε τον 

Ιούλιο του 2007 και συνεχίζεται έως σήµερα, µας δείχνει πως τα αποτελέσµατα από 

την εφαρµογή των “IFRS” στις τράπεζες δεν ήταν όλα εποικοδοµητικά. Σχετικά 

διαπιστώθηκε ότι: α) Η ίδια η εφαρµογή των “IFRS” δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει 

                                                 
115 Χρηµατιστήριο Αθηνών (2009) 
116 JP Morgan (2008) 
117 Evans E., Bloomberg News, (2008) 
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την κρίση, αφού η αποτίµηση κύριων χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποτελούσαν 

σηµαντικό µέρος του ενεργητικού πολλών τραπεζών δεν ήταν ικανοποιητική. β) 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτω από ορισµένες συνθήκες εξαιρετικά περιορισµένης 

ρευστότητας σε βασικές χρηµατοοικονοµικές αγορές, η εφαρµογή των “IFRS” και 

ιδιαίτερα της αρχής της αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών µε 

βάση την πραγµατική τους αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις αγορές σε κάθε 

στιγµή (mark to market), συνέβαλε στην περαιτέρω επιδείνωση και όχι στην 

εξοµάλυνση της κρίσης.118 

 

2.2 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ “IFRS”  ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
 
      Όσον αφορά την εφαρµογή των “IFRS”, η χρηµατοοικονοµική κρίση έφερε στο 

προσκήνιο αφενός τις δυσκολίες που προκύπτουν από την προσπάθεια εφαρµογής 

των “IFRS” σε περιόδους κατά τις οποίες οι αγορές (π.χ. οµολόγων, µετοχών, 

ακινήτων, κ.α.) βρίσκονται σε κρίση και επιβαρύνονται µε έντονα προβλήµατα 

ρευστότητας και αφετέρου θέµατα που προκύπτουν όσον αφορά τις προσδοκίες που 

υπάρχουν για τη δυνατότητα αποφυγής των ανωτέρω κρίσεων µε την αποτελεσµατική 

εφαρµογή των “IFRS”.  

      Όσον αφορά το 1ο θέµα, µε την υιοθέτηση των “IFRS” και την αποτίµηση των 

περιουσιακών στοιχείων στην πραγµατική τους αξία την δεδοµένη στιγµή της 

κατάρτισης του ισολογισµού “mark-to-market”, εµφανίζονται σε ακραίες 

καταστάσεις όπως η σηµερινή, µεγάλες ζηµίες για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, οι 

ζηµίες αυτές έλαβαν στην τρέχουσα κρίση τόσο µεγάλες διαστάσεις που δεν δίνουν 

τον απαραίτητο χρόνο στις τράπεζες για να πραγµατοποιήσουν τους κατάλληλους 

ελιγµούς που θα εξισορροπούσαν ευκολότερα την κατάσταση. Αποτέλεσµα είναι 

αυτό που είδαµε στην περίπτωση των µεγάλων τραπεζών των ΗΠΑ και της Ευρώπης, 

οι οποίες αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε τεράστιες διαγραφές επισφαλών 

απαιτήσεων, τιµολογώντας αυτές τις απαιτήσεις στις τιµές που έδιναν οι αγορές στην 

περίοδο της κρίσης. Όταν δηλαδή όλοι ήθελαν να πουλήσουν αλλά οι αγοραστές 

είχαν εξαφανιστεί. Έτσι, οδηγηθήκαµε στην εσπευσµένη πώληση της “Bear Stearns” 

µε τη βοήθεια της “FED”, ενώ άλλες µεγάλες τράπεζες κατέφυγαν σε υπέρµετρες 

αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων σε όρους εξαιρετικά επιζήµιους για τους υπάρχοντες 

µετόχους, όπως έχουµε αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο. 

                                                 
118 Teitelbaum (2008) 
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      Το ερώτηµα είναι τώρα µήπως η εφαρµογή των “IFRS” σε περίοδο κρίσης 

εµποδίσει την έξοδο από την κρίση; Λόγω της ύφεσης οι αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων στον τοµέα των ακινήτων και σε πολλές αγορές οµολόγων και µετοχών 

έχουν πέσει σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Έχουν δηµιουργηθεί σηµαντικές υπό-αξίες που 

αν καταγραφούν και παρουσιαστούν στις οικονοµικές καταστάσεις θα 

δηµιουργήσουν πρόσθετα προβλήµατα. Αυτό θα συµβεί διότι οι αξίες που 

διαµορφώνονται στην αγορά σε περιόδους κρίσης δεν θα παρουσιάζουν, κατά 

κανόνα, την πραγµατική αξία των περιουσιακών στοιχείων (αφού η υπέρ-αντίδραση 

της αγοράς συµβάλει στην µεγάλη µείωση των αξιών).119 Στις περιπτώσεις αυτές οι 

χρήστες δεν θα έχουν τη σωστή πληροφόρηση πράγµα που οδηγεί συνήθως σε 

συνέχιση και εµβάθυνση της κρίσης καθώς οι µεγάλες ζηµιές µειώνουν ακόµη 

περισσότερο την αξιοπιστία και την εµπιστοσύνη του κοινού στα Πιστωτικά 

Ιδρύµατα.  

      Όσον αφορά στο 2ο θέµα, η σωστή εφαρµογή των “IFRS” θα µπορούσε πράγµατι 

να είχε βοηθήσει στην αποτροπή της κρίσης, αν ο υπολογισµός της πραγµατικής 

αξίας των χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων που προαναφέρθηκαν είχε γίνει µε 

επαρκή τιµολόγηση των πιστωτικών κινδύνων που υπεισέρχονταν στις διάφορες 

αγορές. Όµως, αυτό δεν έγινε και η κρίση είναι σήµερα γεγονός. Υπαίτιοι για την 

εξέλιξη αυτή είναι τόσο τα Πιστωτικά Ιδρύµατα όσο και τα “Rating Agencies”, όπως 

υποστηρίζει και ο πρόεδρος του International Accounting Standards Board “IASB”, 

κ. “Tweedee David”. 

      Γενικά, ο “IASB” επεδίωξε τη δηµιουργία προτύπων που να καλύπτουν όλα τα 

θέµατα που έχουν να κάνουν µε την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Ο τρόπος 

παρουσίασης επιδιώκεται να είναι τέτοιος ώστε να προβάλλονται τα ποιοτικά 

στοιχεία και οι πραγµατικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, 

µε λεπτοµερειακή εµφάνιση των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και της 

λογιστικής µεθοδολογίας µε την πρέπουσα διαφάνεια ώστε πάντα να προάγεται η 

αλήθεια και να ενισχύεται η εµπιστοσύνη των χρηστών. Σε όλα τα πρότυπα και στην 

αντιµετώπιση κάθε περιουσιακού στοιχείου ο “IASB” επιδιώκει τη χρήση της 

πραγµατικής (εύλογης) αξίας των περιουσιακών στοιχείων και προτείνει 

συγκεκριµένους τρόπους µε τους οποίους προσδιορίζεται κάθε φορά αυτή η 

                                                 
119 Teitelbaum (2008) 
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πραγµατική αξία. Θεωρεί δε, ότι αυτό είναι το πιο αποτελεσµατικό εργαλείο το οποίο 

θα πρέπει να χρησιµοποιείται για να προάγει την διαφάνεια και αξιοπιστία στις 

οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

      Η κάθε επιχείρηση είχε την δυνατότητα µε την υιοθέτηση των “IFRS” να επιλέξει 

έναν τρόπο αξιολόγησης των περιουσιακών της στοιχείων τον οποίο θα διατηρήσει 

καθ’ όλη τη διάρκεια ωφέλιµης ζωής του κάθε στοιχείου, µέχρι την τελική του 

απόσβεση οπότε και δεν θα παρέχει πλέον οικονοµικά οφέλη στην επιχείρηση. Το 

πρόβληµα βέβαια που δηµιουργείται είναι ότι για πολλά στοιχεία του ενεργητικού και 

του παθητικού των επιχειρήσεων δεν υπάρχουν αρκετά αναπτυγµένες αγορές για να 

µπορεί να καθοριστεί µε επάρκεια η εύλογη αξία τους. Επίσης, οι τρόποι µε τους 

οποίους καθορίζεται από τα πρότυπα η εύλογη αξία σε περίπτωση ανυπαρξίας 

αγορών δεν µπορεί να είναι πάντοτε σαφώς προσδιορισµένοι, ακριβείς και δεν 

εξασφαλίζεται ότι µπορεί πάντα να εφαρµόζονται ισότιµα από όλες τις επιχειρήσεις. 

Στα πλαίσια αυτά κόµη πιο δύσκολη γίνεται η χρήση της εύλογης αξίας για την 

εκτίµηση των αξιών σε περιόδους οικονοµικής κρίσης ή υπερβολικής ανάπτυξης των 

αγορών, όπως ήδη προαναφέρθηκε. 

      Σχετικά, ο  κ. “Ben S. Bernanke”, διοικητής της “FED”, φαίνεται να αναγνωρίζει 

το πρόβληµα ότι η “mark-to-market” λογιστική, δηλαδή η παρουσίαση των 

περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων ή των τραπεζών στην αξία που έχουν 

κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού, έχει δηµιουργήσει 

αποσταθεροποιητικές τάσεις στις αγορές, αποτέλεσµα των οποίων ήταν οι τεράστιες 

αποµειώσεις και η αναγκαστική πώληση περιουσιακών στοιχείων σε αξία 

χαµηλότερη της πραγµατικής, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω πτώση των αγορών. 

Συνεπώς σε καταστάσεις µεγάλων κρίσεων, όπως η χρηµατοοικονοµική κρίση 2007-

2009, ίσως να πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες αλλαγές στον τρόπο εκτίµησης της 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων.120 Σηµειώνεται ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται ήδη 

από τα “IFRS”. Τα τελευταία δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

χρησιµοποιούν δικά τους υποδείγµατα εκτίµησης και αξιολόγησης της αξίας τέτοιων 

περιουσιακών στοιχείων, εφόσον µπορούν να αποδείξουν αξιόπιστα πως αυτά τα 

υποδείγµατα εκτιµούν πράγµατι την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού της επιχείρησης. Η τελευταία όµως δυνατότητα όπως εφαρµόζεται, 

στην πράξη αντιτίθεται στην αρχική φιλοσοφία των προτύπων για µια ενοποιηµένη 

                                                 
120 Bernanke (2008) 
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αγορά όπου οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων θα έχουν τη 

δυνατότητα να συγκρίνουν αξιόπιστα τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

κάθε επιχείρησης. Η δυνατότητα της ερµηνείας και σύγκρισης χάνεται στα 

διαφοροποιηµένα υποδείγµατα που µπορεί να χρησιµοποιεί η κάθε επιχείρηση. 

      Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, ο κ. “Tweedee David”, πρόεδρος του International 

Accounting Standards Board “IASB”, υπερασπίζει τις αρχές των “IFRS” απαντώντας 

στους επικριτές όσον αφορά την αξιοπιστία τους και την ικανοποιητική εφαρµογή 

τους σε περιόδους κρίσεων σε βασικές αγορές. Συγκεκριµένα υποστηρίζει ότι «αν 

κάποιος πιστεύει πως οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εκτιµηθεί 

σωστά, θεωρώντας, για παράδειγµα, πως η τιµή τους στην αγορά είναι µικρότερη από 

την πραγµατική τους τιµή, τότε το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να προχωρήσει 

σε αγορές αυτών των περιουσιακών στοιχείων, επαναφέροντας την αγορά στα 

κανονικά της επίπεδα, αν έχει πράγµατι δίκιο». Προσθέτει επίσης, πως το µόνο 

πράγµα που κάνουν τα “IFRS” και η “mark-to-market” αποτίµηση είναι να 

εφαρµόζουν αυτό που λένε οι αγορές και όχι να προσπαθούν να εκτιµήσουν τι θα 

έπρεπε να λένε. Αν οι αγορές έχουν πέσει, το ίδιο θα κάνουν και οι τιµές των 

περιουσιακών στοιχείων που αυτές εµπορεύονται. ∆εν φταίνε τα “IFRS” για αυτό. 

Κατά τη γνώµη του µάλιστα, οποιαδήποτε διαφορετική µέθοδος για την αξιολόγηση 

τιτλοποιηµένων οµολόγων δεν θα είναι ικανοποιητική. Εάν οι διοικήσεις των 

τραπεζών αναµιχθούν στην αξιολόγηση των οµολόγων αντί των αγορών τότε οι 

µεθοδολογίες που θα χρησιµοποιηθούν δεν θα είναι συγκρίσιµες και οι αξίες που θα 

προκύψουν το ίδιο. Έτσι, ο πρόεδρος του “IASB” ενώ παραδέχεται ότι η εκτίµηση 

της πραγµατικής αξίας µε βάση τις τιµές που επικρατούν στις αγορές µπορεί να µην 

είναι τέλεια σε ορισµένες περιπτώσεις, τονίζει ότι «θα πρέπει να δεχτούµε πως είναι ο 

µόνος τρόπος που δηµιουργεί λιγότερα προβλήµατα και ασάφειες». Έτσι, ο πρόεδρος 

του “IASB” επιδιώκει τώρα να πείσει και τις οικονοµικές αρχές των ΗΠΑ να 

ακολουθήσουν τις άλλες χώρες και να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρµογή των 

“IFRS” και στη µεγάλη αυτή χώρα. 
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3. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 
 
3.1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ  
 
      Όσον αφορά τις οδηγίες για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και 

ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις από την εφαρµογή της “Βασιλείας ΙΙ”, σηµειώνονται τα 

ακόλουθα : Λόγω της φύσης και του ρόλου των τραπεζών στο οικονοµικό σύστηµα 

της κάθε χώρας, οι λογιστικοί χειρισµοί που απαιτούνται για την εκπόνηση των 

οικονοµικών τους καταστάσεων, αλλά και οι κανόνες που διέπουν την κεφαλαιακή 

τους επάρκεια διαφέρουν σηµαντικά από τους βασικούς κανόνες λογιστικών 

χειρισµών και απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια που διέπουν και τους υπόλοιπους 

επιχειρηµατικούς κλάδους. Πιο συγκεκριµένα, οι εµπορικές τράπεζες είναι οι µόνες 

επιχειρήσεις που µπορούν να δέχονται καταθέσεις λιανικής από το ευρύ κοινό. 

Χορηγούν κατ’ επάγγελµα δάνεια και πάσης φύσεως πιστώσεις σε νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις, προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων και διαχειρίζονται 

µαζί µε την Κεντρική Τράπεζα το σύστηµα πληρωµών της κάθε χώρας. Τέλος, 

παρεµβάλλονται για τη διευκόλυνση των συναλλαγών και στο διεθνές εµπόριο 

αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων.121 Τα ίδια κεφάλαιά τους είναι σχετικά χαµηλά 

σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που είναι υποχρεωµένες να διατηρούν οι εµπορικές και 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις. 

      Με την επιτροπή της “Βασιλείας” όµως, όπως αναλύθηκε προηγούµενα, 

προσδιορίστηκε ότι όλες οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν ένα κατώτατο ύψος 

ιδίων κεφαλαίων (ίσο µε το 8% του σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό 

τους), αφού αυτά τα κεφάλαια αποτελούν τον βασικό αµυντικό µηχανισµό τους 

έναντι των κινδύνων που αντιµετωπίζουν. Σε µεγάλο βαθµό οι τράπεζες 

χρησιµοποιούν τα κεφάλαια των πελατών τους, δηλαδή των πάσης φύσεως 

καταθετών τους και των οµολογιούχων τους, καθώς και τις δυνατότητες 

χρηµατοδότησης τους από τη διατραπεζική αγορά, για να αναπτύξουν τις εκτεταµένες 

πιστωτικές δραστηριότητες τους και τις εν γένει επενδύσεις τους. Απαιτείται όµως, να 

διατηρούν και ένα ικανοποιητικό ύψος ιδίων κεφαλαίων (που συµπεριλαµβάνει το 

µετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεµατικά διαφόρων κατηγοριών, τα µη διανεµόµενα 

κέρδη, τα οµολογιακά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης, κ.α.), τα οποία είναι ικανά να 

καλύψουν τις ζηµίες που µπορεί να προκύψουν από µη αναµενόµενες δυσµενείς 

εξελίξεις όσον αφορά τις διακυµάνσεις της αξίας του ενεργητικού τους. 
                                                 
121 Κοντός (2007) 
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      Πιο αναλυτικά, οι τράπεζες συγκεντρώνουν την εθνική αποταµίευση από το 

πλήθος των µικρών και των µεγάλων καταθετών που τις εµπιστεύονται, 

τοποθετώντας σε αυτές τα χρήµατά τους και γενικά τις αποταµιεύσεις τους. 

Παρέχουν ασφάλεια ρευστότητας και βεβαιότητα στους καταθέτες ότι οι 

αποταµιεύσεις τους είναι τοποθετηµένες µε µεγάλη ασφάλεια στα τραπεζικά 

ιδρύµατα και άµεσα διαθέσιµες. Χρησιµοποιούν αυτές τις καταθέσεις για 

χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και για πραγµατοποίηση 

άλλων µορφών επενδύσεων και αποτελούν τον κινητήριο µοχλό για τις εµπορικές 

συναλλαγές σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Ο βαθµός αξιοπιστίας και το κύρος των 

τραπεζών συνεπώς, πρέπει να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα για την διασφάλιση της 

καλής λειτουργίας και της συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών τους στις εγχώριες και 

τις ξένες αγορές στις οποίες ήδη δραστηριοποιούνται. 

      Γενικά, οι τράπεζες, όπως και οι µεγάλες (εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο) 

επιχειρήσεις, υιοθέτησαν τα “IFRS” και τη “Βασιλεία ΙΙ” ως δείγµα της υψηλής 

διαφάνειας και της αξιοπιστίας που θέλουν να προάγουν για να προσελκύσουν 

επενδυτές και καταθέτες. Υιοθέτησαν τα “IFRS” για να αποδείξουν ότι είναι υπέρ της 

πλήρους διαφάνειας, συγκρισιµότητας και αξιοπιστίας των οικονοµικών τους 

καταστάσεων. Επίσης, υιοθέτησαν τους κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια που 

προέκυψαν από την Επιτροπή της “Βασιλείας ΙΙ” για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 

αναγκαία κεφαλαιακή επάρκεια για την αντιµετώπιση των κινδύνων που απειλούν τη 

λειτουργία τους και την ασφάλεια των τοποθετήσεων των καταθέσεων τους, τους εν 

γένει δανειστές τους και µετόχους τους. Όµως, η χρηµατοοικονοµική κρίση 2007-

2009 δηµιούργησε, όπως προαναφέρθηκε σηµαντικές αµφιβολίες για όλα τα 

ανωτέρω. 

      Ένα αξιοσηµείωτο γεγονός είναι ότι, η εφαρµογή σε ευρεία κλίµακα παγκοσµίως 

των “IFRS” από το 2005 δεν συνέβαλε όσο θα αναµενόταν στην αποτροπή της 

κρίσης. Επίσης, η εφαρµογή των κανόνων της “Βασιλείας ΙΙ” από το 2007 δεν µπορεί 

να θεωρηθεί ότι συνέβαλε στη δηµιουργία της κρίσης, αλλά µετά την εµφάνιση της 

κρίσης αποδείχτηκε ότι, τα ίδια κεφάλαια των Πιστωτικών Ιδρυµάτων δεν ήταν κατά 

κανόνα αρκετά για να καλύψουν τις τεράστιες ζηµιές στα Πιστωτικά Ιδρύµατα που 

προέκυψαν από την κρίση. Αντίθετα, οι προσπάθειες καλύψεως των απαιτήσεων για 

κεφαλαιακή επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (µετά την διαγραφή τεράστιων 

ποσών επισφαλών απαιτήσεων) µπορεί να οδήγησε σε εσπευσµένες πωλήσεις 

στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών σε σηµαντικά υποτιµηµένες αγορές ή στην 
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προσφυγή στην αγορά για άντληση τεράστιων ποσοτήτων ιδίων κεφαλαίων σε 

εξαιρετικά υποτιµηµένες τιµές για τους παλαιούς µετόχους των τραπεζών, 

εντείνοντας περαιτέρω την κρίση.  

 

3.2 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
        Η κριτική που δέχθηκε τα προηγούµενα χρόνια το σύµφωνο του 1988 για την 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση των 

αγορών, την καινοτοµία στον τοµέα των τραπεζικών εργασιών και τη βελτίωση των 

τεχνικών διαχείρισης κινδύνων, οδήγησαν στην αναθεώρησή του. Η “Βασιλεία ΙΙ” 

έχει στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των κινδύνων στις τράπεζες και τη 

χρήση εργαλείων εποπτείας φιλικότερων προς την αγορά. Κάθε ένας από τους 

πυλώνες στους οποίους στηρίζεται το νέο πλαίσιο, έχει πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα, ο αποτελεσµατικός συνδυασµός όµως και των τριών µπορεί να 

εκπληρώσει το στόχο της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 

      Ο 1ος  πυλώνας, που αφορά τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

περιλαµβάνει αρκετά ξεκάθαρους κανόνες, οι πραγµατικές προκλήσεις όµως 

βρίσκονται στην εφαρµογή του 2ου πυλώνα για τον εποπτικό έλεγχο και του 3ου 

πυλώνα για την πειθαρχία της αγοράς.122 Ο 2ος  πυλώνας βασίζεται, κυρίως, σε αρχές 

και αρκετά ζητήµατα εξαρτώνται από τον τρόπο που θα τα προσεγγίσουν οι 

εποπτικές αρχές κάθε χώρας. Αυτό απαιτεί συντονισµό και συνεργασία µεταξύ των 

εποπτικών αρχών, προκειµένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ 

των διεθνώς δραστηριοποιούµενων τραπεζών. Επίσης, από το κείµενο της συνθήκης 

γίνεται σαφές ότι ο 3ος πυλώνας της νέας συνθήκης, η πειθαρχία στην αγορά, 

αποτελεί συµπληρωµατικό µηχανισµό εποπτείας.123 Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 

µπορούν να γίνουν αντιληπτά από τις εποπτικές αρχές τα «σήµατα» των αγορών, 

αλλά και να «µεταφράζονται» σωστά, προκειµένου να µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας.  

      Είναι σαφές λοιπόν, ότι τα καθήκοντα των εποπτικών αρχών είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικά στα πλαίσια του 2ου  και του 3ου  πυλώνα και η εφαρµογή τους απαιτεί 

επαρκές και εξειδικευµένο προσωπικό, µε εµπειρία και αντίληψη για τις 

ιδιαιτερότητες της αγοράς µέσα στην οποία λειτουργεί η εποπτική αρχή.124 Ο τρόπος 

                                                 
122 Mayes (2004) 
123 Basel Committee on Banking Supervision (2004) 
124 Resti (2004) 
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µε τον οποίο θα εφαρµοστεί η πειθαρχία της αγοράς στην εποπτεία των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ίσως να µην γίνεται ξεκάθαρος από το κείµενο της 

συνθήκης, αλλά η απόφαση να αποτελέσει συµπληρωµατικό µηχανισµό δε φαίνεται 

λανθασµένη, αφού οι ως τώρα εµπειρικές µελέτες δείχνουν ότι η πειθαρχία στην 

αγορά µπορεί να παίξει ρόλο ως συµπληρωµατικό και ενισχυτικό στοιχείο της 

εποπτείας αλλά δεν µπορεί να την υποκαταστήσει.125 ∆εν πρέπει να αγνοείται ότι οι 

αγορές και οι εποπτικές αρχές έχουν διαφορετική προοπτική. Οι εποπτικές αρχές 

θέλουν να περιορίσουν τον κίνδυνο και είναι υποχρεωµένες από το ρόλο τους να 

λαµβάνουν υπόψη τη συνολική εικόνα της αγοράς, ενώ η οπτική των αναλύσεών τους 

είναι σαφέστατα πιο µακροπρόθεσµη από αυτήν των άλλων παραγόντων της αγοράς. 

Οι πληροφορίες που διαθέτουν οι εποπτικές αρχές τις βοηθούν να έχουν εικόνα για 

τις προοπτικές κάθε εταιρείας, που µπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που έχουν 

οι συµµετέχοντες στην αγορά.126 Προς το παρόν, ο ρόλος της πειθαρχίας στην αγορά 

είναι περιορισµένος και η επέκτασή του εξαρτάται από την ύπαρξη των κατάλληλων 

προϋποθέσεων, οι οποίες είναι: 

1. Κατάλληλη, έγκαιρη, ακριβής και συνεπής πληροφόρηση. Αυτό συµπεριλαµβάνει 

την ύπαρξη αξιόπιστων λογιστικών προτύπων “IFRS”, αλλά και µηχανισµούς 

διασφάλισης της εφαρµογής των προτύπων αυτών.  

2. Η ύπαρξη παραγόντων στην αγορά, µε εµπειρία και ικανότητα στην ανάλυση των 

παρεχοµένων πληροφοριών. Επίσης, οι αντιδράσεις των οµάδων που παρακολουθούν 

τα «µηνύµατα» των αγορών που αφορούν τις τράπεζες, πρέπει να είναι ορθολογικές. 

3. Η ύπαρξη κινήτρων για την ανάληψη του κόστους παρακολούθησης από τους 

παράγοντες της αγοράς. Γενικά, όσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ανεκτικής 

στάσης των εποπτικών αρχών σε πιστωτικά ιδρύµατα που παρουσιάζουν 

προβλήµατα, η προσπάθεια διάσωσης προβληµατικών τραπεζών ή η εκτεταµένη 

παροχή ασφάλειας, τόσο λιγότερα είναι τα κίνητρα. Σε αυτό το σηµείο βεβαίως, θα 

πρέπει να αναφερθεί, σε σχέση µε τα δίκτυα προστασίας (ταµείο εγγύησης 

καταθέσεων, δανειστής τελευταίας προσφυγής κλπ.) και την κριτική για τον 

ανασταλτικό τους ρόλο στην πειθαρχία της αγοράς, ότι έχει παρατηρηθεί πως όταν 

είναι καλοσχεδιασµένα, µειώνουν τις αρνητικές εξωτερικότητες που σχετίζονται µε 

τις οικονοµικές κρίσεις, επιτρέποντας, παράλληλα, στους επενδυτές να τιµωρούν τις 

                                                 
125 Llewellyn (2004) 
126 Tsatsaronis (2004) 
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διοικήσεις για τις λανθασµένες δικές τους αποφάσεις, χωρίς, όµως, να τιµωρούνται 

και για παράγοντες που είναι υπεράνω του ελέγχου τους. 

4. Η προσαρµογή της συµπεριφοράς των παραγόντων της αγοράς, µε βάση τα 

στοιχεία και τις πληροφορίες που τους παρέχονται. Αντίστοιχη θα πρέπει να είναι και 

η συµπεριφορά των αρχών εποπτείας. 

5. Η ύπαρξη αγορών µέσω των οποίων µπορεί η πειθαρχία να λειτουργήσει. Για να 

µπορεί να λειτουργήσει όµως, δεν επαρκεί η ύπαρξη µόνο της αγοράς. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι και η αποτελεσµατικότητά της, µε την έννοια ότι οι τιµές πρέπει να 

αντανακλούν τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο για κάθε τράπεζα, αλλά και για το 

τραπεζικό σύστηµα γενικότερα. Αυτό το σηµείο µας επαναφέρει στο ζήτηµα του 

πόσο καλά επεξεργάζονται οι αγορές τις παρεχόµενες πληροφορίες, αλλά και στο τι 

σηµαίνουν οι τιµές που παρατηρούνται στα αξιόγραφα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως 

για παράδειγµα στις τιµές των τίτλων µειωµένης εξασφάλισης, το “premium” που 

παρατηρείται µπορεί να µην οφείλεται στον κίνδυνο αλλά στη µειωµένη ρευστότητα. 

Η παραγωγή ακριβέστερων σηµάτων στη αγορά είναι και ένας λόγος υπέρ της 

υποχρεωτικής έκδοσης τίτλων µειωµένης εξασφάλισης. Υπάρχουν όµως κι άλλες 

ενδείξεις για τις απόψεις των αγορών που µπορούν να τεθούν στην υπηρεσία της 

πειθαρχίας στην αγορά, όπως η κίνηση κεφαλαίων από µη εγγυηµένες σε εγγυηµένες 

καταθέσεις. 

6. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων θα πρέπει να έχουν κίνητρα για να 

ανταποκρίνονται στα «µηνύµατα» των αγορών. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση των 

διοικήσεων, τότε δεν είναι αποτελεσµατική η πειθαρχία που µπορεί να επιβάλει η 

αγορά. Έως τώρα, δεν έχει γίνει ιδιαίτερη έρευνα για την ανταπόκριση των 

διοικήσεων και την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, ως ανατροφοδότηση 

“feedback” στα σήµατα των αγορών, αλλά κι αυτή που έχει γίνει δείχνει µικρή ή 

καθόλου ανταπόκριση των διοικήσεων. Αυτό το αποτέλεσµα δεν είναι παράξενο, 

αφού οι αµοιβές των “managers” βασίζονται στην αύξηση των εργασιών και όλοι 

ακολουθούν τη γενικότερη συµπεριφορά, αντιµετωπίζοντας πολλά ζητήµατα µε 

βραχυπρόθεσµη προοπτική.127 

      Προκειµένου να ενισχυθεί ο ρόλος της πειθαρχίας στην αγορά, µάλλον θα πρέπει 

να αναληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για την άρση των εµποδίων στη 

λειτουργία της, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες της κάθε 

                                                 
127 Llewellyn (2004)  
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αγοράς. Σε αυτό το σηµείο, η συµβολή των εποπτικών αρχών θα είναι σηµαντική, 

αφού ο ρόλος τους είναι ενεργός και σηµαντικός στη διαδικασία της πειθαρχίας. Η 

επιτυχία της εποπτείας θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα της να συνδυάσει σε ένα 

αρµονικό σύνολο την πειθαρχία στην αγορά, το ρυθµιστικό πλαίσιο, την προληπτική 

εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος, τις κατάλληλες µεθόδους παρέµβασης σε 

περιπτώσεις κρίσεων και τη βελτίωση στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης των 

τραπεζών. Άλλωστε, το νέο πλαίσιο µπορεί να µεταβληθεί ή να συµπληρωθεί σε 

βάθος χρόνου, οπότε και οι εµπειρίες από την εφαρµογή του θα είναι πλουσιότερες. 

      Το πρόβληµα όµως, που όπως φαίνεται δεν µπορεί να επιλυθεί από την πειθαρχία 

στην αγορά, είναι η αδυναµία των αγορών να αναγνωρίσουν και να περιορίσουν την 

έκθεση σε κίνδυνο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος συνολικά, λόγω της 

δυσκολίας του διαχρονικού προσδιορισµού του συνολικού κινδύνου στο σύστηµα και 

των κινήτρων ανάληψης κινδύνων.128 Έτσι, στο πεδίο της µακρο-προληπτικής 

εποπτείας “macro-prudential regulation” το βάρος για την πρόληψη και αντιµετώπιση 

τέτοιων κρίσεων πέφτει στους ώµους των εποπτικών αρχών, των Κεντρικών 

Τραπεζών και των εθνικών Υπουργείων Οικονοµικών.129 

      Στην παρούσα φάση πάντως, φαίνεται να υπάρχει οµοφωνία ότι η ενίσχυση της 

πειθαρχίας στην αγορά, µέσω ενός συγκεκριµένου εποπτικού πλαισίου, µπορεί να 

ενισχύσει την ισορροπία µεταξύ της σταθερότητας του οικονοµικού συστήµατος και 

της αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας. Απαιτείται όµως και η δηµιουργία ενός 

πλαισίου πολιτικής από τις κυβερνήσεις που να επιτρέπει την ανάπτυξη των αγορών 

και παράλληλα να ενδυναµώνει τη µακροοικονοµική σταθερότητα και τον 

ανταγωνισµό, να εµποδίζει τις στρεβλώσεις και να παρέχει τα σωστά κίνητρα. Το αν 

θα υιοθετηθούν τελικά οι πολιτικές αυτές που θα ενδυναµώνουν την 

αποτελεσµατικότητα του νέου πλαισίου εποπτείας των τραπεζών, καθώς και το αν η 

συµβολή της πειθαρχίας στην αγορά θα καταφέρει να ενισχύσει τους µηχανισµούς 

προληπτικής εποπτείας, είναι ένα ερώτηµα που θα βρει την απάντηση του τα αµέσως 

επόµενα χρόνια. 

      Τέλος, σε ότι αφορά την συνολική αποτελεσµατικότητα της “Βασιλείας ΙΙ”, αυτή 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και του 

συντονισµού των εποπτικών αρχών προκειµένου η εφαρµογή του να είναι 

                                                 
128 Tsatsaronis (2004) 
129 Rochet (2004) 
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οµοιόµορφη. Η εµπειρία έχει δείξει ότι όλα τα συστήµατα µπορεί να είναι 

επιτυχηµένα, εφ' όσον διασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία τους.  

 
 
 
 
 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
      Στην πορεία της ανάλυσης της παρούσας εργασίας τέθηκαν αρκετά ερωτήµατα 

που έχουν να κάνουν µε την συµβολή των “IFRS” αλλά και των οδηγιών της 

Επιτροπής της Βασιλείας, “Βασιλεία Ι” και “Βασιλεία ΙΙ” στην δηµιουργία, την 

εµβάθυνση αλλά και την αποκλιµάκωση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης του 2007-

2009. Η κρίση αυτή, όπως είπαµε, οφείλεται στη κατάρρευση των αγορών οµολόγων 

που είναι καλυµµένα µε τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου “Sub-

prime Mortgage Backed Securities ή MBSs” καθώς και των αγορών επιχειρηµατικών 

εντόκων γραµµατίων καλυµµένα µε οµόλογα τα οποία µε τη σειρά τους είναι 

καλυµµένα µε τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου “Asset Backed 

Commercial Paper ή ABCP”. Πολλά από τα ερωτήµατα που τέθηκαν απαντώνται µε 

ικανοποιητικό τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις και τις λύσεις που έχουν 

προταθεί από τους ειδικούς σε παγκόσµιο επίπεδο. Ορισµένα όµως από αυτά τα 

ερωτήµατα απαντώνται µάλλον ανεπαρκώς δεδοµένου ότι οι απαντήσεις που έχουν 

δοθεί στη  διεθνή αρθρογραφία µεταξύ των κατ’ εξοχήν ειδικών επί του θέµατος δεν 

φαίνεται να είναι ικανοποιητικές. Χρειάζεται πολύ εργασία ακόµη για να δοθούν 

σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο θα αποφευχθούν παρόµοιες 

χρηµατοοικονοµικές κρίσεις στο µέλλον, χωρίς να επιβληθεί µεγάλο κόστος στα 

Πιστωτικά Ιδρύµατα ή χωρίς να τεθούν µεγάλα εµπόδια στη δυνατότητα τους να 

συνεχίσουν να παράγουν χρηµατοοικονοµικές καινοτοµίες και στο µέλλον προς 

όφελος της εγχώριας οικονοµίας σε κάθε χώρα, αλλά και της παγκόσµιας οικονοµίας.  

      Όσον αφορά στο πρώτο ερώτηµα, αυτό αναφερόταν στο κατά πόσο µπορεί να 

θεωρηθεί ότι τα “IFRS” έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση της κρίσης. Τα 

“IFRS” απαιτούν την αποτίµηση όλων των περιουσιακών στοιχείων στη εύλογη τους 

αξία και µάλιστα όπως αυτή εκτιµάται την συγκεκριµένη χρονική στιγµή 
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παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. Αυτό θεωρείται από 

πολλούς µεταξύ αυτών και από τον κ. “S. Bernanke”, διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Αµερικής “FED”, ως ένας από τους λόγους που συνέβαλαν στην 

εµφάνιση και στην επέκταση σε τόσο µεγάλη κλίµακα της παρούσας κρίσης.  

      Επίσης, ο κ. “H. Teitelbaum”, στο “Institutional Investor” του Απριλίου 2008, 

παρουσιάζει τα “IFRS” ως σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνα για την αδυναµία εκτόνωσης 

της κρίσης σε περιόδους αποσταθεροποιητικών τάσεων στην αγορά. Σε περίπτωση 

µεγάλης οικονοµικής ανόδου όπου υπάρχει κλίµα ενθουσιασµού και µεγάλης, πολλές 

φορές τυφλής, εµπιστοσύνης των επενδυτών στις δυνατότητες της αγοράς, τα “IFRS” 

θα συµβάλλουν στην παρουσίαση µεγάλων υπεραξιών στους ισολογισµούς των 

τραπεζών. Για παράδειγµα, θετική ήταν η επίπτωση που είχε η µετάβαση των 

επιχειρήσεων στα “IFRS” την 1.1.2005 καθώς την περίοδο αυτή υπήρχε ανοδική 

τάση στις περισσότερες αγορές. ∆εδοµένης της ευνοϊκής τότε επίπτωσης στα 

περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων δεν δόθηκε αρκετά µεγάλη σηµασία τότε 

στις επιπτώσεις από τις µεγάλες διακυµάνσεις των αγορών. Στις αρχές του 2007 

όµως, η κυκλική τάση της αγοράς έριξε κατά πολύ τις τιµές και αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και σε συνδυασµό µε το σκάνδαλο των δανείων υψηλού 

κινδύνου της Αµερικής ανάγκασε τα µεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύµατα στον κόσµο να 

καταγράψουν τεράστιες ζηµιές. Η κρίση αυτή σίγουρα έγινε πολύ πιο εµφανής µε την 

απαίτηση των κεντρικών τραπεζών όλων των χωρών για καταγραφή και παρουσίαση 

όλων των περιουσιακών στοιχείων στις πραγµατικές αξίες τους σε µια περίοδο 

µεγάλης πτώσης των αγορών που οδήγησε σε ακόµα µεγαλύτερες ζηµιές. Οι ζηµιές 

αυτές δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν δηµιουργώντας ένα µεγάλο αίσθηµα 

αβεβαιότητας για τους επενδυτές.  

      Αν και ο κ. “Tweedee David”, πρόεδρος και αρχιλογιστής του “International 

Accounting Standards Board”, υπερασπίζεται τα “IFRS” και δεν τα θεωρεί υπαίτια 

για την κρίση, η αλήθεια είναι πως δηµιούργησαν µια κατάσταση αδιέξοδη για τις 

τράπεζες καθώς αντίθετα µε αυτά που δηλώνει ο ίδιος, οι τράπεζες δεν είχαν τη 

δυνατότητα να περιµένουν να εξισορροπηθούν οι αγορές και να µην καταγράψουν 

όλες τις ζηµιές, για τον απλό λόγο ότι δεν θα µπορούσαν να καλύψουν τους δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας που απαιτούνται για την εξασφάλιση των µετόχων, 

καταθετών αλλά και επενδύσεών τους.130 Οι τράπεζες αναγκάστηκαν να πουλήσουν 

                                                 
130 Mavin (2008) 
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µεγάλες ποσότητες δανείων τους εξασφαλισµένων από ακίνητες περιουσίες των 

οποίων η πραγµατική αξία είχε πέσει σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα από αυτά που 

όντως θα έπρεπε να ισχύουν, για να καλύψουν τις ανάγκες κεφαλαιακής τους 

επάρκειας. Η πρόταση του κ. “Tweedee David” δεν είναι αξιοποιήσιµη στην 

περίπτωση των τραπεζών και πολλών άλλων ιδρυµάτων όπως “Pension Funds”, τα 

οποία αναγκάστηκαν να πουλήσουν µε ζηµιά ακόµη και απαιτήσεις που είχαν µε 

εξασφαλίσεις “ΑΑΑ”, οι οποίες υποβαθµίστηκαν µετά την κρίση από τις εταιρείες 

µέτρησης της πιστοληπτικής ικανότητας “Rating Agencies” ως πολύ κάτω του 

“ΑΑΑ”. 

      Αν και θεωρούµε πως υπάρχει µεγάλη αλήθεια στην διαπίστωση του κ. 

“Tweedee”, που δηλώνει πως ακόµα και αν η πραγµατική αξία των περιουσιακών 

στοιχείων, όπως διαµορφώνεται σήµερα στις αγορές, µπορεί να δηµιουργεί 

προβλήµατα στις τράπεζες, δεν υπάρχει άλλη διαζευκτική – αντικειµενική – 

αξιόπιστη µέθοδος αποτίµησης και εκτίµησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων των τραπεζών. Και ότι οποιαδήποτε διαφορετική µεθοδολογία 

µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα που ήδη έχουν λυθεί µε τα “IFRS”, όπως η 

συνάφεια των παρουσιαζόµενων πληροφοριών και η δυνατότητα συσχετισµού τους 

από τους χρήστες αυτών για όλες τις επιχειρήσεις διεθνώς. Η απάντηση θα πρέπει να 

είναι στην αλήθεια να προχωρήσουµε σε µια λύση που θα επιφέρει καλύτερα 

αποτελέσµατα και όχι σε µία που θα µας επαναφέρει σε χάος. 

      Όσον αφορά στο ερώτηµα που έχει να κάνει µε τις επιπτώσεις της “Βασιλείας Ι” 

και της “Βασιλείας ΙΙ” στην δηµιουργία και την εκτόνωση της κρίσης οι συζητήσεις 

και η µέχρι τώρα ανάλυση µας έχει οδηγήσει στα ακόλουθα συµπεράσµατα. Η 

“Βασιλεία Ι” του 1988, αν και ήταν µια πολύ επαναστατική κίνηση που για πρώτη 

φορά θα εναρµόνιζε την απαίτηση για τήρηση ιδίων κεφαλαίων από τις τράπεζες 

παγκοσµίως στο 8%, δηµιούργησε πρόβληµα στις τράπεζες που αναγκάζονταν να 

θέτουν συγκεκριµένη στάθµιση κινδύνου για πλήρως εξασφαλισµένα, αλλά και για 

εντελώς επισφαλή δάνεια. Πέρα από το γεγονός ότι οι τράπεζες αναγκάστηκαν να 

χρησιµοποιήσουν το παράθυρο της τιτλοποίησης των δανείων τους και κατάφεραν 

έτσι να βρουν την πρόσθετη χρηµατοδότηση που χρειάζονταν για την παροχή 

περισσότερων δανείων, δηµιούργησαν παράλληλα και µεγάλες επισφάλειες οι οποίες 

συντέλεσαν αθροιστικά στην κρίση του 2007. Η πτώση των αξιών των ακίνητων 

περιουσιών στην Αµερική επιδείνωσε ακόµα περισσότερο αυτή την κατάσταση µε 

αποτέλεσµα να βρεθούµε στην παρούσα κρίση. 
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      Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για τις επιπτώσεις της “Βασιλείας ΙΙ” στην κρίση, 

αλλά και τις επιπτώσεις της κρίσης στην “Βασιλεία ΙΙ” που αναλύθηκαν εκτενώς. 

Σύµφωνα µε την έρευνα του “H. Teitelbaum”, πολλοί θεωρούν πως η “Βασιλεία ΙΙ” 

άργησε να εµφανιστεί και πως πιθανότατα αν είχε ξεκινήσει η εφαρµογή της, όπως 

έγινε από την Ιαπωνία το 2005, τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις της παρούσας 

κρίσης ίσως να µην ήταν τόσο εµφανή.  

      Το κύριο θέµα που δηµιουργείται τώρα είναι το αν τελικά θα είναι η ίδια η κρίση 

εκείνη που θα δηµιουργήσει πρόβληµα για τη σωστή εφαρµογή της “Βασιλείας ΙΙ”. 

Για να υποστηρίξουµε αυτή µας την υπόθεση θα πρέπει να ανατρέξουµε στην 

ανάλυση και στις διατάξεις της “Βασιλείας ΙΙ” που δίνουν τη δυνατότητα στα 

Πιστωτικά Ιδρύµατα να εκτιµήσουν τις σταθµίσεις κινδύνου για τα διάφορα 

περιουσιακά τους στοιχεία µε χρήση εσωτερικών υποδειγµάτων. Θεωρεί έτσι η 

“Βασιλεία ΙΙ” ότι το µάνατζµεντ των τραπεζών είναι εκείνο που θα γνωρίζει 

καλύτερα ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που εκτίθενται σε µεγαλύτερο κίνδυνο και 

ποια όχι. Αν και δίνεται δυνατότητα χρήσης και εξωτερικών εκτιµητών, η 

αξιολόγηση αυτών είναι αρκετά δύσκολη µετά την παρούσα κρίση δεδοµένου ότι οι 

περισσότερες εκτιµήσεις τους ήταν λανθασµένες για το έτος 2007. Αυτά δεν 

συµβαδίζουν µε την απαίτηση της “Βασιλείας ΙΙ” να υπάρχει τουλάχιστον 5ετές 

ιστορικό επιτυχηµένης εκτίµησης των κινδύνων που συνεπάγονται τα διάφορα 

περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας.131  

      Η κατάσταση που επικράτησε µε το ξέσπασµα της κρίσης του 2007-2009, έχει 

δηµιουργήσει µεγάλη αβεβαιότητα στους επενδυτές και στις εποπτικές αρχές. Κανείς 

δε γνωρίζει σήµερα κατά πόσο αυτά τα Πιστωτικά Ιδρύµατα διεθνώς θα είναι 

πράγµατι σε θέση να πραγµατοποιήσουν τις λειτουργίες για την εκτίµηση των 

αναγκών τους σε ίδια κεφάλαια µε χρήση εσωτερικών υποδειγµάτων, όπως προβλέπει 

η “Βασιλεία ΙΙ”. Ποιος µπορεί να εµπιστευτεί τις τράπεζες ότι έχουν τη δυνατότητα 

να εκτιµήσουν τους κινδύνους (πιστωτικούς, αγοράς, λειτουργικούς) που 

περικλείονται στο ενεργητικό τους και συνεπάγεται η δραστηριότητα τους και να 

εκτιµήσουν µόνες τους τις ανάγκες τους για ίδια κεφάλαια; Στην προσπάθεια τους να 

ενισχύσουν τις διατάξεις της οδηγίας οι νοµοθέτες κάνουν τις απαραίτητες 

διαφοροποιήσεις. Παράδειγµα είναι φανερό πως ακόµα και να είχε εφαρµοστεί η 

“Βασιλεία ΙΙ” πριν την κρίση, πιθανότατα θα υπήρχαν και πάλι φαινόµενα έλλειψης 

                                                 
131 Naftemporiki (2009) 
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ρευστότητας καθώς αν και στη οδηγία συµπεριλαµβάνεται πλέον και ο λειτουργικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας έχει παραλειφθεί και δεδοµένης της κατάστασης 

που δηµιουργήθηκε µε την κρίση είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα που πρέπει να 

αντιµετωπιστεί µε αναθεώρηση η οποία αναµένεται σύντοµα, σύµφωνα µε την 

έρευνα του “H. Teitelbaum”. 

      Ένα άλλο πρόβληµα που προκύπτει από την κρίση για την εφαρµογή της 

“Βασιλείας ΙΙ”, είναι το γεγονός ότι λόγω της κρίσης οι εποπτικές αρχές της κάθε 

χώρας θα θέσουν πιθανότατα µεγαλύτερα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας από αυτά 

που θα προτείνονται βάσει των οδηγιών της “Βασιλείας ΙΙ” και αυτό επειδή θα είναι 

επιφυλακτικές λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις µιας ανάλογης κρίσεως. Κάτι 

τέτοιο θα δηµιουργήσει δυσκολίες όσον αφορά την παροχή δανείων. Οι τράπεζες θα 

έχουν µικρότερη δυνατότητα να παρέχουν δάνεια αφού θα αναγκάζονται να 

παρακρατούν µεγαλύτερη ποσότητα ιδίων κεφαλαίων για κάλυψη των κινδύνων που 

αναλαµβάνουν. Το κόστος του χρήµατος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα 

αυξηθεί αναπόφευκτα, ενώ πολλές επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα αποκλειστούν από 

το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα λόγω χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Αυτό 

βέβαια, επαναφέρει το θεµελιώδες πρόβληµα το οποίο προσπαθούν να λύσουν οι 

εποπτικές αρχές, και αυτό είναι η αύξηση του ανταγωνισµού που είναι θεµελιώδης 

παράγοντας για την ανάπτυξη των αγορών. Το συµπέρασµα από την παραπάνω 

ανάλυση είναι πως τελικά η κρίση είναι εκείνη που θα επηρεάσει την εφαρµογή της 

“Βασιλείας ΙΙ” στο µέλλον και όχι η “Βασιλεία ΙΙ” που επηρέασε την κρίση. 

      Υπάρχει ελπίδα πως οι αναδιαρθρώσεις των διατάξεων θα δώσουν λύση και στα 

προαναφερθέντα προβλήµατα εφαρµογής της “Βασιλείας ΙΙ”, αλλά µε τωρινά 

δεδοµένα προβλέπεται πως η χρήση της οδηγίας αρχικά θα έχει µετριοπαθή 

αποτελέσµατα σε σχέση µε αυτά που θα είχε από πλευράς ανταγωνισµού και 

ανάπτυξης αν δεν είχε εµφανιστεί η παρούσα κρίση. Στα τέλη του 2008, ο “G. Soros” 

σε σχετική συνέντευξη του αναφορικά µε την κρίση, αναµένει πως οι αγορές θα 

επανέλθουν στα φυσιολογικά τους επίπεδα, πως η εµπιστοσύνη θα έχει επανέλθει 

στους επενδυτές και στις αγορές µε αποτέλεσµα και η εφαρµογή της “Βασιλείας ΙΙ” 

να αποδώσει τους αναµενόµενους καρπούς.  

      Θα πρέπει τέλος να επισηµανθεί πως η συνεργασία µεταξύ των µεγάλων 

νοµοθετικών ιδρυµάτων, όπως είναι το “IASB” και η “Επιτροπή της Βασιλείας”, 

είναι απαραίτητη για την εναρµόνιση των κανόνων που διέπουν την αγορά. Η κριτική 

που έκανε ο κ. “Tweedee” στις αποφάσεις της “Επιτροπής της Βασιλείας” για την 
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χρήση υποδειγµάτων για τον υπολογισµό των αξιών από το µάνατζµεντ των 

τραπεζών δείχνει την διάσταση απόψεων που έχει προκύψει. Θα ήταν πρέπον στο 

µέλλον οι οργανισµοί αυτοί να συνδυάσουν τις προσπάθειες τους και να µη 

λειτουργούν η µια αυθαίρετα από την άλλη για το καλό της αγοράς. 

 
2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 
2.1 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
 

      Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε από τα ενυπόθηκα 

στεγαστικά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ έδειξε ότι υπάρχουν αδυναµίες 

σε πολλούς τοµείς και θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικά µέτρα για την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση παρόµοιων κρίσεων αλλά για τον περιορισµό της ήδη 

υπάρχουσας που έχουν να κάνουν µε: 

 

• ∆ιαχείριση κινδύνου (risk management): Οι πρακτικές που χρησιµοποιούνται 

από τα περισσότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για την διαχείριση και την 

αναγνώριση των κινδύνων κρίθηκαν ανεπαρκείς. Οι εποπτικές αρχές 

επιβάλλεται να επαναπροσδιορίσουν τις αρµοδιότητες τους και να αναλάβουν 

έναν πιο ενεργό ρόλο διερευνώντας εξονυχιστικά τις πρακτικές που 

χρησιµοποιούνται εστιάζοντας κυρίως στο µοντέλο “originate & distribute”, 

το οποίο επιτρέπει την µεταφορά απαιτήσεων υψηλού κινδύνου εκτός 

ισολογισµού. 

• Εταιρείες πιστοληπτικής διαβάθµισης: Οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται 

για την αξιολόγηση απέτυχαν να συλλάβουν τους κινδύνους που κρύβονταν 

στα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα. Οι επενδυτές επαναπαύτηκαν στις 

αξιολογήσεις των εταιρειών µη λαµβάνοντας υπόψη τους την πολυπλοκότητα 

που παρουσιάζουν αυτά τα προϊόντα. Απαιτείται λοιπόν να υιοθετήσουν ένα 

διαφορετικό σύστηµα βαθµολόγησης όσον αφορά στα σύνθετα επενδυτικά 

προϊόντα λαµβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθµό κινδύνου που εµπεριέχει η 

έκθεση των επενδυτών σε αυτά. 

• Κίνδυνος ρευστότητας (Liquidity Risk):Τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα 

αντιµετώπισαν ή θα µπορούσαµε να πούµε αντιµετωπίζουν µέχρι σήµερα 

αδυναµία κάλυψης των υποχρεώσεων τους και διατήρησης επικερδών θέσεων 

(κίνδυνος ρευστότητας) λόγω της άµεσης έκθεσης τους στα σύνθετα 
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επενδυτικά προϊόντα αλλά και της έµµεσης έκθεσης τους εξαιτίας της 

υποχρέωσης παροχής έκτακτης ρευστότητας προς ειδικές επενδυτικές 

εταιρείες. Σηµαντικός αριθµός τραπεζών προσέφυγε στην παροχή 

ρευστότητας εκ µέρους των κεντρικών τραπεζών, ενώ ορισµένες προέβησαν 

και προβαίνουν ακόµη σε διαγραφές και αποµειώσεις στοιχείων του 

ενεργητικού τους καθώς και σε αυξήσεις κεφαλαίου για την αποκατάσταση 

των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. 

• Πιστωτικός κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως η πιθανή 

αναµενόµενη ζηµιά που προέρχεται από την αδυναµία των δανειζοµένων να 

επιστρέψουν τα κεφάλαια που δανείστηκαν. Τα µεγάλα ποσοστά αθέτησης 

της υπόσχεσης πληρωµής “default rate” καθώς και ο µεγάλος αριθµός 

κατασχέσεων καταδεικνύουν τη µη προσεκτική αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών και των ελαστικών όρων 

δανειοδότησης. Απαιτείται λοιπόν η λεπτοµερής και  πιο αυστηρή αξιολόγηση 

των δανειοληπτών προκειµένου να περιοριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος. 

• Κεντρικές Τράπεζες: ∆εδοµένου του καθήκοντος τους για διατήρηση της 

χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας και της έκτακτης παροχής ρευστότητας οι 

κεντρικές τράπεζες χρειάζεται να παρακολουθούν την πορεία των πιστωτικών 

ιδρυµάτων προκειµένου να µπορούν να αναγνωρίσουν και να καταστείλουν 

πιθανούς κινδύνους. Απαιτείται λοιπόν οι τράπεζες να έχουν στη διάθεση τους 

πληθώρα πληροφοριών ώστε να µπορέσουν να διεξάγουν το έργο τους.132 

 

      Όσον αφορά στην εξασφάλιση της σταθερότητας και της υγιούς ανάπτυξης του 

παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στο µέλλον, υπάρχουν ήδη πολλές 

συζητήσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο σε κάθε χώρα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όσο και στα 

πλαίσια της “Επιτροπής της Βασιλείας” και του Οργανισµού ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων “IASB”, για την χρησιµοποίηση της εµπειρίας από την παγκόσµια 

χρηµατοοικονοµική κρίση. Ειδικότερα, επιδιώκεται η κάλυψη των τυχόν κενών που 

υπάρχουν στη λειτουργία των “IFRS” για την σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων και των τραπεζών και των κανόνων της “Βασιλείας 

ΙΙ” για την κεφαλαιακή επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυµάτων, έτσι ώστε να 

                                                 
132 Schinasi G. (2003) 
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εξασφαλιστεί ότι παρόµοιες κρίσεις δεν θα συµβούν στο µέλλον. Η εµπειρία της 

κρίσης αποτελεί µεγάλης αξίας εισροή στη διαδικασία διαµορφώσεως των 

αποφάσεων αυτών των οργάνων καθώς και των ίδιων των χρηµατοοικονοµικών 

ιδρυµάτων. 

 

2.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 
      Η αντιµετώπιση της κρίσης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι βέβαιο ότι τα µέτρα 

για την αντιµετώπισή τους θα κριθούν για την αποτελεσµατικότητα και 

αποδοτικότητά τους και θα διδάσκονται ως ορθό ή ατυχές παράδειγµα στα 

πανεπιστήµια για πολλά χρόνια. Σήµερα, στο µέσον αυτής, µπορούµε να 

διαγνώσουµε ότι η κρίση απαιτεί την υιοθέτηση του κατάλληλου µείγµατος 

νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής και το συντονισµό σε διεθνές επίπεδο. 

Το κρίσιµο ερώτηµα, σε συνθήκες ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς, είναι πως 

εκείνοι που ευθύνονται για την κρίση θα πληρώσουν, χωρίς να υπάρξουν 

αδικαιολόγητες απώλειες στο παραγόµενο προϊόν “ΑΕΠ”.  

      Η νοµισµατική πολιτική αντέδρασε µε δύο τρόπους: χαλαρώνοντας τη στάση της 

µειώνοντας τα επιτόκια και παρέχοντας ενέσεις ρευστότητας στο σύστηµα. Η “FED”, 

η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και όλες οι άλλες Κεντρικές Τράπεζες, 

διέθεσαν αφειδώς δισεκατοµµύρια ευρώ, στερλίνες, γιέν και δολάρια από για την 

παροχή ρευστότητας στην διατραπεζική αγορά καθώς οι εµπορικές τράπεζες ήταν 

απρόθυµες να δανείσουν η µια στην άλλη. Τα περιθώρια επιτοκίων στους δείκτες 

“Libor” και “Euribor” παρέµειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα, υπογραµµίζοντας την 

έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ των τραπεζών. Τα µεγαλύτερα χρηµατιστήρια του 

πλανήτη γνώρισαν δραµατικές απώλειες το 2008-2009, κοντά ή και άνω του 50%. 

      Όµως, παρά τις παρεµβάσεις των νοµισµατικών αρχών, η πορεία προς την 

οµαλότητα στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου ήταν αργή και εύθραυστη. Ήταν 

φανερό, ότι η παρέµβαση των κυβερνήσεων µέσω της δηµοσιονοµικής πολιτικής 

ήταν απαραίτητη. ∆ιεθνείς οργανισµοί όπως ο “ΟΟΣΑ” και το “∆ΝΤ” συνέστησαν 

την στήριξη της οικονοµίας µέσω υιοθέτησης «δηµοσιονοµικών πακέτων» “fiscal 

stimulus packages”, ώστε η οικονοµική πολιτική να δράσει αντικυκλικά στηρίζοντας 

την οικονοµική δραστηριότητα. Τέτοια δηµοσιονοµικά πακέτα υιοθετήθηκαν 

από οικονοµίες όπως των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Ιαπωνίας, του Ηνωµένου Βασιλείου, 

ακόµη και της Κίνας, συνδυασµένου ύψους τρισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Τα 



Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση και η εποπτεία των χρηµαταγορών 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, MBA 2007-2009 121 

«δηµοσιονοµικά πακέτα» περιλαµβάνουν, εκτός από µέτρα διασφάλισης της 

σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (π.χ. παροχή εγγύησης του 

δηµοσίου σε τράπεζες), µέτρα όπως η µείωση της φορολογίας ή η ενίσχυση των 

δηµοσίων δαπανών για την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης (π.χ. από τη µείωση των 

φόρων κατανάλωσης, όπως του ΦΠΑ, έως την επιστροφή φόρου στη φορολογία 

εισοδήµατος, και από την ενίσχυση των δηµοσίων δαπανών για υποδοµές έως την 

επιδότηση θέσεων εργασίας και την χορήγηση ευνοϊκών δανείων και επιδότηση 

επιτοκίων για συγκεκριµένους κλάδους).133 

      Ενώ η νοµισµατική πολιτική ενδείκνυται να χρησιµοποιείται σε τέτοιες 

περιπτώσεις, υπάρχει αρκετή επιφυλακτικότητα για τη χρήση της δηµοσιονοµικής 

πολιτικής σε «κανονικές συνθήκες». Όµως, οι συνθήκες απέχουν πολύ από το να 

χαρακτηριστούν κανονικές και η νοµισµατική πολιτική καθίσταται λιγότερο 

αποτελεσµατική. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων όλοι συµφωνούν για τη χρήση 

του εργαλείου της δηµοσιονοµικής πολιτικής  αλλά αναπτύσσονται δύο κυρίως 

«σχολές σκέψεις» για το µέγεθος και την κατεύθυνση των δηµοσιονοµικών 

παρεµβάσεων. Από τη µια πλευρά όσοι (π.χ. ∆ΝΤ, Ηνωµένο Βασίλειο) υποστηρίζουν 

ότι γενικές και εκτεταµένες δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις είναι η µόνη λύση για να 

αποφύγουµε µια παρατεταµένη ύφεση “depression”. Κατά αυτή την άποψη ο 

κίνδυνος είναι να δράσουν οι κυβερνήσεις «πολύ αργά και πολύ λίγο» “too late, too 

little” και όχι το αντίθετο. Από την άλλη πλευρά, όσοι (π.χ. ΟΟΣΑ, Γερµανία) 

τονίζουν ότι δεν υπάρχει ενιαία συνταγή για όλα τα κράτη και, σε κάθε περίπτωση, οι 

όποιες δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις θα πρέπει να είναι «έγκαιρες, προσωρινές και 

στοχευµένες» “timely, temporary, targeted-3Ts”, ώστε να µη θέτουν σε 

διακινδύνευση τη µακροχρόνια βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. Τείνουµε 

να συµφωνήσουµε µε αυτή την άποψη. 

      Πράγµατι, για την άσκηση επεκτατικής πολιτικής θα πρέπει να υπάρχουν τα 

κατάλληλα περιθώρια δηµοσιονοµικής ευελιξίας “fiscal space”. Περιθώριο που 

µπορεί να υπάρχει σε χώρες του “ΟΟΣΑ” µε υψηλά δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα και 

ανύπαρκτο δηµόσιο χρέος, όπως η Νορβηγία, αλλά που είναι εξαιρετικά 

περιορισµένο για χώρες όπως η Ελλάδα, που παρά τη δηµοσιονοµική προσαρµογή 

των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να έχει δηµοσιονοµικό έλλειµµα κοντά στο 3% 

του ΑΕΠ και δηµόσιο χρέος άνω του 90% του “ΑΕΠ”. Εκτεταµένες δηµοσιονοµικές 

                                                 
133 Bloomberg News (2009) 
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παρεµβάσεις σε χώρες όπως η Ελλάδα, πέραν των ήδη νοµοθετηµένων µειώσεων των 

φορολογικών συντελεστών και ορισµένων «στοχευµένων» δαπανών, θα είχαν ως 

αποτέλεσµα την αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του χρέους µε 

µακροπρόθεσµες αρνητικές συνέπειες. Ήδη, ακόµη και µε τα σηµερινά επίπεδα 

ελλείµµατος και χρέους, η εκτίναξη των περιθωρίων “spreads” των ελληνικών 

οµολόγων έναντι των γερµανικών, επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό µε 

σηµαντικό επιπλέον κόστος εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους. Επιπλέον, όταν οι 

δηµόσιες δαπάνες είναι ήδη υψηλές ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι πιθανότερο ότι 

οριακά θα είναι µάλλον ατελέσφορες “inefficient”. Μέσο-µακροπρόθεσµα, τον 

λογαριασµό θα κληθούν να τον πληρώσουν οι φορολογούµενοι πολίτες, που 

δυστυχώς λόγω της ακραίας αντικοινωνικής συµπεριφοράς της εκτεταµένης 

φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, θα είναι ξανά οι πολίτες µικρού και µεσαίου 

εισοδήµατος. 

      Πάντως, το “International Institute of Finance” (IIF), που αποτελεί την Ένωση 

άνω των 300 τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών παγκοσµίως, στην προσπάθεια 

του να προτείνει εποικοδοµητικές προτάσεις για την αντιµετώπιση της παγκόσµιας 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης, προχώρησε τον Μάιο του 2008 στη διατύπωση νέων 

προτάσεων για τον περιορισµό της χρήσης της λογιστικής της πραγµατικής αξίας 

“fair value accounting” για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων των 

τραπεζών. Ειδικότερα, το “IIF” προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στις τράπεζες να 

πωλούν µη ρευστοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού τους που έχουν ήδη 

καταχωρηθεί στους ισολογισµούς τους στο ιστορικό κόστος κτήσεως τους 

“investment book”, χωρίς να χρειάζεται πρώτα να τα µεταφέρουν στους 

λογαριασµούς που περιλαµβάνουν τα εµπορεύσιµα χρεόγραφα “trading book”, τα 

οποία όµως αποτιµώνται στην τρέχουσα τιµή που δίνουν οι αγορές “mark-to-market”. 

Έτσι, θα αποφύγουν την καταχώρηση ζηµιών που προκύπτουν από εσπευσµένη 

πώληση χρεογράφων σε ταχέως πτωτικές αγορές. Θα καταχωρούν τις ζηµιές ή τα 

κέρδη µε την πώληση των χρεογράφων. Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή Λογιστικών 

Προτύπων των ΗΠΑ βλέπει µε µεγαλύτερη συµπάθεια τις προτάσεις αυτής της 

µορφής αντίθετα µε ότι συµβαίνει µε τις αντίστοιχες Επιτροπές στην Ευρώπη. Η 

µεγάλη επενδυτική τράπεζα “Goldman Sachs”, από την πλευρά της, εξέφρασε 
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αµέσως την αντίθεσή της σε αυτή την πρόταση. Η “Goldman Sachs” είναι η τράπεζα 

µε τις µικρότερες απώλειες από την πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση.134 

      Η αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων αποτελεί το «ορθόδοξο επιχείρηµα» ότι σε 

περιόδους ύφεσης οι κυβερνήσεις θα πρέπει να τονώσουν την οικονοµία µέσω 

αύξησης των δαπανών για υποδοµές. Η λύση αυτή απέδωσε για την έξοδο από το 

µεσοπολεµικό «κραχ», αλλά δεν είναι πάντα αποτελεσµατική όπως απέδειξε η 

περίπτωση της Ιαπωνίας τη δεκαετία του 1990. Αντίθετα, θα πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη το επίπεδο των υποδοµών σε µια χώρα, οι επιπλέον ανάγκες σε υποδοµές, 

καθώς και εάν η καθαρή παρούσα αξία αυτών των επενδύσεων είναι υπέρτερη έναντι 

άλλων ανταγωνιστικών χρήσεων. Επιπλέον, η αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων για 

να µας βοηθήσει να εξέλθουµε από την παρούσα κρίση προϋποθέτει την ύπαρξη 

«ώριµων» επενδυτικών σχεδίων, ώστε η επιτάχυνση υλοποίησής των να έχει άµεσα 

αποτελέσµατα. Τέτοιες «έτοιµες επενδύσεις» που τις διαλέγεις από το «ράφι» είναι 

σπάνιες ακόµη και για χώρες όπως οι ΗΠΑ ή το Ηνωµένο Βασίλειο, πόσο µάλλον για 

χώρες του µεσογειακού νότου. Έτσι, ο χρόνος που µεσολαβεί από την λήψη της 

απόφασης για τη χρηµατοδότηση ενός έργου υποδοµής µέχρι την εκταµίευση των 

σχετικών κονδυλίων, είναι τέτοιος που δεν θα συµβάλει στην άµεση αντιµετώπιση 

της κρίσης αλλά θα λειτουργήσει πιθανότητα πληθωριστικά, σε άλλη φάση του 

οικονοµικού κύκλου. Επιπλέον, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιλεγούν βιαστικά 

δηµόσιες επενδύσεις µε κριτήριο τις προτιµήσεις ισχυρών πολιτικών παραγόντων 

“pork barreling argument”, αµφίβολου άµεσου ή µελλοντικού πολλαπλασιαστικού 

αποτελέσµατος για την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, στη χώρα µας οι ήδη 

εγκεκριµένες επενδύσεις που συνδέονται µε την υλοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης και των Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, αποτελούν ικανή 

ασφαλιστική δικλείδα και το µόνο που µπορεί να συστηθεί είναι ενδεχοµένως η 

επιτάχυνση υλοποίησής των. Όµως, η τεχνητή διόγκωση τους µπορεί να υποβαθµίσει 

την ποιότητα των δηµοσίων δαπανών και το επίπεδο απορροφητικότητας των 

κοινοτικών πόρων. 

      Βέβαια, οι κυβερνήσεις που έχουν µικρότερα περιθώρια δηµοσιονοµικής 

ευελιξίας, πιθανόν να φανούν, από ανάγκη, περισσότερο καινοτόµες και εφευρετικές 

στους τρόπους αντιµετώπισης των συνεπειών της κρίσης. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκει και η χώρα µας. Έτσι, ενδεχοµένως η κρίση να αποτελέσει την αφορµή για 

                                                 
134 Naftemporiki (2009) 
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εντατικοποίηση των απαραίτητων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Όµως, όλες οι 

µεταρρυθµίσεις δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε περιβάλλον κρίσης, γιατί απλά 

δεν υπάρχουν δηµοσιονοµικά περιθώρια για να αποζηµιωθούν, συνήθως 

προκαταβολικά, εκείνοι οι οποίοι νιώθουν ότι θίγονται από αυτές. Άλλες 

µεταρρυθµίσεις όµως, έχουν περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσουν, καθώς 

µπροστά στο «κοινό καλό», που σε περιβάλλον κρίσης γίνεται ευκολότερα αντιληπτό 

και περισσότερο πιεστικό, κάµπτονται οι συντεχνιακές αντιδράσεις . 

      Σχετικά µε το κανονιστικό πλαίσιο και την νέα παγκόσµια χρηµατοπιστωτική 

αρχιτεκτονική, έχουν ήδη συσταθεί «οµάδες σοφών» που αναµένεται να καταθέσουν 

τις προτάσεις τους για τις δέουσες µεταρρυθµίσεις. Ενδεχοµένως, ένα νέο 

«ολοκληρωµένο διατοµεακό πλαίσιο» “unified cross-sectoral framework”, το οποίο 

έχει προτείνει και ο “ΟΟΣΑ”, θα εξαφανίσει τα όποια κενά υφίστανται σήµερα (π.χ. 

µεταξύ εποπτείας εµπορικών και επενδυτικών τραπεζών) και θα µειώσει τα 

προβλήµατα συντονισµού, την άνιση µεταχείριση και την ασύµµετρη πληροφόρηση. 

Επίσης, η ενίσχυση της τήρησης ρευστότητας έναντι κινδύνων εκτός ισολογισµού, η 

υιοθέτηση κανόνων αντικυκλικής κεφαλαιακής επάρκειας “counter-cyclical capital 

requirements” και η µεγαλύτερη έµφαση στο ποσοστό «µόχλευσης» µπορεί να 

εξασφαλίσει τη σταθερότητα του συστήµατος. 

      Στην προσπάθεια µας να ορίσουµε έναν χρονικό ορίζοντα εξόδου από την κρίση 

θα λέγαµε πως ο συνδυασµός της δέουσας νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής 

πολιτικής θα µας οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση, χωρίς όµως να µπορούµε να 

προβλέψουµε το πότε ακριβώς θα συµβεί αυτό. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 

“ΟΟΣΑ” και του “∆ΝΤ”, η ανάκαµψη τοποθετείται σταδιακά στο τέλος του 2009 και 

µε µεγαλύτερη ένταση από το 2010. Όµως, πριν έρθει η ανάκαµψη η παγκόσµια 

οικονοµία θα βιώσει σηµαντική επιβράδυνση, ενώ οι µεγαλύτερες οικονοµίες ύφεση 

και διεύρυνση της ανεργίας, συνθήκες που αναπόφευκτα θα επηρεάσουν και θα 

διαµορφώσουν το πλαίσιο της πολιτικής οικονοµίας της επόµενης δεκαετίας.  Ήδη, 

συζητείται ευρέως η «επιστροφή του κράτους έναντι της αγοράς». Η διαπίστωση, 

όµως, δεν έχει το ίδιο περιεχόµενο για κάθε αναπτυγµένο κράτος και δεν συνεπάγεται 

άκριτα «περισσότερο κράτος». Αποκτά ουσιαστικό περιεχόµενο σε χώρες που 

παρατηρήθηκε «µαζική αποχώρηση του κράτους» από τοµείς όπως η κοινωνική 

ασφάλιση, η παιδεία ή η υγεία (π.χ. ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο). Αντίθετα, σε χώρες 

όπως η Ελλάδα, που υλοποιεί διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µε σηµαντική υστέρηση 

έναντι των εταίρων της στην Ε.Ε. ή στον “ΟΟΣΑ”, βασική προτεραιότητα παραµένει 
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η σχετική µείωση του «κρατισµού» σε πολλούς τοµείς (τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, 

ενέργεια, υγεία, παιδεία). Το γεγονός της υστέρησής µας, δίνει τη δυνατότητα να 

µάθουµε από τα λάθη των άλλων και να αναζητήσουµε τη δέουσα ισορροπία µεταξύ 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. ∆εδοµένου του σηµείου εκκίνησης, η ισορροπία αυτή 

δεν θα πρέπει είναι σε βάρος του ιδιωτικού µήτε υπέρ της διατήρησης υπερβολικών 

ρυθµίσεων στην αγορά προϊόντων και της ακαµψίας στην αγορά εργασίας. 

 

2.3 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
 
      Σε διεθνή σύγκριση, ο κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες είναι µικρότερος, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι µικρός. Συγκεκριµένα, ο κυριότερος κίνδυνος 

προέρχεται από την αύξηση των επιτοκίων, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι στη 

χώρα µας, το 80% περίπου των παλαιών στεγαστικών δανείων είχαν συναφθεί µε 

κυµαινόµενο επιτόκιο. Η αναπόφευκτη αύξηση των µηνιαίων δόσεων, αφενός 

µειώνει το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών και αυξάνει τον αριθµό αυτών που 

καθυστερούν τις δόσεις αποπληρωµής και αφετέρου µειώνει την ζήτηση στην αγορά 

κατοικιών. Άλλος κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι πολλές ξένες τράπεζες 

έχουν σηµαντικές θέσεις στο µετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών µε ότι 

αυτό συνεπάγεται για το µέλλον της ελληνικής χρηµαταγοράς.  

          Η εµφάνιση διαδικασιών κρίσης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην Ελλάδα, 

θα βρει την πραγµατική οικονοµία σε αρκετά δύσκολη θέση, ιδιαίτερα εξαιτίας των 

επιπτώσεων της ακρίβειας. Οι διοικήσεις των εγχώριων τραπεζών αρκούνται στο να 

«κρύβουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί», ανακοινώνοντας αυξανόµενα κέρδη. Με 

περισσή επιµέλεια όµως, φροντίζουν να µετακυλύουν το κόστος στην πελατεία τους. 

Πληθώρα δηµοσιευµάτων αναφέρουν ότι τις δυσµενείς «θέσεις» τους οι τράπεζες, τις 

διοχέτευσαν εντέχνως στα ενεργητικά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων των ΑΕ∆ΑΚ που 

ελέγχουν, µερίδια των οποίων αγόρασε το επενδυτικό κοινό. Είναι βέβαιο ότι οι 

ενέργειες αυτές επιδείνωσαν ακόµη περισσότερο την ήδη δυσµενή θέση των 

µικροαποταµιευτών-µικροεπενδυτών. Προστασία µπορεί να προσφέρει στην 

πραγµατική οικονοµία η χρηµατοδότησή της από κοινοτικούς πόρους των οποίων η 

εισροή αναµένεται να διασφαλίσει έναν ελάχιστο ρυθµό ανάπτυξης. Αυτό όµως µένει 

να αποδειχθεί σε χρόνο µεταγενέστερο.135 

                                                 
135 Naftemporiki (2009) 
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          Γίνεται από όλους κατανοητό ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, επειδή οι 

επιπτώσεις της κρίσης θα πέσουν εν τέλει και για µια ακόµη φορά στις πλάτες των 

εργαζοµένων, στους µικροµεσαίους, στους αγρότες και στους συνταξιούχους, κυρίως 

λόγω των προβληµάτων που θα προκύψουν στην ελληνική οικονοµία και στους 

ορατούς κινδύνους που διατρέχει η απασχόληση. Πέρα από την «επικοινωνιακή» 

αντιµετώπιση του θέµατος από την πολιτεία, θα πρέπει να παρθούν και συγκεκριµένα 

µέτρα τα οποία θα εξασφαλίζουν τον έλληνα καταθέτη, την σταθερότητα στην εθνική 

οικονοµία και την προστασία της απασχόλησης. 

 
• Με ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να ελεγχθούν και να ελέγχονται 

στο διηνεκές οι τοποθετήσεις που πραγµατοποιούν οι ΑΕ∆ΑΚ θυγατρικές των 

τραπεζών από το ενδεχόµενο τυχόν επισφαλείς τίτλοι να «φορτωθούν» στο 

επενδυτικό κοινό και στα Ασφαλιστικά Ταµεία. 

• Να ενισχυθούν οι ανεπαρκείς µηχανισµοί εποπτείας της Τράπεζας της 

Ελλάδος. 

 

    Ως προς τα προβλήµατα που εµφανίζονται εγχώρια: 
 

• Απαιτείται έλεγχος στη διαµόρφωση των επιτοκίων (αν και το µέτρο αυτό δεν 

επαρκεί για τον περιορισµό της χρηµατοπιστωτικής κρίσης σε άλλους τοµείς 

της οικονοµίας). Κυρίως χρειάζονται µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής και 

συντονισµένο πλαίσιο παρέµβασης στις χρηµαταγορές που να υπερβαίνει την 

παρούσα ρύθµιση. 

• Εφόσον υπάρξει ανάγκη εφαρµογής οποιοδήποτε σχεδίου βοήθειας σε 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει συµµετοχή 

του κράτους µέσω απόκτησης µετοχικών µεριδίων, αντίστοιχων του ύψους της 

χρηµατοδότησης. 

• Να ιδρυθεί µε κρατική πρωτοβουλία «Εγγυοδοτικό Ταµείο Στέγασης», το 

οποίο, µε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις, να παρεµβαίνει ανάµεσα 

στην δανείστρια τράπεζα και τον δανειολήπτη, για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα, ώστε να αποφεύγονται οι πλειστηριασµοί κατοικιών.  

• Κάλυψη των καταθέσεων  

• Να τεθούν συγκεκριµένοι κανόνες (νοµοθετικά και όχι µόνο µε αρχές 

δεοντολογίας) που να δεσµεύουν το σύνολο των τραπεζών, αναφορικά µε το 
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πρόβληµα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, που θα λειτουργούν προληπτικά 

για την αποφυγή των κινδύνων. 

• Να καθοριστεί ελάχιστη απαραίτητη ενηµέρωση, χωρίς παραπλανητικούς 

όρους, για τους υποψήφιους δανειολήπτες, µε απλούς και ευκρινείς κανόνες για 

τους όρους και τις προϋποθέσεις των δανειοδοτήσεων, που θα επιβλέπονται από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

• Να θεσπιστούν συγκεκριµένοι κανόνες καλών πρακτικών της πιστωτικής 

πολιτικής των Τραπεζών, που θα οριοθετούν τις επιχειρηµατικές τους κινήσεις, 

περιορίζοντας το ρίσκο και αυξάνοντας την ασφάλεια των επιλογών τους, χωρίς 

να είναι κυρίαρχο το κριτήριο της µεγιστοποίησης των κερδών. 

• Να υπάρξει περιορισµός και κανόνες στις αµοιβές των “manager” και των 

διαχειριστών στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. 

• Να µεταβιβασθεί η εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από το 

Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας στην Τράπεζα της Ελλάδος και να ενισχυθεί η 

Κεντρική της εποπτεία ως προς την πιστωτική πολιτική των Τραπεζών µε την 

έγκαιρη δηµόσια επισήµανση των κινδύνων που αναλαµβάνουν. 

 

 3. ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙ∆Ι 
 

 

      Τα κύρια θύµατα της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής κρίσης είναι οι ίδιοι οι 

δηµιουργοί της, δηλαδή οι επενδυτικές τράπεζες. Στον τραπεζικό κόσµο η 

εµπιστοσύνη αποτελεί πολύτιµο αγαθό καθώς όλο το τραπεζικό σύστηµα έχει κτιστεί 

πάνω σε σχέσεις εµπιστοσύνης. Από τη στιγµή που η σχέση εµπιστοσύνης 

ουσιαστικά διερράγη η κατάρρευση τους ήταν θέµα χρόνου. Άµεση συνέπεια αυτής 

της µεγάλης χρηµατοπιστωτικής κρίσης είναι η ανατροπή του οικονοµικού µοντέλου 

της «ελευθερίας των αγορών» που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια. Η προσδοκία ότι 

η αγορά θα ισορροπήσει από µόνη της έχει πια εξανεµιστεί και όλοι προσδοκούν την 

κρατική παρέµβαση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αφορµή για νέες συζητήσεις σχετικά 

µε το ρόλο του κράτους. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει, στο όνοµα του ξεπεράσµατος 

της κρίσης, να επιβληθούν νέα µέτρα «εξυγίανσης» πάνω στις πλάτες των 

εργαζοµένων και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, η οποία βρίσκεται ήδη σε 

οριακή κατάσταση από άποψη αντοχών και δεν µπορεί να επωµισθεί άλλα βάρη από 

µια ακόµα κρίση, για την οποία δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη. Επιπλέον, 
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χρειάζεται ειδική µέριµνα από τις αρµόδιες αρχές ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα 

κερδοσκοπίας από όπου και αν προέρχονται. 

         Όλα τα διαθέσιµα στοιχεία συνηγορούν στην άποψη ότι, η κρίση αυτή είναι 

συνεχιζόµενη, διευρυνόµενη και µακράς διαρκείας. Μένει να αποδειχθεί ο 

πραγµατικός χρόνος που θα διαρκέσει και οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην 

πραγµατική οικονοµία γενικότερα αλλά και στη χώρα µας. Κανείς δεν µπορεί µε 

βεβαιότητα να ισχυριστεί αν τα φαινόµενα θα ενταθούν ή θα υποχωρήσουν. Η 

ελληνική κυβέρνηση, µέχρι σήµερα δεν έχει δώσει απαντήσεις στο πρόβληµα µέσα 

από συγκεκριµένα µέτρα ή τουλάχιστον προτάσεις µέτρων. Το ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα φάνηκε να βρίσκεται προς το παρόν σε απόσταση ασφαλείας από την κρίση, 

αλλά αυτό δεν θα πρέπει να µας καθησυχάζει. Ο σχεδιασµός και οι ενέργειες των 

διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών, κατατείνουν, σε σύντοµο χρόνο, να µας 

οδηγήσουν στο ίδιο περιβάλλον και απλά σήµερα βρισκόµαστε σε διαφορά φάσης. 

      Η χρηµατοπιστωτική αναταραχή δεν έχει τελειώσει ακόµα καθώς η ιδιαίτερη 

φύση της καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση των επιπτώσεων της στην πραγµατική 

οικονοµία. Το καλύτερο σενάριο θα ήταν µια ήπια ύφεση. Το µέγεθος των 

επιπτώσεων της κρίσης σε κάθε οικονοµία θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της κάθε 

χώρας να απορροφά εξωγενείς κραδασµούς. Επιπλέον, µετά την κρίση αναµένεται 

και επιβάλλεται να ανοίξει εκτεταµένη συζήτηση σχετικά µε την ανάγκη να 

επανεξεταστούν τόσο το ρυθµιστικό πλαίσιο των τραπεζών όσο και οι παράγοντες 

που οδήγησαν στην κρίση. 

          Τέλος, δεν θα πρέπει να µας καθησυχάζει καθόλου το γεγονός ότι τα φαινόµενα 

της κρίσης στην Ελλάδα εµφανίζονται πιο ήπια, καθόσον είναι βέβαιο ότι, για την 

οικονοµική κατάσταση της χώρας µας, αρκούν µικρότερα προβλήµατα για να την 

οδηγήσουν στην κατάρρευση…. 
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