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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ερµηνεία του όρου κρίση είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, καθώς σε αυτήν 

υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες. Βάσει της οικονοµικής θεωρίας, όταν 

αναφερόµαστε στην κρίση ουσιαστικά αναφερόµαστε σε πέντε βασικά µεγέθη:  στην 

καταναλωτική δαπάνη, στην επένδυση, στο διαθέσιµο εισόδηµα, στην ανεργία και 

στην παραγωγή. Οι υφέσεις είναι περίοδοι µείωσης των εισοδηµάτων, µείωσης της 

παραγωγής και αύξησης της ανεργίας. Επίσης, οι υφέσεις χαρακτηρίζονται και από 

λιγότερες ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας: περισσότεροι εργαζόµενοι απασχολούνται σε 

θέσεις µερικής απασχόλησης και λιγότεροι εργαζόµενοι απασχολούνται υπερωριακά 

(Mankiw, 2000). Σύµφωνα µε τον Krugman (2000, σελ. 45) «κατά τη διάρκεια µίας 

οικονοµικής κρίσης, ιδιαίτερα αν είναι σοβαρή, η προσφορά µοιάζει να είναι παντού 

και η ζήτηση πουθενά. Υπάρχουν πολλοί εργάτες πρόθυµοι να εργαστούν, αλλά δεν 

υπάρχουν αρκετές δουλειές, υπάρχουν εξαιρετικά εργοστάσια αλλά όχι αρκετές 

παραγγελίες, τα καταστήµατα είναι ανοικτά,, αλλά δεν υπάρχουν αρκετοί πελάτες». 

 

Όπως αναφέρει ο Mankiw (2000), η θεωρία των νέων κεϋνσιανών οικονοµικών 

υποστηρίζει ότι οι οικονοµικές υφέσεις είναι αποτέλεσµα της έλλειψης συντονισµού. 

Προβλήµατα συντονισµού µπορούν να προκύψουν από τον καθορισµό των µισθών 

και των τιµών, από τη διαπραγµάτευση των εργαζοµένων µε τα συνδικάτα, από την 

τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων. Για τον Krugman (2000), οι διαταραχές 

στην οικονοµία της αγοράς δεν προκύπτουν διότι δεν υπάρχει επαρκής 

απελευθέρωση των αγορών και απορύθµιση, αλλά κυρίως γιατί υπάρχει µεγάλη δόση 

από τέτοιες πρακτικές. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν διστάζει να προτείνει δόσεις 

«ανεκτού πληθωρισµού», τον έλεγχο της διεθνούς κίνησης κεφαλαίων, µεγαλύτερη 

ανεκτικότητα απέναντι στις δηµόσιες πολιτικές, καθώς επίσης και καλύτερα 

ρυθµισµένα εθνικά συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου του τραπεζικού – 

πιστωτικού συστήµατος. 

 

Ωστόσο, η παρούσα χρηµατοοικονοµική κρίση κατέδειξε την αδυναµία του 

ρυθµιστικού πλαισίου εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, τα κενά που 

υπάρχουν και τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν.  
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Στην εργασία θα µελετήσουµε την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και τον ρόλο των 

εποπτικών αρχών. Η δοµή της διπλωµατικής αυτής έχει ως ακολούθως:  

• Κεφάλαιο 1 –  Στο πρώτο κεφάλαιο θα µιλήσουµε για το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα. Ειδικότερα θα αναφερθούµε στην διάρθρωση του και στη 

σηµαντικότητα της διασφάλισης του.  

• Κεφάλαιο 2 – Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στους φορείς εποπτείας 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο µέρη.  

Στο πρώτο µέρος θα αναφερθούµε στους φορείς εποπτείας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ειδικότερα; Στους φορείς εποπτείας ανά χώρα – µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωσύστηµα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. Στο δεύτερο µέρος θα αναφερθούµε στους φορείς εποπτείας στις 

ΗΠΑ και ειδικότερα στην Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal 

Reserve System), την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange 

Commission), τον Οµοσπονδιακό Οργανισµό Ασφάλισης Καταθέσεων 

(Federal Deposit Insurance Corporation), τον Οµοσπονδιακό Οργανισµό 

Ασφάλισης Καταθέσεων (Federal Deposit Insurance Corporation) και την 

Επιτροπή Εµπορίας Προθεσµιακών Εµπορευµάτων (Commodities Futures 

Trading Commission).  

• Κεφάλαιο 3 – Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στην χρηµατοπιστωτική 

κρίση του 2008 και τις εποπτικές αρχές. Αρχικά θα αναφερθούµε σε 

παλαιότερες κρίσεις και στα αίτια των κρίσεων αυτών. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούµε στην χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 και στα αίτια της και 

τέλος θα αναλύσουµε τον ρόλο των εποπτικών αρχών στην χρηµατοπιστωτική 

κρίση του 2008 καθώς και τη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 και τις 

αλλαγές που επέφερε στο πλαίσιο της εποπτείας του τραπεζικού συστήµατος 

και των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.  

• Κεφάλαιο 4 -  τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουµε το ρόλο των 

εποπτικών αρχών στο νέο θεσµικό πλαίσιο και ιδιαίτερα θα αναφερθούµε 

στην έκθεση De Larosière αλλά και στην Βασιλεία ΙΙΙ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
 

1.1 ∆ιάρθρωση του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος  

 

Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(2010), αποτελείται από: 

• Τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, όπως οι αγορές χρήµατος και οι αγορές 

κεφαλαίων. Σκοπός τους είναι να διοχετεύουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια από 

τους δανειοδότες, δηλαδή τις επιχειρήσεις ή τα άτοµα που επιθυµούν να 

επενδύσουν τα χρήµατά τους, στους δανειολήπτες, δηλ. όσους χρειάζονται 

κεφάλαια 

• Τους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, όπως οι τράπεζες και οι 

ασφαλιστικές εταιρείες. Οι οργανισµοί αυτοί φέρνουν έµµεσα σε επαφή τους 

δανειοδότες και τους δανειολήπτες. Ωστόσο, οι δανειολήπτες έχουν επίσης τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν κεφάλαια απευθείας από τις χρηµατοπιστωτικές 

αγορές εκδίδοντας τίτλους, όπως για παράδειγµα µετοχές και οµόλογα. 

• Τις χρηµατοπιστωτικές υποδοµές, οι οποίες επιτρέπουν τη µεταβίβαση 

πληρωµών καθώς και τη διαπραγµάτευση, την εκκαθάριση και τον 

διακανονισµό τίτλων. 

 

Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει τις λειτουργίες των χρηµατοπιστωτικών 

συστηµάτων.  
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Σχήµα1 -  Λειτουργίες χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων 

 

Πηγή: http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.el.html 

 

Η κύρια λειτουργία ενός χρηµατοπιστωτικό συστήµατος λοιπόν, είναι η 

διαµεσολάβηση µεταξύ πλεονασµατικών και ελλειµµατικών οικονοµικών µονάδων. 

Για την προστασία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και τη διασφάλιση της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, θα πρέπει να εντοπίζονται οι κύριες πηγές 

κινδύνων και αδυναµιών, ενώ όλοι οι σχετικοί φορείς, όπως τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα και οι εποπτικές αρχές, θα πρέπει να ενηµερώνονται για τους κινδύνους 

(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2010). 
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Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2010), στα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα περιλαµβάνονται: 

• Τα πιστωτικά ιδρύµατα, δηλαδή εµπορικές τράπεζες, υποκαταστήµατα ξένων 

τραπεζών, συνεταιριστικές τράπεζες και ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί. 

• Οι θεσµικοί επενδυτές, δηλαδή ασφαλιστικές εταιρίες, φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης και οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. 

• Οι λοιπές µη τραπεζικές επιχειρήσεις, δηλαδή χρηµατιστηριακές εταιρίες, 

εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), εταιρίες πρακτόρευσης 

απαιτήσεων (factoring), εταιρίες παροχής πιστώσεων και εταιρίες κεφαλαίου 

επιχειρηµατικών συµµετοχών. 

 

 

1.2 Σηµαντικότητα ∆ιασφάλισης του Χρηµατοπιστωτικού 

Συστήµατος  

 

Η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µέσα από την διασφάλιση της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος, καθώς τα τραπεζικά συστήµατα είναι 

επιρρεπή σε συστηµικές κρίσεις, οι οποίες εκδηλώνονται µε τη µορφή της 

αλυσιδωτής µετάδοσης προβληµάτων ρευστότητας ή/και φερεγγυότητας από µια 

τράπεζα σε άλλες (Kaufman, 1996).   

 

Μία βασική ιδιαιτερότητα που διαφοροποιεί την τραπεζική αγορά µέσα στο 

οικονοµικό σύστηµα συνίσταται στον κίνδυνο ότι η περιέλευση σε αφερεγγυότητα 

µιας και µόνον τράπεζας, ως αποτέλεσµα της υπερβολικής έκθεσής της στους 

διάφορους κινδύνους που αναλαµβάνει µε την επιχειρηµατική της δραστηριότητα, 

µπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις και σε αποσταθεροποίηση του 

τραπεζικού συστήµατος στο σύνολό του.  

 

Η διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος, µε την αποτροπή της 

επέλευσης των προαναφερθεισών αρνητικών αλυσιδωτών αντιδράσεων µεταξύ 

τραπεζών, καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση διαφόρων προληπτικών µέτρων, καθώς 

και παρεµβατικών και προστατευτικών πολιτικών. Το σύνολο αυτών των µέσων 
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υλοποίησης του αιτήµατος για διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού 

συστήµατος αποτελεί το καλούµενο «δίχτυ ασφάλειας» του τραπεζικού συστήµατος. 

Η άµεση ευθύνη για την τραπεζική εποπτεία και την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα 

ανήκει στις αρµόδιες αρχές κάθε κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, 

το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών έχει καθήκον να συµβάλει στην εκ 

µέρους των αρµόδιων αρχών οµαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν την προληπτική 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών εκπληρώνει αυτό το καθήκον κυρίως 

µε τρείς τρόπους ((Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2010): 

1. Παρακολουθεί και αξιολογεί τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα σε επίπεδο 

ζώνης ευρώ/ Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δραστηριότητα αυτή λειτουργεί 

συµπληρωµατικά και επικουρικά προς την αντίστοιχη δραστηριότητα που 

εκτελούν σε εθνικό επίπεδο οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές 

αρχές µε σκοπό τη διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη 

χώρα τους.  

2. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών παρέχει συµβουλές σχετικά µε 

τα σχεδιασµό και την αναθεώρηση των ρυθµιστικών και εποπτικών 

απαιτήσεων για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Πολλές από αυτές 

παρέχονται µέσω της συµµετοχής της ΕΚΤ στα σχετικά διεθνή και ευρωπαϊκά 

ρυθµιστικά και εποπτικά όργανα, όπως η Επιτροπή της Βασιλείας για την 

Τραπεζική Εποπτεία, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Επιτροπή και η Επιτροπή 

Φορέων Τραπεζικής Εποπτείας. 

3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προωθεί η συνεργασία µεταξύ των 

κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών σε θέµατα κοινού 

ενδιαφέροντος (πχ επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών και διαχείριση 

χρηµατοοικονοµικών κρίσεων). 

 

Εν συνεχεία, ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών είναι η αποτροπή της εµφάνισης 

πιέσεων που αποτελούν απειλή για την χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, καθώς και 

η διασφάλιση της ανθεκτικότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Αυτός ο 
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διττός ρόλος προϋποθέτει την ανάµειξη των κεντρικών τραπεζών των χωρών στην 

µακροοικονοµική πολιτική (Bingham, 2010). 

 

 Η συζήτηση σχετικά µε την ανάµειξη των κεντρικών τραπεζών στη διασφάλιση της 

σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος περιστρέφεται γύρω από τρεις 

αρµοδιότητες – ρόλους, όπως επισηµαίνει ο Bingham (2010). 

 

Ο πρώτος είναι ο βαθµός στον οποίο οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να δίνουν 

µεγαλύτερη έµφαση σε ζητήµατα χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας όταν 

αποφασίζουν για την νοµισµατική πολιτική, προκειµένου να αποτρέπουν την 

εµφάνιση του φαινοµένου της ‘φούσκας’ και των ανισορροπιών.  

 

Ο δεύτερος είναι η σχεδίαση και εφαρµογή µίας µακροοικονοµικής πολιτικής. Μία 

πολύ σηµαντική απόρροια της παρούσας χρηµατοοικονοµικής κρίσης είναι ότι η 

διασφάλισης της ορθότητας και της ασφάλειας των εκάστοτε χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων δεν είναι αρκετή για να διασφαλιστεί η συστηµική σταθερότητα, η οποία 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την απόφαση για ένα ρυθµιστικό πλαίσιο. 

 

Ο τρίτος ρόλος σχετίζεται µε την εποπτεία. Η παρούσα κρίση είχε ως συνέπεια την 

έναρξη µίας επιχειρηµατολογίας σχετικά µε την εποπτεία που ασκείται από τις 

κεντρικές τράπεζες στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µε έµφαση στην σηµαντικότητα 

αυτής της εποπτείας. Όπως θα δούµε και παρακάτω, η ελλιπής εποπτεία των 

κεντρικών τραπεζών – και εν γένει των εποπτικών αρχών – είχε ως συνέπεια την 

ελλιπή εταιρική διακυβέρνηση πολλών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, στην οποία 

οφείλεται εν πολλοίς η παρούσα χρηµατοοικονοµική κρίση.  

 

Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, σύµφωνα µε την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2010), είναι οι εξής: 

• Όταν σηµειώνεται επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας, οι 

επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα δάνειά τους (λόγω µείωσης 

των πωλήσεων τους) ή τα νοικοκυριά να εξοφλήσουν τα στεγαστικά τους 

δάνεια (λόγω ανεργίας). Τότε οι τράπεζες καταγράφουν ζηµίες.  
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• Όταν οι τιµές των περιουσιακών στοιχείων, π.χ. τίτλων, οικοπέδων και 

κτιρίων ή εξοπλισµού παραγωγής, µειώνονται ή µεταβάλλονται απότοµα, 

δηµιουργείται αβεβαιότητα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές µε αποτέλεσµα οι 

επενδυτές να χάνουν χρήµατα.  

• Οι τράπεζες µπορεί να χορηγήσουν δάνεια µεγάλου ύψους σε συγκεκριµένους 

κλάδους και στη συνέχεια να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ευάλωτες σε 

περιόδους ύφεσης των κλάδων αυτών.  

• Οι τράπεζες µπορεί να επενδύουν µεγάλα ποσά, π.χ., στις χρηµατιστηριακές 

αγορές ή στις αγορές οµολόγων και έτσι γίνονται ευπαθείς σε περίπτωση 

πτώσης των τιµών στις αγορές αυτές. 

 

Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί είναι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την 

διαχείριση των κινδύνων που αναλαµβάνουν και που καλούνται πρώτοι από όλους να 

αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που προκαλεί µία χρηµατοπιστωτική κρίση. 

Παράλληλα, και οι δηµόσιες αρχές µπορούν να παρέµβουν έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιήσουν ή ακόµα και να αποτρέψουν µία χρηµατοπιστωτική κρίση. Οι 

παρεµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν τα κάτωθι µέτρα (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 

2010): 

• Κανονισµούς προληπτικής εποπτείας µε τους οποίους τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα πρέπει να συµµορφώνονται, προκειµένου να διασφαλίζεται η 

αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων και η ασφάλεια των κεφαλαίων των 

καταθετών, και στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να κοινοποιούνται 

πληροφορίες προκειµένου να προάγεται η πειθαρχία της αγοράς,  

• Προληπτική εποπτεία, δηλ. να διασφαλίζεται ότι τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα τηρούν αυτούς τους κανόνες. 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, στο 

πλαίσιο της οποίας εντοπίζονται ευάλωτα σηµεία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος στο σύνολό του και οι κίνδυνοι τους οποίους διατρέχει. 

Η σηµαντικότητα της διασφάλισης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος γίνεται 

εµφανής και από τις προηγούµενες χρηµατοπιστωτικές κρίσεις. Για αυτόν τον λόγο, 

κρίνουµε σκόπιµο να αναφερθούµε συνοπτικά στις κυριότερες από αυτές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

2.1 Φορείς Εποπτείας του Χρηµατοπιστωτικού 

Συστήµατος στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

Με την ίδρυση των κεντρικών τραπεζών οι κυβερνήσεις ανέθεταν σε αυτές και την 

εποπτεία του πιστωτικού συστήµατος. Η µεταφορά της εποπτείας από την κεντρική 

τράπεζα σε δηµόσιες αυτόνοµες αρχές που άρχισε από τις Σκανδιναβικές χώρες 

επεκτάθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο και το Λουξεµβούργο. Αλλά και σε όσες χώρες 

υφίσταται µια τέτοια κατάσταση, η κεντρική τράπεζα µελετά τις εξελίξεις στο 

πιστωτικό σύστηµα και τις χρηµατοοικονοµικές αγορές, επαγρυπνεί για τη  

σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και συνεργάζεται στενά µε το 

Υπουργείο των Οικονοµικών και τις αυτόνοµες εποπτικές αρχές.  

 

H εξαγωγή του µοντέλου της συγκεντροποίησης, που λειτουργεί σε βάρος των 

κεντρικών τραπεζών, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων (Ιρλανδία, Γερµανία και 

λοιπά) ενώ συµπτύχθηκε µέτωπο κατά των κυβερνητικών σχεδίων αποτελούµενο από 

την EKT, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και την Επιτροπή Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων  Κεντρικών Τραπεζών Ευρώπης και τα συνδικάτα - µέλη της. Τελικά, η 

τάση αυτή ανακόπηκε, όπως έδειξαν οι εξελίξεις στην Ιρλανδία και στις Κάτω Χώρες 

και µερικά στη Γερµανία, και στο Βέλγιο. Στις δύο τελευταίες χώρες, η κεντρική 

τράπεζα, η οποία δεν ασκούσε την εποπτεία, ενισχύθηκε αφού εξασφαλίσθηκε η 

στενή συνεργασία της µε τις εποπτικές αρχές. 
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2.1.1 Φορείς Εποπτείας του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος ανά 

Χώρα -  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

1. Βέλγιο  

Την 1η Ιανουαρίου 2004, συστάθηκε νέα αρχή µε το όνοµα Τραπεζική, 

Χρηµατοπιστωτική και Ασφαλιστική Επιτροπή (Commission bancaire, financière et 

d’ assurance) για την εποπτεία του τραπεζικού και χρηµατοοικονοµικού συστήµατος 

και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Προέκυψε µε βάση το Νόµο της 2.8.2002, από 

τη συγχώνευση της Τραπεζικής και Χρηµατοπιστωτικής Επιτροπής (Commission 

bancaire et financière) και του Γραφείου Ελέγχου των Ασφαλειών (Office de 

Contrôle des Assurances). Η Τραπεζική, Χρηµατοπιστωτική και Ασφαλιστική 

Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις 

εταιρίες επενδύσεων και συµβούλων  επενδύσεων, τους οργανισµούς συλλογικών 

τοποθετήσεων και τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος β) εποπτεύει την τήρηση των 

κανόνων που είναι σχετικοί µε την προστασία των συµφερόντων των αποταµιευτών 

και των επενδυτών όσον αφορά τις συναλλαγές τους σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και 

ελέγχει την τήρηση της διαφάνειας, της ορθής λειτουργίας και της ολοκλήρωσης των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών γ) συνεισφέρει στην τήρηση των κανόνων για την 

προστασία των αποταµιευτών και των επενδυτών από παράνοµες προσφορές 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών δ) εποπτεύει τις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις ε) εποπτεύει τις εταιρίες παροχής ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, τα 

ασφαλιστικά ταµεία και τους ασφαλειοµεσίτες. Παράλληλα συγκροτήθηκε ένα 

συντονιστικό όργανο µε το όνοµα Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Συντονίζει την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, η οποία ασκεί την επίβλεψη των 

συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµών και την Τραπεζική, Χρηµατοπιστωτική 

και Ασφαλιστική Επιτροπή. Της Επιτροπής προεδρεύει ο ∆ιοικητής της Εθνικής 

Τράπεζας του Βελγίου. Η κεντρική αυτή τράπεζα διαθέτει ένα τµήµα του κεντρικού 

της καταστήµατος για τη φιλοξενία υπηρεσιών εποπτείας της Τραπεζικής, 

Χρηµατοπιστωτικής και Ασφαλιστικής Επιτροπής. Με την ενεργητική συµµετοχή της 

κεντρικής τράπεζας στην συντονιστική επιτροπή αναβαθµίζεται ο ρόλος της στην 

γενικότερη εποπτεία του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 
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2. Γαλλία  

Την τραπεζική εποπτεία ασκεί η Τραπεζική Επιτροπή (Commission Bancaire) της 

οποίας Πρόεδρος είναι ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

3. Γερµανία  

Η εποπτεία ασκείται από 1.5.2002 από την Οµοσπονδιακή Εποπτική 

Χρηµατοοικονοµική Αρχή (Βundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht, BAFin) 

που ελέγχει τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και την αγορά 

χρεογράφων.  Η Deutsche Bundesbank συνεργάζεται στενά µε τη νέα σούπερ 

εποπτική αρχή στον τοµέα του τραπεζικού ελέγχου αξιολογώντας τα έγγραφα, τις 

αναφορές και τους ετήσιους λογαριασµούς των εποπτευοµένων ιδρυµάτων 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf).  

   

4. Ιταλία  

Η εποπτεία ασκείται από την Τράπεζα της Ιταλίας, στο πλαίσιο που τίθεται από την 

∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Πίστη και την Αποταµίευση (CICR) 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

. 

5. Λουξεµβούργο 

Το 1998 η εποπτεία αποσπάσθηκε από την κεντρική τράπεζα και αποτέλεσε την 

Επιτροπή Εποπτείας του Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Commission de surveillance 

du secteur financier) η οποία ενσωµάτωσε και την Επιτροπή Χρηµατιστηρίου. Ασκεί 

εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύµατα, τις επενδυτικές εταιρίες, τους οργανισµούς 

συλλογικών τοποθετήσεων, τις εταιρίες παροχής συµβουλών για χρηµατοοικονοµικές 

συναλλαγές, το χρηµατιστήριο και τους µεσολαβητές και διαµορφωτές της αγοράς 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

6. Ολλανδία  

Η Τράπεζα των Κάτω Χωρών είναι αρµόδια για την εποπτεία, µετά από την 

συγχώνευση της Κεντρικής Τράπεζας και της Εποπτικής Αρχής των Ταµείων 

Συντάξεων και των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Pension and Insurance Supervisory 

Authority). Μετά τη συγχώνευση διατηρήθηκε το όνοµα της κεντρικής τράπεζας De 
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Nederlandsche Bank (www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf).  

 

7. ∆ανία  

Ο φορέας εποπτείας είναι η Χρηµατοπιστωτική Εποπτική Αρχή (Finanstilsynet), η 

οποία αναφέρεται στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Ναυτιλίας 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

8. Ιρλανδία  

Την 1.5.2003 συγχωνεύθηκαν η κεντρική τράπεζα και η Ρυθµιστική Αρχή των 

Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών και αποτέλεσαν τη Central Bank and Financial 

Services Authority of Ireland. H νέα εποπτική αρχή είναι ενσωµατωµένη στην 

µετονοµασθείσα κεντρική τράπεζα αλλά σαν ξεχωριστή ενότητα 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

9. Ηνωµένο Βασίλειο 

Η τραπεζική εποπτεία µεταφέρθηκε το 1998 από την Τράπεζα της Αγγλίας στην 

Αρχή των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority, FSA) η 

οποία κατέστη η σούπερ εποπτική αρχή που ενσωµάτωσε το σύνολο των επί µέρους 

εποπτικών αρχών του Ηνωµένου Βασιλείου (∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών Εταιριών του 

Υπουργείου Εµπορίου, Αυτορυθµιζόµενοι Οργανισµοί, Οργανισµός Εποπτείας 

Επενδυτικής ∆ιαχείρισης, Επιτροπή Στεγαστικών Εταιριών, Επιτροπή 

Συνεταιριστικών Τραπεζών, Αρχείο των Συνεταιριστικών Τραπεζών, Αρχή 

Προσωπικών Επενδύσεων, Αρχή Χρεογράφων και Συµβολαίων Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης, Συµβούλιο Χρεογράφων και Επενδύσεων) 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

10. Ελλάδα  

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρµόδια για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, 

των συνεταιριστικών τραπεζών και των εξής εταιριών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα: 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, αµοιβαίων 

εγγυήσεων, ταµείων αντεγγυήσεων, ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος και 

διαµεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές, εταιρίες µεταφοράς κεφαλαίων και το 

Συνεγγυητικό κεφάλαιο για τις µικρές και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις. Επίσης, η 
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Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την πληροφόρηση και την προστασία των 

καταναλωτών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

11. Πορτογαλία  

Υπεύθυνη για την εποπτεία είναι η Τράπεζα της Πορτογαλίας σε συνεργασία µε την 

Επιτροπή Αγοράς Κινητών Αξιών, η οποία ελέγχει τις επενδυτικές εταιρίες 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

12. Ισπανία  

Αρµόδια για την εποπτεία είναι η Τράπεζα της Ισπανίας, η οποία εποπτεύει τις 

τράπεζες, τη διατραπεζική αγορά, τις αγορές συναλλάγµατος και χρεογράφων 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

13. Αυστρία  

Η τραπεζική εποπτεία µεταφέρθηκε από την κεντρική τράπεζα στην Αρχή Εποπτείας 

Χρηµατοοικονοµικών Αγορών (Finanzmarktaufsicht) η οποία ελέγχει τις τράπεζες, 

τις ασφαλιστικές εταιρίες, τα ταµεία συντάξεων και τις συναλλαγές επί χρεογράφων. 

Η κεντρική τράπεζα µε βάση διαβιβαζόµενα στοιχεία ελέγχει τα επίπεδα του 

κινδύνου των επί µέρους τραπεζών και µετά από εντολή της εποπτικής αρχής 

πραγµατοποιεί επιτοπίους εποπτικούς ελέγχους των τραπεζών 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

14. Φινλανδία  

Η Χρηµατοοικονοµική Εποπτική Αρχή (Rahoitusstarkastus) εποπτεύει α) πιστωτικά 

ιδρύµατα, επενδυτικούς οίκους, και επενδυτικά συµφηφιστικά κεφάλαια β) ταµεία 

εγγυήσεων τραπεζικών καταθέσεων γ) εταιρίες παρακαταθηκών, κεντρικές 

παρακαταθήκες χρεογράφων, γραφεία συµψηφισµού και µητρώα οµολόγων δ) 

χρηµατιστήρια ε) εταιρίες συµβολαίων δικαιωµάτων προαίρεσης (options) ζ) 

διαµορφωτές αγοράς (market markets) η) αποταµιευτικές τράπεζες και 

συνεταιριστικές εταιρίες. Συνεργάζεται µε την Εποπτική Αρχή Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων και άλλες αρχές αρµόδιες για την εποπτεία των χρηµατοοικονοµικών 

αγορών. Το 2004 Πρόεδρος της  Χρηµατοοικονοµικής Εποπτικής Αρχής είναι ο 
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Υποδιοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας η οποία έχει διοικητικά καθήκοντα επί 

της Αρχής, διαθέτει σε αυτήν κτίρια και υπαλλήλους και συνεργάζεται στενά µαζί της 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

15. Σουηδία  

Η Χρηµατοοικονοµική Εποπτική Αρχή (Finanspectionen) ασκεί την εποπτεία του 

πιστωτικού συστήµατος, των αγορών χρεογράφων, των επενδυτικών εταιριών, των 

αµοιβαίων κεφαλαίων και των ασφαλιστικών εταιριών 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

16. Κύπρος  

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου είναι αρµόδια για την εποπτεία του τραπεζικού 

συστήµατος µε εξαίρεση τις συνεταιριστικές τράπεζες που ελέγχονται από 

ανεξάρτητη αρχή (www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

17. Τσεχία  

Την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος ασκεί η κεντρική τράπεζα.   

 

18. Σλοβακία 

Την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος ασκεί η κεντρική τράπεζα. 

 

19. Εσθονία  

Η τραπεζική εποπτεία µεταφέρθηκε από την κεντρική τράπεζα στον Οργανισµό 

Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας, ο οποίος αποτελεί αυτόνοµη θυγατρική εταιρία της 

κεντρικής τράπεζας. Ελέγχει τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις 

εταιρίες της αγοράς οµολόγων 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

20. Λεττονία 

Η εποπτεία ασκείται από την Επιτροπή για την Εποπτεία των Χρηµατοπιστωτικών 

Ιδρυµάτων (www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 
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21. Λιθουανία 

Η Αρχή Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας είναι αρµόδια για την άσκηση της εποπτείας. 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

22. Πολωνία  

Η Επιτροπή για την Τραπεζική Εποπτεία είναι αρµόδια αλλά έχει αναθέσει τη 

διενέργεια των ελέγχων στους επιθεωρητές της κεντρικής τράπεζας. 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

23. Ουγγαρία  

Αρµόδια είναι η Εποπτική Αρχή για τις Τραπεζικές Αγορές και τις Αγορές 

Κεφαλαίου που έχει υπογράψει, όµως, συµφωνία συνεργασίας µε την κεντρική 

τράπεζα µε βάση την οποία οι δύο αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες και 

συντονίζουν τους επιτοπίους ελέγχους και τους ελέγχους επί των διαβιβαζοµένων 

εγγράφων αναφορών των εποπτευοµένων µονάδων. 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

24. Μάλτα 

Το Κέντρο Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας (Malta Financial Services 

Centre, MFSC) είναι αρµόδιο για την άσκηση της εποπτείας. 

(www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2008/enotP6.pdf). 

 

25. Σλοβενία 

Την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος ασκεί η κεντρική τράπεζα. 

 

26. Βουλγαρία  

Την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος ασκεί η κεντρική τράπεζα. 

 

27. Ρουµανία  

Την εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος ασκεί η κεντρική τράπεζα. 
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2.1.2 Ο Ρόλος του Ευρωσυστήµατος   

Το Ευρωσύστηµα συµβάλλει µε διάφορους τρόπους στην εκ µέρους των αρµόδιων 

εθνικών αρχών οµαλή άσκηση πολιτικών, οι οποίες αφορούν την εποπτεία των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και την εν γένει σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. Το Ευρωσύστηµα, που είναι το σύστηµα κεντρικών τραπεζών της ζώνης 

του ευρώ, περιλαµβάνει: 

• την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και 

• τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των 17 κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το κοινό τους 

νόµισµα. 

 

Οι αποφάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως οι αποφάσεις για 

τη νοµισµατική πολιτική, εφαρµόζονται φυσικά µόνο στις χώρες της ζώνης του ευρώ, 

εποµένως στην πράξη το Ευρωσύστηµα είναι αυτό που εκτελεί, ως οµάδα, τις 

λειτουργίες κεντρικής τράπεζας για τη ζώνη του ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΚΤ 

και οι ΕθνΚΤ συµβάλλουν από κοινού στην επίτευξη των κοινών στόχων του 

Ευρωσυστήµατος. 

 

Επιπλέον, τρεις είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη δηµιουργία ενός συστήµατος 

κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2010) : 

• Η προσέγγιση του Ευρωσυστήµατος βασίζεται στις υφιστάµενες 

αρµοδιότητες των ΕθνΚΤ, τη θεσµική οργάνωση και την υποδοµή τους, 

καθώς και την εµπειρογνωµοσύνη και τις άριστες λειτουργικές δυνατότητες 

που διαθέτουν. Επιπλέον, ορισµένες κεντρικές τράπεζες εκτελούν 

επιπρόσθετα καθήκοντα πέραν των καθηκόντων του Ευρωσυστήµατος. 

• Λόγω της µεγάλης γεωγραφικής έκτασης που καλύπτει η ζώνη του ευρώ και 

των µακροχρόνιων παγιωµένων σχέσεων µεταξύ των εθνικών τραπεζικών 

κοινοτήτων και των αντίστοιχων ΕθνΚΤ, θεωρήθηκε σκόπιµο να υπάρχει για 

τα πιστωτικά ιδρύµατα ένα σηµείο πρόσβασης στις δραστηριότητες κεντρικής 

τράπεζας σε κάθε συµµετέχον κράτος µέλος. 

• ∆εδοµένης της πληθώρας εθνών, γλωσσών και πολιτισµών στη ζώνη του 

ευρώ, οι ΕθνΚΤ αποτελούσαν τα καλύτερα σηµεία πρόσβασης στο 

Ευρωσύστηµα (σε αντίθεση µε µια ενιαία υπερεθνική κεντρική τράπεζα). 
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Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2010),  το 

Ευρωσύστηµα  

• Παρακολουθεί και αξιολογεί τη σταθερότητα ολόκληρου του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, και όχι των επιµέρους τραπεζών, στη ζώνη 

του ευρώ, 

• Παρέχει συµβουλές για ζητήµατα που άπτονται κανονιστικών ρυθµίσεων και 

εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, τα οποία συζητούνται σε επίπεδο 

ΕΕ και διεθνές επίπεδο, 

• Προωθεί ρυθµίσεις για τη διαχείριση κρίσεων εντός της ζώνης του ευρώ και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, και 

• Προωθεί τη συνεργασία µεταξύ κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση».  

 

Εν κατακλείδι, τα βασικά καθήκοντα του Ευρωσυστήµατος έχουν ως ακολούθως 

(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2010): 

• Νοµισµατική πολιτική 

Το Ευρωσύστηµα είναι υπεύθυνο για τη χάραξη και την εφαρµογή της νοµισµατικής 

πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. Πρόκειται για µια δηµόσια λειτουργία που υλοποιείται 

κυρίως µε την εκτέλεση πράξεων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Σηµαντικός 

παράγοντας για την άσκησή της είναι ο πλήρης έλεγχος της νοµισµατικής βάσης από 

το Ευρωσύστηµα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 

εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) είναι τα µοναδικά ιδρύµατα που έχουν το 

δικαίωµα να εκδίδουν τα τραπεζογραµµάτια που αποτελούν νόµιµο χρήµα στη ζώνη 

του ευρώ. ∆εδοµένης της εξάρτησης του τραπεζικού συστήµατος από τη νοµισµατική 

βάση, το Ευρωσύστηµα βρίσκεται σε θέση να επηρεάζει αποφασιστικά τις συνθήκες 

και τα επιτόκια στην αγορά χρήµατος. 

• Πράξεις συναλλάγµατος 

Οι πράξεις συναλλάγµατος επηρεάζουν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τις 

εγχώριες συνθήκες ρευστότητας: δύο σηµαντικές µεταβλητές της νοµισµατικής 

πολιτικής. Είναι εποµένως λογικό το καθήκον αυτό να ανατίθεται στο Ευρωσύστηµα, 

κυρίως από τη στιγµή που οι κεντρικές τράπεζες διαθέτουν τα απαραίτητα 

λειτουργικά µέσα. Επιπλέον, κατ' αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι οι πράξεις 
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συναλλάγµατος παραµένουν συνεπείς µε τους στόχους που θέτει η κεντρική τράπεζα 

για τη νοµισµατική πολιτική. 

• Προώθηση της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών 

Τα συστήµατα πληρωµών αποτελούν το µέσο µεταφοράς χρηµάτων µεταξύ 

πιστωτικών και άλλων νοµισµατικών ιδρυµάτων, δηλαδή αποτελούν τον πυρήνα της 

χρηµατοπιστωτικής υποδοµής της οικονοµίας. Το γεγονός ότι το Ευρωσύστηµα έχει 

αναλάβει την προώθηση της οµαλής λειτουργίας τους δηλώνει πόσο σηµαντική είναι 

η ύπαρξη υγιών και αποδοτικών συστηµάτων πληρωµών – όχι µόνο για την άσκηση 

νοµισµατικής πολιτικής, αλλά και για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και, κατ' επέκταση, για την οικονοµία ως σύνολο. 

• Κατοχή και διαχείριση συναλλαγµατικών διαθεσίµων 

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου συναλλαγµατικών διαθεσίµων αποσκοπεί 

πρωτίστως στο να διασφαλίζεται ότι η ΕΚΤ διαθέτει επαρκή ρευστότητα για τη 

διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος. Η διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων 

της ΕΚΤ πραγµατοποιείται επί του παρόντος σε αποκεντρωµένη βάση από τις ΕθνΚΤ 

που επιλέγουν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση αυτή. 

Οι εν λόγω ΕθνΚΤ ενεργούν εκ µέρους της ΕΚΤ σύµφωνα µε τις οδηγίες που 

λαµβάνουν από αυτήν. Αν και οι ΕθνΚΤ διαχειρίζονται µε ανεξάρτητο τρόπο τα δικά 

τους συναλλαγµατικά διαθέσιµα, όταν οι πράξεις τους στην αγορά συναλλάγµατος 

υπερβαίνουν ένα ορισµένο όριο υπόκεινται στην έγκριση της ΕΚΤ, προκειµένου να 

υπάρχει συνέπεια µε τη συναλλαγµατική και νοµισµατική πολιτική του 

Ευρωσυστήµατος. 

 

 

2.1.3 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που εδρεύει στη Φρανκφούρτη της 

Γερµανίας, είναι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες του κόσµου και είναι η κεντρική 

τράπεζα για το ενιαίο νόµισµα της Ευρώπης και  διαχειρίζεται το ευρώ, δηλαδή το 

ενιαίο νόµισµα της ΕΕ, και διαφυλάσσει τη σταθερότητα των τιµών στην ΕΕ. Το 

βασικό καθήκον της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η διατήρηση της 

αγοραστικής δύναµης του ευρώ και, εποµένως, η διατήρηση της σταθερότητας των 

τιµών στη ζώνη του ευρώ. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται από τις 17 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ από το 1999 και ύστερα. Η 
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι επίσης αρµόδια για τη χάραξη και την εφαρµογή 

της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής της Ένωσης. 

 

Σκοπός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η διαφύλαξη της σταθερότητας 

των τιµών (µέσω της διατήρησης του πληθωρισµού υπό έλεγχο), ιδίως σε χώρες που 

χρησιµοποιούν το ευρώ και η διαφύλαξη της σταθερότητα του δηµοσιονοµικού 

συστήµατος – διασφαλίζοντας την κατάλληλη εποπτεία των κεφαλαιαγορών και των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η Τράπεζα συνεργάζεται µε τις κεντρικές τράπεζες 

και των 27 κρατών µελών της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Επιπλέον, ηγείται επίσης της στενής συνεργασίας 

µεταξύ των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, δηλαδή των 16 χωρών της ΕΕ που 

έχουν υιοθετήσει το ευρώ (http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/ecb/index_el.htm).  

 

Τέλος, στις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_el.htm) συγκαταλέγονται οι 

εξής: 

• ο καθορισµός βασικών επιτοκίων για την ευρωζώνη και ο έλεγχος της 

προσφοράς χρήµατος  

• η διαχείριση των συναλλαγµατικών αποθεµατικών της ευρωζώνης και η 

αγορά ή πώληση νοµισµάτων όταν κρίνεται αναγκαία για τη διατήρηση της 

ισορροπίας των συναλλαγµατικών ισοτιµιών  

• η συµβολή στη διασφάλιση της κατάλληλης εποπτείας των κεφαλαιαγορών 

και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων από τις εθνικές αρχές, καθώς και της 

οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών  

• η παροχή άδειας στις κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης να εκδίδουν 

χαρτονοµίσµατα του ευρώ  

• η παρακολούθηση των τάσεων των τιµών και η αξιολόγηση του κινδύνου που 

αυτές συνεπάγονται για τη σταθερότητα των τιµών στην ευρωζώνη. 
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2.2 Φορείς Εποπτείας του Χρηµατοπιστωτικού 

Συστήµατος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής  

 

Ξεκινώντας, θα πρέπει να αναφέρουµε πως η σαρωτική χρηµατοπιστωτική κρίση του 

2008 προκάλεσε διάφορες αποτυχίες υψηλού - προφίλ και ώθησε µια εκτεταµένη 

συζήτηση σχετικά µε το πώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ ρυθµίζει τις χρηµατοπιστωτικές 

αγορές. Πέρα από τις προσπάθειες για την επίλυση µιας άµεσης κρίση ρευστότητας, 

οι διαµορφωτές των διαφόρων πολιτικών εξετάζουν µακροπρόθεσµες προσπάθειες 

σχετικά µε την ουσιαστική αναδιοργάνωση των κανόνων που διέπουν τις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές και τους ρυθµιστικούς οργανισµούς που είναι υπεύθυνοι 

για την επιβολή τους.  

 

Ο Υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ Henry M. Paulson έχει ασκήσει πίεση για την 

εφαρµογή µιας σειράς µεταρρυθµίσεων, που αρχικά πρότεινε το Μάρτιο του 2008. Το 

σχέδιο του Paulson είχε σκοπό να κλείσει ένα ρυθµιστικό οργανισµό, το Γραφείο 

Επίβλεψης Λιτότητας (the Office of Thrift Supervision, OTS), και να συγχωνεύσει 

δύο άλλους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission, 

SEC) και την Επιτροπή Εµπορίας Προθεσµιακών Εµπορευµάτων (Commodities 

Futures Trading Commission, CFTC). Σε γενικές γραµµές, πολλοί αναλυτές 

ερµήνευσαν το σχέδιο αυτό ως µια ευρεία κίνηση να ενδυναµώσει ακόµη µια 

ρυθµιστική αρχή, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (U.S. Federal Reserve) 

(Council of Foreign Relations, 2008).   

 

Εν συνεχεία, θα παρουσιάσουµε εν περιλήψει το αµερικάνικο ρυθµιστικό οικονοµικό 

σύστηµα, στο οποίο οριοθετούνται οι διάφορες ρυθµιστικές αρχές  και τους 

αντίστοιχους ρόλους τους.  

 

 

2.2.1 Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve 

System) 

Η λεγόµενη FED (Federal Reserve System), είναι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. Η 

Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, που συνήθως αναφέρονται ως η Fed, η κεντρική 
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τράπεζα των Ηνωµένων Πολιτειών. Η Fed έχει την ευθύνη για τη ρύθµιση του 

νοµισµατικού συστήµατος των ΗΠΑ (δηλαδή πόσα χρήµατα τυπώνονται και τον 

τρόπο κατανοµής τους), καθώς και την παρακολούθηση των εργασιών των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου, συµπεριλαµβανοµένων των παραδοσιακών τραπεζών και των 

τραπεζικών οµίλων. Σε γενικές γραµµές, η εντολή της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των 

ΗΠΑ είναι η προώθηση της σταθερότητας των τιµών και της οικονοµικής ανάπτυξης 

(Council of Foreign Relations, 2008).   

• ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Board of Governors) 

Το εθνικό σκέλος της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ διοικείται από επταµελές 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, που κοινώς αποκαλείται Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, το οποίο διοικείται από έναν πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Κύρια ευθύνη του 

είναι να κατευθύνει τη νοµισµατική πολιτική µέσω του συντονισµού µε την 

Οµοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτών Αγορών (Federal Open Market Committee, 

FOMC) και των περιφερειακών τραπεζών (Regional Reserve Banks). Προς το σκοπό 

αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οργανώνει ένα ευρύ φάσµα της έρευνας και των 

αναλυτικών εργασιών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι επίσης υπεύθυνο για την 

επίβλεψη του συστήµατος πληρωµών της  κυβέρνησης των ΗΠΑ, την εποπτεία των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης των πρόεδρων 

των τραπεζών και τον καθορισµό των απαιτήσεων για το ποσό των µετρητών που οι 

τράπεζες πρέπει να διαθέτουν σε απόθεµα και τέλος το συντονισµό και την επίβλεψη 

των ενεργειών των περιφερειακών αποθεµατικών τραπεζών. 

• Οµοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτών Αγορών (Federal Open Market 

Committee, FOMC) 

Η FOMC είναι το κύρια σώµα της Fed για τη χάραξη νοµισµατικής πολιτικής. 

Αποτελείται από δώδεκα µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των επτά µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου των ∆ιοικητών, τον πρόεδρο της Οµοσπονδιακής Τράπεζας 

της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York) και τους πρόεδρους 

τεσσάρων άλλων περιφερειακών τραπεζών (που υπηρετούν σε εκ περιτροπής). Η 

FOMC συνεδριάζει συνήθως οκτώ φορές το χρόνο και είναι επιφορτισµένη µε την 

αξιολόγηση του οικονοµικού και χρηµατοπιστωτικού τοπίου και τον καθορισµό του 

«επιτόκιο των οµοσπονδιακών κεφαλαίων» και του επιτοκίου αναφοράς κατά το 

οποίο δανείζει, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, χρήµατα στις τράπεζες. 
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• Αποθεµατικές Τράπεζες (Reserve Banks) 

To σύστηµα της Οµοσπονδιακή Τράπεζας των ΗΠΑ περιλαµβάνει δώδεκα 

περιφερειακές τράπεζες και έχει είκοσι πέντε συνολικά καταστήµατα. Αυτές οι 

τράπεζες είναι περιφερειακά κλαδιά της Αµερικάνικης Κεντρικής Τράπεζες και 

ενεργούν ως διαµεσολαβητές µεταξύ των τοπικών τραπεζών και της Οµοσπονδιακής 

Τράπεζας των ΗΠΑ. Επίσης, µπορούν να αποθηκεύουν και να διανέµουν 

αποθεµατικά, να επεξεργάζονται επιταγές και άλλων µορφών διατραπεζικές 

πληρωµές, και γενικότερα να επιβλέπουν τις εργασίες των εµπορικών τραπεζών στην 

περιοχή τους. Οι αποθεµατικές τράπεζες έχουν µια επιπλέον ρυθµιστική εξουσία 

πάνω από το 38 % των εµπορικών τραπεζών των ΗΠΑ (κυρίως σε µεγαλύτερες 

τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εθνικών τραπεζών) που είναι µέλη της 

Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Αυτές οι τράπεζες θεωρούνται µέτοχοι της 

τοπικής τράπεζας των αποθεµατικών και έτσι είναι υποχρεωµένοι να κατέχουν το 3 % 

του συνόλου των κεφαλαίων τους σε εκείνη την τράπεζα. 

 

 

2.2.2 Υπουργείο Οικονοµικών (Department of Treasury)  

Το αµερικανικό υπουργείο Οικονοµικών, αρχικά δηµιουργήθηκε ειδικά για τη 

διαχείριση των δηµόσιων εσόδων (λαµβάνοντας υπόψη ότι η Οµοσπονδιακή Τράπεζα 

των ΗΠΑ διαχειρίζεται τις πληρωµές), έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαµβάνει πολλά 

διαφορετικά καθήκοντα όπως το συνιστά και να επηρεάζει τη δηµοσιονοµική 

πολιτική, να ρυθµίζει τις αµερικάνικες εισαγωγές και εξαγωγές, εισπράττει όλα τα 

έσοδα των ΗΠΑ συµπεριλαµβανοµένων και των φόρων και σχεδιάζει και 

κόβει/εκδίδει όλα τα νοµίσµατα για το αµερικανικό νόµισµα (Council of Foreign 

Relations, 2008).  

Από την πλευρά του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου, το Υπουργείο Οικονοµικών 

λειτουργεί κυρίως µέσω των λειτουργιών των δύο οργανισµών που επιβλέπει, το 

Γραφείο του Οικονοµικού Ελέγχου του Νοµίσµατος (the Office of the Comptroller of 

the Currency) και το Γραφείο της Εποπτείας της Λιτότητας (the Office of Thrift 

Supervision), τα οποία ρυθµίζουν τις τράπεζες, τις αποταµιεύσεις και τα δάνεια. 

Αναλυτικότερα έχουν ως εξής (Council of Foreign Relations, 2008): 
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•  Το Γραφείο του Οικονοµικού Ελέγχου του Νοµίσµατος (the Office of the 

Comptroller of the Currency, OCC) 

Το OCC, είναι το κύριο µέσο µε το οποίο το Υπουργείο Οικονοµικών ρυθµίζει τις 

τράπεζες των ΗΠΑ. Είναι υπεύθυνο για τη ναύλωση όλων των τραπεζών των ΗΠΑ 

και, γενικότερα, για τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος. 

Επιπλέον, το OCC το προσπαθεί αυτό µέσα από την παρακολούθηση των δάνειων 

της τράπεζας και των χαρτοφυλακίων επενδύσεων, τη χρηµατοδότηση της 

διεύθυνσης, το κεφάλαιο, τα κέρδη, τη ρευστότητα, την ευαισθησία στο κίνδυνο 

αγοράς, και τη συµµόρφωση µε τους τραπεζικούς νόµους. Οι αρµοδιότητές του, 

συνεπώς, ως ένα βαθµό, συµπίπτουν µε αυτές του Οµοσπονδιακού Οργανισµού 

Ασφάλισης Καταθέσεων (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC). Εν 

κατακλείδι, εάν µια τράπεζα δεν συµµορφωθεί µε τα πρότυπα του OCC, η υπηρεσία 

αυτή έχει την εξουσία να λάβει µια ποικιλία µέτρων. 

• Το Γραφείο της Εποπτείας των Πιστωτικών ιδρυµάτων (the Office of 

Thrift Supervision, OTS) 

To OTS είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της οµοσπονδιακής αποταµίευσης και των 

δανειακών πιστωτικών ιδρυµάτων. Το OTS ρυθµίζει το σχηµατισµό και τη διαχείριση 

των δανειακών ενώσεων. Επίσης, είναι υπεύθυνο για τη ρύθµιση των αποταµιεύσεων 

και των δανείων που έχουν εταιρείες οι οποίες που αγοράζουν δικαιώµατα για όλα τα 

δάνεια που κατέχονται από διάφορες  ενώσεις, γεγονός  που του δίνει αρµοδιότητα 

πάνω σε αρκετές µεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ και χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις. 

 

 

2.2.3 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange 

Commission, SEC)  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) είναι µια ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία 

υπεύθυνη για την επίβλεψη των αµερικανικών αγορών αξιόγραφων, χρεογράφων 

επιβολή σχετικά µε τα αξιόγραφα, και η παρακολούθηση των συναλλαγών των 

µετοχών, των προθεσµιακών συναλλαγών και άλλων αξιόγραφων. Ένα από τα κύρια 

καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή είναι η προαγωγή της διαφάνειας των 

αγορών αξιόγραφων και, εποµένως, η προστασία των επενδυτών από την απάτη ή την 
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εταιρική αδικοπραξία, εν µέρει µέσω της απαίτησης κατάθεσης, από τις επιχειρήσεις,  

αρχείο µε τριµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις. 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι επίσης υπεύθυνη για την παροχή καθοδήγησης σε 

εταιρείες των ΗΠΑ σχετικά µε τους λογιστικούς κανόνες, και το Κογκρέσο 

εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να παρίστανται ως πολιτικός κατήγορος εναντίον 

επιχειρήσεων που πιστεύεται ότι έχουν διαπράξει απάτη ή άλλες αξιόποινες 

λογιστικές πράξεις. Η Επιτροπή έχει υποτµήµατα που επικεντρώνονται στην ρύθµιση 

της επιδότησης των οργανισµών, συναλλαγών των αγορών, της διαχείρισης των 

επενδύσεων, και την επιβολή. Ο οργανισµός διέπεται από πέντε Επιτρόπους, αν και 

όλες οι αποφάσεις που τελικά λαµβάνονται από τον Πρόεδρο. 

 

Τελειώνοντας, ως µέσο για την ρύθµιση της συµπεριφοράς της αγοράς, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ορίζει τις πολιτικές και δίνει άδειες στα χρηµατιστήρια, και είναι 

υπεύθυνη για τον έλεγχο των  πιστωτικών  οίκων αξιολόγησης. Επιπλέον, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς έχει εξουσία επιβολής και µπορεί ασκήσει πολιτική δίωξη κατά 

προσώπων ή εταιρειών που πιστεύεται ότι έχουν παραβιάσει τίτλους δικαίου. 

 

 

2.2.4 Οµοσπονδιακός Οργανισµός Ασφάλισης Καταθέσεων 

(Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC)  

Ο Οµοσπονδιακός  Οργανισµός Ασφάλισης Καταθέσεων ή FDIC δηµιουργήθηκε το 

1933 και αρχικά προοριζόταν ως ένα οικονοµικό backstop προκειµένου να παρέχει 

στον ευρύτερο πληθυσµό των ΗΠΑ µια εγγύηση ότι οι µεµονωµένες αποταµιεύσεις 

δεν θα εξατµιστούν, όταν µια τράπεζα κλείσει. Ο οργανισµός εξασφαλίζει 

συµµετοχές σε έλεγχο και αποταµιεύσεις ταµιευτηρίου σε τράπεζες-µέλη, και πλέον 

εγγυάται  µέχρι $ 100.000 ανά άτοµο και ανά τράπεζα, και µέχρι και $ 250.000 σε 

λογαριασµούς συνταξιοδότησης. 

 

Ο FDIC ασκεί ρυθµιστική αρχή  και προκειµένου να προκριθούν για ασφάλεια από 

τον FDIC, οι τράπεζες - µέλη πρέπει να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις. Οι 

τράπεζες κατηγοριοποιούνται µε βάση την έκταση των αποθεµάτων και τη 

ρευστότητά τους. Συνήθως, µια τράπεζα των ΗΠΑ που κατέχει λιγότερο από το 8 % 
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των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται στα αποθεµατικά θεωρείται 

«undercapitalized», ενώ  µια τράπεζα που κατέχει  λιγότερο από το 6 %  υπάγεται στη 

ρύθµιση του FDIC. Σε αυτή τη περίπτωση, ο οργανισµός µπορεί να εκτοπίσει τη 

διαχείριση ή να ζητήσει άλλα διορθωτικά µέτρα. 

 

 

2.2.5 Επιτροπή Εµπορίας Προθεσµιακών Εµπορευµάτων 

(Commodities Futures Trading Commission, CFTC)  

 

Η CFTC, ιδρύθηκε ως ένας ανεξάρτητος οργανισµός το 1974 µε σκοπό την παροχή 

ενός ρυθµιστικού πλαισίου για την ολοένα και πιο περίπλοκη αγορά των 

προθεσµιακών συµβολαίων  (µέσω των οποίων οι έµποροι συµφωνούν να αγοράσουν 

ή να πωλήσουν ένα αγαθό σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή στο µέλλον και σε 

µια συγκεκριµένη τιµή). Τον καιρό της ίδρυσης της Επιτροπής, η συντριπτική 

πλειοψηφία των προθεσµιακών συναλλαγών των εµπορευµάτων που εµπλέκονταν 

στον τοµέα της γεωργίας. Οι έµποροι τώρα κάνουν εικασίες για το µέλλον των τιµών 

του των οικονοµικών φορέων – από ισοτιµίες νοµίσµατα, σε τίτλους του δηµοσίου, 

όπως οµολόγων του δηµοσίου, σε αποτίµηση των διαφόρων χρηµατιστηριακοί 

δείκτες. Εν τέλει, η Επιτροπή αυτή  έχει συσταθεί γα να ρυθµίζει όλες τις 

προθεσµιακές συµβάσεις, και όχι µόνο εκείνες που αφορούν αγαθά. 

 

Εν κατακλείδι, µεταξύ των εποπτικών ρόλων της, η CFTC ρυθµίζει τα γραφεία 

συµψηφισµού των παραγώγων που φέρνουν σε επαφή τους αγοραστές και τους 

πωλητές των προθεσµιακών συµβολαίων, εγκρίνει και ρυθµίζει τους οργανισµούς  

που είναι υπεύθυνοι για την πραγµατική άσκηση εµπορίας προθεσµιακών 

συµβολαίων και εν τέλει παρακολουθεί τους αγοραστές και τους πωλητές, σε µια 

προσπάθεια να αποκλείσει την πιθανότητα οποιαδήποτε απάτης και άλλης 

παράβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 

3.1 Ιστορικά Στοιχεία Προηγούµενων Κρίσεων  

 

Μέχρι τον 16ο αιώνα, οι οικονοµικές κρίσεις έπλητταν κυρίως τους έχοντες. Οι 

αριστοκράτες και οι φεουδάρχες ήταν εκείνοι που είχαν να χάσουν. Η µοίρα των 

δουλοπαροίκων δεν άλλαζε. Μετά ήταν και το θέµα της διαφθοράς. Οικονοµική 

κρίση και διαφθορά συµβάδιζαν πάντα. Και ήταν σχεδόν πάντοτε η αιτία που µεγάλες 

αυτοκρατορίες έπεφταν σαν κακοστηµένα τραπουλόχαρτα. 

 

Ας έρθουµε τώρα στη νέα εποχή. Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση οι οικονοµικές 

κρίσεις άρχισαν να αγγίζουν περισσότερο όλα τα πληθυσµιακά στρώµατα. Αυτή τη 

φορά περισσότερο άµεσα παρά έµµεσα, όπως γινόταν στο παρελθόν. Μπαίνοντας 

στον 20ό αιώνα η ραγδαία αναπτυσσόµενη οικονοµία της Αµερικής είχε να 

αντιµετωπίσει την πρώτη από µία σειρά κρίσεων, που χαρακτηριζόταν από πτώση 

των µετοχών και πανικό. 

 

Η διετία 1901-03 ήταν για τις ΗΠΑ η πρώτη µεγάλη περίοδος οικονοµικής 

αναταραχής µε βουτιά των αγορών. Οµως µε τα σηµερινά δεδοµένα, ήταν απλώς η 

κορυφή ενός παγόβουνου που θα εµφανιζόταν αργά και βασανιστικά τις επόµενες 

δεκαετίες. ∆εύτερο κρούσµα που κλόνισε τη Γουόλ Στριτ, το 1906-07, είχε ως 

αφορµή τις δηλώσεις Ρούζβελτ για αντιµετώπιση των µονοπωλίων στη βιοµηχανία. Η 

πτώση των πωλήσεων αυτοκινήτου λόγω κορεσµού, αφού πια ήταν προσιτό στον 

απλό λαό, ήταν η αιτία της «βουτιάς» της τριετίας 1919-1921. Και πάλι όµως, η 

κατάσταση ήταν ελεγχόµενη (http://archive.enet.gr/online/online_text/c=113, 

dt=18.10.2008,id=19817296,25610448,98899216,12000720,41508432). 
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Την Πέµπτη 24 Οκτωβρίου του 1929, τη «Μαύρη Πέµπτη» όπως έµεινε στην 

Ιστορία, ξεκίνησε µια πρωτοφανής παγκόσµια κρίση που διήρκεσε µέχρι το 1932 µε 

τη Γουόλ Στριτ να έχει χάσει περισσότερο από το 90% της αξίας της. Η ανεργία 

κάλπαζε και οι τράπεζες, έναν χρόνο µετά, αναγκάστηκαν να κλείσουν. Από τότε οι 

αγορές ανέκαµψαν, αλλά τα πλήγµατα συνεχίζονταν. Το 1973, εξαιτίας της 

πετρελαϊκής κρίσης, το χρηµατιστήριο του Λονδίνου καταρρέει. Οι Λονδρέζοι τότε 

ξεκινούν προγράµµατα για εναλλακτική ενέργεια. Η Ιαπωνία γονάτισε µεταξύ 1990-

2003 ύστερα από κύµα αγορών κατοικίας που αποδείχτηκε «τσουνάµι» για την 

οικονοµία. Κάτι παρόµοιο µε αυτό που αντιµετωπίζουν σήµερα οι ΗΠΑ. Εκτός από 

τους ∆ίδυµους Πύργους (World Trade Center ), το 2001 χτυπήθηκε και η 

αµερικανική οικονοµία. Οι επενδύσεις πάγωσαν και το χρηµατιστήριο έπιασε πάτο. 

Την ίδια εποχή, οι αγορές του Λονδίνου κλονίστηκαν από τα θεµέλια µετά τις 

αλόγιστες επενδύσεις σε τεχνολογικούς κλάδους. Οι µετοχές που σχετίζονταν µε το 

∆ιαδίκτυο από τα ουράνια έφτασαν στα τάρταρα και οι επενδυτές έχαναν περιουσίες 

σε δευτερόλεπτα (http://archive.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=18.10.2008, 

id=19817296,25610448,98899216,12000720,41508432). 

 

 

3.1.1 Το Κραχ του 1929 

Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση του 1929 ήταν µια κατάσταση διεθνούς οικονοµικής 

ύφεσης που διήρκησε από ένα µέχρι δέκα χρόνια σε διάφορες χώρες του κόσµου. 

Επρόκειτο για τη µεγαλύτερη οικονοµική ύφεση της σύγχρονης ιστορίας και 

χρησιµοποιείται τον 21ο αιώνα ως παράδειγµα για το πόσο οδυνηρή µπορεί να είναι 

µια οικονοµική καταστροφή. Η "Μεγάλη Ύφεση", όπως χαρακτηρίστηκε στις ΗΠΑ, 

σύµφωνα µε τους αναλυτές προκλήθηκε µετά από το χρηµατιστηριακό κραχ στις 29 

Οκτωβρίου του 1929, γνωστό ως η Μαύρη Τρίτη. Το τέρµα της κρίσης στις ΗΠΑ 

ταυτίστηκε µε το έναυσµα της πολεµικής οικονοµίας του 2ου παγκοσµίου πολέµου, 

γύρω στο 1939. 

 

Το καλοκαίρι του 1929, ο δείκτης Dow Jones (DJIA) έφθασε στο υψηλότερο σηµείο 

του, στις 381.17 µονάδες. Λόγω του φόβου που υπήρχε για κάµψη των τιµών, οι 

µετοχές άρχισαν να ρευστοποιούνται µε αποτέλεσµα να επικρατήσει πανικός µετά 

από µία περίοδο ευηµερίας. Στις 28 Οκτωβρίου 1929 ο δείχτης χάνει 12% της αξίας 
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του και την επόµενη µέρα, η Wall Street καταρρέει. Το 1931 το Κογκρέσο 

συγκρότησε την Επιτροπή Πεκόρα για να µελετήσει τις αιτίες της χρηµατιστηριακής 

κρίσης και βάσει των πορισµάτων της ψήφισε το νόµο Glass–Steagall  το 1933, µε 

τον οποίον διαχωρίστηκαν οι τράπεζες σε εµπορικές και επενδυτικές 

(http://www.sansimera.gr/articles/182).  

 

Παράλληλα, η Fed διατήρησε την περιοριστική νοµισµατική πολιτική και πιο 

συγκεκριµένα διατήρησε τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, µε αποτέλεσµα να βαθύνει 

ακόµη περισσότερο η ύφεση (http://archive.enet.gr/online/online_text/c=114, 

dt=28.09.2008,id=89580464,215665). 

 

Η κρίση είχε καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στον ανεπτυγµένο, όσο και στον 

αναπτυσσόµενο κόσµο. Επηρεάστηκε το διεθνές εµπόριο, καθώς επίσης και τα 

προσωπικά εισοδήµατα, τα έσοδα από φόρους, οι τιµές και τα κέρδη. Η οικονοµία 

πόλεων ανά τον κόσµο επλήγη, ιδίως εκείνων που εξαρτιόνταν άµεσα από τη βαριά 

βιοµηχανία. Οι κατασκευές πάγωσαν, οι αγροτο-κτηνοτροφικές εργασίες 

υποχώρησαν λόγω πτώσης των τιµών στις σοδειές κατά 40% µε 60%. Με τη ζήτηση 

σε διαρκή υποχώρηση, σε συνδυασµό µε την έλλειψη εναλλακτικών εργασιών, 

περιοχές που εξαρτιόνταν από τον πρωτογενή τοµέα όπως εκµετάλλευση γης, 

ορυχείων και ξύλου υπέφεραν ακόµη περισσότερο. 

 

Η µεγάλη κρίση τερµατίστηκε σε διαφορετικό χρόνο ανά χώρα. Οι περισσότερες 

χώρες εφήρµοσαν προγράµµατα ανακούφισης και η πολιτική τους ζωή πέρασε 

αναταραχές, εξωθώντας την ιδεολογία στα άκρα. Σε ορισµένα κράτη, οι απελπισµένοι 

πολίτες στράφηκαν προς δηµαγωγούς εθνικιστές, µε αποτέλεσµα την έναρξη του 2ου 

παγκοσµίου πολέµου. 

 

Όµως, υπήρξαν πολλοί παράγοντες που προκάλεσαν την κρίση, όπως δοµικές 

αδυναµίες και συγκεκριµένα περιστατικά τα οποία τη µετέτρεψαν σε µια γενικευµένη 

κατάθλιψη, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο µεταφέρθηκε από χώρα σε χώρα. 

Σχετικά µε την περίοδο αυτή, οι ιστορικοί αναφέρουν ως δοµικούς παράγοντες 

µεγάλες καταστροφές τραπεζών και το χρηµατιστηριακό κράχ, ενώ αναλυτές όπως ο 

Πίτερ Τέµιν και ο Μπάρρυ Άιχενγκριν δίνουν έµφαση στην απόφαση της Βρετανίας 
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να επιστρέψει στις ισοτιµίες που υπήρχαν πριν το Gold Standard προτού ξεσπάσει ο 

1ος παγκόσµιος πόλεµος.  

 

Παρόλα αυτά, ο υπερβολικός δανεισµός θεωρείται µία από τις αιτίες της µεγάλης 

κρίσης. Οι τράπεζες που είχαν χρηµατοδοτήσει τα υπερχρέη άρχισαν να καταρρέουν 

καθώς οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις συµβατικές τους 

υποχρεώσεις και καταθέτες σήκωναν τα χρήµατά τους µαζικά από τους 

λογαριασµούς τους, σχηµατίζοντας τραπεζικές ουρές. Κυβερνητικές εγγυήσεις και 

νοµοθετικές ρυθµίσεις της Fed που είχαν σκοπό να αποτρέψουν τέτοιες ουρές 

πανικού απεδείχθησαν αναποτελεσµατικές και σε ορισµένες περιπτώσεις 

απεφεύχθησαν. Τραπεζικές καταστροφές οδήγησαν στην απώλεια αποθεµάτων 

εκατοµµυρίων δολαρίων.  

 

Επιπλέον, τα απλήρωτα χρέη κατέστησαν ακόµη πιο επικίνδυνα, καθώς οι τιµές και 

τα εισοδήµατα έπεφταν 20-50%, αλλά τα χρέη παρέµεναν στα ίδια επίπεδα. Μετά την 

κρίση του 1929 και κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων µηνών του 1930, 744 

αµερικανικές τράπεζες κατέρρευσαν, ενώ µέχρι τα τέλη του έτους ανέρχονταν 

συνολικά στις 9.000. Το 1933, οι καταθέτες είχαν σηµειώσει απώλειες $ 140 

δισεκατοµµυρίων. 

 

Οι καταρρεύσεις πήραν µορφή χιονοστιβάδας καθώς απελπισµένοι τραπεζίτες 

απέσυραν δάνεια, τα οποία δεν είχαν χρόνο ή χρήµατα οι δανειολήπτες να 

αποπληρώσουν. Όντας τα µελλοντικά κέρδη χαµηλά, η επένδυση κεφαλαίων και οι 

κατασκευές περιορίστηκαν ή πάγωσαν τελείως. Εν όψει προβληµατικών δανείων και 

χειροτέρευσης µελλοντικών προγραµµάτων, οι διασωθείσες τράπεζες κατέστησαν 

ακόµη πιο συντηρητικές στις χορηγήσεις δανείων. Άρχισαν να κτίζουν κεφαλαιακά 

αποθέµατα και να περικόπτουν τα δάνεια, εντείνοντας την υποτίµηση του χρήµατος. 

Ένας φαύλος κύκλος σχηµατίστηκε, ενώ ακολούθησε και η οικονοµική κατρακύλα. 

Αυτή η αυτοεκπληρούµενη προφητεία προκάλεσε µετέτρεψε την οικονοµική ύφεση 

του 1930 σε µια µεγάλη οικονοµική εξαθλίωση µέχρι το 1933. 
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3.1.2 Οι Πετρελαϊκές Κρίσεις της ∆εκαετίας του 1970 

Από τα τέλη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου και έπειτα, έως τα µέσα της 

δεκαετίας του 1970, οι δυτικές οικονοµίες χαρακτηρίζονται από χαµηλά ποσοστά όχι 

µόνο ανεργίας, αλλά και πληθωρισµού. Τη δεκαετία του 1970, όµως, δύο πετρελαϊκές 

κρίσεις είχαν ως αποτέλεσµα να εµφανιστεί στασιµοπληθωρισµός, φαινόµενο κατά το 

οποίο συνυπάρχουν αυξηµένη ανεργία και αυξηµένος πληθωρισµός.  

 

Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση εµφανίστηκε το 1973, όταν τα µέλη του Οργανισµού 

Αραβικών Χωρών - Εξαγωγέων Πετρελαίου Oργανισµού Aραβικών 

Πετρελαιοπαραγωγών Kρατών (OAPEC) εξέδωσαν ανακοίνωση, σύµφωνα µε την 

οποία δεν ήταν πρόθυµα να εξάγουν πετρέλαιο σε χώρες που ήταν µε το µέρος του 

Ισραήλ, όπως για παράδειγµα στην Αµερική και τη ∆υτική Ευρώπη, κατά τη διαµάχη 

που είχε αφενός µε την Αίγυπτο και αφετέρου µε την Συρία.  

 

Τα χαρακτηριστικά της περιόδου ύφεσης της δεκαετίας του 1970 ήταν τα εξής 

(Λοϊζίδης, 2000): 

• Χαµηλοί και κυρίως ασταθείς ρυθµοί ανάπτυξης. Κατά τη δεκαετία του 1960 

οι ρυθµοί αύξησης του ΑΕΠ κυµαίνονται γύρω στο 4% - 5%, µε εξαίρεση το 

Ηνωµένο Βασίλειο (3,1%) και την Ιαπωνία (11,1%). Ωστόσο, τη δεκαετία του 

1970 οι ρυθµοί αύξησης έπεσαν µε µέσο όρι 1,3%, µε εξαίρεση ορισµένες 

χώρες, όπως την Ελλάδα (4,7%) και την Ιαπωνία (6,1%). 

• Η οικονοµική ύφεση των ετών 1974 – 1975 µπορεί να θεωρηθεί ως µία 

αυτόµατη αντίδραση στην έντονη οικονοµική άνοδο των ετών 1972 – 1973, 

αφού οι τόσο υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθούν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεδοµένου ότι οι παραγωγικές ικανότητες άρχισαν 

να εξαντλούνται και να δηµιουργούν ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωµών. Η 

πτώση του ρυθµού ανάπτυξης κάτω  από το επίπεδο του προϊόντος πλήρους 

απασχόλησης οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας, ενώ παράλληλα µειώθηκε ο 

ρυθµός αύξησης των εξαγωγών και η παραγωγικότητα.  

 

Η έκρηξη των τιµών που σηµειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εν µέρει 

προκλήθηκε από την έντονη και πολύ καλά οργανωµένη και συγχρονισµένη 

οικονοµική άνοδο των βιοµηχανικά αναπτυγµένων χωρών της Ευρώπης την εποχή 
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εκείνη, καθώς και από την έλλειψη προσφοράς ορισµένων προϊόντων. όµως, η 

πετρελαϊκή κρίση του 1973 και η συνεχής έλλειψη προσφοράς πόρων επέτειναν την 

καταστροφή της βιοµηχανικής Ευρώπης (Λοϊζίδης, 2000).  

 

Παρόλο που η αύξηση των τιµών του πετρελαίου δεν αποτελούσε την άµεση αιτία, 

ούτε και τον µόνο παράγοντα που συνέβαλε στην επακόλουθη οικονοµική κρίση, 

εντούτοις επιδείνωσε τις τάσεις αυτές. Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 προκάλεσε τόσο 

πληθωριστικές, όσο και αντιπληθωριστικές επιδράσεις στις κυριότερες βιοµηχανικά 

αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης.  

 

Ειδικότερα, ενώ οι αυξήσεις των τιµών του πετρελαίου ασκούσαν πιέσεις στο κόστος 

παραγωγής και ενίσχυαν την πληθωριστική διαδικασία, από την άλλη πλευρά 

προκάλεσαν τουλάχιστον δύο αντιπληθωριστικές επιδράσεις (Λοϊζίδης, 2000): 

• Έλεγχαν τους ρυθµούς αύξησης της παραγωγής των τοµέων εντάσεως ενέργειας, 

οι οποίοι θεµελίωσαν την µεταπολεµική οικονοµική άνοδο 

• Μετέφεραν ένα σηµαντικό µέρος της αγοραστικής δύναµης, ήτοι εισοδηµάτων, 

στις χώρες παραγωγής πετρελαίου, ΟΠΕΚ, οι οποίες, ωστόσο, δεν µπορούσαν να 

την αξιοποιήσουν, λόγω της χαµηλής ικανότητάς τους να απορροφήσουν τα 

βιοµηχανικά προϊόντα των χωρών της Ευρώπης. Έτσι, η πετρελαϊκή κρίση 

οδήγησε τις περισσότερες χώρες σε κατάσταση στασιµοπληθωρισµού.  

 

Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση το 1979 προκάλεσε σχεδόν τις ίδιες επιδράσεις µε 

εκείνες της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης το 1973. Ειδικότερα, µείωσε το ΑΕΠ των 

ευρωπαϊκών χωρών κατά 2% περίπου, αύξησε το επίπεδο των τιµών και οδήγησε τις 

οικονοµίες σε νέα ύφεση. Ωστόσο, οι κυκλικές διακυµάνσεις που ακολούθησαν τις 

δύο πετρελαϊκές κρίσεις διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους. 

 

 Πιο συγκεκριµένα (Λοϊζίδης, 2000): 

1. Οι κυκλικές διακυµάνσεις που ακολούθησαν την πρώτη πετρελαϊκή κρίση 

ήταν περισσότερο απότοµες από εκείνες της δεύτερης κρίσης. Αυτό συνέβη 

γιατί πριν από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση υπήρξε στην Ευρώπη ένα 

συγχρονισµένο ξέσπασµα της οικονοµικής δραστηριότητας, λόγω της εισροής 

των ευρωδολαρίων και των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων των Η.Π.Α., 
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τουλάχιστον στις µεγαλύτερες βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες. Αντίθετα, 

στη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, η άνοδος του οικονοµικού κύκλου που 

ακολούθησε ήταν ασθενέστερη και λιγότερο συγχρονισµένη. 

2. Ενώ το 1975 υπήρξε απότοµη πτώση του επιπέδου οικονοµικής 

δραστηριότητας στις περισσότερες χώρες και το επόµενο έτος µία εξίσου 

απότοµη άνοδος, η τελευταία πετρελαϊκή κρίση δεν προκάλεσε τέτοιες 

απότοµες κυκλικές διακυµάνσεις. Σε πολλές χώρες, όπως στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, τη ∆ανία και το Βέλγιο, το προϊόν µειώθηκε αλλά η µείωση αυτή 

κατανεµήθηκε σε τρία χρόνια, µε αποτέλεσµα να διατηρηθεί ο µέσος ρυθµός 

ανάπτυξης, αν και σε χαµηλά επίπεδα. επιπλέον, δεν υπήρξε απότοµη 

µεταστροφή της οικονοµικής δραστηριότητας όµοια µε εκείνη του 1976. Αυτό 

µπορεί εν µέρει να εξηγηθεί από το γεγονός ότι µετά την άστατη ανάκαµψη 

του 1975 οι οικονοµίες των ευρωπαϊκών χωρών ήταν αρκετά εξασθενηµένες 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Άλλωστε, οι οικονοµικές πολιτικές που 

εφάρµοζαν οι µεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες µετά τη δεύτερη πετρελαϊκή 

κρίση ήταν αντίθετες από αυτές της προηγούµενης περιόδου. 

3. Οι µεταβολές του δείκτη τιµών καταναλωτή ήταν σχεδόν οι ίδιες και στις δύο 

πετρελαϊκές κρίσεις, παρά το γεγονός ότι οι τιµές των µη πετρελαϊκών 

προϊόντων αυξήθηκαν λιγότερο στη δεύτερη από ότι στην πρώτη περίοδο. 

Από την άλλη πλευρά, πολλοί άλλοι δείκτες, όπως για παράδειγµα τα 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, η ανεργία και το ισοζύγιο πληρωµών, φανερά 

χειροτέρευσαν. Αντίθετα, ο όγκος των διεθνών συναλλαγών κρατήθηκε 

µάλλον σε καλύτερα επίπεδα από ότι στην πρώτη πετρελαϊκή κρίση.  

4. Οι οικονοµικές πολιτικές αλλά και οι αντιδράσεις των ευρωπαϊκών 

κυβερνήσεων στη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση διέφεραν κάπως από εκείνες της 

πρώτης. Ειδικότερα στη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, υπήρξε µεγαλύτερος 

βαθµός σύγκλισης των πολιτικών για την αντιµετώπιση της κρίσης, αλλά και 

µεγαλύτερη σταθερότητα στην άσκηση της οικονοµικής πολιτικής. ∆εν 

επανελήφθησαν οι συµφιλιωτικές πολιτικές αναπλήρωσης της µείωσης των 

πραγµατικών εισοδηµάτων από τις πετρελαϊκές κρίσεις, όπως έγινε στη 

δεκαετία του 1970. µετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, τόσο η δηµοσιονοµική 

όσο και η νοµισµατική πολιτική ήταν αυστηρά περιοριστικές σε όλες τις 

χώρες, µε εξαίρεση τη Γαλλία, όπου την περίοδο 1981 – 1982 εφάρµοσε ένα 
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βραχυχρόνιο επεκτατικό πρόγραµµα. Με αυτόν τον τρόπο οι 

µακροοικονοµικές πολιτικές ενίσχυσαν τις επιδράσεις που προκάλεσε η 

πετρελαϊκή κρίση. τα πραγµατικά επιτόκια κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1982 – 1983 αυξήθηκαν απότοµα και κυµαινόταν κατά µέσο όρο στο 5%, ενώ 

στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ήταν αρνητικά.  

 

Η περίοδος µετά το τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση σηµατοδοτεί ουσιαστικά το τέλος 

της παραδοσιακής µεταπολεµικής οικονοµικής πολιτικής, όπου η επεκτατική, κυρίως, 

δηµοσιονοµική πολιτική βοηθούσε στην έξοδο από την οικονοµική κρίση. 

 

 

3.1.3 Η Κρίση στην Ασία το 1997 

Η Ασιατική οικονοµική κρίση ήταν µια οικονοµική κρίση που άρχισε τον Ιούλιο του 

1997 από την Ταϊλάνδη 

 

Μεταξύ 1986 και 1990, οι οικονοµίες των χωρών Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, 

Σιγκαπούρη, Ν. Κορέα, Ταϊβάν, Ινδονησία, Μαλαισία και Ταϊλάνδη γνώρισαν 

τεράστια ανάπτυξη. Όπως αναφέρουν οι Γιακούλας & Γεµενής (2007) οι οικονοµίες 

αυτές είχαν καθαρά εξαγωγικό εµπορικό προσανατολισµό και κατά την περίοδο 

1994–1996 είχαν ιδιαίτερα χαµηλό πληθωρισµό, δηµόσια ελλείµµατα καθώς και 

υψηλές αποταµιεύσεις, επενδύσεις και εισροές κεφαλαίου καθώς και σηµαντικά 

αποθέµατα συναλλαγµατικών διαθεσίµων.  

 

Ωστόσο, η µεγάλη εισροή κεφαλαίων αφενός άσκησε πληθωριστικές πιέσεις και 

αφετέρου αύξησε τον βραυπρόθεσµο δανεισµό των χωρών αυτών, χωρίς να υπάρχει 

αντιστάθµιση του κινδύνου, ενώ χαρακτηριστικό της περιόδου ήταν και η µεγάλη 

ανισορροπία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που δηµιουργήθηκε σε αρκετές 

χώρες (Γιακούλας & Γεµενής, 2007).   

 

Μετά την κρίση της Ασίας, τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν ήταν τα εξής 

(http://www.polsci.auth.gr/content/dourakis/DPO3.pdf): 

• Περικοπή κρατικών δαπανών 

• ∆ιαµόρφωση υψηλών επιτοκίων 
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• Ανατίµηση εθνικού νοµίσµατος 

 

Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι τα εν λόγω µέτρα δεν ήταν αναγκαία, καθώς οι χώρες της 

Ασίας δεν παρουσίαζαν κάποιο δηµοσιονοµικό πρόβληµα.  

 

Όµως, η πολυπλοκότητα της ασιατικής κρίσης και ο µεγάλος αριθµός των χωρών που 

επηρέασε καθιστούν σαφές ότι υπήρξε ένας συνδυασµός παραγόντων που συνέβαλαν 

στη δηµιουργία και την εξέλιξή της. Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε τους 

παράγοντες αυτούς σε εσωτερικούς, που εντοπίζονται δηλαδή εντός των οικονοµιών 

της Ανατολικής Ασίας, και σε εξωτερικούς ή διεθνείς που εντοπίζονται στη 

λειτουργία των θεσµών της διεθνούς κεφαλαιαγοράς και του διεθνούς νοµισµατικού 

συστήµατος (Γιακούλας & Γεµενής, 2007).   

 

 

3.2 Η  Χρηµατοπιστωτική Κρίση του 2008   

 

Η ∆ιεθνής Χρηµατοπιστωτική Κρίση του 2008 είναι µια παγκόσµια κατάσταση 

απειλούµενης οικονοµικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό 

τοµέα µε γενεσιουργό χώρα τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 

 

Η κρίση αυτή έρχεται 78 χρόνια µετά την τελευταία µεγάλη κρίση του 1929 αλλά και 

παλαιότερες πετρελαϊκές κρίσεις. Προέκυψε µετά το ξέσπασµα των προβληµάτων 

στην αγορά στεγαστικών δανείων χαµηλής εξασφάλισης και την αλόγιστη χρήση 

δοµηµένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτιόνταν άµεσα από τη δυνατότητα 

αποπληρωµής των δανείων από τα οποία παράγονταν. Η προσπάθεια αποµάκρυνσης 

του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η µετατροπή στάσιµων 

κεφαλαίων σε εµπορεύσιµους τίτλους και η µετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών 

τίτλων στις καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, προκάλεσαν ένα "ντόµινο" αλυσιδωτών 

αντιδράσεων στον αµερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και κτηµατοµεσιτικό τοµέα. 

 

Χαρακτηριστικά αυτής της γενικευµένης κατάστασης είναι ο κίνδυνος κατάρρευσης 

τραπεζών από φηµολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαµηλό τίµηµα και άσκηση 
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νοµισµατικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες µε σκοπό τη διάσωση του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και όχι για τη διασφάλιση των τιµών, όπως 

παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν. Ζηµιωµένα βγήκαν τα συστήµατα που 

εκτέθηκαν στα "τοξικά", όπως χαρακτηρίσθηκαν, οµόλογα, συστήµατα που 

στρέφονται πλέον προς ένα νέο κρατικό παρεµβατισµό, παράλληλα µε την κατάρτιση 

σχεδίων επίλυσης της κρίσης προτού επεκταθεί στην ευρύτερη οικονοµία των κρατών 

που επλήγησαν. 

 

Τα αίτια της κρίσης του 2008 ανάγονται στα subprimes δάνεια. Πρόκειται για 

στεγαστικά δάνεια που χρηµατοδοτούν πέραν του 100% της αξίας του ακινήτου, 

καθώς επίσης και δάνεια µε υψηλότερο επιτόκιο σε µη φερέγγυους δανειολήπτες. 

Αυτό σηµαίνει ότι χορηγούνταν σε δανειολήπτες µε µεγάλη πιθανότητα να µην 

µπορέσουν να τα αποπληρώσουν, είτε γιατί έχουν χαµηλό εισόδηµα, είτε γιατί δεν 

έχουν µόνιµη εργασία. Επιπλέον, οι τόκοι είναι εξαιρετικά υψηλοί αλλά και 

κυµαινόµενοι, δίνοντας το έναυσµα δηµιουργίας ενός κερδοσκοπικού συστήµατος 

γύρω από αυτά. Με µόνο στόχο την επίτευξη κέρδους, τα δάνεια χορηγήθηκαν στα 

αµερικανικά νοικοκυριά, χωρίς προηγουµένως οι τράπεζες να ελέγξουν τη 

δυνατότητα αποπληρωµής τους.  

 

Αυτό σε συνδυασµό µε την κρίση της αγοράς ακινήτων και την πτώση των τιµών 

επέφερε µία γενικευµένη κρίση. Γενικά, σε διάστηµα 6 ετών είχαµε υπερδιπλασιασµό 

της τιµής των κατοικιών σε αρκετές πολιτείες και µητροπόλεις των ΗΠΑ. Για 

παράδειγµα στο Los Angeles και στο Miami παρατηρήθηκε αύξηση µεγαλύτερη του 

160% σε διάστηµα έξι χρόνων, ενώ στο San Francisco και στην Νέα Υόρκη 130%. 

Υπήρξαν περιοχές µε µικρότερη αύξηση τιµών: Detroit 10% και Cleveland 16%, 

Dallas 27%, Atlanta κατά 35% (Λαπατσιώρας & Μηλιός, 2008). 

 

 

 

Η αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Larosière Group (EU Report of Larosière 

Group, 2009) αναφέρει ως επιπλέον µακροοικονοµικούς παράγοντες που οδήγησαν 

στην εµφάνιση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης τους εξής: 
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• Η άφθονη ρευστότητα και τα χαµηλά επιτόκια είναι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας πίσω από την παρούσα κρίση, αλλά και η χρηµατοοικονοµική 

καινοτοµία ενίσχυσε και επιτάχυνε τις συνέπειες της πλεονάζουσας 

ρευστότητας και της ταχείας πιστωτικής επέκτασης. Η ισχυρή 

µακροοικονοµική ανάπτυξη µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’90 δηµιούργησε 

την ψευδαίσθηση ότι τα συνεχιζόµενα και υψηλά επίπεδα ανάπτυξης ήταν όχι 

µόνο δυνατά, αλλά και πιθανά. Ο όγκος των πιστώσεων αυξήθηκε σηµαντικά 

και ραγδαία και καθώς ο πληθωρισµός κυµαινόταν σε χαµηλά ποσοστά, οι 

κεντρικές τράπεζες, ιδίως στην Αµερική, δεν θεώρησαν την ανάγκη για µία 

σφιχτή νοµισµατική πολιτική. Η επιπλέον ρευστότητα εµφανίστηκε όχι στις 

τιµές των αγαθών, αλλά στις τιµές των αξιογράφων, µε αποτέλεσµα οι 

νοµισµατικές πολιτικές να έρθουν σε ανισορροπία µε τις παγκόσµιες αγορές 

αγαθών και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.  

• Σε αυτό το περιβάλλον της πλεονάζουσας ρευστότητας και των χαµηλών 

αποδόσεων, οι επενδυτές έψαχναν νέες ευκαιρίες υψηλότερων αποδόσεων και 

συνεπώς υψηλότερου ρίσκου. Νέα σύνθετα προϊόντα που ικανοποιούσαν 

αυτήν την ανάγκη έκαναν την εµφάνισή τους, τα οποία συχνά συνοδεύονται 

και από υψηλή µόχλευση.  

• Η ιδιωτική αποταµίευση µειώθηκε από 7% του διαθέσιµου εισοδήµατος το 

1990 σε επίπεδα υπό του µηδενός τα έτη 2005 και 2006, κατά µέσο όρο στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τις υποθήκες και τα πιστώσεις των 

ιδιωτών να αυξηθούν δραµατικά.  

 

Μία ακόµη αιτία ήταν ότι τα σύνθετα προϊόντα που εµφανίστηκαν ήταν τόσο 

πολύπλοκα, που η διαχείριση κινδύνου ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό οδήγησε σε 

υπερεκτίµηση από µέρους των χρηµατοοικονοµικών εταιρειών της ικανότητάς τους 

να διαχειριστούν τους κινδύνους που είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους. Παράλληλα, 

αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι δεν υπήρχε επαρκής πληροφόρηση αναφορικά µε 

το µέγεθος ή τον τύπο του κινδύνου, καθώς ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί αν και 

κατά πόσο ο κίνδυνος είχε διαφοροποιηθεί  (EU Report of Larosière Group, 2009).  

 

Η κρίση αυτή µεταφέρθηκε άµεσα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές των άλλων χωρών 

προκαλώντας δραµατική πτώση σε όλες τις χρηµατιστηριακές αγορές του κόσµου. 
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Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι µέσα στο 2008 η Κύπρος κατέγραψε πτώση 72%, η 

Ελλάδα 60%, η Ιταλία 46%, η Ιαπωνία 40%, οι Η.Π.Α. 37%, και η Μεγάλη Βρετανία 

31%, το µεγαλύτερο µέρος λαµβάνοντας χώρα τη περίοδο Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 

2008 (Καµπόλης & Τραυλός, 2009). 

 

Η χαλαρή νοµισµατική πολιτική της Fed, η χαµηλή απόδοση «παραδοσιακών και 

ασφαλών» επενδύσεων οδήγησε τους επενδυτές στην ανάληψη κινδύνων από 

προϊόντα των οποίων τον κίνδυνο δεν µπορούσαν να διαχειριστούν, αλλά και η 

χαλαρή εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών µε αποτέλεσµα οι τράπεζες να 

έχουν ένα ελλιπές πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και κίνητρο να τιτλοποιούν 

µεµονωµένα δάνεια είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την 

παρούσα κρίση από τις προηγούµενες. Ένα ακόµη στοιχείο που διαφοροποιεί την 

κρίση του 2008 είναι ότι οι αρµόδιες αρχές δεν έχουν λάβει µέτρα 

«προστατευτισµού», αλλά µέτρα ενίσχυσης του ρυθµιστικού πλαισίου εποπτείας των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.  

 

 

3.3 Ο Ρόλος των Εποπτικών Αρχών στην 

Χρηµατοπιστωτική Κρίση του 2008   

 

Τα σύνθετα προϊόντα που εµφανίστηκαν ήταν τόσο πολύπλοκα, που η διαχείριση 

κινδύνου ήταν εξαιρετικά δύσκολη (http://europedia.moussis.eu/discus/discus-

1280561421-652390-12629.tkl?lang=gr). Αυτό οδήγησε σε υπερεκτίµηση από 

µέρους των χρηµατοοικονοµικών εταιρειών της ικανότητάς τους να διαχειριστούν 

τους κινδύνους που είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους, αναδεικνύοντας την ανάγκη για 

την ύπαρξη εποπτικών αρχών. Παράλληλα, αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι δεν 

υπήρχε επαρκής πληροφόρηση αναφορικά µε το µέγεθος ή τον τύπο του κινδύνου, 

καθώς ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί αν και κατά πόσο ο κίνδυνος είχε 

διαφοροποιηθεί  (EU Report of Larosière Group, 2009). Κατά συνέπεια, οι εποπτικές 

αρχές δεν ήταν σε θέση να ασκήσουν ουσιαστικό έλεγχο στους χρηµατοπιστωτικούς 

οργανισµούς (http://europedia.moussis.eu/discus/discus-1280561421-652390-

12629.tkl?lang=gr). 
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Μια πρόσφατη έκθεση του ∆ιεθνούς ∆ικτύου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ICGN) 

διαπίστωσε ότι η κακή εταιρική διακυβέρνηση τόσο των τραπεζών όσο και των 

υπολοίπων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, λόγω της αναποτελεσµατικότητας των 

εποπτικών αρχών, αποτέλεσε µια σηµαντική αιτία της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης, καθώς τα διοικητικά συµβούλια των εταιρειών απέτυχαν να κατανοήσουν και 

να διαχειριστούν τους κινδύνους και ανέχτηκαν τα όποια παράλογα κίνητρα 

(Tomasic, 2009).  

 

Οι Lewis et al. (2010) συµµερίζονται την ίδια άποψη και τονίζουν ότι η φιλοσοφία 

του laissez – faire δηµιούργησε ένα σύνθετο σύστηµα, που ήταν επιρρεπές σε 

συγκρούσεις συµφερόντων και δόλιες πρακτικές υποκινούµενες από ατοµικά 

συµφέροντα. Έτσι, η έλλειψη σύνεσης και εταιρικής ηθικής είναι για τους Lewis et 

al. (2010) αιτία της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης του 2008. 

 

Ο Στουρνάρας (2008) αναφέρει ότι τα προβλήµατα εταιρικής διακυβέρνησης των 

τραπεζών λόγω απουσίας ενός επαρκούς και αποτελεσµατικού εποπτικού ελέγχου, σε 

συνδυασµό µε τη χαλάρωση της εποπτείας που ακολούθησε την κατάργηση της 

νοµοθεσίας Glass-Steagall του 1933, µε αποκορύφωµα τη νοµοθετική πράξη Gramm-

Leach-Bliley το 1999 αποτέλεσαν σηµαντική πηγή των προβληµάτων που οδήγησαν 

στην χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008.  

 

Τα bonus των στελεχών «που συνδέθηκαν µε αυξηµένη δανειοδότηση σε πιστούχους 

αµφιβόλου ικανότητας αποπληρωµής, δάνεια αµφιβόλου ποιότητας τιτλοποιήθηκαν 

και πέρασαν σε ισολογισµούς οργανισµών που δεν εποπτεύονται από τις αρχές ή/και 

διατέθηκαν σε τελικούς πελάτες ως ‘δοµηµένα’ προϊόντα µε αδιαφανή 

χαρακτηριστικά» είναι µερικά από τα αποτελέσµατα της έλλειψης ή της µη ορθής 

εφαρµογής ενός εποπτικού ελέγχου στις Η.Π.Α. που οδήγησαν στην οικονοµική 

ύφεση πολλές χώρες.  

 

Η χρηµατοοικονοµική κρίση έχει αναδείξει τη σηµασία των φορέων λήψης 

αποφάσεων ανά τον κόσµο, ενώ τροφοδότησε το διάλογο σε διάφορα διεθνή φόρα. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, το G20 ανέλαβε ηγετικό ρόλο στη διεθνή συνεργασία για τη 
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µεταρρύθµιση του διεθνούς ρυθµιστικού και εποπτικού πλαισίου. Εντοπίστηκαν 

συγκεκριµένα πεδία κοινής δράσης για τη βελτίωση του παγκόσµιου πλαισίου 

προληπτικής ρύθµισης και εποπτείας, όπως είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και του 

διασυνοριακού συντονισµού, η ενίσχυση µε συµπληρωµατικά µέτρα του Νέου 

Συµφώνου της Βασιλείας, το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω, καθώς και η 

µεταρρύθµιση διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών όπως το ∆ΝΤ. 

 

Συντονισµένη ήταν η αντίδραση στην κρίση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε την 

ανάληψη σηµαντικών πρωτοβουλιών από τους αρχηγούς κρατών της ΕΕ και µε την 

υιοθέτηση από το Συµβούλιο των Υπουργών Οικονοµικών της ΕΕ (ECOFIN) οδικού 

χάρτη για τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία, σταθερότητα και ρύθµιση. 

 

Ένα βασικό δίδαγµα από την χρηµατοπιστωτική κρίση είναι η ανάγκη ενδυνάµωσης 

του µακροπροληπτικού προσανατολισµού της ρύθµισης και εποπτείας του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλίζεται και η στενή και 

αποτελεσµατική σύνδεση της µακροπροληπτικής εποπτείας µε την εποπτεία των 

µεµονωµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, δηλαδή τη µικροπροληπτική εποπτεία. 

Ως προς την αναγκαιότητα αυτή, υπήρξε γενική συναίνεση σε παγκόσµιο επίπεδο και 

αυτό αντανακλάται και στη µεταρρύθµιση του εποπτικού πλαισίου της ΕΕ. Στη βάση 

των συστάσεων της έκθεσης de Larosière, συστήνεται ένα νέο εποπτικό πλαίσιο στην 

ΕΕ που αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας 

(European System of Financial Supervisors) που θα επικεντρώνεται στη 

µικροπροληπτική εποπτεία και από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου 

(European Systemic Risk Board) το οποίον και θα είναι αρµόδιο για τη 

µακροπροληπτική εποπτεία (Ορφανίδης, 2010) 

 

3.3.1 Ο Ρόλος της Ελλιπούς Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης    

Η εταιρική διακυβέρνηση «αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ της διοίκησης µιας 

επιχείρησης, του διοικητικού συµβουλίου, των µετόχων της και άλλων 

ενδιαφερόµενων µερών, όπως οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους. Ορίζει επίσης 

τη δοµή µέσω της οποίας ορίζονται οι στόχοι µιας επιχείρησης, καθώς και τα µέσα 

για την επίτευξή τους και για τη διασφάλιση εποπτείας των λαµβανόµενων 
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αποτελεσµάτων» (Η εταιρική διακυβέρνηση στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς 

και οι πολιτικές αποδοχών στην ΕΕ, 2010). 

Ωστόσο, τρεις στις 10 εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

δηλώνουν ότι έχουν υιοθετήσει πλήρως τις Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Επίσης, 

έξι στις 10 ότι έχουν υιοθετήσει επαρκώς, ενώ από τις τέσσερις εισηγµένες που 

δηλώνουν ότι αποκλίνουν από το θεσµικό πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης οι τρεις 

δεν εξηγούν τους λόγους απόκλισης. 

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έρευνα που πραγµατοποίησε η Grant 

Thorton και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά 

και αφορά το σύνολο των εισηγµένων εταιρειών του Χ. Α. Στην έρευνα 

ανταποκρίθηκαν 80 εισηγµένες, επί συνόλου 275 που ερωτήθησαν, οι οποίες 

καλύπτουν το 43,4% της κεφαλαιοποίησης του Χ. Α. και προέρχονται κυρίως από 

τους κλάδους της µεταποιητικής βιοµηχανίας και χονδρικού και λιανικού εµπορίου. 

Επίσης, µικρός είναι ο αριθµός των εισηγµένων που έχουν συγκροτήσει 

επιτροπή εσωτερικού ελέγχου, καθώς µόνο τρεις στις 10 εισηγµένες έχουν Επιτροπή 

Ελέγχου µε επαρκή αριθµό εξωτερικών µη εκτελεστικών µελών. Οι εταιρείες που δεν 

απάντησαν στην έρευνα επικαλέστηκαν φόρτο εργασίας, αµέλεια, έλλειψη 

ενδιαφέροντος και άρνηση συµµετοχής. 

Σύµφωνα µε την έρευνα, η απόκλιση από το θεσµικό πλαίσιο της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης αποδίδεται στη µικρή οργανωτική δοµή των εταιρειών, την ελλιπή 

κατάρτιση στελεχών καθώς και σε λόγους γραφειοκρατίας και παραβίασης 

απορρήτου. Ειδικότερα, οι µετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE-20) αποδίδουν 

την απόκλιση από την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση στη σταδιακή προσαρµογή των 

απαιτήσεων που θέτει η συγκεκριµένη νοµοθεσία, ενώ οι εισηγµένες ∆ΕΚΟ έθεσαν 

θέµα γραφειοκρατίας. Ενα ακόµα αρνητικό σηµείο που προκύπτει είναι ότι οι 

πρόεδροι ή και οι διευθύνοντες σύµβουλοι των εισηγµένων ελέγχουν άνω του 3% των 

µετοχών περίπου επτά εκ των 10 εισηγµένων, επιβεβαιώνοντας τον προσωποπαγή 

χαρακτήρα των ελληνικών διοικητικών συµβουλίων (Καθηµερινή, 2011 διαθέσιµο 

στο: 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_02/02/2007_214367) 

 

Ο Blume (2009) υποστηρίζει ότι πολλά εργαλεία εταιρικής διακυβέρνησης, 

όπως ανεξάρτητοι διευθυντές, ενέργειες των µετόχων και διοικητικά συµβούλια, 
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αποδείχθηκαν ως αναποτελεσµατικά όταν ήρθαν αντιµέτωπα µε αναπάντεχες 

οικονοµικές πιέσεις και ισχυρές συγκρούσεις συµφερόντων. Ο ρόλος της εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι αρκετά σηµαντικός ιδιαίτερα στους χρηµατοπιστωτικούς 

οργανισµούς, καθώς από τη µία οι µέτοχοι ασκούσαν µεγαλύτερες πιέσεις για την 

επίτευξη κερδοφόρων αποτελεσµάτων βραχυχρόνια, παραµελώντας τα καθήκοντα 

παρακολούθησης και ελέγχου του οργανισµού, ενώ από την άλλη τα διοικητικά 

συµβούλια διαδραµάτιζαν καθοριστικό ρόλο στον καθορισµό και τη διαχείριση της 

στρατηγικής τη εταιρείας σε ένα συνεχώς γρήγορο µεταβαλλόµενο περιβάλλον 

(Blume, 2009). 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η παρούσα χρηµατοπιστωτική κρίση 

αποκάλυψε την έλλειψη αποτελεσµατικότητας των αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης, εκφράζοντας τις εξής απόψεις (Πράσινη Βίβλος, COM (2010) 184 

τελικό): 

• Οι υφιστάµενες βασικές αρχές είχαν πολύ µεγάλο εύρος και δεν ορίζονταν µε 

αρκετή ακρίβεια. Κατά συνέπεια, άφηναν υπερβολικά περιθώρια ερµηνείας 

στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Εξάλλου, είχαν αποδειχθεί δύσκολοι 

στην εφαρµογή τους, καταλήγοντας τις περισσότερες φορές σε µια καθαρά 

τυπική εφαρµογή χωρίς πραγµατική ποιοτική αξιολόγηση. 

• Η απουσία σαφούς διάκρισης των ρόλων και των αρµοδιοτήτων όσον αφορά 

την εφαρµογή τους τόσο στο εσωτερικό του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού 

όσο και µε την εποπτική αρχή 

• Η νοµική φύση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης: απλές συστάσεις από 

διεθνείς οργανισµούς ή διατάξεις κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης χωρίς 

δεσµευτική υποχρέωση συµµόρφωσης, εταιρική διακυβέρνηση που 

παραβλέπεται από τις εποπτικές αρχές, αδυναµία διενέργειας των σχετικών 

ελέγχων, απουσία αποτρεπτικών κυρώσεων, όλα αυτά τα στοιχεία 

συνετέλεσαν στο να µην εφαρµόζονται αποτελεσµατικά οι αρχές της 

εταιρικής διακυβέρνησης από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς» 

 

Ειδικά στις Η.Π.Α. η απουσία ρυθµιστικού πλαισίου στο πλαίσιο της εταιρικής 

διακυβέρνησης οδήγησε στην ύπαρξη των παρακάτω (Clarke, 2009): 
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• Η αποζηµίωση των στελεχών ήταν για κάποιο χρονικό διάστηµα εκτός 

ελέγχου.  

• Η διαφορά που δηµιουργήθηκε µε τις ανταµοιβές των άλλων εργαζοµένων 

στις εταιρείες είναι ηθικά εξωφρενική και λειτουργικά επιζήµια. 

• Τα στελέχη λάµβαναν ένα πολύ υψηλό µερίδιο των κερδών των εταιρειών, µε 

αποτέλεσµα να γίνονται σηµαντικοί µέτοχοι.  

• Η αποζηµίωση των στελεχών σε ορισµένες περιπτώσεις δεν οφειλόταν στην 

επίτευξη κάποιων αποτελεσµάτων αλλά σε λάθη και παραλείψεις.  

• Η δοµή που δηµιουργήθηκε για τη σύνδεση της ανταµοιβής των στελεχών µε 

την οικονοµική αποτελεσµατικότητα της εταιρείας δεν φάνηκε να µειώνει το 

πρόβληµα, αλλά αντίθετα το επιδείνωσε.  

 

Τέλος, µία µελέτη της Nestor Advisors που δηµοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2008 

(Lapido et al., 2008, όπως παρατίθενται από τον Στίλπωνα, 2008) εξετάζει την 

εταιρική διακυβέρνηση των 25 ευρωπαϊκών τραπεζών  µε τη µεγαλύτερη 

χρηµατιστηριακή αξία, όπως αυτή διαµορφώθηκε στα µέσα Σεπτεµβρίου του 2007. 

Οι τράπεζες αυτές προέρχονταν από 11 ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και 

της Ελλάδας µε την Εθνική Τράπεζα. Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα αυτής της 

έρευνας είναι ότι «στις ευρωπαϊκές τράπεζες που επλήγησαν περισσότερο από την 

κρίση τα συµβούλια δεν δηµιούργησαν τα αναγκαία συστήµατα και διαδικασίες για 

την τακτική συζήτηση και ανασκόπηση της διάθεσης ανάληψης κινδύνων και την 

επίβλεψη της διαχείρισής τους.  

 

Οι τράπεζες που κατέγραψαν τις µεγαλύτερες µετοχικές απώλειες ήταν στην 

πλειονότητά τους αυτές που δεν είχαν συστήσει επιτροπή διαχείρισης κινδύνων σε 

επίπεδο συµβουλίου» (Στίλπωνας, 2008). Ένα ακόµη συµπέρασµα είναι ότι δεν 

υπάρχει απευθείας πρόσβαση των µελών του ∆.Σ. στα στελέχη εκείνα που είναι 

άµεσα υπεύθυνα για τη διαχείριση των κινδύνων», καθώς και ότι «αδυναµία 

κατανόησης από πλευράς ∆.Σ. των όλο και πιο σύνθετων και γεωγραφικά 

εκτεταµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των τραπεζών που διευθύνουν.  

 

Επιπλέον, επισηµαίνεται και το ότι «τα τραπεζικά συµβούλια δυσκολεύονται να 

βρουν µη εκτελεστικά µέλη για τη θέση του προέδρου που να έχουν αφενός επαρκή 
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εµπειρία στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και αφετέρου να µην αντιµετωπίζουν 

σηµαντικές συγκρούσεις συµφερόντων». Τέλος, στη µελέτη αναφέρεται για µία 

ακόµη φορά και το αρνητικό σύστηµα υπολογισµού των ∆ιευθυνόντων Συµβούλων 

που ευνοεί την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων (Στίλπωνας, 2008).  

 

 

3.4 Η Χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 και οι αλλαγές 

που επέφερε στο πλαίσιο της εποπτείας των 

χρηµατοπιστωτικών  οργανισµών  

 

Τα τρία σηµεία – κλειδιά στην χρηµατοπιστωτική εποπτεία αποτυπώνονται στο 

παρακάτω σχήµα. 

 

 

Σχήµα 2 -  Βάσεις της εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

 

Πηγή: Χαµπάκη, 2009, σελ. 15 

 

Η επιβολή πιο αυστηρών αλλά και περισσότερων κανονισµών και ρυθµίσεων 

φαίνεται να είναι η επόµενη κυρίαρχη τάση την επόµενη της χρηµατοοικονοµικής 

κρίσης (Van den Berghe, 2009). Οι επιπρόσθετες ρυθµίσεις όχι µόνο σε εταιρείες που 
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δραστηριοποιούνται στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, αλλά και γενικότερα, έχουν 

εγείρει συζητήσεις σχετικά µε το κατά πόσο µία τέτοια στρατηγική θα είναι 

αποτελεσµατική και θα ενέχει κινδύνους για ολόκληρη την αγορά.  

 

Όπως είδαµε, η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 οφείλεται και σε λάθη και 

παραλείψεις της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας κυρίως τραπεζών, 

ασφαλιστικών εταιρειών και γενικότερα χρηµατοοικονοµικών οργανισµών.  

Υπό το πρίσµα ότι η παρούσα χρηµατοοικονοµική κρίση είναι περισσότερο 

συστηµική στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, το ερώτηµα που εγείρεται είναι αν οι 

επιπρόσθετες ρυθµίσεις και εκτός του χρηµατοοικονοµικού τοµέα είναι 

δικαιολογηµένες. Η αυτορρύθµιση έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα της ευελιξίας, 

προσφέροντας τη δυνατότητα να προσαρµόζεται στις διαφορετικές και 

µεταβαλλόµενες ανάγκες του επιχειρηµατικού κόσµου και της αγοράς. Επιπλέον, τα 

διοικητικά συµβούλια των εταιρειών, καθώς και οι µέτοχοι που τηρούν τις αρχές της 

εταιρικής διακυβέρνησης θα αυξήσουν σε σηµαντικό βαθµό τη δύναµη της 

αυτορρύθµισης (Wymeersch, 2008).  

 

Βάσει του ΟΑΣΑ, οι αρχές που ασκούν εποπτεία, ρυθµίζουν και εφαρµόζουν τις 

αρχές που θα πρέπει να έχουν την αρµοδιότητα, την ακεραιότητα και τα µέσα εκείνα 

που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα οποία θα εξηγούνται 

και θα αιτιολογούνται µε διαφάνεια και σαφή τρόπο (OECD, 2007). Επίσης, οι 

εποπτικές και ελεγκτικές αρχές, καθώς και οι αρχές επιβολής της νοµοθεσίας θα 

πρέπει να έχουν την εξουσία, την ακεραιότητα και τους πόρους για την εκπλήρωση 

των καθηκόντων τους µε επαγγελµατικό και αντικειµενικό τρόπο. Επιπλέον, οι 

αποφάσεις τους πρέπει να είναι έγκαιρες, διαφανείς και να έχουν πλήρως εξηγηθεί 

(OECD, 2009).  

 

Η νέα αρχιτεκτονική του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος έπειτα από την 

κρίση του 2008 και µε βάση την αδυναµία του εποπτικού πλαισίου οδήγησε στην 

συνεργασία των G20, του Financial Stability Board και της Επιτροπής της Βασιλείας, 

της οποίας τα ζητήµατα προς διευθέτηση είναι τα εξής (Waller, 2010): 

• Νέες και υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα τραπεζικά ιδρύµατα. 

• Πιο εντατική εποπτεία των επενδυτικών τραπεζών. 
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• Εφαρµογή stress tests και µέτρα µακρο-προληπτικής εποπτείας για την 

ενίσχυση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και τη µείωση του συστηµικού 

κινδύνου. 

• Να συµπεριληφθεί τα συστηµικά σηµαντικά µη χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων στα οικονοµικά ρυθµιστικά συστήµατα . 

• Αλλαγή της αποζηµίωσης των τραπεζικών στελεχών που θα στοχεύει στην 

ανάληψη συνετών κινδύνων. 

• Επιβολή ποινών κεφαλαίου ως µέτρο για την διασφάλιση έναντι του κινδύνου 

ρευστότητας. 

• Αυστηρότερες απαιτήσεις διαφάνειας για να επιβληθεί πειθαρχία στην αγορά 

• Επιβολή ποινών κεφαλαίου για την κάλυψη πιθανής έκθεσης σε 

δραστηριότητες που αναλαµβάνουν οι µη – τραπεζικές θυγατρικές ενός 

τραπεζικού οµίλου. 

• Συµφωνίες για πιο στενή σχέση µεταξύ των εθνικών ρυθµιστικών αρχών στην 

περίπτωση που εποπτεύουν ιδρύµατα εκτός των συνόρων (διασυνοριακών). 

 

 

3.4.1 Νέες Πολιτικές στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Το θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα 

στηρίζεται σε δύο συνιστώσες. Η πρώτη αφορά την πρόληψη των κρίσεων και η 

δεύτερη αφορά τη διαχείριση και επίλυση των κρίσεων. Το παρακάτω σχήµα 

απεικονίζει τις λειτουργίες για κάθε µία από τις προαναφερθείσες συνιστώσες. 
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Σχήµα 3 - Μέτρα πρόληψης, διαχείρισης και επίλυσης των χρηµατοπιστωτικών 

κρίσεων 

 

 

Πηγή: http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.el.html 

 

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «τα µέτρα που θεσπίστηκαν στην Ευρώπη και 

αλλού αµέσως µετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση εστίασαν στην επείγουσα ανάγκη 

σταθεροποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ενώ ο ρόλος που 

διαδραµάτισαν οι τράπεζες, τα αµοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου, οι οργανισµοί 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, οι εποπτικές αρχές και οι κεντρικές 

τράπεζες αµφισβητήθηκε και αναλύθηκε σε βάθος κατ’ επανάληψη, ελάχιστος λόγος 

έγινε µέχρι τώρα για το πώς θα µπορούσε να βελτιωθεί η λειτουργία του ελέγχου, 

ώστε να συµβάλει στην ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Το γεγονός 

ότι πολλές τράπεζες αποκάλυψαν τεράστιες ζηµίες κατά τα έτη 2007 έως 2009 στις 

θέσεις που κατείχαν εντός και εκτός ισολογισµού προκαλεί το ερώτηµα όχι µόνο πώς 

οι ελεγκτές µπόρεσαν να καταρτίσουν εκθέσεις ελέγχου των πελατών τους χωρίς 

επιφυλάξεις γι’ αυτές τις περιόδους, αλλά και κατά πόσον είναι κατάλληλο και 

επαρκές το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο» (Η εταιρική διακυβέρνηση στους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και οι πολιτικές αποδοχών στην ΕΕ, 2010).  
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Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επισηµαίνει ότι θα 

πρέπει να δηµιουργήσει έναν ανεξάρτητο φορέα χωρίς νοµικό χαρακτήρα, που θα 

καλύπτει όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού 

Κινδύνου (European Systemic Risk Board – ESRB) και ο οποίος θα είναι 

επιφορτισµένος µε τις παρακάτω αρµοδιότητες (Council of the European Union, 

2009): 

• Θα προσδιορίζει, θα έχει πρόσβαση, θα συλλέγει και θα αναλύει όλες τις 

σχετικές πληροφορίες για τον προσδιορισµό, την παρακολούθηση και την 

εκτίµηση ενδεχόµενων απειλών και κινδύνων για την χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απορρέουν από τις 

µακροοικονοµικές εξελίξεις µέσα στο πλαίσιο του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

• Θα προσδιορίζει και θα θέτει σε προτεραιότητα αυτούς τους κινδύνους.  

• Θα εκδίδει προειδοποιήσεις προς τους χαράζοντες την πολιτική και τις 

εποπτικές αρχές, στην περίπτωση που αυτοί οι κίνδυνοι µοιάζουν σηµαντικοί. 

• Θα δίνει συµβουλές και συστάσεις όταν είναι απαραίτητο σχετικά µε τα µέτρα 

και τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα λαµβάνονται προκειµένου για την 

αντιµετώπιση των προσδιορισθέντων κινδύνων. 

• Θα διενεργεί υποχρεωτική παρακολούθηση σχετικά µε την εφαρµογή των 

συστάσεων και των µέτρων που έχουν παρθεί (follow – up). 

• Θα συνεργάζεται µε την Federal Reserve Bank και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο (IMF). 

 

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να παρέχει 

αναλυτική, στατιστική, λογιστική και διαχειριστική υποστήριξη στο ESRB.  

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επισηµαίνει ότι συµφωνεί µε την πρόταση της 

Επιτροπής Larosière της 14ης Μαΐου 2008 περί της δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος των Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (European System of Financial 

Supervisors – ESFS).  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και όλα τα υπόλοιπα 

εµπλεκόµενα µέρη να αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν 

(Council of the European Union, 2009): 



53 

 

• Στην αναβάθµιση της ποιότητας της εποπτείας και στην ενίσχυση των εθνικών 

εποπτικών αρχών µέσω της έναρξης µίας διαδικασίας που θα οδηγεί σε πιο 

ισχυρά και συνεπή εποπτικά καθεστώτα στα κράτη – µέλη. 

• Στην ενίσχυση της εποπτείας των διασυνοριακών οµάδων, µέσω της 

δηµιουργίας διασυνοριακών κολλεγίων για όλες τις διασυνοριακές 

χρηµατοπιστωτικές εταιρείες. 

• Στη δηµιουργία ενός ενιαίο ρυθµιστικού πλαισίου για όλα τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ενιαία Αγορά, έτσι ώστε 

οποιεσδήποτε διαφορές στις εθνικές νοµοθεσίες να πάψουν να υφίστανται. 

 

Το ESFS θα λάβει κατά τη διετία 2011 – 2012 τη µορφή µίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (European Financial Services Authority – EFSA). Η 

επιτροπή αυτή κρίνεται ότι µπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στον εποπτικό ρόλο σε 

σύγκριση µε την Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα. Στον παρακάτω πίνακα 

παρατίθενται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τόσο της ΕΚΤ όσο και τις 

EFSA αναφορικά µε την εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 

 Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

ΕΚΤ Προσοχή για συστηµική σταθερότητα  Πιθανή σύγκρουση συµφερόντων  

Συνέργειες πληροφοριών, γνώσης και 

εµπειρίας  

Ανησυχία για τη φήµη της σχετικά µε 

την χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής 

Ανεξαρτησία  Προβλήµατα ηθικού κινδύνου 

Υψηλή διαφάνεια  Λιγότερη διαφάνεια λόγω της µίξης 

οικονοµικής και νοµισµατικής 

σταθερότητας  

Αποτελεσµατική διαχείριση κρίσεων  Συγκέντρωση της δύναµης  

 ∆εν υπάρχει µία νοµική βάση για την 

ασφάλεια της εποπτείας  

EFSA  Πεδίο ενδιαφέροντος είναι όλη η ΕΕ 

και όχι µόνο η ΟΝΕ  

∆ε δίνεται πολύ µεγάλη προσοχή στη 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα  
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∆εν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων  Η ΕΚΤ έχει ήδη τη γνώση και την 

εµπειρία  

∆εν υπάρχει συγκέντρωση της 

δύναµης  

Μικρότερη δύναµη στην λήψη 

αποφάσεων και τη δράση σε περιόδους 

κρίσεων, λόγω της συµµετοχής πολλών 

ιδρυµάτων 

Μεγαλύτερη διαφάνεια  Απαιτείται θεσµική αλλαγή της ΕΕ 

Μικρότερος ηθικός κίνδυνος   

∆εν υπάρχει ανησυχία για τη φήµη του 

σχετικά µε την νοµισµατική πολιτική 

 

Οι κρίσεις εκτιµώνται από 

διαφορετικά ιδρύµατα και άρα 

γίνονται λιγότερα λάθη 

 

Πηγή: Eijffinger, 2009, σελ. 8 

 

Εκτός από τα παραπάνω, όλες οι εποπτικές αρχές (CEBS, CEIOPS και CESR) θα 

µετατραπούν σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εποπτείας (European Supervisory Authorities 

– ESAs), η οποία θα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες (Council of the European 

Union, 2009): 

• ∆ιασφάλιση ότι εφαρµόζεται από τις εθνικές εποπτικές αρχές ένα ενιαίο 

σύνολο από εναρµονισµένους νόµους και συνεπείς εποπτικές πρακτικές, µέσα 

από: 

o Την ανάπτυξη δεσµευτικών εναρµονισµένων τεχνικών προτύπων σε 

τοµείς που θα προσδιοριστούν από την Κοινοτική νοµοθεσία. 

o Τον σχεδιασµό µη δεσµευτικών προτύπων, συµβουλών κα 

κατευθυντήριων γραµµών που θα πρέπει να εφαρµόζουν οι εθνικές 

εποπτικές αρχές.  

•  ∆ιασφάλιση µίας κοινής εποπτικής κουλτούρας.  

• Συλλογή πληροφοριών σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 
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Πιο αναλυτικά, οι αρµοδιότητες ατής της Επιτροπής θα είναι (∆ελτίο Οικονοµικών 

Εξελίξεων της Τράπεζας Πειραιώς, 2009): 

• « Νοµικά δεσµευτική διαιτησία µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών. 

•  Υποβολή δεσµευτικών εποπτικών κανόνων.  

• Υποβολή δεσµευτικών τεχνικών αποφάσεων αναφορικά µε συγκεκριµένα 

ιδρύµατα. 

• Επίβλεψη και συντονισµός εποπτικών αρχών. 

•  Αδειοδότηση και επίβλεψη συγκεκριµένων οργανισµών που δρουν σε όλη 

την ΕΕ (όπως πχ τις εταιρίες πιστοληπτικής διαβάθµισης). 

•  ∆εσµευτική συνεργασία µε το ESRC για την εξασφάλιση επαρκούς 

εποπτικής επίβλεψης. 

• Σηµαντικό συντονιστικό ρόλο σε περιπτώσεις κρίσης. 

 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει το πλαίσιο για τη διασφάλιση της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

                    Πίνακας 1 -  Το πλαίσιο για τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής                 

                     σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση κρίσεων 

Λειτουργίες ∆οµή για τη διασυνοριακή συνεργασία 

µεταξύ των εποπτικών αρχών 

Αποτροπή της κρίσης   

Λειτουργίες εποπτείας  Επιτροπές Επιπέδου 3 για την σύγκλιση 

των εποπτικών πρακτικών  

Επιτροπές Εποπτείας  

Παρακολούθηση της χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας από τις κεντρικές τράπεζες  

Επιτροπές του ESCB  

∆ιαχείριση της κρίσης   

Μέτρα εποπτείας Επιτροπές Εποπτείας 

EU MoUs 
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Παροχή ρευστότητας από τις κεντρικές 

τράπεζες 

Ευρωσύστηµα  

Ενέργειες στα συστήµατα πληρωµών  Επιτροπές του ESCB  

EU MoUs 

Επίλυση της κρίσης   

Λύσεις του ιδιωτικού τοµέα  EU MoUs 

Μέτρα του δηµόσιου τοµέα από το 

Υπουργείο Οικονοµικών  

EU MoUs 

Αναδιοργάνωση των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων  

∆ιµερείς σχέσεις µεταξύ των αρχών των 

επιµέρους κρατών – µελών  

Συστήµατα εγγύησης καταθέσεων  ∆ιµερείς σχέσεις µεταξύ των αρχών των 

επιµέρους κρατών – µελών  

Πηγή: Eijffinger, 2009, σελ. 3 

 

 

3.4.2 Νέες Πολιτικές στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής   

Οι Η.Π.Α. έχουν ένα ενιαίο νόµισµα µε µία ενιαία νοµισµατική περιοχή, καθώς και 

ένα πολύπλοκο ρυθµιστικό σύστηµα, που βασίζεται πάνω στους οµοσπονδιακούς 

νόµους (νοµισµατικούς νόµους που επιβάλει το Κογκρέσο), πολιτειακούς νόµους 

(νόµοι που επιβάλλονται από τις νοµοθετικές αρχές κάθε πολιτείας και ιδιαίτερα σε 

σχέση µε τις ασφαλιστικές εταιρείες), νοµοθεσία από τις αρχές (FED και SEC) καθώς 

και αυτορρύθµιση, όπως για παράδειγµα από το SRO (Garicano & Lastra, 2010).  

 

Οι τράπεζες στις Η.Π.Α. υπόκεινται τόσο στους οµοσπονδιακούς νόµους όσο και 

στους νόµους των πολιτειών, µε πολλές εποπτικές αρχές σε οµοσπονδιακό επίπεδο. οι 

εταιρείες επενδύσεων και αµοιβαίων κεφαλαίων ρυθµίζονται αποκλειστικά σε 

οµοσπονδιακό επίπεδο από το SEC, βάσει της εφαρµογής της Investment Advisers 

Act το 1940, οι ασφαλιστικές εταιρείες από νόµους των πολιτειών, από την εφαρµογή 

της McCarran-Ferguson Act το 1945, ενώ τα συνταξιοδοτικά ταµεία από 
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οµοσπονδιακούς νόµους από την εφαρµογή της ERISA (Employee Retirement 

Income Security Act) το 1974 (Garicano & Lastra, 2010). 

 

Ωστόσο, η παρούσα κρίση κατέδειξε την αδυναµία αυτού του ρυθµιστικού πλαισίου 

να παράσχει µία αποτελεσµατική εποπτεία. Κατά συνέπεια, υπήρξαν συζητήσεις για 

την αναδιοργάνωσή του και ανάµεσα στις προτάσεις ήταν (Garicano & Lastra, 2010): 

• η δηµιουργία µίας αρχής για την επίλυση σηµαντικών προβληµάτων που 

καλούνται να αντιµετωπίσουν οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. 

• η δηµιουργία ενός γραφείο χρηµατοπιστωτικής προστασίας του καταναλωτή 

(Consumer Financial Protection Bureau) και η δηµιουργία ενός συµβουλίου 

επίβλεψης των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. (Financial Services Oversight 

Council). 

• µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ του SEC (Securities and Exchange 

Commission) και του CFTC (Commodities and Futures Trading Commission). 

 

 

3.4.3 Νέες Πολιτικές στο Ηνωµένο Βασίλειο  

Από το 1997 έως το 2010 το Ηνωµένο Βασίλειο παρουσίασε µία ενοποιηµένη εικόνα 

σε όρους εποπτείας, αφαιρώντας την αρµοδιότητα της εποπτείας από την Τράπεζα 

της Αγγλίας και δηµιουργώντας µία ενιαία εποπτική αρχή, την Αρχή 

Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority – FSA) διοικούµενη 

από την Financial Services and Markets Act του 2000 (Garicano και Lastra, 2010). 

 

Ωστόσο, η σχέση µεταξύ της Τράπεζας της Αγγλίας, της FSA και του Treasury, 

υπήρξε το αντικείµενο πολλής κριτικής, ειδικότερα µετά το επεισόδιο Northern Rock 

τον Σεπτέµβρη του 2007. Η αναποτελεσµατικότητα του Βρετανικού συστήµατος να 

αντιµετωπίσει την χρηµατοοικονοµική κρίση οδήγησε στη νέα Banking Act του 2009 

και στην εδραίωση ενός ειδικού καθεστώτος διαχείρισης (SRR) για τις τράπεζες που 

έχουν πρόβληµα, κατά το οποίο η Τράπεζα της Αγγλίας διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο. Ο πρόεδρος της τελευταίας θα είναι και πρόεδρος της νέας Financial Policy 

Committee στο πλαίσιο της Κεντρικής Τράπεζας και µίας νέας Prudential Regulatory 

Authority, η οποία θα λειτουργεί ως θυγατρικής της Τράπεζας της Αγγλίας.  
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Παράλληλα, έως το 2012 προβλέπεται η δηµιουργία µίας νέας Αρχής Προστασίας 

των Καταναλωτών και των Αγορών (Consumer Protection and Markets Authority) 

καθώς και µία Αρχή Οικονοµικού Εγκλήµατος (Economic Crime Agency). Τέλος, η 

κυβέρνηση σκέπτεται τη δηµιουργία µίας ανεξάρτητης τραπεζικής επιτροπής για να 

εξετάζει τη δοµή και τον ανταγωνισµό στον τραπεζικό κλάδο και να µειώσει τον 

συστηµικό κίνδυνο (Garicano & Lastra, 2010).  

 

Μέσω αυτών των αλλαγών, ο ρόλος της εποπτείας της Τράπεζας της Αγγλίας θα 

επεκταθεί ακόµη περισσότερο αναφορικά µε την εποπτεία τόσο σε βραχυπρόθεσµο 

όσο και σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα.  

 

Η έκθεση της FSA προτείνει τα εξής (∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων της Τράπεζας 

Πειραιώς, 2009): 

• Την δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού µακροεποπτικού και µικροεποπτικού 

οργάνου και την αντικατάσταση των επιτροπών του πλαισίου Lamfalussy. 

•  Την αναθεώρηση των διατάξεων της Βασιλείας ΙΙ αναφορικά µε τη 

ρευστότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια και τα λογιστικά πρότυπα. 

• Την τυποποίηση των παραγώγων δοµηµένων προϊόντων. 

• Τη δηµιουργία κοινού πλαισίου για τα επενδυτικά ταµεία και τα ταµεία 

αντασφάλισης (Walker Committee). 

• Την αναθεώρηση του συστήµατος pass-porting. 

• Την αναθεώρηση των σχέσεων ανάµεσα σε εµπορικές και επενδυτικές 

τράπεζες. 

 

Επιπλέον, η έκθεση της FSA προτείνει τα εξής (∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων της 

Τράπεζας Πειραιώς, 2009): 

• Την δηµιουργία διεθνών ελεγκτικών επιτροπών για τα µεγαλύτερα 

πολυεθνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.  

• Την κατάστρωση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για συνεργασία µεταξύ 

εποπτικών αρχών, κεντρικών τραπεζών και υπουργείων οικονοµικών. 

•  Την δηµιουργία µιας νέας, ανεξάρτητης, ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής η 

οποία θα πραγµατοποιεί µακροεποπτική ανάλυση και θα αντικαθιστά τις 
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υπάρχουσες επιτροπές εφαρµογής της ∆ιαδικασίας Lamfalussy. Παρά ταύτα η 

επίβλεψη των κατά τόπους επιχειρήσεων θα εξακολουθεί να γίνεται σε εθνικό 

επίπεδο. 

•  Αναφορικά µε τις παρούσες διαδικασίες για την µεταφορά αδειών παροχής 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (passporting) τις οποίες και κρίνει ανεπαρκείς 

προτείνει είτε να δοθεί στα κράτη η νοµική δυνατότητα να απαιτούν τη 

δηµιουργία θυγατρικών εντός των συνόρων τους (µε την ανάλογη επιβάρυνση 

για τη µητρική εταιρία), είτε να δοθεί στα κράτη η δυνατότητα να περιορίσουν 

την αποδοχή καταθέσεων από ξένες εταιρίες. 

 

Επιπρόσθετα, η FSA προτείνει την άµεση εφαρµογή του Προγράµµατος Εποπτικής 

Αναβάθµισης (Supervisory Enhancement Program, SEP). Πιο αναλυτικά, το SEP 

συνεπάγεται (∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων της Τράπεζας Πειραιώς, 2009): 

• «Την αύξηση των πόρων που θα διατίθενται για την παρακολούθηση µεγάλων 

τραπεζικών ιδρυµάτων. 

•  Αυξηµένη έµφαση στην επίβλεψη των επενδυτικών µοντέλων, στρατηγικών 

και συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου. 

•  Την έµφαση στην τεχνική κατάρτιση, πέραν της ακεραιότητας, των 

πιστοποιηµένων από το FSA φυσικών προσώπων. 

•  Αυξηµένη έµφαση στην ανάλυση επί µέρους τοµέων και στη συγκριτική 

ανάλυση των αποτελεσµάτων των εταιριών.  

• Την επένδυση σε εξειδικευµένα εποπτικά προσόντα.  

• Πιο αυστηρές πληροφοριακές απαιτήσεις όσον αφορά κάποια είδη κινδύνου 

(π.χ. ρευστότητας).  

• Αυξηµένη έµφαση στις πολιτικές αµοιβών των εταιριών». 
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                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

4.1 Έκθεση De Larosiere     

 

Οι προτάσεις της Επιτροπής de Larosière εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών στις 18 – 19.06.2009. Κατά τη 

συνεδρίαση καταδείχτηκε «η ανάγκη βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων και της 

εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην Ευρώπη αλλά και στον κόσµο» 

(http://international.law.uoa.gr/programma_spoudon/fakelos/xristianos/kratikes_enisx

yseis_II.pdf).  

 

Συνοπτικά, η εν λόγω έκθεση προτείνει τα εξής (∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων της 

Τράπεζας Πειραιώς, 2009): 

• Τη δηµιουργία ενός µακροεποπτικού (macroprudential) οργάνου, του ESRC  

European Systemic Risk Council).  

• Τη δηµιουργία ενός µικροεποπτικού (microprudential) οργάνου, του ESFS, 

European System of Financial Supervision και την αντικατάσταση των 

επιτροπών του πλαισίου Lamfalussy. 

• Την αναθεώρηση των διατάξεων της Βασιλείας ΙΙ για τον τραπεζικό τοµέα. 

• Την επιτάχυνση της εφαρµογής του ρυθµιστικού πλαισίου Solvency II για τον 

ασφαλιστικό τοµέα. 

• Την τυποποίηση των παραγώγων δοµηµένων προϊόντων και τη δηµιουργία 

οργανισµού εκκαθάρισης και συµψηφισµού των συναλλαγών. 

•  Τη δηµιουργία κοινού πλαισίου για τα επενδυτικά ταµεία.  
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• Τη δηµιουργία ενός συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης µέσω συνεργασίας 

του ∆ΝΤ, των Κεντρικών Τραπεζών και του ESRC. 

Η έκθεση de Larosière θεωρεί ότι η «έλλειψη εποπτείας στις αγορές παραγώγων 

οδήγησε σε ανεπαρκή εκτίµηση του µακροεποπτικού κινδύνου που µε τη σειρά της 

συνέτεινε στην κρίση. Ως αντίδοτο, προτείνει την εφαρµογή στιβαρότερης 

µακροοικονοµικής πολιτικής και µακροεποπτικής ανάλυσης ούτως ώστε να 

αποφευχθούν φαινόµενα πολύ χαλαρής νοµισµατικής πολιτικής και υπερβάλλουσας 

ρευστότητας. Παράλληλα, προτείνει και την σύσφιξη της νοµισµατικής πολιτικής 

όταν γίνεται προφανές ότι η προσφορά χρήµατος ή πίστωσης αυξάνουν µε µη-

βιώσιµο, µακροπρόθεσµα, τρόπο» (∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων της Τράπεζας 

Πειραιώς, 2009).  

 

Πιο αναλυτικά, οι προτάσεις της Επιτροπής de Larosière είναι οι εξής (EU Report of 

Larosière Group, 2009): 

• Υπάρχει η ανάγκη για µία εκ βαθέων αναθεώρηση των κανόνων της 

Βασιλείας ΙΙ και για αυτόν τον λόγο καλεί την Επιτροπή της Βασιλείαςνα 

αναλάβει ενέργειες µε σκοπό: 

o Την σταδιακή αύξηση της ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας. 

o Τη µείωση της προ – κυκλικότητας. 

o Την εισαγωγή αυστηρότερων κανόνων για off – balance στοιχεία του 

ισολογισµού. 

o Την επιβολή αυστηρότερων κανόνων σχετικά µε τη διαχείριση της 

ρευστότητας. 

o Την ενίσχυση των κανόνων σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο των 

τραπεζών και τη διαχείριση κινδύνων, ειδικότερα σε ότι αφορά τα 

κριτήρια για τα µέλη των ∆.Σ.  

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

εποπτικά κεφάλαια και υπό αυτό το πρίσµα να διευκρινιστεί – και αν ναι, ποια 

– υβριδικά µέσα θα πρέπει να θεωρηθούν ως Tier 1. Ο ορισµός αυτός που θα 

προταθεί θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και από την Επιτροπή της Βασιλείας. 

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

εξής: 
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o Θα πρέπει να ενισχυθεί η CESR, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την 

οργάνωση και εποπτεία των Οίκων Αξιολόγησης. 

o Η δοµή, η χρηµατοδότηση, καθώς και ο διαχωρισµός της 

βαθµολόγησης και της συµβουλευτικής των Οίκων Αξιολόγησης θα 

πρέπει να επανεξεταστούν. 

o Η χρήση των αξιολογήσεων στους δηµοσιονοµικούς κανονισµούς θα 

πρέπει να µειωθεί σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου. 

o Οι αξιολογήσεις για τα δοµηµένα προϊόντα θα πρέπει να 

µετασχηµατιστούν, µέσω της εισαγωγής ευδιάκριτων κωδικών για 

αυτά τα προϊόντα. 

• Θα πρέπει να υιοθετηθεί η ντιρεκτίβα Solvency IΙ και να περιλαµβάνει ένα 

ισορροπηµένο καθεστώς στήριξης της οµάδας, σε συνδυασµό µε επαρκείς 

εγγυήσεις για τα κράτη µέλη υποδοχής, µε µια δεσµευτική διαδικασία 

διαµεσολάβησης µεταξύ των εποπτικών αρχών και µε τη δηµιουργία 

εναρµονισµένων συστηµάτων εγγύησης των ασφαλίσεων. 

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

εξουσίες εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένων κυρώσεων, αφενός για τη 

διασφάλιση της συµµόρφωσης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µε τους 

ισχύοντες κανόνες και αφετέρου για την αντιµετώπιση όλων των τύπων του 

οικονοµικού εγκλήµατος. 

• Αναφορικά µε το «παράλληλο τραπεζικό σύστηµα» η Επιτροπή προτείνει: 

o Την επέκταση της κατάλληλης κανονιστικής ρύθµισης, κατά τρόπο 

αναλογικό, σε όλες τις επιχειρήσεις ή φορείς που εκτελούν 

χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες ενός δυνητικά συστηµικού 

χαρακτήρα, ακόµη και αν δεν έχουν άµεση σχέση µε το ευρύ κοινό. 

o Τη βελτίωση της διαφάνειας σε όλες τις χρηµατοπιστωτικές αγορές - και 

κυρίως για συστηµικά σηµαντικά αµοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου - 

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

διεθνώς, απαιτήσεων εγγραφής και πληροφοριών σχετικά µε τις 

απαιτήσεις στους διαχειριστές των hedge funds, σχετικά µε τις 

στρατηγικές, τις µεθόδους και την επιρροή τους, συµπεριλαµβανοµένων 

των δραστηριοτήτων τους σε όλο τον κόσµο. 
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o Την εισαγωγή κατάλληλων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες που 

κατέχουν ή εκµεταλλεύονται αµοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή που 

µε άλλο τρόπο ασχολούνται µε τη διαπραγµάτευση. 

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

προτείνει:  

o την απλούστευση και τυποποίηση των over-the-counter παραγώγων. 

o την εισαγωγή και απαίτηση της χρήσης τουλάχιστον ενός καλά 

κεφαλαιοποιηµένου κεντρικού γραφείου συµψηφισµού για τις 

συµφωνίες ανταλλαγής κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (credit 

default swaps). 

o την παροχή εγγύησης ότι εκδότες των τιτλοποιηµένων προϊόντων 

διατηρούν µια σηµαντική ποσότητα του υποκείµενου κινδύνου (µη 

αντισταθµιζόµενου) κατά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων αυτών. 

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

περαιτέρω τη θέσπιση κοινούς κανόνες για τα επενδυτικά κεφάλαια στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όσον αφορά τους ορισµούς, την κωδικοποίηση των 

στοιχείων του ενεργητικού και τους κανόνες για την ανάθεση. Αυτό θα πρέπει 

να συνοδεύεται από ένα αυστηρότερο εποπτικό έλεγχο σχετικά µε τον 

ανεξάρτητο ρόλο και θεµατοφυλάκων. 

• Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η σηµερινή απουσία ενός πραγµατικά 

εναρµονισµένου συνόλου κανόνων στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

Επιτροπή συνιστά τα εξής:  

o τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

αποφύγουν σε µελλοντική νοµοθεσία οτιδήποτε επιτρέπει ασυνεπή 

µεταφορά και εφαρµογή. 

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

προσδιορίσουν εκείνες τις εθνικές προσδοκίες, η αποµάκρυνση των 

οποίων θα βελτιώσει τη λειτουργία της ενιαίας χρηµατοπιστωτικής 

αγοράς, θα µειώσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και του 

ρυθµιστικού αρµπιτράζ, ή θα βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της 

διασυνοριακής οικονοµικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπλέον, ένα κράτος µέλος πρέπει να είναι σε θέση να υιοθετήσει 

αυστηρότερα εθνικά κανονιστικά µέτρα που θεωρούνται κατάλληλα 
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στην εγχώρια αγορά για τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας, για όσο χρονικό διάστηµα ισχύουν αφενός οι αρχές της 

εσωτερικής αγοράς και αφετέρου η τήρηση των συµφωνηθέντων 

ελάχιστων προτύπων. 

• Αναφορικά µε την εφαρµογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι: 

o Η διαδικασία αποζηµιώσεως θα πρέπει να τίθεται σε µακροχρόνιο 

πλαίσιο, για παράδειγµα άνω των πέντε ετών. Αυτό αφενός θα µείωνε 

τον κίνδυνο για ενδεχόµενες απώλειες και αφετέρου τα στελέχη εν θα 

είχαν κίνητρο για την επίτευξη υψηλών αλλά πρόσκαιρων κερδών. 

o Τα πρότυπα που υιοθετούνται θα πρέπει να εφαρµόζονται όχι µόνο σε 

εκείνα τα στελέχη που διαπραγµατεύονται περιουσιακά στοιχεία και 

αξιόγραφα, αλλά και εκείνα που τα διαχειρίζονται. 

o Τα bonuses θα πρέπει να αντανακλούν την πραγµατική απόδοση των 

εταιρειών και όχι η τελευταία να είναι εγγυηµένη εκ των προτέρων. 

• Όσον αφορά στο ζήτηµα της διαχείρισης κινδύνου, το εν λόγω τµήµα θα 

πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητο εντός των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες θα 

πρέπει να οργανωθούν εσωτερικά µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα κίνητρα που θα 

δίνονται στους υπαλλήλους να µην σχετίζονται µε την ανάληψη υπερβολικού 

κινδύνου, αλλά αντίθετα µε την ορθολογική και αποτελεσµατική διαχείριση 

αυτού. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι τεράστια η συµβολή του  Risk Officer, 

ο οποίος θα πρέπει να κατέχει µία υψηλή θέση στην εταιρεία. 

 

 

4.2 Οι Ρυθµιστικές Παρεµβάσεις της Βασιλείας ΙΙΙ 
 

Η πιο πρόσφατη προτεινόµενη αναθεώρηση της συνθήκης της Βασιλείας σκοπό έχει 

το χτίσιµο ισχυρότερων θυλάκων προστασίας εντός του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος. Οι προτάσεις αυτές, στις οποίες αποδόθηκε ο τίτλος Βασιλεία ΙΙΙ, 

καλύπτουν τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τις προβλέψεις και αναµένεται να 

αυξήσουν τις άµυνες και να περιορίσουν την προ-κυκλική µόχλευση εντός του 

συστήµατος. Όλα πιθανόν να τεθούν σε ισχύ έως το τέλος του 2012. 
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Η παρούσα χρηµατοπιστωτική κρίση ανέδειξε τη σηµασία της ρευστότητας. Σε αυτό 

το πλαίσιο (Κρονίδης, 2009): 

•  «προωθούνται ρυθµίσεις που αφορούν τον ορθό προσδιορισµό ενός επαρκούς 

και αποδεκτού επιπέδου ρευστότητας για όλους τους χρηµατοπιστωτικούς 

οργανισµούς. Οι ρυθµίσεις θα είναι δεσµευτικές και θα δίδουν ιδιαίτερη 

έµφαση στη διάθρωση των πηγών άντλησης ρευστότητας και στην 

υποχρεωτική επέκταση του ενεργητικού των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών 

από σταθερές πηγές χρηµατοδότησης». 

• «µελετάται η υιοθέτηση δυναµικών προβλέψεων όπου οι χρηµατοπιστωτικοί 

οργανισµοί θα δηµιουργούν αυξηµένες προβλέψεις σε καλές περιόδους ώστε 

να µπορούν να τις χρησιµοποιήσουν σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης». 

• «µελετάται η εισαγωγή επιπλέον κανόνων ώστε το µεγαλύτερο µέρος των 

ιδίων κεφαλαίων να αποτελείται από κοινές µετοχές και παρακρατηθέντα 

κέρδη, αλλά και ενός κοινού δείκτη µόχλευσης που θα θέτει όριο στα 

δανειακά κεφάλαια των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών». 

 

Η έκθεση de Larosière επισηµαίνει ότι  το πλαίσιο για την αναθεώρηση της 

Βασιλείας ΙΙ θα πρέπει να κυµαίνεται γύρω από τα παρακάτω ζητήµατα (EU Report 

of Larosière Group, 2009): 

1. Η κρίση έχει δείξει ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα κεφάλαια, και πιο 

υψηλής ποιότητας, στο τραπεζικό σύστηµα, πέρα και πάνω από τα ισχύοντα 

κανονιστικά ελάχιστα επίπεδα. Οι τράπεζες πρέπει να κρατούν περισσότερα 

κεφάλαια, ιδίως στις καλές εποχές, όχι µόνο για την κάλυψη 

ιδιοσυγκρασιακών κινδύνων, αλλά και για να ενσωµατώνουν τους ευρύτερους 

µακρο-προληπτικούς κινδύνους. Ο στόχος πρέπει να είναι η αύξηση των 

ελάχιστων απαιτήσεων. Αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, προκειµένου να 

αποφευχθούν προκυκλικά µειονεκτήµατα και επιδείνωση της σηµερινής 

πιστωτικής κρίσης. 

2. Η κρίση έχει αποκαλύψει την ισχυρή προ-κυκλική επίπτωση του ισχύοντος 

κανονιστικού πλαισίου, η οποία απορρέει κυρίως από την αλληλεπίδραση της 

ευαισθησίας του κινδύνου των κεφαλαιακών απαιτήσεων και της εφαρµογής 

της αρχής mark-to-market σε προβληµατικές συνθήκες της αγοράς.  
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Η Επιτροπή της Βασιλείας κάνει λόγο και για το ρόλο όσων έχουν την εποπτεία των 

τραπεζών, επισηµαίνοντας ότι (Basel Committee on Banking Supervision, 2006):  

• Οι επόπτες θα πρέπει να παρέχουν οδηγίες στις τράπεζες για την υγιή εταιρική 

διακυβέρνηση και τις ενεργητικές πρακτικές που πρέπει να τεθούν σε 

εφαρµογή. 

• Οι επόπτες θα πρέπει να θεωρήσουν την εταιρική διακυβέρνηση ως ένα 

στοιχείο της προστασίας των καταθετών. 

• Οι επόπτες θα πρέπει να αποφασίσουν αν η τράπεζα έχει υιοθετήσει και 

εφαρµόσει µε αποτελεσµατικό τρόπο κατάλληλες πρακτικές και πολιτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης. 

• Οι επόπτες θα πρέπει να αξιολογούν την ποιότητα των λογιστικών ελέγχων 

των τραπεζών. 

• Οι επόπτες θα πρέπει να αξιολογούν τα αποτελέσµατα από την οργάνωση της 

τράπεζας. 

• Οι επόπτες θα πρέπει να αναφέρουν στο διοικητικό συµβούλιο και τα 

ανώτατα στελέχη της τράπεζας τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά 

τη διάρκεια της εποπτικής τους προσπάθειας. 

 

Ειδική αναφορά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εποπτεία στο πλαίσιο µίας 

άλλης κατηγορίας χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, αυτή στην οποία ανήκουν οι 

ασφαλιστικές εταιρείες. Με αφορµή την χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008, η νέα 

κοινοτική οδηγία που ρυθµίζει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων και θα τεθεί σε εφαρµογή από την 31η Οκτωβρίου  2012 

είναι το Solvency II (Χαµπάκη, 2010, σελ. 1).  

 

Η Οδηγία θεσπίζει ένα ενιαίο σύστηµα υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

σε όλα τα κράτη – µέλη της Ε.Ε. το οποίο θα αντικαταστήσει πλήρως το τρέχον 

σύστηµα, υιοθετώντας τεχνικές διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και 

διαφάνειας, οι οποίες κρίνονται πλέον απαραίτητες για την  ορθή λειτουργία της 

αγοράς και την προστασία του καταναλωτή – ασφαλισµένου µέσα στο σύγχρονο, 

πολύπλοκο και συνεχώς εξελισσόµενο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα (Next Deal, 
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2010). Το Solvency II αποτελείται από τρεις πυλώνες, όπως φαίνεται και από το 

παρακάτω σχήµα.  

Σχήµα4 -  Πυλώνες του Solvency II 

 

Πηγή: Χαµπάκη, 2009, σελ. 5 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Πυλώνας ΙΙ, καθώς αυτός περιέχει τα ζητήµατα 

που άπτονται της εποπτικής διαδικασίας. Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει 

αναλυτικά τον Πυλώνα ΙΙ. 
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                               Σχήµα 5 -  Ανάλυση του Πυλώνα ΙΙ 

 

Πηγή: Χαµπάκη, 2009, σελ. 11 

 

Τα στελέχη που εµπλέκονται στη διαδικασία εφαρµογής της νέας κοινοτικής οδηγίας 

στο δεύτερο Πυλώνα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 2 - Εµπλεκόµενα στελέχη εντός της ασφαλιστικής επιχείρησης για τον 

προγραµµατισµό των απαραίτητων ενεργειών για την εφαρµογή του δεύτερου 

Πυλώνα του Solvency II 

Στελέχη Απαιτούµενη δράση 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  Λήψη αποφάσεων  

Ανώτατα Στελέχη  Λήψη αποφάσεων και παρακολούθηση 

εφαρµογής  

Τµήµα ∆ιαχείρισης κινδύνου (Risk 

Management) 

Βασική εµπλοκή στη διαδικασία  

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Βασική εµπλοκή στη διαδικασία  
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(Finance) 

Τµήµα Αναλογιστικής  Βασική εµπλοκή στη διαδικασία  

Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου  Συνεισφορά στη διαδικασία  

Πηγή: Χαµπάκη, 2010, σελ. 9 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Όπως αναφέρει η Επιτροπή του Πανεπιστηµίου του Warwick (The Warwick 

Commission, 2009, σελ. 19), ένα από τα διδάγµατα αυτής της κρίσης είναι ότι η 

πειθαρχία της αγοράς έχει µικρή προστασία ενάντια στους κινδύνους του 

οικονοµικού κύκλου σε µακροχρόνιο ορίζοντα. Η πειθαρχία της αγοράς 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα της αγοράς 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, µία χαρακτηριστική διαπίστωση αναφορικά µε τα διδάγµατα από 

την χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008 προκύπτει από τη δήλωση του Γάλλου 

Προέδρου Sarkozy (2008, όπως παρατίθεται στον Van den Berghe, 2009, σελ. 6): 

«L’autorégulation pour règler les problèmes, c’est fini. Le laissez-faire, c’est fini. Le 

marché a toujours raison, c’est fini1». 

 

Η πίστη στο ‘αόρατο χέρι’ της αγοράς και στον κανόνα του laissez – faire φαίνεται 

ότι έχει µειωθεί. Η παρούσα χρηµατοοικονοµική κρίση κατέδειξε τα σοβαρά λάθη 

της ηγεσίας ορισµένων εταιρειών και την αλόγιστη διαχείριση των κινδύνων, αλλά 

και την άγνοια αναφορικά µε τη διασπορά του κινδύνου των χαρτοφυλακίων που 

είχαν οι εταιρείες.  Εµφάνιση των σύνθετων και πολύπλοκων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων αποτελεί τη απάντηση στην επιθυµία των επενδυτών για κέρδος σε 

υψηλότερο επίπεδο και πιο γρήγορα.  

 

Οι εταιρείες, από την άλλη, απαντούσαν σε αυτήν την επιθυµία µέσω της 

παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων των εταιρειών, το χειρισµό των κερδών, 

αλλά και την σκόπιµα ελλιπή παράθεση πληροφοριών αναφορικά µε την πραγµατική 

αξία της εταιρείας και την πραγµατική χρηµατοοικονοµική της επίδοση. Ως εκ 

τούτου, οι εταιρείες δεν είχαν συνειδητοποιήσει το µέγεθος του κινδύνου που 

διαχειρίζονταν.  
                                                           
1 «Η αυτορρύθµιση για να ρυθµίσει τα προβλήµατα, έχει τελειώσει. Το σύστηµα laissez – 
faire, έχει τελειώσει. Το ότι η αγορά έχει πάντα δίκιο, έχει τελειώσει» (µτφρ. της 
συγγραφέως) 



71 

 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο προτεινόµενο ρυθµιστικό πλαίσιο 

εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων θα πρέπει να πληροί κάποιες 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Καταρχήν, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο, που 

σηµαίνει να µην υπόκειται σε οποιεσδήποτε πολιτικές επιρροές, αλλά και να 

λογοδοτεί σε ένα δηµοκρατικό θεσµό, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Συµβούλιο Ecofin και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ∆εύτερον, θα πρέπει η εποπτεία 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να είναι πολύ στενή και αυστηρή, το οποίο 

µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µέσα από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Τρίτον, η 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται σε ένα πλαίσιο οµοφωνίας ή 

πλειοψηφικής ψήφου, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Τέλος, απαραίτητη 

είναι και η ύπαρξη ενός συστήµατος υποχρεωτικής πληροφόρησης όλων των µελών 

(Eijffinger, 2009).  

 

Το 2008 δηµιουργήθηκε η Επιτροπή de Larosière, µε σκοπό την υποβολή προτάσεων 

σχετικά µε την ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εποπτείας του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα από την έκθεση της 

επιτροπής de Larosière, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 23 Σεπτεµβρίου 

2009 τις νοµοθετικές της προτάσεις όσον αφορά τη θέσπιση 

(http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.el.html):  

• Ενός Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (European 

System of Financial Supervisors - ESFS) για την εποπτεία επιµέρους 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Το ESFS θα αποτελείται από τις εθνικές 

αρχές χρηµατοπιστωτικής εποπτείας και από τρεις νέες ευρωπαϊκές εποπτικές 

αρχές για τους τοµείς των τραπεζών, των κινητών αξιών και των ασφαλίσεων 

και επαγγελµατικών συντάξεων οι οποίες θα δηµιουργηθούν από τη 

µετατροπή των υφιστάµενων επιτροπών, καθώς και 

• Ενός Ευρωπαϊκού Συστήµατος Συστηµικού Κινδύνου (European Systemic 

Risk Board - ESRB) το οποίο θα αξιολογεί τους κινδύνους για τη 

σταθερότητα ολόκληρου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς και θα 

παρέχει προειδοποιήσεις και θα διατυπώνει συστάσεις για τους κινδύνους 

όποτε κρίνεται απαραίτητο. Η ΕΚΤ θα παρέχει στήριξη στο ESRB όσον 

αφορά τις εργασίες αναλυτικής, στατιστικής, διοικητικής και υλικοτεχνικής 

φύσεως. 
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