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Δπραξηζηίεο 

 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά ηνλ θ. Αζαλάζην Ννχια, θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δηεθπεξαίσζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο, φινπο ηνπο δηδάζθνληεο Καζεγεηέο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ πνιχηηκε γλψζε θαη θαζνδήγεζε ηνπο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο 

κνπ γηα ηε ζπλερή ζπκπαξάζηαζε θαη αγάπε ηνπο. 
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Δηζαγωγή 

 

 

Ζ ηζηνξία καο δηδάζθεη φηη νη θξίζεηο πάληα νδεγνχλ ζε κηα λέα θαηάζηαζε. Δίηε πξφθεηηαη 

γηα νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο ή πεξηβαιινληηθέο. ηελ ησξηλή θξίζε ζηελ Δπξψπε 

θαη κεηά ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, νη εμειίμεηο ζε παγθφζκην επίπεδν αιιά 

θαη ζε επξσπατθφ αλακθηζβήηεηα ζα νδεγήζνπλ ζε κηα λέα θαηάζηαζε. Σν ζέκα είλαη αλ 

φιεο νη παξάκεηξνη ιακβάλνληαη ππφςε, ψζηε νη γελεζηνπξγέο αηηίεο ησλ θξίζεσλ λα 

αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά. 

ε έλαλ θφζκν πνπ αιιάδεη θαη πνπ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ηζρχεη ην φηη πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ηζρχο ζπκβαδίδνπλ, νη εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα γεσπνιηηηθή ζθαθηέξα 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο, ησλ 

αλαδπφκελσλ κεγάισλ δπλάκεσλ. 

ηελ Δπξψπε, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, νη εμειίμεηο δξνκνινγήζεθαλ αξθεηά απφ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο, πνπ απνηέιεζαλ ην πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα φηη θάηη δελ πάεη θαιά 

ζην φξακα ηεο Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο, θαη φηη ε Δπξψπε αλ ζέιεη πξαγκαηηθά λα 

απνηειέζεη έλαλ ηζρπξφ πφιν ζηελ επίηεπμε ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε λέεο θηλήζεηο πξνο κηα νπζηαζηηθή έλσζε.            

Καηαλνψληαο φηη ε ιεηηνπξγηθή αδηαθάλεηα θαη ε δνκηθή αλεπάξθεηα ηνπ 

δηεζλνπνηεκέλνπ επελδπηηθνχ  πεξηβάιινληνο έρεη νδεγήζεη ζε θξίζεηο πνπ ζα είραλ 

πξνιεθζεί ή θαιχηεξα μεπεξαζηεί αλ ην παγθνζκηνπνηεκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

ιεηηνπξγνχζε ζε ζπλζήθεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ζθνπφο εθπφλεζεο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο πνξείαο πνπ αθνινπζεί ε ζχγρξνλε 

παγθφζκηα νηθνλνκία γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο θαηάζηαζεο  

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επλννχλ ζηελ εθπιήξσζε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ. 

Αξρηθά, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα λα νξηζηεί πσο επηηπγράλεηαη θαη 

πσο ηειηθά νξίδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Πξνο ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

ζεκαληηθέο Υξεκαηνπηζησηηθέο Κξίζεηο ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ βνεζψληαο ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ φξνπ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο κέζα θαη κεηά απφ θαηαζηάζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αζηαζεηψλ ηνπ παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο.  
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ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ είλαη 

ππεχζπλνη θαη ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε αιιά θαη επίβιεςε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο  θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ππέξ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο δηεζλψο. 

Σέινο, παξαηίζεληαη θάπνηεο πξνηάζεηο ψζηε ν αλαγλψζηεο λα αληηιεθζεί ηελ 

πνιχπιεπξε έλλνηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ ζπδεηείηαη εθηελψο ζηηο 

κέξεο καο ιφγσ ησλ εμειίμεσλ ηεο επηθαηξφηεηαο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΑΣΑΘΔΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

 

1.1 Δηζαγωγή ζηελ Έλλνηα ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξόηεηαο   

 

 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζηελ νηθνλνκία σο ζχλνιν. Καζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο ή επείξνπο, ε παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα έρεη γίλεη αθφκε πην ζεκαληηθή.    

Ζ θξάζε «ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα» έρεη έξζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γηα 

λα δηαδξακαηίζεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη νξηζκέλσλ 

άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ. Ζ ηξάπεδα ηεο Αγγιίαο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν ην 1994, γηα λα 

ππνδειψζεη θάπνηνπο ζηφρνπο ηεο πνπ δελ είραλ λα θάλνπλ κφλν κε ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηζνηηκηψλ ησλ λνκηζκάησλ ή ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε νκηιία ηνπ θπβεξλήηε ηεο νπεδηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ην 2004, 

«ε έλλνηα ηεο ζηαζεξφηεηαο είλαη ειαθξψο αζαθήο θαη δχζθνιή λα νξηζηεί».  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα πνιιά ρξφληα κέρξη ην ζέκα λα θχγεη απφ ηελ πξνβνιή 

ιφγσ ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο είραλ σο αληηθείκελν ηελ 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ηξάπεδα ηεο Αγγιίαο (Bank of England) θαη ε 

ηξάπεδα ηεο Γαιιίαο (Banque de France) είραλ σο θαζήθνλ ηνπο ηελ ζηαζεξφηεηα πνιχ πξηλ 

ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φπσο θαη ε ηξάπεδα ηεο Ηηαιίαο(Banka d‟Italia) ζηελ έθζεζε πνπ 

εμέδσζε ην 1905. Αθφκε, έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ησλ 

Ζ.Π.Α. (Federal Reserve) ήηαλ ε αλεζπρία γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ακεξηθάληθνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 
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Σν αθαλζψδεο δήηεκα ηνπ πψο λα νξηζηεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα έρεη 

ζπδεηεζεί εθηελψο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαιχηεξε 

πξνζέγγηζε είλαη λα θαζνξηζηνχλ  ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο επεηζνδίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αζηάζεηαο, θαη έπεηηα λα νξηζηεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα σο κία θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία επεηζφδηα αζηάζεηαο είλαη απίζαλν λα ζπκβνχλ.    

 

 

1.2 Αλάιπζε Καηαζηάζεωλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξόηεηαο θαη 

Αζηάζεηαο  

 

 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο δεκφζηαο ηάμεο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα αληαλαθιά ηε 

ζπλείδεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηελ θνηλσληθή δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή αζηάζεηα. Έρνπλ ππάξμεη πνιιά εχθνια αλαγλσξίζηκα επεηζφδηα ζηελ ηζηνξία ηα 

νπνία, ζα ήηαλ γεληθά απνδεθηφ, φηη απνηεινχλ πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο. Ζ Μεγάιε 

Ύθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 είλαη ίζσο ην θνξπθαίν παξάδεηγκα, αιιά ππήξμαλ θαη πνιιά 

άιια. 

ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ε ζηαζεξφηεηα ζεσξείηαη σο κηα ηδηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, 

θαη φρη σο κηα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα επηθξαηεί ή φρη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή.  

Έλα ζχζηεκα είλαη ζηαζεξφ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, αλ επηζηξέθεη ζηελ 

ηζνξξνπία αθνχ έρεη ππνβιεζεί ζε κηα κηθξή δηαηαξαρή απφ ην ζεκείν έλαξμεο- κε άιια 

ιφγηα- αλ αληηδξά ζε κηθξέο δηαηαξάμεηο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηηο ακβιχλεη. Δλαιιαθηηθά, 

έλα ζχζηεκα ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ζε κηα κηθξή δηαηαξαρή κπνξεί λα ηαιαληψλεηαη γχξσ 

απφ ηελ ηζνξξνπία, επηζηξέθνληαο ζηαδηαθά ζε ηζνξξνπία. Πην ζνβαξά, κπνξεί λα απνθιίλεη 

απφ ηελ ηζνξξνπία, άξα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη αζηαζέο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα είλαη 

ζηαζεξφ ζε θάπνηα ζεκεία εθθίλεζεο, αιιά φρη ζε άιια ή κπνξεί λα αληηδξάζεη ζηαζεξά 

φηαλ ππνβάιιεηαη ζε έλα είδνο δηαηαξαρήο, αιιά αζηαζψο φηαλ ππνβάιιεηαη ζε δηαθνξεηηθά 

είδε. 

Έλα ζχζηεκα κπνξεί επίζεο λα είλαη κε γξακκηθφ, νπφηε ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ζα 

κπνξνχζε λα αληηδξάζεη δηαθνξεηηθά ζε δηαηαξαρέο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. Θα κπνξνχζε 

λα αληηδξάζεη αζηαζψο ζε κηθξέο δηαηαξαρέο αιιά αθφηνπ ε αληίδξαζε είρε θηάζεη έλα 

νξηζκέλν κέγεζνο, κεησηηθέο δπλάκεηο κπνξεί λα θπξηαξρήζνπλ  έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα 
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έξζεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη λα γίλεη ζηαζεξφ θαη πάιη. Αληηζέησο, ζα κπνξνχζε λα 

αληηδξάζεη ζηαζεξά ζε δηαηαξαρέο θάησ απφ έλα νξηζκέλν φξην κεγέζνπο, αιιά λα είλαη 

δχζθνιν κεηψζεη δηαηαξαρέο κεγαιχηεξεο απηνχ ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ, κε απνηέιεζκα ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ λα ήηαλ αζηαζήο ζε πεξίπησζε πνπ επέιζεη κηα ηέηνηα δηαηαξαρή. 

Θεσξείηαη φηη είλαη πην ρξήζηκν λα ζθεθηνχκε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα κε 

ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζα ζθεθηφκαζηαλ ηελ ηδηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο. Μία 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηαζεξή νηθνλνκία ζεσξείηαη απηή πνπ δελ αλαπαξάγεηαη κέζα ζηελ 

αζηάζεηα φηαλ βηψλεη κία δηαηαξαρή. ηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκίαο, κία δηαηαξαρή είλαη ίζσο 

πεξηζζφηεξν αληηιακβαλφκελε σο έλα απξνζδφθεην ζπκβάλ ή θξίζε, φπσο κία απξφβιεπηε 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ή ηεο ηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ, ή ηελ απξνζδφθεηε απνηπρία κηαο 

θαηλνκεληθά βηψζηκεο εηαηξίαο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ελφο νηθνλνκηθά ζηαζεξνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη φηη κεηψλεη αληί λα εληζρχεη ηηο θξίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. Γηαηζζεηηθά θαίλεηαη απίζαλν 

νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή νηθνλνκία λα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα γξακκηθφ 

ζχζηεκα κε ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Δίλαη εχθνιν λα θαληαζηεί θαλείο 

φηη κία νηθνλνκία ζα ήηαλ ζε ζέζε λα πεξηνξίζεη δηαηαξαρέο κεηξίνπ κεγέζνπο, αιιά φηη ηα 

κεγαιχηεξα ζνθ ίζσο λα κελ κπνξέζνπλ λα κεησζνχλ αιιά αθφκε θαη λα εληζρπζνχλ.  

Πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο είλαη, ζπλεπψο, λα μεθηλάεη  κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αζηάζεηαο. Με άιια ιφγηα, πξνζδηνξίδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ελφο επεηζνδίνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζηάζεηαο. Οξίδνπκε ζηε ζπλέρεηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

ζαλ ηελ ηδηφηεηα ελφο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν δελ είλαη επηξξεπέο ζηελ εθδήισζε 

επεηζνδίσλ νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, φπσο ηελ έρνπκε νξίζεη.  

Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηαζεξήο νηθνλνκίαο είλαη φηη 

κεηψλεη ηηο θξίζεηο παξά λα ηηο εληζρχεη. Αιιά, φπσο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ππάξρνπλ 

πνιιέο πηπρέο κηαο δηαδηθαζίαο. Μία νηθνλνκία κπνξεί λα ακβιχλεη θάπνηεο «θξνχζεηο», 

αιιά ίζσο λα εληζρχεη θάπνηεο άιιεο. Μία νηθνλνκία κπνξεί λα επηβξαδχλεη κία κηθξή θξίζε, 

αιιά κφιηο ε θξίζε απηή ππεξβεί έλα νξηζκέλν κέγεζνο, ε νηθνλνκία κάιινλ ζα ηελ 

εληζρχζεη.  

Φπζηθά, είλαη επίζεο δπλαηφ γηα κηα νηθνλνκία λα εκθαλίδεηαη ζηαζεξή, αθφκε θαη αλ 

ε δνκή ηεο είλαη ηέηνηα πνπ λα εληζρχεη νξηζκέλνπο θιπδσληζκνχο. Μηα ηέηνηα εκθάληζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ζα κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα – αθξηβψο φζν 

ρξεηάδεηαη ψζηε λα κελ επέιζεη θακία ηέηνηα θξίζε. Γηα παξάδεηγκα, έλα απνζεκαηηθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ δελ έρεη πξνβιέςεη πεγή παξνρήο ξεπζηφηεηαο έθηαθηεο αλάγθεο, 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζηαζεξφ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ππάξρεη απφηνκε, κεγάιε θαη 
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απξνζδφθεηε απψιεηα ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ ηξαπεδψλ. Ζ αζηάζεηα κπνξεί λα 

ππνθξχπηεηαη  παξά λα είλαη εκθαλήο.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκε θαη αλ ζα ήηαλ επηζπκεηφ γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα λα είλαη κία δηαπηζησκέλε θαηάζηαζε πξαγκάησλ, πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη ε 

ζηξαηεγηθή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο δελ ζα ήηαλ πιήξσο 

παξαηεξήζηκε δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδνπκε πσο κηα νηθνλνκία ζα αληηδξνχζε ζε 

θάζε πηζαλφ ζνθ. Ωζηφζν, είλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζνχληαη νξηζκέλα θξίζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο νηθνλνκίαο (γηα παξάδεηγκα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κεγάιεο αμίαο 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαηαζθεπάδνληαη) θαη λα ζπλαγάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ απηή ηελ 

παξαθνινχζεζε γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Σέηνηα ζπκπεξάζκαηα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, αλ θαη πάληα ζα έρνπλ θάπνηεο 

ειιείςεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζεί πσο ε νηθνλνκία αληηδξά ζε 

πξαγκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ππφ πνηέο ζπλζήθεο νη δηαηαξαρέο απηέο ακβιχλνληαη ή 

εληζρχνληαη.              

 

 

1.3 Ο Οξηζκόο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξόηεηαο  

 

 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ William A. Allen θαη Geoffrey Wood (2006) γηα ηα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξηζκνχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

Ο πξνζδηνξηζκφο ελφο φξνπ ν νπνίνο απνηειεί ζηφρν δεκφζηαο πνιηηηθήο είλαη ζέκα 

κεγάιεο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ φηη έλαο ζσζηφο νξηζκφο απνηειεί πξνυπφζεζε κηαο θαιήο 

πνιηηηθήο θαη ζα πξέπεη λα πιεξεί νξηζκέλα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά:   

1. Έλαο θαιφο νξηζκφο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζα πξέπεη ζαθψο λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επεκεξία. Με άιια ιφγηα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζα 

πξέπεη λα είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ επλνεί ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ, δηαθνξεηηθά ε 

πξνψζεζε ηεο δελ ζα ήηαλ έλαο απνδεθηφο ζηφρνο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Οκνίσο, ε 

νηθνλνκηθή αζηάζεηα ζα πξέπεη λα νξίδεηαη σο θάηη πνπ έρεη ζεκαληηθφ θφζηνο γηα 

ηελ επεκεξία. 

2. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη κηα δηαπηζησκέλε θαηάζηαζε, 

έηζη ψζηε απηνί πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο λα γλσξίδνπλ αλ ηελ 
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επηηπγράλνπλ ή φρη. Γπζηπρψο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζε θάζε ινγηθφ 

νξηζκφ είλαη κφλν εκηηειψο παξαηεξήζηκε.  

3. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε έιεγρν ή επίδξαζε απφ 

ηηο δεκφζηεο αξρέο. Αλ δελ επεξεαδφηαλ, ηφηε είλαη πξνθαλέο φηη είλαη άζθνπν γηα 

απηή λα απνηειεί ζηφρν ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

4. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζα πξέπεη λα απνηειεί ηδηνθηεζία κίαο ζαθψο 

θαζνξηζκέλεο ζεκαληηθήο πνιηηηθήο νληφηεηαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα νξίδεηαη σο κηα ηδηφηεηα ελφο 

έζλνπο-θξάηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, ηα κέζα πνιηηηθήο δελ είλαη φια 

ζηε δηάζεζε ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ εμνπζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 

νξηζκέλα απφ ηα θαηάιιεια κέζα πνιηηηθήο ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

επηκέξνπο θξαηψλ, ελψ άιια, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκηζκαηηθήο θαη 

δεκνζηνλνκηθήο  πνιηηηθήο, ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νκνζπνλδηαθψλ αξρψλ. 

Τπάξρεη κία αλάινγε θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ηεο επζχλεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε κεηαμχ θνξέσλ ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε. 

5. Καηά ηελ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ζα πξέπεη λα 

ιεζθεί ππφςε ην γεγνλφο φηη δελ είλαη κφλν ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ε 

θαηάξξεπζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη νηθνλνκηθή δεκία. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα πνιιέο άιιεο εηαηξίεο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν έθηαθηεο αλάγθεο ππνζηήξημε 

παξέρεηαη θαηά θαηξνχο φρη κφλν γηα νηθνλνκηθά αλαμηνπαζνχληα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, αιιά θαη γηα ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξίεο, θαζψο θαη γηα θπξίαξρα 

θξάηε. Οη ιφγνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαηά πφζν ε ππνζηήξημε απηή είλαη πνπ πξέπεη λα 

παξέρεηαη είλαη πεξίπνπ νη ίδηνη ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Ο νξηζκφο θαη ε 

αλάιπζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο (ή αζηάζεηαο) ζα πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά επξχο ψζηε λα αγθαιηάζεη φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη αλ ηα 

δεκφζηα ηδξχκαηα ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη αξθεηά 

δηαθνξεηηθή.  

 

Ο νξηζκφο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζα πξέπεη λα κελ είλαη ηφζν 

απζηεξά απαηηεηηθφο ψζηε λα ζηηγκαηίδεη νπζηαζηηθά θάζε αιιαγή  σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 

αζηάζεηαο. Ζ απζηεξφηεηα είλαη θαιή, αιιά ε λεθξηθή αθακςία δελ είλαη. Οη νηθνλνκίεο θαη 

νη νηθνλνκηθέο δνκέο πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ, φπσο αλαπηχζζεηαη θαη ε 

νηθνλνκία, θαη ε πξνζπάζεηα λα απνηξαπεί κηα ηέηνηα αιιαγή ζην φλνκα ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζα ήηαλ κάηαηε θαη επηδήκηα. 
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«Ωο ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα λνείηαη θαη κπνξεί λα νξηζηεί κηα θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ην ζπλνιηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα – πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ινηπψλ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, ηηο αγνξέο ρξήκαηνο, πηζηψζεσλ θαη 

θεθαιαίσλ θαη ηηο ππνδνκέο ησλ αγνξψλ (ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη εθθαζάξηζεο θαη 

δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ)- δηαζέηεη ηζρπξέο αληνρέο θαη επαξθείο αληηζηάζεηο ζηνπο 

απξνζδφθεηνπο θξαδαζκνχο ή δηνξζψζεηο αληζνξξνπηψλ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 

πηζαλφηεηα απνδηνξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε βαζκφ πνπ ζα δηαθχβεπε ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ θαη ηελ νκαιή ξνή ρξήκαηνο θαη 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηηο θνηλσληθά επσθειέζηεξεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο.» 

(Σξάπεδα Σεο Διιάδνο) 

 

 

1.4 Η Γηαζθάιηζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξόηεηαο  

 

  

Ζ δηαθχιαμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ησλ θχξησλ 

πεγψλ θηλδχλνπ θαη ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ ηεο νηθνλνκίαο. Οη πεγέο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

αλεπάξθεηεο ζηελ θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηνπο απνηακηεπηέο ζηνπο επελδπηέο 

θαη ηελ θαθή εθηίκεζε ή ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Ζ 

επηζήκαλζε ησλ θηλδχλσλ θαη αδπλακηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί, θαζψο ε 

παξαθνινχζεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ, 

ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ θαη νη ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ κειινληηθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα.    

Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο ζε φιν ηνλ θφζκν εθηζηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επίηεπμε 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη δεκνζηεχνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

ζπλήζσο θάζε εμάκελν ή ρξφλν, εθζέζεηο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο κε ζθνπφ ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ηελ απνηξνπή δπζκελψλ δηαηαξαρψλ. 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη κεηαμχ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, νη Oosterloo θαη 

de Haan (2004) θαηαιήγνπλ φηη ππάξρνπλ ηξείο θχξηνη ιφγνη γηα ηελ έθδνζε κηαο έθζεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο:  
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1. πλεηζθέξεη ζηε ζπλνιηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Ζ έθζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο (ΔΥ) κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα κέζν πνπ 

έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηαθπιάηηεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηαηα. Έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο κία Κεληξηθή Σξάπεδα είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

λα αλαγλσξίδεη δεκνζίσο θαη λα ζπδεηά αλνηρηά εμειίμεηο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα.  

Με ην λα πιεξνθνξεί ην θνηλφ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο  

αιιά θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο φζνλ αθνξά ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε έθδνζε κηαο έθζεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο κπνξεί λα 

παξνηξχλεη ζε απνθάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε πιεξέζηεξεο θαη πην αθξηβείο πιεξνθνξίεο θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπλεηζθέξεη ζηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κνξθή «εζηθήο πίεζεο», ε νπνία είλαη θαινπξναίξεηα 

θαηαλαγθαζηηθή ή αιιηψο θάλεη ηνπο άιινπο λα ζπκκνξθψλνληαη ρσξίο λα ππαγνξεχεη 

απεπζείαο εθαξκνγή θαλφλσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Haldane (2005) ε επνπηεία ιεηηνπξγεί ζαλ έλα κεγάιεο εκβέιεηαο 

ξαληάξ δηαθαηλφκελσλ αζηαζεηψλ. Ο ξφινο ηεο είλαη λα εληνπίδεη ηηο δηαηαξαρέο πξνηνχ 

ζπκβνχλ ή ηνπιάρηζηνλ πξηλ νη επηβιαβείο επηπηψζεηο ηνπο αξρίδνπλ λα ξηδψλνπλ. Ζ 

αλίρλεπζε θαη ε δηαθάλεηα απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα βνεζήζεη ζηελ 

ζρεδίαζε κηαο νκαιήο θαη πξνιεπηηθήο αληίδξαζεο απφ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο 

αγνξάο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα κείσλε ηελ πηζαλφηεηα κίαο  πιήξσο δηνρεηεπκέλεο θξίζεο  

ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Όκσο, ππάξρεη θαη ε άπνςε  φηη ε ππεξβνιηθή δηαθάλεηα γηα πηζαλέο 

αλαηαξαρέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία «απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία» ε νπνία κε ην λα 

ππνδεηθλχεη πηζαλνχο θηλδχλνπο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ζα ελζάξξπλε ηελ αζηάζεηα παξά λα 

ηελ απνηξέπεη λα ζπκβεί. Οπφηε, ππάξρεη έλα επαίζζεην ζεκείν κεηαμχ ηνπ λα ζπδεηνχληαη 

αλνηρηά νξηζκέλεο εμειίμεηο κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θηλδχλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ αληζζνξνπίεο  ιφγσ 

ππεξβνιηθήο δηαθάλεηαο.   

2. Γπλακψλεη ηε ζπλεξγαζία γηα ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ αξκφδησλ αξρψλ.  

Ζ ΔΥ ζα πξέπεη λα παξαθηλεί ηελ ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ θαη λα ελζαξξχλεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Τπφ ην 

πιαίζην απηφ,  Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Γαιιίαο (Banque de France) (2002) ζηεξίδεη ηελ 

άπνςε φηη: «ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν θαη νινέλα πην πνιχπινθν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ε αμηνιφγεζε θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο απαηηεί 

ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αξκφδησλ αξρψλ, θπβεξλήζεσλ, 
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θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ ηεο αγνξάο θαη επνπηηθψλ  αξρψλ. Σα αλσηέξσ, 

επίζεο πξνυπνζέηνπλ λα δηαηεξεζεί έλαο ζηελφο δηάινγνο κεηαμχ φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ. ε απηφ ην πλεχκα θηλείηαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο 

Γαιιίαο, φπσο θαη πνιιέο άιιεο Κεληξηθέο Σξάπεδεο, πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα εθδίδνπλ 

πεξηνδηθά έθζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο.»    

3. Απμάλεη ηε δηαθάλεηα  θαη ηελ επζχλε ινγνδνζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο.    

Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θέξεη 

πνιιέο επζχλεο θαη ρξεηάδεηαη ππεπζπλφηεηα. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Lastra (2001), «ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ κε ππεπζπλφηεηα, είηε γίλεηαη κε εθ ησλ πξνηέξσλ έξεπλα είηε κε εθ ησλ 

πζηέξσλ γλσζηνπνηήζεηο, δηεπθνιχλεη ηελ δηαθάλεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα νηθνλνκηθφ 

θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα εληζρχεη ηελ επζχλε γηα ινγνδνζία. Απηέο 

νη δχν έλλνηεο, σο εθ ηνχηνπ, αιιεινεληζρχνληαη θαη ακνηβαία νξίδνπλ ηελ  πιεξνθφξεζε σο 

θνηλή πξνυπφζεζε.» 

Παξ‟ φια απηά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ξφινο ηεο λνκηζκαηηθήο αξρήο ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζέηεη νξηζκέλα ζέκαηα δενληνινγίαο δηαθνξεηηθά απ‟ φηη ε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή (Garcia Herrero and Del Rio, 2005 θαη Oosterloo and de Haan, 2004). 

Καηαξράο, δελ ππάξρεη μεθάζαξνο νξηζκφο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Αθφκε 

θαη αλ ππάξρεη έλαο ζαθήο νξηζκφο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, είλαη ελ γέλεη 

ιηγφηεξν εχθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί απ‟ φηη γηα παξάδεηγκα ε ηηκνινγηαθή ζηαζεξφηεηα. Ωο 

εθ ηνχηνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ δεζκεχεηαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη θαζίζηαηαη δχζθνιν λα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ηεο. 

Έπεηηα, εμαηηίαο ηεο πνιπκεξήο θχζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο (κε 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο φπσο πξνιεπηηθή επνπηεία, λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αγνξέο θαη ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ) ν ζηφρνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο είλαη πην δχζθνιν λα κεηξεζεί απ‟ φηη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Σέινο, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαηά θχξην ιφγν έρνπλ κία έκκεζε παξά άκεζε επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα. Οπφηε, ε επηξξνή απηψλ ησλ κέζσλ είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί θαη θάλεη ηελ 

δηαδηθαζία θαηαινγηζκνχ επζπλψλ αθφκε πην δχζθνιε. Δπηπιένλ, ηα κέζα απηά κπνξεί λα 

εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο (γηα παξάδεηγκα, έλα κέζν αθελφο κπνξεί λα έρεη 

κηθξν-πξνιεπηηθνχο ή λνκηζκαηηθνχο ζθνπνχο, αθεηέξνπ κπνξεί λα νδεγεί ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΔ ΑΣΑΘΔΙΔ ΚΑΙ ΚΡΙΔΙ ΣΟΤ 

ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ 

 

 

2.1 Ο Οηθνλνκηθόο Κύθινο 

 

 

Ζ νηθνλνκία δελ είλαη πνηέ ζηάζηκε. Όια ηα ζεκαληηθά κεγέζε ηεο, φπσο ην επίπεδν ηεο 

παξαγσγήο, ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο αλεξγίαο, ησλ εμαγσγψλ θ.ά. 

κεηαβάιινληαη δηαρξνληθά. Παξαηεξψληαο απηά ηα ζηνηρεία κηαο νηθνλνκίαο γηα κεγάιεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο βιέπνπκε φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα άιινηε απμάλεηαη γξήγνξα, 

άιινηε αξγά θαη άιινηε κεηψλεηαη. Οη κεηαβνιέο απηέο νλνκάδνληαη νηθνλνκηθέο 

δηαθπκάλζεηο ή νηθνλνκηθνί θχθινη θαη παξνπζηάδνπλ κηα ζπζηεκαηηθή θπθιηθφηεηα.  

Βέβαηα, παξφηη νη νηθνλνκηθνί θχθινη επαλαιακβάλνληαη, δελ είλαη ίδηνη σο πξνο ηελ 

έληαζε θαη ηελ δηάξθεηα ηνπο. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ θχθινπ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, νλνκάδνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη 

είλαη ηα εμήο: 

I.   Ζ θάζε ηεο χθεζεο 

II. Ζ θάζε ηεο αλφδνπ ή άλζηζεο  

III. Ζ θάζε ηεο θξίζεο 

IV. Ζ θάζε ηεο θαζφδνπ  
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Διάγραμμα 1 : Οι θάζεις ηοσ οικονομικού κύκλοσ 

 

Μηα απινπνηεκέλε εηθφλα ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ δίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα. 

ην θάζεην άμνλα κεηξνχκε ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηνλ νξηδφληην 

ην ρξφλν (έηε). Ζ γξακκή „Growth Trend‟ παξηζηάλεη ηε καθξνρξφληα αλνδηθή ηάζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη θάλεη θαλεξή ηελ έλλνηα ησλ δηαθπκάλζεσλ πνπ παξηζηάλεη ν θχθινο : 

χθεζε(trough),άλνδνο(recovery),θξίζε(peak) θαη θάζνδνο(recession). 

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ άλνδν ζηελ θάζνδν πεξλάεη απφ ηε θάζε ηεο θξίζεο πνπ είλαη ε 

θνξπθή ηνπ θχθινπ. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ θάζνδν ζηελ άλνδν πεξλάεη απφ ηε θάζε ηεο 

χθεζεο πνπ είλαη ε βάζε ηνπ θχθινπ. Οη κεηαβάζεηο απηέο δε γίλνληαη ακέζσο ή απφηνκα, 

αιιά απαηηνχλ ρξφλν.  

χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε θάζεο είλαη ηα 

εμήο:  

I. Ζ θάζε ηεο χθεζεο 

Ζ θάζε ηεο χθεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ εθηεηακέλε αλεξγία, έιιεηςε επελδχζεσλ θαη 

αλεπαξθή δήηεζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Ζ παξαγσγή θαη ην εηζφδεκα βξίζθνληαη ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν ηνπο. Οη ηηκέο, αλ δε κεηψλνληαη, έρνπλ ηελ ηάζε λα κελ απμάλνληαη ή 

απμάλνληαη κε κηθξφηεξνπο ξπζκνχο. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ρακειά θέξδε ή αθφκα γίλνληαη 

δεκηνγφλεο. Σν γεληθφ επηρεηξεκαηηθφ θιίκα δελ είλαη επλντθφ γηα ηελ αλάιεςε επελδχζεσλ 

θαη επηθξαηεί αίζζεκα απαηζηνδνμίαο γηα ην κέιινλ. 

Ζ έληαζε ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ δηαθέξεη απφ θχθιν ζε θχθιν. Όζν πην έληνλα 

είλαη ηα ζπκπηψκαηα απηά, ηφζν πην βαζηά είλαη θαη ε χθεζε. Σέηνηα ήηαλ ε κεγάιε χθεζε 

ηνπ 1930 πνπ ζπληάξαμε ηηο πξνεγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο θαη θπξίσο ηηο ΖΠΑ αιιά θαη 

ε πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008. 
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II. Ζ θάζε ηεο αλφδνπ ή άλζεζεο 

Ζ θάζε ηεο αλφδνπ ή άλζεζεο θάπνηε ζα ηειεηψζεη θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία πνπ 

ηελ αλαθφπηεη ε θάζε ηεο αλφδνπ πνπ ηελ αθνινπζεί ραξαθηεξίδεηαη απφ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο είλαη εχθνιε 

γηαηί νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ηφζν θαηαλαισηηθά φζν θαη θεθαιαηνπρηθά αγαζά έρνπλ 

αρξεζηκνπνίεηε ή πιενλάδνπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα . Καζψο απμάλεηαη ε παξαγσγή 

θαη ε ζπλνιηθή δήηεζε, απμάλνληαη ηα θέξδε κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζεηηθφ θιίκα 

γηα επελδχζεηο. Αξρηθά, ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο δε ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηηκψλ γηαηί 

ππάξρνπλ αθφκα αρξεζηκνπνίεηνη ή ππναπαζρνινχκελνη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο. Καζψο 

φκσο απμάλεηαη ε ζπλνιηθή δήηεζε ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο απμάλεη ηελ απαζρφιεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη νη πξψηεο αλαηηκήζεηο.  

III. Ζ θάζε ηεο θξίζεο 

ηελ θάζε ηεο θξίζεο ε απμεηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ γίλεηαη πην έληνλε γηαηί ε νηθνλνκία 

πιεζηάδεη ην επίπεδν πιήξνπο απαζρφιεζεο. Αξρίδνπλ ηψξα λα εκθαλίδνληαη ειιείςεηο, 

αξρηθά ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο θαη αξγφηεξα ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ 

γεληθά. Γπζθνιεχεη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ην  θφζηνο παξαγσγήο απμάλεηαη θαη ε αχμεζε 

ησλ ηηκψλ γεληθεχεηαη. Ζ νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θχθινπ, δειαδή ζην 

ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αλνδηθήο ηεο πνξείαο. 

ε απηφ ην ζηάδην ε νηθνλνκία είλαη πνιχ επαίζζεηε ζε θάζε παξάγνληα πνπ κπνξεί λα 

αλαθφςεη ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία. Αλ απηφ ζπκβεί, ηφηε επέξρεηαη θξίζε. Ζ νηθνλνκία έρεη 

μεπεξάζεη ην αλψηαην ζεκείν θαη εηζέξρεηαη ζηε θάζε ηεο θαζφδνπ. 

IV. Ζ θάζε ηεο θαζφδνπ 

ηε θάζε ηεο θαζφδνπ παξαηεξνχκε ηα αληίζεηα θαηλφκελα απ‟ απηά  πνπ ζπλαληάκε 

ζηελ πνξεία άλζηζεο ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή έρνπκε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο, ζηαζηκφηεηα 

ή κείσζε ησλ επελδχζεσλ, κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη αλεξγία. 
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2.2 Σν Υξνληθό ηωλ Κξίζεωλ 

 

 

2.2.1 Σν Ιζηνξηθό Πιαίζην ηωλ Πξώηωλ Κξίζεωλ 

 

 

Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο δελ είλαη ζχγρξνλν θαηλφκελν. Γηα πξψηε θνξά ην θαηλφκελν απηφ 

παξαηεξείηαη ηνλ 4
ν
 αηψλα π.Υ. ζηηο πξαθνχζεο επί ηπξαλλίαο ηνπ Γηνλπζίνπ. Αθνινπζεί ε 

θξίζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ 13
ν
 αηψλα κ.Υ. απφ ηε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κεηαμχ ηεο 

Ρσκατθήο θαη ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Κξίζεηο εκθαλίδνληαη θαη αξγφηεξα ζην 

Μεζαίσλα θπξίσο ζε ρψξεο φπσο ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Ηζπαλία κε αθνξκή ηηο κεηαμχ 

ηνπο ζπγθξνχζεηο. 

Ζ πξψηε θξίζε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκθαλίδεηαη ηνλ 17
ν
 αηψλα ζηελ Οιιαλδία 

απφ έλα ινπινχδη, ηελ ηνπιίπα, ε ηηκή ηεο νπνίαο απμήζεθε ππεξβνιηθά εμαηηίαο ηεο 

ππέξκεηξεο δήηεζεο  απφ ηνπο Οιιαλδνχο.    

Σν 1797 ε Μεγάιε Βξεηαλία  γλσξίδεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, 

εμαηηίαο ηνπ παληθνχ πνπ πξνθάιεζαλ ζηνλ ιαφ ηεο νη πφιεκνη πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Φνβνχκελνη φηη ν πφιεκνο ζα πεξάζεη θαη ζηα εδάθε ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο νη θάηνηθνη ηεο απνζχξνπλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο. Σν κέγεζνο ηεο 

θξίζεο έξρεηαη λα ην εληείλεη θαη ε απφθαζε εο ηξάπεδαο ηεο Αγγιίαο γηα παχζε πιεξσκψλ 

ζε κεηξεηά. Ζ θξίζε απηή επεξέαζε θαη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πηζησηέο ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Ο θχθινο ηεο νινθιεξψζεθε κεηά απφ 6 

πεξίπνπ ρξφληα. 

Ζ πξψηε ζεκαληηθή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ησλ ΖΠΑ εκθαλίδεηαη κε ηνλ πφιεκν 

ηνπ 1812. Παγθφζκηεο ζπγθξνχζεηο, παχζεηο πιεξσκψλ απφ ηηο ηξάπεδεο, αλεξγία θαη πηψζε 

ζηνλ γεσξγηθφ θαη κεηαπνηεηηθφ ηνκέα. Ζ Ακεξηθάληθε εγεζία ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα  

ζηεξίμεη ηελ θαηάζηαζε ζπζηήλεη θαη δεχηεξε Κεληξηθή Σξάπεδα θφβνληαο θαη κνηξάδνληαο 

ρξήκα αλεμέιεγθηα, νδεγψληαο ηελ νηθνλνκία ζε γξήγνξε αλάπηπμε. Όια απηά νδεγνχλ ην 

1819 ζε παληθφ, ν νπνίνο ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ αθνινχζεζε 

ηνλ πφιεκν ηνπ 1812 αιιά θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα 

δηακνξθψζνπλ ηε κεηέπεηηα αλάπηπμε. 
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Σν 1825 έξρεηαη ε ζεηξά ηεο Μ. Βξεηαλίαο λα γλσξίζεη ηελ πξψηε ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε. Ο θσηζέδνο ζηξαηηψηεο, Gregor Macgregor, επηλνεί κία 

θαληαζηηθή ρψξα ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή ηελ Poyais θαη ππνδπφκελνο φηη ηνπ αλήθεη πείζεη 

ηνπο Άγγινπο επελδπηέο λα ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο κε ηνπνζεηήζεηο ηνπο πνπ ζα 

επέθεξαλ γξήγνξα θέξδε. Ο πινπηηζκφο δελ ήξζε πνηέ.       

Αξγφηεξα, ην 1837 ζηηο ΖΠΑ μεζπάεη ε πξψηε πξαγκαηηθή θξίζε νθεηιφκελε ζε 

θεξδνζθνπηθέο επελδχζεηο ζηα αθίλεηα θαη ζηε δεκηνπξγία ππεξαμηψλ. Αθνινπζεί 

αλαζηάησζε γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα κε δηάρπηε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ηελ αδπλακία ησλ 

ηξαπεδψλ λα πιεξψζνπλ κε ρξήκαηα θαη κεγάιε αλεξγία. 

Σν 1847 ε θαηάξξεπζε ηεο θεξδνζθνπηθήο αγνξάο ησλ ζηδεξνδξφκσλ πξνθαιεί ην 

θξαρ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ηνπ Λνλδίλνπ. Ζ θξίζε αληηκεησπίδεηαη κε ηελ 

παξαρψξεζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ θνπήο ρξήκαηνο ζηε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο. 

Ο θχθινο ηεο θξίζεο απηήο νινθιεξψζεθε ην 1855. 

Ζ επφκελε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε Μ. Βξεηαλία έξρεηαη κε ηελ ρξενθνπία ηεο 

ηξάπεδαο “Overend, Gurney & Company” ην 1866. Οη θήκεο φηη ε ζπγθεθξηκέλε βξεηαληθή 

ηξάπεδα ελδέρεηαη λα ρξενθνπήζεη δεκηνπξγεί παληθφ ζηνπο θαηαζέηεο ηεο κε απνηέιεζκα λα 

απνζχξνπλ άκεζα ηα ρξήκαηα ηνπο. Ζ ηξάπεδα ηειηθά ρξενθνπεί, παξαζχξεη καδί ηεο θαη 

άιιεο θαη αθνινπζεί ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ. 

Σν 1873 κία αθφκε ρξενθνπία ηξάπεδαο δεκηνπξγεί παληθφ ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά, 

ζηε πφιε ηεο Φηιαδέιθεηαο. Σελ ίδηα ζηηγκή ζηελ Δπξψπε παξαηεξείηαη θαηάξξεπζε ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ηεο Απζηξίαο. Απνηέιεζκα κηα νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηαξθεί 6 

ρξφληα γηα ηηο ΖΠΑ θαη 25 γηα ηε παγθφζκηα αγνξά.     

Αθνινπζεί κηα έληνλε θξίζε ην 1980 ζηελ αγνξά ηεο Μ. Βξεηαλίαο. Ζ ηξάπεδα 

Barings ηνπ Λνλδίλνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε ρξενθνπία εμαηηίαο επηθίλδπλσλ 

επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ηεο ζηελ Αξγεληηλή. ψδεηαη κεηά απφ παξέκβαζε ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο, ε νπνία απνηξέπεη ηελ νηθνλνκία απφ κεγαιχηεξε χθεζε. 

Γηα ηηο επφκελεο 4 δεθαεηίεο αλά δεθαεηία παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο θξίζεηο, 

ηνπηθνχ ραξαθηήξα, θπξίσο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά ησλ ΖΠΑ.  
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2.2.2 Ο Καλόλαο ηνπ Υξπζνύ 

 

 

Δλψ ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαηά ην 19
ν
 αηψλα βαζηδφηαλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο πνπ θαζφξηδε ν ρξπζφο (θαλφλαο ηνπ ρξπζνχ) θαη ήηαλ ζρεηηθά ζηαζεξφ, πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη αιιάμεη ηε δνκή ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο ζε βαζκφ πνπ ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα ηνπ 21
νπ

 αηψλα πξέπεη λα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ελφο νινέλα αιιειεμαξηψκελνπ θφζκνπ ηνπ νπνίνπ νη ιεηηνπξγίεο 

δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηνλ 19
ν
 αιιά αθφκε θαη απφ ηνλ 20

ν
 αηψλα. 

Ζ ηζηνξία ησλ λνκηζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν δείρλεη αξθεηέο 

απφπεηξεο λα ελνπνηεζνχλ λνκίζκαηα θάπνησλ ρσξψλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ-κειψλ. Ο θαλφλαο ηνπ ρξπζνχ γηα ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζην δηεζλέο εκπφξην ίζρπε απφ ηελ αξρή ηνπ 20
νπ

 αηψλα κέρξη θαη 

ηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν νπφηε θαη ζηαδηαθά εγθαηαιείθζεθε απφ ηηο ρψξεο πνπ ην 

αθνινπζνχζαλ έσο ηφηε. Μεηά ηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν θαη θπξίσο απφ ην 1920 έσο θαη ην 

1935 ππήξμε κηα δηεζλήο πξνζπάζεηα γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θαλφλα ηνπ 

ρξπζνχ κε πνιιά πξνβιήκαηα θαη πνιιέο δπζιεηηνπξγίεο. Έηζη νη Ζ.Π.Α. θαζφξηζαλ ηελ 

αληηζηνηρία 1 νπγθηάο ρξπζνχ (28,35 γξακκάξηα) ζηα 35 δνιάξηα. 

 

 

2.2.3 Η Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Ύθεζε ηνπ 1929 

 

 

Μία δεθαεηία πξηλ ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηεζλήο νηθνλνκηθή 

χθεζε, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929 (The Great Depression). 

ηελ αξρή ηνπ 1929 ε επεκεξία άξρηζε λα ππνρσξεί φκσο κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 

ίδηνπ έηνπο ν ιαφο δελ είρε αληηιεθζεί απηφ πνπ ζα αθνινπζνχζε. Οη ηξάπεδεο, φπσο 

δάλεηδαλ γηα θεξδνζθνπία, δάλεηδαλ θαη γηα λα θαιχςνπλ ζπλεζηζκέλεο εκπνξηθέο, 

βηνκεραληθέο θαη αγξνηηθέο αλάγθεο. Ο θφζκνο δαλεηδφηαλ απφ ηηο ηξάπεδεο γηα λα «παίμεη» 

ζηελ Wall Street, ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. Ο δείθηεο Dow Jones είρε θζάζεη ζην 

πςειφηεξν ζεκείν ηνπ ζηηο 3 επηεκβξίνπ ηνπ 1929. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρψλ 

είρε απμεζεί ηφζν πνιχ πνπ νηθνλνκηθνί θχθινη θνβνχκελνη ηελ θάκςε ησλ ηηκψλ ησλ 
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κεηνρψλ άξρηζαλ λα ηηο ξεπζηνπνηνχλ. ηηο 24 Οθησβξίνπ 1929 (Μαχξε Πέκπηε) 13 

εθαηνκκχξηα κεηνρέο άιιαμαλ ρέξηα θαη έπεηηα ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1929 (Μαχξε Σξίηε) 

αθνινπζνχζε κία θαηάξξεπζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ πνπ έρεη ζεκαδέςεη ηε ζχγρξνλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηζηνξία. Σηο επφκελεο εκέξεο άξρηζε ν παληθφο θαη νη ηηκέο κε κηθξέο 

ζηάζεηο εμαθνινπζνχλ λα πέθηνπλ. Ζ πηψζε ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο νδεγεί ζε πηψζε 

ζηελ αγνξά αθηλήησλ. Μέζα ζε έλα κήλα θαηαξξένπλ φιεο νη αγνξέο θαη νη κεηνρέο ησλ 

ρξεκαηηζηεξίσλ δελ έρνπλ πιένλ θαλέλα αληίθξηζκα.  

Ζ θξίζε είρε θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηνλ αλεπηπγκέλν, φζν θαη ζηνλ 

αλαπηπζζφκελν θφζκν. Δπεξεάζηεθε ην δηεζλέο εκπφξην, ηα πξνζσπηθά εηζνδήκαηα, ηα 

έζνδα απφ θφξνπο, νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ηα θέξδε. ε φιν ηνλ θφζκν νη νηθνλνκίεο ησλ 

πφιεσλ επιήγεζαλ θαη ηδίσο εθείλσλ πνπ εμαξηηφληαλ άκεζα απφ ηε βαξηά βηνκεραλία. Οη 

θαηαζθεπέο πάγσζαλ, νη αγξνην-θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο ππνρψξεζαλ ιφγσ πηψζεηο ησλ 

ηηκψλ ζηηο ζνδεηέο θαηά 40% - 60%. Με ηε δήηεζε ζε δηαξθή ππνρψξεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ εξγαζηψλ, πεξηνρέο πνπ εμαξηηφληαλ απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

φπσο εθκεηάιιεπζε γεο, νξπρείσλ θαη μχινπ ππέθεξαλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Μέρξη ην 1931 

είραλ ρξενθνπήζεη 2.500 ηξάπεδεο θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα ν αξηζκφο είρε αγγίμεη ηηο 5.000. 

Ζ χθεζε επεθηείλεηαη, κε θάπνηα θαζπζηέξεζε, ην 1933-1934 ζε φιεο ηηο ηφηε 

βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο ζηνλ θφζκν θαη ηεξκαηίδεη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν αλά ρψξα. Οη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο εθήξκνζαλ πξνγξάκκαηα αλαθνχθηζεο θαη ε πνιηηηθή ηνπο δσή πέξαζε 

αλαηαξαρέο, εμσζψληαο ηελ ηδενινγία ζηα άθξα. Ζ θξίζε γηα θάπνηεο ρψξεο θξάηεζε κέρξη 

ηα ηέιε ηνπ 1930 θαη γηα άιιεο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1940. ε νξηζκέλα θξάηε, νη 

απειπηζκέλνη πνιίηεο ζηξάθεθαλ πξνο δεκαγσγνχο εζληθηζηέο, φπσο ηνλ Αδφιθν Υίηιεξ, κε 

απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.   

Ζ ακεξηθαληθή νηθνλνκία ρξεηάζηεθε κηα δεθαεηία γηα λα ζπλέιζεη, κε ην Β‟ 

Παγθφζκην Πφιεκν λα ιεηηνπξγεί ιπηξσηηθά, θαζψο ε Κπβέξλεζε Roosevelt  επελδχνληαο 

ζηελ πνιεκηθή βηνκεραλία δεκηνχξγεζε  λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ εθκεδέληζαλ  ηελ 

αλεξγία θαη εθηφμεπζαλ ηελ αλάπηπμε.   

Έηζη, ην θξαρ ηνπ 1929 έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξαηεηακέλε 

βαζηά χθεζε πνπ ην αθνινχζεζε. Ύθεζε πνπ πξνθιήζεθε απφ  ζπξξνή ιαζψλ νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, Σν πην ζεκαληηθφ απφ άπνςε κεγέζνπο θαη ζπλεπεηψλ φηαλ ζε δηάζηεκα ιίγσλ 

εκεξψλ ράζεθαλ κεγάιεο πεξηνπζίεο. 
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2.2.4 Σν ύζηεκα Ιζνηηκηώλ ηνπ Bretton-Woods 

 

 

Καηά ηνλ  Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ε αλζξσπφηεηα γλψξηζε κία πεξίνδν πνιχ κεγάιεο 

λνκηζκαηηθήο αζηάζεηαο πνπ πεξηιάκβαλε ππέξ-πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο κε θπζηθφ επαθφινπζν 

ηηο ζπρλέο θαη κεγάιεο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Έηζη, πξνο ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1944 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηάζθεςε ζην Μπξέηηνλ Γνχληο (Bretton 

Woods) ζην Νηνχ Υάκζατξ (New Hampshire) ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ 730 εθπξφζσπνη απφ ηηο 44 ζπκκαρηθέο δπλάκεηο πνπ είραλ βγεη ληθήηξηεο 

απφ ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο Ννκηζκαηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηάζθεςεο ην 

«ζχζηεκα ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods» ην νπνίν πξνζδηφξηδε ζηαζεξέο ηζνηηκίεο 

κεηαμχ ησλ λνκηζκάησλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ. Κάζε ρψξα πνπ ζα ειάκβαλε 

κέξνο ζην ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ζα θαζφξηδε κηα ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο ηεο 

έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, ε αμία ηνπ νπνίνπ (φπσο αλαθέξεηαη θαη λσξίηεξα) πξνζδηνξίζζεθε ζε 

ζρέζε κε ην ρξπζφ θαη ζπγθεθξηκέλα 35 USD=1 νπγγηά ρξπζνχ. ηελ νπζία, ην ζχζηεκα 

ήηαλ έλαο θαλφλαο ρξπζνχ-δνιαξίνπ, αθνχ νη ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ θαζνξίδνληαλ ζε 

ζρέζε είηε κε ην ρξπζφ είηε κε ην δνιάξην θαη νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο δηαηεξνχζαλ 

απνζέκαηα είηε ζε ρξπζφ, είηε ζε δνιάξηα. 

Δθεί, επίζεο απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ 

(ΓΝΣ)-(International Monetary Foundation, IMF), ηεο International Bank for Reconstruction 

and Development (IBRD) πνπ ζήκεξα είλαη κέξνο ηεο Γηεζλνχο (Παγθφζκηαο) Σξάπεδαο, θαη 

ηεο Γεληθήο πκθσλίαο Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT-General Agreement on Tariffs and 

Trade). 

Σειηθά ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1971, νη Ζ.Π.Α. κνλνκεξψο ηεξκάηηζαλ ηελ 

κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην χζηεκα Bretton Woods  έπαςε 

λα ηζρχεη θαη ην δνιάξην έπαςε λα ζηεξίδεηαη ζηελ κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ ζε θάπνην πνιχηηκν 

κέηαιιν αιιά πιένλ ζηεξηδφηαλ ζηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. Απηή ε δξάζε 

έκεηλε γλσζηή σο «θξίζε ηνπ Nixon» ηφηε πξνέδξνπ ησλ Ζ.Π.Α. θαη είρε σο απνηέιεζκα ην 

δνιάξην λα είλαη ην κνλαδηθφ απνζεκαηηθφ λφκηζκα ησλ θξαηψλ.   

Οη πξνζπάζεηεο πνπ αθνινχζεζαλ γηα ηελ επαλαθνξά ελφο ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ 

ηζνηηκηψλ απέηπραλ θαη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1973, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πηνζέηεζαλ έλα 

ζχζηεκα θπκαηλφκελσλ ηζνηηκηψλ. Σν θαζεζηψο απηφ είρε νδεγήζεη ζε κεγάιε 
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κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ζ‟ απηνχο πνπ θαηέθεπγαλ ζηελ 

αλαδήηεζε θεθαιαίσλ ή ηνπνζέηεζε θεθαιαίσλ απφ ή πξνο ην εμσηεξηθφ.        

 

 

2.2.5 Η Πεηξειαϊθή Κξίζε ηνπ 1973 

 

  

Δμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο επέθηαζεο ηεο βηνκεραλνπνίεζεο θαη ηεο ρξήζεο λέσλ πξψησλ 

πιψλ, θπξίσο ηνπ πεηξειαίνπ, αθνινπζεί κία πεξίνδνο καθξάο αλάπηπμεο. Σν 1973 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ην μέζπαζκα ηνπ ηέηαξηνπ Αξαβν-Ηζξαειηλνχ πνιέκνπ θαη ηε 

ζπλεπαθφινπζε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1973 ην Ηζξαήι δέρζεθε επίζεζε απφ ηξείο 

αξαβηθέο ρψξεο βπζίδνληαο ηελ πεξηνρή ζε ράνο γηα πνιινζηή θνξά. Οη αξαβηθέο ρψξεο- 

κέιε ηνπ ΟΠΔΚ (Οξγαληζκφο Πεηξέιαην-Δμαγσγηθψλ Κξαηψλ), γηα λα εθθξάζνπλ ηε 

δπζαξέζθεηα ηνπο απέλαληη ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Οιιαλδία, πνπ απξνθάιππηα ππνζηήξηδαλ ην 

Ηζξαήι, (νη ΖΠΑ ζηήξημαλ θαη κε φπια ηνπο Ηζξαειηλνχο) επέβαιαλ εκπάξγθν ζηελ 

απνζηνιή πεηξειαίνπ ζηηο δχν απηέο ρψξεο. Σν ηειεπηαίν γεγνλφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δπζθνιία δηαθίλεζεο ηνπ πνιχηηκνπ πξντφληνο είρε σο απνηέιεζκα νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ 

λα εθηηλαρζνχλ ζηα χςε πξνθαιψληαο αλαηαξάμεηο ζηελ πξνζθνξά. 

Ζ δξακαηηθή απηή άλνδνο ησλ ηηκψλ (απφ 3 δνιάξηα ην βαξέιη ην 1973 ζε 20 δνιάξηα 

ην Μάξηην ηνπ 1974) είρε άκεζν αληίθηππν ζηηο ηηκέο άιισλ πξντφλησλ. Οη ρψξεο κέιε ηνπ 

ΟΠΔΚ αχμεζαλ ηηο ηηκέο ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο πεηξειαηνεηδψλ, νη νπνίεο κεηαθχιπζαλ κέζσ 

δηπιηζηεξίσλ θαη πξαηεξίσλ, ηηο απμήζεηο απηέο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

Οη παξαπάλσ απμήζεηο δηαρχζεθαλ ζηα ππφινηπα πξντφληα- κε πξψηα εθείλα 

επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ ηηκή ησλ πεηξειαηνεηδψλ, φπσο ηα πιαζηηθά, βπζίδνληαο ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία ζε χθεζε. Οη επελδχζεηο κεηψζεθαλ θαη ε ζπλνιηθή δήηεζε 

παξνπζίαζε δξακαηηθή θάκςε. 

Οη ρψξεο πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν ήηαλ εθείλεο πνπ εμαξηηφληαλ ελεξγεηαθά 

απνθιείζηεθα απφ εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη δελ δηέζεηαλ άιιεο πεγέο γηα παξάδεηγκα ε 

Ηηαιία θαη ε Ηαπσλία. 
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Ζ πξψηε πεηξειατθή θξίζε, φπσο ζπλεζίδεηαη λα νλνκάδεηαη, νδήγεζε ζε ηξνκαθηηθή 

άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηε δηεζλή νηθνλνκία ζε καθξνρξφληα χθεζε. 

Οη δπηηθέο θπβεξλήζεηο, μαθληαζκέλεο θαη απξνεηνίκαζηεο αξρηθά, αληέδξαζαλ κε 

επεθηαηηθέο δεκνζηνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο. Αχμεζαλ δειαδή ηελ πνζφηεηα 

ρξήκαηνο θαη ηηο θξαηηθέο δαπάλεο, κε ζθνπφ λα ηνλψζνπλ ηε δήηεζε. Σα κέηξα απηά δελ 

απφδσζαλ άκεζα, βνήζεζαλ φκσο ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θνηλφηεηα λα αλαθάκςεη ζηαδηαθά 

απφ ηελ χθεζε. Όκσο ήηαλ δχζθνιν λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πςειή αλεξγία πνπ 

δεκηνπξγήζεθε. 

 

 

2.2.6 Η Πεηξειαϊθή Κξίζε ηνπ 1979 

 

  

Μφιηο νη παγθφζκηεο νηθνλνκίεο άξρηζαλ λα ζπλέξρνληαη, μέζπαζε ε δεχηεξε πεηξειατθή 

θξίζε ην 1979 ακέζσο κεηά ηελ Ηξαληθή Δπαλάζηαζε. Ζ  πηψζε ηνπ άρε ηνπ Ηξάλ ην 1979 

θαη ε άλνδνο ζηελ εμνπζία ησλ θαλαηηθψλ κνπζνπικάλσλ ζήκαλε ηελ αξρή ελφο δεχηεξνπ 

«γχξνπ» αλφδνπ ησλ ηηκψλ ηνπ καχξνπ ρξπζνχ, ιφγσ ηεο δηαθνπήο ησλ εμαγσγψλ 

πεηξειαίνπ απφ ηελ Πεξζία θαη ηεο αλαηαξαρήο πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

Οη ηηκέο πήξαλ γηα άιιε κηα θνξά ηελ αληνχζα, απφ 13 δνιάξηα ην βαξέιη ην 1978 ζε 

32 δνιάξηα ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Σα θξάηε, θνβνχκελα πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ησλ δηεζλψλ 

θαηαζηάζεσλ, πξνέβεζαλ ζε απνζεκαηνπνίεζε ηνπ πεηξειαίνπ πνπ είραλ ππφ ηελ θαηνρή 

ηνπο, κε απνηέιεζκα ε ηηκή λα απμεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο πεηξειατθήο θξίζεο ήηαλ πεξίπνπ ίδηα κε εθείλα ηνπ 

1973, αιιά κε δηαθνξεηηθή έληαζε θαη δηάξθεηα γηα θάζε ρψξα. Πεξηζζφηεξν επιήγεζαλ νη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο , νη νπνίεο παξνπζίαζαλ γηα άιιε κηα θνξά έιιεηκκα ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

Όια απηά νδήγεζαλ ζε έλα λέν θχκα αχμεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ 

θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη ζηαζηκνπιεζσξηζκφο.          
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2.2.7 Οη Κξίζεηο ηωλ Γεθαεηηώλ ηνπ 1980 θαη 1990 

 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1980 θαη 1990 έρνπκε ηελ θξίζε ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ 

(θξίζε Savings and Loans) κε ηελ απνηπρία 747 απνηακηεπηηθψλ ελψζεσλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηα δάλεηα πνπ έδηλαλ κε εγγχεζε ηηο θαηαζέζεηο. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ησλ ΖΠΑ δερφληνπζαλ θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ κε αληάιιαγκα ελππφζεθα δάλεηα 

γηα ηελ αγνξά απηνθηλήησλ θαη άιισλ πξνζσπηθψλ δαλείσλ. Σν ηειηθφ θφζηνο ηεο θξίζεο ην 

επσκίζηεθε ν Ακεξηθαλφο θνξνινγνχκελνο θαη ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ κε κεγάια 

ειιείκκαηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο.   

Ο θφζκνο, ππνδέρεηαη ηελ λέα ρηιηεηία κε ηελ Ηαπσληθή «θνχζθα ησλ dot.com» πνπ 

ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο θεξδνζθνπίαο κε επίθεληξν ηηο κεηνρέο ησλ εηαηξηψλ 

πςειήο ηερλνινγίαο. Ζ θξίζε απηή αλαπηχρζεθε ζηελ ζθηά ησλ λέσλ πξνζδνθηψλ πνπ είρε 

αξρίζεη λα δεκηνπξγεί ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Κνξπθψζεθε ην 2000 φηαλ ν δείθηεο NASDAQ ησλ εηαηξηψλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

μεπέξαζε ηηο 5.100 κνλάδεο. 

 

     

2.2.8 Η Νέα Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Ύθεζε ηνπ 2008 

 

 

Όπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο, έηζη θαη ε ηξέρνπζα θξίζε έρεη ξίδεο 

πνπ πάλε πνιχ πίζσ. Δίλαη ην απνθνξχθσκα κηαο ππεξβνιηθήο αλφδνπ πνπ δηήξθεζε γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 25 ρξφληα. Μεηά ηελ επίζεζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ζηελ Νέα Τφξθε, ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θπξηάξρεζε ε αζηάζεηα θαη ν θφβνο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ε 

νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ, αιιά θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία, πηζαλά αδηέμνδα, ππήξμε κία κείσζε 

ησλ επηηνθίσλ θαη κία ραιάξσζε ηεο πίζηεο, πνπ ελζάξξπλε ην δαλεηζκφ ησλ πνιηηψλ ψζηε 

λα δηαηεξεζεί ε δήηεζε. 

Οη ηξάπεδεο επσθειήζεθαλ απφ ην γεγνλφο θαη άξρηζαλ λα πξνσζνχλ ζηεγαζηηθά 

ελππφζεθα δάλεηα. Σν πξφβιεκα ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ ρακειήο αμηνπηζηίαο (subprimes) 

αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά. Απηφ είλαη ηππηθφ ησλ πηζησηηθψλ θξίζεσλ. Αξρηθά νη ηξάπεδεο 

δαλείδνπλ κε ζρεηηθά θαινχο φξνπο θαη απνθνκίδνπλ θέξδε ζηε ζπλέρεηα φκσο αξρίδνπλ λα 
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εκπιέθνληαη ζ‟ έλα φιν θαη πην επηζθαιή δαλεηζκφ θαζψο επηθξαηεί αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ηνπο. Έπεηηα, φηαλ νη ηξάπεδεο θαζηέξσζαλ ηα ελππφζεθα δάλεηα πξνρψξεζαλ ζηελ πψιεζε 

ηνπο. Με άιια ιφγηα, ρεηξίζηεθαλ ηα δάλεηα ζαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ελεξγεηηθφ) πνπ 

εγγπνχληαλ ηελ πιεξσκή ησλ έληνθσλ δφζεψλ ηνπο ζην θάηνρν ηνπο. Απηή είλαη ε πεξίθεκε 

«ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ» (securitization)- ε πψιεζε ελφο ραξηηνχ πνπ δίλεη ην δηθαίσκα 

είζπξαμεο δφζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ μερσξηζηά δάλεηα.     

Με απηφ ηνλ ηξφπν έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ έλα πιήζνο θαηλνχξγησλ ζεζκψλ πνπ 

άξρηζαλ λα εηδηθεχνληαη ζ‟ απηφ.  

Μεηά ην 2001 ζηελ αγνξά επηθξαηνχζαλ ρακειά επηηφθηα πνπ απνηεινχζαλ θίλεηξν 

γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο αιιά θαη επθαηξία γηα ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο λα 

δεκηνπξγήζνπλ «εγγπεηηθνχο ηίηινπο» γηα απηέο ηηο πηζηψζεηο. Δλ ζπλερεία, θάπνηνη άιινη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχζαλ θηελέο πηζηψζεηο γηα λα αγνξάζνπλ ηνπο 

λένπο απηνχο ηίηινπο. Καη ηέινο, θάπνηνη άιινη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ζπλδχαδαλ 

νξηζκέλνπο απ‟ απηνχο ηνπο «εγγπεηηθνχο ηίηινπο» γηα λα δεκηνπξγήζνπλ αθφκε πην 

ζχλζεηνπο θαη πεξίπινθνπο «ηίηινπο» πνπ αθνξνχζαλ Υξέε κε Δγγχεζε Υξεψλ 

(Collateralized Debt Obligations, CDO), πνπ κεηέθεξαλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο ην δηθαίσκα 

ζσξεπηηθψλ ηφθσλ επί ησλ πξνγελέζηεξσλ «εγγπεηηθψλ ηίηισλ», θ.ν.θ.  

Έηζη, αξθεηά ζχληνκα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κεγαιχηεξσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ζε φιν ηνλ θφζκν βξέζεθε λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο 

«εγγπεηηθνχο ηίηινπο» πνπ πεξηείραλ θνκκαηάθηα ελππφζεθσλ δαλείσλ ρακειήο αμηνπηζηίαο.    

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδνρηθή δεκηνπξγία ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ (assets) νη νπνίνη 

πεγάδνπλ απφ άιινπο ηίηινπο, κηα αιπζίδα πνπ ηειηθά αλάγεηαη ζηελ αγνξά ησλ 

“subprimes”. Γειαδή γηα κηα θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ ζηνπο θφιπνπο ησλ ΖΠΑ, κεηά επεθηάζεθε ζηηο 

αγνξέο νκνιφγσλ θαη ηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο θαη ηειηθά εμειίρζεθε ζε βαζηά θξίζε 

εκπηζηνζχλεο ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πνξεία απηή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλνδηθή ηάζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ αιιά θαη ηα εμαηξεηηθά ρακειά 

επηηφθηα πνπ ψζεζαλ ζε ππεξδαλεηζκφ επηρεηξήζεηο, λνηθνθπξηά αθφκε θαη θπβεξλήζεηο 

θξαηψλ θαηά παξάδνμν ηξφπν, δελ δεκηνχξγεζαλ πιεζσξηζκφ, δίλνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε 

φηη νη νηθνλνκηθνί θχθινη ληθήζεθαλ.   

 

 

 

 



 

 

 

28 

2.3 Η Κξίζε ηνπ 1929 θαη ε Κξίζε ηνπ 2008-2009: Οκνηόηεηεο θαη 

Γηαθνξέο  

 

 

Γηα πξψηε θνξά ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1929, ν πξφεδξνο Υνχβεξ (Hoover) ζηελ θαζηεξσκέλε 

νκηιία ηνπ πξνο ην Κνγθξέζν ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν “depression” («βαζηά θαη 

παξαηεηακέλε χθεζε». Έσο ηφηε, νηθνλνκνιφγνη θαη πνιηηηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν 

«παληθφο» φηαλ ήζειαλ λα πεξηγξάςνπλ κηα δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία.  

χκθσλα κε ηνπο Bernanke θαη Frank (2007), αλ θαη ε Μεγάιε Ύθεζε αξρηθά 

απνδίδεηαη ζηελ μαθληθή θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο κεηά ηε 

δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα ηνλ κήλα πνπ είρε πξνεγεζεί, ηειηθά 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε θαηάξξεπζε ησλ κεηνρψλ απνηειεί ζχκπησκα θαη φρη βαζηθφ αίηην ηεο 

θξίζεο. ηηο αξρέο ηνπ 1930, ην ρξεκαηηζηήξην αλέθακςε πξνζσξηλά θαη νη ηηκέο επέζηξεςαλ 

ζηα επίπεδα ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1929. Όκσο, ε πξνεγεζείζα πηψζε ησλ ηηκψλ κείσζε ηελ 

θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ είραλ ράζεη κεγάιν κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. 

Σαπηφρξνλα, έλα κεγάιν κέξνο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαηαζηξάθεθε εμαηηίαο ηεο 

κεγάιεο μεξαζίαο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1930 κε απνηέιεζκα ηα εηζνδήκαηα ησλ γεσξγηθψλ 

νηθνγελεηψλ λα ζπκπηεζηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ηειηθά λα κεηψζνπλ πεξαηηέξσ ηελ 

δήηεζε ζηελ αγνξά. Έηζη ελψ ζηηο αξρέο ζηνπ 1930 νη δεκφζηεο δαπάλεο θαη νη ηδησηηθέο 

επελδχζεηο δελ είραλ πιεγεί, ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο, ν θφβνο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα 

δαλεηζκφ, νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο ελεξγνχ δήηεζεο, πηψζε ηηκψλ, ζπζζψξεπζε 

απνζεκάησλ, κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηδίσο ησλ βηνκεραληθψλ αγαζψλ θαη ελ ηέιεη ζε κείσζε 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. 

Ζ θξίζε ηνπ 1929 είρε αθεηεξία ηηο ΖΠΑ αιιά δελ άξγεζε λα εμαπισζεί ζηνλ 

ππφινηπν θφζκν. Μεηαμχ ησλ εηψλ 1929 θαη 1932 φιεο νη ρψξεο βίσζαλ ηελ χθεζε σο 

αξλεηηθή δηαηαξαρή ζην ΑΔΠ ηνπο, ζηελ αλεξγία θαη ζην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπο απφ ηελ θξίζε.                 

Ζ θξίζε ηνπ κεζνπνιέκνπ, πνπ πξναλαθέξζεθε, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θξίζε 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη παξακέλεη κέρξη ζήκεξα σο ε «κεηέξα» φισλ ησλ θξίζεσλ. 

Όκσο ζηηο εκέξεο πνπ δηαλχνπκε, ε παγθφζκηα νηθνλνκία γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ζηελ κεηαπνιεκηθή ηζηνξία. Ξεθίλεζε σο «θξίζε εκπηζηνζχλεο» 

κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζηαδηαθά επεξέαζε ηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο 

δεκηνπξγψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζε φιν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 
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Αληίζεηα κε θξίζεηο ηνπ παξειζφληνο πνπ εθδειψζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη 

κεηαδφζεθαλ ζε νξηζκέλν αξηζκφ ρσξψλ, ε πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, φπσο θαη ε 

θξίζε ηνπ κεζνπνιέκνπ, είραλ σο πεγή ηνπο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

εθδειψζεθαλ σο ηνπηθέο θξίζεηο ησλ ΖΠΑ θαη έπεηηα ξαγδαία επεξέαζαλ ην δηεζλέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2007 κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2008 ε παγθφζκηα νηθνλνκία 

είρε λα αληηκεησπίζεη ηελ πηψζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηφζν αθίλεησλ φζν 

θαη κεηνρψλ, ζε ρψξεο πνπ είραλ πςειά εηζνδήκαηα. Ζ πηζησηηθή θξίζε απαμίσζε ηα 

αθίλεηα ηφζν σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φζν θαη σο εμαζθαιίζεηο γηα δάλεηα θαη απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο εθ κέξνπο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηε κείσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Σαπηφρξνλα,  

παξαηεξήζεθε πιεζσξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ (ηξνθίκσλ, κεηάιισλ θαη 

πεηξειαίνπ) πνπ νδήγεζε ζε δηαηξνθηθή θαη ελεξγεηαθή θξίζε. Ζ ξαγδαία θαη ζπλερήο 

αχμεζε ησλ ηηκψλ έθαλε νξηζκέλνπο επελδπηέο λα ζηξαθνχλ ζε θεξδνζθνπηθέο θηλήζεηο γηαηί 

ην δνιάξην έραλε ηελ αμία ηνπ. Σειηθά απφ ην επηέκβξην ηνπ 2008, ππήξμε ζεκαληηθή 

πηψζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηξνθίκσλ θαη ελέξγεηαο πξνκελχνληαο ηελ θξίζε πνπ ζα 

αθνινπζνχζε.   

Οη νκνηφηεηεο ησλ δχν θξίζεσλ θαίλεηαη λα είλαη ελ ηέιεη πνιχ ιηγφηεξεο απφ ηηο 

πνιχ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηνπο. Αλ θαη ε παγθφζκηα θιίκαθα επηξξνήο πνπ είραλ είλαη θνηλφ 

ζηνηρείν ηνπο , ηα πνζνηηθά κεγέζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο δηαθέξνπλ. Σελ πεξίνδν 1930-1938 

ην πνζνζηφ αλεξγία ησλ ΖΠΑ έθηαζε ην 26,1% απφ 7,9% ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. Σν 

1932 ε βηνκεραληθή παξαγσγή θαηέγξαςε απψιεηα ηεο ηάμεο ηνπ 40% ζε ζχγθξηζε κε ην 

επίπεδν ηεο ην 1929 ελψ ν δείθηεο ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο κεηψζεθε δξακαηηθά. ηελ 

πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2009 ε ακεξηθάληθε νηθνλνκία 

ζπξξηθλψζεθε κφλν θαηά 2,7% θαη ε νηθνλνκία ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαηά 4,2%, ζε ζχγθξηζε 

κε έλαλ ππνηνληθφ βαζκφ αλάπηπμεο ην 2008, 0,4% θαη 0,7% αληίζηνηρα. Ζ αλεξγία ζηηο 

ΖΠΑ ην επηέκβξην ηνπ 2009 αλήιζε ζε 9,8% απφ 5,8% πνπ ήηαλ ην 2008, ελψ ζηελ 

επξσδψλε αλήιζε ζε 9,6% απφ 7,6% ην 2008 ( IMF, World Economic Outlook).   

Μέρξη ην 1935 δελ ππήξραλ επηδφκαηα αλεξγίαο ελψ ηφηε άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη 

ηα πξψηα κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηνπ “New Deal”. Σν 1933 ην έιιεηκκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηηο  ΖΠΑ ήηαλ 4,5% ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ επφκελε ρξνληά δηαγξάθνληαο κηα 

κηθξή αχμεζε έθηαζε ζην 5,9% ηνπ ΑΔΠ. Λφγσ ηεο πξφζθαηεο θξίζεο, ε νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ έρεη αθνινπζήζεη έληνλε επηζεηηθή πνιηηηθή ηφλσζεο ηεο δήηεζεο θαη 

εθαξκφδεη έλα δαπαλεξφ πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο, απμάλνληαο ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο 
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θπβέξλεζεο απφ 2,8% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην 2007 θαη 5,9% ην 2008 ζε 12,8% ηνπ ΑΔΠ ην 

2009 ( IMF, World Economic Outlook). 

Δλψ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ήηαλ ν θαλφλαο ρξπζνχ πνπ ηειηθά έδξαζε σο κεραληζκφο 

κεηάδνζεο ηεο χθεζεο απφ ρψξα ζε ρψξα, ην 2008 ήηαλ ε «νηθνλνκηθή απιεζηία» ησλ 

επελδπηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αηέιεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ επνπηηθνχ 

πιαηζίνπ, πνπ δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο νη νπνίεο επλφεζαλ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο. 

Δληνχηνηο, αλ θαη νη δηαηαξαρέο ηεο χθεζεο ηνπ κεζνπνιέκνπ ήηαλ πνιχ πην έληνλεο, 

νξηζκέλεο επηπηψζεηο ήηαλ παξφκνηεο, φπσο π.ρ. ε άκεζε θαη καδηθή ξεπζηνπνίεζε ηίηισλ, ε 

δηαθξάηεζε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη ε πηζησηηθή αζθπμία.  

Πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο νη αγνξαζηέο ππνηηκνινγνχζαλ ηνλ θίλδπλν κε ην 

μέζπαζκα φκσο ηεο θξίζεο δεκηνπξγήζεθε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πνπ επέβαιε πςειά 

αζθάιηζηξα θηλδχλνπ θαη αθνινχζσο, δηακφξθσζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ζηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά ζε αζπλήζηζηα πςειά επίπεδα. Ζ πηζησηηθή απηή θξίζε δελ άξγεζε λα 

εμαπισζεί θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη θαζπζηέξεζε 

πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

Ζ θαηάξξεπζε ηεο  Lehman Brothers θαζψο νη κεραληζκνί ζηήξημεο δελ ήηαλ αξθεηνί 

γηα λα δηαζσζεί ήηαλ ην ζχκπησκα θαη φρη ηη αίηην ηεο επεξρφκελεο πηζησηηθήο θξίζεο θαη 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. 

 

 

2.4 Παξάγνληεο πνπ Οδήγεζαλ ζηελ Κξίζε θαη Γηδάγκαηα 

 

 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε είλαη πνιιαπινί. Αλ θαη ε 

εθηεηακέλε ρξήζε πνιχπινθσλ πξντφλησλ ηηηινπνίεζεο ζεσξήζεθε σο ε θχξηα αηηία, ε 

ηζηνξία απνδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη κφλν κία αηηία πνπ πξνθαιεί ηηο θξίζεηο. Οη 

πεξηζζφηεξεο θξίζεηο έρνπλ πνιιέο θνξέο ηε ξίδα ηνπο ζηελ αλεπάξθεηα, γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο, ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε θξίζε δεκηνπξγήζεθε απφ έλαλ ζπλδπαζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ: 

 Παγθφζκηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο φζνλ αθνξά ηελ απνηακίεπζε θαη 

επέλδπζε είραλ ζπζζσξεπηεί (Obstefeld θαη Rogoff (2009), Portes (2009), 

Jagannathan et. al. (2009). Οη αληζνξξνπίεο εθδειψζεθαλ κε πςειά ειιείκκαηα 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη πςειά πιενλάζκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο, 
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ηδηαίηεξα ηεο Κίλαο. Οη αληζνξξνπίεο απηέο νδήγεζαλ ζε θηελφ ρξήκα, κεγάιε 

ξεπζηφηεηα θαη ρακειά πξαγκαηηθά επηηφθηα. Σα ρακειά πξαγκαηηθά επηηφθηα ζηε 

ζπλέρεηα έδσζαλ ψζεζε ζε ππάξρνπζεο αληζνξξνπίεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ηνκέα, φπσο ε θνχζθα ησλ αθηλήησλ θαη ην θπλήγη ησλ πςειψλ απνδφζεσλ κε ηε 

ρξήζε πνιχπινθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ
1
. 

 Τπεξβνιηθή πηζησηηθή επέθηαζε θαη κφριεπζε. εκαληηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο, 

φπσο ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηα λέα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, εμαζζέληζαλ ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

θαη αχμεζαλ ην βαζκφ κφριεπζεο (IFS 2008, FSF 2008). Σα ηειεπηαία δεθαπέληε 

ρξφληα ε πηζησηηθή επέθηαζε ζηηο ΖΠΑ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο ππήξμε εληππσζηαθή, πξνεξρφκελε φρη κφλν απφ ηελ ζρεηηθά κεγάιε 

αχμεζε ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο, αιιά θαη απφ ηελ απίζηεπηε κφριεπζε εληφο θαη 

εθηφο ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θπξίσο ησλ επελδπηηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ hedge funds. Ζ κφριεπζε απηή, φπσο θαη ζε άιιεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο, ππνζήθεπζε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη 

άθεζε ην ζχζηεκα εθηεζεηκέλν ζε ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο. 

 Ρπζκηζηηθά θελά θαη ειιηπήο επνπηεία. Μέρξη ηψξα ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο ήηαλ 

ζηξακκέλα ζηε κηθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία (micro-prudential supervision) δειαδή, 

ζηελ επνπηεία ησλ επηκέξνπο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δελ είραλ αζρνιεζεί κε ηε 

καθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία (macro-prudential surveillance) ε νπνία, εζηηάδεη ζην 

«ζπζηεκηθφ θίλδπλν», δειαδή θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ αγνξψλ θαη ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. 

 Αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε θαη πξνβιήκαηα εληνιέα-εληνινδφρνπ. Σφζν νη κέηνρνη, 

φζν θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θπξηαξρνχληαλ απφ θίλεηξα πνπ νδεγνχζαλ ζηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο κέρξη ηψξα αθνινπζνχκελνο ηξφπνο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ νδήγεζε ζηελ ππεξβνιηθή 

αλάιεςε θηλδχλνπ. Οη ακνηβέο απμάλνληαλ φηαλ ηα ζηειέρε εμαζθάιηδαλ κεγάια 

                                                      

1 Σελ άπνςε απηή δελ ελζηεξλίδεηαη ν πξώελ Γηνηθεηήο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ Η.Π.Α. θ. Greenspan 

(Greenspan (2008)), ν νπνίνο αληηιέγεη όηη ηα ρακειά επηηόθηα ηεο Fed δηθαηνινγνύληαλ από ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη όηη νη ξπζκνί πηζησηηθήο επέθηαζεο δελ ήηαλ κέρξη ην 2004 αλεζπρεηηθνί. Δπίζεο ζεσξεί όηη ε θνύζθα ζηελ αγνξά 

αθηλήησλ ησλ ΗΠΑ ήηαλ παξόκνηνπ κεγέζνπο κε απηέο ζηνλ ππόινηπν θόζκν θαη όηη ε ζηαηηζηηθή έξεπλα δελ δίλεη επαξθώο 

ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηελ επζύλε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Άιισζηε αξλεηηθά πξαγκαηηθά επηηόθηα είρακε ζηηο Η.Π.Α. θαη 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970, αιιά ηόηε δελ είρακε θξίζε. Σα ρακειά επηηόθηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη θαη από άιινπο 

παξάγνληεο. 
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βξαρππξφζεζκα θέξδε γηα ηελ εηαηξία, αιιά ηα ζηειέρε δελ ηηκσξνχληαλ φηαλ 

πξνμελνχζαλ δεκίεο. Μεηά ηελ θξίζε, έρνπλ μεθηλήζεη ζπδεηήζεηο γηα ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ κε βάζε ηε καθξνπξφζεζκε απφδνζε 

ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ ησλ ζηειερψλ θαη ηε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ησλ 

απνθάζεσλ γηα ηηο ακνηβέο ηνπο ζε πεξίπησζε δεκηψλ.  

 Οη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Έξγν ηνπο είλαη ε αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ 

δαλεηνιεπηψλ, φκσο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, εζηθφο θίλδπλνο, κεξνιεςία θαη 

ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα ζέηνπλ εξσηήκαηα σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ 

εθηηκήζεσλ απηψλ. Φέξνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην επζχλεο γηαηί ε έιιεηςε επαξθνχο 

ηζηνξηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπο, εμνκνίσζε βαζκνινγηθά  ηα λέα πνιχπινθα πξντφληα 

κε θξαηηθά νκφινγα πςειήο δηαβάζκηζεο κε ζπλέπεηα νη επελδπηέο λα κελ 

αληηιεθζνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν. 

 

 

2.5 Οη πλέπεηεο  ηωλ Κξίζεωλ  

 

 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε πνιιέο ρψξεο, θαη ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, βξίζθνληαη ήδε ή ζα 

βξεζνχλ ζχληνκα αληηκέησπα κε ηηο αιιεινεμαξηψκελεο επηπηψζεηο ηξηψλ ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ: 

1. ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μεθίλεζε ην 2007 απφ ηελ αγνξά 

ηηηινπνηεκέλσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ησλ ΖΠΑ, ε νπνία νδήγεζε ηε δηεζλή 

νηθνλνκία ζε χθεζε, 

2. ηεο δπζκελνχο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο ζε 

πνιιέο ρψξεο, πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ πνηφηεηα ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ 

(ιφγσ θπξίσο ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

εζφδσλ ησλ εηαηξεηψλ), φζν θαη ηελ απνηίκεζε ησλ αμηνγξάθσλ, 

3. ηεο ελίζρπζεο, σο απνηέιεζκα ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο 

απζηεξφηεηαο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. 
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Δίλαη θαλεξφ φηη, νη εθηηκψκελεο επηπηψζεηο ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ 

παξαγφλησλ έρνπλ ήδε κεηαβάιεη ή είλαη πνιχ πηζαλφ λα κεηαβάινπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δαλεηνιεπηψλ, ησλ θαηαζεηψλ, ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, θαζψο 

απνθξπζηαιιψλνληαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ θξίζε. Δηδηθφηεξα, ην λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

«Βαζηιεία ΗΗΗ» αλακέλεηαη φηη ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο δείθηεο 

θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ. Oη ηξάπεδεο δελ ζα πξέπεη λα εθεζπράζνπλ απφ ηε ζρεηηθά 

καθξά κεηαβαηηθή πεξίνδν εθαξκνγήο ηεο «Βαζηιείαο ΗΗΗ», αιιά λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ 

επνπηηθή ζπκκφξθσζε ζε απηφ επηρεηξεκαηηθφ φθεινο, λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο θεξδψλ θαη ηελ εζσηεξηθή ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ελδερνκέλσο λα 

αλαζεσξήζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα απνηειέζεη 

αθελφο, ερέγγπν γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη αθεηέξνπ, 

ζα εληζρχζεη νξγαλσηηθέο δνκέο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

επεξεάδνληαο θαηαιπηηθά ην επηρεηξεζηαθφ πξφηππν ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ δηεζλψο. Ζ 

ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ησλ δνκψλ δηαθπβέξλεζήο ηεο ζα 

απνηειέζεη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Δλ θαηαθιείδη, ε θξίζε πνπ βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

νδεγήζεη ζε έλα ζπληεξεηηθφηεξν θαη κε κηθξφηεξε δηάζεζε αλάιεςεο θηλδχλσλ δηεζλέο 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνιεπηηθή ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

θαη θεθαιαίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΣΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ 

 

 

3.1 Σν Θεζκηθό-Ρπζκηζηηθό Πιαίζην θαη ε Πνιππινθόηεηα ηωλ Κηλδύλωλ 

 

 

Σν ζεζκηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην έρεη ζηφρν λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ηξαπεδψλ θαη 

έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Ζ μερσξηζηή επνπηεία πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζε θάζε νηθνλνκία είλαη ζεκαληηθή γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο.  

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή εππάζεηα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο 

ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο ή θαη ην αληίζηξνθν θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θξίζε εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ (bank run), κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδνληαη 

νη ηξάπεδεο λα πξνζθέξνπλ ην ζεκαληηθφηεξν πξντφλ ηνπο, ηε ξεπζηφηεηα (liquidity). 

Αθφκε, ε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ. Ζ γεληθεπκέλε κνξθή ηεο έιιεηςεο ηεο επελδπηηθήο 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηηο ηξάπεδεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπζηεκηθή θξίζε νιφθιεξνπ ηνπ 

πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα απνθάζηζε λα δηακνξθψζεη έλα θνηλφ πιαίζην ηεο 

ηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο (1988) έζεζε έλα ζχλνιν νδεγηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.     

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζέηεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη δίλεη 

ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ εκπλένπλ εκπηζηνζχλε ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη απνηειεί θίλεηξν 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζα ζηνπο 

ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο. πγρξφλσο, ε ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ είλαη ζπρλά αληίζεηε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, αθνχ νη θαλφλεο απηνί κπνξεί λα επελεξγνχλ πεξηνξηζηηθά 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο. 

Απφ ηελ άιιε, φκσο, ε δηαδηθαζία ηεο απνξχζκηζεο άθεζε έλα θελφ, ην νπνίν έπξεπε 

λα ζπκπιεξσζεί κε λέεο ξπζκίζεηο θαη θαλφλεο πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηνπο δηαθφξνπο 
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θηλδχλνπο. Απηνί νη λένη θαλφλεο ζρεδηάζηεθαλ ζηελ BIS (Bank of International Settlement) 

ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο. Ζ 

απειεπζέξσζε απηή, επίζεο, δεκηνχξγεζε θαη κηα ζεηξά απφ λέα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. Οη επνπηηθέο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο πάληα αληηκεησπίδνπλ αληηθξνπφκελεο ππνρξεψζεηο:  

 Απφ ηε κηα κεξηά, νθείινπλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ θχξηα απνζηνιή ηνπο πνπ αθνξά 

ηε δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

απνηακηεχζεσλ. 

 Απφ ηελ άιιε, πξέπεη λα απμήζνπλ ην βαζκφ αληαγσληζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

Ζ πκθσλία ηεο Σξαπεδηθήο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο έρεη σο αληηθείκελν 

ηελ θαζηέξσζε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ δηεζλψλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηελ επηβνιή ειαρίζησλ νξίσλ επάξθεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, κε ζθνπφ 

ηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλφλσλ ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Ωο επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ λνείηαη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ, ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνπλ νη 

ξπζκηζηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ  λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα επνπηεπφκελα απφ απηέο 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δηαζέηνπλ επαξθή θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ 

ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη θαηά ηελ αλάιεςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ επηδίσμε, ινηπφλ, ήηαλ λα πεξηνξηζηεί ε έθζεζε ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζηελ  αθεξεγγπφηεηα κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα απνξξνθνχλ 

απξνζδφθεηεο δεκίεο.  

Ο πεξηνξηζκφο ηεο επαηζζεζίαο ησλ ηξαπεδψλ απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο ζηνπο 

νπνίνπο εθηίζεληαη απνηειεί θπξίσο αληηθείκελν πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ηξαπεδηθψλ 

θηλδχλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη:  

 κέηξα ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο κε ππξήλα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ, ζηνρεχνληαο ζηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ θαη 

 κέηξα παζεηηθήο πνιηηηθήο ηα νπνία απνβιέπνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θαζαξήο 

ζέζεο ηεο ηξάπεδαο. 
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3.2 Η Σξαπεδηθή Δπηηξνπή Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο (Basel Committee on 

Banking Supervision) 

 

 

Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία ζπζηάζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1974 

απφ ηνπο Γηνηθεηέο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο «Οκάδαο ησλ 10» (Group of 10,G-10). 

Μέιε ηεο είλαη ην Βέιγην, ν Καλαδάο, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ηαπσλία, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, 

ην Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδία, ε νπεδία, ε Διβεηία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Ζ επηηξνπή ζπγθαιείηαη, θαλνληθά, ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν θαη 

δηαζέηεη πεξίπνπ ηξηάληα ηερληθέο Οκάδεο Έξγνπ. 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο είλαη  νξγάλσζε ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank of International 

Settlements). Ζ επηηξνπή άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο “άηππν forum” γηα αληαιιαγέο απφςεσλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκπίπηεη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ηνπ 

Bretton Woods θαη ηελ απαξρή ηεο δηακφξθσζεο ελφο παγθφζκηνπ λνκηζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ηηο 

ζπρλέο αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. ηα 

πιαίζηα απηά νη ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηνπο θηλδχλνπο 

θαη επνκέλσο ε θεξεγγπφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνληαη απφ ηηο Σξάπεδεο κε ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα. 

 

 

3.2.1 Λεηηνπξγία θαη ηόρνη ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο         

 

 

Ζ Δπηηξνπή αλαθέξεηαη ζηνπο Κπβεξλήηεο ηνπ Group ησλ Γέθα Υσξψλ γηα λα ιάβεη ηελ 

έγθξηζε ζηελ αλάιεςε ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή δέρεηαη  

αληηπξνζψπνπο Ηδξπκάησλ εθηφο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ. Σν βαζηθφ αληηθείκελν ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο αθνξά ηε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ Σξαπεδψλ. Πξφθεηηαη γηα νκνηφκνξθνπο θαλφλεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ γηα 
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ηελ αληηκεηψπηζε θάζε είδνπο θηλδχλνπ. Δθηφο φκσο απφ ηα ζέκαηα ηεο επάξθεηαο ησλ 

θεθαιαίσλ ε Δπηηξνπή εθδίδεη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη θαη ην πξψην θξηηήξην ηεο απνζηνιήο 

ηνπο. Έηζη, ην πξψην ακθηιεγφκελν ζεκείν είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο. 

Δπηπξφζζεηα, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα είλαη αληηκέησπε κε κηα επηπιένλ επηινγή. 

Απφ ηελ κία πιεπξά είλαη ηα θαλνληζηηθά πιαίζηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ ηηο εζληθέο 

επνπηηθέο αξρέο θαη ζηεξίδνληαη ζηηο ηδηνζπγθξαζίεο ηεο θάζε αγνξάο, ζηηο αλάγθεο θαη ηελ 

ηζηνξηθή ηνπο εκπεηξία, θαη απφ ηελ άιιε είλαη νη θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

ζέηνπλ ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ ησλ εζληθψλ 

αγνξψλ. Σν πην ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ παξέκβαζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ απνηειεί ε 

ελζάξξπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε βαζκφ πνπ, ζπρλά, λα δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη 

παξαβιέπνληαη νη άιιεο δχν ιεηηνπξγίεο ηεο επνπηηθήο αξρήο: ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ε πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ. Οη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ 

ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ παίξλνπλ, θαηά θαηξνχο, δηάθνξεο κνξθέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα είλαη ε απειεπζέξσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ ή ε απαινηθή ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα πξνζθέξνπλ εηδηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

  Ζ δηαρξνληθή ζπλεξγαζία ησλ ηξαπεδψλ ζε ζέκαηα επνπηείαο βνήζεζε ηελ 

Δπηηξνπή λα αληηκεησπίζεη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ησλ ηξαπεδψλ φπσο είλαη ε δηαθάλεηα, ε 

ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ε πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ νκίισλ 

θ.ά. 

 Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δελ έρεη θάπνηα ηππηθή ππεξεζληθή επνπηηθή εμνπζία ή 

αξκνδηφηεηα, νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Οη πξνηάζεηο ηεο, ηα επνπηηθά πξφηππα, νη επνπηηθνί 

θαλφλεο θαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ δηακνξθψλεη δελ επηβάιινληαη. Βέβαηα, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ψζηε λα  επηηεπρζεί κηα νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηδίσλ ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη πξαθηηθέο κε 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα πξνζδνθψληαο λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηηο εζληθέο αξρέο θαη λα 

πξνηαζνχλ ελέξγεηεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηα δεδνκέλα 

ηεο νηθίαο αγνξάο δειαδή λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηέο ζην εζληθφ πεξηβάιινλ ηεο θάζε 

ρψξαο. 
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Ζ Δπηηξνπή αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο: 

 Αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ξπζκίζεηο ζεκάησλ επνπηεία ζε εζληθφ επίπεδν 

 Βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ επνπηείαο ηνπ 

δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο  

 Θεζπίδεη ειάρηζηα πξφηππα θαη θαλφλεο επνπηείαο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέκαηα 

θάζε θνξά πνπ ππάξρεη αλάγθε 

Μεηαμχ ησλ βαζηθφηεξσλ ζηφρσλ ηεο είλαη θαη ε ζκίθξπλζε ηνπ ράζκαηνο επνπηείαο 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Ζ θάιπςε ηνπ ζηφρνπ απηνχ επηδηψθεηαη κε 

ηελ εθπιήξσζε ηεο αξρήο φια ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζηνλ θφζκν λα έρνπλ ζπζηήκαηα 

επνπηείαο, ηα νπνία λα είλαη θαη επαξθή. 

Πξαθηηθά, νη πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο άξρηζαλ ην 1975, φηαλ 

εμέδσζε κηα πξψηε ζρεηηθή εξγαζία γλσζηή σο «Concordat», ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 

1983 θαη θνηλνπνηήζεθε κε ηνλ ηίηιν «Principles for the Supervision of Banks Foreign 

Establishments». Με ην έγγξαθν απηφ, ηέζεθαλ νη αξρέο γηα εληαία επνπηεία απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο , ησλ ππνθαηαζηεκάησλ 

θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηξαπεδψλ ζε άιιεο ρψξεο. Με ζρεηηθή πξνζζήθε ην 1990 

αληηκεησπίζηεθε θαη ε αλάγθε γηα εληαία ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ 

επνπηηθψλ αξρψλ δηαθφξσλ ρσξψλ. Ζ δηακφξθσζε ησλ αξρψλ γηα ην ζέκα απηφ 

νινθιεξψζεθε ην 1992 κε ηελ επαλαδηαηχπσζή ηνπο ζε θείκελν γλσζηφ σο «Διάρηζηα 

Πξφηππα» (Minimum Standards). Σα πξφηππα δεκνζηνπνηήζεθαλ θαη έθηνηε ε Δπηηξνπή 

πξνηείλεη κεραληζκνχο πηνζέηεζεο απηψλ. Ζ δηαρξνληθή ζπλεξγαζία ησλ ηξαπεδψλ ζε 

ζέκαηα επνπηείαο βνήζεζε ηελ Δπηηξνπή λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα, φπσο:  

 πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επνπηεία απφ δηάθνξεο ρψξεο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζ‟ 

απηέο μέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ  

 Δληνπηζκφ εκπνδίσλ ζηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία ησλ ζρεηηδφκελσλ κε θαλφλεο 

πεξί απνξξήηνπ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

 Μειέηε δηαδηθαζηψλ παξνρήο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηξαπεδψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1996 ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε κία έθζεζε ε νπνία είρε ζπληαρζεί 

απφ νκάδα εηδηθψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθπξφζσπνη ππεξάθηησλ νξγαληζκψλ, κε 

πξνηάζεηο γηα ηελ ππέξβαζε ησλ πξνβιεκάησλ ελνπνηεκέλεο επνπηείαο ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ. Ζ έθζεζε απηή πξνζππνγξάθεθε απφ 140 ρψξεο, 

βνεζψληαο κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε βειηίσζε ηεο ελνπνηεκέλεο επνπηείαο. 
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Μηα ζεκαληηθή απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα θαιχςεη ηα θελά ησλ δηεζλψλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ κέζσ δχν νπζησδψλ αξρψλ: 

1. Όιεο νη ηξάπεδεο πξέπεη λα επνπηεχνληαη 

2. Ζ επνπηεία νθείιεη λα είλαη επαξθήο θαη απνηειεζκαηηθή 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Δπηηξνπή άξρηζε απφ ην 1975 λα εθδίδεη ζρεηηθά θείκελα θαη 

απνθάζεηο ζην πλεχκα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ αξρψλ. 

Σν 1988 ε Δπηηξνπή έθεξε ζηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ηνπ G-10 ηε χκβαζε πνπ έγηλε 

γλσζηή ζαλ «Basle Capital Accord» θαη ε νπνία πξνέβιεπε ηελ εθαξκνγή ζηνλ Σξαπεδηθφ 

θιάδν, ελφο ειάρηζηνπ θεθαιαηαθνχ επηπέδνπ, πνπ πξννξηδφηαλ απνθιεηζηηθά γηα ηνλ 

Πηζησηηθφ Κίλδπλν, ην ζνβαξφηεξν θίλδπλν πνπ δηέηξεραλ, ηφηε, νη Σξάπεδεο. 

 

 

3.2.2 Σν Πξώην ύκθωλν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα ηωλ Σξαπεδώλ (Basel I) 

 

 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1988, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δεκνζίεπζε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα 

ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα κε ηίηιν «Γηεζλήο χγθιεζε ηεο Κεθαιαηαθήο Μέηξεζεο θαη ησλ 

Κεθαιαηαθψλ Πξνηχπσλ» (International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards) ή «Βαζηιεία I (Basel I). Σν χκθσλν απηφ (The Accord) αθνξνχζε ηε δηεζλή 

ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ θαζψο θαη 

ηνλ Πηζησηηθφ Κίλδπλν. Καζηεξψζεθε σο «πκθσλία ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή 

Δπάξθεηα» (Basel Capital Accord) ή «Αξρηθή  πκθσλία».  

Σν θχξην ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ Δπηηξνπή ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε Κεθαιαηαθή 

Δπάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980 ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη, ηαπηφρξνλα κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ηδηαίηεξα ηελ επνρή εθείλε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, άξρηζε λα επηδεηλψλεηαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα πνιιψλ κεγάισλ δηεζλψλ 

ηξαπεδψλ. Ζ Δπηηξνπή, κε ηε ζηήξημε ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο Οκάδαο ησλ Γέθα, 

απνθάζηζε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ψζηε λα αλαθνπεί ε επηδείλσζε ησλ απνδεθηψλ 

κεγεζψλ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο ρψξεο ηεο νκάδαο θαη 

λα πξνσζεί κεγαιχηεξε ζχγθιηζε ζηε κέηξεζή ηεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν θίλδπλνο πνπ 

αλαπηπζζφηαλ κε ηαρχ ξπζκφ ήηαλ ν πηζησηηθφο θαη νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα νκνεηδή 
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πξνζέγγηζε ηεο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπληειεζηψλ 

ζηάζκηζεο, αλάινγα κε ηνλ αλαιακβαλφκελν κε θάζε ηνπνζέηεζε ή ρξεκαηνδφηεζε θίλδπλν, 

ηφζν γηα ηα εληφο φζν θαη γηα ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ησλ ηξαπεδψλ.  

Γεκηνπξγήζεθε έηζη θνηλή αληίιεςε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη πηνζέηεζε ελφο Γηεζλνχο πκθψλνπ (πλζήθεο) κε ζθνπφ ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δηεζλψο θαη ηελ απάιεηςε θάζε 

πεγήο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

αλάγθεο θαη ζηε κέηξεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θάζε ρψξαο.  

Απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη ε δεκνζηνπνίεζε, ην Γεθέκβξην ηνπ 1987, ελφο 

ζπκβνπιεπηηθνχ εγγξάθνπ κε ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Έπεηηα απφ κηα ζεηξά παξαηεξήζεσλ απφ 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, νξηζηηθνπνηήζεθε ηειηθά έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ ην 

νπνίν, αθνχ εγθξίζεθε απφ ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ ηεο «Οκάδαο ησλ 10», δφζεθε γηα εθαξκνγή 

ζηηο ηξάπεδεο. Απφ ην 1988 πνπ ήηαλ ην έηνο δεκνζίεπζεο ηνπ εγγξάθνπ γηα ηελ Κεθαιαηαθή 

Δπάξθεηα πηνζεηήζεθε ζηαδηαθά φρη κφλν απφ ηηο ρψξεο-κέιε ηεο νκάδαο ησλ δέθα, αιιά θαη 

απφ άιιεο ρψξεο, θπξίσο απφ ρψξεο κε ηξάπεδεο πνπ αζθνχζαλ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο.  

Σν επηέκβξην ηνπ 1993 αλαθνηλψζεθε φηη φιεο νη ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο 

Οκάδαο ησλ 10 κε δξαζηεξηφηεηεο ζηε δηεζλή αγνξά θάιππηαλ ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε 

απφ ην χκθσλν Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα. Βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πξψηνπ πκθψλνπ 

απνηειεί ε ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα θαιχπηνπλ δηαξθψο κηα ειάρηζηε θεθαιαηαθή 

απαίηεζε 8%. Ο ζπληειεζηήο απηφο έγηλε γλσζηφο σο Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο (Solvency 

Ratio) θαη έρεη ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηνλ αλαιακβαλφκελν 

πηζησηηθφ θίλδπλν.  ηελ αξρή, ν ζπληειεζηήο δηακνξθψζεθε απφ ην ιφγν ησλ Δπνπηηθψλ 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο πξνο ηα ζηαζκηζκέλα κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ), κε Γείθηε Φεξεγγπφηεηαο >= 8%. Γειαδή, ε 

πξψηε κέηξεζε ηνπ Γείθηε Φεξεγγπφηεηαο ζρεηηδφηαλ απνθιεηζηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν.  

Πνιινί φξνη γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα, νη νπνίνη ηέζεθαλ ην 1988, ζηε ζπλέρεηα 

ηξνπνπνηήζεθαλ ή βειηηψζεθαλ. Ζ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νδήγεζαλ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

ζηελ αλαζεψξεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Βαζηιείαο I, ε νπνία ζε ζπλέρεηα ηεο 

πξψηεο νλνκάζηεθε Βαζηιεία II (Balin, 2008). 
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3.2.3 Η Νέα ύκβαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (The New Basel Capital 

Accord, 16 January 2001- Basel II) 

 

 

Ο ηφηε πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, William J. McDonough, εηζήγαγε ηελ 

πξφηαζε γηα ηε λέα χκβαζε ε νπνία ζα αληηθαζηζηνχζε ηελ πξψηε ζεκεηψλνληαο:  

«Σν λέν πιαίζην ζθνπεχεη λα θέξεη πιεζηέζηεξα ηηο επνπηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο θηλδχλνπο θαη λα παξέρεη ζηηο Σξάπεδεο θαη ηνπο Διεγθηηθνχο 

Οξγαληζκνχο πνιιέο επηινγέο ζηελ εθηίκεζε ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο». Δπίζεο, 

πξφζζεζε φηη κε ηελ πξφηαζε ηεο Νέαο χκβαζεο, ε Δπηηξνπή πηζηεχεη φηη έρεη δεκηνπξγήζεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ελφο πιαηζίνπ Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηθαλνχ λα 

πξνζαξκνζζεί ζηηο λεφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ Οηθνλνκηθνχ πζηήκαηνο, ζην νπνίν ζα 

πξνζδψζεη επάξθεηα θαη αζθάιεηα. 

χκθσλα κε ηνλ William J. McDonough, oη απψηεξνη ζθνπνί ηεο Νέαο Πξφηαζεο γηα 

ηα ίδηα θεθάιαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Οη ηξάπεδεο θαη νη δαλεηδφκελνη ζα ππνινγίδνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη 

ξεαιηζκφ ην θεθάιαην πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο γηα ηνπο δεδνκέλνπο θηλδχλνπο 

πνπ αλαιακβάλνπλ.  

 Οη ζπλδπαζκνί θεθαιαίνπ θαη αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ ζα ειέγρνληαη θαη ζα 

αμηνινγνχληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο κε ηα ίδηα θξηηήξηα θαη πξφηππα πνπ ζα 

ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο θαη γηα φινπο ηνπο δαλεηδφκελνπο ελφο νξηζκέλνπ 

επηπέδνπ θηλδχλνπ. 

 Σφζν νη ηξάπεδεο φζν θαη νη δαλεηδφκελνη ζα έρνπλ ηζρπξφηεξν θίλεηξν αθελφο λα 

θαηαγξάθνπλ θαη λα εκθαλίδνπλ κε δηαθάλεηα ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα  θαη αθεηέξνπ 

λα δηαρεηξίδνληαη πην απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο. 

 ε ηνπηθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, ζα ππάξρεη κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία ζηε 

ζηάζκηζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ίζνη φξνη αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ δαλεηδνκέλσλ ηεο ίδηαο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ζα επλνεί έκκεζα εθείλεο ηηο ηξάπεδεο θαη εθείλνπο ηνπο 

δαλεηδφκελνπο, πνπ ζα βαζκνινγνχληαη πςειά ζηηο θιίκαθεο δηαβάζκηζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 
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3.2.3.1 Γνκή ηεο Βαζηιείαο II 

 

 

Σν θείκελν ηεο Βαζηιείαο II βαζίδεηαη ζε ηξείο αιιειέλδεηνπο ππιψλεο πνπ ζα εληζρχζνπλ 

ηελ νξζή πξαθηηθή Σξαπεδψλ θαη Διεγθηηθψλ Μεραληζκψλ:   

Α‟ Ππιψλαο (Pillar Η):Μεζνδνινγίεο ππνινγηζκνχ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηξαπεδψλ γηα ηελ θάιπςε θηλδχλσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ θαηαζεηψλ. ηνπο θηλδχλνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη: ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ή θίλδπλνο 

αζέηεζεο πιεξσκψλ (credit risk), ν θίλδπλνο αγνξάο (market risk) θαη ν ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο (operational risk). 

χκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο: «Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην 

ζα ελεξγνπνηήζεη ηηο ηξάπεδεο γηα λα βειηησζνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, κε ηε ρξήζε 

ζπλζεηφηεξσλ θαη πιένλ επαίζζεησλ επηινγψλ, κε απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ».     

Β‟ Ππιψλαο (Pillar II): Γηαδηθαζίεο επνπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ.  

Ζ λέα πλζήθε πξνηείλεη ελέξγεηεο, κε ηηο νπνίεο ηα Διεγθηηθά Όξγαλα ζα 

πηζηνπνηνχλ φηη θάζε Σξάπεδα έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ζα ζρεκαηίδνπλ πξνβιέςεηο αλάινγεο ηνπ 

επηπέδνπ ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ ηεο 

κεραληζκψλ. Απηέο νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζα πθίζηαληαη, ελ ζπλερεία, ηνλ έιεγρν ησλ 

Δπνπηηθψλ Οξγάλσλ, ηα νπνία επηβιέπνπλ θαη ειέγρνπλ ηηο ηξάπεδεο φρη κφλν γηα ηελ 

επάξθεηα ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ηεξνχλ, αιιά θαη γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαίσλ απηψλ. 

Γ‟ Ππιψλαο (Pillar III): Πεηζαξρία ηεο αγνξάο (Καλφλεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

επελδπηψλ γηα θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ ηξαπεδψλ, κε ζηφρν ηελ 

απμεκέλε δηαθάλεηα ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε management απφ ηελ 

αγνξά).  

Οπζηαζηηθά, έρνληαο σο ζθνπφ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα εληζρχεη ηελ 

πεηζαξρία ηεο αγνξάο. Πξφθεηηαη γηα κηα ελφηεηα δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηεο 

ηελ ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα πξνβαίλνπλ ζε δεκνζίεπζε αλαιπηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ -πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ- θαζψο επίζεο θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηνηθεηηθή δηάξζξσζε θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηνπο.   
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3.2.3.2 Βαζηιεία II θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Κξίζε 

 

 

Ζ πηζησηηθή θξίζε θαηάθεξε ηζρπξφ πιήγκα ζηελ αμηνπηζηία θαη πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο (ratings) ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο (rating agencies). 

Έηζη, αθνινπζνχλ πξνζπάζεηεο λέαο αλαζεψξεζεο ηεο Βαζηιείαο II κε έκθαζε ζηελ: 

 ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ηηηινπνηήζεσλ δαλείσλ θαη πηζησηηθψλ παξαγψγσλ, 

 αχμεζε θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ,  

 επηβνιή αλψηαηνπ δείθηε δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ηξαπεδηθψλ ηζνινγηζκψλ, 

 αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ (ΓΛΠ 39), 

 επηβνιή θαλφλσλ επνπηείαο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ.   

Σν 2007 φηαλ άξρηζε λα εθδειψλεηαη ε θξίζε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ 

πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ πνπ επιήγεζαλ είρε επαξθή θεθαιαηαθή επάξθεηα γεγνλφο ζην νπνίν 

ζπλέβαιε αλακθίβνια ε ελζσκάησζε απηψλ ησλ θξαηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο II». 

Όκσο, φπσο απνδείρηεθε, απηφ δελ απνηέιεζε εκπφδην νχηε γηα ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο νχηε 

γηα ηελ επέιεπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ εμαηηίαο ηεο. 

Όπσο επηζεκαίλεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, έλα απφ ηα βαζηθά αίηηα ηεο θξίζεο 

ήηαλ ν ππεξβνιηθφο δαλεηζκφο ησλ ηξαπεδψλ πνιιψλ θξαηψλ, ν νπνίνο έιαβε ρψξα ηφζν 

εληφο φζν θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ηξαπεδψλ. Έηζη, παξφηη, νη 

ζπληειεζηέο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απηψλ ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ ηζρπξνί, ε κφριεπζε νδήγεζε 

ζηε ζηαδηαθή δηάβξσζή ηνπο. Ο ππέξκεηξνο απηφο δαλεηζκφο ππήξμε, ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ, 

θαη σο απνηέιεζκα ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, 

θαζψο νη ηξάπεδεο, κε ζηφρν λα κεηψζνπλ ην θφζηνο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, πξνζέθπγαλ 

επξέσο ζε ηερληθέο «ξπζκηζηηθνχ αξκπηηξάδ» (“regulatory capital arbitrage”) θαη θπξίσο ζε 

«ππεξβνιηθή» ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ. 

Σαπηφρξνλα, απνδείρζεθε φηη πνιιέο ηξάπεδεο δελ δηέζεηαλ νχηε επαξθή απνζέκαηα 

ξεπζηφηεηαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηηο ηξάπεδεο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ θξίζε λα 

πξνζθχγνπλ ζηηο θεληξηθέο ηνπο ηξάπεδεο γηα ρξεκαηνδφηεζε κε ζπλέπεηα απηέο λα 

νδεγεζνχλ ζηελ πηνζέηεζε «κε ζπκβαηηθψλ λνκηζκαηηθψλ κέηξσλ» (“unconventional 

monetary policies”). 
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Δπίζεο, ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην δελ πεξηείρε θαλφλεο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο παξφηη ήηαλ εκθαλήο ε επηξξνή 

ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο θξίζεο. Αληίζεηα, ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα, ηδίσο εθφζνλ ν ππνινγηζκφο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα θάιπςε έλαληη ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γίλεηαη βάζεη ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο θηλδχλνπ ησλ 

ηξαπεδψλ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο ΗΗ»), θξίζεθε φηη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επηηείλεη ηελ πξνθπθιηθφηεηα, θαζψο δεκηνπξγεί θίλεηξν γηα ηηο ηξάπεδεο: 

 ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο λα εληζρχνπλ πεξαηηέξσ ηελ πηζησηηθή επέθηαζε, 

εθφζνλ νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ είλαη 

ραιαξφηεξεο, θαη  

 ζε πεξίνδν χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο λα πεξηνξίδνπλ ηε ρνξήγεζε δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ, εθφζνλ νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαζίζηαληαη απζηεξφηεξεο. 

πλέπεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, πνιιέο ηξάπεδεο δηεζλψο λα κελ είλαη ζε 

ζέζε λα απνξξνθήζνπλ ηηο δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θξίζε. ηελ θνξχθσζε ηεο δε, ην 

2008, νη αγνξέο άζθεζαλ πίεζε ζηηο ηξάπεδεο λα κεηψζνπλ ην δαλεηζκφ ηνπο κε απνηέιεζκα 

ηελ εθηεηακέλε πηψζε ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαζψο θαη ηελ αχμεζε ησλ 

δεκηψλ ηνπο, ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο 

ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ θαη δαλείσλ ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά. 

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ε «Βαζηιεία II» ζπλέβαιε ζε θάπνην βαζκφ ζηελ 

εθδήισζε ηεο θξίζεο θαη ηηο επαθφινπζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία θαη γηα ην ιφγν απηφ ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνρψξεζε ζηελ πηνζέηεζε λένπ 

δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

 

3.2.4 Βαζηιεία III: Η πην Πξόζθαηε Πξνηεηλόκελε Αλαζεώξεζε ηεο 

πλζήθεο ηεο Βαζηιείαο  

 

 

Έπεηηα απφ πνιχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηελ Διβεηία, θεληξηθνί ηξαπεδίηεο θαη 

αμησκαηνχρνη ησλ 27 ρσξψλ- κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή 

επνπηεία ζπκθψλεζαλ, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ζα θαηαζηεί 

ιηγφηεξν επάισηνο ζε ελδερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο. 
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Ζ λέα πκθσλία ζα αθνξά: 

 ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ. Με ηνπο λένπο θαλφλεο ηα θεθάιαηα Tier I (βαζηθφ θεθάιαην) ζα 

πεξηέρνπλ έλαλ απζηεξφηεξν νξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη θάπνηα απφ ηα 

ππάξρνληα Tier I θεθάιαηα ζα ζεσξεζνχλ αθαηάιιεια. 

 ηελ εηζαγσγή ελφο παγθφζκηνπ ειάρηζηνπ θνηλνχ επηπέδνπ ξεπζηφηεηαο γηα ηηο 

ηξάπεδεο κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, ην νπνίν ζα πεξηέρεη απαηηήζεηο γηα θεθαιαηαθή 

θάιπςε 30 εκεξψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα ζηεξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξν 

καθξνπξφζεζκε ξεπζηφηεηα. 

 ηελ εηζαγσγή ζπλεπψο ελφο πνζνζηνχ κφριεπζεο, αιιά θαη κεραληζκψλ 

παξαθνινχζεζεο γηα φιεο ηηο δηεζλψο ελεξγέο ηξάπεδεο. 

 ηελ ελίζρπζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ έθζεζε ζε πηζησηηθφ 

θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξάγσγα, ηα repos θαη ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 ηελ εηζαγσγή κέηξσλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ην ρηίζηκν θεθαιαηαθψλ ππιψλσλ 

αζθαιείαο ζηηο θαιέο πεξηφδνπο, επί ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί ην ζχζηεκα λα ζηεξηρηεί 

ζε πεξηφδνπο έληαζεο. 

 Δπίζεο, ηελ πξνψζεζε πεξηζζφηεξσλ πξνβιέςεσλ πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηηο 

πξνζδνθψκελεο δεκίεο, πνπ απνδίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δεκίεο κε κεγαιχηεξε 

δηαθάλεηα θαη εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν πξν-θπθιηθέο ζε ζρέζε κε ην κνληέιν 

θαηαζθεπήο πξνβιέςεσλ πνπ ηζρχεη ζήκεξα. 

Δηδηθφηεξα, νη δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο III» κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

 ζηε κία ζα ππάξρνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο ζην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ δειαδή ζηε «Βαζηιεία 

II», θαη  

 ζηελ άιιε ζα ππάξρνπλ δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο εληάζζνληαη «θαηλνηφκα 

ζηνηρεία» είηε κηθξν-πξνιεπηηθήο είηε καθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ.     
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3.2.4.1 Σξνπνπνηήζεηο ζην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην 

 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ηξνπνπνίεζε πνπ επέξρεηαη ζην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο Βαζηιείαο αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ αθνξά αλακθηζβήηεηα 

ηνλ νξηζκφ ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε επηδηψθεη ηελ 

ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο, κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

(αξλεηηθψλ) εκπεηξηψλ πνπ αληιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα απνξξνθήζνπλ, κέζσ 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο, δεκίεο απφ ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηέζεθαλ. 

Δπίζεο, επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηεο θάιπςεο ησλ ηξαπεδψλ έλαληη ηεο έθζεζήο ηνπο 

ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο (εληφο θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ), φπσο γηα παξάδεηγκα, εμσ-ρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα κέζα, ζπκθσλίεο 

πψιεζεο θαη επαλαγνξάο, θαη δάλεηα γηα ηελ αγνξά θηλεηψλ αμηψλ θαη ζέζεσλ ζε παξάγσγα 

κέζα. 

 

 

3.2.4.2 «Καηλνηόκα ηνηρεία» 

 

 

3.2.4.2.1 Νένη Καλόλεο Μηθξν-Πξνιεπηηθήο Ρπζκηζηηθήο Παξέκβαζεο  

 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο III» θαζηεξψλεηαη έλαο απιφο ζπληειεζηήο κφριεπζεο ν 

νπνίνο δελ βαζίδεηαη ζηνλ θίλδπλν (δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ, δελ ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηέο θηλδχλνπ), θαη ζα εθαξκφδεηαη 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

Δπηπξφζζεηα, θαζηεξψλνληαη γηα πξψηε θνξά ζε δηεζλέο επίπεδν δχν ζπληειεζηέο 

ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ (liquidity ratios): έλαο βξαρπρξφληνο, ν «ζπληειεζηήο θάιπςεο 

ξεπζηφηεηαο» (liquidity coverage ratio) θαη έλαο καθξνρξφληνο, ν «ζπληειεζηήο θαζαξήο 

ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο» (net stable funding ratio). 
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3.2.4.2.2 Καλόλεο Μαθξν-πξνιεπηηθήο Ρπζκηζηηθήο Παξέκβαζεο  

 

 

Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην πεξηέρεη εηδηθέο δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ρξνληθήο δηάζηαζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, δειαδή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνθπθιηθφηεηαο. 

ην πιαίζην απηφ, νη ηξάπεδεο θαινχληαη: 

 λα δεκηνπξγνχλ, ζε νκαιέο πεξηφδνπο, «θεθαιαηαθφ απφζεκα γηα ιφγνπο 

ζπληήξεζεο» (“capital conservation buffer”), 

 λα δεκηνπξγνχλ, ζε πεξηφδνπο ππεξβνιηθήο πηζησηηθήο επέθηαζεο, «αληηθπθιηθφ 

(θεθαιαηαθφ) απφζεκα» (“countercyclical buffer”), 

 λα ζρεκαηίδνπλ δπλακηθέο πξνβιέςεηο (“forward-looking provisions”) βάζεη ησλ 

αλακελφκελσλ δεκηψλ απφ ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, θαη 

 λα θαιχπηνληαη έλαληη ηεο ππεξβνιηθήο θπθιηθφηεηαο ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

ηνπο απαηηήζεσλ. 

Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθιαδηθήο δηάζηαζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ 

θηλδχλνπ δελ θαζηεξψλνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο. Όκσο, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο νξηζκέλνη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ θαζηεξψλνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξαπεδψλ 

έλαληη ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, ζα έρνπλ ζεηηθή ζπκβνιή θαη ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο δηάζηαζεο 

ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. 

Οη λένη θαλφλεο ζα εθαξκνζηνχλ ζηαδηαθά απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 έσο ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2019. Ζ Δπηηξνπή Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο απαηηεί πιένλ απφ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα λα έρνπλ ίδηα θεθάιαηα πνπ ζα αλέξρνληαη ζην 7% ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο, θαζψο θαη πεξαηηέξσ 2,5% «πξνθχιαμε» πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζε κειινληηθά ηεζη. Οη ηξάπεδεο πνπ δελ ζα θαηνξζψζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο φξνπο, 

δελ ζα κπνξνχλ λα θαηαβάιινπλ κέξηζκα, αλ θαη δελ ζα ππνρξεσζνχλ λα απμήζνπλ ην 

θεθάιαην ηνπο. Οη πξνζδηνξηζκνί ηνπ ηί νξίδεηαη σο θεθάιαην θαη κέγεζνο ξίζθνπ έρνπλ 

επίζεο γίλεη πην απζηεξνί. 

Ο πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη πξφεδξνο ηεο νκάδαο 

δηαπξαγκάηεπζεο, Εαλ Κισλη Σξηζέ (Jean-Claude-Trichet), ραξαθηήξηζε ηε πκθσλία 

«ζεκειηψδε ελίζρπζε ησλ δηεζλψλ θεθαιαηνπρηθψλ θαλφλσλ…Ζ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε 

καθξνπξφζεζκε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη αλάπηπμε ζα είλαη νπζηαζηηθή», ελψ 
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εμέθξαζε θαη ηελ πεπνίζεζε ηνπ φηη νη ακεξηθαληθέο αξρέο ζα πηνζεηήζνπλ πιήξσο ην λέν 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο.      

 

 

3.3 Σν πκβνύιην Υξεκαηνπηζηωηηθήο ηαζεξόηεηαο  

 

 

Σν πκβνχιην Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Financial Stability Board-FSB) είλαη έλαο 

δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ παξαθνινπζεί θαη θάλεη ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ηδξχζεθε κεηά ηε ζχλνδν ηεο G-20
2
  ζην Λνλδίλν ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2009 σο δηάδνρνο ηνπ Φφξνπκ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηεο G-20, ηα κέιε ηνπ Φφξνπκ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο(FSF) θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Δίλαη βαζηζκέλν ζηε 

Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο. 

 

 

3.3.1 Η δεκηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Υξεκαηνπηζηωηηθήο ηαζεξόηεηαο 

 

 

Σν πκβνχιην Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Υ) πξνέθπςε απφ ην Φφξνπκ γηα ηε 

Υξεκαηνπηζησηηθή ηαζεξφηεηα (FSF), κηα νκάδα ππνπξγείσλ νηθνλνκηθψλ, θεληξηθψλ 

ηξαπεδηηψλ  θαη δηεζλψλ  ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ.  

Σν FSF είρε ηδξπζεί ην 1999 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, κεηά απφ ζπδεηήζεηο κεηαμχ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηέο θεληξηθψλ 

                                                      

2 Ζ Οκάδα ησλ Δίθνζη πην Αλαπηπγκέλσλ Οηθνλνκηψλ ηνπ Κφζκνπ (G20) δεκηνπξγήζεθε ην 1999, κε 

πξσηνβνπιία ηεο Οκάδαο ησλ Δπηά Ηζρπξφηεξσλ Οηθνλνκηψλ ηνπ Κφζκνπ (G7), κε ζηφρν ην λέν απηφ θφξνπκ 

λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηε δηακφξθσζε ησλ δηεζλψλ απνθάζεσλ ηηο κεγάιεο ππφ αλάπηπμε ρψξεο φπσο είλαη ε 

Βξαδηιία, ε Ρσζία, ε Κίλα θαη ε Ηλδία. 

Απνηειείηαη απφ 19 ρψξεο, ζπλ ηελ Δ.Δ. ηελ G20 κεηέρνπλ νη: Αξγεληηλή, Απζηξαιία, Βξαδηιία, Καλαδάο, 

Κίλα, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηλδία, Ηλδνλεζία, Ηηαιία, Ηαπσλία, Μεμηθφ, Ρσζία, ανπδηθή Αξαβία, Νφηηνο Αθξηθή, 

Νφηηνο Κνξέα, Σνπξθία, Μεγάιε Βξεηαλία, νη ΖΠΑ θαη ε Δ.Δ. 
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ηξαπεδψλ ηεο G-7, θαζψο θαη κηαο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Σν FSF δηεπθφιπλε ηε 

ζπδήηεζε θαη ηε ζπλεξγαζία γηα επνπηεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζπλαιιαγέο 

θαη γεγνλφηα. Σν FSF δηνηθνχληαλ απφ κηα κηθξή γξακκαηεία πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ Σξάπεδα 

Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο. ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ FSF 

πεξηιακβάλνληαη πεξίπνπ δψδεθα έζλε, πνπ ζπκκεηέρνπλ κέζσ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

ηνπο, νηθνλνκηθά ππνπξγεία θαη ηκήκαηα, θαη ξπζκηζηηθνί θνξείο θηλεηψλ αμηψλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ: νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Ηαπσλία, ε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαιιία, ε 

Ηηαιία, ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Οιιαλδία θαη δηάθνξεο άιιεο βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο, 

θαζψο θαη πνιινί δηεζλείο νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί. ηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο G20 ζηηο 15 

Ννεκβξίνπ 2008, ζπκθσλήζεθε φηη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ FSF ζα επεθηαζεί γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, φπσο ε Κίλα. Ζ ζχλνδνο ηεο G-20 ζην Λνλδίλν ην 

2009 απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη ην δηάδνρν ηνπ FSF, ην πκβνχιην Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο(FSB). Σν FSB πεξηιακβάλεη κέιε ηεο G20 πνπ δελ ήηαλ κέιε ηνπ FSF. 

Σν Φφξνπκ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, ζπλαληήζεθε ζηε Ρψκε ζηηο 28-29 

Μαξηίνπ 2008, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ. Σα κέιε ζπδήηεζαλ 

ηηο ηξέρνπζεο πξνθιήζεηο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, θαη ηηο  δηάθνξεο επηινγέο 

πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο απφ απηφ ην ζεκείν πνπ είλαη ζήκεξα θαη κειινληηθά. 

Καηά ηε ζπλάληεζε απηή, ην FSF ζπδήηεζε γηα ηελ παξάδνζε κηαο έθζεζεο ζηνπο ππνπξγνχο 

νηθνλνκηθψλ ηεο G7 θαη ζηνπο Γηνηθεηέο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008. Ζ 

έθζεζε πξνζδηφξηδε βαζηθέο αδπλακίεο πνπ νθείινληαη ζηε ζεκεξηλή αλαηαξαρή ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, θαη πξνηείλεη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αγνξάο θαη ηε ζεζκηθή 

αλζεθηηθφηεηα. ην FSF ζπδεηήζεθαλ εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν (ΓΝΣ) θαη ζηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) φζνλ 

αθνξά ηα θξαηηθά επελδπηηθά ηακεία (ΚΔΣ). Σν ΓΝΣ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα ΚΔΣ γηα λα 

πξνζδηνξίζεη κηα ζεηξά απφ εζεινληηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο, θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηε δηαθπβέξλεζε, ζε ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη ζηε δηαθάλεηαο ησλ 

ΚΔΣ(Sovereign Wealth Funds-SWFs). ηηο 12 Απξηιίνπ 2008, ην FSF παξέδσζε έθζεζε 

ζηνπο ππνπξγνχο νηθνλνκηθψλ ηεο G7 πνπ δίλεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Απηέο είλαη ζε πέληε ηνκείο: 

 Δλίζρπζε ηεο επνπηείαο ηεο πξνιεπηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ, ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ θηλδχλνπ. 

 Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

 Αιιαγέο ζην ξφιν θαη ηηο ρξήζεηο ησλ αμηνινγήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 
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 Δλίζρπζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ αξρψλ ζε θηλδχλνπο 

 Ηζρπξέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

Ζ FSB αληηπξνζσπεχεη ηελ πξψηε κεγάιε δηεζλή ζεζκηθή θαηλνηνκία ησλ εγεηψλ ηεο 

G-20. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ Tim Geithner ην έρεη 

πεξηγξάςεη σο «ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλαο ηέηαξηνο ππιψλαο» ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο. ην FSB έρνπλ αλαηεζεί κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά 

θαζήθνληα, κε ηα νπνία αζρνιείηαη παξάιιεια ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα, θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ. Οη εγέηεο ηεο Οκάδαο ησλ 

Δίθνζη (G-20) βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαη αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ ηεο αγνξάο ππνζρέζεθαλ 

ζηε ζχλνδν θνξπθήο ζην Πίηζκπνπξγθ ην 2009 λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα εμαζθαιηζηεί 

βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε ηζρπξή θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε κεζνπξφζεζκα. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ, έζεζαλ ζε εθαξκνγή πιαίζην γηα ηζρπξή, βηψζηκε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε. 

Ζ ξαρνθνθαιηά ηνπ πιαηζίνπ απηνχ είλαη κηα πνιπκεξήο δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη G-20 

ρψξεο, πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Έρνπλ, επίζεο, δεζκεπηεί ζε κηα «ακνηβαία αμηνιφγεζε» 

ηεο πξνφδνπ ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ θνηλψλ ζηφρσλ, πνπ γίλεηαη κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ακνηβαίαο αμηνιφγεζεο, ή MAP(Mutual Assessment Process). Μεηά απφ αίηεκα 

ησλ G-20, ην ΓΝΣ πξνβιέπεη ηελ ηερληθή αλάιπζε γηα λα αμηνινγήζνπλ πψο νη πνιηηηθέο ησλ 

κειψλ ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο-θαη αλ, ζπιινγηθά, κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ησλ 

G-20.  

 

 

3.4  Διιεληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ειιεληθή θεθαιαηαγνξά.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ (Δ.Κ. 

ΝΠΓΓ.) κε ίδηνπο πφξνπο, ε νξγαλσηηθή ηεο δηάξζξσζε, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγία 

ηεο νξίδνληαη θπξίσο απφ ηνπο Νφκνπο 1969/91, 2166/93, 2396/96 ην ΠΓ 25/2003 θαη ην 

Ν.3340/2005 θαη ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη απνιαχεη 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο 
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Κεθαιαηαγνξάο δελ βαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νη δε πφξνη ηεο πξνέξρνληαη απφ 

ηέιε θαη εηζθνξέο πνπ βαξχλνπλ ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο 

Δπηηξνπήο ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο απνιαχνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πξνζσπηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, δεζκεπφκελα κφλνλ απφ ην λφκν θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο θαη δελ 

εθπξνζσπνχλ ηνπο θνξείο πνπ ηνπο πξφηεηλαλ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ππνβάιιεη 

έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο θαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαιείηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο 

ην ρξφλν απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ ελεκεξψλεη γηα ζέκαηα 

ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απνηειεί κία απφ ηηο ηξείο αξρέο πνπ ειέγρνπλ ηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Δηαηξίεο ζηελ Διιάδα, νη άιιεο δχν είλαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ε 

νπνία ειέγρεη ηηο ηξάπεδεο) θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο (ην νπνίν ειέγρεη ηηο Αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο).  

Λφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο, βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο νπνίαο είλαη νη ειεγθηέο, 

πνιιέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ην έξγν ησλ 

ειεγθηψλ. 

 

 

3.4.1 Οη Αξκνδηόηεηεο-ηόρνη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

 

 

Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο εθδίδεη δηάθνξεο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο δειαδή, απνθάζεηο ζεζκηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

νκαιφηεηαο ηεο αγνξάο, ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγψλ θαη 

εθθαζάξηζεο, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηελ θεθαιαηαγνξά θαη ζηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηεο θεθαιαηαγνξάο. 
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Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα ζέηεη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη λα ιακβάλεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

Ζ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθήο θεθαιαηαγνξάο θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ 

επνπηηθφ νηθνδφκεκα θαζνξίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (Investment Services Directive 93/22/EEC ή ISD), θχξηνο ζθνπφο 

ηεο νπνίαο είλαη ε δηακφξθσζε πιαηζίνπ γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εληαίαο Δπξσπατθήο αγνξάο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

 

3.4.2 Οη Δπνπηεπόκελνη Φνξείο  

 

 

ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πεξηιακβάλνληαη νη 

Αλψλπκεο Υξεκαηηζηεξηαθέο Δηαηξίεο (Α.Υ.Δ.) θαη νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Παξνρήο 

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (Α.Δ.Π.Δ.Τ.), νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ (Α.Δ.Γ.Α.Κ.), νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ (Α.Δ.Δ.Υ.), νη 

Αλψλπκεο Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Α.Δ.Δ.Α.Π.) θαη νη Αλψλπκεο 

Δηαηξίεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο (Α.Δ.Δ.Γ.). Οη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ επνπηεχνληαη επίζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο σο πξνο ηε 

ηήξεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα λνκηκφηεηαο ησλ 

πξάμεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ. Σα κέιε δηνηθεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ θνξέσλ ππφθεηληαη ζε 

επνπηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κε ην λφκν 

3152/2003 επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ κεηαθέξζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θνξείο πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο νη νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη νη θνξείο εθθαζάξηζεο, φπσο ε Αγνξά Αμηψλ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ε Αγνξά Παξαγψγσλ Υ.Α., θαη ε Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα ΑΔ σο 

θνξέαο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ επί θηλεηψλ αμηψλ θαη επί παξαγψγσλ 

αιιά θαη ηα ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο επελδπηψλ θαη δηαζθάιηζεο ζπλαιιαγψλ, φπσο ην 

πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην θαη ην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην. 
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Βαζηθφ κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιφηεηαο ζηελ θεθαιαηαγνξά είλαη ε ζέζπηζε 

θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πνπ θαιχπηεη φινπο ηνπο θνξείο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο δηακεζνιάβεζεο: Κψδηθα Γενληνινγίαο Α.Δ.Π.Δ.Τ. 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ), Κψδηθαο 

Γενληνινγίαο Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ (Α.Δ.Γ.Α.Κ. θαη Α.Δ.Δ.Υ.) θαη Καλνληζκφο Απνδνρψλ. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ 

φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαηά ηε δηελέξγεηα 

δεκνζίσλ πξνζθνξψλ θαη ηελ εηζαγσγή θηλεηψλ αμηψλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά. 

 

 

3.4.3 Κπξώζεηο   

 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα επηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 

(επίπιεμε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, αθαίξεζε άδεηαο) ζε επνπηεπφκελα 

λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ παξαβαίλνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηελ θεθαιαηαγνξά. 

Ζ Δπηηξνπή επίζεο αξκφδηα γηα ηελ ππνβνιή εγθιήζεσλ πξνο ηηο εηζαγγειηθέο αξρέο 

φηαλ δηαπηζηψλεη παξαβάζεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο πνπ έρνπλ πνηληθφ 

ραξαθηήξα. Σν είδνο ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ θαζψο θαη ην χςνο ησλ επηβαιιφκελσλ 

πξνζηίκσλ θαζνξίδεηαη ζηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο λνκνζεζίαο. 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απνηειεί εζληθή επνπηηθή αξρή θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζπλάπηεη δηκεξείο θαη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε άιιεο επνπηηθέο αξρέο γηα ηελ αληαιιαγή 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. Δίλαη 

ελεξγφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ηεο Κεθαιαηαγνξάο 

(Committee of European Securities Regulators - C.E.S.R.) θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Δπηηξνπψλ Κεθαιαηαγνξάο - IOSCO).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΓΙΔΘΝΗ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ 

 

 

4.1 Η ύλζεζε ηνπ Παγθόζκηνπ Υξεκαηνπηζηωηηθνύ πζηήκαηνο 

 

 

Σν παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα (Global Financial System-GFS) είλαη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ζεζκνχο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο πνπ 

ελεξγνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ζε αληίζεζε κε εθείλα πνπ δξνπλ ζε εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. 

Οη θχξηνη θνξείο είλαη ηα παγθφζκηα ζεζκηθά φξγαλα, φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν (International Monetary Fund), ε Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ(Bank for 

International Settlements) , εζληθνί νξγαληζκνί θαη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, γηα παξάδεηγκα, 

θεληξηθέο  ηξάπεδεο θαη ππνπξγεία νηθνλνκηθψλ , ηδησηηθά ηδξχκαηα πνπ ελεξγνχλ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα, π.ρ., ηξάπεδεο θαη hedge funds, θαη πεξηθεξεηαθά ηδξχκαηα π.ρ., ε 

Δπξσδψλε. 

Οη πην ζεκαληηθνί δηεζλείο νξγαληζκνί είλαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν(ΓΝΣ-

IMF) , ε Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank)θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ(ΠΟΔ-

WTO): 

 Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν δηαηεξεί ινγαξηαζκφ δηεζλνχο ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν ΓΝΣ ελεξγεί σο δαλεηζηήο έζραηεο αλάγθεο γηα ηα κέιε πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, π.ρ., λνκηζκαηηθή θξίζε, πξνβιήκαηα 

πιεξσκψλ, φηαλ ππάξρνπλ ειιείκκαηα θαη ρξένο. Ζ ζπκκεηνρή βαζίδεηαη ζε 

πνζνζηψζεηο, ή ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ κηα ρψξα παξέρεη ζην ηακείν ζε ζρέζε κε ην 

ξφιν ηεο ζην δηεζλέο εκπνξηθφ ζχζηεκα. 

 Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε, λα αλαιακβάλεη 

πηζησηηθφ θίλδπλν ή λα πξνζθέξεη επλντθνχο φξνπο γηα έξγα αλάπηπμεο θπξίσο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ην επηηχρνπλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
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 Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ δηαθαλνλίδεη εκπνξηθέο δηαθνξέο  θαη 

δηαπξαγκαηεχεηαη δηεζλείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ζε γχξνπο ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ (π.ρ. 

ν Γχξνο ηεο Νηφρα 2001). 

Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ, θαη ν δηαθπβεξλεηηθφο 

νξγαληζκφο γηα ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Έρεη δχν επηθνπξηθά φξγαλα πνπ 

είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απφ κφλνη ηνπο - ε 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία, θαη ην πκβνχιην Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο(Financial Stability Board). 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κηα ζεκαληηθή νξγάλσζε είλαη ην Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ 

Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο θαη 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο ηνπ θφζκνπ. 

 

 

4.1.1Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (International Monetary Fund) 

 

 

Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ηδξχζεθε ζηηο 27.12.1945 ζηελ Οπάζηλγθηνλ DC, φηαλ 39 

θπβεξλήζεηο πνπ εθπξνζσπνχζαλ ην 80% ηνπ θεθαιαίνπ, ππέγξαςαλ ηε πλζήθε πνπ είρε 

πξνπαξαζθεπαζηεί ζηε Γηεζλή Ννκηζκαηηθή θαη Υξεκαηνδνηηθή πλδηάζθεςε ζην Μπξέηνλ 

Γνπληο (ΖΠΑ), 1 Ηνπιίνπ 1944. Ζ έδξα ηνπ ΓΝΣ είλαη ζηελ Οπάζηλγθηνλ, ζην έδαθνο ηεο 

ρψξαο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο.  

θνπνχο ηνπ ΓΝΣ απνηεινχλ ε  πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο λνκηζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ε 

ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κε ηε βνήζεηα:  

 κηαο δηαδηθαζίαο νκαιήο πξνζαξκνγήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, 

 δηεζλψλ δηαβνπιεχζεσλ ζε πεξηπηψζεηο κείδνλνο ζεκαζίαο αιιαγψλ ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο πξαθηηθέο, θαη  

 πξνζπάζεηαο άξζεο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ ην ΓΝΣ έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε απφ ηα άξζξα 

ηεο πκθσλίαο λα κεηέρεη κε άιια κέιε ζε ζπλαιιαγέο επί ζπλαιιάγκαηνο, ρξπζνχ θ.ιπ., 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζεη κε δαλεηζκφ ηνπο δηθνχο ηνπ πφξνπο ή ηα ζπλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηα ησλ ρσξψλ-κειψλ πνπ κεηέρνπλ ζηνλ Λνγαξηαζκφ Δηδηθψλ Σξαβεθηηθψλ 

Γηθαησκάησλ (Special Drawing Rights-SDR). 
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Σν πκβνχιην ησλ Γηνηθεηψλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα δέρεηαη λέα κέιε κε φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Σακείν. πκκεηνρή ζην Σακείν απνηειεί πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο 

ζηε Γηεζλή Σξάπεδα Αλαζπγθξνηήζεσο θαη Αλαπηχμεσο. 

Οη ηξείο θχξηεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ΓΝΣ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ηνπ ζθνπψλ είλαη: 

1. ε ζπληήξεζε κηαο δηαξθνχο λνκηζκαηηθήο δηάζθεςεο ζηηο ηαθηηθέο εηήζηεο ζπλφδνπο 

ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Γηνηθεηψλ, φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νινθιεξσκέλεο 

δηαβνπιεχζεηο ζε λνκηζκαηηθά θαη ζπλαιιαγκαηηθά δεηήκαηα, 

2. ε δηάζεζε, θαηφπηλ αηηήζεσο, εκπεηξνγλσκφλσλ γηα παξνρή ζπκβνπιψλ θαη βνήζεηα 

ησλ κειψλ ζηελ επίιπζε ρξεκαηνδνηηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαη 

3. ε δηάζεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηνπ απνζεκάησλ, ππφ θαηάιιειεο δηαζθαιίζεηο, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε βξαρπρξφλησλ δπζρεξεηψλ ζηα ηζνδχγηα εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ. 

ε φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ην Σακείν επηδεηεί λα βνεζήζεη ηα κέιε ηνπ λα 

βξνπλ πξαθηηθέο ιχζεηο ζηα ζπλαιιαγκαηηθά ηνπο πξνβιήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ζπλεξγαζίαο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηα άξζξα ηεο ηδξπηηθήο ζπκθσλίαο. Σν Σακείν δηαηεξεί 

εθηεηακέλν πξφγξακκα ηερληθήο βνήζεηαο κε απνζηνιέο θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ ζε πνιιά 

κέξε ηνπ θφζκνπ θαη παξνρή κειεηψλ, εθζέζεσλ θαη δεκνζηεπκάησλ επί δηεζλψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ ζεκάησλ. Έρεη ζπκβνπιεχζεη ρψξεο ζε ζέκαηα αιιαγήο ησλ ηζνηηκηψλ, ζε 

ζέκαηα ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ζε ζέκαηα λνκηζκαηηθήο, πηζησηηθήο θαη 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ηηο δηεζλήο πιεξσκέο. 

Σν Σακείν πσιεί εμσηεξηθφ ζπλάιιαγκα ζηηο ρψξεο-κέιε ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, ε δε αγνξάδνπζα ρψξα πιεξψλεη ζε εζληθφ λφκηζκα. Ζ επέθηαζε ηεο δηεζλνχο 

ξεπζηφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πεγή απηή πεξηνξίδεηαη ζην βαζκφ πνπ γίλεηαη 

εμφθιεζε απηψλ. Απφ ην 1952 θαη έπεηηα επηλνήζεθαλ πνιιέο κέζνδνη γηα ηελ βνήζεηα ησλ 

κειψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ πξνζσξηλέο δπζθνιίεο ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ. Ζ 

αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ θαη νη δηαδνρηθέο θξίζεηο πιεξσκψλ 

δεκηνχξγεζαλ δήηεζε γηα πξφζζεηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάιπςε ησλ δηεζλψλ ειιεηκκάησλ. 

ηελ εηήζηα ζχλνδν ηνπ 1969 απνθαζίζηεθε ε δηεχξπλζε ηεο δηεζλνχο ξεπζηφηεηαο 

κε ηελ εηζαγσγή ησλ Δηδηθψλ Σξαβεθηηθψλ Γηθαησκάησλ. Σν κέζν απηφ, εχθακπην απφ ηε 

θχζε ηνπ, αχμεζε κφληκα ηελ πξνζθνξά δηεζλνχο ξεπζηφηεηαο. Σα SDR αχμεζαλ 

νπζηαζηηθά ηα κεξίδηα ησλ ρσξψλ-κειψλ ρσξίο πξφζζεηεο ζπλεηζθνξέο ζε ρξπζφ ή εζληθφ 

λφκηζκα. Ζ θαηαλνκή ηνπο έγηλε κε βάζε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην ΓΝΣ. Σα SDR 
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κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ κέρξη 

πνζνζηνχ 70% ζε έλα θπιηφκελν πεληαεηέο δηάζηεκα. 

Οη ζπνπδαηφηεξεο πεξηνδηθέο εθδφζεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ είλαη: ε 

«Δηήζηα Έθζεζε», ε «Δηήζηα Έθζεζε επί ησλ πλαιιαγκαηηθψλ Πεξηνξηζκψλ», ην 

ηξηκεληαίν πεξηνδηθφ «Υξεκαηνδφηεζε θαη Αλάπηπμε» (Development and Finance), ην 

πεξηνδηθφ «Staff papers» (άξζξα ηνπ πξνζσπηθνχ), θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ «Δπεηεξίδα ηνπ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ», ζηηο «Γηεζλείο 

Υξεκαηνπηζησηηθέο ηαηηζηηθέο» θ.α.  

 

 

4.1.1.1.Δληάζεηο γηα ηελ Πνιηηηθή ηνπ ΓΝΣ 

 

 

Οη επηπηψζεηο ησλ δαλείσλ πνπ παξέρεη ην ΓΝΣ απνηεινχλ αληηθείκελν εθηεηακέλνπ 

δεκφζηνπ δηαιφγνπ. Όζνη δηαθσλνχλ κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ΓΝΣ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα δάλεηα 

επηηξέπνπλ ζηηο ρψξεο-κέιε λα εθαξκφδνπλ ξηςνθίλδπλε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζην εζσηεξηθφ 

γλσξίδνληαο φηη κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ ζην ΓΝΣ. Απηφ ην δίρηπ αζθαιείαο, ππνζηεξίδνπλ 

νη επηθξηηέο, θαζπζηεξεί αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο θαη δεκηνπξγεί καθξνπξφζεζκε 

εμάξηεζε. Τπνζηεξίδνπλ επίζεο φηη ην ΓΝΣ ιεηηνπξγεί σο ζσζίβην γηα ηνπο δηεζλήο 

ηξαπεδίηεο πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη επηζθαιή δάλεηα, ελζαξξχλνληαο ηνπο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ αθφκε πην ξηςνθίλδπλεο δηεζλείο επελδχζεηο. 

Δπηπιένλ, νη επηθξηηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνιηηηθή ηνπ ΓΝΣ δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο. Οη θαζνξηζκέλνη, απζηεξνί φξνη ρνξήγεζεο δαλείσλ 

επηβξαδχλνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, βαζαίλνπλ θαη επηκεθχλνπλ ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

θξίζεηο, απνβαίλνληαο ζε βάξνο θπξίσο ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο 

ρνξεγνχληαη δάλεηα. 
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4.2 Οη Γηεζλείο Οίθνη Αμηνιόγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ιθαλόηεηαο 

  

 

ην δηεζλή νηθνλνκηθή ζθελή ππάξρνπλ δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο φπσο: Standard & Poor‟s, 

Fitch Ratings, Moody‟s νη νπνίνη αμηνινγνχλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα εηαηξηψλ 

(Σξαπεδψλ, Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ, Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ, Δπελδπηηθψλ Σξαπεδψλ), ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, αιιά θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ.    

Ζ εμακεληαία έθζεζε ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα 

(Global Financial Stability Report) αλαθέξεη φηη νη αμηνινγήζεηο ησλ δηεζλψλ νίθσλ είλαη 

ελζσκαησκέλεο ζε θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζία πνπ θαζνξίδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ 

επελδπηηθέο εηαηξίεο ή ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο, κε ζπλέπεηα νη αιιαγέο ησλ αμηνινγήζεσλ 

ηνπο γηα ην αμηφρξεν ησλ ρσξψλ λα πξνθαινχλ καδηθέο πσιήζεηο ή αγνξέο ρξενγξάθσλ πνπ 

απνζηαζεξνπνηνχλ ηηο αγνξέο. 

Δπίζεο, ε έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ(2010) δηαπηζηψλεη φηη 

ζπλέβαιαλ ζηελ αζηάζεηα ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο νη αμηνινγήζεηο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο νίθνπο (credit rating agencies).   

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη, φηη ζηηο 16 επηεκβξίνπ 2008 πνπ ε 4
ε
 επελδπηηθή 

ηξάπεδα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο (Lehman Brothers) θαηέζεζε αίηεζε γηα 

ππαγσγή ζην άξζξν 11 ηνπ ακεξηθάληθνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, αμηνινγνχληαλ ζεηηθά απφ 

ηνπο δηεζλήο νίθνπο κε αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ΑΑΑ.  

Ζ έθζεζε πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην δήηεκα: 

Πξψηνλ, νη Κπβεξλήζεηο λα θαηαξγήζνπλ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζπλδένπλ πσιήζεηο 

ή αγνξέο ρξενγξάθσλ κε ηηο απνθάζεηο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Σν ίδην ζπληζηάηαη θαη γηα 

ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ γηα ηελ ελερπξίαζε 

ρξενγξάθσλ, αιιά θαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο επελδπηηθψλ ηακείσλ, κε εμαίξεζε ηνπο 

κηθξφηεξνπο επελδπηέο θαη επελδπηηθά ηακεία. 

Γεχηεξνλ, νη αξρέο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα πηέζνπλ ηνπο 

νίθνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζεκάησλ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ. 

Σξίηνλ, νη νίθνη πξέπεη λα απνζαξξπλζνχλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εμνκαιχλνπλ 

ρξνληθά ηε δηαδηθαζία ππνβάζκηζεο ηνπ αμηφρξενπ, εθφζνλ νχησο ή άιισο ε αλάιπζή ηνπο 

νδεγεί ζε κία ηέηνηα απφθαζε. 
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Σέηαξηνλ, νη ρψξεο πξέπεη λα παξέρνπλ έγθαηξα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα 

ηελ αλάιπζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηνπο νίθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δπλεηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαθέξεη ε έθζεζε, ην ΓΝΣ 

ελζαξξχλεη ηηο ρψξεο λα εηνηκάζνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ κία θαηάζηαζε πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ (fiscal risk statement). 

Σα πξνβιήκαηα ησλ νίθσλ ππνγξακκίδνπλ ηελ αμία ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ κεξνιεςηψλ. Γελ ππάξρεη κηα μεθάζαξε ιχζε αιιά ζα 

βνεζνχζε πξνο ην θαιχηεξν αλ ππήξρε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη ιίγν πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζκφο ζηε δηαδηθαζία ησλ αμηνινγήζεσλ.  

 

 

4.3 Η Γηαδηθαζία Lamfalussy 

 

 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2000, κε αθεηεξία ηε δηαπίζησζε φηη ε ππάξρνπζα θαλνληζηηθή θαη 

λνκνζεηηθή δνκή απνηεινχζε εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζέζε ησλ επξσπατθψλ 

αγνξψλ θηλεηψλ αμηψλ ζηνλ αληαγσληζκφ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ ζπλέζηεζε επηηξνπή ζνθψλ ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ βαξφλνπ Alexandre 

Lamfalussy γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο. 

Ζ επηηξνπή πξφηεηλε κηα ζεηξά κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ πνπ βαζίδνληαη ζε έλα 

πξφηππν ηεζζάξσλ επηπέδσλ πνπ είλαη έθηνηε γλσζηφ σο «Γηαδηθαζία Lamfalussy». 

Σα ηέζζεξα επίπεδα ηεο Γηαδηθαζίαο Lamfalussy είλαη ηα εμήο: 

 Δπίπεδν 1: Θέζπηζε λνκνζεζίαο- πιαηζίνπ 

Μεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην εγθξίλνπλ καδί 

ηε λνκηθή πξάμε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαπφθαζεο. 

 Δπίπεδν 2: Λεπηνκεξή κέηξα εθαξκνγήο (εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο) 

ρεδηαζκφο κέηξσλ εθαξκνγήο ζην πιαίζην ηνπ πεξηζσξίνπ πνπ νξίζηεθε ζην επίπεδν 

1 θαη έγθξηζή ηνπο επί ηε βάζεη ηεο ηξνπνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο επηηξνπνινγίαο κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ηερληθψλ επηηξνπψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ζθνπφ. 

Καηά ην ζηάδην απηφ ε Δπηηξνπή κεξηκλά ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη εληαηηθή αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη εμαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη δεφλησο 

ππφςε ηα ζπκθέξνληά ηνπ. 
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Με ηε κεηαξξχζκηζε ηεο επηηξνπνινγίαο ην έηνο 2006 ηθαλνπνηείηαη ην ζεκειηψδεο 

αίηεκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα κεγαιχηεξν δεκνθξαηηθφ έιεγρν ησλ κέηξσλ ηνπ 

επηπέδνπ 2. Σν Κνηλνβνχιην ην ζεψξεζε απηφ απαξαίηεην δηφηη ζην πιαίζην ηεο 

επηηξνπνινγίαο ζπλέβαηλε φιν θαη πην ζπρλά λα ζεζπίδνληαη φρη κφλν εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο, 

αιιά θαη κέηξα πνπ απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπληζηνχλ παξέκβαζε ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο βαζηθήο λνκηθήο πξάμεο. 

ηελ νπζία ε κεηαξξχζκηζε θαζηεξψλεη εθηφο απφ ηηο ηξεηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο 

επηηξνπνινγίαο θαη κηα ηέηαξηε δηαδηθαζία (θαλνληζηηθή δηαδηθαζία κε έιεγρν) ζηελ νπνία 

ην Κνηλνβνχιην απνθηά δηθαίσκα ιφγνπ θαηά ηε ζέζπηζε εθηειεζηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Πξηλ απφ ηε κεηαξξχζκηζε εηζήρζεζαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ην Κνηλνβνχιην ζηηο 

βαζηθέο λνκηθέο πξάμεηο νη επνλνκαδφκελεο ξήηξεο ιήμεο ηζρχνο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

πεξηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο λα εθδίδεη εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο. Ζ ξήηξα 

πξνέβιεπε φηη απηέο νη αξκνδηφηεηεο εθπλένπλ ηέζζεξα έηε κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ πιαίζην ζην επίπεδν 1 εθφζνλ ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην δελ 

παξαηείλνπλ ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 Δπίπεδν 3: Δθαξκνγή ησλ κέηξσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ επηπέδσλ 

Οη επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ (CESR, CEBS, CEIOPS) ζπληνλίδνπλ ηε ζπλεπή θαη 

εληαία εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ζηα επίπεδα 1 θαη 2 ζηα θξάηε κέιε κε ηε 

δεκηνπξγία πξνδηαγξαθψλ θαη θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ηεο 

επνπηηθήο πξαθηηθήο ζηελ επξσπατθή αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Δπίπεδν 4: Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ  

ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε Δπηηξνπή ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ 

επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο. Απηφ νλνκάδεηαη επίπεδν 4 ηεο δηαδηθαζίαο Lamfalussy. 

ηφρνο ηεο θαζηέξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη, λα απινπζηεπζεί θαη λα 

επηηαρπλζεί ε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 

δειαδή, λα εληζρπζεί ην επξσπατθφ πιαίζην θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα.  

Σνλ Μάξηην ηνπ 2002, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ελέθξηλε ηε δηαδηθαζία Lamfalussy 

γηα ηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ κε ζηφρν ηελ εκπξφζεζκε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο (Financial Service Action Plan, FSAP). 

Ζ MiFID απνηέιεζε ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο κέηξν πνπ πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηηο Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπεξεζίεο (FSAP) ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ νινθιήξσζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα.  
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Υσξίο λα ππνηηκάηαη ζην ειάρηζην ε ζεκαζία ησλ ππνινίπσλ κέηξσλ πνπ 

πηνζεηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ FSAP ζηνλ ηνκέα ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ε ζεκαζία ηεο MiFID 

είλαη θαζνξηζηηθή ζην κέηξν πνπ επεξεάδεη ηαπηφρξνλα ηηο ηξεηο ζεκειηψδεηο παξακέηξνπο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θεθαιαηαγνξψλ: 

1. ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο, 

2. ηνπο επελδπηέο, θαη 

3. ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. 

 

 

4.3.1 Σα Απνηειέζκαηα ηεο Γηαδηθαζίαο Lamfalussy 

 

 

Οη θαηλνηνκίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα «δηαδηθαζίαο Lamfalussy» αλαδεηθλχνληαη ζε 

πνιιά επίπεδα: 

Πξψηνλ, ε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία απαηηεί πιένλ πνιχ ιηγφηεξν ρξφλν, εηδηθά αλ 

ιεθζεί ππφςε ην πιήζνο ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ κε ην λέν πιαίζην. ην παξάδεηγκα ηεο 

MiFID, ην 2004 πηνζεηήζεθε ε βαζηθή λνκηθή πξάμε, δχν ρξφληα αξγφηεξα είραλ 

νινθιεξσζεί ηα εθηειεζηηθά κέηξα, θαη ην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο ελζσκαηψζεθε ζηα θξάηε 

κέιε έλα ρξφλν κεηά (ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 2007). 

Γεχηεξνλ, νη ηερληθνχ ραξαθηήξα δηαηάμεηο ησλ βαζηθψλ λνκηθψλ πξάμεσλ 

εμεηδηθεχνληαη πιένλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην «επίπεδν 2» ηεο 

δηαδηθαζίαο Lamfalussy κε ηε κνξθή εθηειεζηηθψλ κέηξσλ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ 

αλαζεψξεζή ηνπο φηαλ ρξεηαζηεί θαη ζην κέγεζνο πνπ ζα ρξεηαζηεί, κε ζχληνκεο δηαδηθαζίεο. 

Σξίηνλ, ηδηαίηεξα ελεξγή είλαη πιένλ ε ζεζκνζεηεκέλε αλάκεημε ησλ εζληθψλ 

επνπηηθψλ/ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ησλ θεθαιαηαγνξψλ ζηα θξάηε κέιε, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηα 

εθηειεζηηθά κέηξα φζν θαη ζην «επίπεδν 3» ηεο δηαδηθαζίαο Lamfalussy κε ηελ έθδνζε 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ζπζηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ 

Αγνξψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Κηλεηψλ Αμηψλ  (CESR).  

Ζ αλάκεημε ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ, κε ην ζπληνληζκφ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

CESR, ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο MiFID ζε φια ηα 

θξάηε κέιε ζε θαζεζηψο ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ αιιά θαη ζηε δηαζθάιηζε πςεινχ 
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βαζκνχ πξνζηαζίαο ηνπ επελδπηή κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ζε φια ηα θξάηε κέιε. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, ζπνπδαία είλαη ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο πνπ αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία Lamfalussy, ζε φια ηα ζηάδηά ηεο, κε ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο, νη νπνίνη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, αιιά θαη λα πξνεηνηκάδνληαη έγθαηξα γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο απαηηήζεηο. 

ην πιαίζην απηφ, θαη παξά ηηο επηθπιάμεηο πνπ ππάξρνπλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

«ππεξξχζκηζε» ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ε Δπξψπε, 

ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην θαηλφκελν ηεο ππεξξχζκηζεο δελ απνδίδεηαη νχηε κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηε δηαδηθαζία Lamfalussy. Αληίζεηα, ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία έρεη ζπληειέζεη 

νπζηαζηηθά: 

  ζηελ εμνξζνινγηθνπνίεζε ηεο επξσπατθήο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο, 

  ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ επνπηηθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, θαη 

  ζην ζπληνληζκφ ηεο νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ζηα θξάηε κέιε. 

ε θάζε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία, ε νπνία έρεη πξνβιεθζεί λα 

επαλεμεηάδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη νη φπνηεο αηέιεηεο 

παξαηεξνχληαη θαη λα εκπινπηίδεηαη δηαξθψο. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002 ην πκβνχιην απνθάζηζε λα επεθηείλεη ηε δηαδηθαζία 

Lamfalussy ζε νιφθιεξν ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο ΔΔ, δειαδή θαη ζηηο ηξάπεδεο, ηνλ 

αζθαιηζηηθφ ηνκέα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ζπληάμεηο. 

Οη ηερληθέο επηηξνπέο πνπ ζπζηάζεθαλ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, απνηεινχληαη απφ 

πςειφβαζκνπο εθπξνζψπνπο ησλ εζληθψλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ ππφ ηελ εγεζία ηεο 

Δπηηξνπήο θαη έρνπλ κφλν ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο εθηειεζηηθέο 

δηαηάμεηο. Ζ εξγαζία απηψλ ησλ ηερληθψλ επηηξνπψλ ραξαθηεξίδεηαη επηπέδνπ 2 ηεο 

δηαδηθαζίαο Lamfalussy. 

Με ηε δηαδηθαζία Lamfalussy ζπζηάζεθαλ θαη επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ επνπηείαο, ηε ζπλεπή εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο 

λνκνζεζίαο κέζσ ηεο ζέζπηζεο πξνηχπσλ θαη θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ θαη ηε ζχγθιηζε ησλ 

επνπηηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ επξσπατθή αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ εξγαζία 

απηψλ ησλ επηηξνπψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ραξαθηεξίδεηαη επηπέδνπ 3. 

Οη επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ απνηεινχληαη απφ πςειφβαζκα κέιε ησλ εζληθψλ 

επνπηηθψλ αξρψλ. Δθηφο απηνχ, ζηελ επηηξνπή ηξαπεδηθήο επνπηείαο αλήθνπλ θαη 

εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. 

ηνλ  παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη επηηξνπέο ηνπ επηπέδνπ 2 θαη 3:   



 

 

 

63 

Σνκέαο: Σερληθέο επηηξνπέο (επίπεδν 2) Δπηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ 

(επίπεδν 3) 

Κηλεηέο αμίεο Δπξσπατθή επηηξνπή θηλεηψλ αμηψλ 

(European Securities Committee, ESC) 

Δπξσπατθή επηηξνπή 

ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ησλ 

αγνξψλ θηλεηψλ αμηψλ 

(Committee of European 

Securities Regulators, 

CESR) 

Σξαπεδηθφο ηνκέαο Δπξσπατθή επηηξνπή ηξαπεδψλ (European 

Banking Committee, EBC) 

Δπηηξνπή επξσπατθψλ 

αξρψλ ηξαπεδηθήο επνπηείαο 

(Committee of European 

Banking Supervisors, CEBS) 

Αζθαιηζηηθφο 

ηνκέαο θαη 

επαγγεικαηηθέο 

ζπληάμεηο 

Δπξσπατθή επηηξνπή αζθαιίζεσλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζπληάμεσλ (European 

Insurance and Occupational Pensions 

Committee, EIOPC) 

Δπηηξνπή επξσπατθψλ 

επνπηηθψλ αξρψλ 

αζθαιίζεσλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζπληάμεσλ 

(Committee of European 

Insurance and Occupational 

Pensions Supervisors, 

CEIOPS) 

Πίνακας 1: Οι Επιηροπές ηης Διαδικαζίας Lamfalussy 

 

 

4.4 Σν Πεξηερόκελν ηεο Οδεγίαο MiFID 

 

 

Ζ MiFID εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δηακεζνιαβνχλησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

θνξέσλ, δειαδή: 

 ζηηο θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή 

αζθνχλ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

 (ελ κέξεη), ζηα θνηλνηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή 

αζθνχλ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , 
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 (ελ κέξεη επίζεο), ζηηο θνηλνηηθέο εηαηξίεο δηαρείξηζεο εθφζνλ απηέο παξέρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο, θαη 

 ζηηο ξπζκηδφκελεο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα θξάηε κέιε. 

Δηδηθέο δηαηάμεηο ηζρχνπλ επίζεο γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηηο ζπγαηξηθέο κε 

θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηα θξάηε κέιε. 

 

 

 

4.4.1 Σα Απνηειέζκαηα ηεο Δθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο MiFID 

 

 

Με ηε MiFID επήιζαλ ηέζζεξηο θχξηεο αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Κνηλφηεηαο: 

1. Γηεπξχλζεθε ην θάζκα ηφζν ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη επελδπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνιακβάλνπλ ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, φζν θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ε παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ επί ησλ νπνίσλ 

επηηξέπεη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε. Δηδηθφηεξα, θαζηεξψζεθαλ δχν λέεο επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο, επηπξνζζέησο ησλ ήδε πθηζηάκελσλ, ηεο παξνρήο επελδπηηθψλ 

ζπκβνπιψλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο Πνιπκεξνχο Μεραληζκνχ Γηαπξαγκάηεπζεο. 

Δπίζεο, ζηελ έλλνηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ εληάρζεθαλ ηα παξάγσγα κέζα 

επί εκπνξεπκάησλ θαη ηα παξάγσγα κέζα γηα ηε κεηαθχιηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

2. Καηαξγήζεθε ν θαλφλαο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά 

θαη θαζηεξψζεθαλ θαλφλεο ζρεηηθά κε: 

 ηηο ξπζκηδφκελεο αγνξέο, 

 ηνπο πνιπκεξείο κεραληζκνχο δηαπξαγκάηεπζεο , θαη 

 ηε ζπζηεκαηηθή εζσηεξηθνπνίεζε κέζσ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο επηρείξεζεο 

επελδχζεσλ. 

Όπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο MiFID ήηαλ ε 

ζέζπηζε ελφο ζπλνιηθνχ ξπζκηζηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ λα δηέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί πςειή πνηφηεηα ζηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ επελδπηψλ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε αθεξαηφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. 
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Γηα ηα ρξεκαηηζηήξηα, ε θαηάξγεζε ηνπ θαλφλα ζπγθέληξσζεο (concentration rule) 

ζπλεπάγεηαη ηδίσο: 

 ηελ είζνδν λέσλ παηθηψλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε επξχηεξσλ ζπλεξγαζηψλ (π.ρ. Project 

Turquoise), 

 ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ, θαη 

 ηελ ελνπνίεζε αγνξψλ γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

Γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ε θαηάξγεζε ηνπ θαλφλα ζπγθέληξσζεο, κεηαμχ άιισλ: 

 δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο Πνιπκεξψλ Μεραληζκψλ 

Γηαπξαγκάηεπζεο θαη επξείαο ρξήζεο ηεο ζπζηεκαηηθήο ή κε εζσηεξηθνπνίεζεο, θαη 

 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ (π.ρ. 

ζπκβνπιεπηηθψλ θαη άιισλ). 

3. Με ηε MiFID επηβιήζεθαλ, επίζεο, επηπιένλ ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε: 

 ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο, 

 ηνπο θαλφλεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο πνπ πξέπεη ηεξνχληαη θαηά ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βέιηηζηεο εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ 

πειαηψλ, θαη 

 ηηο απαηηήζεηο δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη 

4. Σέινο, ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο είλαη  ε δηάθξηζε πνπ θαζηεξψζεθε κε ηε MiFID κεηαμχ: 

 ηδησηψλ επελδπηψλ (ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη απφιπηε πξνζηαζία), 

 επαγγεικαηηψλ επελδπηψλ (ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη πεξηνξηζκέλε πξνζηαζία), θαη 

 επηιέμηκσλ αληηζπκβαιιφκελσλ (ζηνπο νπνίνπο δελ παξέρεηαη θακία ζρεδφλ 

πξνζηαζία). 

Δλ θαηαθιείδη, νη επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο MiFID είλαη ζεκαληηθέο ηφζν ζε 

φ,ηη αθνξά ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο 

απμεκέλεο επζχλεο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηε Γηνίθεζε ησλ θνξέσλ παξνρήο επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ε ζπκκφξθσζε θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Αθφκα, απνηειεί κεγάιε 

πξφθιεζε ε αλακελφκελε ελίζρπζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ αληαγσληζκνχ, εηδηθά φζνλ αθνξά ην 

ελδερφκελν παξνρήο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δηαπξαγκάηεπζεο απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιια θξάηε κέιε, πξφθιεζε πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ηειηθά πξνο φθεινο 

ηεο αγνξάο θαη ησλ επελδπηψλ. 

ηηο 24 Ννεκβξίνπ 2010, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην πηνζέηεζαλ 

ηξείο Καλνληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ζεζκνζεηήζεθαλ, θαη‟ αληηζηνηρία, νη ηξείο θαινχκελεο 

«Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο Αξρέο» (European Supervisory Authorities) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κηθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ θνξέσλ παξνρήο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οη ηξείο αξρέο είλαη νη εμήο: 

1. ε «Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ» (European Banking Authority, EBA) ζχκθσλα κε 

ηνλ Καλνληζκφ ΔΚ 1093/2010, 

2. ε «Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ» (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΚ 1094/2010, θαη 

3. ε «Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ» (European Securities and Markets 

Authority, ESMA) ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΚ 1095/2010.   

Οη ηξείο λενζπζηαζείζεο Αξρέο πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ κε Καλνληζκνχο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, δηαδέρζεθαλ ηηο ηξείο «Δπηηξνπέο 

Lamfalussy» νη νπνίεο είραλ ζεζκνζεηεζεί κε Απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

είραλ ηδξπζεί ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ζχκθσλα κε πξνηάζεηο ηεο «έθζεζεο 

Lamfalussy» ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2001 (Final Report of the Committee of Wise Men on the 

regulation of  European Securities markets).   

1. Ζ EBA απνηειεί λφκηκν δηάδνρν (“legal successor”) ηεο CEBS, 

2. Ζ ESMA απνηειεί λφκηκν δηάδνρν ηεο  CESR, θαη 

3. EIOPA απνηειεί λφκηκν δηάδνρν ηεο CEIOPS. 

 

 

4.5 Η Γεκηνπξγία ηνπ Δπξωπαϊθνύ πκβνπιίνπ πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ 

(European Systemic Risk Board) 

 

  

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ) ηδξχζεθε κε βάζε δχν θαλνληζκνχο 

πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζηηο 16.12.2010 δειαδή κηα κέξα κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

1. ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1092/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε καθξνπξνιεπηηθή επίβιεςε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
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ζπζηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ, θαη 

2. ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1096/2010 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αλάζεζε εηδηθψλ 

θαζεθφλησλ ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ. 

χκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ), είλαη έλα λέν αλεμάξηεην φξγαλν, αξκφδην γηα ηε 

καθξνπξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ΔΔ θαη έρεη ηα εμήο 

θαζήθνληα: 

1. λα θαζνξίδεη, λα ζπγθεληξψλεη θαη λα αλαιχεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απνζηνιή ηνπ, 

2. λα πξνζδηνξίδεη θαη λα ηεξαξρεί ηνπο ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο, 

3. λα εθδίδεη πξνεηδνπνηήζεηο φηαλ νη ζπζηεκηθνί θίλδπλνη ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί,  

4. λα εθδίδεη ζπζηάζεηο γηα επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο φζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

έρνπλ εληνπηζηεί θαη 

5. λα παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηηο ζπζηάζεηο.  

ην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, ην ΔΚ ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Δπξσπατθφ 

χζηεκα Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο (ΔΥΔ). πγθεθξηκέλα, ζα παξέρεη ζηηο 

Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο Αξρέο (ΔΔΑ) ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζπζηεκηθνχο 

θηλδχλνπο πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

Αληίζηνηρα, νη ΔΔΑ πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ην ΔΚ, παξέρνληαο εηδηθφηεξα ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ΔΚ θαη 

εμαζθαιίδνληαο ηε ζσζηή παξαθνινχζεζε ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ. 

Δπίζεο, ην ΔΚ ζα ζπλεξγάδεηαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ην ΓΝΣ θαη ην πκβνχιην 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, θαζψο θαη κε ηνπο εθηφο ηεο ΔΔ θνξείο πνπ είλαη 

αξκφδηνη γηα ζέκαηα καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο. 

 

 

4.5.1 Η εκαζία ηνπ πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ  

 

 

Κάζε Κεληξηθή Σξάπεδα αλά ηνλ θφζκν ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ηεο. ηελ ΔΔ, ην ΔΚΣ ζπκβάιιεη ζηελ εθ 
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κέξνπο ησλ αξκφδησλ αξρψλ νκαιή άζθεζε πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνιεπηηθή 

επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ηδηαίηεξα κεηά ηελ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ε αλάγθε γηα θαιχηεξε 

θαη πην νινθιεξσκέλε παξαθνινχζεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ 

αιιειεμαξηήζεσλ ηνπ κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνθάιπςε ζεκαληηθέο 

αλεπάξθεηεο, ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ φζν θαη 

ζηελ αλαγλψξηζε βαζηθψλ εππαζεηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Απφ πιεπξάο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο επηθεληξσλφκαζηε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα σο ζχλνιν, ζε αληίζεζε κε ηελ επνπηεία κεκνλσκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ νπφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ε έλλνηα ηεο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηεία είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν. Ο ζπζηεκηθφο απηφο θίλδπλνο, κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη είηε απφ ηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, είηε απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο ή θαη απφ ηνπο αγσγνχο πνπ δηαζπλδένπλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

 

 

4.5.2 Η πκκεηνρή ηεο Δπξωπαϊθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) ζην ΔΚ 

 

  

Βάζεη ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο3, αλαηίζεηαη ζηελ ΔΚΣ ην θαζήθνλ λα 

εμαζθαιίδεη ηελ ππεξεζία γξακκαηείαο ηνπ ΔΚ θαη ζπλεπψο λα παξέρεη αλαιπηηθή, 

ζηαηηζηηθή, δηνηθεηηθή θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ζην ΔΚ. χκθσλα κε ηελ 

πξνηεηλφκελε λνκνζεζία, ε απνζηνιή ηεο γξακκαηείαο ηνπ ΔΚ πεξηιακβάλεη, 

ζπγθεθξηκέλα, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΔΚ, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηνπ ΔΚ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ αλαιχζεσλ, αμηνπνηψληαο επίζεο ηηο 

ηερληθήο θχζεσο ζπκβνπιέο ησλ Δζληθψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, 

ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν ζην ΔΚ ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο γηα καθξνπξνιεπηηθά ζέκαηα θαη ηελ 

                                                      

 3 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1096/2010 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάζεζε εηδηθψλ 

θαζεθφλησλ ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ. 
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ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ ηνπ γεληθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο δηεπζχλνπζαο επηηξνπήο θαη ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ηερληθήο επηηξνπήο. 

Σν ΔΚ επσθειείηαη απφ ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ησλ ΔζλΚΣ θαη ησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ, ηδίσο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζπκβνπιεπηηθή ηερληθή επηηξνπή πνπ 

ζπζηάζεθε σο ηκήκα ηεο δνκήο ηνπ ΔΚ. Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή παξέρεη ζπκβνπιέο θαη 

ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ζέκαηα ηερληθήο θχζεσο πνπ άπηνληαη ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΚ. 

ηε γλψκε πνπ εμέδσζε ζρεηηθά κε απηέο ηηο πξνηάζεηο, ε ΔΚΣ δήισζε φηη επηθξνηεί 

ζε γεληθέο γξακκέο ην πξνηεηλφκελν λνκηθφ πιαίζην γηα ην ΔΚ θαη φηη είλαη έηνηκε λα 

ζπλδξάκεη ην ΔΚ θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ππεξεζία γξακκαηείαο ηνπ ΔΚ. Δπηπιένλ, ην 

ΔΚ επσθειείηαη απφ ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε φισλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο ΔΔ ζε 

καθξννηθνλνκηθά, ρξεκαηνπηζησηηθά θαη λνκηζκαηηθά ζέκαηα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

κειψλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΚΣ ζην Γεληθφ πκβνχιην ηνπ ΔΚ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

ΔΚΣ θαη ηνπ ΔΚΣ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΚ δελ αιινηψλεη ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνπ 

ΔΚΣ βάζεη ηνπ άξζξνπ 127 ηεο πλζήθεο, δειαδή ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

ηηκψλ. 

Ζ ίδξπζε ηνπ ΔΚ θαζψο θαη ην θαζήθνλ ηεο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο εθ 

κέξνπο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, ηα νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε εξεπλεηηθνχ έξγνπ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε απηή, ην Γεληθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ ελέθξηλε ην 

Μάξηην ηνπ 2010 ηελ ίδξπζε ηνπ Γηθηχνπ ηνπ ΔΚΣ γηα ηε Μαθξνπξνιεπηηθή Έξεπλα. 

θνπφο ηνπ ελ ιφγσ εξεπλεηηθνχ δηθηχνπ είλαη ε δηεμαγσγή έξεπλαο πάλσ ζε 

ελλνηνινγηθά πιαίζηα, ππνδείγκαηα θαη εξγαιεία ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηε καθξνπξνιεπηηθή 

επνπηεία ζηελ ΔΔ θαη ε αληαιιαγή ησλ ζρεηηθψλ πνξηζκάησλ. Ζ απνζηνιή ηνπ δηθηχνπ 

θαιχπηεη ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο έξεπλαο: 

1. ηα ππνδείγκαηα πνπ ζπλδένπλ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο 

ηεο νηθνλνκίαο (macro-financial models), 

2. ηα ζπζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ηνπο δείθηεο ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, θαη   

3. ηνπο θηλδχλνπο κεηάδνζεο δπζκελψλ επηδξάζεσλ. 

Σν βαζηθφ έξγν ην δηθηχνπ ζπλίζηαηαη ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, εξγαζηήξηα θαη 

ζπλέδξηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε εξεπλεηέο εθηφο ηνπ ΔΚΣ). Έλα 

πξψην ζπλέδξην κε ζέκα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ 

ΔΚΣ, ην Center for Economic Policy Research θαη ην Center for Financial Studies, 

θηινμελήζεθε απφ ηελ ΔΚΣ ην επηέκβξην ηνπ 2010. Σν δίθηπν ζα παξνπζηάζεη ηα 

πνξίζκαηά ηνπ ην 2012. 
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4.6 Η Γεκηνπξγία ηνπ Δπξωπαϊθνύ πζηήκαηνο Υξεκαηνπηζηωηηθήο 

Δπνπηείαο (European System of Financial Supervision) 

 

 

Οη «ηξείο Αξρέο», πνπ φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, είλαη θπξίσο αξκφδηεο γηα ηε κηθξν-

πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ θνξέσλ παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην «Δπξσπατθφ 

πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ», ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηε καθξν-πξνιεπηηθή 

επίβιεςε ηνπ επξσπατθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπγθξνηνχλ ην «Δπξσπατθφ 

χζηεκα Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο» (ΔΥΔ), ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα δηαζθαιίδεη 

ηελ επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ .   

Μεηά ηελ παξαιίγν θαηάξξεπζε ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηνλ 

Οθηψβξην 2008, αλαηέζεθε ζε νκάδα ηξαπεδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

Jacques de Larosière, πξψελ επηθεθαιή ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, λα εμεηάζεη 

ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Οη πξνηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο  de Larosière, εμεηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ησλ 

Βξπμειιψλ ηεο 18
εο

  θαη 19
εο

 Ηνπλίνπ 2009, φπνπ θαηαδείρζεθε «ε αλάγθε βειηίσζεο ησλ 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο επνπηείαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ 

Δπξψπε αιιά θαη ζηνλ θφζκν» θαη επηπιένλ παξαηέζεθε εληνιή ζηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη 

ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε ζεζκνζέηεζε ελφο Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο.  

 

 

4.6.1 Οη Γύν Ππιώλεο ηνπ Δπξωπαϊθνύ πζηήκαηνο Υξεκαηνπηζηωηηθήο 

Δπνπηείαο 

 

 

1. Ο πξψηνο ππιψλαο είλαη ε καθξν-πξνιεπηηθή επίβιεςε ηνπ επξσπατθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία έρεη αλαηεζεί ζην ΔΚ. 

2. Ο δεχηεξνο ππιψλαο είλαη ε κηθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ θνξέσλ παξνρήο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. 
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Δδψ, ην ΔΥΔ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν «δίθηπν εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

επνπηηθψλ αξρψλ» (Καλνληζκφο 1093/2010, 9
ν
 ζεκείν ηνπ αηηηνινγηθνχ, α‟ εδάθην), 

ηξηψλ επηπέδσλ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ: 

 νη εζληθέο αξρέο ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηε κηθξν-πξνιεπηηθή 

επνπηεία ησλ θνξέσλ παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, 

 νη ηξείο επξσπατθέο Αξρέο, ζην θπξίαξρν φξγαλν ησλ νπνίσλ εθπξνζσπνχληαη νη σο 

άλσ εζληθέο αξρέο, θαη  

 ε Μεηθηή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη Πξφεδξνη ησλ «ηξηψλ Αξρψλ».    

Δπίζεο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ επίβιεςε ηνπ επξσπατθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο καθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο 

πηνζεηήζεθαλ θαη νη εμήο θαλνληζκνί: 

 ν Καλνληζκφο ΔΚ 1092/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 

ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ «Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ, ΔΚ» 

(European Systemic Risk Board, ESRB) θαη 

 ν Καλνληζκφο ΔΚ 1096/2010 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αλάζεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ 

ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) γηα φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΚ.  

Οη παξαπάλσ Καλνληζκνί ζπληεινχλ ζηελ ζηαδηαθή κεηνπζίσζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

«Έθζεζεο de Larosière» ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2009, ε νπνία είρε εθπνλεζεί θαη‟ εληνιή ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο (2007-2009) θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο πνπ 

δηέπεη ηφζν ηελ κηθξν-πξνιεπηηθή φζν θαη ηελ καθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο.   

 

 

4.7 Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Πξνωζνύλ ηελ ηαζεξόηεηα θαη 

Απνηειεζκαηηθόηεηα Πιεξνθόξεζεο 

 

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαζηεξψλνπλ έλα πιαίζην αξρψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ινγηζηηθήο θαη ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαιχπηνληαο έλα κεγάιν πιήζνο 

πεξηπηψζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ, άιιεο πξαθηηθά ζπλεζηζκέλεο θαη ζηε ρψξα καο θαη άιιεο 

ζπάληεο ζε εκάο. 
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Σα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα δελ παχνπλ λα ππφθεηληαη ζε ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο 

θαη βειηηψζεηο ηδίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ(απφ ην 1995 θαη κεηά). 

Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλάιεςε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ελφο έξγνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ έηζη ψζηε λα απνηειέζνπλ ηελ θνηλή ινγηζηηθή γιψζζα ε νπνία ζα βνεζήζεη ζηε 

δηαζπλνξηαθή εηζαγσγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ έθδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ (κεηνρέο, 

εηαηξηθά νκφινγα) ζηηο δηεζλείο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2004 θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 2005, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε κηα ζεηξά απφ λέα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), ηξνπνπνηήζεηο ηζρπφλησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ), θαζψο θαη Γηεξκελείεο, πνπ εθδφζεθαλ, αληίζηνηρα, απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting Standards Board – 

IASB) θαη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (International Financial Reporting 

Interpretations Committee – IFRIC). 

Με ηνλ Ν. 3301/2004 επήιζαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία κε ηελ νπνία 

θαζηεξψζεθε ε ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ (ζε αηνκηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ (ζε αηνκηθή βάζε). Όζνλ αθνξά ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηα ινηπά 

επνπηεπφκελα απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο λνκηθά πξφζσπα, ηα ΓΛΠ πηνζεηήζεθαλ απφ 

ηελ 1.1.2005. ηαδηαθά, ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κεηαβνιέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Μεηαβνιέο 

νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ηνπο ζρεηηθνχο επνπηηθνχο δείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ινγηζηηθά 

ζηνηρεία, θπξίσο ην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ 

θίλδπλν αγνξάο. Πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο επηπηψζεηο απηέο θαη ηδίσο 

φζεο νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αθνινπζνχκελε κέρξη ζήκεξα 

ινγηζηηθή πξαθηηθή, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη νη αληίζηνηρεο επνπηηθέο αξρέο ησλ άιισλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ), θαη εηδηθφηεξα ηνπ ΓΛΠ 19, ην νπνίν αθνξά ηηο αζθαιηζηηθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, εθηηκάηαη φηη ζα επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κηθξνχ αξηζκνχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα 

νπνία έρνπλ ήδε απνθαζίζεη αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, ελψ ε αλαπξνζαξκνγή αμίαο 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κε βάζε ηα ΓΛΠ ζα αληηζηαζκίζεη –ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο- ηε 

κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
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4.8 Μέηξα Υξεκαηνπηζηωηηθήο ηαζεξόηεηαο  ηεο  Διιεληθήο Οηθνλνκίαο-

Σειεπηαίεο εμειίμεηο  

 

 

Με ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο, θαηαηέζεθε ηελ 1.9.2011 ζηε Βνπιή ην 

λνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα.   

Σν ζρέδην λφκνπ έρεη ηίηιν: «Δληζρπκέλα κέηξα επνπηείαο θαη εμπγίαλζεο ησλ 

Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ – Ρχζκηζε ζεκάησλ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ραξαθηήξα – Κχξσζε ηεο 

χκβαζεο Πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

χκθσλα κε ην ππνπξγείν, ην λνκνζρέδην απηφ εληζρχεη ην πιαίζην επνπηείαο θαη 

ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ελψ παξάιιεια ζεζπίδεη θαη κέηξα 

εμπγίαλζεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο έλαληη ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ.  

Δηδηθφηεξα, ην πξψην κέξνο ηνπ λνκνζρεδίνπ πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηε λνκνζεζία 

πνπ δηέπεη ηελ επνπηεία θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνθεηκέλνπ ε ρψξα 

λα ελαξκνληζηεί κε αλάινγεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο άιισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο ΔΔ, 

φπσο είλαη ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία, ε Βξεηαλία θαη ε Ηξιαλδία, θαζψο θαη κε ηα πνξίζκαηα 

ηεο ζρεηηθήο δηαβνχιεπζεο πνπ δηνξγάλσζε ε Κνκηζηφλ. 

χκθσλα κε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην λνκνζρέδην εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηδίσο ησλ κηθξφηεξσλ ηξαπεδψλ.  

Σν βαζηθφ ζρήκα πνπ εηζάγεη ην λνκνζρέδην πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα 

δηαρσξηζκνχ κηαο ηξάπεδαο κε ηε δεκηνπξγία κεηαβαηηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ππφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηελ ελίζρπζε ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

(ΣΥ) θαη ηνπ Σακείνπ Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ θαη Δπελδχζεσλ (ΣΔΚΔ). Με ην λνκνζρέδην 

κεηαθέξνληαη επίζεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηξεηο Οδεγίεο, πνπ εληζρχνπλ ηελ δηαθάλεηα 

ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά: 

 Ζ πξψηε Οδεγία αθνξά ηα «Ηδξχκαηα Ζιεθηξνληθνχ Υξήκαηνο» (π.ρ. εθδφηεο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ). 

 Ζ δεχηεξε Οδεγία αθνξά ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο θαη ηεο ρψξαο έδξαο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ππνθαηαζηήκαηα 
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ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιιε ρψξα θαη αλαπηχζζνπλ εθεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο. 

 Ζ ηξίηε Οδεγία αθνξά ην ζχζηεκα πιεξσκψλ θαη ηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκψλ 

αμηφγξαθσλ θαη παξνρήο δηαζπλνξηαθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αζθαιεηψλ. 

ε άιιν θεθάιαην ηνπ λνκνζρεδίνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο «ψζηε απηφ λα 

ιεηηνπξγεί κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, κέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ 

ζα επηηξέπνπλ ηνλ εμεηδηθεπκέλν θαη θαιχηεξν ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ειιεληθνχ 

Γεκνζίνπ». 

Δπίζεο πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, ηε θχξσζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

ζηε χλνδν Κνξπθήο ηεο Δπξσδψλεο ηεο 21
εο

 Ηνπιίνπ 2011. 

Ο λένο ξφινο ηνπ EFSF, φπσο ηνλίδεη ζε αλαθνίλσζε ηνπ ην ππνπξγείνπ, ζπληζηά ηε 

βαζηθή απάληεζε ηεο Δπξσδψλεο ζηηο πηέζεηο πνπ αζθνχλ νη αγνξέο θαη ε φζν γίλεηαη 

ηαρχηεξε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ απηνχ έρεη θξίζηκε ζεκαζία θαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δπξσδψλεο λα 

δηαρεηξίδεηαη θξίζεηο, φπσο απηή πνπ εμειίζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηηο ηειεπηαίεο 

εβδνκάδεο βξίζθεηαη ζε κηα λέα νμεία θάζε (newsroom Γεκνζηνγξαθηθνχ Οξγαληζκνχ 

Λακπξάθε). 

 

   

 

Πξνηάζεηο-πκπεξάζκαηα γηα ηελ Υξεκαηνπηζηωηηθή 

ηαζεξόηεηα θαη Αλάπηπμε 

 

 

Οη  «παγθφζκηεο αληζνξξνπίεο» έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο έλα απφ ηα πην ζχλζεηα θαη 

απεηιεηηθά -γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο- θαηλφκελα ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο. Γηα ηελ κέηξεζε ηνπο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη δείθηεο, φπσο ηα ειιείκκαηα 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηα εκπνξηθά ειιείκκαηα, ην δεκφζην ρξένο θαη έιιεηκκα, ε ηδησηηθή 

απνηακίεπζε, ην χςνο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θ.ά.   
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 Υξεηάζηεθαλ δχν δεθαεηίεο θαη κηα ζνβαξή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, κε βαξηέο 

επηπηψζεηο ζε φιν ηνλ πιαλήηε, γηα λα επαλεμεηαζηεί ην ζέκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. ηελ ελνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά ηεο ΔΔ, κε νκίινπο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα εζληθά ζχλνξα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα είλαη δεκφζην αγαζφ πνπ 

δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κεκνλσκέλα νη εζληθέο θπβεξλήζεηο. Πιένλ, πξέπεη λα παξζνχλ 

ζπιινγηθέο απνθάζεηο  γηα λα νινθιεξσζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αξρηηεθηνληθή ηεο ΔΔ 

αιιά θαη ε παγθφζκηα. 

 ηνλ απφερν ηεο θξίζεο γίλνληαη αιιαγέο γηα βειηίσζε ηεο επνπηείαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζε φιν ηνλ θφζκν. Καη ε Δπξψπε πξέπεη έγθαηξα λα πξνβεί ζε 

βειηησηηθέο αιιαγέο ηνπ ξπζκηζηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα εληζρπζεί ε 

δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζην κέιινλ. 

Υξεηάδεηαη ινηπφλ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία, πνιηηηθή βνχιεζε θαη ζαξξαιέεο 

απνθάζεηο γηα λα ππεξβιεζνχλ νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο δηακφξθσζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ.  

  Οη πξνηάζεηο γηα ηελ ηεο δηαζθάιηζε ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαίλνληαη 

αξθεηά ζχλζεηεο θαη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηα εμήο: 

 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ (risk management): Οη επνπηηθέο αξρέο επηβάιιεηαη λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ έλαλ πην ελεξγφ ξφιν 

δηεξεπλψληαο εμνλπρηζηηθά ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Δηαηξείεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο: Οη επελδπηέο επαλαπαχηεθαλ ζηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ εηαηξεηψλ κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηελ πνιππινθφηεηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ απηά ηα πξντφληα. Απαηηείηαη ινηπφλ λα πηνζεηήζνπλ έλα δηαθνξεηηθφ 

ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο φζνλ αθνξά ζηα ζχλζεηα επελδπηηθά πξντφληα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ πνπ εκπεξηέρεη ε έθζεζε ησλ επελδπηψλ ζε απηά. 

 Κεληξηθέο Σξάπεδεο: Γεδνκέλνπ ηνπ θαζήθνληνο ηνπο γηα δηαηήξεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο έθηαθηεο παξνρήο ξεπζηφηεηαο νη 

θεληξηθέο ηξάπεδεο ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηαζηείινπλ πηζαλνχο 

θηλδχλνπο. Απαηηείηαη ινηπφλ νη ηξάπεδεο λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο πιεζψξα 

πιεξνθνξηψλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηεμάγνπλ ην έξγν ηνπο. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο πγηνχο αλάπηπμεο ηνπ 

παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην κέιινλ, ππάξρνπλ ήδε πνιιέο ζπδεηήζεηο 

ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε θάζε ρψξα, ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ, φζν θαη ζηα πιαίζηα ηεο 
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“Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο” θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ “IASB”, γηα 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. 

 Οη πξνηάζεηο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο εθηείλνληαη 

απφ ηελ επηβνιή νξίσλ ζην κέγεζνο πνπ κπνξεί λα θηάζεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, 

ηελ εμάιεηςε ή ηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ πξάμεσλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ (own-account 

trading) θαη γεληθά ησλ επελδχζεσλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφιπηεο ζεηηθήο απφδνζεο  (hedge funds) κέρξη θαη ηελ ζπλνιηθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. 

 

 

Δπίινγνο  

 

 

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο αλάπηπμεο θαη ηνλ θαζξέθηε 

ησλ νηθνλνκηθψλ επηηεπγκάησλ πνπ ζεκείσζε ν δηεζλήο ρψξνο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008 νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο επξσπατθήο ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο κε ηε δεκηνπξγία ηξηψλ ηνκεαθψλ 

αξρψλ (EBA, ESMA, EIOPA) νη νπνίεο παγηψζεθαλ εληφο ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ θαη 

ήδε απφ 1.1.2011 έρνπλ μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγνχλ. Ωο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο δξνκνινγήζεθε 

επίζεο ε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαη επνπηεία ησλ 

Οξγαληζκψλ Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο, ε ξχζκηζε ησλ Αλνηθηψλ Πσιήζεσλ, ε ξχζκηζε 

Δμσρξεκαηηζηεξηαθψλ Παξαγψγσλ θαη Κεληξηθψλ Αληηζπκβαιινκέλσλ θαζψο θαη ε 

ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ βαζηθψλ Οδεγηψλ γηα ηελ θεθαιαηαγνξά, ηδίσο ηεο 

Οδεγίαο γηα ηηο Αγνξέο Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ (MiFID) θαη ηεο Οδεγίαο γηα ηελ 

Καηάρξεζε ηεο Αγνξάο (MAD). ηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ ζπκκεηέρεη 

ελεξγά θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ιακβάλνληαο δξάζε ζηηο αξκφδηεο επηηξνπέο 

κεξηκλψληαο ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κηθξψλ επξσπατθψλ ρσξψλ.    

πκπεξαίλνπκε φηη ε αληηκεηψπηζε κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε παγθφζκην αιιά θαη 

ζε εζληθφ επίπεδν απαηηεί ηε βαζηά θαηαλφεζε θαη ην ζσζηφ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ 

πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε φηη ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη 

απφ νιφηεηεο απνηεινχκελεο απφ επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ή κέξε πνπ βξίζθνληαη ζε 

δπλακηθή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχλ θαχινπο ή ελάξεηνπο 
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θχθινπο. Όκσο, νη αληηιήςεηο γηα ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, γηα ηα φξηα 

παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο  θαη ηα «εξγαιεία» ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο αιιάδνπλ ζπλερψο 

κεηά ηελ εθδήισζε κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Έλα νινθιεξσκέλν θαλνληζηηθφ-επνπηηθφ πιαίζην απνηειεί νδεγφ γηα ηελ επίηεπμε 

θαη δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ζ ηζηνξία ησλ δηεζλψλ θξίζεσλ έρεη 

δείμεη φηη, φηαλ ε απνηίκεζε ελφο θηλδχλνπ απμάλεη, νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

πςειήο κφριεπζεο ηείλνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν πνπ ππνλνκεχεη ηε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ε κηθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ αηνκηθψλ 

νξγαληζκψλ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε ηε καθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Δίλαη ψξηκν πιένλ λα ηεζνχλ νη άμνλεο γηα ηελ αλάδεημε ελφο ζηαζεξνχ, απινχ, 

νινθιεξσκέλνπ θαη αληαγσληζηηθνχ πιαηζίνπ κέζα απφ ην νπνίν ζα κπνξεί λα πεγάδεη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα.        
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