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                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Βιώνουµε µια σφοδρή κρίση, της οποίας το µέγεθος και το βάθος ακόµα δεν 

είναι δυνατόν να εκτιµηθούν. Η τρέχουσα κρίση ξέσπασε τον Αύγουστο του 2007, µε 

το σκάσιµο µιας κερδοσκοπικής φούσκας σε ένα τµήµα της αγοράς ενυπόθηκων 

δανείων των ΗΠΑ, η οποία συνοδεύτηκε από στεγαστική φούσκα και στη συνέχεια 

είδαµε να εκφυλίζεται σε πλανητική τραπεζική κρίση προκαλώντας απόλυτο χάος στο 

διεθνή χρηµατοπιστωτικό χώρο.  

Ανατρέχοντας σε κρίσεις του παρελθόντος, διαπιστώνεται αυτή η στενή 

διασύνδεση µεταξύ φούσκας δανείων και ακινήτων τη στιγµή που είναι κοινώς 

αποδεκτό ότι οι χρηµατοοικονοµικές κρίσεις προκαλούνται από υπερβολές. Η 

δηµιουργία αυτών των συνθηκών πυροδοτήθηκε στις αρχές του 21ου  αιώνα µε την 

αλόγιστη χορήγηση ενυπόθηκων τραπεζικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης σε 

ανθρώπους µε περιορισµένες πιστοληπτικές δυνατότητες ,η οποία διευκολύνθηκε από 

τη χαλάρωση των πιστωτικών ελέγχων. Το φθηνό χρήµα που υπήρχε έκανε τους 

χορηγούς ενυπόθηκων δανείων να επινοήσουν νέους τρόπους, για να προσελκύσουν 

επενδυτές και να αποκοµίσουν κέρδη. Τα νέα όµως χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που 

επινοήθηκαν και στηρίζονταν στα ενυπόθηκα τραπεζικά δάνεια αποδείχτηκαν σαθρά, 

προκαλώντας µια διαδοχή ακραίων και φοβερών γεγονότων, αφού χρηµατοοικονοµικοί 

οργανισµοί που βρίσκονταν στο ζενίθ της ισχύος τους κατέρρευσαν.  

Η κρίση κατέδειξε την ύπαρξη ρηγµάτων στα θεµέλια του διεθνούς τραπεζικού 

συστήµατος. Η αποστράγγιση ρευστότητας από τις αγορές υπήρξε γεγονός 

καταστροφικό που προκάλεσε την πρωτόγνωρη παρέµβαση των Κεντρικών Τραπεζών 

για την άµβλυνση της κρίσης και την αποτροπή µιας ενδεχόµενης κατάρρευσης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να 

µελετηθούν δυο από τις µεγαλύτερες Κεντρικές Τράπεζες, η Fed και η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, που έπαιξαν καίριο ρόλο τόσο στη δηµιουργία της κρίσης, εν 

αγνοία τους βέβαια, όσο και στην προσπάθεια διάσωσης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος.          

 Ξεκινώντας στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης του 2007, µε ιδιαίτερη έµφαση στις αιτίες που συνέβαλαν καθοριστικά στην 

εµφάνισή της. Ακολουθεί σύντοµος απολογισµός των συνεπειών της και 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα που την ξεχωρίζουν από τις προηγούµενες 

κρίσεις. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται σκιαγράφηση των δυο Κεντρικών Τραπεζών, 

ώστε να κατανοηθεί η δοµή, η λειτουργία και οι στόχοι τους. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται 

στη νοµισµατική πολιτική που ακολουθούν και κυρίως στα εργαλεία που 

χρησιµοποιούν για την επίτευξή της. Τα εργαλεία αυτά, σε συνδυασµό µε άλλα 

επιπρόσθετα µη συµβατικά µέτρα, αποτέλεσαν τη βάση για την τόνωση των αγορών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται απόψεις για τις ακολουθούµενες πολιτικές των 

Κεντρικών Τραπεζών και κυρίως της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) που 

οδήγησαν στην αναταραχή του 2007. Κατηγορήθηκαν όχι µόνο για την επιτοκιακή τους 

πολιτική και την ολιγωρία τους αλλά και για την χαλαρή εποπτεία και ελλιπή ρύθµιση 

της πιστωτικής διαδικασίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η αντίδραση της Fed και της ΕΚΤ εν όψει της 

κρίσης. Γίνεται εκτενής αναφορά στα µέτρα που έλαβαν και στις ενέργειές τους µε 

στόχο να επικρατήσει ηρεµία και να επιτραπεί η επαναλειτουργία της πιστωτικής 

αγοράς. Το σίγουρο είναι ότι παρενέβησαν σε µια πρωτοφανή κλίµακα και 

επιστράτευσαν µέτρα που δεν είχαν µέχρι τότε ληφθεί. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο εποπτικός ρόλος των Κεντρικών 

Τραπεζών, όπως αυτός έχει εξελιχθεί µε αφορµή την κρίση και την αποτυχία τους να 

θέσουν υπό τον έλεγχό τους συστηµικούς κινδύνους που υπονόµευσαν το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Έχουν ήδη γίνει σηµαντικές µεταρρυθµίσεις παγκοσµίως, 

όσον αφορά τη δηµιουργία επιπλέον εποπτικών µηχανισµών, ενώ οι Κεντρικές 

Τράπεζες βρίσκονται αντιµέτωπες µε νέες προκλήσεις για επέκταση του εποπτικού τους 

ρόλου. 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, αντλούµε συµπεράσµατα από τη µελέτη της 

αρθρογραφίας που έχει προηγηθεί και από την τρέχουσα πραγµατικότητα, αφού οι 

κλυδωνισµοί στις αγορές εξακολουθούν να υφίστανται και οι αρµόδιες αρχές, 

συµπεριλαµβανοµένων και των δυο Κεντρικών Τραπεζών, Fed και ΕΚΤ, συνεχίζουν να 

λαµβάνουν µέτρα για την αναχαίτιση  της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνουµε. 
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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

         Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

1.1. Ιστορικό της κρίσης 

Η τρέχουσα κρίση στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές ξεκίνησε το 2007 

στην αγορά στεγαστικής πίστης µειωµένης εξασφάλισης (sub-prime mortgage market) 

των ΗΠΑ, µετατράπηκε ραγδαία σε κρίση του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και µεταφέρθηκε στην πραγµατική οικονοµία επηρεάζοντας όλες τις 

περιοχές του κόσµου.  Η αρχική αναταραχή που προκλήθηκε σε ένα τοµέα στεγαστικών 

δανείων της Αµερικής και η ταχεία επέκταση της κρίσης διεθνώς αποδεικνύει ότι 

έχουµε να κάνουµε µε µια βαθιά κρίση διαφορετική από άλλες προηγούµενων ετών, η 

οποία αναδεικνύει διάφορα συστηµικά προβλήµατα (Aiginger,2009). 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 και µέχρι το ξέσπασµα της κρίσης, η ακίνητη 

περιουσία θεωρούνταν µια από τις ασφαλέστερες και πιο κερδοφόρες επενδύσεις. Για 

τον λόγο αυτό οι τιµές κατοικιών σε όλη τη χώρα αυξάνονταν µε ένα σύνθετο ετήσιο 

ποσοστό της τάξεως του 8%, ενώ µέχρι το 2006 το µέσο κόστος ενός ακινήτου ήταν 

περίπου τέσσερις φορές µεγαλύτερο από το εισόδηµα µιας µέσης οικογένειας 

(Reavis,2009). Η ζήτηση λοιπόν ξεπερνούσε την προσφορά. Παρά το γεγονός ότι το 

εισόδηµα των νοικοκυριών παρέµενε σταθερό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 

όλο και περισσότεροι άνθρωποι ήταν σε θέση να αποκτήσουν ένα σπίτι λόγω της 

χαλάρωσης των πιστωτικών κανόνων που ξεκίνησε από την κυβέρνηση Κλίντον και 

συνεχίστηκε από την κυβέρνηση Μπους.  

∆άνεια υψηλού κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένων στεγαστικά δάνεια µειωµένης 

εξασφάλισης χορηγούνταν σε όλο και λιγότερο φερέγγυους οφειλέτες, ενώ η σχέση 

συνολικού χρέους αµερικανικών νοικοκυριών προς ΑΕΠ αυξήθηκε από 50% τη 

δεκαετία του ’80 σε 100% µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 2000 (Aiginger,2009). Η 

επιθυµία που κυριαρχούσε τότε ήταν κάθε Αµερικανός να έχει τη δυνατότητα να 

αγοράσει το δικό του σπίτι . Αποτέλεσµα ήταν να χαλαρώσουν τα κριτήρια τραπεζικών 

χρηµατοδοτήσεων στον τοµέα των στεγαστικών δανείων και να παρέχονται δάνεια σε 

άτοµα των οποίων η πιστοληπτική τους ικανότητα και το εισόδηµα δεν µπορούσαν να 
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θεωρηθούν σταθερά ή αρκετά υψηλά, κάτι που όµως εκείνη την περίοδο ήταν πολιτικά 

αποδεκτό. 

Επίσης το περιβάλλον χαµηλών πραγµατικών επιτοκίων ευνόησε την ανάληψη 

από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αυξηµένων κινδύνων προχωρώντας σε δανεισµό 

αφερέγγυων δανειοληπτών. Αυτές οι επιθετικές πολιτικές χορήγησης δανείων και η 

εκρηκτική αύξηση της µόχλευσης των νοικοκυριών τροφοδότησαν την άνοδο των 

τιµών των ακινήτων.  Καθώς οι τιµές τους αυξάνονταν, την ίδια πορεία ακολουθούσε 

και η αξία του ενεχύρου σε ένα στεγαστικό δάνειο έως το 2006 και συνεπώς ο κίνδυνος 

πτώχευσης του νοικοκυριού δεν ενείχε αναµενόµενες απώλειες για τις τράπεζες. Η 

ανάπτυξη αυτή στην αγορά κατοικιών, από τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 µέχρι τα µέσα 

της δεκαετίας του 2000, έδωσε ώθηση στην οικονοµία των ΗΠΑ, αυξάνοντας την 

κατανάλωση και δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο και 

τις κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες. 

 O κίνδυνος για τις τράπεζες µειώθηκε εφαρµόζοντας το επιχειρηµατικό µοντέλο 

«originate and distribute», που αποτελούσε µια στρατηγική που χρησιµοποιούσαν οι 

τράπεζες τις τελευταίες δυο δεκαετίες µε την οποία δηµιουργούσαν και διέθεταν 

τιτλοποιηµένες απαιτήσεις δανείων. Σύµφωνα µε αυτή, ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας 

συγκέντρωνε τα υποθηκευµένα δάνεια µε τη µορφή δεξαµενής (pool), τα χώριζε µε 

βάση τις διάφορες κατηγορίες κινδύνου και στη συνέχεια τα τιτλοποιούσε και τα 

διένειµε υπό µορφή νέων χρηµατοπιστωτικών µέσων στους επενδυτές.  

 Κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία αυτήν είχαν τα οχήµατα ειδικού σκοπού (Special 

Purpose Vehicle-SPV) τα οποία διεξήγαγαν τις συναλλαγές τιτλοποίησης. Εξέδιδαν σε 

αντίκρισµα χρεόγραφα που βασίζονταν στα δάνεια, τα λεγόµενα ABS (Asset-Backed 

Security) και τα διένειµαν σε θεσµικούς επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταµεία, Hedge 

Funds, ασφαλιστικές εταιρίες και µεγάλες επιχειρήσεις.1 

  H πρακτική της τιτλοποίησης αποτελούσε έναν τρόπο µετατροπής των 

τραπεζικών δανείων σε εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία και ταυτοχρόνως έναν 

τρόπο για τις τράπεζες να µεταβιβάζουν τις απαιτήσεις τους εκτός ισολογισµού, 

απαλλασσόµενες από την υποχρέωση να τηρούν επιπλέον αποθεµατικά για την κάλυψη 

του πιστωτικού κινδύνου, τον οποίον πλέον αναλάµβαναν οι τελικοί επενδυτές των 

                                                 
1 P.Askenazy και D. Cohen, (2010),  «Οικονοµική κρίση: αίτια και προοπτικές»  
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SPV.2 Στη συνέχεια συνεργάζονταν µε τις εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης 

(Moody’s, S & P, Fitch) προκειµένου να βαθµολογήσουν τα τιτλοποιηµένα δάνεια, ενώ 

αποτέλεσµα των υψηλών βαθµολογήσεών τους ήταν να απαιτείται από τους επενδυτές 

µικρή ποσότητα εγγυήσεων για την κάλυψη του κινδύνου που αναλάµβαναν και ως εκ 

τούτου να υπάρχει µεγάλη ζήτηση αυτής της κατηγορίας των αξιογράφων. 

Το 2006, όταν τα επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται ως αποτέλεσµα του 

πληθωρισµού, η αγορά ακινήτων περιήλθε σε κορεσµό και η νοµισµατική πολιτική 

έγινε πιο περιοριστική, άρχισε να γίνεται φανερή η πρώτη φούσκα που έσπασε στην 

αγορά κατοικιών στις ΗΠΑ. Η άνοδος των τιµών των ακινήτων σταµάτησε στα µέσα 

του 2006 και από τότε οι τιµές άρχισαν να πέφτουν και να σταθεροποιούνται τον 

Απρίλιο του 2009.  

 Η πτώση των τιµών, που διήρκεσε για 3 περίπου χρόνια, οδήγησε τα νοικοκυριά  

σε καθυστερήσεις πληρωµών προς τις τράπεζες κάτι που είχε πολλαπλασιαστικές 

επιπτώσεις µέσω του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Πολλοί δανειολήπτες είχαν 

εισέλθει  στη φάση των υψηλότερων αποπληρωµών και επιτοκίων που δεν µπορούσαν 

πλέον να αντικαταστήσουν ή να εξυπηρετήσουν µε φθηνότερα δάνεια και άρχισαν να 

αντιλαµβάνονται ότι η αξία του σπιτιού που είχαν αγοράσει έπεφτε κάτω από την αξία 

του δανείου τους και ότι τους συνέφερε τελικά να το παραδώσουν στην τράπεζα. 

Καθώς λοιπόν όλο και περισσότερα νοικοκυριά χρεοκοπούσαν, τόσο περισσότερα 

σπίτια εισέρχονταν στην κτηµατοµεσιτική αγορά ωθώντας απότοµα τις τιµές τους προς 

τα κάτω, συµπαρασύροντας και τις εγγυήσεις για τα δάνεια.  

 H κατάρρευση της αγοράς ακινήτων προκάλεσε αδυναµία εξόφλησης των 

υποχρεώσεων στην αγορά ενυπόθηκων δανείων µειωµένης εξασφάλισης. Στις 20 

Ιουνίου του 2007, δύο συλλογικά κεφάλαια επένδυσης υψηλού κινδύνου (hedge funds) 

της πέµπτης µεγαλύτερης επενδυτικής τράπεζας των ΗΠΑ, της Bear Stearns, που είχαν 

υψηλή έκθεση σε τιτλοποιηµένα αξιόγραφα µειωµένης εξασφάλισης κατέρρευσαν, ενώ 

δύο ηµέρες αργότερα η Bear Stearns παρείχε $ 3.2 δις σε δάνεια για να κρατήσει τα 

hedge funds στη ζωή. Η ζηµιά όµως είχε γίνει και µέχρι τον επόµενο µήνα τα κεφάλαια 

είχαν απολέσει πάνω από το 90% της αξίας τους. Αυτό ήταν µόνο η κορυφή του 

παγόβουνου που είχε ήδη δηµιουργηθεί.  

                                                 
2 P.Askenazy και D. Cohen, (2010),  «Οικονοµική κρίση: αίτια και προοπτικές» 
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Η κατάρρευση της Bear Stearns αποκάλυψε τον συνδυασµό δυο φαινοµένων 

που προηγούνται των χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, της πιστωτικής επέκτασης η οποία 

αυξάνει τη µόχλευση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, όπως συνέβη στην 

περίπτωση µε τα hedge funds και της φούσκας στην αγορά ενός πραγµατικού ή 

χρηµατοοικονοµικού κεφαλαιακού αγαθού που συνεπάγεται ασυνήθιστα υψηλές τιµές, 

όπως συνέβη στην αγορά κατοικίας (Acharya et al,2009, Carmassi et al,2009).  

Τον Αύγουστο του 2007, στην Ευρώπη, η γαλλική τράπεζα BNP Paribas 

ανέστειλε προσωρινά την εξαγορά µεριδίων τριών δοµηµένων επενδυτικών οχηµάτων 

της (SIVs) και αυτό έδωσε σήµα στο επενδυτικό κοινό ότι στο χαρτοφυλάκιό της 

βρίσκονται σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα µειωµένης εξασφάλισης και αµφιβόλου 

ποιότητας. Η ανακοίνωσή της πάγωσε την αγορά τιτλοποιήσεων και οδήγησε την κρίση 

στο επόµενο στάδιο που χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη διαφάνειας και  τον κίνδυνο 

αντισυµβαλλοµένου (counterparty risk). Ακολούθησε τους επόµενους µήνες η εξαγορά 

της τράπεζας Merryl Lynch για την αποφυγή πτώχευσης, η χρηµατοδοτική παρέµβαση 

της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη διάσωση των τραπεζών στεγαστικής πίστης Freddie 

Mac και Fannie Mae και η αντιµετώπιση προβληµάτων ρευστότητας από την 

µεγαλύτερη ίσως αµερικάνικη ασφαλιστική εταιρία στον κόσµο, την American 

International Group (AIG). 

 Σηµείο κορύφωσης αποτέλεσε η πτώχευση της τέταρτης µεγαλύτερης 

επενδυτικής τράπεζας των ΗΠΑ, της Lehman Brothers. Στην περίπτωση αυτή οι αρχές 

των Ηνωµένων Πολιτειών αφού διέσωσαν πρώτα ορισµένες τράπεζες, έκριναν σκόπιµο 

ότι δεν θα ήταν πρόβληµα να αφήσουν την Lehman Brothers να καταρρεύσει για 

παραδειγµατισµό πειθαρχίας και ευθύνης των µετόχων και των πιστωτών. Η τέταρτη 

όµως τράπεζα σε µέγεθος των ΗΠΑ είχε $600 δισεκ. υποχρεώσεις στις κεφαλαιαγορές 

σε χιλιάδες επενδυτές σε όλο τον κόσµο, συµµετείχε ως µέλος σε 30 διεθνή συστήµατα 

πληρωµών, διακανονισµού και φύλαξης τίτλων και είχε συνάψει 900.000 συµβάσεις 

παραγώγων µε τρίτους , αξίας τρισεκ. δολαρίων, µε διεθνείς τράπεζες και θεσµικούς 

επενδυτές.3 Η πτώχευσή της δηµιούργησε αµέσως παγκόσµιο χάος και µετέφερε την 

κρίση σε όλες τις κεφαλαιαγορές παγκοσµίως. 

                                                 
3 Eurobank EFG Economic Research, « Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιµετώπιση και οι 
προοπτικές», 2009 
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 Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν τους επενδυτές σε ραγδαία επαναξιολόγηση των 

επενδύσεών τους, ενώ συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν καταλάβει όσα όφειλαν για τη 

φύση και το µέγεθος των αναληφθέντων κινδύνων, µε αποτέλεσµα την ταχύτερη πτώση 

τιµών στις αγορές των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων υψηλού κινδύνου. Έως τότε ένας 

τεράστιος αριθµός δοµηµένων προϊόντων διαπραγµατεύονταν σε µη οργανωµένες 

αγορές (over the counter ), υπήρχε ασύµµετρη και ατελής πληροφόρηση  σχετικά µε 

αυτά τα προϊόντα που επέτρεπαν στους επενδυτές να αναλαµβάνουν κινδύνους που δεν 

τιµολογούνταν σωστά και πολλά νέα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ήταν αδιαφανή και 

λειτουργούσαν χωρίς κανένα ρυθµιστικό εµπόδιο. 

 Οι ιδιωτικές χρηµατοοικονοµικές αγορές λειτουργούν σωστά όµως µόνο αν 

υπάρχει επαρκής πληροφόρηση, τόσο για τους συµµετέχοντες στην αγορά όσο και για 

τις ρυθµιστικές και εποπτικές αρχές. Όταν οι επενδυτές δεν µπορούν να τιµολογήσουν 

σωστά τα σύνθετα προϊόντα, δεν µπορούν να αξιολογήσουν σωστά ούτε τις συνολικές 

απώλειες που αντιµετωπίζουν τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα και εφόσον δε µπορούν 

να ξέρουν ποιος κατέχει τον κίνδυνο που συνεπάγονται τα «τοξικά προϊόντα», αυτό 

µετατρέπεται σε γενικευµένη αβεβαιότητα. Αποτέλεσµα, η αυξηµένη αποστροφή προς 

τον κίνδυνο, η έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων και η µαζική 

παροχή ρευστότητας στις χρηµατοοικονοµικές αγορές (Acharya et al,2009). 

 Η αυξηµένη αβεβαιότητα για την πορεία των αγορών οδήγησε σε αυξηµένη 

µεταβλητότητα χρηµατιστηριακών τιµών και από τον Ιανουάριο του 2008 τα 

χρηµατιστήρια ξεκίνησαν µια καθοδική πορεία. Το πάγωµα των κεφαλαιαγορών 

οδήγησε τα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα διεθνώς σε αναστάτωση. Οι 

χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί που είχαν επιλέξει επιχειρηµατικές πολιτικές 

δηµιουργίας και διάθεσης τιτλοποιηµένων απαιτήσεων δανείων διαπίστωναν την 

αδυναµία πώλησής τους. Οι εταιρίες-οχήµατα δοµηµένων επενδύσεων βρέθηκαν 

αντιµέτωπες µε εκτεταµένη αποχή επενδυτών και τους ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 

συνάψουν νέα δάνεια αναχρηµατοδότησης της δραστηριότητάς τους. 

  Η κατάσταση αυτή οδήγησε τα πιστωτικά ιδρύµατα σε διακράτηση 

ρευστότητας και απροθυµία χορήγησής της σε άλλα ιδρύµατα πέραν ενός πολύ 

βραχυχρόνιου ορίζοντα. Το πρόβληµα για τις τράπεζες διογκώθηκε γιατί άδεια σπίτια 

άρχισαν να χάνουν την αξία τους πολύ γρήγορα. Τώρα, ακόµα και τµήµατα της 

τιτλοποίησης που θεωρούνταν σχετικά ασφαλή πραγµατοποιούσαν ζηµίες. Οι τράπεζες 
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στην προσπάθειά τους να κρατήσουν σταθερό τον λόγο ιδίων κεφαλαίων προς 

ενεργητικό, όπως επιβάλλεται από τις εποπτικές αρχές, προχωρούσαν στην πώληση 

στοιχείων του ενεργητικού τους, αλλά αυτό είτε ήταν αδύνατο είτε γινόταν σε 

υπερβολικά χαµηλές τιµές. Η ασφυξία στην διατραπεζική αγορά χρήµατος λόγω της 

κρίσης εµπιστοσύνης µεταξύ των πιστωτικών οργανισµών και ο περιορισµός της 

δυνατότητας αναχρηµατοδότησης άµεσων υποχρεώσεων των τραπεζών, άρχισε να 

επηρεάζει αρνητικά όπως ήταν φυσικό και την πραγµατική οικονοµία κάνοντας 

αδύνατο για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις να δανειστούν. 

 

1.2. Τα αίτια της κρίσης 

Το φαινόµενο της τρέχουσας παγκόσµιας κρίσης είναι πολύπλοκο καθώς δεν 

υπάρχει µια αιτία για αυτήν αλλά επέδρασαν διαχρονικά, σωρευτικά και συνδυαστικά 

πολλαπλοί ρυθµιστικοί, εποπτικοί, χρηµατοοικονοµικοί, πολιτικοί και ψυχολογικοί 

παράγοντες. Το σίγουρο είναι ότι η παγκοσµιοποίηση του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος έχει δηµιουργήσει σηµαντικές αλληλεξαρτήσεις αγορών, οικονοµιών και 

χωρών σε τέτοιο βαθµό που τοπικές χρηµατοοικονοµικές κρίσεις µεταφέρονται µε 

µεγάλη ταχύτητα στο υπόλοιπο διεθνές χρηµατοπιστωτικό χώρο.4 

 Στην τρέχουσα κρίση σχετικά ανεξάρτητοι παράγοντες άλλαξαν και 

προκάλεσαν ενδογενείς καταστάσεις. Η κρίση από µόνη της δεν ήταν ανεξάρτητη, αλλά 

προήλθε από στρεβλώσεις και κίνητρα που δηµιουργήθηκαν από παλιές πολιτικές 

ενέργειες (Blundell-Wignall et al,2008). Τα αίτια της κρίσης µπορούν να αποδοθούν 

στην αλληλεπίδραση των εξής παραγόντων: 

α) Οι µεγάλες παγκόσµιες µακροοικονοµικές ανισορροπίες 

Τα πολύ χαµηλά επιτόκια που διατηρήθηκαν επί µακρόν κυρίως στις ΗΠΑ 

συνετέλεσαν στην δηµιουργία της φούσκας ακινήτων. Σύµφωνα µε τον Taylor (2009) 

oι νοµισµατικές υπερβολές αποτέλεσαν την κύρια αιτία της κρίσης, αφού η Federal 

Reserve στις αποφάσεις της σχετικά µε τον καθορισµό του βασικού επιτοκίου έπρεπε 

                                                 
4 Eurobank EFG Economic Research, « Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιµετώπιση και οι 
προοπτικές», 2009 
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να είχε ακολουθήσει τον κανόνα5 που ο ίδιος είχε προτείνει το 1992, βασιζόµενος στην 

πολιτική που η Fed είχε ακολουθήσει κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 20 χρόνων. 

Ο κανόνας του Taylor είναι ένας κανόνας νοµισµατικής πολιτικής που σχεδιάστηκε για 

να προτείνει στις κεντρικές τράπεζες ένα τρόπο καθορισµού µιας συγκεκριµένης τιµής 

για το βραχυπρόθεσµο επιτόκιο λαµβάνοντας υπόψη τον πληθωρισµό και την 

µακροοικονοµική δραστηριότητα. 

Το πραγµατικό επιτόκιο ορίστηκε σε επίπεδα χαµηλότερα από αυτά που θα 

έπρεπε για µεγάλο χρονικό διάστηµα, χαρακτηριστικά ήταν κάτω του 1% έως το 2004, 

κάτι που δείχνει ότι η νοµισµατική πολιτική υπήρξε πολύ χαλαρή εκείνη την περίοδο, 

αφού προκάλεσε µια ασυνήθιστα µεγάλη απόκλιση από τον κανόνα του Taylor. Είναι 

λοιπόν ξεκάθαρο µε βάση τη µελέτη του Taylor (2009), ότι την περίοδο 2000 µε 2006  

συνέβησαν νοµισµατικές υπερβολές που προκάλεσαν τη φούσκα ακινήτων στις ΗΠΑ, 

γιατί οι τράπεζες ήταν σε θέση να αποκτήσουν φθηνή χρηµατοδότηση και κατά 

συνέπεια να παρέχουν και φτηνά δάνεια. 

Υποστηρίζεται ακόµη ότι τα χαµηλά επιτόκια κατά την περίοδο 2002-2004 

προκλήθηκαν από παγκόσµιους παράγοντες που δεν βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των 

νοµισµατικών αρχών. Η εξήγηση αυτή εστιάζεται στην παγκόσµια αποταµίευση, ότι 

δηλαδή υπήρξε ένα παγκόσµιο πλεόνασµα αποταµίευσης που ώθησε τα επιτόκια των 

ΗΠΑ προς τα κάτω. Πολλές ασιατικές χώρες παρουσίασαν υψηλά ποσοστά 

αποταµίευσης ως αποτέλεσµα της ταχείας εκβιοµηχάνισής τους, του χαµηλού κόστους 

εργασίας και των εξαγωγών βιοµηχανικών αγαθών τους στην Αµερική.  

 Η αυξηµένη αποταµίευση των χωρών αυτών, εµφανής στα πλεονάσµατα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τους, τοποθετήθηκε σε οµόλογα και άλλα αξιόγραφα 

των ΗΠΑ διευρύνοντας το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ. 

Οι παραπάνω ανισορροπίες είχαν ως συνέπεια φτηνό χρήµα, µεγάλη ρευστότητα και 

χαµηλά πραγµατικά επιτόκια, τα οποία στη συνέχεια έδωσαν ώθηση σε υπάρχουσες 

ανισορροπίες του χρηµατοοικονοµικού τοµέα όπως η φούσκα ακινήτων και το κυνήγι 

των υψηλών αποδόσεων από τη µεριά των επενδυτών. 

                                                 
5 Ο κανόνας του Taylor στη γενική του µορφή διατυπώνεται ως εξής: it = πt + R + α (πt - π*) + β (Yt - Y* 
/ Y*). Σύµφωνα µε την εξίσωση αυτή ο προσδιορισµός του βραχυπρόθεσµου επιτοκίου εξαρτάται από το 
τρέχον επίπεδο του πληθωρισµού, το πραγµατικό επιτόκιο, τις αποκλίσεις του πληθωρισµού και της 
παραγωγής από τον πληθωρισµό στόχο και την δυνητική παραγωγή καθώς και από τις µεταβλητές α και 
β. 
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Σε ένα τέτοιο περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων όπου τα αµερικάνικα οµόλογα 

δηµοσίου είχαν καταστεί πλέον µη ελκυστικά, οι επενδυτές οδηγήθηκαν σε αναζήτηση 

υψηλότερων αποδόσεων έναντι ανάληψης υψηλότερου κινδύνου (search for yield). Η 

επιθυµία πραγµατοποίησης υψηλότερων αποδόσεων δε µπορούσε να ικανοποιηθεί από 

τις παραδοσιακές επενδυτικές ευκαιρίες, οδηγώντας σε αυξηµένη ζήτηση για νέα 

επενδυτικά εργαλεία και προϊόντα υψηλότερου κινδύνου αλλά και σε αύξηση 

δανεισµού για την χρηµατοδότησή τους, ο οποίος είχε καταστεί ευκολότερος και 

φθηνότερος. Σε αυτό το σηµείο εισήχθησαν οι ενυπόθηκοι τίτλοι µειωµένης 

εξασφάλισης και δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να γίνουν το νέο αγαπηµένο 

επενδυτικό εργαλείο του χρηµατοπιστωτικού κλάδου αφού προσέφεραν αποδόσεις που 

κυµαίνονταν από 5% έως 9% (Reavis, 2009). 

 Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί προκειµένου να ικανοποιήσουν τους πελάτες 

τους και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους άρχισαν να χαλαρώνουν τα κριτήρια για 

τη χορήγηση πιστώσεων, ειδικότερα στον τοµέα των στεγαστικών δανείων, να 

προσφέρουν πολύπλοκα δοµηµένα προϊόντα µε υψηλές αποδόσεις και να δηµιουργούν 

νέες αγορές για την µεταφορά των κινδύνων σε τρίτους. Εξάλλου µέχρι το 2005, ο 

πιστωτικός κίνδυνος θεωρούνταν ελάχιστος, διότι η αξία των ακινήτων στις ΗΠΑ 

παρέµενε σε ανοδικά επίπεδα. Έτσι αν κάποιος αθετούσε την υποχρέωση αποπληρωµής 

του δανείου του, η τράπεζα θα προχωρούσε σε κατάσχεση του ακινήτου το οποίο άξιζε 

περισσότερο από ότι όταν είχε συναφθεί το δάνειο. Η έλλειψη εγκράτειας δανεισµού 

από πλευράς τραπεζών δικαιολογείται και από τη δυνατότητα τιτλοποίησης των 

στεγαστικών δανείων. Με την τιτλοποίηση οι τράπεζες έδιωχναν τα δάνεια και 

κατ’επέκταση και τον πιστωτικό κίνδυνο από τον ισολογισµό τους και έτσι δεν 

νοιάζονταν για τον κίνδυνο που συνεπάγονταν, επειδή θα τα κρατούσαν για λίγες 

βδοµάδες και στη συνέχεια θα τα πωλούσαν στις νέες αγορές. 

β) Η απορρύθµιση στον τραπεζικό τοµέα και η ελλιπής εποπτεία 

Οι εποπτικές αρχές στις ΗΠΑ κατήργησαν σταδιακά πολλούς περιοριστικούς 

όρους του παρελθόντος. Η κατάργηση της Glass Steagall Act, το 1999, αποτέλεσε µια 

από τις πιο κρίσιµες ρυθµιστικές αλλαγές που έπαιξε τον ρόλο της στην πρόσφατη 

χρηµατοοικονοµική κρίση. Η πράξη αυτή, γνωστή και ως Banking Act, είχε ψηφιστεί το 

1933 και απαγόρευε την παράλληλη άσκηση παραδοσιακής εµπορικής τραπεζικής και 

επενδυτικής τραπεζικής από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ώστε να ελέγχεται το 
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επίπεδο κινδύνου που αναλάµβαναν οι επενδυτές και να αποφεύγεται η κατάχρηση από 

τα ιδρύµατα.  

Συνεπώς, η κατάργησή της το 1999, σήµανε την έναρξη του ανταγωνισµού 

µεταξύ των τραπεζών, των χρηµατιστηριακών εταιριών και των ασφαλιστικών 

οργανισµών. Επίσης τροφοδότησε την ανάπτυξη ιδρυµάτων σκιώδους τραπεζικής 

(shadow banking system) όπως είναι τα συλλογικά κεφάλαια επένδυσης υψηλού 

κινδύνου (hedge funds), που αποτέλεσαν τα πιο µυστικοπαθή χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα, καθώς η αξία franchise που είχαν βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις 

επιδόσεις των επενδυτικών στρατηγικών τους και αυτό το είδος της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας ήταν ίσως το πιο δύσκολο να πατενταριστεί. Παρόλο που τα hedge funds 

υπήρξαν από τους µεγαλύτερους επενδυτές σε ριψοκίνδυνους ενυπόθηκους τίτλους, 

µερικοί αναλυτές δεν τα κατηγορούν, καθώς άντλησαν δεκάδες δισεκατοµµύρια 

δολάρια από τα µέσα της δεκαετίας του 2000 για επενδύσεις υποδοµής στην Ινδία, στην 

Αφρική και στη Μέση Ανατολή (Reavis,2009). 

Άλλοι οικονοµικοί αναλυτές κατηγορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των 

ΗΠΑ (Securities & Exchange Commission- SEC) η οποία, τον Αύγουστο του 2004, 

ελαστικοποίησε τους κανόνες µόχλευσης για τις επενδυτικές τράπεζες όπως αυτοί 

ίσχυαν νωρίτερα µε την Securities Exchange Act του 1934. Πριν το 2004, οι 

επενδυτικές τράπεζες εποπτεύονταν από αυστηρούς κανόνες που επέτρεπαν µια 

αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια, 15 προς 1. Σύµφωνα όµως µε το νέο καθεστώς 

αυτές µπορούσαν οικειοθελώς να επωφεληθούν από ρυθµιστικές αλλαγές στη 

διαχείριση του κινδύνου τους κάτω από ένα πρόγραµµα ενοποιηµένης εποπτείας και 

µάλιστα µε λιγότερο αυστηρούς κανόνες που τους επέτρεπαν σε ορισµένες περιπτώσεις 

να αυξήσουν τον λόγο δανειακών προς ιδίων κεφαλαίων ακόµα και έως 40 προς 1  

(Blundell-Wignall,2008). 

 Αυτή η εναλλακτική προσέγγιση κατέστη δυνατό στις επενδυτικές τράπεζες να 

χρησιµοποιήσουν εσωτερικά υποδείγµατα για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών τους 

απαιτήσεων. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ενώ θεωρητικά η τροπολογία αυτή απαιτούσε 

µεγαλύτερο έλεγχο από την SEC, στην πράξη επέτρεψε στις µεγάλες επενδυτικές 

τράπεζες να αυξήσουν την µόχλευσή τους όσο αυτές ήθελαν (Acharya et al,2009). 

Ακόµη, η ανάληψη αυξανόµενων επενδυτικών κινδύνων διευκολύνθηκε από την 

εφαρµογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ που ενθάρρυνε τη συγκέντρωση 
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χρηµατοπιστωτικών µέσων µειωµένης κεφαλαιακής κάλυψης στα επενδυτικά 

χαρτοφυλάκια των τραπεζών, επιτρέποντας επέκταση της επιχειρηµατικής τους 

δραστηριότητας µε λιγότερα εποπτικά ίδια κεφάλαια και ευκαιριών αντιστάθµισης 

συναλλαγών (αρµπιτράζ), κάτι που τις οδήγησε να αναπτύξουν δραστηριότητες εκτός 

ισολογισµού. 

 Μια άλλη ενέργεια που συνέβαλε στην απορρύθµιση και επιτάχυνε την 

οικονοµική κρίση ήταν η Commodity Futures Modernization Act που υπογράφτηκε το 

2000 και άφησε µεγάλο µέρος των πολλών τρισεκατοµµυρίων δολαρίων της αγοράς 

παραγώγων ανεξέλεγκτο. Οι ενυπόθηκοι τίτλοι και οι ανταλλαγές πιστωτικού κινδύνου 

(CDS) ήταν δύο τύποι παραγώγων που έγιναν αρκετά δηµοφιλή κατά τη διάρκεια 

δηµιουργίας της φούσκας ακινήτων. Οι µεν πρώτοι θεωρούνταν χαµηλού κινδύνου 

λόγω του ότι οι τιµές κατοικιών ανέβαιναν σταθερά και είχαν υψηλές ετήσιες 

αποδόσεις της τάξεως του 5% µε 9%, ενώ τα CDS ήταν έτσι δοµηµένα ώστε να 

µοιάζουν µε ασφαλιστήρια συµβόλαια, συνήθως για οµόλογα, εταιρικά χρέη (corporate 

debt) και χρεόγραφα ενυπόθηκων δανείων που υπόσχονταν κάλυψη ζηµιών σε 

περίπτωση χρεοκοπίας. Ο αγοραστής του CDS πλήρωνε προµήθεια για µια χρονική 

περίοδο ως αντάλλαγµα για την κάλυψή του σε περίπτωση απωλειών. Τα CDS 

πωλούνταν από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρίες, επενδυτικούς 

οργανισµούς,  συνταξιοδοτικά ταµεία προκειµένου να αποµακρύνουν τον πιστωτικό 

κίνδυνο από τα βιβλία τους και αποτέλεσαν, ιδιαίτερα στις αρχές του 2000 µε την 

αύξηση των ενυπόθηκων χρεογράφων, έναν τρόπο για να αντισταθµιστεί ο κίνδυνος 

από ενδεχόµενη υπερηµερία του οφειλέτη.  

Όµως κερδοσκόποι επενδυτές, αγόραζαν και πωλούσαν τα CDS χωρίς να έχουν 

άµεση σχέση µε την υποκείµενη επένδυση, απλά στοιχηµάτιζαν στο αν οι επενδύσεις 

θα πετύχαιναν ή όχι. Υπήρξε λοιπόν, έξαρση της κερδοσκοπικής δραστηριότητας, 

καθώς τα CDS αποτελούσαν αντικείµενο διαπραγµάτευσης από επενδυτή σε επενδυτή 

χωρίς κάποια εποπτική αρχή να καθορίζει την αξία τους ή να εξασφαλίζει ότι ο 

πωλητής έχει πόρους για να καλύψει τις ζηµίες σε περίπτωση αθέτησης των 

υποχρεώσεων.  

Αποτέλεσµα αυτού του πολύ χαλαρά ρυθµιζόµενου περιβάλλοντος, οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, οι οποίοι πλέον αγόραζαν και πουλούσαν χρεόγραφα 

µε σκοπό το κέρδος, έγιναν όπως χαρακτηριστικά καθιερώθηκε να λέγεται «too big to 
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fail». Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δηλαδή έγιναν τόσο µεγάλα και απέκτησαν 

τέτοια υψηλή µόχλευση που οι ισολογισµοί τους µπορεί και να ξεπερνούσαν ακόµη και 

το ΑΕΠ της χώρας στην οποία βασίζονταν. Στην Ισλανδία, αρκετές εγχώριες τράπεζες 

είχαν αποκτήσει «τοξικά» προϊόντα των οποίων η αξία ήταν µεγαλύτερη από ολόκληρη 

την οικονοµία της χώρας. Η απορρύθµιση που υπήρξε σε συνδυασµό µε τα νέα 

επενδυτικά προϊόντα, που ήταν επακόλουθό της, έφεραν στην βιοµηχανία τεράστιο 

πλούτο. Σύµφωνα µε τον Simon Johnson (2009), τα κέρδη του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα από το 1973 µέχρι το 1985 ποτέ δεν είχαν ξεπεράσει το 16% των εγχώριων 

εταιρικών κερδών, ενώ µέχρι τις αρχές του 2000 έφτασαν το 41%. 

Oι ηµικρατικοί οργανισµοί ενυπόθηκων δανείων, Fannie Mae και Freddie Mac, 

που είχαν ιδρυθεί από την αµερικάνικη κυβέρνηση για να δηµιουργήσουν µια 

δευτερογενή αγορά ενυπόθηκων δανείων επί ακινήτων, έχουν ένα σηµαντικό µερίδιο 

ευθύνης στη δηµιουργία της φούσκας ακινήτων. Στις τράπεζες αυτές είχε ανατεθεί από 

το Κογκρέσο η στήριξη της αγοράς ακινήτων και ήταν υπεύθυνες για την αγορά και την 

τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων προκειµένου να διασφαλιστεί συνεχής 

διαθεσιµότητα κεφαλαίων στα ιδρύµατα που δάνειζαν τους αγοραστές ακινήτων. Οι 

Fannie Mae και Freddie Mac χρηµατοδοτούνταν από την κυβέρνηση και µπορούσαν να 

δανείζονται µε σχετικά χαµηλό επιτόκιο. Το Κογκρέσο λοιπόν, στα µέσα της δεκαετίας 

του ’90, πίεζε τις επιχειρήσεις αυτές να αυξήσουν τα δάνεια σε δανειολήπτες χαµηλού 

εισοδήµατος µε αποτέλεσµα να χαλαρώσουν τα πιστωτικά κριτήρια και να αγοράζουν ή 

να εγγυώνται στεγαστικά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης. Εξάλλου σύµφωνα µε τους 

Blundell-Wignall, Atkinson και Lee (2008) η κυβέρνηση Μπους, µε το αµερικάνικο 

όνειρο, ήθελε να βοηθήσει τις οικογένειες χαµηλού εισοδήµατος να αποκτήσουν σπίτι, 

ανοίγοντας έτσι το δρόµο στις τράπεζες να παρέχουν αφθονία στεγαστικών δανείων 

αµφιβόλου ποιότητας. Σύµφωνα µε τον Taylor (2009) είχε προταθεί το 2005 να 

θεσπιστεί µε νόµο η Federal Housing Enterprise Regulatory Reform Act προκειµένου 

να ελέγξει αυτές τις υπερβολές, η οποία όµως τελικά δεν ψηφίστηκε.  

 Παρόλο που πολλοί αναλυτές δίνουν µεγάλο µερίδιο ευθύνης για την κρίση 

στην οµοσπονδιακή κυβέρνηση που παρότρυνε την ανάπτυξη της αγοράς στεγαστικών 

δανείων µειωµένης εξασφάλισης, σύµφωνα µε τον William Poole (2010) η ευθύνη 

ανήκει κατά κύριο λόγο στον ιδιωτικό τοµέα, αφού το βασικό πρόβληµα ήταν η 

αποτυχία µιας ορθής οικονοµικής ανάλυσης τόσο από αυτόν όσο και από τις 

ρυθµιστικές αρχές. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αδυναµία πλήρους κατανόησης των 
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κινδύνων των δανείων µειωµένης εξασφάλισης και πρόβλεψης της µείωσης των τιµών 

ακινήτων, βαραίνει κυρίως τους διαχειριστές των χαρτοφυλακίων που ακολούθησαν 

ριψοκίνδυνες πολιτικές και όχι την οµοσπονδιακή κυβέρνηση που απλώς προωθούσε 

πολιτικές για την ενθάρρυνση της ιδιοκατοίκησης. 

 Ένας άλλος παράγοντας  που γονάτισε σχεδόν τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο των 

ΗΠΑ ήταν, σύµφωνα µε τον  Reavis (2009) οι στενές σχέσεις που είχαν δηµιουργηθεί 

µε την πάροδο των ετών ανάµεσα στις τράπεζες της Wall Street και την Ουάσιγκτον. 

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Wall Street αντλούσαν τη δύναµή τους από το ότι 

ήταν υπερβολικά µεγάλα για να αποτύχουν και επωφελήθηκαν από το γεγονός ότι η 

Ουάσιγκτον πίστευε ότι αυτά σε συνδυασµό µε την ελεύθερη ροή κεφαλαίων στις 

αγορές της ήταν από τους σηµαντικότερους παράγοντες που καθόριζαν τη θέση της 

Αµερικής στον κόσµο. Μέχρι το ξέσπασµα της κρίσης, το 90% των συνολικών 

καταθέσεων στις ΗΠΑ βρισκόταν σε 20 τράπεζες. Εξάλλου δεν αποτελούσε µυστικό 

ότι οι τράπεζες της Wall Street ασκούσαν τεράστια πολιτική επιρροή. Η βιοµηχανία 

χρεογράφων και επενδύσεων, η οποία περιελάµβανε τις Goldman Sachs, Morgan 

Stanley, Merrill Lynch, Lehman και Bear Stearns, παρείχαν 97,7 εκατοµµύρια δολάρια 

σε οµοσπονδιακούς πολιτικούς υποψηφίους στις εκλογές του 2004 και 70,5 

εκατοµµύρια δολάρια για την εκλογή του Κογκρέσου το 2006. 

Πέρα όµως από τις χρηµατικές συναλλαγές τους, υπήρχε  διαπλοκή µεταξύ 

αυτών των δυο. Χαρακτηριστικά στην Goldman Sachs είχε δοθεί το παρατσούκλι 

«Government Sachs» για τον τεράστιο αριθµό των στελεχών της που αποκτούσαν 

θέσεις στον δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων του Χένρι Πόλσον, ο οποίος ήταν 

διευθύνων σύµβουλος της Goldman από το1998 µέχρι το 2006 και ο οποίος έγινε 

υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ υπό την προεδρία του Τζορτζ Μπους, ο Robert 

Rubin, ο οποίος είχε καθήκοντα του αναπληρωτή προέδρου της Goldman Sachs όταν 

κλήθηκε να υπηρετήσει ως υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Μπιλ 

Κλίντον και ο Jon Corzine, κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϋ, ο οποίος διετέλεσε 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της Goldman Sachs κατά το µεγαλύτερο µέρος της δεκαετίας του 

‘90 (Reavis,2009). 
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γ) Η αλλαγή επιχειρηµατικής στρατηγικής και η άνοδος της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στον τοµέα της χρηµατοοικονοµικής καινοτοµίας 

Σύµφωνα µε τους Blundell-Wignall, Atkinson και Lee (2008) η αναζήτηση των 

αιτιών της κρίσης πρέπει να κατευθυνθεί στην εκρηκτική ανάπτυξη µετά το 2004 των 

τιτλοποιηµένων απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (residential mortgage backed 

securities- RMBS) καθώς αυτή η κατηγορία χρεογράφων βρέθηκε στο επίκεντρο της 

κρίσης.. Ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας ,ανταποκρινόµενος στην αυξηµένη ζήτηση 

διεθνώς για νέα καινοτοµικά προϊόντα υψηλής απόδοσης από τους επενδυτές, 

προχώρησε στην υιοθέτηση ενός νέου τραπεζικού επιχειρηµατικού µοντέλου  του 

«originate-and-distribute» µε στόχο τη δηµιουργία και τη διάθεση σύνθετων και 

εξειδικευµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων υψηλότερης απόδοσης έναντι υψηλότερου 

κινδύνου, θέλοντας να επωφεληθεί από τα κίνητρα που είχαν δηµιουργηθεί µε την 

πάροδο του χρόνου. 

Το επιχειρηµατικό µοντέλο των τραπεζών, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

’90, κινήθηκε προς την κατεύθυνση µιας νέας κερδοσκοπικής κουλτούρας, µε έµφαση 

στην ταχύτερη αύξηση της τιµής της µετοχής και στη γένεση κερδών σε βάρος της 

παραδοσιακής µεσολαβητικής δραστηριότητας της λήψης καταθέσεων και της 

χορήγησης πιστώσεων µε περιθώριο. Οι στόχοι των τραπεζών µετατοπίστηκαν από την 

χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας, του εµπορίου και των παραγωγικών 

επενδύσεων στην κερδοσκοπία, στα χρηµατοοικονοµικά στοιχήµατα και στη 

χρηµατοοικονοµική καινοτοµία που έγιναν βασικές δραστηριότητες ή και αυτοσκοπός 

για ορισµένες µεγάλες τράπεζες, οδηγώντας σε αυξηµένα  κέρδη και µάλιστα µε 

λιγότερα εποπτικά ίδια κεφάλαια. Εφόσον τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µπορούσαν 

να αυξήσουν τα έσοδά τους µέσω επενδυτικών συναλλαγών, µειώνοντας παράλληλα τα 

ελάχιστα απαιτούµενα ίδια κεφάλαια, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων και η 

χρηµατιστηριακή τιµή τους θα αυξανόταν. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αµοιβή των στελεχών των τραπεζών καθοριζόταν 

περισσότερο από την βραχυχρόνια αύξηση της χρηµατιστηριακής απόδοσης και 

λιγότερο από την παραδοσιακή µεσολαβητική τραπεζική δραστηριότητα. 

∆ιαµορφώθηκε δηλαδή µια λανθασµένη δοµή και ύψος κινήτρων αναφορικά µε τις 

έκτακτες αµοιβές των στελεχών στο διεθνές τραπεζικό χώρο (bonuses), ευνοώντας 
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βραχυχρόνιες κερδοσκοπικές δραστηριότητες και ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εις 

βάρος των συµφερόντων των µετόχων.   

 Τα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα οδηγήθηκαν σε ριψοκίνδυνες επενδύσεις 

χωρίς να τιµολογούν σωστά τον κίνδυνο. Οι χορηγοί στεγαστικών δανείων πουλούσαν 

τα ενυπόθηκα δάνεια σε οργανισµούς τιττλοποίησης και τα διέθεταν υπό µορφή νέων 

επενδυτικών τίτλων σε διάφορες κατηγορίες επενδυτών. Καθοδηγούµενοι από τον 

κερδοσκοπικό παροξυσµό και τον εντεινόµενο ανταγωνισµό προέβαιναν σε επιπόλαιες 

προσπάθειες αξιολόγησης της ικανότητας των δανειοληπτών να αποπληρώσουν τα 

δάνειά τους, αφού µε την τιτλοποίηση πετύχαιναν τη µεταφορά των υποκείµενων 

απαιτήσεων εκτός ισολογισµού τους και συνεπώς εκτός εποπτικών κεφαλαιακών 

υποχρεώσεων. Συνεπώς σταµάτησαν να ανησυχούν για την επιστροφή των δανείων 

αυτών. Σύµφωνα µε τον Simon Johnson (2009), η σηµερινή κρίση προκλήθηκε από 

ισχυρές ελίτ, στις οποίες απέδωσε τον όρο τραπεζική "ολιγαρχία", των οποίων τα 

συµφέροντα διαδραµάτισαν κεντρικό ρόλο στη δηµιουργία της κρίσης αναλαµβάνοντας 

πάρα πολλούς κινδύνους, έχοντας την έµµεση υποστήριξη της κυβέρνησης µέχρι την 

αναπόφευκτη κατάρρευση. 

Η διαδικασία τιτλοποίησης χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων αποτελούσε 

τεχνική µετασχηµατισµού απαιτήσεων που περιλάµβανε το πακετάρισµα µιας οµάδας 

επενδύσεων και στη συνέχεια την ανακατασκευή τους σε κατηγορίες επενδυτικών 

τίτλων διαφοροποιηµένου κινδύνου οι οποίοι πωλούνταν µέσω της κεφαλαιαγοράς σε 

διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών µε τη βοήθεια διαβάθµισης κινδύνου από τους 

οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης (credit rating agencies-CRAs). Οι συναλλαγές 

τιτλοποίησης διενεργούνταν µέσω της δηµιουργίας αξιογράφων επί υποκείµενων 

χρηµατοπιστωτικών µέσων (asset-backed securities-ABS) που παρείχαν απόδοση στη 

βάση επιστροφής µετρητών από τις υποκείµενες επενδύσεις. Μια ειδική κατηγορία 

ABS  που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην κρίση είναι οι υποχρεώσεις εγγυηµένου χρέους 

(credit default obligations-CDOs) που αποτέλεσαν σύνθετοι επενδυτικοί τίτλοι και 

διαχώριζαν τον πιστωτικό κίνδυνο πακετάροντας και πουλώντας τίτλους διαφορετικών 

κατηγοριών πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

 Η διαδικασία τιτλοποίησης υποστηριζόταν από πολλούς µεσάζοντες φορείς σε 

όλα τα στάδιά της έναντι αδρής αµοιβής και τελικά ο πιστωτικός κίνδυνος µεταφερόταν 

σε µια δοµή η οποία ήταν τόσο αδιαφανή όπου ακόµα και ο πιο εξειδικευµένος 
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επενδυτής δεν είχε πραγµατική ιδέα για το τι είχε στην κατοχή του. Ανάµεσα σε αυτούς 

τους µεσάζοντες φορείς ήταν και οι εταιρίες-οχήµατα ειδικού σκοπού (SPV), στις 

οποίες µεταφέρονταν οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις από τους δηµιουργούς των 

χρηµατοπιστωτικών µέσων, οι οποίοι στη συνέχεια τις πακέταραν σε διαφορετικές 

κατηγορίες κινδύνου µε σκοπό την πώλησή τους στους τελικούς επενδυτές. 

 Η αδιαφάνεια που χαρακτήριζε την δόµηση των καινοτόµων 

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων συνέβαλε στην αστάθεια του συστήµατος. Σύµφωνα µε 

τον Taylor (2009), οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποτίµησαν 

τον κίνδυνο των νέων επενδυτικών εργαλείων εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνισµού 

τους, της ανευθυνότητάς τους και της αδυναµίας εκτίµησης του κινδύνου, λόγω της 

πολυπλοκότητας των νέων προϊόντων. Οι οίκοι βαθµολόγησης κατηγορήθηκαν για 

ανεπάρκεια και για µεροληψία, που πιθανόν να πήγαζε από το γεγονός ότι οι εκδότες 

των τίτλων ήταν αυτοί που πλήρωναν για την αξιολόγηση. ∆εδοµένου ότι η 

βαθµολόγηση παρεχόταν έναντι αµοιβής, οι οργανισµοί αυτοί είχαν το κίνητρο να 

προβαίνουν σε υπεραισιόδοξες εκτιµήσεις που καθησύχαζε τους δυνητικούς αγοραστές 

των τίτλων οδηγώντας σε µια τεράστια αύξηση των πωλήσεών τους.  

 Χιλιάδες τράπεζες και επενδυτές, τα τελευταία χρόνια, στηρίχτηκαν στην 

αξιοπιστία των βαθµολογήσεων των οίκων για να τοποθετήσουν τρισεκατοµµύρια σε 

κινητές αξίες που νόµιζαν ότι ήταν χαµηλού κινδύνου, αλλά αποδείχτηκαν «τοξικά» 

προϊόντα. Τα νέα τιτλοποιηµένα και πακεταρισµένα προϊόντα ήταν τόσο αδιαφανή και 

σύνθετα στην κατανόησή τους, που οι εκδότες τους και κυρίως οι επενδυτές έχασαν την 

αίσθηση του ενεχόµενου κινδύνου, µέχρι που το ξέσπασµα της κρίσης τους έφερε 

αντιµέτωπους µε την πραγµατικότητα. 

Βέβαια, η τιτλοποίηση απαιτήσεων καθαυτή, δεν αποτελεί αρνητική εξέλιξη, 

αφού διαχωρίζει ορισµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα από τον κίνδυνο 

αντισυµβαλλοµένου και αφερεγγυότητας, που ενδεχοµένως χαρακτηρίζει τους εκδότες 

τους, προς όφελος των επενδυτών και εξασφαλίζει ρευστότητα στην αγορά . Το όφελος 

όµως, είναι πραγµατοποιήσιµο υπό την προϋπόθεση ότι οι προσδοκώµενες ταµειακές 

ροές που απορρέουν από τους υποκείµενους τίτλους είναι γνωστές ή επαρκώς 

προβλέψιµες  και αυτό συµβαίνει εφόσον τα κριτήρια αναδοχής που χρησιµοποιούνται  
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για την τιτλοποίηση και διάθεση υποχρεώσεων είναι τυποποιηµένα και 

χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.6 

 Το νόηµα της τιτλοποίησης είναι ακριβώς ότι µεταφέροντας τον πιστωτικό 

κίνδυνο από τους δανειστές στους επενδυτές, οι κίνδυνοι θα διαχέονται στο σύνολο της 

οικονοµίας µε την ελάχιστη συστηµική επίδραση. Στην πραγµατικότητα όµως οι 

τράπεζες και άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είχαν σηµαντική έκθεση σε ενυπόθηκα 

δάνεια, MBSs, και CDOs  κρατώντας µάλιστα το λεγόµενο “equity tranche” των 

τιτλοποιήσεων, δηλαδή το κοµµάτι µε το µεγαλύτερο ρίσκο απωλειών αλλά και την 

υψηλότερη αναµενόµενη απόδοση. Αν όµως είχαν ακολουθήσει πιστά το 

επιχειρηµατικό µοντέλο τιτλοποίησης «originate-and-distribute», θα µεταβιβάζονταν 

πλήρως ο πιστωτικός κίνδυνος των ενυπόθηκων δανείων προς τους επενδυτές της 

κεφαλαιαγοράς και οι τράπεζες δεν θα είχαν υποστεί ζηµίες εκατοντάδων 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων (Acharya, 2009). 

 Από τα παραπάνω λοιπόν, συνάγεται ότι δεν είχαν γίνει κατανοητοί από τις 

διοικήσεις των διεθνών τραπεζών αλλά και από τις εποπτικές αρχές, το µέγεθος της 

πολυπλοκότητας των κινδύνων από την ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών 

καινοτοµιών, την χρηµατοοικονοµική µόχλευση και την χρηµατοδότηση των τραπεζών 

από τις κεφαλαιαγορές και τη διατραπεζική αγορά. 

δ) Η ανθρώπινη αδυναµία, οι συµπεριφορές αγέλης από τους επενδυτές (herd 

behaviour) και η απληστία 

Πολλοί αναλυτές συµφωνούν στο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην δηµιουργία της τρέχουσας κρίσης. Προσεγγίσεις επιστηµών 

αναφορικά µε τα όρια του ανθρώπινου ορθολογισµού, τον ρόλο της ψυχολογίας και της 

αβεβαιότητας στην οικονοµική και επενδυτική δραστηριότητα, όπως είναι για 

παράδειγµα η ψυχολογία κοπαδιού στους επενδυτές, οι αποφάσεις τους µε βάση τι 

πράττουν οι άλλοι και όχι ποιες είναι οι σωστές τιµές, υποβαθµίστηκαν. Με βάση τη 

Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική (Behavioral Finance) οι επενδυτές δεν κάνουν 

πάντα τις βέλτιστες επιλογές καθώς µπορεί να χαρακτηρίζονται από φραγµένο 

ορθολογισµό (bounded rationality) ή περιορισµένο αυτοέλεγχο .Οι Thaler και Sunstein 

(2008) υποστηρίζουν ότι δεν µπορούµε να προστατευτούµε έναντι µελλοντικών 

                                                 
6  Χ.Μερτζάνης,«Η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση: χαρακτηριστικά και προκλήσεις» 
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κρίσεων αν δεν γίνουν κατανοητές οι δυνητικά καταστροφικές συνέπειες του 

φραγµένου ορθολογισµού και του περιορισµένου αυτοελέγχου. 

Σύµφωνα µε τον Lo (2008), οι χρηµατοπιστωτικές κρίσεις ενδέχεται να είναι 

αναπόφευκτη πτυχή του σύγχρονου καπιταλισµού και το αποτέλεσµα αλληλεπιδράσεων 

της ανθρώπινης συµπεριφοράς και της απρόσκοπτης ικανότητας του ανθρώπου να 

καινοτοµεί, να ανταγωνίζεται και να εξελίσσεται. Στη σηµερινή κρίση διαδραµάτισε 

κεντρικό ρόλο το ανθρώπινο στοιχείο και κυρίως τα συναισθήµατα της απληστίας και 

του φόβου για το άγνωστο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια εκτεταµένων 

περιόδων ευηµερίας, οι συµµετέχοντες στην αγορά τείνουν να εφησυχάζουν ως προς 

τον κίνδυνο απωλειών είτε εξαιτίας συστηµατικής υποτίµησης των κινδύνων είτε 

µείωσης αποστροφής τους προς αυτόν έναντι της αυξηµένης απόδοσης. Βασιζόµενοι 

επίσης στον Keynes και στην υπόθεση της χρηµατοοικονοµικής αστάθειας του  Minsky 

κατά τη διάρκεια εκτεταµένων περιόδων οικονοµικής ευηµερίας, τα καπιταλιστικά 

χρηµατοοικονοµικά συστήµατα αναπτύσσουν αδυναµίες που εκθέτουν τη 

µακροοικονοµία στον κίνδυνο του χρέους και του αποπληθωρισµού (Konzelmann et 

al.,2010). 

Παρατεταµένοι περίοδοι οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας µπορεί να 

προκαλέσουν ένα συλλογικό αίσθηµα ευφορίας και εφησυχασµού των επενδυτών, το 

οποίο όπως έχουν αποδείξει επιστήµονες, δε διαφέρει καθόλου από την νάρκη που 

προκαλείται σε έναν εξαρτηµένο από την κοκαΐνη. Έτσι λοιπόν οι επενδυτές που 

αγόραζαν τους πολύπλοκους τίτλους πιθανόν και να γνώριζαν αλλά να αψήφησαν τον 

κίνδυνο που αντιµετώπιζαν. Άλλωστε η απληστία ,δηλαδή η εξασφάλιση απόδοσης 

αγνοώντας µε ανορθολογικό τρόπο το ρίσκο, ήταν στο πνεύµα της εποχής. Εποµένως οι 

«σπόροι» αυτής της κρίσης αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της µακράς περιόδου 

ευηµερίας που προηγήθηκε αυτής, όπου οι άνθρωποι έγιναν πιο ανεκτικοί στον 

κίνδυνο. Έπειτα η απληστία µετατράπηκε σε φόβο και όλα άρχισαν να καταρρέουν 

(Lo,2008). 

Η ανησυχία για το ποιος κρατά απαξιωµένα χρεόγραφα παρέλυσε τις πιστωτικές 

αγορές, µε τις τράπεζες να αρνούνται να δανείσουν η µία στην άλλη, λόγω του φόβου 

ότι οι δανειολήπτες µπορεί να χρεοκοπήσουν ή να έχουν δανείσει σε άλλες τράπεζες 

που να αντιµετώπιζαν τέτοιο κίνδυνο, µε αποτέλεσµα να προκύψουν προβλήµατα 
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ρευστότητας στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ακόµη και σε αυτά που θεωρούνταν 

πολύ µεγάλα για να αποτύχουν (too-big-to-fail). 

 

1.3.   Συνέπειες της Κρίσης 

Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες στην 

παγκόσµια οικονοµία που έχει µεταφερθεί µε σφοδρότητα στην πραγµατική οικονοµία 

προκαλώντας ύφεση και πτώση της απασχόλησης σε παγκόσµια κλίµακα. Επεκτάθηκε 

ταχύτατα στις αναπτυγµένες χώρες και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσµο µε 

δραµατικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστηµα και στις επιχειρήσεις. Καθώς όµως η 

κρίση βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη, είναι πολύ πρόωρο να προβεί κανείς σε λεπτοµερή 

ανάλυση των συνεπειών της για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµη µια γενική αναφορά 

στις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει.  

Όταν ξέσπασε η κρίση τον Αύγουστο του 2007, αρχικά επηρεάστηκαν στις 

ΗΠΑ η αγορά ακινήτων, οι εργολάβοι και οι δανειστές υποθηκών, που βρέθηκαν στο 

επίκεντρό της, αλλά όµως πολύ γρήγορα µεταφέρθηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 

καθώς και στην Κίνα και εξελίχθηκε σε γενική κρίση ρευστότητας και σε πιστωτική 

κρίση που επηρέασε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. 

Η αγορά σταµάτησε να χρηµατοδοτεί τις χρηµατοπιστωτικές οντότητες, 

ακολούθησε πανικός στις αγορές και το πιστωτικό σύστηµα πάγωσε διαταράσσοντας τη 

ροή κεφαλαίων στην οικονοµία. Οι τράπεζες αρνούνταν να δανείσουν η µια στην άλλη 

και άρχισαν να περιορίζουν τις πιστώσεις και να θεσπίζουν αυστηρότερα πιστωτικά 

κριτήρια. Οι επενδυτές πλέον ήταν εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την αγορά 

χρεογράφων και οµολόγων καταφεύγοντας σε ασφαλέστερες εναλλακτικές επενδύσεις 

(κρατικά οµόλογα) µε αποτέλεσµα οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσµων έντοκων 

γραµµατίων να οδηγηθούν κάτω του µηδενός.  

Η έκταση των προβληµάτων ήταν τόσο µεγάλη που, όπως σηµειώθηκε 

νωρίτερα, µερικοί από τους µεγαλύτερους παγκόσµιους χρηµατοπιστωτικούς 

κολοσσούς κατέρρευσαν, άλλοι εξαγοράστηκαν σε πολύ χαµηλές τιµές, 

κρατικοποιήθηκαν ή ζήτησαν βοήθεια από τις κυβερνήσεις για τη διάσωσή τους. Τα 

συνολικά ποσά που ξόδεψαν οι κυβερνήσεις για διασώσεις τραπεζών εκτινάχθηκαν στα 
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ύψη, ενώ κάποιες άλλες καθησύχασαν τους επενδυτές και τους καταθέτες ότι τα 

χρήµατά τους είναι ασφαλή (Seneviratne,2009). 

 Η διεθνής µετάδοση των οικονοµικών προβληµάτων ήταν εµφανής το 2008 µε 

τη µεγάλη αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου σε παγκόσµιο επίπεδο, η οποία 

προέκυψε από την αύξηση της αποστροφής προς τον κίνδυνο και των πραγµατικών 

απωλειών των  χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που είχαν υπερβολική µόχλευση. Οι 

δείκτες αποστροφής κινδύνου εκτινάχτηκαν στις χρηµατοπιστωτικές αγορές στα τέλη 

του 2008, αντανακλώντας τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου και τον κίνδυνο 

υπερηµερίας από τις µεγάλες πραγµατικές απώλειες των περιουσιακών στοιχείων (Duca 

et al,2010). 

 H αποµόχλευση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, διαδικασία κατά την οποία 

πωλούσαν στοιχεία του ενεργητικού τους για την αποπληρωµή υποχρεώσεών τους που 

δεν µπορούσαν πλέον να χρηµατοδοτήσουν, επιτάχυνε περαιτέρω την κρίση 

ρευστότητας και προκάλεσε µείωση του διεθνούς εµπορίου (Seneviratne,2009). Η 

κατάσταση αυτή οδήγησε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε συρρίκνωση των 

δραστηριοτήτων τους , γεγονός που σήµαινε µείωση του προσωπικού, αύξηση της 

ανεργίας, λιγότερη παραγωγή, λιγότερο εισόδηµα και επιµήκυνση της ύφεσης. Η 

έλλειψη πιστώσεων συνέβαλλε µαζί µε την πτώση της καταναλωτικής και 

επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης και στην κατάρρευση του παγκόσµιου εµπορίου. 

Η µείωση των προοπτικών οικονοµικής ανάπτυξης οδήγησε σε δραµατική 

πτώση των τιµών των µετοχών, των πρώτων υλών και των τιµών στις αγορές ενέργειας 

σε όλο τον κόσµο. Οι επενδύσεις µειώθηκαν, αρχικά οι ξένες άµεσες επενδύσεις και 

αυτές που αφορούσαν µεγάλα κατασκευαστικά έργα και έπειτα αυτές στη βιοµηχανία 

εξοπλισµού και στις αγορές όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις είχαν παραµεληθεί όπως η 

αυτοκινητοβιοµηχανία (Aiginger,2009). 

Η τρέχουσα κρίση, σε γενικές γραµµές, από το 2008 επηρέασε ολόκληρη την 

οικονοµία µέσω τριών καναλιών µετάδοσης, που είναι τα εξής7: 

                                                 
7 European Commission,(2009), “Economic crisis in Europe: Causes, consequences and    
responses”, Economic and Financial Affairs,  
∆ιαθέσιµο: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15887_en.pdf 
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I. Το ίδιο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα: Παρόλο που οι απώλειες αρχικά 

προέρχονταν κυρίως από τις Ηνωµένες Πολιτείες, εκτιµάται ότι οι αποµειώσεις των 

τραπεζών είναι µεγαλύτερες στην Ευρώπη, κυρίως στο Ηνωµένο Βασίλειο και στη 

ζώνη του ευρώ από ό, τι στις ΗΠΑ. Ακόµη µε τη διαδικασία της αποµόχλευσης οι 

τράπεζες µείωσαν δραστικά την έκθεσή τους στις αναδυόµενες αγορές µε το 

κλείσιµο πιστωτικών γραµµών και την ανακεφαλαιοποίησή τους.  

II.  Τον πλούτο: Τα κριτήρια δανεισµού έγιναν πιο αυστηρά, ο πλούτος των 

νοικοκυριών µειώθηκε αισθητά µαζί µε τις τιµές των περιουσιακών στοιχείων. 

Αποτέλεσµα, η αποταµίευση να αυξηθεί και η ζήτηση για διαρκή καταναλωτικά 

αγαθά καθώς και οι επενδύσεις σε ακίνητα να πέσουν κατακόρυφα. 

III.  Tο παγκόσµιο εµπόριο: Το παγκόσµιο εµπόριο κατέρρευσε, κυρίως το τελευταίο 

τρίµηνο του 2008, καθώς σηµειώθηκε δραµατική µείωση στις επενδύσεις και στη 

ζήτηση αγαθών. Η συρρίκνωση του εµπορίου ήταν πολύ µεγαλύτερη από ότι 

αναµενόταν µε βάση την προϊστορία των υφέσεων, λόγω του συνδυασµού του σοκ 

από την πλευρά της ζήτησης, της παγκοσµιοποίησης και της δηµιουργίας διεθνών 

αλυσίδων παραγωγής. 

Η αντίδραση των χωρών ήταν άµεση σε ό,τι αφορά τη λήψη µέτρων για την 

αντιµετώπιση της κρίσης. Τα µέτρα αυτά, αν και διέφεραν από χώρα σε χώρα, είχαν 

στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας, την κινητοποίηση των επενδύσεων µε σκοπό την 

αναθέρµανση της οικονοµίας και τη συγκράτηση της απασχόλησης. Οι κεντρικές 

τράπεζες δηµιούργησαν διευκολύνσεις ρευστότητας για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

και τους εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων. Μάλιστα η αρχική αντίδραση της Federal 

Reserve ήταν να µειώσει τον Σεπτέµβριο του 2007 το βασικό επιτόκιο, µε την ελπίδα 

ότι οι εµπορικές τράπεζες θα µπορούσαν να παρέχουν κεφάλαια σε επιχειρήσεις που 

αποκόπηκαν από την αγορά. Το επιτόκιο αυτό βρισκόταν στο 5,25% από τον Ιούνιο του 

2006 µέχρι τον Αύγουστο του 2007 και παρά το γεγονός ότι η Fed συνήθως άλλαζε τον 

στόχο του επιτοκίου κατά είκοσι πέντε µονάδες βάσης κάθε φορά, η πρώτη µείωση το 

Σεπτέµβριο ήταν κατά πενήντα µονάδες βάσης.  

Καθώς η οικονοµία σταδιακά αποδυναµωνόταν, η Fed συνέχισε να µειώνει το 

επιτόκιο φθάνοντάς το 3% στα τέλη Ιανουαρίου του 2008. Τον Μάρτιο του 2008 και 

µετά τη διάσωση της µεγάλης επενδυτικής τράπεζας Bear Stearns, η Fed µειώνει το  

επιτόκιο κατά 75 µονάδες βάσης, δηλαδή στο 2,25%, ενώ τον Απρίλιο αυτό φτάνει στο 2% 
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όπου και διατηρείται µέχρι τον Σεπτέµβριο κατά τον οποίο η Lehman Brothers κηρύττει 

πτώχευση. Μια µέρα µετά την αποτυχία της Lehman, η Fed διασώζει τη µεγάλη 

ασφαλιστική εταιρεία American International Group (AIG) και τον Οκτώβριο θα 

µειώσει το επιτόκιο στο 1%. Η στροφή στην ασφάλεια ήταν τόσο µεγάλη που τον 

Νοέµβριο και τον ∆εκέµβριο του 2008 η µέση απόδοση των εντόκων γραµµατίων 

κυριολεκτικά φτάνει στο µηδέν για µερικές µέρες. Ήταν αυτό το σηµείο στο οποίο η 

οικονοµική δραστηριότητα µειώθηκε σηµαντικά, συµπαρασύροντας την παραγωγή και 

την απασχόληση σε παγκόσµιο επίπεδο (Poole,2010). Η ΕΚΤ προχώρησε πιο 

διστακτικά στη µείωση των επιτοκίων, καθώς περιοριζόταν από το βασικό της στόχο, 

που είναι η διατήρηση χαµηλού πληθωρισµού. Έτσι ξεκίνησε τις µειώσεις µόλις τον 

Οκτώβριο του 2008 από το 4,25% στο 1% τον Ιούνιο του 2009. Παρόλα αυτά, πρέπει 

να τονιστεί ότι ο µηχανισµός µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής είχε, ιδίως στην 

οξεία φάση της κρίσης, ουσιαστικά παραλύσει. 

Σηµάδια ανάκαµψης υπήρξαν στις οικονοµίες και συγκεκριµένα αύξηση της 

ιδιωτικής κατανάλωσης στις µεγάλες ανεπτυγµένες οικονοµίες σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο. Ειδικότερα, από το δεύτερο εξάµηνο του 2010 οι παγκόσµιες 

οικονοµικές συνθήκες βελτιώθηκαν, υπήρξε καλυτέρευση στις αγορές του 

χρηµατιστηρίου και οι συνθήκες τραπεζικού δανεισµού σε µεγάλες ανεπτυγµένες 

οικονοµίες έγιναν λιγότερο αυστηρές ακόµη και για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Η 

παγκόσµια δραστηριότητα αυξήθηκε µε ρυθµό λίγο πάνω από το 3,5% το τρίτο 

τετράµηνο του 2010. Ενώ αναµενόταν για εκείνο το τετράµηνο, επιβράδυνση του 

ρυθµού ανάπτυξης, τελικά οι συνθήκες ήταν καλύτερες από τις προβλεπόµενες, λόγω 

της ισχυρότερης κατανάλωσης στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Η παγκόσµια 

παραγωγή αναµένεται να αυξηθεί κατά 4,5% µέχρι το τέλος του 2011. Στις προηγµένες 

οικονοµίες η δραστηριότητα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,5% κατά τη διάρκεια του 

2012, ενώ στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες η ανάπτυξη θα παραµείνει ανοδική στο 

6,5%, αφού οι  χώρες της Ασίας συνεχίζουν  να αναπτύσσονται µε ταχύτερους ρυθµούς 

και να παρουσιάζουν ισχυρή ανάκαµψη
8.  

Συνεπώς, ενώ το 2009 η παγκόσµια οικονοµία είχε έρθει αντιµέτωπη µε 

αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης και µε τη χειρότερη ύφεση της µεταπολεµικής 

                                                 
8 International Monetary Fund,(2009) “Global Economic Slump Challenges policies”   

∆ιαθέσιµο : http://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/2009/update/01/pdf/0109.pdf 
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περιόδου, οι τελευταίες προβλέψεις του ∆ΝΤ, για τον παγκόσµιο ρυθµό ανάπτυξης, 

εµφανίζονται σχετικά αισιόδοξες. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν εξακολουθούν να 

υπάρχουν προβλήµατα και αδυναµίες στις αγορές ακινήτων, στα εισοδήµατα των 

νοικοκυριών και ανεργία σε υψηλά επίπεδα ακόµα και στις πιο ισχυρές οικονοµίες. Τα 

ασφάλιστρα κινδύνου µπορεί να έχουν µειωθεί σε σχέση µε τα πρώτα χρόνια της 

κρίσης, όταν ο κίνδυνος κατάρρευσης κυριαρχούσε, όµως παραµένουν πολύ υψηλότερα 

από το επίπεδο που βρίσκονταν πριν το ξεκίνηµα της κρίσης και αυτό γιατί η αγορά θα 

τιµολογεί πιο ορθολογικά τον πιστωτικό κίνδυνο στο µέλλον.  

Η αναταραχή στις αγορές κατέστησε σαφές το πόσο σύνθετοι και γρήγοροι είναι 

οι µηχανισµοί µετάδοσης στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η διαδικασία 

των τιτλοποιήσεων και η παγκοσµιοποίηση δηµιούργησε ιδρύµατα πολύ στενά 

συνδεδεµένα µεταξύ τους. Το σίγουρο είναι ότι οι παραδοσιακές πολιτικές των 

τραπεζών, που αφορούν την σχολαστική αξιολόγηση της ικανότητας των δανειοληπτών 

να αποπληρώσουν τα δάνειά τους καθώς και των κινητών αξιών που προσφέρονται για 

επενδύσεις, θα επανέλθουν πιο ισχυρές από ότι ήταν προηγουµένως. 

  Επίσης η κρίση ανέδειξε την υποχρέωση που έχουν οι διοικήσεις να 

αναπτύσσουν επιχειρηµατικά µοντέλα που θα είναι βιώσιµα, χωρίς αυτό να αποκλείει 

την αξιοποίηση βραχυπρόθεσµων επιχειρηµατικών ευκαιριών ούτε την είσοδο σε νέα 

εγχειρήµατα που υπόσχονται µελλοντική ροή εσόδων στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον 

της αγοράς. Εάν όµως τα κέρδη προέρχονται από δραστηριότητες που είναι βιώσιµες 

µόνο υπό ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και συνεπάγονται δυσανάλογα επίπεδα 

κινδύνου, τότε αυτές θα πρέπει να είναι αποτρεπτικές (Ackermann,2008). 

 

 

1.3. Χαρακτηριστικά της κρίσης 

Η φύση της τρέχουσας κρίσης είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη. Εµφανίστηκε σε ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον χαρακτηριζόµενο από έξι έτη σηµαντικής οικονοµικής 

ανάπτυξης και µια δεκαετία αξιοσηµείωτης χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας. Η 
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πρώτη φούσκα που έσπασε στην αγορά κατοικιών στις ΗΠΑ, το καλοκαίρι του 2007, 

ήταν σηµαντική όχι µόνο για το µέγεθός της αλλά και για την φύση της.9 

 Κατά το παρελθόν οι περισσότερες κρίσεις χαρακτηρίζονταν από υπερβολική 

πιστωτική επέκταση, αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων, πανικό απόσυρσης καταθέσεων και σηµαντικές κεφαλαιακές απώλειες 

στους λογαριασµούς απαιτήσεων από χορηγηθείσες πιστώσεις. Όµως τόσο η πηγή όσο 

και το µέγεθος των προβληµάτων ήταν εύκολο να προσδιοριστούν, επιτρέποντας την 

λήψη διορθωτικών ενεργειών. 

Αντίθετα η τρέχουσα κρίση δεν είναι το αποτέλεσµα αφερέγγυων τραπεζικών 

δανείων, χαρακτηρίζοντας την αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων περισσότερο 

σύµπτωµα και όχι αιτία της. Η κρίση προέκυψε από τον τρόπο που τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διαχειρίστηκαν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια 

συνέπεια των κινήτρων ελεύθερης αγοράς, µε σηµαντικές συνέπειες στη σταθερότητα 

του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.10 

Η τρέχουσα κρίση είναι ποσοτικά αλλά και ποιοτικά διαφορετική από 

οποιοδήποτε άλλη του παρελθόντος. Αν και ξεκίνησε σε συγκεκριµένα κράτη ως 

χρηµατοοικονοµική κρίση µετατράπηκε γρήγορα σε παγκόσµια οικονοµική κρίση. Η 

φύση της αποκάλυψε βασικές αδυναµίες στο εσωτερικό διαφόρων χωρών σε όλο τον 

κόσµο, που βασίζονταν στο συνδυασµό χρέους και µόχλευσης, χρηµατοοικονοµικού  

πολλαπλασιασµού και τιτλοποίησης, διαρθρωτικών εξελίξεων στις ιδιωτικές οικονοµίες 

και µη βιώσιµων ασυµµετριών στην παγκόσµια συσσώρευση κεφαλαίου, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν ανισορροπίες στο εµπόριο, στις επενδύσεις και στην 

κατανάλωση (Morgan,2009). 

Όπως υποστηρίζει ο Soros (2008) είναι η πρώτη φορά ύστερα από τη Μεγάλη 

Ύφεση που το διεθνές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα έφτασε τόσο κοντά σε µια 

πραγµατική κατάρρευση. Αυτή είναι η καθοριστική διαφορά ανάµεσα στην τρέχουσα 

χρηµατοοικονοµική κρίση και στις προηγούµενες. 

Η κρίση του 2008 δε µοιάζει µε τις νοµισµατικές κρίσεις των χωρών της 

Λατινικής Αµερικής των τελευταίων 50 ετών. Αυτές χαρακτηρίζονταν από υψηλό 

                                                 
9 Χ.Μερτζάνης,«Η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση: χαρακτηριστικά και προκλήσεις» 
 
10 Χ.Μερτζάνης,«Η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση: χαρακτηριστικά και προκλήσεις» 
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πληθωρισµό και µικρή αξιοπιστία των τοπικών νοµισµατικών αρχών και συνήθως, αν 

µετά το ξέσπασµα της κρίσης ερχόταν στην εξουσία µια κυβέρνηση που θεωρούνταν 

αξιόπιστη , η οικονοµία επανερχόταν γρήγορα στα προ κρίσης επίπεδα. Επίσης, δεν 

µοιάζει µε τις χρηµατοοικονοµικές κρίσεις στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 στην Ν. Α. 

Ασία και την Ρωσία, γιατί αυτές είχαν τοπικό χαρακτήρα, ήταν πολύ λιγότερο 

συστηµικές και έτσι ήταν καλύτερα δυνατή η διαχείρισή τους.11 

Η κρίση του 1929 ίσως έχει περισσότερα κοινά στοιχεία µε την πρόσφατη 

κρίση. Μετά το χρηµατιστηριακό κραχ του ‘29 η οικονοµία των ΗΠΑ βυθίστηκε σε 

ύφεση η οποία συνεχίστηκε έως το 1933, µε το πραγµατικό εισόδηµα να µειώνεται  

κατά 36%.  Ακολούθησε σειρά  πτωχεύσεων από τις τράπεζες, µέχρι το κλείσιµό τους 

από τον Πρόεδρο Ρούζβελτ (Lastra, Wood 2010). Και στις δύο περιπτώσεις των 

κρίσεων είχε προηγηθεί µια µακροχρόνια φάση πιστωτικής επέκτασης, µόχλευσης και 

οικονοµικής άνθισης. Υπό αυτές τις συνθήκες, δηµιουργήθηκαν φούσκες στις αγορές 

φυσικού και χρηµατοοικονοµικού κεφαλαίου που εγκυµονούσαν συστηµικό κίνδυνο. 

Όταν οι φούσκες έσπασαν, µεγάλες τράπεζες πτώχευσαν, η κατανάλωση και το ΑΕΠ 

µειώθηκαν, το διεθνές εµπόριο συρρικνώθηκε και η ανεργία αυξήθηκε. Η αιτία που 

προκάλεσε την κατάρρευση του ‘29 ήταν η σηµαντική πίεση που ασκούνταν στη 

ρευστότητα των τραπεζών, ενισχυόµενη από τις κινήσεις της Οµοσπονδιακής Τράπεζας 

των ΗΠΑ (Fed). Οι τράπεζες αναγκάζονταν να πουλήσουν τις συµµετοχές τους στα 

κρατικά οµόλογα, προσθέτοντας έτσι την έλλειψη κεφαλαίων στην έλλειψη 

ρευστότητας. 

 Σύµφωνα µε τους Lastra και Wood (2010), υπάρχουν δύο τύποι κρίσεων: οι 

τραπεζικές κρίσεις οι οποίες προκαλούνται από έλλειψη κεφαλαίων ή από έλλειψη 

ρευστότητας και απειλούν την οικονοµία και οι χρηµατοοικονοµικές κρίσεις οι οποίες 

µπορεί να καταστρέψουν τον πλούτο, αλλά δεν θέτουν σε κίνδυνο την οικονοµία στο 

σύνολό της. Στη µελέτη τους τονίζουν ότι η κρίση του 2007-09 ήταν τραπεζική κρίση 

που προκλήθηκε από έλλειψη κεφαλαίων, ενώ η κρίση του ’29 προκλήθηκε από 

έλλειψη ρευστότητας. Σύµφωνα µε τους Brunnermeir και Pederson (2007) κρίση 

ρευστότητας υπάρχει όταν συντρέχουν δύο πράγµατα ταυτόχρονα: α) όταν γίνεται 

εξαιρετικά δύσκολη η πώληση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων καθώς δεν 

υπάρχουν αγοραστές, δηλαδή στεγνώνει η ρευστότητα στην αγορά και β) όταν οι 
                                                 
11 Eurobank EFG Economic Research, « Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιµετώπιση και οι 
προοπτικές», 2009 
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δανειστές µειώνουν σηµαντικά τον αριθµό δανείων που χορηγούν ή σταµατούν τις 

πιστώσεις εξολοκλήρου που σηµαίνει ότι εξαφανίζεται η χορήγηση ρευστότητας ή το 

κόστος της αυξάνεται δραµατικά. 

Οι οµοιότητες που υπάρχουν µεταξύ της τρέχουσας αναταραχής και των κρίσεων 

του παρελθόντος είναι οι εξής: 

� απότοµη αύξηση των τιµών των περιουσιακών στοιχείων σε πολλές χώρες πριν 

την κρίση 

� ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση σε ορισµένες βασικές οικονοµίες πριν την 

κρίση, ιδιαίτερα στις ενυπόθηκες αγορές ανεπτυγµένων οικονοµιών που 

οδήγησαν σε απότοµη αύξηση του συστηµικού κινδύνου και 

� έλλειψη εποπτείας του ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας του διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικού χώρου (Claessens et al,2010). 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έξαρση στην αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ ήταν κάτι 

ασυνήθιστο τόσο ως προς την έντασή της όσο και ως προς τη διάρκειά της και 

αποτέλεσε κοινό χαρακτηριστικό και άλλων χωρών  που επλήγησαν σοβαρά, όπως το 

Ηνωµένο Βασίλειο, η Ισλανδία και πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Όσον 

αφορά την πιστωτική επέκταση αυτή ήταν παρόµοια και µε άλλες κρίσεις του 

παρελθόντος. Σύµφωνα µε τους Claessens, Köse και Terrones (2010) η πιστωτική 

επέκταση συµπίπτει µε µεγάλες κυκλικές διακυµάνσεις της οικονοµικής 

δραστηριότητας, µε την παραγωγή, την κατανάλωση και τις επενδύσεις να αυξάνονται 

πάνω από το κανονικό κατά την φάση δηµιουργίας της. Στην ανοδική αυτή πορεία, το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τείνει να επιδεινώνεται και συχνά αυξάνονται οι 

εισροές ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυξήσεις στις τιµές των κατοικιών και στην πραγµατική 

συναλλαγµατική ισοτιµία συχνά συνοδεύουν τέτοιες εκρήξεις πιστώσεων. 

 Η υπερβολική πιστωτική επέκταση αντανακλά όχι µόνο µακροοικονοµικές 

συνθήκες αλλά και διάφορες διαρθρωτικές αδυναµίες, όπως είναι η συµπεριφορά 

αγέλης από τους επενδυτές, οι ελαστικές δανειοδοτικές πρακτικές, ο άκρατος 

ανταγωνισµός και οι ασυµµετρίες στην πληροφόρηση. Επίσης συνδέεται µε ραγδαία 

χρηµατοοικονοµική απελευθέρωση και ανεπαρκώς ρυθµιζόµενη καινοτοµία στον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Σύµφωνα µε τους Kunt και Detragiache (1998) και οι 

προηγούµενες κρίσεις ήταν απόρροια µιας ανεξέλεγκτης πιστωτικής επέκτασης, η 
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οποία προερχόταν από χρηµατοοικονοµική απελευθέρωση που δεν συνοδευόταν από 

τις απαιτούµενες ρυθµιστικές και εποπτικές µεταρρυθµίσεις. Έτσι και στην τρέχουσα 

κρίση το ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο για την χρηµατοοικονοµική καινοτοµία ήταν 

ανεπαρκές, µε αποτέλεσµα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να λειτουργούν εκτός των 

τραπεζικών κανονισµών. 

Αντίθετα, ο White (2008) υποστηρίζει ότι αυτή τη φορά η χρηµατοοικονοµική 

απελευθέρωση και οι εξελίξεις στις αγορές, όπως η διεύρυνση της αγοράς ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων στις Ηνωµένες Πολιτείες, η αυξανόµενη χρήση του µοντέλου 

«originate and distribute» από τις τράπεζες, η ανάπτυξη νέων πολύπλοκων δοµηµένων 

προϊόντων, η εξάρτηση από τα δοµηµένα οχήµατα εκτός ισολογισµού των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και η εµπιστοσύνη στις υπηρεσίες των οίκων αξιολόγησης, παρατηρήθηκαν 

σε διαφορετικό βαθµό από προηγούµενες κρίσεις. Αυτά τα νέα στοιχεία, ενώ αρχικά 

θεωρούνταν ότι θα βοηθούσαν στη διαφοροποίηση του κινδύνου, ουσιαστικά µείωσαν 

την ποιότητα των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και οδήγησαν στην αύξηση 

της αδιαφάνειας. Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθεί µεγάλη αβεβαιότητα τόσο για 

το µέγεθος των ζηµιών όσο και για το ποιες τράπεζες παρουσίαζαν σηµαντικές 

απώλειες.  

Σύµφωνα µε τους Claessens, Köse και Terrones (2010) η κρίση που διανύουµε 

είναι διαφορετική από τις προηγούµενες ως προς τέσσερα τουλάχιστον σηµεία:  

� στην ευρεία χρήση πολύπλοκων και αδιαφανών χρηµατοπιστωτικών µέσων, 

� στις σηµαντικές διασυνοριακές αλληλεξαρτήσεις και αλληλοσυνδέσεις των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών που αυξήθηκαν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µε 

τις Ηνωµένες Πολιτείες να βρίσκονται στο επίκεντρο, 

� στον υπερβολικό βαθµό µόχλευσης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και  

� στον σηµαντικό ρόλο που διαδραµάτισαν τα νοικοκυριά στη δηµιουργία της. 

Η µόχλευση των νοικοκυριών διέφερε από αυτή προηγούµενων κρίσεων, αφού 

το χρέος τους ως ποσοστό του προσωπικού διαθέσιµου εισοδήµατος ήταν 127% την 

περίοδο έξαρσης στον τοµέα της στέγασης, από 70% που ήταν το 1990. Σε αυτό 

συνετέλεσαν τα εξαιρετικά χαµηλά επιτόκια και οι καινοτοµίες στον χρηµατοπιστωτικό 

τοµέα. Ακόµη, ενώ η τιτλοποίηση αποτελούσε συνήθη πρακτική για προνοµιούχα 

δάνεια (prime), την τελευταία δεκαετία το πεδίο εφαρµογής της άλλαξε και µέχρι το 
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2007 περισσότερο από το 70% των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ είχε τιτλοποιηθεί σε 

σύγκριση µε το 2000 που το ποσοστό αυτό ήταν λιγότερο από 35% (Ashcraft and 

Schuermann,2007). 

Ο Marer (2010) υποστήριξε ότι η παγκόσµια κρίση του 2007-2009 µπορεί να 

θεωρηθεί ως τρεις αλληλεξαρτώµενες και αµοιβαία ενισχυόµενες κρίσεις: 

χρηµατοπιστωτική, κρίση ρευστότητας και κρίση στην πραγµατική οικονοµία. 

Σύµφωνα µε τον Marer η ουσία της παγκόσµιας κρίσης ήταν η ξαφνική εµφάνιση 

τεράστιου όγκου µη εξυπηρετούµενων δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων στις 

τράπεζες και σε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Αυτό προκάλεσε µεγάλες ζηµίες και 

µειώσεις στην αξία της καθαρής θέσης των ιδρυµάτων, κάτι που περιόρισε την 

ικανότητά τους και την προθυµία τους να χρηµατοδοτήσουν τον ιδιωτικό τοµέα, 

δηµιουργώντας έτσι  χρηµατοπιστωτική κρίση η οποία είχε πολλαπλές αρνητικές 

επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία. Αποτέλεσµα των προβληµάτων που 

αντιµετώπισαν οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί ήταν να εξασθενίσει η ρευστότητα 

στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

Το πρόβληµα ρευστότητας επιδεινώθηκε σηµαντικά τον Σεπτέµβριο του 2008 

µε την απρόσµενη απόφαση του αµερικάνικου υπουργείου Οικονοµικών και της Fed να 

αφήσουν την Lehman Brothers να πτωχεύσει αµέσως µετά τη διάσωση της επενδυτικής 

τράπεζας Bear Stearns και της µεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας AIG από την 

αµερικάνικη κυβέρνηση. Η απόφαση όµως αυτή δηµιούργησε τέτοια αβεβαιότητα, 

όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, που οι ιδιωτικές πιστωτικές αγορές πάγωσαν και 

κανένας πλέον δεν ήθελε να δανείσει τις τράπεζες ή να επενδύσει. Έτσι, η κατάρρευση 

της Lehman προκάλεσε παγκόσµια κρίση ρευστότητας επιδεινώνοντας το πρόβληµα 

που αντιµετώπιζαν οι δανειολήπτες σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Στο βαθµό που η δανειοδότηση συνεχιζόταν, τα κριτήρια έγιναν αυστηρότερα 

και το κόστος σηµαντικά υψηλότερο. Αυτό είναι ένα κανάλι µέσω του οποίου  

εξαπλώθηκε η κρίση στην παγκόσµια πραγµατική οικονοµία. Ένα άλλο κανάλι ήταν η 

τεράστια απώλεια πλούτου που υπέστη ο ιδιωτικός τοµέας, καθώς οι τιµές κατοικιών 

υποχώρησαν δραµατικά και οι χρηµατιστηριακές αγορές κατέρρευσαν. Ο συνδυασµός 

των µειωµένων πιστώσεων και της απώλειας του πλούτου προκάλεσε  κατακόρυφη 

µείωση στην κατανάλωση, στις επενδύσεις, στο ΑΕΠ, ενώ τα ποσοστά ανεργίας 

αυξήθηκαν δραµατικά δηµιουργώντας την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Οι τρεις 
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παραπάνω κρίσεις, δηλαδή η χρηµατοοικονοµική, η κρίση ρευστότητας και η 

οικονοµική, ενίσχυσαν η µια την άλλη προκαλώντας τη σοβαρότερη παγκόσµια 

οικονοµική δυσπραγία τις τελευταίες έξι δεκαετίες. 
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                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

           ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: FED ΚΑΙ ΕΚΤ 

 

2.1. Αναδροµή στην Ιστορία των Κεντρικών Τραπεζών 

Οι κεντρικές τράπεζες µε το πέρασµα των χρόνων πέρασαν από διάφορα στάδια 

έως τη σηµερινή τους εξέλιξη και υπέστησαν σηµαντικές ιδεολογικές αλλαγές. Σε κάθε 

ένα από αυτά, η κατανόηση του ρόλου των κεντρικών τραπεζών διέφερε σηµαντικά. 

Την περίοδο µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, το οικονοµικό σύστηµα 

οικοδοµήθηκε από τους νικητές του πολέµου µε την συνθήκη του Breton-Woods το 

1944. Η συνθήκη αυτή όριζε ότι το διεθνές εµπόριο έπρεπε να ρυθµίζεται από τους εξής 

κανόνες: α) την ύπαρξη σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, β) την 

φιλελευθεροποίηση του εµπορίου µέσω πολυµερών διαπραγµατεύσεων και γ) την 

επιβολή ελέγχων στη διακίνηση των κεφαλαίων. Οι ΗΠΑ ανέλαβαν ρόλο ηγέτη της 

παγκόσµιας οικονοµίας και η ισοτιµία κάθε νοµίσµατος καθοριζόταν πλέον σε αναφορά 

µε το δολάριο. Το πεδίο εφαρµογής των κεντρικών τραπεζών την περίοδο εκείνη 

διευρύνθηκε και έγινε αναπόσπαστο κοµµάτι µιας ευρύτερης οικονοµικής πολιτικής. Οι 

λειτουργίες µιας κεντρικής τράπεζας ήταν οι εξής: 

• Παροχή συµβουλών πάνω στην οικονοµική πολιτική, 

• ∆ιαχείριση του συστήµατος ελέγχου της πολιτικής και 

• Επίβλεψη της διαχείρισης των χρηµατοπιστωτικών αγορών κυρίως της αγοράς 

χρήµατος και της αγοράς ξένου συναλλάγµατος. 

Ύστερα όµως από την κατάργηση του συστήµατος των σταθερών 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών το 1972, υιοθετήθηκε ο µονεταρισµός, ως οικονοµική 

θεωρία και ο νεοφιλελευθερισµός, ως πολιτική ιδεολογία, από τις νεοεκλεγείσες 

κυβερνήσεις της Μάργκαρετ Θάτσερ, που ανέλαβε την πρωθυπουργία του Ηνωµένου 

Βασιλείου  και του Ρήγκαν, που ανέλαβε την προεδρία των Ηνωµένων Πολιτειών. Ο 

νεοφιλελευθερισµός σήµαινε ελεύθερη µεταφορά και επένδυση των κεφαλαίων σε 

όποια περιοχή του πλανήτη παρείχε τις υψηλότερες αποδόσεις, ενώ η θεωρία του 

µονεταρισµού, η οποία είχε διαδοθεί από τον Milton Friedman, υποστήριζε ότι η 

ποσότητα του χρήµατος που κυκλοφορεί σε µια οικονοµία είναι καθοριστικής σηµασίας 

για την οικονοµική της ανάπτυξη (Richter, Wahl,2011). 
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Ξεκίνησε λοιπόν, µια νέα και αρκετά διαφορετική περίοδος, όπου η ποσότητα 

του χρήµατος και το ύψος των επιτοκίων που όριζαν οι κεντρικές τράπεζες, καθόριζαν 

πλέον το µέλλον της οικονοµίας. Συνεπώς, η καταπολέµηση του πληθωρισµού έγινε ο 

πρωταρχικός τους στόχος. Μέχρι το ξέσπασµα της χρηµατοοικονοµικής αναταραχής, οι 

περισσότερες κεντρικές τράπεζες είχαν υιοθετήσει άλλες λιγότερο και άλλες 

περισσότερο τον µονεταρισµό ως θεωρητικό υπόβαθρο για τις πολιτικές τους. Με τις 

νέες αυτές πεποιθήσεις, ανατέθηκε σε αυτές πολύ περιορισµένος ρόλος που αφορούσε 

κυρίως τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών καταναλωτή.  

Την ίδια στιγµή, η ανεξαρτησία από τις κυβερνήσεις θεωρήθηκε ζωτικής 

σηµασίας για τη λειτουργία των κεντρικών τραπεζών. Προκειµένου να περιοριστούν οι 

πληθωριστικές πιέσεις λόγω των δηµοσίων δαπανών, σύµφωνα µε τον µονεταρισµό, η 

κεντρική τράπεζα δεν θα πρέπει να είναι εργαλείο της κυβέρνησης, αλλά να 

αντισταθµίζει τις καταστάσεις και αυτό είναι δυνατό µόνο αν είναι τελείως ανεξάρτητη 

από την κυβέρνηση. Οι λειτουργίες εποµένως των κεντρικών τραπεζών διέπονταν από 

δυο κύρια χαρακτηριστικά: α) τη σχεδόν αποκλειστική αφοσίωση στην σταθερότητα 

των τιµών και β) τη θεσµική ανεξαρτησία τους από τις πολιτικές αρχές. 

Επιπλέον η νέα οικονοµική θεωρία συγκεκριµενοποίησε τα µέσα τα οποία οι 

κεντρικές τράπεζες έπρεπε να χρησιµοποιούν για να πετύχουν τους στόχους τους, 

µεταξύ αυτών ήταν το βραχυπρόθεσµο επιτόκιο, το οποίο αποτέλεσε το πρωταρχικό 

εργαλείο για την χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής µετά τη δεκαετία του ’80 (Richter, 

Wahl,2011). 

2.2. Βασικές Λειτουργίες των Κεντρικών Τραπεζών 

Μια κεντρική τράπεζα είναι ένας δηµόσιος οργανισµός που χαράσσει τη 

νοµισµατική πολιτική µιας χώρας ή στην περίπτωση της ευρωζώνης, µια οµάδας 

χωρών. Σε µια κεντρική τράπεζα ανατίθενται συνήθως καθήκοντα που σχετίζονται µε: 

• Τη ρύθµιση της προσφοράς χρήµατος, 

• Τον έλεγχο των επιτοκίων και 

•  Τη διαχείριση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων ή των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών. 



 
37 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κεντρικές τράπεζες έχουν εποπτικές 

αρµοδιότητες στον τραπεζικό τοµέα ή έχουν υπό τον έλεγχό τους την προσφορά 

πιστώσεων. Σε περιόδους οικονοµικών κρίσεων, διαδραµατίζουν τον εξαιρετικά 

σηµαντικό ρόλο του τελικού αναχρηµατοδοτικού δανειστή (lender of last resort). Αυτό 

σηµαίνει ότι είναι σε θέση να λαµβάνουν έκτακτα µέτρα για την εισαγωγή ρευστότητας 

στον τραπεζικό σύστηµα, προκειµένου να αποφευχθεί ενδεχόµενη κατάρρευση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς επίσης και να δανείζουν κυβερνήσεις, 

ενεργώντας ως τραπεζίτες τους. 

Είναι πολύ δύσκολο για µια κεντρική τράπεζα να είναι αποτελεσµατικός 

δανειστής έκτακτης ανάγκης  χωρίς να έχει καλή γνώση της τρέχουσας και µελλοντικής 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων. Όπως κάθε αντισυµβαλλόµενος, έτσι και µια κεντρική τράπεζα που ενεργεί 

ως δανειστής πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί σωστά την φερεγγυότητα και 

ρευστότητα του δανειολήπτη.  

Ανάλογα µε τις εντολές που τους έχουν δοθεί, οι κεντρικές τράπεζες έχουν µια 

σειρά στόχων που πρέπει να πετυχαίνουν. Ο επικρατέστερος στόχος είναι η διατήρηση 

της σταθερότητας των τιµών που συνεπάγεται τη διατήρηση ενός σταθερού και 

χαµηλού ποσοστού πληθωρισµού. Εκτός όµως από αυτήν την επίσηµη εντολή, οι 

κεντρικές τράπεζες, µε εξαίρεση την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µπορεί να έχουν 

επιπλέον στόχους, όπως για παράδειγµα τη στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης, τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας, τη διατήρηση σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών και 

την εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (Richter, 

Wahl,2011). 

Σύµφωνα µε τον Goodhart (2010), ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών 

περιορίζεται µε την πάροδο των ετών κυρίως στους τρείς παρακάτω στόχους: 

1. Τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών, 

2. Τη διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και την προώθηση της 

οικονοµικής ανάπτυξης γενικότερα και 

3. Τη στήριξη των χρηµατοδοτικών αναγκών του κράτους σε περιόδους κρίσης 

καθώς και τον περιορισµό της κατάχρησης εξουσιών του κράτους. 
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2.3. Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) 

Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, που συχνά αναφέρεται ως Federal 

Reserve System (Οµοσπονδιακό Αποθεµατικό Σύστηµα)  ή αλλιώς Fed, είναι η 

κεντρική τράπεζα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Ιδρύθηκε στις 23 

∆εκεµβρίου 1913, µε την υπογραφή της Federal Reserve Act από τον Πρόεδρο 

Woodraw Wilson. Σκοπός ήταν να παρέχει στο έθνος ένα ασφαλέστερο, ευέλικτο και  

πιο σταθερό νοµισµατικό και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και να δώσει µια ευρεία 

προοπτική για την οικονοµία και την οικονοµική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές 

του έθνους. Με το πέρασµα των χρόνων, ο ρόλος της στο τραπεζικό σύστηµα και στην 

οικονοµία γενικότερα έχει εξελιχθεί και έχει επεκταθεί αρκετά. 

Η Federal Reserve System είναι ένα ανεξάρτητο θεσµικό όργανο που όµως έχει 

ως ένα βαθµό επιρροή από την κυβέρνηση. Υπόκειται στην επίβλεψη του κογκρέσου, 

αφού λογοδοτεί σε αυτό για τις δραστηριότητες και τα σχέδιά της για τη νοµισµατική 

πολιτική και µάλιστα το κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να αλλάζει τους νόµους που την 

αφορούν. Από την άλλη, ως ανεξάρτητο όργανο, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ έχει 

την εξουσία να ενεργεί ελεύθερα, χωρίς οι αποφάσεις της να πρέπει να επικυρώνονται 

από τον Πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, το Κογκρέσο ή οποιοδήποτε 

άλλο εκτελεστικό µέλος της κυβέρνησης. 

Η Fed λαµβάνει τις αποφάσεις της χωρίς να επηρεάζεται από οποιοδήποτε 

µέρος του συστήµατος και είναι έτσι δοµηµένη ώστε να είναι αυτόνοµη από 

οικονοµικής άποψης, καλύπτοντας τις λειτουργικές της δαπάνες από τους τόκους των 

τίτλων του αµερικάνικου δηµοσίου που αγοράζει µέσω των πράξεων ανοικτής αγοράς.  

Σήµερα, οι αρµοδιότητες της Οµοσπονδιακής Τράπεζας εστιάζονται στις εξής 

τέσσερις γενικές κατηγορίες (Ryan,2009): 

• στην άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής της χώρας επηρεάζοντας τις  

νοµισµατικές και πιστωτικές συνθήκες στην οικονοµία προωθώντας τους στόχους 

της πλήρους απασχόλησης και της σταθερότητας των τιµών, 

• στην εποπτεία και ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων προκειµένου να 

διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευρωστία του τραπεζικού και του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αλλά και να προστατευτούν τα πιστωτικά 

δικαιώµατα των καταναλωτών, 
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• στην διατήρηση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 

συγκρατώντας τους συστηµικούς κινδύνους που µπορεί να προκύψουν στις αγορές 

και 

• στην παροχή συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς την κυβέρνηση 

των ΗΠΑ, στο κοινό, στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, στους ξένους επίσηµους 

φορείς, παράλληλα µε τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει στη λειτουργία του 

συστήµατος πληρωµών της χώρας. 

 

2.3.1.  Η ∆οµή της Fed 

Το Κογκρέσο σχεδίασε τη δοµή της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ η 

οποία απαρτίζεται από πέντε µέρη. Πρόκειται για ένα οµοσπονδιακό σύστηµα που 

αποτελείται από:  

i. Το ανώτατο συµβούλιο των κυβερνητών (Board of Governors) που βρίσκεται 

στην Ουάσιγκτον, 

ii.  ∆ώδεκα περιφερειακές ιδιόκτητες Οµοσπονδιακές Τράπεζες (Federal Reserve 

banks) που βρίσκονται σε 12 µεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, που 

ενεργούν ως δηµοσιονοµικοί αντιπρόσωποι των οργάνων του Υπουργείου 

Οικονοµικών των ΗΠΑ, το καθένα µε το δικό του διοικητικό συµβούλιο (εννέα 

µέλη), 

iii.  Την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market 

Committee-FOMC), η οποία εποπτεύει τις πράξεις ανοιχτής αγοράς (Open 

Market Operations), που αποτελούν το κύριο εργαλείο της εθνικής νοµισµατικής 

πολιτικής,  

iv. Πολλές ιδιωτικές τράπεζες που είναι µέλη της Fed και υποχρεώνονται στη 

συµµετοχή τους στο οµοσπονδιακό σύστηµα και 

v. ∆ιάφορα γνωµοδοτικά συµβούλια. 

i. Συµβούλιο των κυβερνητών 

Το Συµβούλιο των κυβερνητών αποτελείται από 7 µέλη που διορίζονται από τον 

Πρόεδρο των ΗΠΑ και επικυρώνονται από την Αµερικάνικη Γερουσία. Μια πλήρης 

θητεία ενός µέλους είναι δεκατέσσερα χρόνια, ενώ µετά την συµπλήρωση της θητείας 
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το µέλος δεν µπορεί να ξαναδιοριστεί. Σκοπός της µακράς θητείας είναι να 

περιοριστούν οι πολιτικές πιέσεις προς τους διοικητές, ώστε να είναι σε θέση να 

εφαρµόσουν νοµισµατικές πολιτικές που θα ωφελήσουν τις ΗΠΑ µακροπρόθεσµα. 

Ένα από τα επτά µέλη του Συµβουλίου επιλέγεται από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 

για πρόεδρος της Οµοσπονδιακής Τράπεζας. Η θητεία του είναι 4 έτη και µπορεί αυτή 

να ανανεωθεί. Το διοικητικό συµβούλιο έχει δύο κύρια καθήκοντα: 

1) την ρύθµιση των εµπορικών τραπεζών και 

2) τον έλεγχο της νοµισµατικής πολιτικής. 

 

Το πρώτο καθήκον του Συµβουλίου περιλαµβάνει την ρύθµιση εκείνων των 

τραπεζών που είναι µέλη της Fed και των εταιριών-µετόχων των τραπεζών, ενώ επίσης 

επιβλέπει τη δράση των 12 Οµοσπονδιακών τραπεζών, οι οποίες προσφέρουν 

υπηρεσίες στους καταθετικούς οργανισµούς και στις εµπορικές τράπεζες της 

περιφέρειάς τους. 

Το δεύτερο καθήκον του Συµβουλίου των κυβερνητών είναι η άσκηση της 

νοµισµατικής πολιτικής. Το Συµβούλιο έχει την εξουσία να αναθεωρεί την υποχρέωση 

τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών που επιβάλλονται στις τράπεζες. Ελέγχει, επίσης, το 

προεξοφλητικό επιτόκιο εγκρίνοντας ή όχι τις αλλαγές που ορίζουν σε αυτό οι 

Οµοσπονδιακές τράπεζες. 

Τα επτά µέλη του Συµβουλίου είναι και µέλη της Οµοσπονδιακής Επιτροπής 

Ανοικτής Αγοράς (FOMC) και έχουν ίσες ψήφους. Η FOMC αποτελείται από 12 µέλη. 

Συνεπώς, το διοικητικό συµβούλιο έχει την πλειοψηφία των ψήφων στην επιτροπή 

ελέγχοντας µε αυτό τον τρόπο σε µεγάλο βαθµό το τρίτο εργαλείο της νοµισµατικής 

πολιτικής, που είναι η προσφορά χρήµατος και η οποία καθορίζεται µέσω των πράξεων 

ανοικτής αγοράς. 

Τέλος, ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµβουλεύει τον πρόεδρο των 

ΗΠΑ για την οικονοµική πολιτική, λογοδοτεί µπροστά στο Κογκρέσο και είναι ο 

εκπρόσωπος της Fed στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

ii. Οµοσπονδιακές Κεντρικές Τράπεζες 

Η απόφαση του αµερικάνικου κογκρέσου να δηµιουργήσει 12 οµοσπονδιακές 

τράπεζες χωρίζοντας τις Ηνωµένες Πολιτείες αντίστοιχα σε δώδεκα περιφέρειες, 
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φανερώνει την πρόθεσή του να δηµιουργήσει ένα αποκεντρωµένο σύστηµα 

διασφαλίζοντας ότι όλες οι περιοχές της χώρας θα εκπροσωπούνται και θα 

συµµετέχουν στα θέµατα νοµισµατικής πολιτικής. 

Υπάρχουν λοιπόν οι εξής τράπεζες: η Οµοσπονδιακή Τράπεζα του Σικάγο, της 

Βοστώνης, της Νέας Υόρκης, της Φιλαδέλφειας, της Ατλάντα, του Κλήβελαντ,  του 

Κάνσας, του Ντάλας, της Μινεάπολις, του Σ. Λούις, του Ρίτσµοντ και του Σαν 

Φρανσίσκο. Οι τρεις µεγαλύτερες τράπεζες ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του 

ενεργητικού τους είναι της Νέας Υόρκης, του Σικάγο και του Σαν Φρανσίσκο. Η 

Οµοσπονδιακή Κεντρική τράπεζα της Νέας Υόρκης είναι η πιο σηµαντική, αφού έχει 

σχεδόν το 25% του ενεργητικού της Fed και αυτό γιατί πολλές µεγάλες τράπεζες 

βρίσκονται σε αυτήν την περιφέρεια. 

Κάθε Οµοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ είναι ιδιωτική και δηµόσια 

ταυτόχρονα, ενώ τα αποθεµατικά τους ανήκουν στις τράπεζες που λειτουργούν εντός 

των περιοχών και αποτελούν µέρος του συστήµατος. Κάθε µια από αυτές έχει εννέα 

διευθυντές που διορίζουν τον πρόεδρο της τράπεζάς τους, ο οποίος εγκρίνεται µε 

απόφαση από το Συµβούλιο των κυβερνητών. 

Οι εµπορικές τράπεζες της κάθε περιφέρειας που γίνονται µέλη της 

Fed, είναι υποχρεωµένες να αγοράσουν µετοχές της Οµοσπονδιακής τους Τράπεζας, οι 

οποίες δε διαπραγµατεύονται στη δευτερογενή αγορά και οι οποίες πληρώνουν ανώτατο 

µέρισµα 6% ετησίως, όπως ορίζει ο νόµος.  

Το Συµβούλιο των κυβερνητών και οι περιφερειακές οµοσπονδιακές τράπεζες 

µοιράζονται την ευθύνη για την εποπτεία και ρύθµιση συγκεκριµένων οικονοµικών 

θεσµών και δραστηριοτήτων, για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και στην οµοσπονδιακή κυβέρνηση αλλά και για την 

διαφύλαξη ότι οι καταναλωτές λαµβάνουν αρκετή πληροφόρηση και δίκαιη 

µεταχείριση στις συναλλαγές τους µε το τραπεζικό σύστηµα. 

iii. Οµοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς 

Βασικό µέρος της Fed αποτελεί η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς 

(FOMC), η οποία απαρτίζεται από τον πρόεδρο της Οµοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας 

Υόρκης, τα 7 µέλη του Συµβουλίου των κυβερνητών και τους προέδρους άλλων 4 

περιφερειακών Οµοσπονδιακών Τραπεζών, οι οποίοι υπηρετούν σε κυκλική βάση. Ο 
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πρόεδρος του Συµβουλίου των Κυβερνητών είναι και ο πρόεδρος της FOMC. Στις 

συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις συµµετέχουν και οι πρόεδροι των άλλων τοπικών 

Οµοσπονδιακών Τραπεζών. 

Η FOMC αποφασίζει για τον καθορισµό των επιτοκίων και της νοµισµατικής 

πολιτικής, καθώς επίσης επιβλέπει τις διαδικασίες στην ανοιχτή αγορά, οι οποίες 

αποτελούν το βασικό εργαλείο που χρησιµοποιεί η Fed για να επηρεάσει τις 

νοµισµατικές και πιστωτικές συνθήκες. Συνεδριάζει στην Ουάσιγκτον οκτώ φορές το 

χρόνο και οι αποφάσεις που λαµβάνει αποστέλλονται στην Federal Reserve της Νέας 

Υόρκης, όπου εκεί διενεργούνται οι πράξεις ανοικτής αγοράς. Μετά τη σύσκεψη της 

επιτροπής, οι νέες οδηγίες και κατευθύνσεις που δίνονται για τη νοµισµατική πολιτική 

ανακοινώνονται άµεσα στο κοινό (Ryan,2009). 

 

2.3.2.  Ιστορική Αναδροµή της Fed 

Την εποχή πριν το 1790, στο αµερικανικό σύνταγµα διαφαινόταν ο φόβος των 

νοµοθετών αλλά και του αµερικανικού λαού για την δηµιουργία µιας κεντρικής 

εξουσίας και την καθιέρωση ενός συµβόλου συγκεντρωτισµού, όπως θα ήταν µια 

κεντρική τράπεζα.  

Μόλις το 1791 έχουµε την ίδρυση της πρώτης Κεντρικής Τράπεζας των 

Ηνωµένων Πολιτειών. Στόχος της ήταν η επίβλεψη της οµαλής λειτουργίας του 

τραπεζικού συστήµατος και η διατήρηση µιας σταθερής οικονοµίας. Όµως, λόγω της 

µη ανανέωσης του καταστατικού της από το κογκρέσο, τερµάτισε την λειτουργία το 

1811.Το 1816 ιδρύθηκε η δεύτερη Τράπεζα των Ηνωµένων Πολιτειών, η οποία 

σταµάτησε επίσης την λειτουργία της το 1836 από το βέτο που άσκησε ο τότε 

Πρόεδρος Andrew Jackson, ενώ αυτή τη φορά το κογκρέσο είχε ψηφίσει την ανανέωση 

της άδειας λειτουργίας. 

Λειτούργησε ξανά το 1863 αλλά όµως τα επόµενα χρόνια και µέχρι τις αρχές 

του 20ου αιώνα ξέσπασαν πολλές τραπεζικές κρίσεις που τάραξαν την αµερικανική 

χρηµατοπιστωτική αγορά. Η κατάσταση αυτή κορυφώθηκε µε την κρίση του 1907 που 

αποτέλεσε µία από τις µεγαλύτερες κρίσεις που βίωσε η αµερικάνικη οικονοµία και είχε 
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σαν αποτέλεσµα τη χρεοκοπία πολλών τραπεζών και επιχειρήσεων καθώς και 

πολλαπλές διακυµάνσεις του νοµισµατικού της συστήµατος. 

Η κρίση αυτή έδωσε το κίνητρο στο Κογκρέσο να ιδρύσει την «Εθνική 

Μονεταριστική Επιτροπή» (National Monetary Commission), η οποία είχε την εντολή 

να ερευνήσει το αµερικανικό τραπεζικό και νοµισµατικό σύστηµα, να εντοπίσει τις 

αδυναµίες του και να προτείνει τις καλύτερες λύσεις για ένα σίγουρο, έµπιστο και 

ευέλικτο τραπεζικό σύστηµα. Η επιτροπή πρότεινε την δηµιουργία ενός οργανισµού ο 

οποίος θα βοηθούσε στην πρόληψη της δηµιουργίας τέτοιων αναταραχών, µέσω της 

επίβλεψης των τραπεζών και τον έλεγχο των πιστώσεων. Έτσι ψηφίστηκε στις 23 

∆εκεµβρίου 1913 η πράξη ίδρυσης της Fed (Federal Reserve Act), η οποία χώρισε τις 

ΗΠΑ σε 12 περιοχές και όρισε τις πόλεις σε κάθε µια από τις οποίες θα ιδρυόταν µια  

Federal Reserve Bank (Ryan,2009). 

 

2.3.3. Νοµισµατική Πολιτική της Fed 

Οι στόχοι της νοµισµατικής πολιτικής αναφέρονται στην Ιδρυτική Πράξη του 

Federal Reserve, η οποία ορίζει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Οµοσπονδιακή 

Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) θα πρέπει να διατηρούν µακροπρόθεσµα την 

ανάπτυξη των νοµισµατικών και πιστωτικών µεγεθών, ανάλογα µε τη δυνατότητα της 

οικονοµίας για αύξηση της παραγωγής, έτσι ώστε να προωθεί αποτελεσµατικά τους 

στόχους της πλήρους απασχόλησης, των σταθερών τιµών και της συγκράτησης των 

µακροπρόθεσµων επιτοκίων. Παρατηρούµε ότι η σταθερότητα των τιµών αποτελεί 

απλώς ένα στόχο µεταξύ πολλών άλλων, όπως αυτός της πλήρους απασχόλησης και της 

ανάπτυξης, που είναι εξίσου σηµαντικοί (Richter,Wahl,2011). Τα εργαλεία 

νοµισµατικής πολιτικής που χρησιµοποιεί η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχουν 

έξι στόχους: 

1.Yψηλό ποσοστό απασχόλησης 

2. Οικονοµική Ανάπτυξη 

3. Σταθερότητα των τιµών 

4. Σταθερό επιτόκιο 

5. Σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών 

6. Σταθερότητα των αγορών ξένου συναλλάγµατος 
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Όµως, οι δυο κύριοι στόχοι της νοµισµατικής πολιτικής της Fed, δηλαδή ο 

στόχος της µέγιστης παραγωγής και πλήρους απασχόλησης και ο στόχος της 

διατήρησης της σταθερότητας των τιµών, σε ορισµένες περιπτώσεις, έρχονται σε 

σύγκρουση. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι αυτό της οικονοµικής κρίσης, όπου η Fed θα 

πρέπει να εξασφαλίζει χαµηλά ποσοστά ανεργίας και σταθερά ποσοστά πληθωρισµού. 

Σε τέτοιες περιόδους ασκείται πολιτική πίεση που εκδηλώνεται προς την κατεύθυνση 

της µακροπρόθεσµης σταθερότητας είτε µε τη µείωση του πληθωρισµού είτε µε τον 

έλεγχο της ανεργίας. 

Εάν η οικονοµία είναι σε ύφεση και η ανεργία είναι υψηλή, η Fed θα θελήσει να 

αυξήσει το επίπεδο των δαπανών και των επενδύσεων για να τονώσει την οικονοµία. 

Μέσω των πράξεων ανοιχτής αγοράς και συγκεκριµένα µε την αγορά κρατικών 

χρεογράφων θα αυξήσει την προσφορά χρήµατος και θα µειώσει το επίπεδο του 

επιτοκίου. Συνεπώς θα υπάρξει αύξηση των επιχειρηµατικών επενδύσεων και των 

δαπανών το οποίο θα οδηγήσει σε ένα υψηλό ποσοστό απασχόλησης.  

Αν η οικονοµία χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισµό, η Fed θα θελήσει να 

µειώσει τις δαπάνες προκειµένου να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Πουλώντας 

λοιπόν τίτλους στην ανοικτή αγορά θα προκαλέσει µείωση στην προσφορά χρήµατος 

και αύξηση των επιτοκίων. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσει το κόστος χρηµατοδότησης 

των νέων επιχειρηµατικών σχεδίων, µειώνοντας το επίπεδο των επενδύσεων, των 

καταναλωτικών δαπανών και συνεπώς τις πληθωριστικές πιέσεις. 

Η Fed επιθυµεί να διατηρεί χαµηλό ποσοστό πληθωρισµού και χαµηλό ποσοστό 

ανεργίας. ∆εδοµένου ότι η επεκτατική νοµισµατική πολιτική µειώνει το ποσοστό 

ανεργίας και η συσταλτική νοµισµατική πολιτική µειώνει τον πληθωρισµό, 

παρατηρούµε ότι τα ποσοστά έχουν αρνητική συσχέτιση. Στις περιπτώσεις όπου 

υπάρχει σύγκρουση των δυο αυτών στόχων, οι διαµορφωτές της νοµισµατικής 

πολιτικής αντιµετωπίζουν ένα δίληµµα αυτό της αύξησης των πληθωριστικών πιέσεων 

ή της απώλειας της παραγωγής (Ryan,2009). 
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2.3.4. Εργαλεία Επίτευξης της Νοµισµατικής Πολιτικής 

Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει τρία βασικά εργαλεία για να 

επηρεάσει την οικονοµία. Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) είναι 

αρµόδια για να αποφασίζει πώς και πότε θα εφαρµοστούν αυτά τα εργαλεία. Το πρώτο 

εργαλείο της Fed είναι η διαδικασία των «πράξεων ανοικτής αγοράς» (open market 

operations) µέσω της οποίας αγοράζει και πουλά αµερικάνικα χρεόγραφα για να 

επηρεάσει την προσφορά χρήµατος και τα επιτόκια. Το δεύτερο εργαλείο είναι η 

ρύθµιση του ποσοστού των υποχρεωτικών διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζικών 

ιδρυµάτων. Το τρίτο εργαλείο της Fed είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) 

µε το οποίο οι εµπορικές τράπεζες δανείζονται χρήµατα από τις περιφερειακές 

Οµοσπονδιακές τους Τράπεζες, προκειµένου να διατηρηθεί το συγκεκριµένο ποσοστό 

αποθεµάτων που απαιτείται από την Federal Reserve. Εποµένως, τα τρία βασικά 

εργαλεία που επιτρέπουν στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ να επηρεάζει σε µεγάλο 

βαθµό τις συνθήκες της οικονοµίας είναι τα εξής: 

1. Οι πράξεις  ανοιχτής αγοράς 

2. Η ρύθµιση του προεξοφλητικού επιτοκίου και 

3. Τα υποχρεωτικά διαθέσιµα 

 

1) Πράξεις ανοιχτής αγοράς : Όταν η FOMC συνεδριάζει οκτώ φορές το χρόνο, 

αποφασίζει για την προσφορά χρήµατος-στόχο µε βάση την τρέχουσα οικονοµική 

κατάσταση και τις µελλοντικές προβλέψεις. Ο στόχος αυτός καθορίζεται µε τη µορφή 

ενός εύρους από το ελάχιστο ως το ανώτατο επιθυµητό όριο και όχι µε µια 

συγκεκριµένη τιµή. 

Στη συνέχεια, οι αποφάσεις της FOMC για το επίπεδο-στόχο της προσφοράς 

χρήµατος αποστέλλονται στην Οµοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης η οποία 

διενεργεί την πώληση ή την αγορά των κρατικών τίτλων. Αν και δέχεται οδηγίες για 

την ακολουθούµενη πολιτική από την FOMC, η τράπεζα αυτή χρησιµοποιεί συνεχώς 

τις πράξεις ανοικτής αγοράς, προκειµένου να διατηρήσει την προσφορά χρήµατος εντός 

των καθορισµένων ορίων. 
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Όταν η Fed αγοράζει τίτλους από διάφορες τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα αυξάνεται η προσφορά χρήµατος, κάτι το οποίο δεν θα συνέβαινε αν ένας 

συγκεκριµένος επενδυτής αγόραζε τους τίτλους. Αυτό συµβαίνει, γιατί η αγορά των 

τίτλων από τη Fed δηµιουργεί νέα πρόσθετα κεφάλαια εκτός του κύκλου των 

τραπεζικών καταθέσεων, δίνοντας στις τράπεζες τη δυνατότητα να καλύψουν τις δικές 

τους ανάγκες ρευστότητας, να χορηγήσουν νέα δάνεια και να δηµιουργήσουν νέες 

καταθέσεις. Αντιθέτως η αγορά από έναν επενδυτή θα είχε ως αποτέλεσµα µόνο την 

αλλαγή των υπολοίπων των λογαριασµών µεταξύ των εµπορικών τραπεζών. Τέλος, η 

πράξη αγοράς οδηγεί σε αύξηση των καταθέσεων στους λογαριασµούς των εµπορικών 

τραπεζών και, συνεπώς στην αύξηση της προσφοράς χρήµατος και της νοµισµατικής 

βάσης. Αντίθετα, µια πώληση στην ανοιχτή αγορά οδηγεί σε µείωση των καταθέσεων 

και των διαθεσίµων στους λογαριασµούς των τραπεζών και ως εκ τούτου στη µείωση 

της προσφοράς χρήµατος. 

2) Προσαρµογές των επιτοκίων : Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ εφαρµόζει τη 

νοµισµατική πολιτική θέτοντας έναν στόχο για το επιτόκιο των οµοσπονδιακών 

κεφαλαίων (federal funds rate). Αυτό είναι το επιτόκιο στη διατραπεζική αγορά για τα 

δάνεια των οµοσπονδιακών κεφαλαίων, δηλαδή των αποθεµατικών που οι τράπεζες 

διακρατούν στη Fed. Το επιτόκιο αυτό στην πραγµατικότητα καθορίζεται από την 

αγορά και δεν βρίσκεται ρητά στην αρµοδιότητα της Fed. Η Fed προσπαθεί να 

ευθυγραµµίζει το αποτελεσµατικό επιτόκιο των οµοσπονδιακών κεφαλαίων µε το 

συγκεκριµένο ποσοστό, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από την προσφορά χρήµατος 

µέσω των πράξεων ανοικτής αγοράς. 

Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ καθορίζει άµεσα το «προεξοφλητικό επιτόκιο», 

που είναι το επιτόκιο που χρεώνει όταν οι τράπεζες δανείζονται απευθείας από αυτήν. 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο ορίζεται σε γενικές γραµµές σε ένα ποσοστό σχεδόν 100 

µονάδες πάνω από το επιτόκιο-στόχο των οµοσπονδιακών κεφαλαίων. Σκοπός είναι να 

ενθαρρύνει τις τράπεζες να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης πριν 

καταλήξουν στo δανεισµό από την «προεξοφλητική θυρίδα» (discount window) του 

Οµοσπονδιακού Αποθεµατικού Συστήµατος. Η αντίστοιχη λειτουργία στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα αναφέρεται ως «διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης».Και τα δύο 

αυτά ποσοστά επηρεάζουν το βασικό επιτόκιο (prime interest) που είναι συνήθως 3 

ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερα από το επιτόκιο οµοσπονδιακών κεφαλαίων.  
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Συνολικά τα τέσσερα βασικά επιτόκια που επηρεάζονται από τη Fed είναι τα 

εξής: 

� Το προεξοφλητικό επιτόκιο (Discount Rate) : το επιτόκιο που οι τράπεζες 

πληρώνουν όταν δανείζονται απευθείας από τη Fed. Στην πραγµατικότητα, σπάνια 

οι τράπεζες καταφεύγουν σε αυτό, αφού προτιµούν να δανείζονται βραχυπρόθεσµα 

από άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα χρησιµοποιώντας το επιτόκιο 

οµοσπονδιακών κεφαλαίων, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

καλύτερο από αυτό που προσφέρει η Fed. 

� Το επιτόκιο οµοσπονδιακών κεφαλαίων (Fed Funds Rate) : το επιτόκιο που 

πληρώνουν οι τράπεζες όταν δανείζονται χρήµατα στη διατραπεζική αγορά των 

ΗΠΑ. Το επιτόκιο αυτό καθορίζεται επίσης από την Fed προσαρµόζοντάς το κατά 

0,25% ή 0,50% κάθε φορά. Μέσω της ρύθµισης των επιτοκίων που χρεώνουν οι 

τράπεζες µεταξύ τους για τα βραχυπρόθεσµα κεφάλαια, καθίσταται εφικτός ο 

ρόλος της Fed όσον αφορά τη διατήρηση της νοµισµατικής σταθερότητας και του 

ελέγχου στη ροή του χρήµατος σε ολόκληρη την οικονοµία. 

� LIBOR (London Interbank Offered Rate) : είναι το επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς 

του Λονδίνου και υπάρχουν διάφοροι τύποι αυτού του επιτοκίου για µια εβδοµάδα, 

για ένα µήνα , για έξι µήνες και για ένα χρόνο. Παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια 

LIBOR καθορίζονται από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές οποιαδήποτε δεδοµένη 

στιγµή, είναι στενά συνδεδεµένα µε τη Fed, αφού όταν η αγορά προβλέπει ότι αυτή 

θα µεταβάλλει το επιτόκιο οµοσπονδιακών κεφαλαίων, τις περισσότερες φορές 

µεταβάλλεται και το Libor. Ακόµη αποτελεί το βασικό επιτόκιο που 

χρησιµοποιείται σε µεγάλα επιχειρησιακά δάνεια και στα περισσότερα δάνεια 

κυµαινόµενου επιτοκίου των ΗΠΑ (ARMs). 

� Το βασικό επιτόκιο (Prime Rate) : ισοδυναµεί µε το επιτόκιο οµοσπονδιακών 

κεφαλαίων συν 3% . Το βασικό επιτόκιο χρησιµοποιείται για τα περισσότερα 

καταναλωτικά δάνεια καθώς και για δάνεια µικρών επιχειρήσεων. Όπως συµβαίνει 

µε το LIBOR, έτσι και το βασικό επιτόκιο συνδέεται µε το επιτόκιο 

οµοσπονδιακών κεφαλαίων. 

Τα χαµηλά επιτόκια τονώνουν την οικονοµική δραστηριότητα µέσω της µείωσης 

του κόστους δανεισµού, καθιστώντας ευκολότερο για τους καταναλωτές και τις 
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επιχειρήσεις να αγοράζουν και να επενδύουν. Όµως από την άλλη πολλές φορές 

προκαλείται και υπερβολική επέκταση της προσφοράς χρήµατος και συνεπώς 

αυξάνεται ο πληθωρισµός. Τα υψηλά επιτόκια ενδέχεται να επιβραδύνουν την 

οικονοµία αφού αυξάνουν το κόστος δανεισµού. 

3) Υποχρεωτικά διαθέσιµα : Τα πιστωτικά ιδρύµατα διατηρούν ένα µέρος των 

περιουσιακών τους στοιχείων σε υποχρεωτικά διαθέσιµα. Η Fed µπορεί να 

προσαρµόσει την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών αλλάζοντας το 

ποσοστό των υποχρεωτικών διαθεσίµων, τα στοιχεία του παθητικού στα οποία το 

ποσοστό αναφέρεται ή και τα δύο. Οι αλλαγές των υποχρεωτικών διαθεσίµων έχουν 

προφανείς επιπτώσεις στο απόθεµα των κεφαλαίων, στο κόστος επέκτασης των 

πιστώσεων για τις τράπεζες, καθώς επίσης είναι δαπανηρά και στη διαχείρισή τους. Ως 

εκ τούτου, το ποσοστό των υποχρεωτικών διαθεσίµων δεν προσαρµόζεται συχνά. 

Η παραπάνω υποχρέωση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διεξαγωγή των 

πράξεων ανοικτής αγοράς, αφού βοηθάει να εξασφαλισθεί η προβλεπόµενη ζήτηση για 

τα αποθεµατικά της Fed αναβαθµίζοντας έτσι τον έλεγχό της πάνω στο επιτόκιο 

οµοσπονδιακών κεφαλαίων. Η υποχρέωση που έχουν τα πιστωτικά ιδρύµατα να 

διακρατούν ένα συγκεκριµένο ποσοστό των καταθέσεών τους σε αποθεµατικό, είτε ως 

µετρητά στα χαρτοφυλάκιά τους είτε ως µη τοκοφόρες καταθέσεις στην Federal 

Reserve συνεπάγεται ένα κόστος για τον ιδιωτικό τοµέα. Το κόστος αυτό ισοδυναµεί µε 

το ποσό των διαφυγόντων τόκων επί των υποχρεωτικών διαθεσίµων ή τουλάχιστον επί 

ενός τµήµατος αυτών που θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ιδιωτών 

αντί οι τράπεζες να τα κρατούν εξαιτίας αυτής της νοµικής υποχρέωσης. 

Αλλαγές στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων διαθεσίµων µπορούν να 

επηρεάσουν το απόθεµα χρήµατος, επηρεάζοντας τον όγκο των καταθέσεων και το 

κόστος χρηµατοδότησης µιας τράπεζας. Αν δεν υπάρχει αύξηση στην προσφορά 

αποθεµατικών από τη Fed, η αύξηση των υποχρεωτικών διαθεσίµων θα µειώσει τα 

πλεονάζοντα αποθεµατικά δηµιουργώντας συρρίκνωση στις τραπεζικές πιστώσεις και 

στο επίπεδο των καταθέσεων, ενώ θα αυξήσει τα επιτόκια. Επίσης θα αυξήσει το 

κόστος χρηµατοδότησης µιας τράπεζας, εφόσον θα µεγεθύνει το ποσό των µη έντοκων 

στοιχείων ενεργητικού που θα πρέπει να τηρηθεί ως αποθεµατικό.  

Αντίθετα, µια µείωση στα ελάχιστα υποχρεωτικά διαθέσιµα, θα αφήσει αρχικά 

τα πιστωτικά ιδρύµατα µε πλεονάζοντα αποθεµατικά ενθαρρύνοντας την αύξηση των 
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τραπεζικών πιστώσεων, του επιπέδου των καταθέσεων και τη µείωση των επιτοκίων 

(Ryan.2009). Η δύναµη που έχει η Federal Reserve να ορίζει το ποσοστό των 

υποχρεωτικών διαθεσίµων των πιστωτικών ιδρυµάτων είναι ένα πολύ σηµαντικό 

εργαλείο άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής. 

Η Οµοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, ανάµεσα στα εργαλεία 

νοµισµατικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της, χρησιµοποιεί κατά τρόπο συνεχή τις 

πράξεις ανοικτής αγοράς. Έχει τον πλήρη έλεγχο του όγκου των πράξεων αυτών, 

γεγονός που εξηγεί την ευελιξία και την ακρίβειά τους και µάλιστα οι διαδικασίες αυτές 

εφαρµόζονται γρήγορα και µπορούν να αντιστραφούν εύκολα. 

Από την άλλη πλευρά, το προεξοφλητικό επιτόκιο επηρεάζει την προσφορά 

χρήµατος µόνο εάν οι τράπεζες ανταποκριθούν σε αυτό, ενώ τα δάνεια από την 

«προεξοφλητική θυρίδα» (discount window) είναι συνήθως βραχυπρόθεσµα. Έτσι οι 

προσαρµογές που γίνονται χρησιµοποιώντας αυτό το εργαλείο είναι προσωρινές. 

Επίσης µέσω αυτού του εργαλείου νοµισµατικής πολιτικής η Fed διαδραµατίζει το ρόλο 

του δανειστή έσχατης ανάγκης και γι’αυτό το λόγο δεν το χρησιµοποιεί συχνά, ενώ 

όταν το χρησιµοποιεί είναι πολύ προσεκτική. 

 

2.4. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ή αλλιώς ΕΚΤ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 

1998, η έδρα της βρίσκεται στη Φραγκφούρτη και αποτελεί έναν υπερεθνικό οργανισµό 

µε δική του νοµική προσωπικότητα. Είναι µέρος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών, µαζί µε τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών της 

ευρωζώνης συµµετέχουν στην λήψη αποφάσεων νοµισµατικής πολιτικής που ασκείται 

από αυτήν. 

Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό της νόµο, ο πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας είναι η σταθερότητα των τιµών καθώς και η οικονοµική ανάπτυξη 

ως δευτερεύων στόχος. Συγκεκριµένα, το άρθρο 105 της Συνθήκης του Μάαστριχτ 

ορίζει ότι «ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των 
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τιµών» και ότι «µε την επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιµών, η ΕΚΤ 

στηρίζει τις γενικές οικονοµικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ». 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να εγκρίνει την 

έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ, ωστόσο, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες χειρίζονται 

τις τεχνικές πλευρές της έκδοσής του. Στα καθήκοντά της επίσης περιλαµβάνονται η 

διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος, η διαχείριση των επίσηµων συναλλαγµατικών 

διαθεσίµων των χωρών της ζώνης του ευρώ, η προώθηση της οµαλής λειτουργίας των 

συστηµάτων πληρωµών καθώς και η συλλογή νοµισµατικών και χρηµατοπιστωτικών 

στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Είναι 

σηµαντικό να σηµειωθεί ότι δεν συµπεριλήφθηκε καµία διάταξη στη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ που να αναφέρει ότι η ΕΚΤ µπορεί να ενεργεί ως δανειστής έσχατης 

ανάγκης σε περίπτωση χρηµατοπιστωτικής κρίσης ούτε να έχει εποπτική εξουσία επί 

των ευρωπαϊκών τραπεζών (Dominguez, 2006).    

  Συγκεκριµένα το άρθρο 101 της Συνθήκης αναφέρει ότι «υπεραναλήψεις ή 

άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από την ΕΚΤ ή τις Εθνικές Κεντρικές τράπεζες 

των κρατών µελών υπέρ κοινοτικών οργάνων ή οργανισµών, κεντρικών κυβερνήσεων, 

περιφερειακών ή τοπικών αρχών, δηµοσίων αρχών πρέπει να απαγορεύεται καθώς 

επίσης και η απευθείας αγορά δικών τους χρεογράφων από την πλευρά της ΕΚΤ ή των 

εθνικών κεντρικών τραπεζών». Αυτή η πολιτική ανεξαρτησία της ΕΚΤ είναι εξαιρετικά 

σηµαντική, περιορίζοντας όµως την λειτουργία της ως έσχατος δανειστής 

(Schroeder,2003). 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε ως ένα ανεξάρτητο θεσµικό όργανο, 

πιθανόν εξαιτίας µεγάλου µέρους της ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας που υποστήριζε ότι η 

πολιτική ανεξαρτησία είναι απαραίτητη προκειµένου µια νοµισµατική αρχή να 

λαµβάνει ορθές αποφάσεις. Το άρθρο 107 της Συνθήκης του Μάαστριχτ κατοχυρώνει 

την πολιτική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Κεντρική Τράπεζα 

και οι ΕθνΚΤ απαγορεύεται να ζητούν ή να δέχονται υποδείξεις από κοινοτικά όργανα, 

από οποιαδήποτε κυβέρνηση χώρας της ΕΕ ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισµό. Από 

την άλλη, οι κοινοτικοί οργανισµοί, καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών δεν 

επιτρέπεται να επηρεάζουν τα µέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ ή των 

ΕθνΚΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  
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∆εδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε για να είναι 

ανεξάρτητη, παρόλα αυτά έχει επικριθεί ως υπερβολικά ανεξάρτητη και 

αντιδηµοκρατική. Χαρακτηριστικό της, δε δηµοσιεύει ούτε επιζητά παρατηρήσεις γύρω 

από τις προτεινόµενες αποφάσεις της. Παρέχει µεν άµεση ενηµέρωση (µέσω 

συνέντευξης Τύπου) σχετικά µε τις αποφάσεις πολιτικής της, όµως δεν γνωστοποιεί την 

λογική των αποφάσεων της. Αντιθέτως, η ανάλογη πολιτική που ακολουθεί στις  ΗΠΑ, 

η Federal Reserve, είναι να παρέχει στα δελτία τύπου περιγραφή της οποιαδήποτε 

αλλαγής στην πολιτική της, στις ψηφοφορίες που διεξάγει, µε αναφορά στα ονόµατα 

των διαφωνούντων καθώς και στις πολιτικές δράσης που αυτοί προτιµούν.  

Η επίσηµη αιτιολογία για τη µη δηµοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ είναι ότι η µυστικότητα ενθαρρύνει τους 

συµµετέχοντες να ψηφίζουν αµερόληπτα και όχι µε βάση τα στενά εθνικά τους 

συµφέροντα. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ παρουσιάζει την ετήσια Νοµισµατική Έκθεση σε 

τέσσερις διαφορετικές οµάδες: στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους Ευρωπαίους 

υπουργούς οικονοµικών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκτελεστική εξουσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (ευρωπαίοι αρχηγοί των κρατών). 

Η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να εξεταστεί 

στο πλαίσιο ενός θεσµού, κατά τον οποίο η πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου διορίζονται µε ιδιαίτερα αποκεντρωµένο τρόπο. Η δοµή του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, το οποίο αποτελείται από την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ 

των κρατών µελών της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, µοιάζει µε τη δοµή της 

γερµανικής τράπεζας Deutsche Bundesbank, ενώ η δηµιουργία της ΕΚΤ στηρίχτηκε 

στα πρότυπα αυτής, τόσο γιατί η Γερµανία είχε µεγάλη επιρροή στο σχεδιασµό της 

αλλά και λόγω της αντίληψης ότι η Bundesbank εκπροσωπούσε τη "βέλτιστη πρακτική" 

µεταξύ των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών. 

Τα καθήκοντα της ΕΚΤ όπως καθορίζονται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και στο 

καταστατικό της ΕΚΤ είναι: 

� η χάραξη και η εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής της Ένωσης, 

� η διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 219 

που ορίζει ότι η πολιτική συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι αρµοδιότητα του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο µπορεί να τροποποιήσει τις ισοτιµίες και να 
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αποφασίσει για το γενικό προσανατολισµό της συναλλαγµατικής πολιτικής σε 

συνεργασία µε την ΕΚΤ, 

� η διαχείριση των επίσηµων συναλλαγµατικών διαθεσίµων των κρατών µελών      

της ΕΕ, 

� η προώθηση της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών και   

� η έγκριση της έκδοσης τραπεζογραµµατίων ευρώ 

Είναι προφανές ότι τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα περιορίζονται στις δραστηριότητές που σχετίζονται σχεδόν αποκλειστικά µε 

τη νοµισµατική πολιτική (Dominguez,2006). 

 

2.4.1. H  ∆οµή της ΕΚΤ 

Το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους διοικητές των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών των 17 χωρών της ζώνης του ευρώ και τα έξι µέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο της 

ΕΚΤ καθώς και από τέσσερα µέλη που επιλέγονται µεταξύ προσώπων αναγνωρισµένου 

κύρους και επαγγελµατικής πείρας σε νοµισµατικά και τραπεζικά θέµατα και 

διορίζονται µε κοινή συµφωνία των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ. Προετοιµάζει 

τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υλοποιεί τις αποφάσεις νοµισµατικής 

πολιτικής που το Συµβούλιο λαµβάνει µε βάση τις εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ και 

είναι υπεύθυνη για την καθηµερινή διαχείριση της ΕΚΤ. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ορίζει ότι οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, που σηµαίνει ότι οι προτιµήσεις των διοικητών των 

εθνικών κεντρικών τραπεζών, οι οποίοι διορίζονται από τις αντίστοιχες εθνικές 

κυβερνήσεις τους, κυριαρχούν στην τελική λήψη αυτών. Η Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξουσιοδοτεί το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο να λαµβάνει τις στρατηγικά σηµαντικότερες αποφάσεις για το 

Ευρωσύστηµα. Τα κύρια καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι: 
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� Να διαµορφώνει τη νοµισµατική πολιτική στην ευρωζώνη, δηλαδή να λαµβάνει 

αποφάσεις για το επίπεδο των βασικών επιτοκίων και την προσφορά διαθεσίµων 

στο Ευρωσύστηµα 

� Να καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές και να λαµβάνει τις αποφάσεις που 

απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωσυστήµατος 

Η κανονική συχνότητα των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 

δυο φορές το µήνα. Στην πρώτη συνεδρίαση, συνήθως, αξιολογείται η αναγκαιότητα ή 

µη της προσαρµογής των επιτοκίων, δηλαδή συζητούνται θέµατα νοµισµατικής 

πολιτικής, ενώ η δεύτερη συνάντηση είναι ανοιχτή για συζήτηση άλλων καθηκόντων 

του Ευρωσυστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων της διαχείρισης χαρτοφυλακίων 

επίσηµων συναλλαγµατικών διαθεσίµων και της εποπτείας στη λειτουργία του 

συστήµατος πληρωµών.  

Λίγες ηµέρες πριν τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη 

λαµβάνουν ένα αντίτυπο του «Orangebook» (το όνοµα προέρχεται από το χρώµα του 

εξωφύλλου), το οποίο εκπονείται  από τον επικεφαλής οικονοµολόγο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και το οποίο παρέχει µια ανάλυση των οικονοµικών και 

νοµισµατικών συνθηκών της ευρωζώνης καθώς και προτάσεις για σύσταση πολιτικής 

(Dominguez,2006). 

 

2.4.2. Νοµισµατική Πολιτική της ΕΚΤ 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασκεί τη νοµισµατική πολιτική χωρίς καµία 

παρέµβαση από πολιτικούς. Η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών, η οποία απαιτεί 

ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) 

για τη ζώνη του ευρώ, να είναι κατά µέσο όρο χαµηλότερος του 2%, αποτελεί τον κύριο 

στόχο της, όπως περιγράφεται στη Συνθήκη. 

Επιπρόσθετα, όταν υποστηρίζει τη γενική οικονοµική πολιτική, δεν επιτρέπεται 

να θέτει σε κίνδυνο αυτόν το στόχο. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών θα 

πρέπει να ενεργεί µε βάση την αρχή της ανοικτής αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό που 

ευνοεί την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 

άρθρο 4 της Συνθήκης (Schroeder,2003). 
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Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο στόχος της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας δεν 

περιλαµβάνεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε αποτελεί καθήκον της 

ΕΚΤ. Σύµφωνα µε την Frangakis (2011) µπορεί να υποτεθεί ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες 

δεν συµπεριέλαβαν την πιθανότητα µιας κρίσης λόγω της ευφορίας που υπήρχε κατά 

την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας και της εισαγωγής του ευρώ. 

Η νοµισµατική στρατηγική της ΕΚΤ έχει επίσης ως στόχο να διαµορφώσει τις 

µεσοπρόθεσµες αλλά και τις µακροπρόθεσµες προσδοκίες. Η δήλωση ότι «η 

σταθερότητα των τιµών πρέπει να διατηρείται µεσοπρόθεσµα» αντανακλά την ανάγκη 

της νοµισµατικής πολιτικής για µακρόπνοο, µεσοπρόθεσµο προσανατολισµό. 

Στις 13 Οκτωβρίου του 1998, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ  περιέγραψε τα κύρια 

στοιχεία της στρατηγικής που θα ακολουθούσε στην άσκηση της νοµισµατικής 

πολιτικής. Από την αρχή, η στρατηγική αυτή βασιζόταν: α) στον ποσοτικό καθορισµό 

του στόχου της σταθερότητας των τιµών που έχει ανατεθεί στην ΕΚΤ από τη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ, δηλαδή «την ετήσια αύξηση του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) για τη ζώνη του ευρώ µε ρυθµό χαµηλότερο του 2%» και β) 

στην αξιολόγηση των προοπτικών εξέλιξης των τιµών, χρησιµοποιώντας ένα ευρύ 

φάσµα οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών µεταβλητών. Στο πρώτο λοιπόν τεύχος 

του Μηνιαίου ∆ελτίου της ΕΚΤ, τον Ιανουάριο του 1999, αυτή η προσέγγιση  των «δύο 

πυλώνων» ανακοινώθηκε επίσηµα.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει ότι: α) η σταθερότητα των τιµών θα πρέπει να 

διατηρείται µεσοπρόθεσµα, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει βραχυπρόθεσµη 

µεταβλητότητα στις τιµές η οποία δεν µπορεί να ελεγχθεί απόλυτα από τη νοµισµατική 

πολιτική, β) η έµφαση θα δίνεται στον Εν∆ΤΚ για τη ζώνη του ευρώ, δεδοµένου ότι οι 

αποφάσεις νοµισµατικής πολιτικής λαµβάνονται σύµφωνα µε τις εξελίξεις που αφορούν 

την ευρωζώνη συνολικά και όχι συγκεκριµένες περιοχές ή χώρες και γ) το όριο του 2%, 

είναι ίδιο µε τον στόχο που είχαν θέσει προηγουµένως οι περισσότερες κεντρικές 

τράπεζες της ευρωζώνης. 

Η ΕΚΤ, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ακολουθεί τη λεγόµενη στρατηγική 

δυο πυλώνων (two-pillar strategy). Ο πρώτος πυλώνας βασίζεται στο µονεταρισµό και 

την ποσοτική θεωρία του χρήµατος. Σύµφωνα µε αυτόν ο πληθωρισµός είναι πάντα ένα 

νοµισµατικό φαινόµενο και το αποτέλεσµα µιας µεγάλης προσφοράς χρήµατος. Η ΕΚΤ 

µέχρι το 2003 χρησιµοποιούσε µια τιµή αναφοράς για το νοµισµατικό µέγεθος 
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Μ312,την οποία είχε ορίσει στο 4,5%, προκειµένου να προσδιορίσει τη νοµισµατική 

επέκταση. Το 2003, όµως, ανακοινώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα ότι «δεν θα 

χρησιµοποιεί πλέον την τιµή αναφοράς για το Μ3 σε ετήσια βάση, επειδή η εµπειρία 

έδειξε ότι µεσοπρόθεσµα δεν αναµένονται συχνές αλλαγές». 

Βέβαια, η αύξηση του νοµισµατικού µεγέθους Μ3 εξακολουθεί να αποτελεί µια 

µεταβλητή που λαµβάνεται υπόψη για την χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής. 

Σύµφωνα µε τα λόγια του Jean-Claude Trichet, του προέδρου της ΕΚΤ, το χαµηλό 

επίπεδο επιτοκίων είναι ο κύριος παράγοντας που εξηγεί την επιτάχυνση στην 

προσφορά χρήµατος: «Η επίδραση του χαµηλού επιπέδου των επιτοκίων στη ζώνη του 

ευρώ είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που συµβάλλει στο υψηλό ποσοστό της 

νοµισµατικής επέκτασης και εξηγεί τις αλλαγές στον ρυθµό αύξησης του Μ3» 

(Fourcans, Vranceanu,2007). 

Η σπουδαιότητα που θα πρέπει να δοθεί στα νοµισµατικά µεγέθη είναι ένα 

εξαιρετικά αµφιλεγόµενοµο ζήτηµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, το M3 διαδραµάτισε 

καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις της ΕΚΤ προκειµένου να τροποποιήσει το βασικό της 

επιτόκιο. Σύµφωνα µε τους Fourcans και Vranceanu (2007), η ΕΚΤ θα πρέπει να ορίσει 

ένα συγκεκριµένο εύρος για την προσφορά χρήµατος και  να δεσµευτεί ότι θα το τηρεί. 

Φυσικά, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, θα πρέπει να ακολουθεί µια πολιτική επιτοκίων (και 

συνεπώς µια πολιτική ανοιχτής αγοράς) που να εναρµονίζεται µε τις τιµές της 

προσφοράς χρήµατος και µε το στόχο του πληθωρισµού. Η αύξηση της ποσότητας 

χρήµατος, που είναι ένας ενδιάµεσος µεταβλητός στόχος, θα πρέπει να χρησιµοποιείται 

µε µεγαλύτερη σαφήνεια. 

Ο νοµισµατικός πυλώνας παρέχει στην ΕΚΤ πολύ σηµαντικά στοιχεία που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να διασταυρώσει οικονοµικές αναλύσεις παρά τις 

µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προβλέψεις. Αυτές συµπληρώνονται µε επιπλέον 

αναλύσεις των αντισυµβαλλοµένων µερών, όπως το σύνολο των δανείων, τα δάνεια του 

ιδιωτικού τοµέα, τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια των επιχειρήσεων, οι οποίες 

λαµβάνουν υπόψη την πιθανότητα µιας πιστωτικής επέκτασης που µπορεί να οδηγήσει 

σε φούσκα, όπως για παράδειγµα µε τις τιµές των κατοικιών (Bordes, Clerc,2004). 

                                                 
12 Το Μ3 είναι νοµισµατικό µέγεθος που περιλαµβάνει τα κυκλοφορούντα νοµίσµατα, δηλαδή 
τραπεζογραµµάτια και κέρµατα, καταθέσεις διάρκειας µιας ηµέρας, καταθέσεις µε συµφωνηµένη 
διάρκεια έως και δύο ετών ή καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως και τριών µηνών και εµπορεύσιµους 
τίτλους, όπως συµφωνίες επαναγοράς, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων της αγοράς χρήµατος και 
χρεόγραφα διάρκειας έως και δυο ετών. 
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Επιπλέον, η ΕΚΤ προσφέρει µια δεύτερη και τελείως διαφορετική προσέγγιση 

για τη νοµισµατική πολιτική: «H αξιολόγηση σε ευρεία βάση των προοπτικών εξέλιξης 

των τιµών και των κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας των τιµών στη ζώνη του 

ευρώ θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη στρατηγική του Ευρωσυστήµατος. Αυτή η 

αξιολόγηση θα γίνεται µε τη χρήση ενός µεγάλου εύρους οικονοµικών δεικτών.» Για τις 

µελλοντικές τιµές των µισθών, των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, των οµολόγων και των 

καµπυλών αποδόσεων χρησιµοποιούνται διάφοροι δείκτες πραγµατικής 

δραστηριότητας, δηµοσιονοµικής πολιτικής, κόστους καθώς και έρευνες επιχειρήσεων 

και καταναλωτών. Ο δεύτερος αυτός πυλώνας της νοµισµατικής πολιτικής δεν έχει 

καµία σχέση µε τον παραδοσιακό µονεταρισµό (Herr,2002). 

Η στρατηγική της ΕΚΤ επικεντρώνεται σε δύο πτυχές της νοµισµατικής 

σταθερότητας και για το λόγο αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως «υβριδική» στρατηγική, που 

έχει στόχο τη σταθεροποίηση των προσδοκιών του πληθωρισµού µεσοπρόθεσµα και 

ταυτόχρονα τη µείωση της µακροπρόθεσµης αβεβαιότητας του επιπέδου τιµών. Η εν 

λόγω στρατηγική βασίζεται στο ότι η νοµισµατική πολιτική επηρεάζει τον πληθωρισµό 

µε τον ακόλουθο τρόπο:µεταβολές στα βασικά επιτόκια επηρεάζουν τα βραχυπρόθεσµα 

επιτόκια, τις βραχυπρόθεσµες προσδοκίες όσον αφορά την οικονοµική δραστηριότητα 

και µέσω αυτών µεταβάλλεται και το επίπεδο τιµών. 

Είναι κοινώς αποδεκτό, µε βάση ουσιαστικά εµπειρικά στοιχεία, ότι η αύξηση 

του επιπέδου των τιµών είναι ένα νοµισµατικό φαινόµενο σε µεσοπρόθεσµη έως 

µακροπρόθεσµη βάση. Την περίοδο αυτή, το χρήµα αποτελεί φυσικό, σταθερό και 

αξιόπιστο ονοµαστικό σηµείο αναφοράς για τη νοµισµατική πολιτική που στοχεύει στη 

διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. 

Παρόλα αυτά, η έννοια της τιµής αναφοράς δεν συνιστά δέσµευση εκ µέρους 

του Ευρωσυστήµατος να διορθώνει τις αποκλίσεις της προσφοράς χρήµατος από αυτήν 

την τιµή σε βραχυπρόθεσµη περίοδο. Σύµφωνα µε τους Bordes  και Clerc (2004), η 

νοµισµατική πολιτική δεν πρέπει απαραίτητα να αντισταθµίζει την απόκλιση του 

πληθωρισµού βραχυπρόθεσµα, δεδοµένου ότι η επιστροφή στην ισορροπία θα πρέπει 

να επιτευχθεί µέσω του καναλιού των προσδοκιών. 
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2.4.3. Εργαλεία Επίτευξης Νοµισµατικής Πολιτικής 

Ο κύριος τρόπος µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει 

ρευστότητα στην αγορά είναι µέσω των πράξεων ανοικτής αγοράς, γνωστές ως 

«πράξεις αναχρηµατοδότησης», οι οποίες διενεργούνται µε βάση προκαθορισµένο 

πρόγραµµα σε εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση.  

Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν δυο είδη πράξεων αναχρηµατοδότησης: η  κύρια 

πράξη αναχρηµατοδότησης (Main Refinancing operations-MROs) µε διάρκεια µιας 

εβδοµάδας και η πιο µακροπρόθεσµη πράξη αναχρηµατοδότησης (Longer-Term 

Refinancing Operations-LTROs) διάρκειας τριών µηνών. Οι συναλλαγές αυτές 

συνήθως έχουν τη µορφή µιας αντιστρεπτέας συναλλαγής ή µιας συµφωνίας 

επαναγοράς. 

Η ΕΚΤ στις πράξεις αυτές κατανέµει ρευστότητα µέσω δηµοπρασιών 

µεταβλητού επιτοκίου. Σύµφωνα  µε αυτήν τη διαδικασία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

ανακοινώνει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς (minimum bid rate) στο οποίο είναι 

διατεθειµένη η Κεντρική Τράπεζα να δανείσει ένα συγκεκριµένο ποσό στις εµπορικές 

τράπεζες και αυτές µε τη σειρά τους καταθέτουν τις προσφορές τους, οι οποίες 

περιλαµβάνουν το επιτόκιο το οποίο είναι πρόθυµες να πληρώσουν και το ποσό που 

επιθυµούν να δανειστούν. Ακολούθως, η ΕΚΤ πραγµατοποιεί την κατανοµή των 

δανείων µεταξύ των εµπορικών τραπεζών, ανάλογα µε τα επιτόκια που έχουν 

προσφερθεί. Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας 

αναχρηµατοδότησης είναι γνωστό ως «βασικό επιτόκιο αναχρηµατοδότησης» (main 

refinancing rate). 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει τις καθηµερινές και τις µακροπρόθεσµες 

αποφάσεις νοµισµατικής πολιτικής, αλλά ουσιαστικά οι Εθνικές Κεντρικές τράπεζες 

είναι αυτές που διεξάγουν τις νοµισµατικές πράξεις. Πράγµατι, οι πράξεις 

αναχρηµατοδότησης διεξάγονται ταυτόχρονα από όλες τις εθνικές κεντρικές τράπεζες 

του Ευρωσυστήµατος µαζί µε πάνω από 500 αντισυµβαλλόµενα ιδρύµατα, 

χρησιµοποιώντας ένα ευρύ φάσµα κρατικών τίτλων, µε τον κατάλογο των αποδεκτών 

εξασφαλίσεων να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Μια αποτελεσµατικότερη παροχή 

ρευστότητας µέσω µιας κεντρικής διαδικασίας, είναι εύκολο να επιτευχθεί, αν ληφθεί 

υπόψη η πολυπλοκότητα των ταυτόχρονων ενεργειών που λαµβάνουν χώρα σήµερα. Η 

λογική της ισχύουσας ρύθµισης βασίζεται στην ευρωπαϊκή αρχή της επικουρικότητας, 
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σύµφωνα µε την οποία οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται στο χαµηλότερο δυνατό 

επίπεδο της πολιτικής εξουσίας (Dominguez,2006). 

Επίσης η ΕΚΤ παρέχει δάνεια απευθείας στις εµπορικές τράπεζες αν χρειαστούν 

ρευστά διαθέσιµα και δεν καταφύγουν στη διατραπεζική αγορά, ενώ το επιτόκιο που τις 

χρεώνει ονοµάζεται «επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης». Το επιτόκιο αυτό 

προσδιορίζει το ανώτατο όριο στο οποίο µπορεί να φθάσει το διατραπεζικό επιτόκιο 

ΕΟΝΙΑ, το οποίο αναφέρεται στη σύναψη δανείων µιας ηµέρας µεταξύ των τραπεζών 

και προσδιορίζεται έτσι ώστε να επέλθει ισορροπία στην αγορά ρευστών διαθεσίµων. 

Ένα από τα σηµαντικότερα κίνητρα που έχουν οι τράπεζες να δανείζονται από 

την ΕΚΤ είναι η ικανοποίηση του επιπέδου των ελαχίστων υποχρεωτικών 

αποθεµατικών, σύµφωνα µε την οποία πρέπει να τηρούν ένα συγκεκριµένο ποσοστό 

από τις καταθέσεις των πελατών τους στις αντίστοιχες εθνικές κεντρικές τράπεζες ίσο 

µε 2% των ανεξόφλητων δανείων τους.  

Η εν λόγω υποχρέωση τήρησης ελάχιστων διαθεσίµων κατατεθειµένων σε 

λογαριασµούς στις εθνικές κεντρικές τράπεζες, επιβλήθηκε µε την επιµονή της 

Γερµανικής Bundesbank, αλλά σε αντίθεση µε αυτήν, οι Εθνικές Κεντρικές τράπεζες 

καταβάλλουν επιτόκιο για αυτούς τους λογαριασµούς καταθέσεων (όπως συµβαίνει και 

µε τις καταθέσεις  µιας ηµέρας  που πραγµατοποιούν οι τράπεζες στις εθνικές κεντρικές 

τράπεζες του Ευρωσυστήµατος, πέραν εκείνων που απαιτούνται για την κάλυψη των 

υποχρεωτικών  ελάχιστων αποθεµατικών) (Dominguez,2006). 

Ακόµη οι εµπορικές τράπεζες µπορούν να καταθέτουν τα υπερβάλλοντα ρευστά 

τους διαθέσιµα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε ένα επιτόκιο που ονοµάζεται 

«επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων» (deposit rate) και το οποίο προσδιορίζει το κατώτατο 

όριο του διατραπεζικού επιτοκίου ΕΟΝΙΑ. Οι δύο παραπάνω διευκολύνσεις που 

παρέχει η ΕΚΤ στις εµπορικές τράπεζες, αυτή του δανεισµού και της κατάθεσης, 

ονοµάζονται διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης (marginal lending facility) και 

διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων (marginal deposit facility). 
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Σύµφωνα µε τους Bordes και Clerc (2004) η Κεντρική Τράπεζα ασκεί τη 

νοµισµατική πολιτική µέσω αλλαγών στα παρακάτω τρία επιτόκια  : 

� επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης (marginal lending rate), 

� επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων (deposit rate) και 

� βασικό επιτόκιο αναχρηµατοδότησης (main refinancing rate) 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφαρµόζει ενιαίες πολιτικές για το σύνολο της 

ζώνης του ευρώ, παρά τις διαφορετικές ευαισθησίες των χωρών στις επιτοκιακές 

αλλαγές και τις διαφορετικές προτιµώµενες πολιτικές. Τα ασυνήθιστα χαµηλά επιτόκια 

που είχε ορίσει η ΕΚΤ κατά τα πρώτα χρόνια δηµιουργίας της, είχαν θεωρηθεί 

ακατάλληλα για τις περιοχές της Ευρώπης, µε ενδεχόµενες φούσκες στις αξίες των 

ακινήτων, ενώ τα σχετικά υψηλά επιτόκια, λίγα χρόνια αργότερα, είχαν θεωρηθεί 

ανασταλτικά για την οικονοµική ανάπτυξη µεγάλων χωρών. Σύµφωνα µε την 

Dominguez (2006), κριτικές αυτού του είδους είναι αναπόφευκτο να γίνονται, όταν 

εφαρµόζεται µια κοινή νοµισµατική πολιτική σε µια ζώνη που αποτελείται από 

διαφορετικές οικονοµίες. 
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                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

3.1   Η συµβολή της Fed στη δηµιουργία της κρίσης 

Η ανεπαρκής διαχείριση κινδύνου, τα διαστρεβλωµένα κίνητρα και η χαλαρή 

εποπτεία ενθάρρυναν τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα να αναλάβει τεράστιους κινδύνους 

µε την εισαγωγή χρηµατοοικονοµικών καινοτοµιών που χρηµατοδοτούνταν από 

βραχυπρόθεσµα κεφάλαια, προκαλώντας σοβαρές διαρθρωτικές αδυναµίες στο 

παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Ωστόσο, όλα αυτά δεν θα είχαν προκληθεί σε 

τέτοια έκταση αν το µακροοικονοµικό περιβάλλον δεν χαρακτηριζόταν από χαµηλά 

επιτόκια, αυξηµένες τιµές σε περιουσιακά στοιχεία και µεγάλες ανισορροπίες στην  

αποταµίευση και επένδυση µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών και των χωρών της 

Ασίας, τα οποία επέτρεψαν την δηµιουργία ενός κλίµατος µιας γενικότερης ευφορίας. 

Έντονη κριτική έχει ασκηθεί στη νοµισµατική πολιτική που ακολούθησαν οι 

κεντρικές τράπεζες και κυρίως η Fed που θεωρείται από πολλούς ειδικούς υπαίτια για 

την ανάπτυξη της στεγαστικής φούσκας στις Ηνωµένες Πολιτείες. Μετά από τη 

φούσκα της υψηλής τεχνολογίας που έσκασε το 2000 (γνωστή ως φούσκα dot-com) και 

τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, ο πρόεδρος της Κεντρικής 

Τράπεζας των ΗΠΑ, Άλαν Γκρίνσπαν, που διετέλεσε πρόεδρός της από τον Αύγουστο 

του 1987 µέχρι τον Ιανουάριο του 2006, ακολούθησε επεκτατική πολιτική αυξάνοντας 

«επιθετικά» την προσφορά του Μ213 οδηγώντας το νοµισµατικό αυτό µέγεθος λίγο 

πάνω από το 10% (White,2009).  

Η επέκταση αυτή συνοδεύτηκε και από συνεχείς περικοπές του βασικού 

επιτοκίου. Ενώ το συγκεκριµένο επιτόκιο ξεκίνησε το 2001 στο 6,25% στο τέλος του 

έτους είχε φτάσει στο 1,75%. Ο Γκρίνσπαν συνέχισε µε περαιτέρω µειώσεις του 

επιτοκίου ωθώντας το στα µέσα του 2003 στο ποσοστό ρεκόρ του 1%, όπου παρέµεινε 

                                                 
13 Το νοµισµατικό µέγεθος Μ2 περιλαµβάνει το Μ1,που είναι τα τραπεζογραµµάτια,τα κέρµατα και οι 
καταθέσεις διάρκειας µιας ηµέρας και επιπλέον τις καταθέσεις µε συµφωνηµένη διάρκεια έως και δύο 
ετών ή καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως και τριών µηνών. 
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για ένα χρόνο. Το πραγµατικό επιτόκιο ήταν πλέον αρνητικό, που σήµαινε ότι τα 

ονοµαστικά επιτόκια ήταν χαµηλότερα από τον ρυθµό πληθωρισµού για δυόµισι 

χρόνια. Ένας δανειολήπτης δηλαδή κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου που αγόραζε 

ένα οικόπεδο, η τιµή του οποίου συµβάδιζε µε τον πληθωρισµό, κέρδιζε σε σχέση µε 

αυτό που είχε δανειστεί. 

Η νοµισµατική πολιτική της Fed ήταν πολύ χαλαρή την περίοδο από το 2003 

µέχρι το 2004. Το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) ήταν σηµαντικά χαµηλότερο 

από το επίπεδο που πρότεινε ο κανόνας του Taylor και συγκεκριµένα το 2004, το 

περιθώριο µεταξύ του επιπέδου επιτοκίων που προέβλεπε ο κανόνας και εκείνου που 

καθόριζε η Fed έφτασε στη µέγιστη τιµή του, τις 300 µονάδες βάσης, προκαλώντας την 

υπέρµετρη κατανάλωση των νοικοκυριών και µειώνοντας δραστικά την αποταµίευση 
(Eichengreen,2010). Χαρακτηριστικά ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ’90 το ποσοστό 

αποταµίευσης βρισκόταν στο 7%, το διάστηµα 2005-2007 αυτό έφτασε κοντά στο 

µηδέν (Catte et al,2010).  

Το κανάλι µέσω του οποίου τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια επηρέασαν την 

κτηµατοµεσιτική αγορά ήταν τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου 

(adjustable rate mortgages-ARMs), των οποίων τα χαµηλά επιτόκια δελέασαν 

περισσότερους ανυποψίαστους αγοραστές. Η κατηγορία αυτή των δανείων µετέφερε 

τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων από το δανειστή στον οφειλέτη. Πολλοί 

δανειολήπτες όµως κατέφυγαν στα ARMs βασιζόµενοι στο ότι η Fed θα διατηρούσε τα 

επιτόκια χαµηλά για όσο διάστηµα κρατούσαν την υποθήκη. Όταν όµως οι µηνιαίες 

δόσεις αποπληρωµής τους άρχισαν να έχουν ανοδική πορεία  

ξεκίνησαν και τα προβλήµατα. Ο Γκρίνσπαν παρόλα αυτά το 2010 υποστήριξε ότι τα 

ARM κορυφώθηκαν δύο χρόνια πριν παρατηρηθεί η οικοδοµική άνθιση, υπονοώντας 

ότι αυτά δεν θα µπορούσε να είναι υπεύθυνα για τη φούσκα των ακινήτων. 

Αντιθέτως σύµφωνα µε τον Ryan (2009), η Fed και ο Γκρίνσπαν φέρουν ευθύνη 

για την χρηµατοπιστωτική κατάρρευση καθώς πολλές από τις πρακτικές δανειοδότησης 

στην αγορά στεγαστικών δανείων χαρακτηρίζονταν από επιπολαιότητα, ακόµα και 

παραπλάνηση. ∆ηµιούργησαν  στους δανειστές την ψευδαίσθηση της εύκολης 

µακροχρόνιας αποπληρωµής των δανείων, µε αποτέλεσµα πολλοί άνθρωποι µε χαµηλή 

πιστοληπτική ικανότητα να δανείζονται, ελπίζοντας στη µεταπώληση του σπιτιού τους 

σε µια υψηλότερη τιµή ή στην αναχρηµατοδότησή του αξιοποιώντας την εκτιµώµενη 
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αξία του για να κάνουν τις πληρωµές τους. Όπως ο ίδιος υπογραµµίζει µερικοί 

δανειολήπτες παροτρύνονταν από ανεύθυνους µεσίτες και χρηµατοπιστωτικούς φορείς 

να αγοράσουν σπίτια και να επιβαρυνθούν οικονοµικά, προκειµένου να αυξήσουν το 

εισόδηµά τους από προµήθειες. 

Η κατάσταση αυτή οφειλόταν στην αίσθηση ψεύτικης εξασφάλισης που υπήρχε 

πριν το ξέσπασµα της κρίσης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Χαρακτηριστικά, τον 

Φεβρουάριο του 2004, λίγους µήνες πριν η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ τερµατίσει 

επίσηµα τις συνεχείς µειώσεις επιτοκίων, ο Γκρίνσπαν δήλωσε τα εξής: « H βελτίωση 

στις πρακτικές δανεισµού λόγω της τεχνολογίας πληροφοριών επέτρεψαν τη 

δανειοδότηση νοικοκυριών µε χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα. Αυτή η πιστωτική 

επέκταση µπορεί να αύξησε το συνολικό χρέος τους και ίσως, σε όχι τόσο σηµαντικό 

βαθµό και τον αριθµό των νοικοκυριών που έχουν ήδη υπερβολικό χρέος, όµως, ο 

τοµέας των νοικοκυριών, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, ενώ ένα µεγάλο µέρος 

της αύξησης του χρέους τους αντικατοπτρίζει παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν µε 

οικονοµική αναταραχή ». 

 Χαρακτηριστικό επίσης της άγνοιας που επικρατούσε εκείνη την περίοδο είναι 

ότι ο Μπερνάνκι, ο εν ενεργεία πρόεδρος της Fed, το 2005 ενώπιον του Κογκρέσου 

υποστήριξε ότι η αύξηση στην αξία των αµερικάνικων κατοικιών κατά 124% 

αντανακλούσε σε µεγάλο βαθµό ισχυρά θεµελιώδη οικονοµικά µεγέθη, όπως η µεγάλη 

αύξηση των εισοδηµάτων, των θέσεων εργασίας και του αριθµού των νέων 

νοικοκυριών. Σύµφωνα µε τον Stein (2011), ήταν προφανής η αποτυχία τους στην 

πρόβλεψη της µη βιώσιµης φούσκας που θα έβλαπτε την παγκόσµια οικονοµία. 

Απόρροια αυτής της αποτυχίας ήταν να διαστρεβλωθούν τα επιτόκια, οι τιµές 

των περιουσιακών στοιχείων και να διοχετευτούν δανειακά κεφάλαια σε λάθος 

επενδύσεις οδηγώντας τραπεζικούς κολοσσούς στην κατάρρευση. Αν και οι ειδικοί δεν 

έχουν καταλήξει ακόµη σε µια βέλτιστη νοµισµατική πολιτική, είναι πλέον γενικά 

αποδεκτό ότι η πολιτική των χαµηλών επιτοκίων δεν ενδείκνυται για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Η πολιτική της Fed που αγνόησε σκόπιµα τις τιµές των περιουσιακών 

στοιχείων δεν αποδείχτηκε κατάλληλη στο να αποφευχθεί η διόγκωση της φούσκας 

ακινήτων. 

Σύµφωνα µε τον Μπερνάνκι όµως, η φούσκα προκλήθηκε από τη λήψη 

ανεπαρκών εξασφαλίσεων έναντι των στεγαστικών δανείων και την ελλιπή εποπτεία 
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των τραπεζών. Όπως δήλωσε, η πολιτική χαµηλών επιτοκίων που εφάρµοσε η Fed τα 

πέντε πρώτα έτη της νέας χιλιετίας ήταν «κατάλληλη» για τη δεδοµένη χρονική στιγµή 

και δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη φούσκα που ακολούθησε στην αγορά 

κατοικίας στις ΗΠΑ. 

Μολονότι η Fed υποστήριξε την αθωότητά της αφού κανένας σύµφωνα µε 

αυτήν δεν κατάφερε να προβλέψει την καταστροφή, ο Ryan (2009) υποστήριξε ότι 

κάποιοι είχαν δει τη φούσκα ακινήτων αλλά αποτελούσαν µειοψηφία. Ο ίδιος τόνισε ότι 

η Fed, ως κεντρική τράπεζα και ως κύρια ρυθµιστική αρχή, έφερε αποκλειστικά την 

ευθύνη της πρόβλεψης και πρόληψης των συστηµικών κινδύνων και ότι αποτελεί 

δικαιολογία ο ισχυρισµός της ότι κανείς άλλος δεν κατάφερε να προβλέψει τη 

δηµιουργία της κρίσης. 

Ερευνητές του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ενίσχυσαν την επικρατούσα 

άποψη ότι η χαλαρή πολιτική της Fed ενθάρρυνε τη διόγκωση της φούσκας των 

ακινήτων, αφού σύµφωνα µε ευρήµατα µελέτης που διεξήγαγαν, το εξαιρετικά χαµηλό 

επίπεδο επιτοκίων στις ΗΠΑ µεταξύ 2001 και 2003 συνέβαλε στην επέκταση της 

αγοράς ακινήτων, τόσο ως προς τις επενδύσεις όσο και τις τιµές κατοικιών µέχρι τα 

µέσα του 2005. Αφού εκτίµησαν την ευαισθησία των τιµών ακινήτων και των 

στεγαστικών επενδύσεων στα επιτόκια, διαπίστωσαν ότι η αύξησή τους θα ήταν 

ελεγχόµενη αν τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια παρέµεναν αµετάβλητα.  

Το επιχείρηµα που αντιπαραβάλλει η αµερικάνικη κεντρική τράπεζα στην 

κριτική αυτή ήταν ο φόβος του ενδεχόµενου αποπληθωρισµού, αφού άρχισε να 

ανησυχεί ότι η νοµισµατική της πολιτική κινδύνευε να καταστεί αναποτελεσµατική σε 

ένα περιβάλλον χαµηλού πληθωρισµού. Μερικοί αναλυτές υποστήριξαν ότι εξαιτίας 

της πίστωσης και της αγοράς στεγαστικής πίστης, η νοµισµατική πολιτική των ΗΠΑ 

έγινε πιο ισχυρή από ότι προηγουµένως και εποµένως το βασικό επιτόκιο έπρεπε να 

παραµείνει χαµηλό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ άλλοι πίστευαν ότι η πολιτική 

που ακολουθήθηκε θα έπρεπε να ήταν διαφορετική, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε επαρκές 

ρυθµιστικό πλαίσιο και µακροπροληπτική εποπτεία. 

Σύµφωνα µε τον Eichengreen (2010), η Fed υπερεκτίµησε τον κίνδυνο ενός 

αποπληθωρισµού. Υπερέβαλε τόσο στην απότοµη µείωση των επιτοκίων όσο και στη 

διατήρησή τους σε χαµηλά επίπεδα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ακόµα και όταν η 

οικονοµία άρχισε να ανακάµπτει από το 2003. Ισχυρίζεται ότι οι διαµορφωτές 
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πολιτικής θα έπρεπε να είχαν ανησυχήσει περισσότερο για το ότι οι προσωπικές 

καταθέσεις είχαν υποχωρήσει δραµατικά, δεδοµένου ότι αυτή η συµπεριφορά 

βασιζόταν στην αύξηση της ιδιοκτησίας και τον πλουτισµό που αποδείχτηκαν απατηλά.  

«Οι καταναλωτές εθίστηκαν στην έξτρα αγοραστική δύναµη που παρήγαγαν για 

χρόνια οι υπερτιµηµένες επενδύσεις και αυτό δεν έγινε χωρίς κόστος, αφού προκάλεσε 

την υπερχρέωση των νοικοκυριών», αναφέρει ο αναλυτής της Morgan Stanley, Stephen 

Roach (2003), σε άρθρο του. Μια συσταλτική πολιτική θα ελάττωνε την αύξηση των 

τιµών των περιουσιακών στοιχείων, θα ενθάρρυνε την  αποταµίευση περιορίζοντας µε 

αυτόν τον τρόπο τις παγκόσµιες ανισορροπίες και τους κινδύνους που συνδέθηκαν µε 

την οικοδοµική άνθιση. 

Στις συνθήκες της άνευ προηγουµένου ρευστότητας, των χαµηλών επιτοκίων, 

της πιστωτικής επέκτασης, καλλιεργήθηκε η «όρεξη» για αναζήτηση ολοένα και 

περισσότερο επικίνδυνων επενδυτικών ευκαιριών από τους διαχειριστές των 

επενδυτικών κεφαλαίων που θα τους παρείχαν και υψηλότερες αποδόσεις. Ειδικότερα, 

επειδή τα πραγµατικά επιτόκια των δεκαετών αµερικάνικων κρατικών οµολόγων το 

2002, είχαν υποχωρήσει κάτω από το 2% και παρέµεναν σε αυτό το επίπεδο για αρκετά 

χρόνια, εισήχθησαν νέα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία στο πλαίσιο των συνεχώς 

αυξανόµενων τιµών των κατοικιών, που άνοιξαν νέες δυνατότητες επένδυσης στις 

τράπεζες. Τα σύνθετα αυτά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα εξασφαλίζονταν κυρίως, αν 

όχι αποκλειστικά, από ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια των οποίων ο λόγος δανείου προς 

αξία (υποθήκης) συχνά υπερέβαινε το 100%, στηριζόµενοι στην ψευδαίσθηση ότι οι 

τιµές των κατοικιών θα συνέχιζαν να αυξάνονται. 

Επιπλέον, η χαλαρή χρηµατοπιστωτική ρύθµιση, η οποία µάλιστα δε 

συµπεριλάµβανε κάποια τµήµατα της αγοράς, έπαιξε σπουδαίο ρόλο και δηµιούργησε 

ένα περιβάλλον στο οποίο η χρηµατοδότηση ακινήτων έγινε φτηνή και ελκυστική. 

Σύµφωνα µε τον Eichengreen (2010), τα βαθύτερα αίτια της κρίσης βρίσκονται στις 

Ηνωµένες Πολιτείες και συγκεκριµένα στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν ο τότε 

πρόεδρος της Fed, Γκρίνσπαν, αντιστάθηκε στις προτάσεις για την επιβολή ρυθµίσεων 

που ίσως απέτρεπαν την κρίση στο πιστωτικό σύστηµα.   

Όπως υποστηρίζει και ο Mullin (2008), ο Α. Γκρίνσπαν δεν ήταν υπέρµαχος της 

ρύθµισης των χρηµατοπιστωτικών αγορών και η πολιτική που ακολουθούσε 

αντανακλούσε αυτή του την άποψη. Το αποτέλεσµα ήταν για τους χρηµατοπιστωτικούς 
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οργανισµούς να µπορούν να χορηγούν τα ενυπόθηκα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης, 

εκµεταλλευόµενοι την απουσία µιας ουσιαστικής ρυθµιστικής εποπτείας.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες αύξαναν τη µόχλευσή τους σε επικίνδυνα επίπεδα 

χωρίς παράλληλα να χρειάζεται να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, ενώ τους 

επετράπη και περεταίρω εξοικονόµηση σε κεφάλαιο αγοράζοντας αξιολογήσεις των 

όλο και πιο σύνθετων χρηµατοπιστωτικών µέσων που δηµιουργούνταν από τα 

στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου. Επίσης, ήταν σε θέση να ενισχύσουν περισσότερο 

τις αξιολογήσεις «τυλίγοντας» τους τίτλους που προέκυπταν σε συµφωνίες ανταλλαγής 

πιστωτικού κινδύνου (CDSs), οι οποίες λαµβάνονταν από µη κεφαλαιοποιηµένες 

χρηµατοπιστωτικές εταιρίες που ήταν χαλαρά ρυθµιζόµενες, όπως ήταν για παράδειγµα 

η American International Group (AIG). 

Οι περιορισµένοι πόροι που παρέχονταν στις ρυθµιστικές αρχές ενθάρρυναν τη 

συναίνεσή τους στην ιδιωτικοποίηση των εποπτικών και ρυθµιστικών τους 

αρµοδιοτήτων. Έτσι, ενώ προηγουµένως όριζαν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των 

τραπεζών και τα στοιχεία ενεργητικού τους σε κατηγορίες κίνδυνου, τώρα πλέον 

επέτρεπαν στις τράπεζες να βασίζονται σε δικά τους µαθηµατικά µοντέλα εκτίµησης 

κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας. Στις περιπτώσεις που οι τράπεζες δε διέθεταν τα 

µοντέλα, οι ρυθµιστικές αρχές επέτρεπαν σε αυτές και στους πελάτες τους να 

χρησιµοποιούν για τους χρηµατοπιστωτικούς τίτλους τις αξιολογήσεις που εξέδιδαν οι 

οίκοι πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

Και οι δύο όµως πρακτικές ήταν προβληµατικές. Οι τράπεζες είχαν προφανές 

κίνητρο να ««πειράζουν» τα µοντέλα τους και να περιορίζουν την εκτιµώµενη 

πιθανότητα απώλειας στα χαρτοφυλάκιά τους, ώστε να µειώσουν το κεφάλαιο που 

έπρεπε να διακρατούν, κάτι που θα κατέληγε σε αύξηση των κερδών τους. Αν παρόλα 

αυτά,  ο κίνδυνος απωλειών ήταν αυξηµένος, αυτό θα αποτελούσε πρόβληµα κάποιου 

άλλου. Τα µοντέλα των αποδόσεων και των συνδιακυµάνσεων των σύνθετων 

προϊόντων βασίζονταν σε δεδοµένα που κάλυπταν µικρά χρονικά διαστήµατα ,κατά τα 

οποία οι τιµές κατοικιών είχαν ανοδική τάση και για τον λόγο αυτό δεν είχαν 

προκαλέσει καµία ανησυχία.  

Από την άλλη, οι οίκοι αξιολόγησης δεν αποτελούσαν καλύτερη λύση. Η 

παροχή συµβουλών στις τράπεζες  σχετικά µε την χρησιµοποίηση των δανείων στα 

δοµηµένα προϊόντα και στη συνέχεια η βαθµολόγησή τους, προκαλούσαν σύγκρουση 
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συµφερόντων, ωθώντας τους εκδότες των τιτλοποιηµένων προϊόντων να αγοράζουν τις 

αξιολογήσεις από τους οίκους. Επιπλέον, οι εταιρίες αξιολόγησης βάσιζαν τις 

εκτιµήσεις τους σε παρελθούσες ζηµιογόνες εµπειρίες και εφόσον οι ζηµιογόνες 

περιπτώσεις ήταν µειωµένες στη διάρκεια της περιόδου ανόδου των τιµών κατοικίας, οι 

εταιρίες ήταν γενναιόδωρες στις εκτιµήσεις των εγγυήσεων για τα ενυπόθηκα 

στεγαστικά δάνεια. Οι συµµετέχοντες στην αγορά ανήσυχοι για αυτές τις πρακτικές δεν 

είχαν κάπου να απευθυνθούν λόγω των εµποδίων που έθετε η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και η οποία απαιτούσε οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας 

να χρησιµοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς (Eichengreen, 2010).  

  Μετά το ξέσπασµα της κρίσης, ο Γκρίνσπαν (2010), παρουσιάζοντας εκ των 

υστέρων τις απόψεις του, απέδωσε τις ευθύνες για τη στεγαστική φούσκα στους 

πολύπλοκους τρόπους τιτλοποίησης των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και στο ότι 

οι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί προσπάθησαν να λειτουργήσουν µε 

χαµηλά επίπεδα κεφαλαίων, µε υψηλή µόχλευση, υποτιµώντας τον κίνδυνο που 

ενσωµατώνονταν στα ολοένα και πιο σύνθετα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και στις 

αγορές. Όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, η δηµιουργία της φούσκας ήταν απρόβλεπτη και 

αναπόφευκτη καθώς οι επενδυτές σε παγκόσµια κλίµακα άρχισαν να παίρνουν όλο και 

µεγαλύτερα ρίσκα σε µια περίοδο µεγάλης οικονοµικής ανάπτυξης. 

 

3.2. Η συµβολή της ΕΚΤ στη δηµιουργία της κρίσης 

Από την άλλη µεριά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρείται υπεύθυνη για 

την επέκταση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης στην Ευρώπη, γιατί φάνηκε να την 

αγνοεί, αφού διατηρούσε τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα ακόµα και µετά το ξέσπασµα 

της κρίσης των στεγαστικών δανείων στην Αµερική. 

 Ο τρόπος που λειτούργησε πριν την χρηµατοπιστωτική αναταραχή βασίστηκε 

αυστηρά στην οικονοµική θεωρία του µονεταρισµού κατά την οποία οι κεντρικές 

τράπεζες θέτουν ως πρωταρχικό στόχο την αντιµετώπιση του πληθωρισµού. Φυσικά, ο 

πληθωρισµός είναι ένα θέµα που πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, αλλά όµως 

όπως τονίζουν οι Richter και Wahl (2011), η επικέντρωση των κεντρικών τραπεζών 

µόνο στον στόχο αυτό αντανακλά µια δογµατική άποψη, η οποία µε την πρόσφατη 

κρίση αποδείχθηκε εσφαλµένη. 
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Συνεπώς, ο πληθωρισµός στις τιµές των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων αγνοήθηκε, πόσο µάλλον τα ζητήµατα της χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η εξέλιξη αυτή σύµφωνα µε τους 

Richter και Wahl (2011) αντικατοπτρίζει βασικά λάθη στον σχεδιασµό της ΕΚΤ όπως 

είναι η µονεταριστική της προσήλωση στην αντιµετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων 

στις τιµές καταναλωτή. 

Πιο συγκεκριµένα, η ΕΚΤ, µέχρι το καλοκαίρι του 2008, δεν είχε αντιληφθεί τις 

διαστάσεις που είχε πάρει η κρίση των στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης 

στις ΗΠΑ και αυτό αποδεικνύεται από το ότι αύξησε το επιτόκιό της από το 4% στο 

4,25% τον Ιούλιο του 2008, ακολουθώντας απαρέγκλιτα την αρχή της στόχευσης του 

πληθωρισµού. Η Fed αντιθέτως, από το φθινόπωρο του 2007, είχε ήδη προχωρήσει στη 

µείωση των επιτοκίων µε στόχο την αύξηση της ρευστότητας στην αγορά µε τη 

βεβαιότητα ότι δε θα δηµιουργηθούν πληθωριστικές πιέσεις καθώς θα 

αντισταθµίζονταν από τη µείωση του τραπεζικού χρήµατος. Το γεγονός ότι η ΕΚΤ 

αποφάσισε να αυξήσει το επιτόκιο στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 4,25% εκείνη τη 

δεδοµένη στιγµή, αποτέλεσε µια εξαιρετική περίπτωση «τύφλωσης» του εν λόγω 

ιδρύµατος έναντι της πραγµατικότητας. 

Μόνο µετά την κατάρρευση της Lehman, αντιλήφθηκε την αναταραχή που είχε 

προκληθεί και άρχισε να αλλάζει τις πολιτικές της µειώνοντας σταδιακά το επιτόκιο 

µέχρι αυτό να φτάσει στο ιστορικά χαµηλό επίπεδο του 1%, τον Μάιο του 2009. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι δυο κεντρικές τράπεζες προσάρµοσαν µεν την πολιτική 

τους µειώνοντας δραστικά τα επιτόκια για να µετριάσουν τις αρνητικές συνέπειες της 

αναταραχής στην οικονοµία, αλλά όµως η χρονική στιγµή που αντέδρασαν διαφέρει 

σηµαντικά. Η Fed άρχισε να τα µειώνει ήδη από τον Αύγουστο του 2007, ενώ η ΕΚΤ 

δεν είχε προχωρήσει στην ενέργεια αυτή µέχρι τον Οκτώβριο του 2008. 

 Σύµφωνα µε τους Belke και Klose (2010) µια εξήγηση για τις αποκλίνουσες 

πολιτικές των δυο κεντρικών τραπεζών µπορεί να είναι οι διαφορετικές εντολές που 

τους έχουν ανατεθεί. Στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών, 

ενώ της Fed είναι και η προώθηση της µέγιστης απασχόλησης και του µετριασµού των 

µακροπρόθεσµων επιτοκίων.  

Η ΕΚΤ ενήργησε ως δανειστής έσχατης ανάγκης παρέχοντας ρευστότητα σε 

όλες τις τράπεζες παρά τις αµφιλεγόµενες εξασφαλίσεις και γενικά υπήρξε 
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γενναιόδωρη. Προκειµένου να διοχετεύσει ρευστότητα στο σύστηµα, έλαβε έκτακτα 

µέτρα που περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων, αγορές οµολόγων, χαλάρωση των πιστωτικών 

κριτηρίων και των κριτηρίων µε τα οποία γίνονταν δεκτά χρεόγραφα χαµηλής 

πιστοληπτικής αξιολόγησης ως ενέχυρο καθώς και επέκταση των χρόνων λήξης των 

πράξεων αναχρηµατοδότησης. 

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε την παροχή ρευστότητας 

αδιακρίτως στο τραπεζικό σύστηµα, προκάλεσε έντονο πρόβληµα ηθικού κινδύνου14 

(moral hazard), αφού ακόµα και χαµηλής ποιότητας εξασφαλίσεις γίνονταν δεκτές από 

αυτή. Πέρα από την αρχική της «τύφλωση» για το βάθος της κρίσης, η ΕΚΤ µετέπειτα 

ενήργησε αρκετά ρεαλιστικά προκειµένου να αποφευχθεί µια κατάρρευση του 

ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος. Ενώ αρχικά τα έκτακτα µέτρα είχαν σκοπό να 

καταργηθούν, ωστόσο, υπό το φως των εξελίξεων στην κρίση χρέους της Ευρώπης, η 

ΕΚΤ παρέκαµψε τον κανόνα της µη χρηµατοδότησης οποιασδήποτε αρχής µε το 

πρόγραµµα αγοράς κινητών αξιών (Securities Market Programme) που εφάρµοσε. Η 

ΕΚΤ παρέκλινε σηµαντικά από τους κανόνες της και τη βασική της φιλοσοφία, η οποία 

στηρίζεται στην υπόθεση της αποτελεσµατικότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών 

που µπορούν να αυτορυθµίζονται. Σύµφωνα µε αυτήν, οι αγορές τείνουν προς την 

ισορροπία, δηλαδή οι τιµές, παρά τις τυχαίες αποκλίσεις τους, τείνουν να επανέρχονται 

στον µέσο όρο. 

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ηθικός κίνδυνος υπάρχει όταν ο δανειστής διατρέχει τον κίνδυνο ο δανειζόµενος να έχει 
δραστηριότητες οι οποίες ενέχουν κίνδυνο και καθίσταται εποµένως δύσκολη η αποπληρωµή του 
δανείου. 
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                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
 

  ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

 

4.1. Ενέργειες της Fed για την κρίση 

Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ υιοθέτησε µια επιθετική στάση σε ό,τι 

αφορά τη νοµισµατική της πολιτική για την αντιµετώπιση της πρόσφατης οικονοµικής 

αναταραχής. Εφάρµοσε µια πολιτική «ποσοτικής χαλάρωσης», µε σκοπό τη διοχέτευση 

ρευστότητας στο σύστηµα τόσο µε την χρήση παραδοσιακών µέσων νοµισµατικής 

πολιτικής όσο και µε καινοτόµα εργαλεία. 

Το καλοκαίρι του 2007 η Οµοσπονδιακή  Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ 

ξεκίνησε να προσαρµόζει τη νοµισµατική της πολιτική προκειµένου να περιορίσει τις 

αρνητικές συνέπειες από µια επιδείνωση των συνθηκών στη διατραπεζική αγορά. Τον 

Αύγουστο του 2007, µείωσε το προεξοφλητικό επιτόκιο κατά 50 µονάδες βάσης, από 

6,25% σε 5,75% και παράλληλα η διάρκεια των δανείων που χορηγούσε από την 

προεξοφλητική θυρίδα παρατάθηκε έως και 30 ηµέρες. 

 Η διαφορά µεταξύ του επιτοκίου οµοσπονδιακών κεφαλαίων (Fed funds rate) 

και του προεξοφλητικού επιτοκίου µειώθηκε στις 50 µονάδες βάσης, σε σύγκριση µε τις 

100 µονάδες που ήταν υπό κανονικές συνθήκες. Αυτή η πρώτη παρέµβαση της 

Οµοσπονδιακής Τράπεζας είχε στόχο να καταστήσει την πρόσβαση στην 

«προεξοφλητική θυρίδα» λιγότερο δαπανηρή για τις τράπεζες. Καθώς η οικονοµική 

κρίση εντεινόταν περισσότερο, η διαφορά των δυο επιτοκίων µειώθηκε στις 25 µονάδες 

βάσεις από τον Μάρτιο του 2008 µέχρι τον Ιανουάριο του 2010. 

Τον Σεπτέµβριο του 2007, η Fed προχώρησε σε µείωση και του επιτοκίου 

οµοσπονδιακών κεφαλαίων. Η πρώτη µείωση κατά 50 µονάδες βάσης από 5,25% σε 

4,75%, ακολουθήθηκε από µια σειρά άλλων περικοπών τους επόµενους µήνες καθώς οι 

αναταραχές συνεχίζονταν στις χρηµαταγορές. Η διαδικασία µείωσης των επιτοκίων 

σταµάτησε προσωρινά τον Απρίλιο του 2008 αλλά ξεκίνησε πάλι τον Σεπτέµβριο του 
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ίδιου έτους, όταν η Lehman Brothers κήρυξε πτώχευση. Μέχρι το τέλος του 2008, η 

Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είχε θέσει ένα ιστορικά χαµηλό εύρος για το 

επιτόκιο αυτό που κυµαινόταν µεταξύ µηδέν και 0,25%, ενώ για πρώτη φορά τέθηκε σε 

λειτουργία µια πολιτική σχεδόν µηδενικών επιτοκίων στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Η Federal Reserve, µε το ξέσπασµα της κρίσης, έκανε ενέσεις ρευστότητας στο 

τραπεζικό σύστηµα ενώ παράλληλα από τον Σεπτέµβριο του 2007 µέχρι τον 

Σεπτέµβριο του 2008 συµµετείχε µαζί µε άλλα ιδιωτικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

στο σχέδιο διάσωσης της σκιώδους τραπεζικής, µε παρεµβάσεις οι οποίες σε ορισµένες 

περιπτώσεις παραβίαζαν ακόµα και την υπάρχουσα νοµοθεσία. 

Τον Μάρτιο του 2008, διασώζεται η Bear Sterns από τη J. P. Morgan χάρη στην 

παρέµβαση της Fed που της παρείχε πιστωτική διευκόλυνση ύψους $29δις. Η 

Οµοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης πήρε στο δικό της χαρτοφυλάκιο «τοξικά» 

περιουσιακά στοιχεία της Bear Sterns αξίας πάνω από $30 δις. Τον µήνα αυτόν, η Fed 

ξεκίνησε να εφαρµόζει και ειδικά προγράµµατα διευκολύνσεων τα οποία δεν ενίσχυαν 

απλά τις ιδιωτικές αγορές αλλά ουσιαστικά τις αντικαθιστούσαν.  

Τον Σεπτέµβριο του 2008 η Lehman Brothers κηρύττει πτώχευση, ενώ η 

γιγάντια ασφαλιστική εταιρία AIG διασώζεται από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ 

µέσω παροχής διετούς δανείου ύψους $85 δις µε αντάλλαγµα τον έλεγχο του µετοχικού 

κεφαλαίου της σε ποσοστό 79,9%. Ο ισολογισµός της Fed αυξήθηκε υπέρµετρα αφού 

έφτασε να έχει περισσότερο από ένα τρισεκατοµµύριο τιτλοποιηµένα ενυπόθηκα 

στεγαστικά δάνεια (Tropeano,2010). 

Η ένταση όµως της οικονοµικής κρίσης κατέστησε γρήγορα τα παραδοσιακά 

κανάλια µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής αναποτελεσµατικά. Παρά την ιστορική 

µείωση στα επιτόκια από τη Fed, η αναταραχή στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

συνέχισε να είναι ισχυρή. Αυτή η δυσλειτουργία ανάγκασε την Οµοσπονδιακή Τράπεζα 

να εφαρµόσει πρόσθετα µέτρα στήριξης των αγορών ώστε να µην στερέψουν από 

ρευστότητα και να προωθηθούν οι µακροοικονοµικοί στόχοι. Μερικά από αυτά ήταν η 

παροχή αυξηµένης ρευστότητας, η άµεση παρέµβαση σε ορισµένες αγορές, η βοήθεια 

σε συγκεκριµένους οργανισµούς και η αγορά οµολόγων. 

Μέχρι το τέλος του 2007, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είχε θεσπίσει µια 

σειρά από καινοτόµες διευκολύνσεις για την στήριξη συγκεκριµένων 
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χρηµατοπιστωτικών αγορών, χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων και συγκεκριµένων 

φορέων. Οι κύριοι στόχοι που επιδίωκε µέσω των διευκολύνσεων ήταν οι εξής: 

I.  Χρηµατοδότηση των αµερικάνικων τραπεζών: Τον ∆εκέµβριο του 2007, η 

Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ εισήγαγε διευκολύνσεις µέσω δηµοπρασιών 

καθορισµένης διάρκειας (Term Auction Facility -TAF) δίνοντας τη δυνατότητα στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να αποκτήσουν ρευστότητα σε µια εποχή που είχε 

παραλύσει η διατραπεζική αγορά. Με αυτή τη διαδικασία η Fed συµπλήρωσε το 

παραδοσιακό εργαλείο που χρησιµοποιούσε στα πλαίσια του ρόλου της ως δανειστή 

έσχατης ανάγκης, δηλαδή την προεξοφλητική θυρίδα. 

Υπό κανονικές συνθήκες, η Fed παρέχει διαθέσιµα σε έναν περιορισµένο 

αριθµό βασικών διαπραγµατευτών της αγοράς οι οποίοι τα διανείµουν στις τράπεζες 

µέσω της διατραπεζικής αγοράς και αυτές µε τη σειρά τους στους τελικούς 

δανειολήπτες. Όταν η αγορά όµως διαταράσσεται, η Fed χρησιµοποιεί τη δυνατότητα 

της προεξοφλητικής θυρίδας (discount window), για να παρέχει βραχυπρόθεσµη 

χρηµατοδότηση σε ευάλωτα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Στην πρόσφατη κρίση όπου 

οι διατραπεζικές αγορές είχαν παγώσει, ιδιαίτερα όσον αφορά τις µακροπρόθεσµες 

χορηγήσεις, οι τράπεζες ήταν απρόθυµες να δανειστούν από το προεξοφλητικό 

παράθυρο, πιθανότατα για να µην «στιγµατιστούν» από έναν τέτοιο δανεισµό.  

Παρόλο που η Fed είχε µειώσει τη διαφορά µεταξύ του επιτοκίου 

οµοσπονδιακών κεφαλαίων και του προεξοφλητικού επιτοκίου από τις 100 στις 25 

µονάδες βάσεις και είχε επεκτείνει τη διάρκεια αυτών των δανείων από 24ωρη στις 90 

µέρες, οι τράπεζες δίσταζαν να καταφύγουν σε αυτήν την επιλογή. Αυτό συνέβαινε 

γιατί πίστευαν πως, αν το γεγονός αυτό γινόταν ευρύτερα γνωστό στους συµµετέχοντες 

της αγοράς, θα τις θεωρούσαν αδύναµες, µε αποτέλεσµα να έχουν περαιτέρω 

προβλήµατα µε τους πιστωτές τους. 

Κατά συνέπεια, η Κεντρική Τράπεζα χρησιµοποίησε µηχανισµούς δηµοπρασίας, 

όπως ήταν για παράδειγµα το Term Auction Facility (TAF), προκειµένου να ενθαρρύνει 

τη συµµετοχή των τραπεζών. Το πρόγραµµα αυτό προσέφερε πολλά πλεονεκτήµατα 

καθώς τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις δηµοπρασίες 

ανώνυµα (χωρίς δηλαδή να στιγµατίζονται), να δανείζονται κεφάλαια για µια περίοδο 

λίγων εβδοµάδων (αρχικά για 28 µέρες και µετά για µεγαλύτερη περίοδο) και να 
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αποκτούν σηµαντική ποσότητα χρήµατος. Η εισαγωγή των συγκεκριµένων 

δηµοπρασιών βοήθησε να περιοριστούν οι εντάσεις στις χρηµαταγορές. 

II.  Χρηµατοδότηση των ξένων τραπεζών σε δολάρια:  Τον ∆εκέµβριο του 2007, 

η Federal Reserve, η ΕΚΤ και η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας συµφώνησαν στην 

ανταλλαγή νοµισµάτων (swap currency) µε σκοπό να διευκολυνθεί η προσφορά 

δολαρίων στις ξένες τράπεζες, αφού οι ανάγκες τους δεν µπορούσαν να ικανοποιηθούν 

πλήρως από τις αµερικάνικες τράπεζες δεδοµένης της δυσλειτουργίας της 

διατραπεζικής αγοράς.  

Αργότερα, οι συµφωνίες swap επεκτάθηκαν και σε άλλες κεντρικές τράπεζες, µε 

τα ποσά να αυξάνονται καθώς η κρίση εντεινόταν. Ο µηχανισµός αυτός σταµάτησε την 

1η Φεβρουαρίου 2010, αλλά ενεργοποιήθηκε ξανά στις 9 Μαΐου για να καλύψει την 

χρηµατοδότηση της Ευρώπης σε δολάρια στο πλαίσιο της κρίσης χρέους που 

αντιµετωπίζει. Οι συµφωνίες αυτές ήταν έτσι δοµηµένες ώστε η Οµοσπονδιακή 

Τράπεζα να µην υφίσταται συναλλαγµατικό ή πιστωτικό κίνδυνο και βοήθησαν να 

µειωθούν οι αναταράξεις στις παγκόσµιες χρηµατοδοτικές αγορές. 

III.   Χρηµατοδότηση των βασικών διαπραγµατευτών της αγοράς: Τον Μάρτιο 

του 2008, όταν η επενδυτική τράπεζα Bear Stearns δεν ήταν πλέον σε θέση να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της χωρίς στήριξη, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 

προσπαθούσε να βελτιώσει την χρηµατοδότηση των βασικών διαπραγµατευτών της 

αγοράς µέσω δύο διευκολύνσεων: α) το πρόγραµµα δανεισµού τίτλων (Term Securities 

Lending Facility-TSLF) σύµφωνα µε το οποίο η Fed δάνειζε τίτλους δεσµεύοντας άλλα 

λιγότερο ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα και β) το πρόγραµµα δανεισµού των βασικών 

διαπραγµατευτών (Primary Dealer Credit Facility -PDCF)  γεγονός που επέτρεψε στη 

Federal Reserve να δανείσει ρευστότητα διάρκειας µίας ηµέρας. 

Ο σκοπός του δεύτερου µηχανισµού ήταν να δηµιουργηθεί µια προεξοφλητική 

θυρίδα για τους βασικούς διαπραγµατευτές καθώς η απουσία δανειστή έσχατης 

ανάγκης για αυτή την κατηγορία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων είχε προκαλέσει 

συστηµικό κίνδυνο λίγες µέρες νωρίτερα που είχε προηγηθεί η διάσωση της Bear 

Stearns. Η δηµιουργία του σχεδίου PDC ήταν κάτι νέο στην πρακτική της 

Οµοσπονδιακής Τράπεζας, αφού µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία δάνειζε µόνο σε 

καταθετικούς οργανισµούς. Καθώς όµως οι χρηµατοοικονοµικές συνθήκες ήταν 

χαοτικές και διαπιστώνονταν προβλήµατα σε διάφορους τύπους χρηµατοοικονοµικών 
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οργανισµών, η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να διευρύνει την οµάδα των 

δανειοληπτών που συνήθως δάνειζε, συµπεριλαµβάνοντας τους βασικούς 

διαπραγµατευτές ώστε να σταθεροποιήσει βασικές αγορές. 

IV.  Αποτροπή χρεοκοπιών που θα µετέφεραν συστηµικό κίνδυνο: Κατά τη 

διάρκεια του 2008, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στήριξε ορισµένα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να αποφευχθεί η πτώχευσή τους 

και ο συστηµικός κίνδυνος που θα προέκυπτε. Υπήρξε, εποµένως, η διάσωση της Bear 

Stearns, τον Μάρτιο, χάρη στην παρέµβασή της, αφού παρείχε στη JP Morgan δάνειο 

ύψους $29 δις και η διάσωση της AIG, το Σεπτέµβριο, από τη Fed µέσω παροχής 

διετούς δανείου ύψους $85 δις, µε αντάλλαγµα τον έλεγχο του µετοχικού κεφαλαίου 

της σε ποσοστό 79,9%. Αντιθέτως, η κατάρρευση της Lehman Brothers δεν 

αποτράπηκε το Σεπτέµβριο, κάτι που επιδείνωσε µε ραγδαίο ρυθµό την κατάσταση στις 

αγορές, ενώ θεωρείται από τους De Lucia και Lucas (2010) ως µια αποτυχία της 

Federal Reserve στη διαχείριση αυτής της κατάστασης. 

V. Στήριξη των κεφαλαίων της χρηµαταγοράς: Τον Σεπτέµβριο του 2008, η 

Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θεσµοθέτησε το πρόγραµµα Asset-Backed 

Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (AMLF) 

προκειµένου να διασφαλίσει ρευστότητα στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µέσω 

απόκτησης τιτλοποιηµένων εµπορικών οµολόγων που είχαν εκδοθεί από αµοιβαία 

κεφάλαια της χρηµαταγοράς. Τον επόµενο µήνα, η Fed δηµιούργησε τη διευκόλυνση 

Money Market Investor Funding Facility (MMIFF) που της επέτρεψε να διοχετεύει 

ρευστότητα µε την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που εκδίδονταν από αµοιβαία 

κεφάλαια της χρηµαταγοράς. 

VI.  Χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων: Τον Οκτώβριο του 2008, για να 

διευκολύνει την χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ 

δηµιούργησε το πρόγραµµα Commercial Paper Funding Facility (CPFF) µέσω του 

οποίου δάνειζε κεφάλαια αγοράζοντας 3µηνα εµπορικά οµόλογα απευθείας από τους 

εκδότες τους. 

VII . Στήριξη της κατανάλωσης και των µικρών επιχειρήσεων: Το Νοέµβριο του 

2008, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη θεσµοθέτηση της 

διευκόλυνσης Term Asset-Backed Securities Lending Facility (TALF) µε σκοπό να 

ενθαρρύνει το θέµα των δοµηµένων προϊόντων που είχαν αντίκρισµα στοιχεία του 
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ενεργητικού (asset- backed securities-ABS) στηρίζοντας την πιστωτική αγορά. Η 

διευκόλυνση αυτή της επέτρεψε να δανείζει χρήµατα στους καταναλωτές, στις µικρές 

επιχειρήσεις και γενικά στους κατόχους σύνθετων τίτλων που στηρίζονταν σε δάνεια 

επί πιστωτικών καρτών, αγοράς αυτοκινήτου, φοιτητικά δάνεια και έφεραν αξιολόγηση 

ΑΑΑ. 

VII.  Μακροοικονοµική στήριξη µέσω πράξεων αγοράς: Εκτός από τη µείωση των 

επιτοκίων, το 2009 και το 2010 η Οµοσπονδιακή Τράπεζα προχώρησε σε αγορές τίτλων 

µεγάλης κλίµακας. Συγκεκριµένα τον Μάρτιο του 2009, η Fed επέκτεινε τις αγορές 

χρεογράφων και άρχισε να αγοράζει και µακροπρόθεσµους τίτλους αµερικάνικου 

δηµοσίου. Συνολικά, µέχρι το τέλος του µήνα είχε αγοράσει κρατικά χρεόγραφα αξίας 

$300 δις, ενυπόθηκους τίτλους (MBS) αξίας $1,25 τρις και εµπορικά οµόλογα $175δις 

προκειµένου να στηρίξει την οικονοµία και ειδικότερα την αγορά ακινήτων κρατώντας 

τα µακροπρόθεσµα επιτόκια σε µέτριο επίπεδο. 

Οι αγορές της Fed είχαν ως αποτέλεσµα να εισαχθεί υψηλή ρευστότητα στο 

τραπεζικό σύστηµα µε τις αµερικάνικες τράπεζες να έχουν αποθεµατικά αξίας πάνω 

από $1,1τρις στις Οµοσπονδιακές τους Τράπεζες. Ακόµη τα µέτρα αυτά στόχευαν και 

στον περιορισµό των αποπληθωριστικών πιέσεων που ακολουθεί µετά από µια 

οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση. 

Tο πρώτο τετράµηνο του 2010, η Federal Reserve αποφάσισε να σταµατήσει 

κάποιες διευκολύνσεις. Έτσι, την 1η Φεβρουαρίου, τα περισσότερα προγράµµατα 

παροχής ρευστότητας διακόπηκαν, ενώ στις 18 Φεβρουαρίου οι όροι των δανείων που 

χορηγούσε από την «προεξοφλητική θυρίδα» άλλαξαν: το προεξοφλητικό επιτόκιο 

(discount rate) αυξήθηκε από 0,5% σε 0,75%, ενώ η διάρκεια των δανείων µειώθηκε 

από 28 ή 90 µέρες, που ήταν στην οξεία φάση της κρίσης, στη µια µέρα. Στις 8 

Μαρτίου διεξήχθη η τελευταία δηµοπρασία TAF. 

Οι παραπάνω προσαρµογές, που στόχευαν στην εξοµάλυνση των όρων 

χορήγησης δανείων, έδειχναν ότι η Οµοσπονδιακή Τράπεζα ανέµενε βελτίωση των 

οικονοµικών συνθηκών και εποµένως επιτρέπονταν αυτές οι αλλαγές. Αυξάνοντας το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, η Fed στόχευε να περιοριστεί στο ρόλο που είχε πριν την 

κρίση, δηλαδή στη χρηµατοδότηση πιστωτικών ιδρυµάτων για την κάλυψη των 

έκτακτων αναγκών τους, και να σταµατήσει να υποκαθιστά τη διατραπεζική αγορά. 
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Τα µη συµβατικά εργαλεία ενίσχυσης ρευστότητας ήταν πολλά σε αριθµό και 

απευθύνονταν σε διάφορες αγορές και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Σκοπός των 

διαφόρων εργαλείων, όπως το προεξοφλητικό παράθυρο και οι πιστωτικές 

διευκολύνσεις, ήταν να βοηθήσουν την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να 

διαχειριστεί την οικονοµική αναταραχή και όχι να επιτευχθούν οι στόχοι 

της απασχόλησης και του πληθωρισµού. Κοινό στοιχείο όλων αποτέλεσε η δυνατότητα 

της Fed να επεκτείνει τις πιστώσεις και τις αγορές χρεογράφων. 

 Σύµφωνα µε τον Μπερνάνκι (2009) οι ενέργειες της Fed για την αντιµετώπιση 

της κρίσης, χωρίζονται σε δυο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει µέτρα για την 

παροχή βραχυπρόθεσµης ρευστότητας σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως το 

πρόγραµµα TAF και οι συµφωνίες ανταλλαγής νοµισµάτων µε άλλες κεντρικές 

τράπεζες. 

Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει µέτρα για τη διοχέτευση ρευστότητας 

απευθείας στους δανειολήπτες και στους επενδυτές βασικών πιστωτικών αγορών. 

Παραδείγµατα των διευκολύνσεων αυτού του σταδίου είναι η αγορά µακροπρόθεσµων 

τίτλων για το χαρτοφυλάκιο της Fed, όπως οι ενυπόθηκοι τίτλοι (MBS) και τα κρατικά 

χρεόγραφα, καθώς και η αγορά 3µηνων χρεογράφων υψηλής πιστοληπτικής 

διαβάθµισης. 

IX.  Τα µέτρα της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ στο πρώτο στάδιο: Η πρώτη 

φάση της κρίσης περιλαµβάνει τα προγράµµατα που τέθηκαν σε εφαρµογή το 

∆εκέµβριο του 2007 έως και το Μάρτιο του 2008. Στόχος τους ήταν να βελτιώσουν τη 

συνολική ρευστότητα και να την κατανείµουν στα διάφορα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα όπως στους βασικούς διαπραγµατευτές και στα ιδρύµατα καταθέσεων. Η 

ρευστότητα ενισχύθηκε µε τις µειώσεις του επιτοκίου των οµοσπονδιακών κεφαλαίων 

κατά 325 µονάδες βάσης από το Σεπτέµβριο του 2007 µέχρι και τον Απρίλιο του 2008, 

ενώ το πρόγραµµα TAF, που χρησιµοποιούσε το µηχανισµό των δηµοπρασιών, 

διασφάλιζε την αποτελεσµατική διοχέτευση ρευστότητας την περίοδο που η 

διατραπεζική αγορά είχε παγώσει.  

Σε αυτό το στάδιο η έκθεση της Fed στον πιστωτικό κίνδυνο ήταν ελάχιστη. Τα 

δάνεια που χορηγούσε προς τις τράπεζες και τους βασικούς διαπραγµατευτές της 

αγοράς ήταν εξασφαλισµένα, ενώ στην περίπτωση της ανταλλαγής νοµισµάτων οι ξένες 

κεντρικές τράπεζες ήταν υπεύθυνες για τις πληρωµές, µε τη Fed να λαµβάνει το 

ισοδύναµο ποσό συναλλάγµατος για τα δολάρια που παρείχε (Sarkar,2009). 
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X. Τα µέτρα της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ στο δεύτερο στάδιο: Η Fed, στη 

δεύτερη φάση του προγράµµατός της, αποφάσισε να χορηγήσει δάνεια απευθείας στους 

άµεσα επηρεαζόµενους δανειολήπτες και στις αγορές καθώς οι ενδιάµεσοι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί είχαν αποδυναµωθεί και ορισµένες πιστωτικές αγορές, 

όπως αυτές των εµπορικών χρεογράφων, είχαν πληγεί σε σηµαντικό βαθµό. 

  Το Σεπτέµβριο του 2008 τέθηκαν σε εφαρµογή προγράµµατα που παρείχαν 

ρευστότητα στους δανειολήπτες και στους επενδυτές βασικών πιστωτικών αγορών. 

Επεκτείνοντας τον ρόλο του δανειστή έκτακτης ανάγκης, η Fed εισήγαγε ρευστότητα 

στα αµοιβαία κεφάλαια της αγοράς χρήµατος (money market mutual funds-MMMF) 

και στους εκδότες των εµπορικών οµολόγων, προκειµένου να µπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις χωρίς να αναγκαστούν να πουλήσουν περιουσιακά 

στοιχεία σε χαµηλές τιµές. Θεσµοθέτησε διευκόλυνση για να χρηµατοδοτήσει την 

αγορά δοµηµένων προϊόντων βαθµολογηµένα µε ΑΑΑ από τα MMMF και επίσης 

αγόρασε 3µηνα εµπορικά οµόλογα (Sarkar,2009). 

Εκτός από τη διοχέτευση ρευστότητας προχώρησε στην αντιµετώπιση των 

κεφαλαιακών αναγκών των δανειοληπτών σε επιλεγµένες αγορές ενυπόθηκων 

χρεογράφων (asset-backed markets), αποδεχόµενη ένα µέρος του πιστωτικού κινδύνου 

τον οποίο διαχειρίστηκε µε  «κούρεµα» επί των εγγυήσεων στα δάνεια. Στόχος αυτού 

του προγράµµατος ήταν να αναζωπυρώσει τον ιδιωτικό δανεισµό και να τονώσει την 

αγορά αυξάνοντας την αποτίµηση των υπαρχόντων  δανείων.  

Σύµφωνα µε τον Sarkar (2009), οι αρχικές ενέργειες της Οµοσπονδιακής 

Τράπεζας επικεντρώθηκαν στη διοχέτευση ρευστότητας στα υπό κατάρρευση ιδρύµατα. 

Αυτό σήµαινε ότι η έλλειψη ρευστότητας αποτελούσε για αυτήν το µεγαλύτερο κίνδυνο 

από τον οποίο απειλούνταν η οικονοµία κατά το ξέσπασµα της κρίσης, σε αντίθεση µε 

τις ενέργειες του δεύτερου σταδίου οι οποίες επικεντρώνονταν περισσότερο στην 

µείωση του πιστωτικού κινδύνου.  

Με τις τρέχουσες συνθήκες και την οικονοµία των ΗΠΑ να παραµένει αδύναµη, 

η Οµοσπονδιακή Τράπεζα αποφάσισε να "παγώσει" το επιτόκιο οµοσπονδιακών 

κεφαλαίων, διατηρώντας το αµετάβλητο περίπου στο µηδέν, µέχρι τα µέσα του 2013. 

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Fed δίνει σαφή χρονικό ορίζοντα για τη 

νοµισµατική της πολιτική, ενώ παράλληλα συνεχίζει να προβαίνει σε αγορές οµολόγων 

και να λαµβάνει νέα µέτρα για τη διάσωση της αµερικάνικης οικονοµίας. 
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4.1.2. Η επίδραση των µη συµβατικών µέτρων στον ισολογισµό της Fed 
 

Τα µη συµβατικά µέτρα που εφάρµοσε η Fed άλλαξαν τον ισολογισµό της, τόσο 

ως προς την ποσότητα όσο και ως προς τη δοµή του. Σύµφωνα µε τους De Lucia και 

Lucas (2010), οι παρεµβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ µπορούν να 

χωριστούν σε τρία στάδια ανάλογα µε την επιρροή που είχαν στον ισολογισµό της: 

1. Πρώτη φάση (2007 - Αύγουστος 2008) : Υπήρξε αλλαγή µόνο στη δοµή του 

ισολογισµού (περισσότερα δάνεια, λιγότεροι τίτλοι δηµοσίου) και όχι στο µέγεθός του. 

Αρχικά, η αντίδραση της Κεντρικής Τράπεζας στην οικονοµική κρίση δεν προκάλεσε 

καµία αλλαγή στο µέγεθος του ισολογισµού της. Στη διάρκεια του 2007 και µέχρι τον 

Αύγουστο του 2008, το σύνολο του ενεργητικού της κυµαινόταν από $830 δις σε 

$900δις. Αντιθέτως, η δοµή του ισολογισµού άλλαξε κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Τα δάνεια που παρείχε µέσα από τις διάφορες διευκολύνσεις 

που είχε δηµιουργήσει για τη χρηµατοδότηση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, 

ανήλθαν σε σχεδόν $200 δισ. τον Αύγουστο του 2008, σε σύγκριση µε το ποσό των 

$100 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2007. Από την άλλη, πούλησε κρατικούς τίτλους και 

µε αυτόν τον τρόπο δεν επέτρεψε την αλλαγή του µεγέθους του ισολογισµού και των 

αποθεµάτων, κάνοντας πιο εύκολο για αυτήν να ελέγχει το επιτόκιο οµοσπονδιακών 

καταθέσεων. Συνεπώς, ο αριθµός των κρατικών χρεογράφων στον ισολογισµό της Fed 

µειώθηκε σηµαντικά το χρονικό διάστηµα από το ξέσπασµα της κρίσης µέχρι τον 

Αύγουστο του 2008. 

2. ∆εύτερη φάση (Σεπτέµβριος 2008 - Φεβρουάριος 2009) : Υπήρξε τεράστια 

επέκταση του ισολογισµού καθώς δηµιουργήθηκαν διάφορες διευκολύνσεις για τη 

στήριξη της χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Από τον Σεπτέµβριο του 2008, η απότοµη 

κλιµάκωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης προκάλεσε την εισαγωγή πρόσθετων 

διευκολύνσεων (δάνειο στην AIG, δηµιουργία των προγραµµάτων AMLF, CPFF, 

MMIFF και TALF) και την ενίσχυση της δολαριακής ρευστότητας στις άλλες κεντρικές 

τράπεζες. Οι ενέργειες αυτές αύξησαν το ποσό δανείων της Fed από $200 δις, τον 

Αύγουστο του 2008, στα $1.200 δις, το Φεβρουάριο του 2009. Η δυνατότητα της 

Federal Reserve να καταβάλει τόκους για τα τραπεζικά διαθέσιµα από τον Οκτώβριο 

2008, συνεπαγόταν τη διατήρηση του ελέγχου του επιτοκίου των οµοσπονδιακών 

κεφαλαίων, χωρίς να χρειάζεται να ελέγχει το µέγεθος του ισολογισµού και το ύψος 

των αποθεµατικών των τραπεζών. Αποτέλεσµα, το µέγεθος του ισολογισµού της 
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κεντρικής τράπεζας να αυξηθεί απότοµα σε διάστηµα λίγων µηνών από $900 δις, τον 

Αύγουστο του 2008, σε περίπου $2.200 δις, το Φεβρουάριο του 2009. 

3. Τρίτη φάση (Μάρτιος 2009-Μάρτιος 2010) : Tα χρεόγραφα αντικατέστησαν 

τα δάνεια και το µέγεθος του ισολογισµού δεν άλλαξε πολύ. Στους πρώτους µήνες του 

2009, τα δάνεια που δόθηκαν στο πλαίσιο των διαφόρων  διευκολύνσεων 

σταθεροποιήθηκαν ενώ στη συνέχεια µειώθηκαν, όταν οι συνθήκες στις  

χρηµατοπιστωτικές αγορές χαλάρωσαν. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα κεφάλαια που 

παρέχονταν µέσω αυτών των διευκολύνσεων ανερχόταν σε περίπου $100 δις  τον 

Μάρτιο του 2010 σε σχέση µε τα $ 1.200 δις ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, ο 

αριθµός των χρεογράφων στον ισολογισµό της Fed εξαιτίας των προγραµµάτων αγοράς 

κρατικών χρεογράφων, MBS και εµπορικών οµολόγων εκτινάχτηκε στα ύψη. Ο 

ισολογισµός της επεκτάθηκε από $500 δις στις αρχές του 2009 στα $2.000 δις. στο 

τέλος του προγράµµατος αγοράς τον Μάρτιο του 2010. Στο τέλος αυτής της περιόδου 

υπήρχαν: 54%  MBS, 38%  τίτλοι του ∆ηµοσίου και 8% εµπορικά οµόλογα.  

Στο παθητικό της Fed τα αποθεµατικά των εµπορικών τραπεζών αυξήθηκαν : 

Όσον αφορά το παθητικό του ισολογισµού της Fed, τα τελευταία χρόνια τα 

αποθεµατικά των εµπορικών τραπεζών στη Federal Reserve σηµείωσαν εντυπωσιακή 

αύξηση. Ενδεικτικό είναι ότι ανέρχονταν το 2007 σε µόνο $10 δις, ενώ στις αρχές του 

2010 έφτασαν το ποσό των $1.100 δις (De Lucia και Lucas,2010). 

 

 

4.2. Ενέργειες της ΕΚΤ για την κρίση 

 

Η ΕΚΤ βρισκόταν σε µια περίεργη κατάσταση, όταν επήλθε η 

χρηµατοπιστωτική κρίση τον Αύγουστο του 2007. Προσπαθούσε να πετύχει ανοδική 

τάση στα βασικά της επιτόκια, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει τον ∆εκέµβριο του 2005, ενώ 

τον Ιούνιο του 2007 αύξησε τα επιτόκια κατά 25 µονάδες βάσης. 

Η οικονοµία στην ευρωζώνη είχε εισέλθει στη φάση µιας επιταχυνόµενης 

δραστηριότητας, στο πλαίσιο των αυξηµένων πληθωριστικών πιέσεων. Στις 9 

Αυγούστου 2007, η αιφνίδια µείωση της ρευστότητας είχε ως συνέπεια µια από τις 

µεγαλύτερες παγκόσµιες τράπεζες, η BNP PARIBAS, να παγώσει τη δραστηριότητα 

τριών συνταξιοδοτικών ταµείων που λειτουργούσαν στην αγορά των ABS (Asset 
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Backed Securities). Η ΕΚΤ παρενέβη άµεσα κάνοντας «ένεση ρευστότητας» ύψους 

περίπου 95 δισεκατοµµυρίων ευρώ και τροποποιώντας την πολιτική της όσον αφορά τα 

επιτόκια, µειώνοντας το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης από 5% σε 

4,25%.  

Τις µέρες που ακολούθησαν επανέλαβε πράξεις εξοµάλυνσης των 

διακυµάνσεων της ρευστότητας. Από τις 15 Αυγούστου, χρησιµοποίησε τις πράξεις 

κύριας αναχρηµατοδότησης προκειµένου να διαχειριστεί τις εντάσεις στην αγορά 

χρήµατος. Το ποσοστό των µακροπρόθεσµων πράξεων αναχρηµατοδότησης, οι οποίες 

µέχρι τότε ήταν περιορισµένες, έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα (σχεδόν το 66% της 

χρηµατοδότησης είναι πλέον µακροχρόνια σε σχέση µε το 30% πριν την κρίση), ενώ η 

σηµασία της βραχυπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης µειώθηκε σηµαντικά.  

Για να µειωθεί η ανησυχία των τραπεζών ως προς τις ανάγκες τους σε 

ρευστότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης των αποθεµατικών, η ΕΚΤ 

προσάρµοσε το χρονοδιάγραµµά της ούτως ώστε να παρέχει µεγαλύτερη ποσότητα 

χρήµατος από αυτή που απαιτούνταν κανονικά κατά την έναρξη αυτής της περιόδου. 

Προκειµένου να βελτιώσει την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στην χρηµαταγορά, στις 

19 ∆εκεµβρίου 2007, προχώρησε σε ένεση ρευστότητας περίπου 350 δισεκατοµµυρίων 

ευρώ, ενώ τον Ιούλιο του 2008 έκανε πιο σφιχτές τις νοµισµατικές συνθήκες όταν 

αύξησε τα βασικά της επιτόκια κατά 25 επιπλέον µονάδες. Η ΕΚΤ επικεντρώθηκε στη 

διατήρηση της µεσοπρόθεσµης σταθερότητας των τιµών και µε τη διαχείριση της 

ρευστότητας και τη σταθεροποίηση του επιτοκίου στην αγορά χρήµατος σε επίπεδο 

κοντά στο ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης, 

προσπάθησε να εγγυηθεί τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα. 

Η κατάσταση ξαφνικά επιδεινώθηκε και πάλι το διάστηµα από 7 µε 14 

Σεπτεµβρίου του 2008. Στις 7 Σεπτεµβρίου ανακοινώθηκε η οµοσπονδιακή εξαγορά 

των µεγάλων εταιρειών ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ, Fannie Mae και Freddie Mac, 

στις 14 Σεπτεµβρίου ανακοινώθηκε η χρεοκοπία της επενδυτικής τράπεζας Lehman 

Brothers και ακολούθησε η αγορά της Merryl Lynch από την Bank of America και ένας 

αυξανόµενος αριθµός αρνητικών σηµάτων από την Washington Mutual και την 

ασφαλιστική εταιρία AIG. 

Με τα παραπάνω γεγονότα, οι χρηµατοπιστωτικές αγορές παρέλυσαν και οι 

εντάσεις αυξήθηκαν απότοµα. Οι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 
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αποκατέστησαν απόθεµα ρευστότητας, συγκράτησαν τους ισολογισµούς τους και 

έκαναν πιο αυστηρά τα κριτήρια δανειοδότησης. Η εµπιστοσύνη στην πραγµατική 

οικονοµία µειώθηκε δραστικά και το παγκόσµιο εµπόριο κατέρρευσε, µε αποτέλεσµα οι 

πληθωριστικές πιέσεις να αµβλυνθούν (De Lucia,Lucas,2010). 

Η αντίδραση των κεντρικών τραπεζών ήταν άµεση καθώς ακολούθησαν 

τεράστιες ενέσεις ρευστότητας στα τέλη Σεπτεµβρίου σε συνδυασµό µε την παροχή 

ρευστότητας και σε ξένα νοµίσµατα. Η ΕΚΤ κινητοποίησε όλα τα µέσα που είχε στη 

διάθεσή της και στις 8 Οκτωβρίου του 2008, σε µια πρωτοφανή, συντονισµένη κίνηση 

για τη µείωση των επιτοκίων, συνεργάστηκε µε την Federal Reserve, την Τράπεζα της 

Αγγλίας, την Τράπεζα του Καναδά, την Ελβετική Εθνική Τράπεζα και την Riksbank 

(Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας), προκειµένου να µειώσει το βασικό της επιτόκιο 

κατά 50 µονάδες βάσης, αντιστρέφοντας τον κύκλο ανόδου των επιτοκίων. 

Συνεπώς, έχοντας αυξήσει µόλις πριν από τρεις µήνες το βασικό της επιτόκιο 

κατά 25 µονάδες βάσης στο 4,25%, τώρα η ΕΚΤ αποφασίζει να το µειώσει στο 3,75%. 

Η τράπεζα συνεχίζει τη διαδικασία µείωσης των βασικών της επιτοκίων µέχρι τις 7 

Μαΐου το 2009, όταν το ποσοστό φτάνει στο 1% που αποτέλεσε και το χαµηλότερο 

επίπεδο από την έναρξη της ΟΝΕ. Το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων ορίστηκε στο 

0,25% και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης στο 1,75%.  

Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από µια πολύ σηµαντική λειτουργική αλλαγή: η 

ρευστότητα στις τράπεζες θα διατίθετο στο εξής µέσω δηµοπρασιών σταθερού 

επιτοκίου µε κατανοµή ολόκληρου του ποσού µεταξύ των εµπορικών τραπεζών, που 

σήµαινε δηλαδή πλήρη ικανοποίηση της συνολικής ζήτησής τους για δάνεια. Ο κύριος 

στόχος του µέτρου αυτού ήταν να µειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αβεβαιότητα 

στην παροχή και στο κόστος ρευστότητας προκειµένου να απελευθερωθεί η αγορά 

χρήµατος. Ο δεύτερος στόχος ήταν να διατηρηθεί ο πλήρης έλεγχος του επιπέδου 

επιτοκίων στην οικονοµία, για να εµποδιστεί η αύξηση του κόστους χρηµατοδότησης 

και οποιαδήποτε συσταλτική επίπτωση στην οικονοµική δραστηριότητα. 

Εποµένως, ενώ πριν την κρίση, η ΕΚΤ κατένειµε ρευστότητα µόνο µέσω 

δηµοπρασιών µεταβλητού επιτοκίου, τώρα οι δηµοπρασίες ρευστότητας αποφασίστηκε 

να γίνονται σε ένα σταθερό επιτόκιο που οριζόταν εκ των προτέρων, µε τις τράπεζες να 

συνάπτουν τις συναλλαγές µε εκείνο το ποσό χρηµάτων που επιθυµούσαν σε αυτό το 

καθορισµένο επιτόκιο.  
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Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί, ότι η ΕΚΤ αύξησε τη διάρκεια των πράξεων 

αναχρηµατοδότησης από 3 µήνες έως ένα χρόνο. Έτσι, ενώ πριν το ξέσπασµα της 

κρίσης, υπήρχε η κύρια πράξη αναχρηµατοδότησης (MROs) µε διάρκεια µιας 

εβδοµάδας και η µακροπρόθεσµη πράξη αναχρηµατοδότησης (LTROs) διάρκειας τριών 

µηνών, κατά τη διάρκεια της κρίσης, η ΕΚΤ αύξησε τη συχνότητα των LTROs και 

εισήγαγε νέες τέτοιες πράξεις διάρκειας ενός µηνός, 6 µηνών και 12 µηνών.  

Αυτά ήταν και τα πρώτα µη συµβατικά µέτρα που εγκρίθηκαν από την ΕΚΤ. 

Αρχικά προβλέφθηκε να διαρκέσουν για όσο διάστηµα το απαιτούσαν οι συνθήκες και 

στις αρχές του 2009 παρατάθηκαν έως τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2010. Στο 

πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ ανέλαβε να καλύψει τη συνολική ζήτηση διαθεσίµων από τις 

τράπεζες στις επικρατούσες συνθήκες επιτοκίων µέσα σε διάφορα χρονικά πλαίσια. Οι 

επιπτώσεις όµως ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές. 

Τα παραπάνω µέτρα είχαν σηµαντική επίπτωση στον ισολογισµό της ΕΚΤ. Από 

τον Αύγουστο του 2007, όταν ξεκίνησαν και οι εντάσεις στην αγορά χρήµατος, ο 

ισολογισµός της τράπεζας έχει αυξηθεί περισσότερο από 70%. Το µεγαλύτερο µέρος 

της αύξησης προήλθε από τις µακροπρόθεσµες πράξεις αναχρηµατοδότησης. 

Συγκεκριµένα στην πρώτη από τις τρεις προγραµµατισµένες 12-µηνες πράξεις, η ΕΚΤ 

κατένειµε στους αντισυµβαλλόµενους το ποσό των 442 δις ευρώ, που αποτέλεσε και 

την µεγαλύτερη ένεση ρευστότητας σε µια µόνο πράξη. Με την επόµενη 12µηνη πράξη 

αναχρηµατοδότησης, η οποία διεξήχθη το Σεπτέµβριο του 2009, η ζήτηση για 

ρευστότητα ήταν ακόµα υψηλή ,δηλαδή 75 δισ. ευρώ, ενώ τέλος στην τρίτη και 

τελευταία πράξη αυτού του τύπου, το ∆εκέµβριο του 2009, η ΕΚΤ παρείχε 96 δις ευρώ 
(De Lucia,Lucas,2010). 

Χάρη σε αυτά τα µέτρα, η ρευστότητα στη ζώνη του ευρώ ήταν άφθονη. Η ΕΚΤ 

αύξησε το ρόλο της ως διαµεσολαβητής στην αγορά χρήµατος και έγινε ο κύριος 

προµηθευτής της, σε διάφορα χρονικά πλαίσια, µέσω των πράξεών της. Επιπλέον, 

διέτρεχε τον κίνδυνο η αγορά να εκλάβει το ελάχιστο επιτόκιο µε το οποίο αυτή 

διενεργούσε τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης, που ήταν το ίδιο ανεξαρτήτως της 

διάρκειας της πράξης, ως σήµα ότι η νοµισµατική πολιτική είναι ευθυγραµµισµένη µε 

πιο µακροπρόθεσµο προσανατολισµό. 

Τα αποτελέσµατα των µη συµβατικών εργαλείων προκάλεσαν µια ισχυρή 

καθοδική πίεση στο διατραπεζικό επιτόκιο ΕΟΝΙΑ (αναφέρεται στην σύναψη δανείων 
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µιας ηµέρας µεταξύ των τραπεζών) εν µέσω µιας άφθονης προσφοράς ρευστότητας. Το 

διατραπεζικό αυτό επιτόκιο, που κανονικά κυµαίνεται γύρω από το βασικό της επιτόκιο 

(δηλ. το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς), ξαφνικά έπεσε κατά 40 µε 50 µονάδες βάσης, 

στο 0,30%, πλησιάζοντας σταθερά το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Σε 

κανονικές όµως συνθήκες, η ρευστότητα στις πράξεις αναχρηµατοδότησης καθορίζεται 

έτσι ώστε να διατηρήσει το βραχυπρόθεσµο διατραπεζικό επιτόκιο ΕΟΝΙΑ κοντά στο 

επιτόκιο-στόχο της, που είναι το βασικό επιτόκιο αναχρηµατοδότησης.  

Πράγµατι, µε τις πράξεις αυτές που αποσκοπούσαν στη συνέχιση της παροχής 

ρευστότητας, η ΕΚΤ εγκατέλειψε τον έλεγχο του διατραπεζικού επιτοκίου. Η 

πτώση του ΕΟΝΙΑ αποτυπώθηκε πλήρως στην βραχυπρόθεσµη καµπύλη απόδοσης. Το 

επιτόκιο αγοράς πλησίασε το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και έτσι 

αποµακρύνθηκε από το σταθερό επιτόκιο για µια παρατεταµένη περίοδο. Τα µέτρα 

αυτά ωστόσο της επέτρεψαν να µειώσει σηµαντικά το κόστος χρηµατοδότησης. 

Έκτοτε, η νοµισµατική πολιτική ασκείται όχι µόνο µέσα από το επιτόκιο κύριας 

αναχρηµατοδότησης, αλλά και από βασικά επιτόκια και γενικότερα από ποσοτικά 

µέτρα που υιοθετούνται από το Ευρωσύστηµα (Bordes, Clerc,2010). 

  Η αξιολόγηση των οικονοµικών συνθηκών αποτελεί το κριτήριο για την 

κατάργηση των µη συµβατικών µέτρων δανειοδότησης. Έτσι, στο τέλος του 2009 που 

υπήρξε µια βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών, η ΕΚΤ ξεκίνησε τη σταδιακή 

κατάργηση αυτών. Η Κεντρική Τράπεζα τόνισε ότι η συνέχιση εφαρµογής αυτών των 

µέτρων, όταν αυτά δεν χρειάζονται, µπορεί να προκαλέσει στρεβλώσεις στην αγορά, 

όπως για παράδειγµα την υπερβολική εξάρτηση από αυτήν για ρευστά διαθέσιµα. 

Σταδιακά σταµάτησε να παρέχει ρευστότητα σε ξένα νοµίσµατα στους ευρωπαίους 

οµολόγους, µια τακτική που είχε ακολουθήσει νωρίτερα σε αντάλλαγµα εγγυήσεων 

εκφρασµένων κυρίως σε ευρώ, ενώ παράλληλα µείωσε τη συχνότητα και τη διάρκεια 

των πράξεων αναχρηµατοδότησης. Επίσης, αποφάσισε να επιστρέψει στις διαδικασίες 

υποβολής προσφορών µεταβλητού επιτοκίου τριµηνιαίας διάρκειας, ενώ για µικρότερες 

διάρκειες δηλαδή µίας εβδοµάδας και ενός µήνα, η ΕΚΤ συνέχισε να παρέχει 

απεριόριστα ποσά ρευστών διαθεσίµων µε σταθερά επιτόκια, τουλάχιστον µέχρι τον 

Οκτώβριο. 

 Τον Απρίλιο του 2010, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την 

προγραµµατισµένη της επιστροφή στα προ κρίσης µέτρα που αφορούσαν σε 
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περιουσιακά στοιχεία που γίνονταν αποδεκτά ως ασφάλειες στις πράξεις 

αναχρηµατοδότησης. Αυτό είχε στόχο να βοηθήσει την χώρα µας, η οποία αντιµετώπιζε 

και συνεχίζει βεβαίως να αντιµετωπίζει σοβαρά δηµοσιονοµικά προβλήµατα. 

Στα τέλη Απριλίου του 2010, υπήρξε και άλλο ξέσπασµα εντάσεων στην αγορά 

λόγω της αυξανόµενης ανησυχίας σχετικά µε τη βιωσιµότητα του χρέους στην Ελλάδα. 

Η Standard & Poors υποβάθµισε τα ελληνικά οµόλογα, βαθµολογώντας τα µε ΒΒ+, 

υποδηλώνοντας αρνητικές προοπτικές. Το γεγονός αυτό προκάλεσε νέο γύρο ανησυχίας 

ως προς τη ρευστότητα., εφόσον πριν την κρίση, η ελάχιστη  αποδεκτή βαθµολογία από 

την πλευρά της ΕΚΤ ήταν Α-. Υπήρχε δηλαδή, αυξανόµενος κίνδυνος τα ελληνικά 

περιουσιακά στοιχεία να µην γίνονταν αποδεκτά ως εµπράγµατη ασφάλεια στις πράξεις 

αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ. Αυτό θα δηµιουργούσε τεράστιες δυσκολίες στον 

ελληνικό τραπεζικό τοµέα και στους κατόχους ελληνικών χρεογράφων, υπονοµεύοντας 

τη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.  

Στο σηµείο αυτό εκφράστηκαν κίνδυνοι µετάδοσης της κρίσης καθώς 

υποβαθµίστηκε το χρέος για την Ισπανία και την Πορτογαλία . Η Ελλάδα ουσιαστικά 

ήταν σε πτώχευση, δεδοµένου ότι ήταν αδύνατο να αναχρηµατοδοτήσει το χρέος της 

στην κεφαλαιαγορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες της ευρωζώνης και το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο συµφώνησαν να παρέχουν ένα πρωτοφανές πακέτο διάσωσης 

ύψους 110 δισ. ευρώ στην χώρα µας. 

Η ΕΚΤ αποφάσισε επίσης να αναβάλει την απαίτηση της ελάχιστης 

πιστοληπτικής ικανότητας για τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου που 

χρησιµοποιήθηκαν ως ασφάλεια στις πράξεις αναχρηµατοδότησής της. Αυτό είχε ως 

συνέπεια, από τον Οκτώβριο του 2008, η ΕΚΤ να αποδέχεται περιουσιακά στοιχεία µε 

βαθµολογία ΒΒΒ- και πάνω από τους τρεις οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.  Η 

επέκταση αυτή της λίστας των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων ως εχέγγυο 

αποτέλεσε ένα ακόµη έκτακτο µέτρο για την αντιµετώπιση της κρίσης χρέους. 

Παρά τα µέτρα αυτά, οι χρηµατοοικονοµικές αγορές ήταν ακόµα νευρικές. Οι 

κίνδυνοι µετάδοσης αυξήθηκαν δραµατικά, µε ενδεχόµενο την υπονόµευση της 

σταθερότητας της ΟΝΕ. Αντιµέτωποι µε αυτή την κατάσταση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες 

αντέδρασαν αποφασιστικά. Συµφώνησαν σε ένα πακέτο µέτρων ύψους 750 δισ. ευρώ, 

ώστε να καλύψουν τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της 

Ιρλανδίας µέχρι το τέλος του 2012.  



 
84 

 

Η ΕΚΤ έλαβε επίσης σηµαντικά µέτρα. Στις 10 Μαΐου, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αποφάσισε τα εξής: 

i) Αγορά κρατικών και ιδιωτικών χρεογράφων προκειµένου να διασφαλιστεί η 

ρευστότητα στα τµήµατα της αγοράς που ήταν δυσλειτουργικά  

ii)  Προσωρινή διακοπή της στρατηγικής εξόδου από τα µη συµβατικά µέτρα δανεισµού. 

Η ΕΚΤ αποφάσισε να πραγµατοποιήσει µια πράξη αναχρηµατοδότησης διάρκειας 6 

µηνών καθώς επίσης και δυο πράξεις τέτοιου τύπου τριµηνιαίας όµως διάρκειας µε 

κατανοµή ολόκληρου του ποσού σε σταθερό επιτόκιο 

iii)  Επανέλαβε συµφωνίες swap µε την Federal Reserve για την παροχή δολαριακής 

ρευστότητας στους Ευρωπαίους οµολόγους 

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως δανειστή έσχατης ανάγκης 

ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια µέσα από τα προγράµµατα καλυµµένων οµολόγων και 

αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Οι κύριοι δικαιούχοι αυτής της παρέµβασης είναι οι 

εµπορικές τράπεζες, οι οποίες είχαν στους ισολογισµούς τους στοιχεία ενεργητικού 

κακής ποιότητας. Μέχρι τον Ιούνιο του 2010, όταν σταµάτησαν οι αγορές καλυµµένων 

οµολόγων, η Κεντρική Τράπεζα είχε διοχετεύσει το ποσό των 60 δις. ευρώ στην αγορά.  

Όµως καθώς η κρίση χρέους στην Ελλάδα και σε άλλες περιφερειακές χώρες 

εντεινόταν, η ΕΚΤ εισήγαγε µια άλλη διευκόλυνση, το πρόγραµµα αγοράς κινητών 

αξιών (Securities Markets Program), το οποίο της επέτρεψε να αγοράζει όχι µόνο 

ιδιωτικούς τίτλους αλλά και κρατικά οµόλογα. Η ανακοίνωση για το πρόγραµµα αυτό 

τόνιζε ότι οι αγορές κρατικών οµολόγων του Ευρωσυστήµατος περιορίζονταν στη 

δευτερογενή αγορά, αφού σύµφωνα µε το άρθρο 21 του καταστατικού της 

απαγορευόταν η απευθείας αγορά οµολόγων από οποιαδήποτε εθνική αρχή, και ότι η 

απόφαση της ΕΚΤ να αγοράσει ιδιωτικά και κρατικά χρεόγραφα δεν θα άλλαζε την 

κατεύθυνση της νοµισµατικής πολιτικής (De Lucia, Lucas,2010). 

Το πρόγραµµα αγοράς κινητών αξιών αποτέλεσε λοιπόν ένα τέχνασµα που 

επέτρεψε στην ΕΚΤ να µην παραβιάσει τον νόµο περί απαγόρευσης άµεσης αγοράς 

χρεογράφων από κυβερνήσεις και να στοχεύσει στη µείωση των επιτοκίων καθώς οι 

χώρες που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση ήταν αναγκασµένες να πληρώνουν πολύ 

υψηλά επιτόκια για τα χρεόγραφα λόγω της αύξησης των ασφαλίστρων κινδύνου. Την 

περίοδο από το Μάιο µέχρι το ∆εκέµβριο του 2010, η ΕΚΤ είχε δαπανήσει περίπου το 
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ποσό των 13 δις ευρώ, στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, που ισοδυναµούσε µε το 

11% των συνολικών περιουσιακών της στοιχείων (Frangakis,2011). 

Καθώς η κρίση χρέους συνεχίζεται, η ΕΚΤ υπό το βάρος µιας επικείµενης 

κατάρρευσης της Ευρωζώνης, συνεχίζει το πρόγραµµα παρέµβασης στη δευτερογενή 

αγορά κρατικών οµολόγων. Μέχρι σήµερα, έχει αγοράσει κρατικά οµόλογα 

περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης συνολικής αξίας € 67 δις, σε µια προσπάθεια να 

«ανακουφίσει» τις τράπεζες που έχουν αγοράσει επισφαλή αξιόγραφα.  

Συµπερασµατικά, η ΕΚΤ αντιµέτωπη µε την κρίσης χρέους, παρέχει κεφάλαια 

άµεσα και έµµεσα, αγοράζοντας οµόλογα στις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές 

και ενεργώντας ως τραπεζίτης των Κυβερνήσεων αντίθετα µε τους αρχικούς της 

κανόνες. Τα έκτακτα µέτρα που έχει λάβει ως τώρα, όπως οι αγορές κρατικών 

οµολόγων, η χαλάρωση των κριτηρίων αποδοχής εγγυήσεων, δανεισµού και η 

επιµήκυνση των χρόνων λήξεως των πράξεων αναχρηµατοδότησης, είναι αντίθετα µε 

τη βασική της φιλοσοφία που στηριζόταν στην υπόθεση ότι οι χρηµατοπιστωτικές 

αγορές είναι αποτελεσµατικές και µπορούν να αυτορρυθµίζονται. Σύµφωνα λοιπόν µε 

τους Richter και Wahl (2011), η ΕΚΤ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι 

δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών δεν πρέπει να περιορίζονται µόνο στην 

καταπολέµηση του πληθωρισµού, αλλά και στην εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 
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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
 

Ο ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

 

5.1. Μακροπροληπτική και Μικροπροληπτική εποπτεία 

Η χρηµατοοικονοµική αναταραχή ανέδειξε σηµαντικές αδυναµίες στην 

αρχιτεκτονική και τη µέχρι σήµερα εφαρµογή της ρύθµισης και εποπτείας του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η επικέντρωση των κεντρικών τραπεζών στη σταθερότητα 

των τιµών ως µοναδικό στόχο και οι ελλιπείς  ρυθµιστικές εξουσίες τους δεν επαρκούν 

για να διατηρηθεί ευρύτερη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στην οικονοµία.  

Με αυτό το δεδοµένο, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις µε στόχο τη βελτίωση 

της αρχιτεκτονικής της εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την 

πραγµατοποίηση αλλαγών που απαιτούνται στο ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο. 

Βασικός στόχος της χρηµατοπιστωτικής εποπτείας είναι η αποτροπή 

χρηµατοοικονοµικών κρίσεων ή η άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεών τους. Οι 

πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται στηρίζονται σε δύο πυλώνες: στη µικροπροληπτική 

και στη µακροπροληπτική εποπτεία. Σε οµιλία του ο Bernanke (2011) δήλωσε ότι η 

µικροπροληπτική εποπτεία στοχεύει στον περιορισµό προβληµάτων που ενδέχεται να 

αντιµετωπίσουν µεµονωµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό την προστασία των 

καταθετών, ενώ  η µακροπροληπτική εποπτεία εστιάζεται στον περιορισµό αναταραχών 

στην λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ως σύνολο, ώστε να προστατευτεί 

η οικονοµία από σηµαντικές απώλειες στην πραγµατική παραγωγή. 

 Σε σύγκριση µε την παραδοσιακή (µικροπροληπτική) εποπτεία, η διεξαγωγή 

µακροπροληπτικής εποπτείας περιλαµβάνει µεγαλύτερες πληροφοριακές απαιτήσεις και 

περισσότερα πολύπλοκα αναλυτικά πλαίσια. Ειδικότερα, εξαιτίας του υψηλού βαθµού 

διασύνδεσης του σύγχρονου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η µακροπροληπτική 

εποπτεία πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα σηµαντικά τµήµατα του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των αγορών, 

δίνοντας έµφαση στην κατανόηση των πολύπλοκων σχέσεων και των 
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αλληλεξαρτήσεων µεταξύ τους καθώς αυτές οι διασυνδέσεις καθορίζουν την αστάθεια 

η οποία µπορεί να διαδοθεί σε όλο το σύστηµα. 

Σύµφωνα µε τον Bernanke (2011), οι µακροπροληπτικές ρυθµιστικές αρχές 

πρέπει να εστιάζουν σε τουλάχιστον δύο τύπους κινδύνου. Ο πρώτος τύπος κινδύνου 

περιλαµβάνει πτυχές στη δοµή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, όπως είναι για 

παράδειγµα τα κενά στο κανονιστικό πλαίσιο ή η εξέλιξη του σκιώδους τραπεζικού 

συστήµατος, τα οποία αποτελούν απειλές για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, ενώ η 

δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει κινδύνους που ποικίλουν ανάλογα µε τις εκάστοτε  

οικονοµικές συνθήκες, όπως είναι για παράδειγµα η υπερβολική µόχλευση σε 

περιόδους ευηµερίας η οποία µπορεί να αποτελέσει αποσταθεροποιητικό παράγοντα για 

το σύστηµα. 

Βέβαια, η µακροπροληπτική προσέγγιση στην εποπτεία δεν αποκλείει την 

ανάγκη για προσεκτική µικροπροληπτική εποπτεία, η οποία αφορά την ασφάλεια και 

την ευρωστία µεµονωµένων ιδρυµάτων. Η εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων ξεχωριστά εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς εκτός από την ενίσχυση της 

συστηµικής σταθερότητας, όπως είναι ο εντοπισµός περιπτώσεων για ξέπλυµα 

χρήµατος ή άλλων µορφών οικονοµικού εγκλήµατος και η παρεµπόδιση παράνοµων ή 

καταχρηστικών πρακτικών δανεισµού. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

µικροπροληπτική εποπτεία παρέχει τη βάση στην οποία θα πρέπει να στηριχτεί µια 

περισσότερο συστηµική προσέγγιση, αφού µόνο έχοντας ξεκάθαρη εικόνα των 

εξελίξεων στο εσωτερικό βασικών επιχειρήσεων και αγορών µπορεί να κατανοηθεί η 

λειτουργία του συστήµατος στο σύνολό του. Χωρίς ένα ισχυρό µικροπροληπτικό 

πλαίσιο να τις στηρίξει, οι µακροπροληπτικές πολιτικές είναι αναποτελεσµατικές καθώς 

οι δύο αυτές συνιστώσες της εποπτείας είναι άρρηκτα συνυφασµένες και συµβάλλουν 

και οι δύο στη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας15. 

 

 

                                                 
15 Bernanke, B,“Implementing a Macroprudential Approach to Supervision and Regulation”, 5 May 2011  
∆ιαθέσιµο: 
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20110505a.htm 
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5.2.  Η γένεση της προληπτικής τραπεζικής εποπτείας και η εξέλιξή 

της µετά την κρίση 

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η προσέγγιση που ακολουθούνταν για την 

εποπτεία των τραπεζών σε πολλές χώρες ήταν περισσότερο παρεµβατική από ό,τι 

προηγουµένως, αποτέλεσµα της ενδυνάµωσης του τραπεζικού τοµέα, των 

χρηµατοπιστωτικών διασυνδέσεων και της κατάρρευσης της ιδιοκτησίας. Η εξέλιξη 

αυτή προήλθε από τη συνειδητοποίηση ότι οι αναταραχές σε µια τράπεζα µπορεί να 

διαδοθούν και στις υπόλοιπες τράπεζες, ζηµιώνοντας τους καταθέτες και τελικά την 

πραγµατική οικονοµία. Η απειλή λοιπόν για τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα 

αντιµετωπίστηκε µε την υιοθέτηση της «προληπτικής» εποπτείας, µε στόχο να µειωθεί 

ο κίνδυνος πτώχευσης των τραπεζών και να αποφευχθούν οι αναταραχές στα 

συστήµατα πληρωµών. Ο αρχικός αυτός στόχος συµπληρώθηκε µε δύο ακόµη, την 

προστασία των καταναλωτών και την αποτελεσµατικότητα της χρηµατοπιστωτικής 

αγοράς µέσω ενίσχυσης της διαφάνειας των συναλλαγών. 

Με την πάροδο των χρόνων ο σχεδιασµός των εποπτικών οργάνων συνέχιζε να 

εξελίσσεται. Αρχικά, η εποπτεία επιβλήθηκε ως αντάλλαγµα της δυνατότητας 

ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών από την κεντρική τράπεζα σε περιόδους 

έκτακτης ανάγκης. Συνεπώς, οι κεντρικές τράπεζες ήταν αυτές που ανέλαβαν πρώτες 

την εποπτεία των τραπεζών και όχι εξειδικευµένοι  οργανισµοί. Στις περισσότερες 

χώρες το µοντέλο αυτό εξακολουθεί να ισχύει, ενώ σε άλλες έχει επανασχεδιαστεί 

µειώνοντας τις εποπτικές αρµοδιότητες των κεντρικών τραπεζών υπέρ διαφόρων 

εξειδικευµένων οργανισµών. Η ενσωµάτωση όµως της τραπεζικής αγοράς, της 

ασφαλιστικής αγοράς και της αγοράς τίτλων προκάλεσε την ανάγκη σε ορισµένες 

περιοχές να ανατεθεί η χρηµατοπιστωτική εποπτεία σε µια µόνο αρχή. 

Το µοντέλο της ενιαίας εποπτικής αρχής υιοθετήθηκε για πρώτη φορά, το 1998, 

στη Σκανδιναβία και το Ηνωµένο Βασίλειο και ακολουθήθηκε από άλλες ευρωπαϊκές 

και ασιατικές χώρες, όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερµανία, η Ιαπωνία, η Κορέα, η 

Ιρλανδία και η Πολωνία. Η ενιαία αρχή είναι αρµόδια για την εποπτεία όλων των 

κλάδων του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και η εµφάνισή της συνέπεσε µε περαιτέρω 

αποδυνάµωση των αρµοδιοτήτων των κεντρικών τραπεζών στην εποπτεία.  
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Άλλες περιοχές όπως η Ιταλία, η Ολλανδία και οι ΗΠΑ, υιοθέτησαν εποπτικά 

µοντέλα σύµφωνα µε τα οποία υπήρχαν διαφορετικοί οργανισµοί για τις τράπεζες, την 

αγορά τίτλων και τον ασφαλιστικό τοµέα, καθώς επίσης και ξεχωριστοί φορείς για τη 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, την προστασία των καταναλωτών και τις συναλλαγές 

στην χρηµατοπιστωτική αγορά. Βέβαια, οι κεντρικές τράπεζες, ακόµα και σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο, εξακολουθούσαν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο δεδοµένου ότι συχνά 

ήταν υπεύθυνες για την προληπτική εποπτεία των µεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυµάτων 

(Hertig et al, 2009). 

Η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση όµως ανέδειξε ελλείψεις και 

ανεπάρκειες στο παγκόσµιο ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο. Έτσι διάφορες χώρες και 

περιοχές όπως η Γερµανία, η Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Ηνωµένες 

Πολιτείες, κατευθύνθηκαν προς την εισαγωγή µεταρρυθµίσεων µε στόχο την 

ανακατασκευή του ρόλου  των κεντρικών τραπεζών όσον αφορά την επίβλεψη του 

τραπεζικού τοµέα. 

Τον Ιούλιο του 2010, για παράδειγµα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Οµπάµα 

υπέγραψε σε νόµο την Πράξη Dodd-Frank, η οποία θεωρείται η πιο σηµαντική ρύθµιση 

χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα των ΗΠΑ από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης του 

‘29. Στα πλαίσια της νέας χρηµατοοικονοµικής νοµοθεσίας, γίνεται 

επαναπροσδιορισµός του ρόλου της Fed. Κατά τη διάρκεια ψήφισής της συζητήθηκαν 

θέµατα σχετικά µε το ενδεχόµενο περιορισµού ορισµένων ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων 

της, όπως η επίβλεψη µικρών τραπεζών, οι εξουσίες της όσον αφορά τον δανεισµό 

έκτακτης ανάγκης και τελικά κατέληξε στην αύξηση των εξουσιών της Fed όσον αφορά 

την τραπεζική εποπτεία. 

Στην Ευρώπη οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής κινήθηκαν προς την 

ολοκλήρωση  µεταρρυθµίσεων σχετικά µε την έκταση συµµετοχής των Εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών στην εποπτεία, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έτσι 

το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε πρόταση για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου (European Systemic Risk Council-ESRC), το οποίο 

θα είναι υπεύθυνο για τη µακροπροληπτική εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος της ΕΕ, υπό την ηγεσία της ΕΚΤ. Καθήκον του είναι να συλλέγει και να 

αναλύει πληροφορίες σχετικά µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, να εντοπίζει και να 
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ιεραρχεί τους συστηµικούς κινδύνους και να εκδίδει έγκαιρες προειδοποιήσεις και 

συστάσεις προς τις εθνικές εποπτικές αρχές.  

Σχετικά µε τα επιµέρους κράτη µέλη της ΕΕ, το 2008 αποφασίστηκε στην 

Γερµανία η διάλυση της µοναδικής εποπτικής αρχής (BAFIN) υπέρ της τράπεζας 

Bundesbank, ενώ τον Ιούνιο του 2010, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε 

µεταρρυθµίσεις στο εποπτικό σύστηµα των τραπεζών µε σκοπό την ενδυνάµωση των 

εποπτικών αρµοδιοτήτων της Τράπεζας της Αγγλίας µεταφέροντας σε αυτήν βασικές 

λειτουργίες της Αρχής Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών. Τέλος, το καλοκαίρι του 2010 

η ιρλανδική Ρυθµιστική Αρχή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (Irish Financial 

Services Regulatory Authority) συγχωνεύτηκε µε την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. 

Σύµφωνα µε τους Pellegrina, Masciandaro, Pansini (2010) οι παραπάνω αλλαγές 

σηµατοδοτούν ένα είδος Μεγάλης Αντιστροφής των πραγµάτων καθώς έχει αποδειχτεί 

ότι πριν την κρίση, οι όποιες αλλαγές στη δοµή του εποπτικού συστήµατος 

κατευθύνονταν προς την εξειδίκευση των κεντρικών τραπεζών στην νοµισµατική 

πολιτική ως µοναδικό τους στόχο. 

 

5.3. Ο Εποπτικός ρόλος της Fed 

Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεργάζεται µαζί µε άλλες 

οµοσπονδιακές και κρατικές εποπτικές αρχές προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια 

και η ευρωστία του τραπεζικού κλάδου, να ενισχυθεί η σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και να εξασφαλιστεί δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση 

των καταναλωτών στις χρηµατοοικονοµικές τους συναλλαγές. Η Federal Reserve είναι 

υπεύθυνη για τη ρύθµιση και την εποπτεία µεγάλων και σύνθετων χρηµατοοικονοµικών 

εταιριών, 5.000 επιχειρήσεων που κατέχουν τράπεζες, 850 πιστωτικών ιδρυµάτων που 

είναι µέλη της Κεντρικής Τράπεζας καθώς επίσης και ξένων τραπεζικών οργανισµών 

που λειτουργούν στις Ηνωµένες Πολιτείες
16. 

Η Fed εµπλέκεται τόσο στην ρύθµιση, που αφορά τη θέσπιση κανόνων εντός 

των οποίων οι τραπεζικοί οργανισµοί πρέπει να λειτουργούν, όσο και στην εποπτεία, 

                                                 
16 Bernanke,B, “The Federal Reserve's role in bank supervision”,17 March 2010 
∆ιαθέσιµο: 
http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20100317a.htm 
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διασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων αυτών και την παραµονή τους σε µια ασφαλή 

και υγιή κατάσταση. Ο Bernanke σε οµιλία του, το 2010, δήλωσε ότι βασική πτυχή της 

εποπτικής διαδικασίας είναι η αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου. Επειδή 

οι κανονισµοί και οι ρυθµίσεις δεν µπορούν να καθορίζουν µε ακρίβεια τις πρακτικές 

που κάθε τράπεζα θα πρέπει να χρησιµοποιεί για την διαχείριση του κινδύνου της, οι 

εποπτικές αρχές σχεδιάζουν πολιτικές που ποικίλλουν ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 

περιέχονται στους κανονισµούς και δηµιουργούν προσδοκίες για το εύρος των 

αποδεκτών πρακτικών. Βασίζονται λοιπόν σε µεγάλο βαθµό σε αυτές τις πολιτικές και 

τις κατευθυντήριες γραµµές καθώς διεξάγουν τους ελέγχους και εκδίδουν τις 

αξιολογήσεις τους17. 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση κατέστησε σαφές ότι η κατάρρευση 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που είναι τόσο µεγάλα και διασυνδεδεµένα µεταξύ τους 

µπορεί να απειλήσει τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και για τον 

λόγο αυτό η οικονοµία πρέπει να υπόκειται σε ισχυρή ενοποιηµένη εποπτεία. Το 2010, 

το Κογκρέσο στις ΗΠΑ αντιµετώπισε πολλά από αυτά τα ζητήµατα µε τη θέσπιση της 

Πράξης Dodd-Frank Wall Street και της Πράξης περί Προστασίας των Καταναλωτών. 

Ο νόµος Dodd-Frank επέβαλε στις εποπτικές αρχές την υιοθέτηση µιας 

µακροπροληπτικής προσέγγισης στην εποπτεία, σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να 

εποπτεύονται τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε κατεύθυνση όχι µόνο την ασφάλεια 

και την ευρωστία της κάθε µιας επιχείρησης, αλλά λαµβάνοντας υπόψη και τους 

κινδύνους για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.  

Αποφασίστηκε η δηµιουργία του Συµβουλίου Εποπτείας Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας, για να συντονίζει τις προσπάθειες εντοπισµού και αντιµετώπισης 

συστηµικών κινδύνων και σε αυτό συµµετέχουν οµοσπονδιακές και κρατικές 

ρυθµιστικές αρχές,. Είναι επιφορτισµένο µε την παρακολούθηση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος των ΗΠΑ, τον εντοπισµό κινδύνων που απειλούν τη 

σταθερότητά του και την προώθηση της ισορροπίας στην αγορά ώστε να περιορίζεται η 

υπερβολική ανάληψη κινδύνου στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Αποτελείται από 10 

µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου, συµπεριλαµβανοµένης της Fed και 5 µέλη που δεν 

έχουν  τέτοιο δικαίωµα, αλλά όµως διαθέτουν συµβουλευτικό ρόλο. Η Fed βοηθάει 

                                                 
17 Bernanke,B, “The Federal Reserve's role in bank supervision”,17 March 2010 
∆ιαθέσιµο: 
http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20100317a.htm 
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στον σχεδιασµό παρακολούθησης του συστηµικού κινδύνου, στη διαδικασία 

αξιολόγησης καθώς και στην ανάπτυξη αναλυτικού πλαισίου για τον εντοπισµό των 

συστηµικά σηµαντικών µη τραπεζικών ιδρυµάτων και υπηρεσιών των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών
18. 

Η Πράξη Dodd-Frank δηµιούργησε, εντός του Υπουργείου Οικονοµικών, το 

Γραφείο Οικονοµικών Ερευνών (Office of Financial Research), το οποίο είναι 

υπεύθυνο για τη βελτίωση της ποιότητας των οικονοµικών δεδοµένων που διατίθενται 

για τη χάραξη πολιτικής. Συγκεντρώνει τις πληροφορίες από χρηµατοπιστωτικές 

εταιρίες και τις µεταφέρει στο Συµβούλιο προκειµένου να αξιολογήσει τους κινδύνους 

για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

Πριν από την θέσπιση της πράξης Dodd-Frank και µετά το ξέσπασµα της 

παγκόσµιας αναταραχής, η Fed είχε αρχίσει να πραγµατοποιεί αλλαγές που αφορούσαν 

την εποπτεία µεγαλύτερων και πιο πολύπλοκων χρηµατοπιστωτικών εταιριών. 

Σηµαντικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν, την άνοιξη του 2009, η ηγεσία της 

Fed στο Εποπτικό Πρόγραµµα Αξιολόγησης Κεφαλαίου (Supervisory Capital 

Assessment Program- SCAP), γνωστό ως stress test των τραπεζών, το οποίο 

αξιολογούσε συνολικά την κατάσταση των µεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυµάτων της 

χώρας. Ακολούθησε η δηµιουργία µιας διεπιστηµονικής συντονιστικής επιτροπής εντός 

του πλαισίου λειτουργίας της Fed προκειµένου να παρακολουθεί την επίβλεψη 

µεγάλων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Υπό την αιγίδα της επιτροπής αυτής που 

ονοµάστηκε Large Institution Supervision Coordinating Committee (LISCC), η Federal 

Reserve, χρησιµοποιούσε πλέον οριζόντιες αξιολογήσεις των εταιριών για να 

παρακολουθεί τις πρακτικές τους, τις στρατηγικές επένδυσης ή χρηµατοδότησής τους 

κάνοντας τροποποιήσεις  στον βαθµό ή στη µορφή των οικονοµικών διασυνδέσεων  

που ενείχαν συστηµικό κίνδυνο. Ακόµη το LISCC κάνει αυξανόµενη χρήση 

βελτιωµένων ποσοτικών µεθόδων για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

εποπτευόµενων επιχειρήσεων και των κινδύνων που µπορεί να δηµιουργηθούν στο 

ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα19. 

                                                 
18 Foley,M,R, “Banking supervision”,15 June 2011 
∆ιαθέσιµο:http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/foley20110615a.htm 
 
19 Bernanke, B,“Implementing a Macroprudential Approach to Supervision and Regulation”,5 May 2011  
∆ιαθέσιµο: http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20110505a.htm 
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Βασιζόµενη στο SCAP και στο εποπτικό της έργο, η Fed ξεκίνησε στα τέλη του 

2010  την εκτενή ανάλυση της Κεφαλαιαγοράς (Comprehensive Capital Analysis and 

Review-CCAR) προκειµένου να αξιολογήσει τις εσωτερικές διαδικασίες σχεδιασµού 

κεφαλαίου µεγάλων και σύνθετων εταιριών. Το CCAR αποτελεί µια ουσιώδη ενίσχυση 

προηγούµενων προσεγγίσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν 

αξιόπιστες διαδικασίες για τη διαχείριση και την κατανοµή των κεφαλαιακών πόρων 

τους. Λειτουργεί επίσης, µια νέα υπηρεσία χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας εντός 

της Federal Reserve, η οποία παρακολουθεί και ελέγχει τις οικονοµικές εξελίξεις σε ένα 

ευρύ φάσµα αγορών και επιχειρήσεων και σε συνεργασία µε το Συµβούλιο και µε 

άλλους φορείς ενισχύει τη συστηµική εποπτεία. Ακόµη στο πλαίσιο των προσπαθειών 

της για την πραγµατοποίηση µεταρρυθµίσεων σε διεθνές επίπεδο, η Οµοσπονδιακή 

Τράπεζα συνεργάζεται µαζί µε άλλους ρυθµιστικούς φορείς και κεντρικές τράπεζες 

προκειµένου να σχεδιαστούν και να τεθούν σε εφαρµογή νέες απαιτήσεις προληπτικής 

εποπτείας για τράπεζες µε διεθνή δραστηριότητα. Συνέπεια των παραπάνω είναι να 

έχουν υιοθετηθεί πιο αυστηρά ρυθµιστικά κριτήρια κεφαλαίου για τις εµπορικές 

δραστηριότητες και τα ανοίγµατα τιτλοποίησης. 

Η Fed, εκτός από τις ενέργειές που αφορούν την εποπτεία µεγαλύτερων 

χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, προχώρησε σε διάφορες προσαρµογές των 

προγραµµάτων ελέγχου τοπικών τραπεζών. Όταν κατά τη διάρκεια της κρίσης άρχισαν 

να εµφανίζονται τα πρώτα σηµάδια έλλειψης ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα, 

δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση στην αξιολόγηση των σχεδίων χρηµατοδότησης έκτακτης 

ανάγκης των εποπτευόµενων τραπεζών. Τον Οκτώβριο του 2010 δηµιουργήθηκε 

Συµβουλευτική Επιτροπή (Community Depository Institutions Advisory Council) που 

παρείχε στην Οµοσπονδιακή Τράπεζα άµεση γνώση και πληροφορίες για την 

οικονοµία, τους όρους δανειοδότησης και για εποπτικά ζητήµατα. Σύµφωνα µε τον 

Bernanke (2010) ,η συµµετοχή της Fed στην εποπτεία χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων 

όλων των µεγεθών, βελτίωσε σηµαντικά την ικανότητά της να διεξάγει τις κεντρικές 

τραπεζικές λειτουργίες της, που είναι η άσκηση νοµισµατικής πολιτικής, ο δανεισµός 

µέσω της προεξοφλητικής θυρίδας και η προώθηση της χρηµατοοικονοµικής 

σταθερότητας
20.  

                                                                                                                                               
 
20 Foley,M,R, “Banking supervision”,15 June 2011 
∆ιαθέσιµο:http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/foley20110615a.htm 
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5.4. Η διασφάλιση χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ 

Η σηµερινή κρίση κατέδειξε ότι η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα 

διαδραµατίζει καίριο ρόλο στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στην οικονοµία ως 

σύνολο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ολοένα και περισσότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

παρέχουν υπηρεσίες εκτός των χωρών στις οποίες εδρεύουν είτε απευθείας 

διασυνοριακά είτε µέσω της δηµιουργίας υποκαταστηµάτων ή θυγατρικών. Οι 

διασυνοριακές επιχειρηµατικές δραστηριότητες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και για 

τον σκοπό αυτό πρέπει να τίθενται σε εφαρµογή κανονισµοί προληπτικής εποπτείας για 

την επίτευξη µιας παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. 

Οι κανονισµοί προληπτικής εποπτείας βασίζονται σε ένα εναρµονισµένο κατά 

µεγάλο βαθµό κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για το οποίο αρµόδια είναι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νοµοθετικές αυτές διατάξεις προσαρµόζονται σε εθνικό 

επίπεδο από τους υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών των κρατών µελών. 

Συνεπώς, η άµεση ευθύνη για την τραπεζική εποπτεία και την χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα ανήκει στις αρµόδιες αρχές κάθε κράτους µέλους της ΕΕ. Τα συστήµατα 

εποπτείας στα κράτη-µέλη της ΕΕ διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά τη συµµετοχή των 

Κεντρικών Τραπεζών και την ανάθεση εποπτικών αρµοδιοτήτων σε όλο το φάσµα του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 

Έτσι, ενώ σε ορισµένες χώρες της ΕΕ οι εποπτικές αρµοδιότητες χωρίζονται 

ανά τοµέα, σε άλλες χώρες η εποπτεία ασκείται συγκεντρωτικά από µία µόνο αρχή για 

τους τοµείς των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των κινητών αξιών. Καθώς 

σε διάφορες χώρες του Ευρωσυστήµατος οι κεντρικές τράπεζες είναι υπεύθυνες για την 

προληπτική εποπτεία και δεν έχουν εκχωρηθεί στην ΕΚΤ άµεσες εποπτικές 

αρµοδιότητες, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για στενή συνεργασία στο τοµέα της εποπτείας 

(α) εντός του Ευρωσυτήµατος, µεταξύ της ΕΚΤ και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών 

και (β) µεταξύ του Ευρωσυστήµατος και των Εθνικών Εποπτικών Αρχών. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών από κοινού µε 

την ΕΚΤ παρακολουθεί και αξιολογεί τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα σε επίπεδο 

ζώνης ευρώ/ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζει αδυναµίες του συστήµατος και 

συµβάλει στην εκ µέρους των αρµόδιων εθνικών αρχών οµαλή άσκηση των πολιτικών 

που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι δραστηριότητες 

αυτές διεξάγονται σε συνεργασία µε τις Εθνικές Κεντρικές τράπεζες της ΕΕ και τις 
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εποπτικές αρχές µέσω της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας του ΕΣΚΤ η οποία 

θεσπίστηκε το 1998 και απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη της ΕΚΤ, των κεντρικών 

τραπεζών του ΕΣΚΤ και των εθνικών εποπτικών αρχών των χωρών της ΕΕ στις οποίες 

η κεντρική τράπεζα δεν είναι αρµόδια για την τραπεζική εποπτεία. 

Η συνεργασία επικεντρώνεται κυρίως σε θέµατα µακροπροληπτικής εποπτείας 

που επηρεάζει τη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και αγορών και η 

οποία βασίζεται σε µια σειρά από δείκτες που προκύπτουν από την επεξεργασία 

στοιχείων του τραπεζικού συστήµατος που διαβιβάζουν στην ΕΚΤ οι εθνικές κεντρικές 

τράπεζες και οι εθνικές εποπτικές αρχές. Σκοπός αυτών των δεικτών είναι να 

καταγραφούν περιπτώσεις σηµαντικής κλιµάκωσης κινδύνων µέσα στο τραπεζικό 

σύστηµα, πιθανές διαταραχές που προέρχονται από πηγές εκτός του συστήµατος και 

ένας ενδεχόµενος συστηµικός κίνδυνος. Η µακροπροληπτική εποπτεία, που ασκείται 

στο πλαίσιο της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας του ΕΣΚΤ, επικεντρώνεται στον 

τραπεζικό τοµέα της ευρωζώνης αλλά επίσης περιλαµβάνονται και άλλοι τοµείς του 

Ευρωσυστήµατος, όπως η επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού 

χρεογράφων, η εποπτεία των αγορών χρήµατος και κεφαλαίων σε σχέση µε την άσκηση 

της νοµισµατικής πολιτικής και η παρακολούθηση των διεθνών χρηµατοπιστωτικών 

αγορών. 

 

5.5. Ο Εποπτικός ρόλος της ΕΚΤ 

Η ΕΚΤ καλείται συχνά από τις ενδιαφερόµενες αρχές σε επίπεδο ΕΕ και σε 

εθνικό επίπεδο να συµβάλλει στο σχεδιασµό και στον καθορισµό των 

χρηµατοπιστωτικών κανόνων και των απαιτήσεων εποπτείας που ισχύουν για τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Επίσης εκτελεί ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις πολιτικές 

που αφορούν την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και λοιπών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το άρθρο 

105 παράγραφος 6 της Συνθήκης, που αφορά όλες τις χώρες της Ε.Ε. και επόµενα το 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών, αναφέρει τη δυνατότητα εκχώρησης στην 

ΕΚΤ ειδικών καθηκόντων στον τοµέα της προληπτικής εποπτείας. Το δικαίωµα 

πρωτοβουλίας έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η ΕΚΤ συµµετέχει µε συµβουλευτικό 

ρόλο και η απόφαση λαµβάνεται οµόφωνα από το Συµβούλιο της Ε.Ε. Εν τούτοις, 

κρίθηκε ότι δεν είναι σκόπιµο να εκχωρηθούν αρµοδιότητες στον τοµέα αυτό στην 
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ΕΚΤ και εποµένως η προληπτική εποπτεία παραµένει στις εθνικές εποπτικές αρχές. Το 

ΕΣΚΤ και ειδικότερα η ΕΚΤ έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ 

των εθνικών εποπτικών αρχών της Ε.Ε., ανεξάρτητα από το οργανωτικό σχήµα που έχει 

υιοθετήσει κάθε χώρα, δηλαδή κεντρική τράπεζα ή αυτόνοµη δηµόσια αρχή ή µικτό 

σχήµα, καθώς επίσης προωθεί τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών και του 

ΕΣΚΤ. 

Επίσης δύναται να παρέχει συµβουλές και να δίνει τη γνώµη της την οποία της 

ζητούν το Συµβούλιο, η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών σχετικά µε 

την εµβέλεια και εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά την προληπτική 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 4 της Συνθήκης,  που ισχύει για 

όλες τις χώρες της Ε.Ε. µε εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο, πρέπει να ζητείται η γνώµη 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για κάθε προτεινόµενη διάταξη 

κοινοτικού ή εθνικού δικαίου που εµπίπτει στους τοµείς της αρµοδιότητάς της. 

Σύµφωνα µε απόφαση του Συµβουλίου, οι αρχές των κρατών µελών ζητούν τη γνώµη 

της ΕΚΤ αναφορικά µε σχέδια εθνικής νοµοθεσίας που σχετίζονται µε τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, στο βαθµό που τα σχέδια αυτά έχουν ουσιώδη επιρροή 

στη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και αγορών. Αυτή η λειτουργία 

παρέχει στην ΕΚΤ τη δυνατότητα περαιτέρω συµµετοχής στην κοινοτική και εθνική 

νοµοθετική διαδικασία σε σχέση µε την προληπτική εποπτεία και τη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Μέσα στην ίδια την ΕΚΤ, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας πραγµατοποιείται από διάφορες υπηρεσιακές 

µονάδες: τη ∆ιεύθυνση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και Εποπτείας (η οποία 

ενεργεί ως συντονιστής), τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών, τη Γενική 

∆ιεύθυνση ∆ραστηριοτήτων Αγορών, τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σχέσεων και τη Γενική ∆ιεύθυνση Πληρωµών και Υποδοµών Αγοράς. Η ανάλυση της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας δηµοσιεύεται τακτικά σε διάφορες εκθέσεις: π.χ. στις 

εκθέσεις “Financial Stability Review “(Επισκόπηση της χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας), “EU Banking Sector Stability “(Έκθεση για τη σταθερότητα του 

τραπεζικού τοµέα της ΕΕ), “ EU Banking Structures “ (Έκθεση για τις τραπεζικές δοµές 

της ΕΕ), καθώς και στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ συµµετέχει σε διεθνή και 

ευρωπαϊκά φόρα, όπως: 
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� Στην Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας 

� Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών (European Banking Committee – EBC) 

� Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών (European Securities Committee) 

� Στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of 

European Banking Supervisors – CEBS) και 

� Στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και 

Επαγγελµατικών Συντάξεων (Committee of European Insurance and 

Occupational Pension Supervisors – CEIOPS) 

Το 2009 ενισχύθηκε ο ρόλος της ΕΚΤ στη µακροπροληπτική εποπτεία µε την 

έκθεση De Larosiere η οποία δηµιούργησε ένα νέο πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων 

για µια περισσότερο συντονισµένη εποπτεία µε πιο αποτελεσµατικές διαδικασίες 

διαχείρισης κρίσεων. Σύµφωνα µε αυτήν προτάθηκε η ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου Συστηµικού κινδύνου (European Systemic Risk Board-ESRB) το οποίο θα 

αξιολογεί τους κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, θα 

παρέχει προειδοποιήσεις και θα διατυπώνει συστάσεις για ενδεχόµενους κινδύνους 

όποτε κρίνεται απαραίτητο.  

Το συµβούλιο αυτό, στο οποίο η ΕΚΤ έχει κυρίαρχο ρόλο, χρησιµοποιεί 

διάφορα µέσα για την επίτευξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και εξαρτάται 

από τρεις νέες «ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές» και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες για 

την παροχή πληροφοριών. ∆εν έχει προβλεφτεί κανένας ρόλος της ΕΚΤ στο πεδίο που 

αφορά τη µικροπροληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων και αυτό λόγω δυο εµποδίων 

κυρίως : 

1) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ απαιτεί οµόφωνη ψήφιση όλων των κρατών µελών 

της ΕΕ για την µεταφορά της χρηµατοοικονοµικής εποπτείας στην ΕΚΤ 

2) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ επιτρέπει τη µεταφορά στην ΕΚΤ µόνο της 

τραπεζικής εποπτείας και όχι την εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 

συνταξιοδοτικών ταµείων (Haan et al,2010). 
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5.6. Το νέο θεσµικό πλαίσιο χρηµατοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ 

Μετά την εµπειρία της πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής ύφεσης και την παρ’ 

ολίγον κατάρρευση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος ανατέθηκε σε οµάδα 

τραπεζικών εµπειρογνωµόνων υπό την προεδρία του Jacques de Larosière, πρώην 

επικεφαλής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, να εξετάσει τρόπους αναβάθµισης 

του καθεστώτος που διέπει την εποπτεία του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, µικροπροληπτική και µακροπροληπτική, ώστε να ενδυναµωθεί η 

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα σε ολόκληρη την Ένωση. Σύµφωνα µε τον Jackson 

(2010) η «Έκθεση de Larosière» του Φεβρουαρίου 2009 επικεντρώθηκε σε τέσσερα 

βασικά θέµατα:  

1) στα αίτια της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης, 

2) στην οργάνωση της εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και αγορών στην 

ΕΕ, 

3) στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, 

την εποπτεία, την έκδοση έγκαιρων προειδοποιήσεων, τους µηχανισµούς διαχείρισης 

κρίσεων και  

4) την οργάνωση των εποπτικών αρχών της ΕΕ, ώστε να συνεργάζονται σε παγκόσµιο 

επίπεδο.  

Η παραπάνω έκθεση περιείχε 31 προτάσεις για τη ρύθµιση και την εποπτεία των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών. Στόχος της ήταν να διασφαλιστεί η εφαρµογή και η 

συνεπής επιβολή των ίδιων βασικών τεχνικών κανόνων για όλους, να επισηµαίνονται 

σε πρώιµο στάδιο οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο σύστηµα και να υπάρχει δυνατότητα 

για πολύ πιο αποτελεσµατικές ενέργειες από κοινού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

καθώς και να επιλύονται διαφορές µεταξύ των εποπτικών αρχών. Για τον λόγο αυτό 

εισηγήθηκε την εγκαθίδρυση: 

1) Tου Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (European System of 

Financial Supervision-ESFS) για την επίβλεψη των επιµέρους χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων (µικροπροληπτική εποπτεία) και την οργάνωση των εθνικών εποπτικών 

αρχών. Θα συνίσταται από τρεις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές προερχόµενες από 

τη µετατροπή υφιστάµενων επιτροπών για τους τοµείς των τραπεζών, των κινητών 

αξιών και των ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων. ∆εν θα έχουν µόνο 
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συµβουλευτικές αρµοδιότητες αλλά και εξουσία λήψης αποφάσεων κατά την επίβλεψη 

της συνεπούς εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων από τις αρµόδιες εθνικές αρχές, 

κατά την ανάληψη δράσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κατά τη διευθέτηση 

διαφωνιών µεταξύ αρµόδιων εθνικών εποπτικών αρχών, ενώ οι εθνικές εποπτικές αρχές 

θα διατηρούν τις αρµοδιότητές τους ως προς την καθηµερινή εποπτεία µεµονωµένων 

επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα ανά τοµέα παρεχόµενων υπηρεσιών, ιδρύονται: 

• Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European  Banking  Authority) 

• Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων   (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority) και  

• Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European  Securities  and                           

Markets Authority) 

Στις 24 Νοεµβρίου του 2010, υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο οι τρεις κανονισµοί µε τους οποίους θεσµοθετήθηκαν, αντίστοιχα, οι 

τρεις «Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές» (European Supervisory Authorities) για την 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της µικροπροληπτικής εποπτείας των φορέων 

παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ(Γκόρτσος,2011). Οι Αρχές αυτές 

καλούνται να συµβάλουν21: 

� στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας υγιή, 

αποτελεσµατική και συνεπή ρυθµιστική παρέµβαση και εποπτεία,  

� στη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της 

εύρυθµης λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών,  

� στην ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού συντονισµού,  

� στην αποτροπή της καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος 

εποπτείας και στην προαγωγή ισότιµων συνθηκών ανταγωνισµού,  

� στη διασφάλιση της δέουσας ρύθµισης και εποπτείας σε ό,τι αφορά την 

ανάληψη των πιστωτικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών και λοιπών κινδύνων και 

στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. 

2) Tου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) που θα παρακολουθεί 

και θα εκτιµά τους κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
                                                 
21 Γκόρτσος Χ, “Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών µέσα στο «Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής 
Εποπτείας», 15 Μάιου 2011 
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συνολικά (µακροπροληπτική εποπτεία). Το κίνητρο για τη δηµιουργία του ΕΣΣΚ ήταν 

να ωθήσει τις κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών µελών της ΕΕ να συνεργαστούν για 

τη διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας διαµορφώνοντας από κοινού 

αποφάσεις και διατυπώνοντας συστάσεις για την ανάληψη δράσης προκειµένου να  

αντιµετωπίζονται ενδεχόµενοι κίνδυνοι . Το ΕΣΣΚ θα συγκεντρώνει πληροφορίες για 

τους µακροπροληπτικούς κινδύνους στην ΕΕ  και θα παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις 

στις εποπτικές αρχές συγκρίνοντας µακροοικονοµικές και προληπτικές εξελίξεις και 

δίνοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις. 

Στις 24 Νοεµβρίου του 2010 υιοθετήθηκε και ο κανονισµός για τη θεσµοθέτηση 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου, ενώ λίγο νωρίτερα στις 17 

Νοεµβρίου του 2010 είχε υιοθετηθεί ο κανονισµός για την ανάθεση ειδικών 

καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του 

ΕΣΣΚ λόγω του ότι µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην αποτελεσµατική µακρο-

προληπτική επίβλεψη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος δεδοµένης της εµπειρίας 

της στα συναφή θέµατα
22. 

Καθιερώθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεκριµένο ρυθµιστικό 

πλαίσιο για τη µακροπροληπτική εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε την 

επιδίωξη να γίνουν οι χρηµατοπιστωτικές αγορές ασφαλέστερες για τους επενδυτές, να 

αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στο σύστηµα και να σταθεροποιηθεί η ευρωπαϊκή αγορά 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Η Έκθεση de Larosière απέκλεισε το ενδεχόµενο 

αναγωγής της ΕΚΤ σε φορέα άσκησης µικροπροληπτικής εποπτείας στο ενωσιακό 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, επισηµαίνοντας ότι στην ΕΚΤ θα πρέπει να ανατεθούν 

καθήκοντα σε σχέση µε τη µακροπροληπτική επίβλεψη του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

Οι τρεις Αρχές, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο αρµόδιες στο πεδίο της 

µικροπροληπτικής εποπτείας φορέων παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που 

ασκούν δραστηριότητα στα κράτη µέλη της Ένωσης, µαζί µε το ΕΣΣΚ, το οποίο είναι 

αρµόδιο για τη µακροπροληπτική επίβλεψη του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, συγκροτούν το «Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας» 

(European System of Financial Supervision). Η Έκθεση de Larosière δεν είχε 

συµπεριλάβει το ΕΣΣΚ στο ΕΣΧΕ, παρόλο που αναγνώριζε την συσχέτιση ανάµεσα 
                                                 
22 Γκόρτσος Χ, “Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών µέσα στο «Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής 
Εποπτείας», 15 Μάιου 2011 
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στη µακρπροληπτική επίβλεψη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και τη 

µικροπροληπτική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η εν λόγω συσχέτιση  

θεσµοθετήθηκε από το Συµβούλιο Ecofin, το οποίο πρότεινε την ένταξη και του ΕΣΣΚ 

στο ΕΣΧΕ. Ακόµη συστατικό στοιχείο του ΕΣΧΕ είναι και οι αρµόδιες ή εποπτικές 

αρχές των κρατών µελών της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής 

Εποπτείας έχει δύο πυλώνες
23: 

� Ο πρώτος πυλώνας είναι η µακροπροληπτική επίβλεψη του ευρωπαϊκού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η οποία έχει ανατεθεί στο ΕΣΣΚ 

� Ο δεύτερος πυλώνας είναι η µικροπροληπτική εποπτεία των φορέων 

παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που ασκούν δραστηριότητα στα κράτη 

µέλη της Ένωσης 

Βασικό και ουσιαστικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ακόµα και µετά τη σύσταση των τριών Αρχών, 

παραµένει το γεγονός ότι η άσκηση της µικροπροληπτικής εποπτείας των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην Ένωση εξακολουθεί να αποτελεί καθήκον των 

εθνικών αρµόδιων εποπτικών αρχών. Με τη βελτίωση της εποπτείας του ευρωπαϊκού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι: 

� υπάρχουν µηχανισµοί που επιτρέπουν στις εθνικές εποπτικές αρχές να είναι σε 

θέση να λαµβάνουν τις καλύτερες δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τα 

διασυνοριακώς δραστηριοποιούµενα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, 

� υπάρχει επαρκής συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών 

αρµόδιων εποπτικών αρχών,  

� η κοινή δράση των εθνικών αρµόδιων εποπτικών αρχών δεν παρεµποδίζεται 

από την ύπαρξη διαφορετικών εποπτικών και ρυθµιστικών απαιτήσεων στα 

κράτη µέλη,  

� τα κράτη µέλη και οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν προσφεύγουν σε εθνικές 

λύσεις για προβλήµατα που ανακύπτουν σε ενωσιακό επίπεδο και  

� οι ενωσιακές νοµικές πράξεις ερµηνεύονται µε οµοιόµορφο τρόπο από τα 

κράτη µέλη.  

                                                 
23 Γκόρτσος Χ, “Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών µέσα στο «Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής 
Εποπτείας», 15 Μάιου 2011 
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                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

                                  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πρόσφατη κρίση, όπως άλλωστε συµβαίνει µε όλες τις κρίσεις, είχε 

πολλαπλές αιτίες. Στο επίκεντρό της εντοπίστηκαν προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί 

από την χαλαρή εποπτεία και ελλιπή ρύθµιση του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος 

των αναπτυγµένων χωρών. Οι υπερβολές στις χρηµατοοικονοµικές αγορές 

προκλήθηκαν, σε µεγάλο βαθµό, από την αποτυχία των ρυθµιστικών αρχών να 

ασκήσουν ορθά τα ελεγκτικά τους καθήκοντα.  

Τα τελευταία χρόνια οι καταστάσεις έγιναν ανεξέλεγκτες. Επιτράπηκε στον 

χρηµατοοικονοµικό κλάδο να γίνει υπερβολικά κερδοφόρος και µεγάλος. Οι 

καινοτοµίες στα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία βασίστηκαν σε µαθηµατικά µοντέλα που 

δεν είχαν κατανοηθεί επαρκώς από τις αρµόδιες αρχές, ώστε να είναι σε θέση να τις 

ελέγξουν. Η µεγάλη ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων καθώς και η 

δραµατική αύξηση και πολυπλοκότητα των διαθέσιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων 

ήταν από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην όξυνση της κρίσης. 

Παρόλα αυτά, η αντίδραση των κεντρικών τραπεζών στην κρίση, εφαρµόζοντας 

νοµισµατική και δηµοσιονοµική χαλάρωση, ήταν άµεση και ισχυρή. Παρενέβησαν 

αποφασιστικά στις χρηµατοπιστωτικές αγορές σε µια πρωτοφανή κλίµακα και µε 

διαδοχικές κινήσεις που συνεχίζονται µέχρι σήµερα, προκειµένου να αποτραπεί η 

κατάρρευση του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  

Για να αναχαιτιστεί η οξεία φάση της κρίσης, εκτός από τη δραµατική µείωση 

των επιτοκίων για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών, προχώρησαν στην 

υιοθέτηση µη συµβατικών µέτρων. Αυτά περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων, παροχή 

άφθονης ρευστότητας προς τις τράπεζες έναντι ευρύτερου φάσµατος εγγυήσεων για την 

άµβλυνση των πιέσεων στη διατραπεζική αγορά, παρέµβαση σε συγκεκριµένες 

πιστωτικές αγορές για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους καθώς και άµεσες αγορές 

οµολόγων για τη διευκόλυνση των συνθηκών χρηµατοδότησης.  

Η κρίση «ταρακούνησε» τις κεντρικές τράπεζες για τους κινδύνους που είναι 

εγγενείς στη σύγχρονη χρηµατοοικονοµική και στο σύστηµα των αγορών γενικότερα. 

Κάτω από την πίεση που είχε ασκηθεί και το φόβο για τη χειρότερη εξέλιξη, οι 

Κεντρικές Τράπεζες αναγκάστηκαν να αποκλίνουν από το νοµισµατικό τους 
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συντηρητισµό, προκειµένου να σώσουν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Αποδείχτηκε 

ότι η νοµισµατική σταθερότητα δεν εγγυάται και τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, 

ενώ αναδείχτηκαν οι ανεπάρκειες και οι αδυναµίες στην αρχιτεκτονική και στην 

εφαρµογή της ρύθµισης και εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.  

Είναι σκόπιµο λοιπόν, οι προσπάθειες διάσωσης της παγκόσµιας οικονοµίας να 

επικεντρωθούν σε µεταρρυθµίσεις που αφορούν τη µικροπροληπτική και 

µακροπροληπτική εποπτεία καθώς και σε ζητήµατα ρύθµισης των αγορών , των hedge 

funds ,των οίκων αξιολόγησης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών. Η ΕΕ 

και οι ΗΠΑ βρίσκονται εν µέσω µιας θεµελιώδους αναθεώρησης του υφιστάµενου 

πλαισίου και λήψης διορθωτικών µέτρων για την αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης. 

Οι κεντρικές τράπεζες καθίστανται υπεύθυνες για τον έλεγχο του συστηµικού 

κινδύνου. Αυτό γιατί ως δανειστές έσχατης ανάγκης είναι σε θέση να επικεντρώνονται 

στους ευρύτερους συστηµικούς κινδύνους και να έχουν µια ολοκληρωµένη άποψη τόσο 

για τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όσο και για το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα ως σύνολο. Ακόµα και όταν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µεµονωµένα είναι 

ισχυρά, ο συστηµικός κίνδυνος µπορεί να προκύψει ως αποτέλεσµα των διασυνδέσεων 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, των αγορών και των υποδοµών. Η 

µακροπροληπτική προσέγγιση στην εποπτεία πρέπει να λαµβάνει υπόψη αυτές τις 

εξωτερικότητες.  

Βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί µέσω της 

δηµιουργίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), που 

αναµένεται ότι θα καλύψει το κενό που υπήρχε ως προς την ικανότητα των 

ρυθµιστικών αρχών να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να προλαβαίνουν τη 

συσσώρευση των συστηµικών κινδύνων. Επιπρόσθετα, η δηµιουργία του Συµβουλίου 

Εποπτείας Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας αναµένεται ότι θα εντοπίζει τις 

συστηµικά σηµαντικές εταιρείες και θα παρακολουθεί τις αγορές, ώστε να 

αποτρέπονται ενδεχόµενες πιστωτικές φούσκες ή φούσκες ακινήτων, που θα 

µπορούσαν να απειλήσουν τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Η Fed έχει ήδη 

καταστεί υπεύθυνη για την εποπτεία των συστηµικά σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών 

οργανισµών, για τις οποίες εξετάζονται αυστηρότερες απαιτήσεις κεφαλαίου, 

µόχλευσης και ρευστότητας. 
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Συνεπώς, το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναπροσαρµόζεται κατόπιν 

της παγκόσµιας κρίσης. Ενώ η χρηµατοπιστωτική κρίση είχε ως αφετηρία την 

οικονοµία των ΗΠΑ, η παγκοσµιοποίηση ήταν ικανή να την µεταφέρει ραγδαία σε όλη 

την υφήλιο. Η χρηµατοπιστωτική αναταραχή όµως δεν έχει τελειώσει καθώς 

κλιµακώνεται η κρίση χρέους στην ευρωζώνη, η οποία συνεπάγεται κινδύνους για τις 

προοπτικές της παγκόσµιας οικονοµίας. Οι αγορές ακόµα δεν έχουν σταθεροποιηθεί και 

η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Υπάρχει κίνδυνος οι πολύ αυξηµένες 

δηµοσιονοµικές ανισορροπίες συνολικά στη ζώνη του ευρώ και η δύσκολη κατάσταση 

στην Ελλάδα και σε άλλες µεµονωµένες χώρες µέλη να υπονοµεύσουν τη σταθερότητα 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Το ενδιαφέρον των κεντρικών τραπεζών είναι στραµµένο για µια ακόµη φορά 

στη τόνωση της οικονοµίας και στη χρηµατοδότησή της µέσω µιας σειράς ελεγχόµενων 

µέτρων χαλάρωσης καθώς αναγνωρίζουν πως η διασύνδεση των οικονοµιών σήµερα 

είναι µεγάλη και υπάρχει κίνδυνος για µετάδοση της κρίσης ακόµα και στις 

µεγαλύτερες οικονοµίες. Η αποφασιστικότητα µε την οποία παρεµβαίνουν στις αγορές, 

ρίχνοντας άφθονο χρήµα, δείχνει το φόβο τους για τα χειρότερα. 

Καθώς έχει ανατραπεί η θεωρία των «αποτελεσµατικών αγορών», πάνω στην 

οποία στηρίχτηκε το σύγχρονο οικονοµικό σύστηµα, οι υπό εξέλιξη συζητήσεις, σε 

διεθνές επίπεδο, επικεντρώνονται στην ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία και 

συντονισµένη δράση, προκειµένου να εξασφαλιστεί µια ισχυρή απάντηση στους 

κλυδωνισµούς που υφίστανται οι αγορές. Οι συνεχιζόµενες συζητήσεις για τις 

αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, έχουν ανοίξει το δρόµο για νέες προκλήσεις στο ρόλο των 

κεντρικών τραπεζών, πέρα του καθορισµού της επιτοκιακής πολιτικής.  

Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέµηση 

της παγκόσµιας ύφεσης, αν και αυτό βρίσκει αντίθετους πολλούς, καθώς αµφισβητούν 

την αποτελεσµατικότητα των παρεµβατικών ενεργειών τους. Το σίγουρο όµως είναι ότι 

θα χρειαστεί ακόµα πολύς χρόνος για να ξεκινήσει η οικονοµική ανάκαµψη. Η 

χρηµατοπιστωτική κρίση αποτελεί µια πραγµατικότητα και κρίνεται πλέον επιτακτική η 

ανάγκη εύρεσης εκείνων των µέτρων που θα περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο 

την ύφεση και θα επαναφέρει το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε πιο στέρεες και 

υγιείς βάσεις. 
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