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ΤΝΟΦΖ 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηηο ζπλζήθεο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο εκθαλίζηεθε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ ειιεληθή θαη παγθφζκηα νηθνλνκία κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Αλαπηχζζεηαη θαη μεδηπιψλεηαη ν πνιχπινθνο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

είλαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηελ απαξρή θαη ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο απηήο. Δμεηάδνληαη ηφζν νη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο αιιά θαη ηα πνιιαπιά αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ απηή έρεη 

απνθέξεη ζηελ ειιεληθή θαη παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα.   

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 ηελ πξνζπάζεηα καο λα αμηνινγήζνπκε ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο θξίζεο θαη ηελ αιιειεμάξηεζε 

ησλ βαζηθψλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ βαζχηεξε χθεζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηε ρψξα καο, 

επηρεηξνχκε κία αλάιπζε ζε βάζνο φισλ ησλ πηπρψλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο δνκήο ησλ ΖΠΑ 

θαη ηεο Διιάδαο πνπ δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηεο απφ ηελ παγθφζκηα θνηλσλία θαη ηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο. Δπηθεληξσλφκαζηε ζην λα εξκελεπηνχλ νη πηπρέο ησλ παζνγφλσλ παξαγφλησλ πνπ δηακφξθσζαλ 

ηηο ζπλζήθεο εκθάληζεο ηεο θξίζεο θαη λα εξκελεπηνχλ αδπλακίεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, 

παξαιείςεηο, ιάζε αιιά θαη πξνζέζεηο πνπ θξχβνπλ ζθνπηκφηεηα. Αλαδεηνχληαη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ θξίζε θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα εξκελεπηεί θαηά πφζν ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε 

αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ φισλ ησλ θξαηψλ ήηαλ ην βαζηθφ αίηην δηάρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζε φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ ελψ πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο  νηθνλνκίαο θαη ηελ δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ κεραληζκψλ νη νπνίνη ζα απνηξέςνπλ κηα παξφκνηα χθεζε 

ζην κέιινλ. 

 

ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ζηηο Ζ.Π.Α., κε ηελ αλεπηηπρή άζθεζε 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Fed, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί 

ε νηθνλνκία αιιά θαη άιισλ ζχλζεησλ παξαγφλησλ. Ζ θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ε πξσηνθαλήο αχμεζε ρνξήγεζεο ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ, νη αλεπαξθείο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ 

επέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία «θνχζθαο» ζην ρψξν ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ε ππεξβνιηθή ηηηινπνίεζε 

αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ ελππφζεθσλ δαλείσλ θαη άιισλ πεξίπινθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ 

έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε θαη επέθηαζε ηεο θξίζεο. ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ε 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη νη ζηελέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο νηθνλνκίεο ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ απνηέιεζαλ ηελ γελεζηνπξγφ αηηία ηεο άκεζεο δηάρπζεο ηεο θξίζεο ησλ Ζ.Π.Α. ζηνλ ππφινηπν 

πιαλήηε. Οη βαζηθέο δηαξζξσηηθέο αηηίεο εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε φιεο ηηο νηθνλνκίεο ησλ 

αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ, κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα λα δηαδξακαηίδεη παγθνζκίσο θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ ξαγδαία εμάπισζε, κέζσ ηεο πξσηνθαλνχο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. ηελ Διιεληθή νηθνλνκία δνκηθά 

ζηνηρεία νδήγεζαλ ηε ρψξα ζε κηα βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία βξίζθεηαη αθφκε θαη ζήκεξα ζε πιήξε 

εμέιημε. Ζ αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα επηβάιεη θαλφλεο δηθαίνπ, ε ειιηπήο θνηλσληθή ζηάζε απφ ηνλ 

νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ, ηα δηαζξσηηθά πξνβιήκαηα αλάπηπμεο ρξφληνπ ραξαθηήξα, ε παξανηθνλνκία 

θαη δηαθζνξά ζε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη  θνηλσληθήο δσήο θαίλεηαη λα είλαη ηα 

θχξηα αίηηα εκθάληζεο ηεο θξίζεο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

 

Σύπνο εξγαζίαο: Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ζ αθνξκή γηα ηελ θξίζε ηνπ 2007 απνηέιεζε ε θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ησλ 

ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ κε ηε ζεηξά 

ηεο δηαρέεηαη ζε φιν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιιά θαη ηα 

αιιειέλδεηα απνηειέζκαηα πνπ επεθηείλνληαη ζε φιε ηελ νηθνλνκία. κσο πίζσ απφ 

θάζε θξίζε θξχβεηαη θαη θάπνηα ζηξαηεγηθή. Δίλαη γεγνλφο φηη ε αλάδεημε ηεο Κίλαο ζε 

παγθφζκην πξσηαγσληζηή ζε επίπεδν δπλάκεσλ επεξέαζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

ηζνξξνπίεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πξνο θάζε θαηεχζπλζε ζε φιν ηνλ πιαλήηε. Θα 

κπνξνχζακε ινηπφλ λα ηζρπξηζηνχκε φηη πίζσ απφ απηή ηελ αθνξκή θξχβνληαη ζαθψο 

ζθνπηκφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο. Καη ελψ πάξζεθαλ άκεζα κέηξα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ 

δελ θξίλεηαη φηη βνήζεζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηαηί ηα δεδνκέλα έρνπλ αιιάμεη απφ ηα 

κεγάια κεγέζε ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Καη απηφ γηαηί νη 

θεληξηθέο ηξάπεδεο κπνξνχλ πιένλ λα επεξεάδνπλ  ζε επίπεδν λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

κφλν ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα ελψ ηα καθξνπξφζεζκα, πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηηο 

επελδχζεηο ζηελ νηθνλνκία, ξπζκίδνληαη απφ ηηο αγνξέο. Έηζη νη θπβεξλήζεηο θαη νη 

θεληξηθέο ηξάπεδεο επηδφζεθαλ ζε κεγάια πνζά νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζε επελδπηηθέο 

θαη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, αγφξαζαλ ρξεφγξαθα, ηα ιεγφκελα «ηνμηθά»  θαη εγγπήζεθαλ 

δαπάλεο αλαγθψλ ρσξίο πξνεγνχκελν. ηε ζπλέρεηα νη θξαηηθνί ηζνινγηζκνί 

επηβαξχλζεθαλ κε κεγάια ρξέε. Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα παξαηεξήζνπκε απφ 

ηελ έξεπλα καο φηη εθηφο απφ ην δηφγθσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, πνπ παξαηεξείηαη ζε 

ρψξεο πνπ «ρηππήζεθαλ» απφ ηελ θξίζε φπσο θαη ε ρψξα καο, ην παξάδνμν είλαη φηη 

αθνινπζείηαη κηα πνιηηηθή παξαηεηακέλεο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηόηεηαο ηφζν ζε επίπεδν 

Δ.Δ. φζν θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν. Απηφ φκσο ελδερνκέλσο είλαη 

έλα ζθάικα ή έλα πείξακα ζε βάξνο ησλ ρσξψλ πνπ νδεγεί ζε παξαηεηακέλε χθεζε θαη 

δεκηνπξγεί κία ιχζε πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα πξνβάιινληαο κηα βξαρππξφζεζκε θαιή 

εηθφλα  αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δελ δίλνπλ «δηέμνδν» ζηελ θξίζε. 

  Ζ ρψξα καο κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο θαηέιεμε ζηε ιχζε ηνπ Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε, ζην νπνίν πξνζθεχγνπλ ρψξεο 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελά επίπεδα επελδχζεσλ θαη θεθαιαίσλ γηα ζχλαςε δαλείσλ. Ζ 

Γεξκαλία θαη ε Αγγιία αληηκεησπίδνπλ ηε κεγαιχηεξε χθεζε κεηά ην Β‟ παγθφζκην 

πφιεκν ιφγσ ηεο κεγάιεο κείσζεο ησλ εμαγσγψλ ηνπο. Ζ Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία θαίλεηαη 
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λα αθνινπζνχλ ηελ Διιάδα .Οη ΖΠΑ αλ θαη είλαη ε ρψξα φπνπ μέζπαζε ε θξίζε δείρλεη 

ζηαζεξά ζεκάδηα αλάθακςεο, γεγνλφο ζην νπνίν έρεη ζπκβάιεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Κίλαο ζε κεγάιν πνζνζηφ ελψ ε Δπξψπε κε ην εληαίν ηεο λφκηζκα ην επξψ παξνπζηάδεη 

ηε κεγαιχηεξε θαη καθξνβηφηεξε θξίζε. Κνηλή δηαπίζησζε είλαη φηη νη αηειείο αγνξέο, ε 

αζπκκεηξία ζηελ πιεξνθόξεζε ησλ επελδπηψλ θαη ε αλνξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπο θξχβνληαη ζηε βάζε ησλ πξνβιήκαηνο ησλ πξφζθαηεο θαηάζηαζεο. χκθσλα κε 

ηνλ  Joseph Stiglitz ε θξαηηθή παξέκβαζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά  ζχκθσλα κε ηνλ Keynes ε ιχζε θξχβεηαη ζηελ  

ηφλσζε ηεο δήηεζεο, ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ε θξαηηθή παξέκβαζε απφ ρψξεο νη 

νπνίεο δελ αληηκεησπίδνπλ δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

1.1. ΟΡΗΜΟ ΚΡΗΖ 

χκθσλα κε ηνπο παξηηψηε θαη ηνπξλάξα  (2010) ππάξρνπλ 3 είδε θξίζεσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο: νη λνκηζκαηηθέο, νη ηξαπεδηθέο θαη 

νη θξίζεηο ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Απνηέιεζκα ησλ ηξαπεδηθψλ είλαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο, 

ηα ιεγφκελα «θξαρ», νη νπνίεο φηαλ ζπλδπαζηνχλ κε κηα απφ ηηο δχν πξψηεο πξνθαινχλ 

ζθνδξά απνηειέζκαηα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ηξέρνπζα θξίζε πνπ δηαλχνπκε φπνπ ε 

Διιάδα δείρλεη λα αληηκεησπίδεη ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ. Ωο λνκηζκαηηθή νξίδεηαη ε 

αλαγθαζηηθή αιιαγή ηεο επίζεκεο ηζνηηκίαο ελφο λνκίζκαηνο, ε εγθαηάιεηςε ελφο 

ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ θαη ε ελίζρπζε ελφο λνκίζκαηνο κέζσ παξέκβαζεο 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ην Γ.Ν.Σ. ή θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Ζ ηξαπεδηθή θξίζε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ κείσζε φιεο ή κέξνπο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε είλαη νη καδηθέο «αλαιήςεηο» ησλ απνηακηεπηψλ , ε αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ 

ησλ  ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, νη πησρεχζεηο εηαηξηψλ, νη ζπγρσλεχζεηο, νη 

απνθξαηηθνπνηήζεηο. Απφξξνηα απηψλ είλαη ε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, νη πησρεχζεηο 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ  θαη νη θξαηηθέο παξεκβάζεηο. 

  ηελ πεξίπησζε ησλ θξίζεσλ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ νη δηάθνξεο θπβεξλήζεηο 

ππνηηκνχλ ην εζληθφ ηνπο λφκηζκα ή αληηθαζηζηνχλ ηελ ζηαζεξή κε θπκαηλφκελε ηζνηηκία 

ελψ παξάιιεια απμάλνπλ ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα γηα λα θαηαζηήζνπλ αθξηβφ ην 

δαλεηζκφ γηα ηνπο θεξδνζθφπνπο.  χκθσλα κε ηνλ Kaminsky (1998) ζπλήζσο ε 

ηξαπεδηθή θξίζε πξνεγείηαη ηεο λνκηζκαηηθήο ελψ ε ηαπηφρξνλε εθδήισζή ηνπο δειαδή 
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νη δίδπκεο θξίζεηο είλαη ππαίηηεο γηα παξαηεηακέλεο πθέζεηο θαη δεκηνπξγία θαχισλ 

θχθισλ ζηελ νηθνλνκία. Σν βαζηθφ πφξηζκα είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κία εμσγελήο 

αηηία φπσο γηα παξάδεηγκα ε απειεπζέξσζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ε 

θηιειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ απνηεινχλ ηελ αξρή ηνπ πξνβιήκαηνο. Κη 

απηφ γηαηί δεκηνπξγνχληαη ηάζεηο θεξδνζθνπηθέο ζην λφκηζκα , απνζηαζεξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ρεηξνηέξεπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηε κεγάιε ηνπο 

έθζεζε ζε θηλδχλνπο θαη κείσζε ηνπ παζεηηθνχ ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηηο  ηξαπεδηθέο θξίζεηο ην θαζεζηψο ηεο λνκηζκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη 

ε κνξθή ηεο ελίζρπζεο πξνο ηηο ηξάπεδεο έρνπλ άκεζν απνηέιεζκα ζην θφζηνο δηάζσζεο 

απφ ηελ θξίζε. ε κία έξεπλα ησλ Akerlof θαη Romer (1994) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

εμεηάζνπλ ηηο θξίζεηο ηνπ 1980 δειαδή ην ζχζηεκα ηεο Υηιήο, ησλ ΖΠΑ, ηηο αγνξέο 

επηζθαιψλ νκνιφγσλ πςειήο απφδνζεο θαη ηε θνχζθα ζηελ αγνξά αθηλήησλ ηνπ 

Νηάιαο, ηνλίδνληαη νη ειιηπείο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο, ην ραιαξό θαλνληζηηθό πιαίζην 

θαη νη κηθξέο πνηλέο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε ησλ δηαθφξσλ εηαηξηψλ λα 

απμήζνπλ ππέξκεηξα ηηο απνδνρέο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θεξχηηνπλ πηψρεπζε γηαηί 

δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα ρξέε ηνπο. ‟ απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα 

παξαηεξήζνπκε ηελ κεγάιε ζχκπησζε κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο θξίζεο ηνπ 2008. Οη 

παξαπάλσ εξεπλεηέο νλφκαζαλ δίθαηα απηή ηελ πξαθηηθή σο «πηψρεπζε ζε βάξνο ηεο 

θνηλσλίαο». 

Πξνρσξψληαο παξαπέξα ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ έληνλε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ιεηηνπξγίαο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη θξίζεο. ην παξειζφλ πνιηηηθά γεγνλφηα 

φπσο νη παγθφζκηνη πφιεκνη, νη λνκηζκαηηθέο αλαηαξάμεηο, ε πεηξειατθή αγνξά θαη ε 

πξνζδνθία γηα κειινληηθή χθεζε νδήγεζαλ ζε θξίζεηο. Ζ εκθάληζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

«θνπζθψλ»,  φπσο γηα παξάδεηγκα ε θνχζθα ηνπ βακβαθηνχ ζηηο ΖΠΑ ην 1834, ε 

θνχζθα ησλ ζηδεξνδξφκσλ 1845 ζηελ Αγγιία νδήγεζαλ ζε ηξαπεδηθέο θξίζεηο. Ζ κεγάιε 

θξίζε ηνπ 1929 ζηηο ΖΠΑ, απφξξνηα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηε βηνκεραλία 

θαη ηεο αχμεζεο ηεο παξνρήο πηζηψζεσλ γηα επελδχζεηο νδήγεζαλ ηνπο επελδπηέο καδηθά 

ζηελ αγνξά απηψλ ησλ κεηνρψλ κε επαθφινπζν ηε γεληθή θξίζε θαη χθεζε.  Γεληθά φηαλ 

πέθηεη ε αμία ησλ κεηνρψλ νη ηξάπεδεο πνπ ζαθψο εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο, 

απαηηνχλ λα αλαπιεξσζεί ην πεξηζψξην αζθαιείαο ηνπο θαη αθνινπζνχλ κηα πνιηηηθή 

κείσζεο ησλ παξερφκελσλ δαλείσλ ή αθφκα θαη απαηηνχλ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ πνπ 

έρεη δνζεί σο πίζησζε γηα αγνξά κεηνρψλ. Οη απαηηήζεηο ηνπο απηέο εληείλνληαη αλ ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζεκεηψζεη έληνλε πηψζε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

επελδπηέο έρνληαο κεησκέλε ξεπζηφηεηα αλαγθάδνληαη λα πνπιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο 
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γηα λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ ηξνθνδνηψληαο έηζη ηε ρξεκαηηζηεξηαθή 

θξίζε. Ζ θαηάζηαζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφβν ησλ θαηαζεηψλ ηνπο νδεγεί ζηελ 

απφζπξζε ησλ ρξεκάησλ ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη απηή ηελ πεξίνδν ζηελ Διιάδα θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαη έηζη ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο δεκηνπξγψληαο αλαηξνθνδφηεζε 

ηεο θξίζεο. Αλ ε θαηάζηαζε απηή ζπλερηζηεί ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε 

θιείζηκν νξηζκέλσλ ηξαπεδψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηεο Northern Rock, 

κηαο αγγιηθήο ηξάπεδαο πνπ θηλδχλεςε κε θαηάξξεπζε εμαηηίαο ησλ καδηθψλ αλαιήςεσλ 

κεηά ην μέζπαζκα ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ θξαρ θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ . 

 

1.2. ΚΡΗΔΗ  

Μηα ζεηξά θξίζεσλ εκθαλίζηεθαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ 

1. θαλδηλαβηθή Κξίζε 1990 

2. Κξίζε Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 1992 

3. Κξίζε ζην Μεμηθφ 1994 

4. Κξίζε ηεο Αζίαο 1997 

5. Ρψζηθε θξίζε 1998 

6. Κξίζε ηεο Βξαδηιίαο 1999 

7. Κξίζε ηεο Αξγεληηλήο 2001 

8. Κξίζε ησλ ΖΠΑ 2008 

9. Κξίζε ζηελ Διιάδα 2008 

Αίηηα γηα ηελ εκθάληζε ησλ παξαπάλσ θξίζεσλ είλαη ε αδηαθάλεηα, ε δηαθζνξά, ε 

αλνξζνινγηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε ειιηπήο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε πξνψζεζε 

αιιεινζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ.  

 

1.3. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ  ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΣΗ ΚΡΗΔΗ 

Αξρηθά έρνπκε ηνλ παληθό πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο θαηαζέηεο ηξαπεδψλ φηαλ 

αιιάδνπλ νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηε κειινληηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο 

ρψξαο. χκθσλα κε ηνλ Kindleberger, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ήηαλ θαη ζα είλαη πάληα 

αζηαζήο θαη απξφβιεπηνο ιφγσ ηνπ παληθνχ θαη ηεο καλίαο πνπ δηαθαηέρεη ηνπο πειάηεο 

θαη θαηαζέηεο, αλαπφζπαζην παξάγνληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θξίλεηαη σο ζπκπεξηθνξά αγέιεο θαζψο αιιάδνπλ ηε ζηάζε ηνπο φηαλ 

πηζηεχνπλ φηη νη ππφινηπνη θαηαζέηεο εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. ηε 

ζπλέρεηα απφ θφβν κελ ράζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο κέλνληαο νη ηειεπηαίνη ζηε γξακκή 

εμππεξέηεζεο νδεγνχληαη ζε καδηθέο αλαιήςεηο. Δδψ ζπλαληάκε ην θαηλφκελν ηεο 
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απηνηξνθνδνηνύκελεο θξίζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εζθαικέλε πεπνίζεζε ησλ 

θαηαζεηψλ φηη επίθεηηαη θξίζε, ε νπνία φλησο εθδειψλεηαη εμαηηίαο ηνπο. ηαλ δελ 

ππάξρεη θίλδπλνο παληθνχ νη ηξάπεδεο εμππεξεηνχλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο 

νκαιά ρσξίο λα απαηηείηαη λα ξεπζηνπνηήζνπλ πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία κε κεγάιν 

θφζηνο. Αληίζεηα φηαλ επηθξαηεί παληθφο επηθείκελεο θξίζεο νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ησλ 

θαηαζεηψλ δηνγθψλνληαη θαη αλαγθάδνληαη νη ηξάπεδεο λα ιάβνπλ κέηξα πνπ 

επηβαξχλνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο θαη ηε δηθή ηνπο ζπλνιηθή ξεπζηφηεηα, θαζψο 

απνδηνξγαλψλεηαη ε νκαιή εμππεξέηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηνπο.  

Ζ δπλαηφηεηα εμάιεηςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο είλαη έλαο κεραληζκφο δηαζθάιηζεο 

ηεο ξεπζηφηεηαο θαη εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ αιιά θαη ε ζπκβνιή ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο. Ωζηφζν θάπνηνη εξεπλεηέο φπσο ν Wallace θαη Kareken ακθηζβεηνχλ ην 

κέηξν ηεο εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ σο ιχζε ζην πξφβιεκα.  

Ζ δεχηεξε βαζηθή αηηία ησλ εξεπλεηψλ είλαη ηα πξαγκαηηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ηξαπεδψλ φπσο ηα θαζαξά θέξδε θαη νη ρξεκαηνξξνέο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ θαζνδηθή θάζε ελφο νηθνλνκηθνχ θχθινπ ηα παξαπάλσ κεγέζε 

ρεηξνηεξεχνπλ θαη πξνθαινχλ θξίζε. Έλα αξλεηηθφ πιήγκα ζηα κεγέζε απηά φπσο 

αχμεζε ησλ πησρεχζεσλ ησλ εηαηξηψλ, ε πηψζε αμηψλ, πνπ έρνπλ ζην ραξηνθπιάθην 

ηνπο νη ηξάπεδεο, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απαξρή ηεο θξίζεο. Αλ πξνζζέζνπκε ζηηο 

παξαπάλσ δχν βαζηθέο αηηίεο ηα επξήκαηα ησλ Damme θαη Carlsson (1993), νη νπνίνη 

εηζάγνπλ ηελ αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε γηα ηα πξαγκαηηθά κεγέζε ησλ ηξαπεδψλ 

νδεγνχκαζηε ζε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πεγήο ηεο θξίζεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη αλαιχζεηο ησλ θξίζεσλ δείρλνπλ φηη απηέο εθδειψλνληαη ζπρλφηεξα  

ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ κεγεζψλ. Καη δπζηπρψο φπσο έρνπλ δείμεη θαη νη πην πξφζθαηεο 

θξίζεηο ζηηο αζηαηηθέο θαη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο νη ζαθείο εγγπήζεηο ησλ θαηαζέζεσλ πνπ 

δφζεθαλ δελ ήηαλ αξθεηέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα.  

 

1.4. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΡΗΖ 

Κη ελψ θαηλνκεληθά θξίζε μεθίλεζε απφ ηελ αγνξά ησλ ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ κηα ζεηξά παξαγφλησλ δεκηνχξγεζαλ ην πεξηβάιινλ γηα ην μέζπαζκα ηεο 

θξίζεο. πσο ηνλίζηεθε θαη ζηελ εηζαγσγή απφ ην 2000 ε Κίλα αιιά θαη νη αξαβηθέο 

ρψξεο πνπ παξάγνπλ πεηξέιαην εκθαλίδνπλ ζπζζσξεκέλα πιενλάζκαηα ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Σελ ίδηα φκσο πεξίνδν νη ΖΠΑ εκθαλίδνπλ ηα κεγαιχηεξα 

ειιείκκαηα. Έηζη νη πξψηεο ρψξεο βξίζθνπλ δηέμνδν ζε ρψξεο κε ειιείκκαηα φπσο νη 
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ΖΠΑ θαη θπζηθά κε φξνπο αιιά θαη κε ηφθνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο. Οη 

ρψξεο πνπ εκθαλίδνληαη πιενλαζκαηηθέο επελδχνπλ ηα επηπιένλ θεθάιαηά ηνπο ζε αμίεο 

ρσξίο θίλδπλν θαη ειέγρνπλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηνπο ηζνηηκίεο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ. Αλ 

πξνζέμεη θαλείο ην κέγεζνο απηψλ ησλ επελδχζεσλ ηα έηε 2007 θαη 2008 ζα παξαηεξήζεη 

φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ακεξηθαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ είλαη ζηελ θαηνρή 

μέλσλ. Έηζη ηα επηηφθηα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ κεηψλνληαη ζεκαληηθά γεγνλφο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ θαη ραιάξσζε ησλ θαλφλσλ πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πηζηψζεσλ απηψλ δηνρεηεχζεθε ζηελ αγνξά ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, κε επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ αθηλήησλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ. Οη επελδπηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο αλαδήηεζαλ ηξφπνπο αχμεζεο ησλ απνδφζεσλ 

ηνπο ελψ δεκηνπξγήζεθαλ λέα ρξεφγξαθα πνπ πξφζθεξαλ κεγάιε απφδνζε γηα κηθξφ 

ζρεηηθά θίλδπλν θαη νη ηξάπεδεο άξρηζαλ λα ρνξεγνχλ λέα δάλεηα, ηα νπνία ηα 

κεηαπσινχζαλ ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηηηινπνηήζεσλ. Καηά ηε δεθαεηία 1997 έσο θαη ην 

2007 πεληαπιαζηάζηεθε ε αμία ησλ ηηηινπνηήζεσλ (2007: 2,5 ηξηο δνιάξηα). Σα δάλεηα 

απηά κπνξνχζαλ λα αζθαιηζηνχλ γηα θίλδπλν αζέηεζεο κε ηα ιεγφκελα CDS ( Credit 

Default Swaps), ηα νπνία ηελ ίδηα πεξίνδν αγγίδνπλ ηα 60 ηξηο δνιάξηα σο πξνο ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ησλ αζθαιηζκέλσλ αμηψλ.  

ια ηα παξαπάλσ κέηξα παξαηεξνχκε φηη παξνπζηάδνπλ έλα ραιαξό 

θαλνληζηηθό πιαίζην θαζψο νη ηηηινπνηήζεηο μεπεξλνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα φξηα 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Οη νίθνη αμηνιφγεζεο επηδφζεθαλ ζε 

αμηνινγήζεηο γηα ηηο ηηηινπνηήζεηο απηέο ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςελ ην ζεκαληηθφ 

γεγνλφο ηεο επθαηξίαο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ νη ηξάπεδεο λα απνκαθξχλνπλ ηα 

αλεπηζχκεηα δάλεηα απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο  θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα αγνξάδνπλ ζε 

δηαθνξεηηθή ηηκή αιιά κε πςειφηεξε αμηνιφγεζε. Ζ εκπινθή ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο 

εληείλεηαη, θαζψο παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζηελ εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ 

κέζσ ησλ ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο πνπ εθηεινχλ, γεγνλφο  πνπ αλακθίβνια δείρλεη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο Σξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ απμεκέλε δήηεζε ηεο 

αγνξάο γηα ηηηινπνηήζεηο. 

  Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη ηα θεξδνζθνπηθά 

ακνηβαία θεθάιαηα επηδίδνληαη ζηελ αγνξά ησλ λέσλ ηηηινπνηεκέλσλ πξντφλησλ κε 

πςειέο απνδφζεηο θαη ρακειφ εθηηκψκελν θίλδπλν ζχκθσλα κε ηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο. Μάιηζηα νη ηξάπεδεο απμάλνπλ ηε κφριεπζε ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αγνξάζνπλ ην κέγηζην απφ ηα λέα πξντφληα, δαλεηδφκελεο κέζσ REPOS ( ζπκβνιαίσλ 

επαλαγνξάο), παξέρνληαο σο ελέρπξν δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ αιιά ζε κνξθή πςειψλ 
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αμηνινγήζεσλ. Έηζη παξαηεξείηαη ην παξάδνμν ην βξαρππξφζεζκν ρξένο κε ελέρπξν 

ρξεφγξαθα-ηίηινπο ακθίβνιεο πξαγκαηηθήο αμίαο λα ρξεκαηνδνηεί επελδχζεηο ηεο ίδηαο  

ακθίβνιεο πξαγκαηηθήο αμίαο. Δίλαη εχινγν απηή ε πιαζκαηηθή θαηάζηαζε λα κελ 

κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα πάληα κε αλαπφθεπθην απνηέιεζκα θάπνηα ζηηγκή ην 

πξνβιεκαηηθφ απηφ ζχζηεκα λα θαηαξξεχζεη, πνπ είλαη θαη ε θπζηθή εμέιημή ηνπ.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΖΠΑ 

2.1.1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

Μεηά ηε κεγάιε χθεζε ηνπ 1930 νη ΖΠΑ δεκηνπξγήζεθε ν νκνζπνλδηαθφο 

νξγαληζκφο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (FNMA) ή Fannie Mae, πνπ είρε σο ζθνπφ ηελ αγνξά, 

ηελ ηηηινπνίεζε θαη εγγχεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ινηπψλ 

νξγαληζκψλ δαλεηνδφηεζεο παξέρνληαο εμαζθάιηζε ζηα θεθάιαηα πνπ ζα δίδνληαλ ζε 

αγνξαζηέο θαηνηθηψλ. Σν 1968 ν FNMA κεηαηξέπεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζε 

πνιπκεηνρηθή εηαηξία θαη βγαίλεη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ελψ ηε ζέζε ηνπ 

παίξλεη ν GNMA ή Ginnie Mae, ελψ δπν ρξφληα αξγφηεξα δεκηνπξγείηαη ν αληαγσληζηήο 

ηνπ Fannie Mae, ν ιεγφκελνο Freddie Mac, ν νπνίνο έρεη σο ζθνπφ ηελ αγνξά δαλείσλ 

θαη ηελ κεηαπψιεζή ηνπο  ζε νκαδνπνηεκέλα ρξεφγξαθα ζηε δεπηεξνγελή αγνξά ζε 

επελδπηέο. Έηζη ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ζηεξίδεη ηνπο δπν απηνχο νξγαληζκνχο 

εληείλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, φπνπ έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη 

ηδησηηθέο εηαηξίεο γηα ηηηινπνίεζε θαη κεηαπψιεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. ηα ρξφληα 

πνπ αθνινχζεζαλ 1975-1989 νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ελζαξξχλνπλ ηελ παξνρή 

πίζησζεο γηα αγνξά θαηνηθίαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. Μάιηζηα ην 1977 ςεθίδεηαη 

λνκνζεζία πνπ πξνηξέπεη ηηο ηξάπεδεο λα θαιχπηνπλ ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο αθφκα θαη 

φζσλ ην εηζφδεκά ηνπο είλαη θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη παξαθάκπηνληαη 

ζε απηφ ην ζεκείν βαζηθνί φξνη ρνξήγεζεο δαλείσλ αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ. Σν 1986 θαηαξγείηαη ν θαλνληζκφο Q πνπ έζεηε φξην ζηα 

επηηφθηα θαηαζέζεσλ ελψ παξάιιεια κηα  θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε ην ίδην έηνο 

απαιιάζζεη ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο απφ ην θφξν γηα δφζεηο ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ, αθνχ απηέο εθπίπηνπλ απφ ην εηζφδεκα. Σν απνηέιεζκα είλαη ε ζηξνθή ησλ 

θαηαζεηψλ ζε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πνπ επελδχνπλ ζε βξαρππξφζεζκεο 
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αμίεο κε άκεζε πξφζβαζε ησλ θαηαζεηψλ. Οη ηξάπεδεο έηζη ζπλαγσλίδνληαη ηα ηδξχκαηα 

απηά πξνζθέξνληαο επηηφθηα πςειφηεξα γηα πξνζέιθπζε αιιά θαη παξέρνληαο 

πξφζβαζε ησλ θαηαζεηψλ ζηα θεθάιαηά ηνπο αλά πάζα ζηηγκή. Οη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ 

παίξλνπλ λέα ζηεγαζηηθά θαη επηζθεπαζηηθά δάλεηα γηα λα απνπιεξψζνπλ ηα 

θαηαλαισηηθά ηνπο ιφγσ θνξνινγίαο θαη νδεγνχκαζηε ζε κηα εθηφμεπζε ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ δεθαπιαζηάζηεθε κέζα ζε 15 ρξφληα(1975-2000) αγγίδνληαο 

ην 2000 πεξίπνπ ηα 7 ηξηο δνιάξηα. 

Ζ πεξηγξαθή ηεο πξνεγνχκελεο θαηάζηαζεο δείρλεη κία κεγάιε απειεπζέξσζε 

ησλ ηξαπεδψλ θαη κάιηζηα αλεμέιεγθηε πνπ ζπληειεί θαη ζην κεγάιν άλνηγκα ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ νιφθιεξνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ίδηα πνιηηηθή 

παξνρήο πηζηψζεσλ ρσξίο εμαζθαιίζεηο θαη αχμεζεο ηεο εγθξηζηκφηεηαο ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ  αθνινπζήζεθε θαη ηα επφκελα ρξφληα  θηάλνληαο ην 2007 ην 

ζχλνιν ησλ δαλείσλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ λα αγγίδεη ηα 1,3 ηξηο δνιάξηα γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη νη δαλεηνιήπηεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ λα ιακβάλνπλ κεγάιν κέξνο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ δαλείσλ. Σν 1997 έλα λέν θνξνινγηθφ κέηξν κείσζεο ηνπ θεθαιηθνχ 

θφξνπ νδεγεί ηηο νηθνγέλεηεο ζε ελδηαθέξνλ απφθηεζεο δεχηεξεο θαηνηθίαο, ελψ ην 1999 

ε θαηάξγεζε ηεο πξάμεο Glass-Steagall επηηξέπεη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα 

κεγαιψζνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο απμάλνληαο ηα κεγέζε ησλ αμηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη 

θαη επελδχνπλ. Δίλαη ε ίδηα πεξίνδνο πνπ εθηπιίζζεηαη θαη ε αλάπηπμε ηεο θνχζθαο ηνπ 

ρξεκαηηζηήξην παγθνζκίσο. Λφγσ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο θξίζεο ηα επηηφθηα απφ 6,5%ην 

2000 πέθηνπλ ζην παξεκβαηηθφ πνζνζηφ ηνπ 3,75% ην 2001. Ζ FED ιφγσ ησλ 

γεγνλφησλ ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ξίρλεη θαη άιιν ην επηηφθην ζε πξσηνθαλή επίπεδν ηνπ 

1% ην 2003, ε ζπλνιηθή απνηακίεπζε κεηψλεηαη ελψ νη θαηαζέηεο επηδίδνληαη ζε 

αλαδήηεζε ηνπνζεηήζεσλ ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Σν 2005 νη ΖΠΑ δαλείδνληαη ρξήκαηα 

απφ άιιεο ρψξεο γηα λα επελδχζνπλ θεξδνζθνπηθά. Σν 2004 αλζίδεη ε αγνξά ησλ 

αζθαιίζηξσλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ CDS ε νπνία απφ 1 ηξηο πνπ ήηαλ ην 1999 θηάλεη ζηα 

40 ηξηο ην 2008. πλέπεηα ηεο απμεκέλεο ξεπζηφηεηαο πνπ έρεη δηνρεηεπζεί ζηελ αγνξά 

είλαη ε εθηφμεπζε ζηα χςε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ. κσο ε Fed αληηιακβάλνληαο ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο πιένλ ζπκκεηερφλησλ αλάιεςεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ νδεγείηαη ζηα κεδεληθά επηηφθηα ην 2009 κε ελέζεηο ξεπζηφηεηαο. Ζ αγνξά 

θαηνηθίαο πιένλ απφ ην 2004 γίλεηαη γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο ζε φιν θαη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ. 

Καη ελψ ζα πεξίκελε θαλείο θάπνηα αιιαγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαζψο ηα 

πξνβιήκαηα έρνπλ ήδε αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη ην εμήο παξάδνμν ζπκβαίλεη. Οη 
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ηξάπεδεο θαη ηα ινηπά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δεκηνπξγνχλ αλεμέιεγθηα 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο δαλείσλ θαη έηζη ην 2007 ην 40% ησλ 

δαλείσλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ λα παξέρνληαη κέζσ απηψλ. χκθσλα κε ηνπο New York 

Times 20/07/2007, πνιιέο απφ ηηο αμίεο πνπ πσιήζεθαλ είραλ εζθαικέλα δνζεί πςειέο 

αμηνινγήζεηο απφ ηνπο γλσζηνχο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο επέλδπζε. Σελ ίδηα πεξίνδν ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

αθηλήησλ επηβξαδχλεηαη ζεκαληηθά θαη νη πξψηεο πησρεχζεηο ηδξπκάησλ πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή ελππφζεθσλ δαλείσλ ιακβάλνπλ ρψξα ελψ παξάιιεια νη 

ηηκέο ησλ αθηλήησλ παξνπζηάδνπλ πηψζε. Σνλ ίδην ρξφλν ε Freddie Mac δέρεηαη 

πξφζηηκν 3,8 εθ. $ γηα παξάλνκε ρξεκαηνδφηεζε ζε εθζηξαηείεο πνιηηηθψλ γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηα δηαπιεθφκελα ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ. Σνλ Μάην  ηνπ 2007 ε Moody‟s 

αλαθνηλψλεη ηελ επαλαμηνιφγεζε νξηζκέλσλ ηηηινπνηεκέλσλ αμηψλ πνιηηηθή πνπ 

εθαξκφδεηαη δηαξθψο απφ ηφηε θαη απφ ηελ Standard & Poor‟s αιιά θαη απφ ηελ Fitch. 

Σν ίδην έηνο ε θξίζε ρηππά θαη ηελ  Δπξψπε φπνπ κηα γεξκαληθή ηξάπεδα ε ΗΒΚ 

αδπλαηεί λα αλαρξεκαηνδνηήζεη έλα βξαρππξφζεζκν ρξένο. Αιιά θαη ε κεηξηθή ηξάπεδα 

απηήο ρξεζηκνπνηεί έλα παθέην 3 δηο € γηα λα δηαζσζεί απφ άιιεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο 

ηξάπεδεο ηεο Γεξκαλίαο. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη φηη ε αγνξά γηα αμίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ρξεκαηνξξνέο δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ κε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα 

παξνπζηάδεη θάκςε. Σν θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ν δείθηεο Down Jones παξνπζηάδεη 

ηζηνξηθφ θιείζηκν (πάλσ απφ 14.000 κνλάδεο) αλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά ησλ 

ζηεγαζηηθψλ είλαη εκθαλή.  

ηε ζπλέρεηα  ε Fed παξεκβαίλεη ζην ζχζηεκα μαλά παξέρνληαο ξεπζηφηεηα 100 

δηο αιιά δελ επηιχεη ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ είλαη πνιιαπιά θαη ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2007 γηα πξψηε θνξά  κηα γαιιηθή ηξάπεδα απαγνξεχεη ηηο εμαγνξέο ζε 3 επελδπηηθά 

θεθάιαηα θεξδνζθνπηθήο θχζεο ιφγσ αδπλακίαο νξζήο απνηίκεζεο θαη κεησκέλεο 

ξεπζηφηεηαο. Έηζη επεκβαίλεη θαη ε ΔΚΣ παξέρνληαο 95 δηο € αιιά ηελ επφκελε εκέξα 

έρνπκε παγθνζκίσο παξέκβαζε φισλ ησλ ηξαπεδψλ κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ ηξάπεδα ηεο 

Ηαπσλίαο λα ζπλεηζθέξεη 1 ηξηο γηελ. Ζ πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ ηεο Αγγιίαο ήηαλ ε 

πξνζέιθπζε ξεπζηφηεηαο κε αξθεηά πςειφ επηηφθην ηεο ηάμεο πεξίπνπ 6,8% ελψ 

παξάιιεια δηάρπηε ήηαλ ε αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηνχζε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ αμηψλ 

πνπ έθξπβαλ νη ηζνινγηζκνί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη εκπφδηδε ην κεηαμχ 

ηνπο δαλεηζκφ. Σν επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ε Fed κεηψλεη ην παξεκβαηηθφ επηηφθην 

ζην 4,75% ελψ ε αγγιηθή ηξάπεδα Northern Rock αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεκα 

ξεπζηφηεηαο θαη ε ειβεηηθή επελδπηηθή ηξάπεδα UBS εκθαλίδεη ζεκαληηθέο απψιεηεο. Ζ 
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Merrill Lynch ζεκεηψλεη δεκίεο δηπιάζηεο ζρεδφλ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο κε ηελ 

αλακελφκελε ππνβάζκηζε ηεο απφ ηελ S&P. H Fed εμαθνινπζεί λα κεηψλεη ην επηηφθην 

ζην 4,5% θαη αξγφηεξα ζην 4,25% θαη μαλαπξνζθέξεη ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά. Σν 

αμηνζεκείσην είλαη φηη εθδίδεη πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο TAF κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

ηξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα δαλείδνληαη αλψλπκα ρξεζηκνπνηψληαο γηα αζθάιηζηξα 

δηάθνξεο αμίεο αθφκα θαη απηέο πνπ βαζίδνληαη ζε ζηεγαζηηθά δάλεηα. Με βάζε ζηνηρεία 

ηνπ International Monetary Fund (IMF) απφ ηα ηέιε ηνπ 2007 εψο θαη ηα κέζα ηνπ 2008 

νη ζπλνιηθέο απψιεηεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ππνινγίδνληαη παγθνζκίσο 

ζηα 193 δηο δνιάξηα, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν θεθάιαηα θξαηψλ επελδχνπλ 41 δηο $ ζε 

κεηνρέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ έλα ζχλνιν 105 δηο $.   

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 ν δείθηεο Dow Jones μεθηλά κε απψιεηεο 12.000 κνλάδεο 

ελψ νη πσιήζεηο ησλ θαηνηθηψλ πέθηνπλ ζπλερψο. Παξάιιεια αθκάδνπλ νη εηαηξίεο πνπ 

αζθαιίδνπλ έλαληη ρξενθνπίαο δνκεκέλα πξντφληα αιιά θαη αμίεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζηεγαζηηθά δάλεηα. Αθνινπζεί ε ππνβάζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο απηψλ πνπ ππνινγίδεηαη 

ζε ζχλνιν αμηψλ νκνιφγσλ θαη ρξενγξάθσλ πάλσ απφ 2 ηξηο δνιάξηα. ηηο 22 

Ηαλνπαξίνπ ηα ρξεκαηηζηήξηα ζηηο αζηαηηθέο αγνξέο πέθηνπλ θαηά 15% θαη αθνινπζνχλ 

Δπξψπε θαη Ηαπσλία κε πηψζε 5%. Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ηα 

ιεγφκελα futures ησλ Dow Jones θαη Nasdaq,  εκθαλίδνπλ άλνηγκα 6% ρακειφηεξα ελψ ε 

Fed απνθαζίδεη επηπιένλ κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ζην 3,5% θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 3%. Σνλ 

Μάξηην ε πηψζε ησλ κεηνρψλ ζπλερίδεηαη θαη νη αγνξέο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δέρνληαη 

πίεζε ελψ έλα θεξδνζθνπηθφ ακνηβαίν θεθάιαην πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ επελδπκέλν 

ζε θξαηηθά νκφινγα ησλ Fannie Mae θαη Freddie Mac θεξχζζεη πηψρεπζε, 

αλαγθάδνληαο ηνπο πηζησηέο  λα ηα θαηάζρνπλ θαη λα ηα πσινχλ πηέδνληαο επηπιένλ ηελ 

αγνξά ρξενγξάθσλ. Μηα ηξάπεδα ε Bear Stearns κε κεγάιε έθζεζε ζην ακνηβαίν απηφ 

θεθάιαην αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη ζεσξεί φηη έρεη δερηεί 

επίζεζε απφ ηελ Goldman Sachs κέζσ παξάλνκσλ ελεξγεηψλ. Μάιηζηα εκθαλίδεη λα 

ράλεη ε κεηνρή ηεο ζε πνζνζηφ 50% θαη επεηδή έρεη αλνηρηέο ζπλαιιαγέο θαη κε άιιεο 

ηξάπεδεο ε Fed παξεκβαίλεη γηα λα αθνινπζήζεη ε πψιεζε ηεο ζε ρακειή ηηκή ζηελ JP 

Morgan. H Fed κεηψλεη πεξεηαίξσ ην επηηφθην ζην 3,25 % θαη γηα πξψηε θνξά επηηξέπεη 

ζηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο λα δαλείδνληαη απεπζείαο απφ απηήλ.  

Ζ Merrill Lynch ζεκεηψλεη ζεκαληηθέο δεκίεο απφ ην 2007 κε απνθνξχθσζε ην 

θαινθαίξη ηνπ 2008 ελψ ε κεηνρή ηεο δείρλεη ζεκάδηα θαηάξξεπζεο κε ζχλνιν δεκίαο 

πάλσ απφ 50 δηο εμαηηίαο ηεο θξίζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε εμαγνξά ηεο απφ ηελ Bank 

of America θαη κάιηζηα θάησ απφ ηελ πίεζε ζηειερψλ ηεο Fed αιιά θαη ηνπ 
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ακεξηθαληθνχ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ. Ζ Lehman Brothers ήηαλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο ζε ηηηινπνηεκέλεο αμίεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη ζαθψο 

επεξεαδφκελε απφ ηελ θξίζε έθηαζε ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2008 λα ράλεη ζε πνζνζηφ 

73% ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο. Ζ πξνζπάζεηα δηάζσζεο ηεο απφ ηελ Barclay‟s θαη ηελ 

Bank of America κέζσ εμαγνξάο απέηπρε επεηδή ε Fed αξλήζεθε λα δψζεη εγγπήζεηο. 

Έηζη ε ηξάπεδα νδεγήζεθε ζε πηψρεπζε. Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πησρεχζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία. 

Αλάινγε κε ηε Lehman Brothers ήηαλ θαη ε θαηάζηαζε ζηελ American Insurance Group, 

κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ είρε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αγνξά CDS. Με ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο απφ ηελ S&P δέρηεθε ηζρπξή πίεζε ε κεηνρή ηεο. Ωζηφζν ε Fed 

παξελέβε γηα λα ηε δηαζψζεη παξέρνληαο 77,8 δηο $.  

Μέρξη ην ηέινπο ηνπ 2008 ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ πξνζπαζεί λα επαλαθέξεη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα. 

Πξνζθέξεη κάιηζηα κέζσ ελφο απφ απηά λα ρξεκαηνδνηήζεη 700 δηο δνιάξηα γηα λα 

επαλαγνξάζεη ηα ιεγφκελα πξνβιεκαηηθά «ηνμηθά» απφβιεηα ησλ ηξαπεδψλ. Ωζηφζν ε 

θξίζε εμαπιψλεηαη ζηελ Δπξψπε θαη ν δείθηεο Dow Jones ζεκεηψλεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο ηελ κεγαιχηεξε χθεζε. πλερίδνληαο ηελ ίδηα πνιηηηθή ε Fed ζπλερίδεη λα 

παξέρεη ξεπζηφηεηα αθφκα θαη ζε κε ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη λέα δάλεηα 

ζε ηξάπεδεο 900δηο $. Οη επελδπηέο επηδίδνληαη δηαξθψο ζε απφζπξζε ησλ θεθαιαίσλ 

ηνπο ειεθηξνληθά γεγνλφο πνπ εληείλεη ην πξφβιεκα θαη θηάλνπκε ζηα ηέιε ηνπ 2008 λα 

αλαθνηλψλνληαη κεδεληθά επηηφθηα κεηαμχ 0-0,25% Ζ θξίζε ζηηο κεηνρέο ζπλερίδεηαη θαη 

ην 2009 κε θάπνηα ζεκάδηα αλάθακςεο ηνλ Μάξηην. χκθσλα κε ηνλ Stephen 

Schwarzman ε θξίζε εθηηκάηαη λα έρεη εμαιείςεη πνζνζηφ 40% ηνπ παγθφζκηνπ πινχηνπ. 

Οη αγνξέο φκσο εμαθνινπζνχλ λα δπζιεηηνπξγνχλ θαη ε ξεπζηφηεηα λα κεηψλεηαη. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ε ΔΚΣ γηα πξψηε θνξά δειψλεη φηη είλαη δηαηεζεηκέλε λα παξέρεη 

ξεπζηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο 442 δηο € κε κνξθή δαλείσλ ελφο έηνπο γηα λα 

ηνλψζεη ηε ξεπζηφηεηα ζην ζχζηεκα. 

 

Πεγή ΔΚΣ, Statistical Data Warehouse 
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Απφ ην 3
ν
 ηεηξάκελν ηνπ 2007 θαη έπεηηα, ε παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη ππνζηεί κεγάιν 

πιήγκα, ην νπνίν εκθάληζε ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ νηθνλνκία ησλ Ζ.Π.Α. θαη επεθηάζεθε ζηνλ 

ππφινηπν θφζκν ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Δηδήζεηο πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ παγθφζκηα γλψκε, ήηαλ ρσξίο ακθηβνιία ηα 

αθφινπζα: Σν αίηεκα πξνζηαζίαο απφ ρξενθνπία πνπ ππέβαιαλ νη κεγαιχηεξνη νίθνη 

δηαρείξηζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε New Century Financial 

Corporation, ε θξαηηθνπνίεζε ησλ Fannie Mae θαη Freddie Mac (κε ραξηνθπιάθηα πνπ 

θηάλνπλ ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ Ζ.Π.Α, χςνπο 12 ηξηο δνιάξηα, ε 

ξεπζηνπνίεζε ηεο Lehman Brothers (κε χςνο ελεξγεηηθνχ 700 δηο δνιάξηα), ε 

ζπγρψλεπζε ηεο Merrill Lynch απφ ηελ Bank of America, ε απφθηεζε ειέγρνπ ηεο 

American International Group, απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα (FED). Παξάιιεια 

εηδήζεηο γηα δηαθζνξά θαη ζθάλδαια ζπγθιφληδαλ ηε θνηλή γλψκε, φπσο ε θαηεγνξία 

ζηνλ Bernard Madoff (πξψελ πξνέδξνπ ηνπ Nasdaq) φηη θαηαρξάζηεθε 65 δηο δνιάξηα. Ζ 

ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ ρξενθνπηψλ απηήο ηεο πεξηφδνπ ζηηο Ζ.Π.Α. μεπεξλά θαηά πνιχ 

αλάινγεο ηνπ παξειζφληνο. πλνιηθά, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εηψλ 2008-2009, 

πεξηζζφηεξεο απφ 125 ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί πησρεχζαλ, κε 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πςεινηέξα απφ 1 ηξηο δνιάξηα.  

χκθσλα κε επηθαλείο κειεηεηέο, ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ Ζ.Π.Α. ήηαλ ζε έλα 

κεγάιν βαζκφ αλακελφκελε απφ κηα ζεηξά κε ειεγρφκελσλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

«ζπλσκφηεζαλ» γηα ηε δεκηνπξγία ηεο «θνχζθαο» ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη Bernanke (2009a, b), Greenspan (2010), Henry Paulson, Christina 

Romer (2009) and Rubin (2010), δηαπηζηψλνπλ φηη ε αζξφα εηζαγσγή θεθαιαίσλ ζηελ 

νηθνλνκία ησλ Ζ.Π.Α. είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ππξνδφηεζε κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ηε ιήςε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ηελ ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ standards 

γηα ηε ρνξήγεζε ηνπο θαη ηελ αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηλνηνκηψλ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ κηα έθξεμε πηζηψζεσλ. χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ε θξίζε ήηαλ 

απνηέιεζκα αηπρεκάησλ θαη αξλεηηθψλ ζπγθπξηψλ, κηαο θαηάζηαζεο πνπ δχζθνια ζα 

κπνξνχζε λα ειεγρζεί θαη λα πεξηνξηζηεί.  Απηή ε άπνςε πξνθαλψο είλαη αλεπαξθήο λα 

εμεγήζεη ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε θαη βεβαίσο απνξξίπηεη ηε 

ρξεζηκφηεηα ιήςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλακνξθψζεσλ γηα ηελ απνθπγή παξφκνησλ 

θξίζεσλ ζην κέιινλ.  

χκθσλα κε κηα άιιε άπνςε, ε θξίζε δεκηνπξγήζεθε απφ ιαλζαζκέλεο 

πνιηηηθέο. χκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε, ε Οκνζπνλδηαθή ηξάπεδα  (Fed), ε Δπηηξνπή 

Μεηνρψλ θαη πλαιιαγψλ (Securities Exchange Commission, SEC), ην Κνγθξέζν, θαη νη 
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ππφινηπνη ξπζκηζηηθνί νξγαληζκνί ησλ Ζ.Π.Α., ελζσκάησζαλ πνιηηηθέο νη νπνίεο 

ππέζαιςαλ ην ππεξβνιηθφ ξίζθν, ην νπνίν νδήγεζε ζηε θαηάξξεπζε ηνπ πηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.   

 

2.1.2. ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ 

 

Α. Ζ αβεβαηόηεηα πνπ επηθξαηνχζε ζηηο ηξάπεδεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ησλ δηαθφξσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζπληέιεζε ζεκαληηθά ζηε κείσζε 

ηεο ξεπζηφηεηαο απφ φιν ην ζχζηεκα αθνχ ν κεηαμχ ηνπο δαλεηζκφο ήηαλ ακθίβνινο.  

Δίλαη γλσζηφ φηη νη ηξάπεδεο κέζσ ησλ ζπκθσληψλ επαλαγνξάο (repos) επσθεινχληαη 

ηνπ βξαρππξφζεζκνπ απηνχ δαλεηζκνχ απνθηψληαο ξεπζηφηεηα βξαρππξφζεζκα ζε 

πξνλνκηαθφ επηηφθην, κε εγγχεζε ηελ ππνθεηκεληθή αμία πνπ πσιείηαη θαη 

μαλαγνξάδεηαη. Σν επηηφθην απηφ ξπζκίδεηαη απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο.  

Β. Δθηφο ησλ ζπκθσληψλ επαλαγνξάο νη ηξάπεδεο δαλείδνληαη ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά ρσξίο εγγπήζεηο. ηελ αγνξά απηή επηθξαηνχλ ηα επηηφθηα Libor θαη παίξλνληαο ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Libor θαη ηνπ επηηνθίνπ ρσξίο θίλδπλν κπνξνχκε λα εθηηκνχκε ηελ 

ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά θαη ηε δηάζεζε γηα αλάιεςε θηλδχλνπ. Ζ αβεβαηόηεηα θαη ε 

έιιεηςε ξεπζηόηεηαο κε ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο νδήγεζαλ ηηο ηξάπεδεο ζε πνιηηηθέο 

πςειψλ επηηνθίσλ γηα δάλεηα ρσξίο εμαζθαιίζεηο ελψ ε ηάζε πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα 

αγνξά «αζθαιψλ» θξαηηθψλ νκνιφγσλ είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο  απφδνζήο 

ηνπο, απμάλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηε δηαθνξά κεηαμχ επηηνθίνπ ρσξίο θίλδπλν θαη Libor. 

Γ. ηαλ αξρίδεη ε θξίζε ε αλεζπρία ησλ θπβεξλήζεσλ ζηξέθεηαη ζηελ αζθάιεηα 

ησλ απνηακηεύζεσλ ησλ ηδησηώλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ κε θξαηηθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ αλεζπρία εληείλεηαη γηα ηηο αμίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. πλήζσο νη θπβεξλήζεηο 

πξνβαίλνπλ ζε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο κε εηδηθέο δαλεηνδνηήζεηο αιιά θαη παξέρνπλ 

άκεζεο θαη έκεζζεο εγγπήζεηο. Απηφ έθαλε θαη ε Fed. Αλ ρξεηαζηεί κάιηζηα 

παξαηεξνχκε θαη ην θαηλφκελν ησλ θξαηηθνπνηήζεσλ σο ηειηθφ ζηάδην ζσηεξίαο απηψλ 

ησλ ηδξπκάησλ. 

Γ. Σα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θξίζεο επεξεάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Σίζεηαη θαηά ζπλέπεηα ην 

ζέκα ηνπ εζηθνύ θηλδύλνπ αθνχ παξαγσγηθέο δπλάκεηο εγθαηαιείπνπλ ηκήκαηα ηεο 

νηθνλνκίαο πνπ δελ ιακβάλνπλ εγγπήζεηο θαη πφξνη δαπαλψληαη ζε θαηεχζπλζε αβέβαηε 
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γηα ηελ έθβαζε ηεο θαηάζηαζεο. Ζ θχζε ησλ αγνξψλ θξίλεηαη αζηαζήο, ιφγσ ηεο 

χπαξμεο ηνπ θηλδχλνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί εκπφδην ζηελ νξζή θαη βέιηηζηε θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ.  

Δ. Ζ θξίζε έρεη πνιιαπιαζηαζηηθό αληίθηππν ζε φιε ηελ θνηλσλία. Ζ 

θαηάξξεπζε ελφο κεγάινπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ,  κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην θαηλφκελν «ληόκηλν» θαη λα 

ζπκπαξαζχξεη φια ηα ππφινηπα  ηδξχκαηα επεξεάδνληαο ηε ζπλνιηθή ξεπζηφηεηα κηαο 

νηθνλνκίαο επεξεάδνληαο ηελ  παξαγσγή, ηελ απαζρφιεζε, ηηο επελδχζεηο, ην εηζφδεκα 

πξνο πάζα θαηεχζπλζε ε θξίζε εμαπισζεί. Σα κέηξα πνπ ζα παίξλνληαη έρνπλ σο ζηφρν 

λα κεηψζνπλ ηηο επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1. AITIA & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ OIKONOMIKH ΚΡΗΖ 

3.1.1. Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο ηηηινπνίεζεο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ (securitization). 

 

Ζ κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ, ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δεκηνχξγεζε κηα ηεξάζηηα αχμεζε ζηηο 

ρνξεγήζεηο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ηδηαίηεξα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο κε 

ρξεκαηνδφηεζε κέρξη θαη ηνπ 120% ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ αιιά θαη δαλεηζκφ πνιηηψλ 

πνπ δελ δηέζεηαλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα λα δαλεηνδνηεζνχλ. 

 

  

Πεγή Federal Reserve 

 

ινη πίζηεπαλ φηη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα επεθηείλνληαλ ζπλερψο θαη ε 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ζα ήηαλ ην πξσηαξρηθφ ζηνηρείν αλφδνπ ηεο Οηθνλνκίαο ησλ 
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Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο .Οη ζθέςεηο απηέο δηαηππψλνληαλ απφ ηα πιένλ έγθπξα 

ζηειέρε, φπσο ηνλ Πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ (Federal Reserve) 

Άιαλ Κξίζκαλ. Ζ Federal Reserve είλαη ε αλεμάξηεηε αξρή ηνπ θξάηνπο θαη είλαη 

ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν νινθιήξνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν νη εκπνξηθέο Σξάπεδεο ρνξήγεζαλ αξρηθά ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε κεγάιν 

αξηζκφ πειαηψλ, βνεζνχκελεο απφ ηα ρακειά επηηφθηα θαη ηελ ηεξάζηηα επέθηαζε ηεο 

νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε αλαινγία ζπλήζσο, Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Σξάπεδαο πξνο  

Τπνρξεψζεηο Γαλεηνιεπηψλ 1/9 ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία επνπηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ 

θαζφξηδε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο. Οη Δκπνξηθέο 

Σξάπεδεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απμήζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο κε είζνδν κεηξεηψλ ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηνπο κεηακφξθσζαλ ηα δηάθνξα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη 

εμέδσζαλ εηαηξηθά νκόινγα (Mortgage Backed Securities – MBS). Ζ ηηηινπνίεζε 

δαλείσλ έιαβε θπξίσο ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο, δηφηη ηα ζηειέρε  ησλ ηξαπεδψλ πξνθεηκέλνπ 

λα εκθαλίζνπλ βξαρππξφζεζκα θέξδε θαη λα εηζπξάμνπλ ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά κε ηε 

κνξθή (Bonus) ρξεζηκνπνηνχζαλ απηά ηα εξγαιεία. Σα εηαηξηθά νκόινγα (ΜΒS) 

πσινχληαλ απφ ηηο Δπελδπηηθέο Σξάπεδεο (Lehman Brothers) ζε : 

1.  Ακνηβαία Κεθάιαηα, 2.  πληαμηνδνηηθά Σακεία,  3.  Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

4.  Δπελδπηηθέο Σξάπεδεο, 5.  Δκπνξηθέο Σξάπεδεο, 6. Hedge Funds 

Σν χςνο ησλ ΜBS πνπ εθδφζεθαλ ην 2007 ζηηο ΖΠΑ ήηαλ 7,3 ηξηο δνιάξηα. Οη 

ζεζκηθνί επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ γηα ηα νκφινγα πνπ θαηείραλ ζηα 

πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία αγφξαδαλ πκβφιαηα Πξνζηαζίαο Έλαληη  Κηλδχλσλ 

Υξενθνπίαο Οκνιφγσλ (Credit Default Swaps).Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά εμέδηδε ν 

αζθαιηζηηθφο θνινζζφο American International Group (AIG). Μεηά ηε ρξενθνπία φκσο 

ηεο Lehman  Brothers, αιιά θαη ηελ αδπλακία ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ λα 

επηζηξέςνπλ θεθάιαηα ζηνπο επελδπηέο νκνιφγσλ ππνρξεψζεθε ζε απνδεκηψζεηο 

ηεξαζηίσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ έλαληη ησλ ζπκβνιαίσλ CDS. Δπίζεο θηλδχλεςε κε 

ρξενθνπία κε απνηέιεζκα ε θπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο  λα ζπεχζεη 

ζε θξαηηθή βνήζεηα δηα ηεο νκνζπνλδηαθήο ηξάπεδαο (Fed) παξέρνληαο 85 δηο δνιάξηα 

θαη λα ιάβεη ηνλ έιεγρν ηνπ 80% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνινζζνχ.  

Παξάιιεια ε Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε δηακέζνπ ηεο Fed παξείρε ξεπζηφηεηα ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα χςνπο 50 δηο δνιάξηα. Ζ 4ε επελδπηηθή ηξάπεδα ησλ ΖΠΑ ε Lehman 

Brothers θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε, ελψ ηκήκαηα θαη πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία 

πνπιήζεθαλ ζηελ αγγιηθή ηξάπεδα Barclays. 
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3.1.2. Καηλνηνκίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θύζεο- Υακειόηνθα δάλεηα- Ζ πηώζε ηεο 

αμίαο ησλ θαηνηθηώλ από ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ησλ αθηλήησλ. 

 

Ζ ηεξάζηηα πξνζθνξά αθηλήησλ ζηηο ΖΠΑ, ιφγσ ησλ ρακειψλ ζηεγαζηηθψλ 

επηηνθίσλ θαη ηεο κεγάιεο ξεπζηφηεηαο πνπ πξνζέθεξαλ νη Σξάπεδεο, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο αμίαο ησλ θαηνηθηψλ. Ζ πηψζε απηή ιφγσ ππεξπξνζθνξάο 

δελ ήηαλ ζε νξηζκέλνπο θαηφρνπο αθηλήησλ ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ή 30%, αιιά ππήξρε θαη 

κεδεληθή ή αξλεηηθή θαζαξή ζέζε. Σν Μάξηην ηνπ 2008 ην 11% ησλ θαηφρσλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ή αιιηψο 11.000.000 ηδηνθηήηεο είραλ κεδεληθή ή αξλεηηθή 

θαζαξή ζέζε αθηλήηνπ θαη έηζη κελ έρνληαο θαλέλα θίλεηξν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ 

δαλείνπ, ηε ζηακαηνχζαλ. Οη θάηνρνη ησλ ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ ιφγσ απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο δελ εηζέπξαηηαλ ηφθνπο θαη θεθάιαην, κε απνηέιεζκα ηα εηαηξηθά νκφινγα 

λα ππνζηνχλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπο. 

 

 

Πεγή Bloomberg. 

 

3.1.3. Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ από ηα λνηθνθπξηά  θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο (Leverage) 

 

Σα ρακειά επηηφθηα θαη ε ππεξβάιινπζα ξεπζηφηεηα, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ, αχμεζε ππεξβνιηθά ηνλ δαλεηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κείσζε ππεξβνιηθά ηελ απνηακίεπζε. Έηζη φηαλ μέζπαζε ε 

θξίζε, ν ππεξβνιηθφο δαλεηζκφο θαζηζηνχζε απαγνξεπηηθή ηελ πεξαηηέξσ 

ρξεκαηνδφηεζε κε απνηέιεζκα πνιιέο επηρεηξήζεηο, αθφκε θαη θνινζζνί, λα νδεγεζνχλ 

ζε ρξενθνπία φπσο θαη πάξα πνιιά λνηθνθπξηά. Ζ αλαινγία Τπνρξεψζεσλ πξνο Ίδηα 
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θεθάιαηα απφ 9 πξνο 1 ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο κεηαηξάπεθε ζε 20 πξνο 1 ζηηο 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο πνπ ππήξμαλ αλάδνρνη ησλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ (MBS). 

 

 

Πεγή ΔΚΣ, Federal Reserve 

 

Ζ Fed ζε κηα πξνζπάζεηα ηεο λα αλαπηεξψζεη ηελ εζληθή νηθνλνκία έπεηηα απφ 

ηελ θαηαζηξνθή ηεο 9/11, πξνρψξεζε ζε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ ηα νπνία 

έθηαζαλ ζε ηηκέο 1,75% ην 2001 θαη 1% ην 2004, απφ 6,5% πνπ ήηαλ ην 2000. ε απηά 

ηα ρακειά επίπεδα επηηνθίσλ, πιένλ άηνκα θαη επελδπηέο, νη νπνίνη πξηλ δελ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, βξήθαλ ηελ 

επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επελδπηηθέο ηνπο επηζπκίεο. Δλψ ηα ρακειά επηηφθηα 

έθεξαλ σο έλα βαζκφ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ην νπνίν ήηαλ ε αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, παξάιιεια 

ελζάξξπλαλ ηελ αλαδήηεζε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ κε απμεκέλν ξίζθν, ηφζν απφ ηνπο 

επελδπηέο-ηδηψηεο, φζν θαη απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (Allen & Gale 2007). Ζ 

κεγάιε απηή αιιαγή έιαβε ψζεζε απφ λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ηα νπνία 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ νηθνλνκία πξφζθαηα. Πνηθηιία αζθαιεηψλ γηα ππνζήθεο ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ  (Mortgage backed securities, MBS), αλαπηχρζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ ππνζεθψλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ηηηινπνηήζεθαλ. Ζ Federal 

National Mortgage Association (Fannie Mae), ε Government National Mortgage 

Association (Ginnie Mae) θαη ε Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ αγνξά ελππφζεθσλ δαλείσλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηελ πψιεζε 

ησλ γξαπηψλ ππνζεθψλ απηψλ ησλ δαλείσλ ζε εγρψξηνπο ή μέλνπο επελδπηέο. Ο ζθνπφο 

ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαλνκήο ησλ MBS ζηε δεπηεξεχνπζα αγνξά ήηαλ ε κείσζε ηεο 

πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο θαη ε δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ. Σα MBS πνπ αθνξνχζαλ 

επηζθαιή δάλεηα είραλ, φπσο είλαη θπζηθφ, πςειφηεξα επηηφθηα, αιιά ηαπηφρξνλα ξίζθν. 
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Οη δαλεηζηέο είραλ ηε δχλακε λα πείζνπλ ηνπο δαλεηδφκελνπο φηη ηα MBS ήηαλ 

αδηάβιεηα θαη ηζρπξά. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2001-2004, ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ελππφζεθσλ δαλείσλ είρε θηάζεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα, ελψ νη πξάθηνξεο 

πιεξψλνληαλ αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο δνιάξηα γηα ηελ πψιεζε ελππφζεθσλ 

δαλείσλ. Σν κέγεζνο ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ απμήζεθε απφ 35 δηο δνιάξηα ην 1994, ζε 

100 δηο δνιάξηα. ην 2001, 700 δηο δνιάξηα ην 2006 θαη 1 ηξηο δνιάξηα ην 2007. Σα 

άλνηγκα ησλ MBS απμήζεθε απφ πεξίπνπ 2 ηξηο δνιάξηα ην 2000 ζε 4 ηξηο δνιάξηα ην 

2007. Γείθηεο δηακφξθσζεο ηηκψλ αθηλήησλ έδεημαλ παξάιιεια φηη νη ηηκέο ησλ 

αθηλήησλ απμήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα 200-2006 θαηά 125%. Ζ αχμεζε απηή 

ππξνδνηήζεθε απφ ηελ ηερλεηή αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα αθίλεηα, σο απνηέιεζκα ησλ 

θηελψλ θαη ρσξίο έιεγρν δαλείσλ πνπ ρνξεγνχζαλ νη ηξάπεδεο. Απηή ε θαηάζηαζε έθεξε 

απμεκέλν πιεζσξηζκφ.  Γηα λα ηζνξξνπήζεη ηελ θαηάζηαζε ε Fed, αχμεζε ηα επηηφθηα 

ρνξεγήζεσλ ζε επίπεδα πςειφηεξα ηνπ 5% ην 2007. Ωο απνηέιεζκα νη επηζθαιείο 

πειάηεο έλησζαλ λα ζθίγγεη ν θινηφο γχξσ ηνπο. Έηζη μεθίλεζε ν θχθινο αδπλακίαο 

πιεξσκψλ ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ.  

 

3.1.4. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο Γηεζλνύο Οηθνλνκίαο. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο είρε ζαλ απνηέιεζκα ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ μεθίλεζε απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο λα 

κεηαδνζεί ζαλ ηνμηθφ απφβιεην ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. ηα ραξηνθπιάθηα πνιιψλ 

Δπξσπατθψλ Σξαπεδψλ θαη θπξίσο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ππήξρε κεγάινο αξηζκφο 

ηνμηθψλ νκνιφγσλ πνπ δελ εμππεξεηνχληαλ, κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχζνπλ πνιιέο 

ηξάπεδεο  θαη ελψπηνλ ηνπ θηλδχλνπ ρξενθνπίαο λα δεηήζνπλ θξαηηθή ελίζρπζε. Έηζη 

ζηηο ΖΠΑ θξαηηθνπνηήζεθαλ νη πηζησηηθνί νξγαληζκνί πνπ παξείραλ ζηεγαζηηθά δάλεηα 

(π.ρ. Fannie Mae θαη Freddie Mac). ηε Γεξκαλία θξαηηθνπνηήζεθε ε ζηεγαζηηθή 

ηξάπεδα Hypo Real Estate ελψ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θξαηηθνπνηήζεθε ε ηξάπεδα 

Lloyd΄s απφ ηελ θπβέξλεζε Γθφξληνλ Μπξάνπλ. Σα «ηνμηθά» ηηηινπνηεκέλα νκφινγα 

κφιπλαλ ηα ραξηνθπιάθηα πνιιψλ επξσπατθψλ Σξαπεδψλ κε απνηέιεζκα γηα 

δηαγξάθνληαη επηζθάιεηεο θαη λα δεηείηαη θξαηηθή ζπλδξνκή  κε ηε κνξθή θξαηηθψλ 

εγγπήζεσλ. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο κεηαδφζεθε 

ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη νη ηξάπεδεο δηέθνςαλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ζε ηδηψηεο θαη 

επηρεηξήζεηο. Ζ θξίζε κεηαηξάπεθε  ζε βξφγρν γηα ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο. Δπεξέαζε 
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φινπο ηνπο θιάδνπο ηηο νηθνλνκίαο, κε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα . Έηζη παξαηεξνχληαη 

κεγάιε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, απνιχζεηο, ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ρξενθνπίεο ελψ 

ζε πνιιέο ρψξεο ε αλάπηπμε επηβξαδχλεηαη ή θαζίζηαηαη αξλεηηθή, ην ΑΔΠ κηθξαίλεη, ν 

δαλεηζκφο πνιιψλ θξαηψλ γίλεηαη πνιχ αθξηβφο ή αδχλαηνο θαη απμάλεη ην δεκφζην 

ρξένο. 

 

3.1.5. Ζ δηαβάζκηζε ησλ πξντόλησλ (Οκόινγα, ύλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντόληα θιπ) σο πξνο ηνπο επελδπηηθνύο θηλδύλνπο, αιιά θαη ησλ ηδίσλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εηαηξεηώλ (Δπελδπηηθέο Σξάπεδεο, Δκπνξηθέο Σξάπεδεο , 

Ακνηβαία Κεθάιαηα, Δπελδπηηθέο Δηαηξείεο) από ηηο αξκόδηέο δηεζλείο εηαηξείεο 

αμηνιόγεζεο επελδπηηθώλ θηλδύλσλ. 

ηε δηεζλή νηθνλνκηθή ζθελή ππάξρνπλ δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο φπσο: 

Standard & Poor΄s Rating Service, Fitch, Moody‟s νη νπνίνη αμηνινγνχλ ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα εηαηξεηψλ (Σξαπεδψλ, Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ, Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ, Δπελδπηηθψλ Σξαπεδψλ), ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, αιιά θαη ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ. Σν ηνπίν κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη νη δηεζλείο 

απηνί νίθνη είλαη ηφζν «ζνιφ», ψζηε λα ελεξγνχλ αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληα ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη ζηηο 16 επηεκβξίνπ 2008 ε Lehman Brothers,  

πνπ είλαη ε 4ε επελδπηηθή ηξάπεδα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, θαηέζεζε αίηεζε 

γηα ππαγσγή ζην άξζξν 11 ηνπ ακεξηθαληθνχ πησρεπηηθνχ θψδηθα ελψ αμηνινγνχληαλ 

ζεηηθά απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο. Μάιηζηα πξηλ ιίγεο εβδνκάδεο είρε αμηνιφγεζε 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο  ΑΑΑ. Οη νίθνη απηνί αμηνινγνχζαλ ηα νκφινγα ησλ 

επελδπηηθψλ νίθσλ θαη είραλ θάζε ζπκθέξνλ λα δίλνπλ αλαιεζείο αμηνινγήζεηο γηα ηα 

πξντφληα θαη ηηο εηαηξείεο. Οη επελδπηέο αςήθεζαλ ηνλ θίλδπλν θαη βαζίζηεθαλ ζηε 

βαζκνινγία ησλ αμηνινγηθψλ νίθσλ, πνπ είραλ θίλεηξν λα δίλνπλ κηα θαιή εηθφλα ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Ζ απιεζηία, πνπ είλαη ζπζηαηηθφ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ 

απνπζία ηεο θαηάιιειεο επνπηείαο ηεο πνιηηείαο νδήγεζε ζε ππεξβνιέο θαη ζε 

παξαθηλδπλεπκέλεο επελδχζεηο. Με ηέηνηα αλαμηνπηζηία εχινγα γελλάηαη ην εξψηεκα πσο 

νη νίθνη απηνί ζα αμηνινγνχλ ηνλ θίλδπλν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, ησλ 

εηαηξεηψλ θαη θξαηψλ φηαλ απνδείρζεθαλ αλίθαλνη λα αμηνινγήζνπλ θαη λα δηαγλψζνπλ 

έγθαηξα ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο ηξαπεδψλ θαη δηαθφξσλ εηαηξεηψλ. 

χκθσλα κε απφζπαζκα έξεπλαο ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Moody‟s ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2007 (Morgenson, 2008) δήισζε φηη «Σα ιάζε πνπ θάλακε καο θάλνπλ 

λα θαηλφκαζηε σο αλίθαλνη λα αμηνινγήζνπκε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ή ζαλ λα 
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πνπιήζακε ηε ςπρή καο ζην δηάβνιν γηα ην θέξδνο, ή ιίγν θαη απφ ηα δχν» .  Ζ αγνξά 

ησλ MBS εθηηλάρζεθε ζηα χςε, επεηδή νη εηαηξίεο αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

έιεγαλ φηη ήηαλ αζθαιή. Κάησ απφ απηή ηελ δηαζθάιηζε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πξνέβαηλαλ ζε επελδχζεηο πςεινχ ξίζθνπ, νδεγψληαο έηζη ηελ νηθνλνκία ζηελ ρεηξφηεξε 

θξίζε κεηά ην ‟29. Οη επελδπηέο, νη ηξάπεδεο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη νη brokers 

ζπλαιιάζζνληαλ ηίηινπο, βαζηδφκελνη ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ εηαηξηψλ αμηνιφγεζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. πσο έγηλε θαλεξφ φκσο νη εηαηξίεο απηέο είραλ αμηνινγήζεη πνιχ 

ιάζνο ηε θεξεγγπφηεηα ησλ ηίηισλ. Δθάξκνδαλ ιάζνο κνληέια, ιαλζαζκέλεο ππνζέζεηο, 

θαη ιαλζαζκέλα ή αλεπαξθή ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε εηαηξψλ κε πεξίπινθα 

πξντφληα πςεινχ θηλδχλνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πνιιά ηνμηθά CDS, πςειήο 

επηζθάιεηαο, ιφγσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπο θαη ηεο δηαζπνξάο ηνπο, δελ κπνξνχζαλ λα 

εξκελεπηνχλ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε απφ ην νηθνλνκηθά κνληέια ησλ εηαηξηψλ 

αμηνιφγεζεο νξζά θαη ηνπο δίδνληαλ βαζκφο θεξεγγπφηεηαο ΑΑ ή θαη ΑΑΑ.  

Γηαπηζηψζεθε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα φηη ππήξραλ αμηνινγήζεηο θαηά 

παξαγγειία, φπνπ νη εηαηξίεο αμηνιφγεζεο ιάκβαλαλ ρξήκαηα απφ κηα εηαηξία γηα λα 

παξνπζηάζνπλ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε αμηνιφγεζεο. 

Σα κνληέια αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηηο εηαηξίεο δηαρείξηζεο ησλ 

CDS βαζίδνληαλ ζε ηερληθέο καδηθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, θπξίσο ηζηνξηθψλ 

δεδνκέλσλ, κε ππφζεζε νκαιήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ρσξίο δπλαηφηεηα 

εξκελείαο πεξηφδσλ αλαηαξαρψλ ή θξίζεσλ. χκθσλα κε ηελ Wall Street Journal, νη 

ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ Merill Lynch, AIG θαη Lehman Brothers  έραζαλ πεξηζζφηεξν 

απφ ην 70%, 80% θαη 90% ηεο αμίαο ηνπο κέζα ζην έηνο 2008, θπξίσο ιφγσ δεκηψλ πνπ 

απέθεξαλ ηα CDS. Απηφ απφ κφλν ηνπ επηβεβαηψλεη φηη ηα κνληέια αμηνιφγεζεο ησλ 

εηαηξηψλ απηψλ  δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ ηηο δεκηέο ή δελ κπφξεζαλ επαξθψο λα 

πξνβιέςνπλ ην κέγεζνο απηήο ηεο εμέιημεο.  

 

3.1.6. Οη ηεξάζηηεο ακνηβέο ησλ ζηειερώλ ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνύ ηνκέα 

(Σξάπεδεο, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο, Δπελδπηηθέο Δηαηξείεο θιπ) κε ηε κνξθή Bonus 

θαη νη Ρπζκίζεηο ηεο ρξεκαηαγνξάο. 

Σα ζηειέρε ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα 

(Σξάπεδεο, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο, Ακνηβαία Κεθάιαηα θιπ), ιάκβαλαλ ηεξάζηηεο 

ακνηβέο κε ηελ κνξθή πξφζζεησλ παξνρψλ (Bonus) γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ 

επηηχγραλαλ ζηηο εηαηξείεο ηνπο. Δπεηδή φκσο, ηα ζηειέρε είραλ θίλεηξν άκεζνπ 
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πινπηηζκνχ δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ηα καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αιιά 

κφλν γηα ηα βξαρππξφζεζκα. Ζ λέα θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο γηα 

εμάιεηςε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, έζεζε φξηα ζηηο ακνηβέο ησλ ζηειερψλ ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ έιαβαλ θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

Δίλαη εκθαλέο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιηηηθέο ξπζκίζεσλ θαη παξεκβάζεσλ 

βνήζεζαλ θαη ελζάξξπλαλ ελέξγεηεο πςεινχ ξίζθνπ νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ ηε 

«θνχζθα». Ζ πξάμε Κνηλσληθήο Δπαλεπέλδπζεο ηνπ 1977 ελζάξξπλε ηηο ηξάπεδεο λα 

ρνξεγνχλ ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα ηελ αχμεζε ηεο ηδηνθηεζίαο. Παξάιιεια ε πξάμε 

Καηαβνιήο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ολείξνπ ηνπ 2003 έδσζε ζηελ αγνξά 200 εθαη. δνιάξηα 

εηήζηα γηα βνήζεηα ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ γηα αγνξά πξψηεο θαηνηθίαο. 

Ζ εθνξία πξφζθεξε δηάθνξεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο πξψηεο 

θαηνηθίαο. ιεο απηέο νη πνιηηηθέο είραλ σο ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηφζν ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ φζν θαη ησλ ηδησηψλ λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο γηα αγνξά πξψηεο 

θαηνηθίαο, αθφκε θαη εάλ ηα εηζνδήκαηα ηνπο ήηαλ πεληρξά. Μηα κεγάιε κεηαβνιή ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έπαημε κε ηε ζεηξά ηεο ζπνπδαίν ξφιν 

ζηελ δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο.  

 Ζ πξάμε Gramm-Leach-Bliley (GLB) ηνπ 1999 επέηξεςε ζηηο ηξάπεδεο λα 

ιεηηνπξγνχλ σο εκπνξηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα αιιά παξάιιεια θαη σο επελδπηηθέο 

ηξάπεδεο θαη εηαηξίεο παξνρήο αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ ππφ ηε κνξθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξηψλ ππεξεζηψλ Holding, ε νπνία δεκηνχξγεζε γηγάληηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο πξάμεο είλαη ε δηάρπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε έλα ηνκέα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη 

ζηα ππφινηπα, δεκηνπξγψληαο ζπλνιηθφ πξφβιεκα. Ζ πξάμε GLB, είρε σο ζπλέπεηα λα 

κεησζεί ν έιεγρνο ηεο Fed ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία είραλ ην πεξηζψξην λα 

αλαιακβάλνπλ επελδχζεηο πςεινχ ξίζθνπ. Ζ Δπηηξνπή Μεηνρψλ θαη Αληαιιαγψλ 

(Securities & Exchange Commission, SEC) επέηξεςε ζηα hedge funds λα 

απηνξπζκίδνληαη  ρσξίο λα ππάξρεη φξην ζην πνζφ ην νπνίν ηα hedge funds ζα κπνξνχζαλ 

λα δαλεηζηνχλ. Οη ακνηβέο ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ πνπ είραλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε 

δηαρείξηζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη νη νπνίεο απνθαιχθζεθαλ κεηά ηελ θξίζε ήηαλ 

αζηξνλνκηθέο. Ζ πνιηηηθή ακνηβψλ ησλ ζηειερψλ απηψλ, ε νπνία δελ ήηαλ ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ επίηεπμε απνηειέζκαηνο, ελζάξξπλε ηελ αλάιεςε πςεινχ ξίζθνπ. χκθσλα κε 

ηελ Wall Street Journal θαη ην site ηεο Forbes νη ακνηβέο ησλ  ζηειερψλ ην 2007 ζηελ 

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, JP Morgan, ήηαλ 68,5 
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εθ.$, 8 εθ.$, 5,7 εθ.$, 24,8 εθ. $, θαη 27,8 εθ.$ αληίζηνηρα. Παξαηεξνχκε φηη 

αλαθεξφκαζηε ζε εμσπξαγκαηηθά, αλεπαλάιεπηα θαη δηνγθσκέλα επίπεδα ακνηβψλ. 

 

3.1.7. Σν ρακειό επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ γλώζεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

απιεζηία ησλ ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπκβνύισλ.  

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 42% ησλ ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ κε ή ρσξίο θνιεγηαθή 

κφξθσζε δελ θαηαλννχζαλ νπζηψδεηο παξακέηξνπο ηνπ κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ ιάκβαλαλ.  Οη Boeri & Guiso (2008) αλαθέξνπλ φηη ε ακάζεηα 

ήηαλ πνιχ πςειή ζηνπο δαλεηδφκελνπο, κε ην 1/3 απηψλ λα κελ γλσξίδνπλ ην πψο 

ππνινγίδεηαη ν ηφθνο ηνπ δαλείνπ θαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο λα αγλννχλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην δάλεην ηνπο.  Παξφια απηά, είλαη άμην απνξίαο αθφκε 

θαη κε απηή ηελ ακάζεηα ησλ δαλεηδφκελσλ, πσο επεηξάπε ζε απηνχο λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε ηφζν κεγάια πνζά δαλείσλ απφ ηα έκπεηξα ζηειέρε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. 

  Αθφκε πην άμην απνξίαο είλαη ην πψο κηα θξίζε ζε έλα κηθξφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο κπφξεζε λα εμαπισζεί ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο  ηαρχηαηα κε νιέζξηα 

απνηειέζκαηα. Δηδηθά γηα ην ηειεπηαίν εξψηεκα  πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε παξάγνληεο 

φπσο ε ιεηηνπξγία ησλ δχν ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνινζζψλ Fannie Mae & Freddie Mac, 

νη νπνίνη έρνπλ έθζεζε ζηε δηεζλή νηθνλνκία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη Αζηάηεο 

επελδπηέο θαηέρνπλ ην 20% ηνπ ελεξγεηηθνχ απηψλ κε αμία πνπ μεπεξλά ην 1 ηξηο 

δνιάξηα. Οη Κηλέδνη θαηέρνπλ πεξίπνπ ην κηζφ απφ απηφ. Οκνίσο ε AIG, πξηλ απνθηεζεί 

απφ ηελ Fed, είρε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πςειφηεξα απφ 1 ηξηο δνιάξηα θαη ιεηηνπξγνχζε 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο. Απφ ζπλνιηθή αμία CDS 450 δηο δνιάξηα πεξίπνπ 300 

δηο θαηέρνληαλ απφ δηάθνξεο Δπξσπατθέο ηξάπεδεο. Δίλαη επνκέλσο εχθνιν λα 

θαηαλνήζνπκε ην πψο ε θξίζε πνπ εκθαλίζηεθε ζε απηέο ηηο δχν επηρεηξήζεηο αιιά θαη 

πσο επεξέαζε ηελ δηεζλή νηθνλνκία ζρεδφλ άκεζα.    

 

3.1.8. Αζηάζεηα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Οη πεξηζζφηεξνη δείθηεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ (Nyse) εκθάληζαλ πηψζε θαηά 40% 

ην έηνο 2008. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εκεξψλ ηνπ Οθηψβξε 2008 ν Dow Jones, o 

S&P500 θαη ν Nasdaq έραζαλ πεξίπνπ 13%, 15%, θαη 16% αληίζηνηρα. Πνηνη ήηαλ νη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ έθεξαλ απηφ ην ζπληξηπηηθφ απνηέιεζκα; Μπνξνχκε 
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κεηαμχ ησλ θαζνξηζηηθψλ  λα μερσξίζνπκε ηα άζρεκα νηθνλνκηθά λέα, ηελ θαηαηγηζηηθή 

ξνή πιεξνθνξηψλ θαη θεκψλ, ηα άζρεκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

δχλακε ηεο πιεξνθνξίαο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ρξεκαηηζηήξην. Σα λέα γηα πηζαλή 

θαηάξξεπζε ηνπ ηνκέα ελππφζεθσλ δαλείσλ νδήγεζαλ ζηελ αξλεηηθή εμέιημε ηνπ 

ρξεκαηηζηήξηνπ. Παξφια απηά ε αζηάζεηα έρεη ηηο ξίδεο ηεο θαη ζε έλα άιιν παξάγνληα. 

Σα πξφζθαηα ρξφληα ε ηερλνινγία έρεη εηζάγεη εηδηθεπκέλε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ζην 

ρξεκαηηζηήξην. Οη ρξεκαηηζηέο ειάκβαλαλ ρηιηάδεο κελχκαηα θάζε δεπηεξφιεπην, εηδηθά 

ηα 30 πξψηα ιεπηά κηαο ηππηθήο εκέξαο δηαπξαγκάηεπζεο, ηα νπνία ήηαλ ιηγφηεξα απφ 

50 κελχκαηα θάπνηεο δεθαεηίεο πίζσ. Απηή ε θαηαηγηζηηθή ξνή εληνιψλ δηπιαζηάζηεθε 

ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Οθηψβξε 2008, νπφηε θαη ζεκεηψζεθε ε καχξε εβδνκάδα ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ. Οη ρξεκαηηζηέο ηελ 1ε εβδνκάδα ηνπ Οθηψβξε ιάκβαλαλ θαηά κέζν 

φξν 300 εληνιέο απφ ηνπο πειάηεο ηνπο. Οη πειάηεο θαηά κέζν φξν άιιαδαλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο ζρεδφλ κηα θνξά θάζε 2 δεπηεξφιεπηα. Δπελδπηέο ζε θαηάζηαζε 

παληθνχ άξρηζαλ λα πνπιάλε ηηο κεηνρέο ηνπο γηα λα απνθχγνπλ ηελ νιηθή θαηάξξεπζε, 

νδεγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ γξεγνξφηεξα ηηο κεηνρέο ζηελ εμαλέκηζε ησλ αμηψλ ηνπο.  

 

3.1.9. H έιιεηςε απζηεξνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν νιόθιεξνπ 

ηνπ Παγθόζκηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Σνκέα θαη ε πηνζέηεζε αληίζεηα ησλ πιένλ 

ραιαξώλ κνξθώλ ειέγρνπ ζηε δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ. 

 

Μηα απφ ηηο αηηίεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ νδήγεζε ζε θξίζε ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, είλαη θαη ν παληειήο έιεγρνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα 

εμ‟ αηηίαο ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα. Έλαο βαζηθφο θαλφλαο πνπ ίζρπε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, ήηαλ ν θαλφλαο ηνπ Glass Steagall Act πνπ 

ζεζκνζεηήζεθε ην 1933 (κεηά ην «θξαρ» ηνπ 1929) θαη θαηαξγήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 

1999 ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Κιίληνλ θαη ηνπ πξφεδξνπ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο 

Alan Greenspan. Ο θαλφλαο απηφο απαγφξεπε ηε ζπλεξγαζία εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

ηξαπεδψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνληαη νη επελδπηέο. Απφ ηνλ λφκν απηφ ην κφλν πνπ 

παξέκεηλε κέρξη ζήκεξα είλαη ε θξαηηθή εηαηξεία FDIC (Federal Deposit Insurance 

Corporate) ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, πνπ εγγπάηαη ηηο θαηαζέζεηο 

απνηακηεπηψλ ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο (κέρξη 100.000 δνιάξηα αλά ηξάπεδα). Σν ηακείν 

απηφ πξνζηαηεχεη ηνπο απνηακηεπηέο απφ ρξενθνπίεο Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ αιιά δελ 
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αθνξά πξντφληα Δπελδπηηθψλ Σξαπεδψλ, φπσο ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ ηεο 

επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers. 

H παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο θαλφλεο 

απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο επεξέαζε αξλεηηθά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Μεξηθνί απφ 

ηνπο θαλφλεο απειεπζέξσζεο είλαη: 

α. ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ αλά ηελ πθήιην. 

β. ε πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ησλ εηαηξεηψλ φρη κφλν απφ ηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΑΑ, αιιά απφ πεξηνρέο θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ ρσξίο θαλέλα έιεγρν απφ ηηο 

αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο. 

γ. ε πψιεζε ζχλζεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, πνπ ε γλψζε ηνπο ήηαλ δχζθνιε 

κέζα απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη απφ ηνπο πιένλ ηθαλνχο νηθνλνκνιφγνπο. 

δ. ε πψιεζε απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξντφλησλ Δπελδπηηθψλ Σξαπεδψλ πνπ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαλ ζαλ πξντφληα εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ (ηα νκφινγα 

εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο Lehman Brothers πνπ πνπιήζεθαλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ 

ηξάπεδα Citibank ζε επηθαλείο πειάηεο ηεο, ρσξίο λα ειεγρζεί ην πξντφλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ). 

ε. ε δπλαηφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο λα επελδχνπλ ζε 

κεηνρέο, ρσξίο ηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε απφ επελδπηηθέο επηηξνπέο , αιιά θαη ζχλζεηα 

πξντφληα παξαγψγσλ (νκφινγα πνπ αγφξαζαλ νκαδηθά ζηελ Διιάδα ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία ην 2007). 

ζη. Οη επελδχζεηο ζε θάζε είδνπο νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ funds πνπ δελ δίλνπλ 

ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπο. 

Γεληθά ε πιήξεο απειεπζέξσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα  είρε ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ θαηλφκελα ρξενθνπίαο 

Σξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κε ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ παγθφζκηα θαη Διιεληθή 

Οηθνλνκία. ήκεξα κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηνλ πιαλήηε νη 

εγέηεο ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο δελ θαίλνληαη δηαηεζεηκέλνη λα 

ζέζνπλ απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα αιιά επηηξέπνπλ 

ζηηο ηξάπεδεο λα κελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ηεο δηθαηνζχλεο.  

3.2. ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

Δλψ νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε κηα νηθνλνκηθή θξίζε δελ είλαη κνλαδηθνί, ε 

αλεπάξθεηα ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ (επίζεο γλσζηή σο θξίζε ξεπζηφηεηαο) θαίλεηαη λα 

είλαη έλα θνηλφ απνηέιεζκα θάζε νηθνλνκηθήο θξίζεο (Brunnermeier, 2009). Ζ έιιεηςε 
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ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ κπνξεί λα ζπκβεί εμαηηίαο αλαηαξαρψλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ζην 

ρξεκαηηζηήξην αμηψλ θαη απφ ζπζηεκαηηθέο κεηαβνιέο ζε καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, 

φπσο παξαγσγή, απαζρφιεζε, πξαγκαηηθφ εηζφδεκα, κεηαβνιέο επηηνθίσλ. 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εκθαλίδεηαη έιιεηςε δηαζεζίκσλ, φηαλ ην παζεηηθφ ησλ 

ηξαπεδψλ (ππνρξεψζεηο απφ θαηαζέζεηο, δαλεηζκφο, ίδηα θεθάιαηα) ππεξβαίλεη ην 

ελεξγεηηθφ ηνπο (δαλεηζκέλα θεθάιαηα, αζθάιεηεο, θεθαιαηαθέο επελδχζεηο). Οη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζπλήζσο ρνξεγνχλ δάλεηα ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη ηελ 

θαηαλάισζε. Δάλ νη ηξάπεδεο δελ θεξδίζνπλ αξθεηά απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο απηή, 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ρξενθνπία. Οκνίσο, εάλ έλαο 

κεγάινο αξηζκφο θαηαζεηψλ ηαπηφρξνλα ιάβεη πίζσ ηηο θαηαζέζεηο ηνπ νδεγεί ηηο 

ηξάπεδεο ζε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη επίζεο ζπλζήθεο ρξενθνπίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο αθνινπζνχλ πην επηζεηηθή πνιηηηθή, κηαο θαη 

απεπζχλνληαη ζε κεγάινπο επελδπηέο ελψ ηαπηφρξνλα απνιακβάλνπλ ειεπζεξία ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ επελδχζεσλ ηνπο θαη έρνπλ κεησκέλν έιεγρν απφ ηελ Fed. Οη 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο κεηαμχ άιισλ ζηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο 

ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ θαη ηελ ζχλαςε νκνινγηαθψλ  δαλείσλ.  Δάλ θάπνηα απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο ράζεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο, νη αζθάιεηεο πνπ ιακβάλνπλ ράλνπλ 

ηελ αμία ηνπο ή εάλ ζπκβνχλ άιια γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην ελεξγεηηθφ 

ηνπο  νη ηξάπεδεο νδεγνχληαη ζε θξίζε ξεπζηφηεηαο  θαη ζπλζήθεο ρξενθνπίαο 

 

3.3. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΣΗΚΔ ΑΝΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008-2009 έρεη θαηαδείμεη φηη απαηηνχληαη βαζηέο 

παξεκβαηηθέο αιιαγέο γηα λα «δηνξζσζεί» ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαη λα επηηεπρζεί 

επνπηηθφο έιεγρνο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, έηζη ψζηε λα κεησζεί ν 

ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο θαη λα απνθαηαζηαζεί ε καθξφρξνλε ζηαζεξφηεηα θαη 

εκπηζηνζχλε ζηηο αγνξέο. Σν FBI ήδε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία έξεπλαο πεξηζζφηεξσλ 

ησλ 25 κεγάισλ εηαηξηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θνξπθαίεο επελδπηηθέο θίξκεο γηα 

δηαπίζησζε αηαζζαιηψλ, παξαιείςεσλ θαη πνηληθψλ πξάμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαινγηζηνχλ απζηεξέο θπξψζεηο. Βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο είλαη νη αθφινπζεο: 
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Α.  Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο πξέπεη λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε 

νκνζπνλδηαθά ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, (φπσο πιένλ ε Fannie Mae), ζηηο ηξάπεδεο θαη 

ζηα άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Απζηεξέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ αγνξψλ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηε Fed θαη ηηο άιιεο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο (Federal Deposit Insurance Corporation, Federal Trade Commission 

etc.). Γηα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζε δηεζλείο επίπεδν, απηέο νη ξπζκίζεηο πξέπεη λα 

είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ξπζκηζηηθνχο θνξείο ησλ βαζηθψλ δηεζλψλ 

αγνξψλ. 

Β.  Ζ Fed πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο απαηηήζεηο επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ 

γηα ηηο ηξάπεδεο φπσο πξνηείλνληαη ζηελ νδεγία Basel II. Θα πξέπεη γηα παξάδεηγκα ηα 

θεθάιαηα θαη ηα φξηα ξεπζηφηεηαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα λα παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θχθισλ. Παξάιιεια πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ απζηεξνί θαλνληζκνί γηα ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ. ια απηά ηα 

κέηξα ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα λα απνζαξξχλνπλ ηελ αλάιεςε πςεινχ θηλδχλνπ απφ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  

Γ.  Έλα κάζεκα πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ θξίζε είλαη φηη νπνηνδήπνηε 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα έρεη ηε δχλακε θαη δηαδξακαηίζεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ εμέιημε 

ησλ αγνξψλ πξέπεη λα ηπγράλεη απζηεξνχ ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο απφ ην δεκφζην ηνκέα. 

Κάησ απφ απηή ηε ινγηθή ε απηνξξχζκηζε ησλ hedge funds ήηαλ κηα αηέιεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απαηηείηαη επνκέλσο πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα, απνινγηζηηθφο έιεγρνο θαη 

εμνπζία ηνπ SEC (Securities & Exchange Commission) γηα ηελ απνηξνπή ζθνηεηλψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη κπζηηθψλ ζπκθσληψλ. 

Γ. πλαιιαγέο ζχλζεησλ παξαγψγσλ αζθαιεηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ησλ 

CDS ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζην θνηλφ θαη λα αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο γηα θάζε 

ελδηαθεξφκελν επελδπηή θαζψο θαη ηελ SEC κέζα ζε 2 εκέξεο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπο. Ζ SEC απφ ηελ πιεπξά ηεο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη κηα εηδηθή νκάδα αλάιπζεο 

ζχλζεησλ πξντφλησλ, ζηελ νπνία ζα ππάγνληαη κεηαμχ άιισλ θαη φζεο εηαηξίεο 

δηαπξαγκαηεχνληαη CDS. 

Δ. Δπηπξφζζεηα θεληξηθέο θαη ειεγρφκελεο αξρέο, φπσο ην ρξεκαηηζηήξην ηεο 

Νέαο Τφξθεο, κε παξνρή πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη 

αλάιπζεο,  πξέπεη λα είλαη πιένλ ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

ζπλαιιαγέο πξντφλησλ φπσο ηα CDS, νη πιεξσκέο, νη ζπκθσλίεο γηα ηηο ηηκέο θαη ηα 

κεγέζε γηα φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη 

αγνξαπσιεζία απηψλ ησλ πξντφλησλ.     
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Ε. Δθαξκνγή ελφο θαζνιηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο επηηαγέο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IFRS)  γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο ζχλζεησλ πξντφλησλ. Ήδε ε SEC πξνσζεί 

έλα παξφκνην ζχζηεκα ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο κε ην νπνίν φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

ρψξνπ πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ έσο ην έηνο 2014. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηηπγράλεηαη 

ε νκνηνγέλεηα ηεο πιεξνθφξεζεο θάησ απφ έλα δηεζλψο απνδεθηφ ζχζηεκα ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ ίδηα κέηξα θαη ζηαζκά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Δ. Ζ SEC ζα πξέπεη λα ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

Ηδξπκάησλ ηαηηζηηθήο Αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ησλ Δηαηξηψλ Αμηνιφγεζεο Πηζησηηθνχ 

Κηλδχλνπ. Γηα ηελ απνθπγή ζθνηεηλψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ εηαηξψλ πνπ πσινχλ 

ηίηινπο θαη ηηο εηαηξίεο αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη ηειεπηαίεο πξέπεη λα έρνπλ 

σο απνθιεηζηηθφ έξγν ηελ αλεμάξηεηε παξαγσγή αμηνινγήζεσλ ηίηισλ θαη φρη απηήλ ηεο 

θαζ‟ ππφδεημεο επί πιεξσκή πνπ νξίδνπλ απφ πξηλ νη πειάηεο ηνπο.  Ηδαληθά νη επελδπηέο 

θαη φρη νη εθδφηεο ζα πξέπεη λα πιεξψλνπλ γηα ηηο εθζέζεηο απηέο κηαο θαη είλαη απηνί πνπ 

επσκίδνληαη ην βάξνο ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ ηίηισλ πνπ αγνξάδνπλ. Έρεη πξνηαζεί επίζεο 

έλα κηθηφ κνληέιν, ην νπνίν βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο «πιεξψλεη ν επελδπηήο» θαη 

ηεο πνιηηηθήο «πιεξψλεη εθδφηεο». χκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε, ε νπνία πξνζνκνηάδεη 

κε απηήλ ηνπ «ν δηαθεκηζηήο πιεξψλεη», ηαπηφρξνλα θαη ν επελδπηήο θαη ν αγνξαζηήο 

πιεξψλνπλ έλα αληίηηκν γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηίηισλ.  Απηή ε ηαθηηθή ζα 

απαιείςεη ηελ ηάζε ησλ εηαηξηψλ αμηνιφγεζεο λα βαζκνινγνχλ πςειφηεξα ηνπο ηίηινπο 

πνπ εμεηάδνπλ. Βάζεη λνκνζέηεζεο πνπ ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε νξίδεηαη φηη νη 

αλαιπηέο ησλ εηαηξεηψλ δελ ζα κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο ηηκψλ 

γηα ηελ αλάζεζε έξγνπ αμηνιφγεζεο θαη δελ επηηξέπεηαη λα δέρνληαη δψξα ή ππεξεζίεο 

πςειφηεξεο αμίαο απφ 25 δνιάξηα. Οη εηαηξίεο ζα είλαη ππνρξεσκέλεο λα θνηλνπνηνχλ 

πεξίπνπ ην 10% ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηνπο δηθνχο ηνπο ρψξνπο ζην 

Web θαη λα δηαηεξνχλ παξάπνλα πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηξίηνπο γηα ηνπο αλαιπηέο θαη ην 

έξγν πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Παξάιιεια, φηαλ ε αμηνιφγεζε ησλ αλαιπηψλ απέρεη θαηά 

πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθή δηακφξθσζε ηηκψλ ησλ ηίηισλ ζηελ αγνξά, ζα κπνξεί λα 

επηβιεζεί απαγφξεπζε γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο λα αζθνχλ απηφ ην έξγν ζηελ ίδηα ή 

νπνηαδήπνηε άιιε εηαηξία αμηνιφγεζεο ζην κέιινλ.  

Ε. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο απνδεκηψζεηο ησλ πςειφβαζκσλ 

ζηειερψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ ινγηθή ε νπνία ζα εθαξκνζηεί πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ επηβξάβεπζε καθξνρξφλησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ελψ αληίζεηα λα 
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απνζαξξχλεη ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθνχ ξίζθνπ θαη ηεο απιεζηίαο. Σν Κνγθξέζν ησλ 

Ζ.Π.Α. πξφζθαηα ζεζκνζέηεζε πξφζζεηε θνξνινγία χςνπο 90% πάλσ ζε πξφζζεηεο 

ακνηβέο θαη bonus πνπ δφζεθαλ ζε ζηειέρε ηεο AIG θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ  

ηδξπκάησλ ηα νπνία έηπραλ ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ ζηήξημεο ηνπ θξάηνπο κε 5 δηο 

δνιάξηα. ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 2009 ν πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α.,  Μπάξαθ Οκπάκα, επέβαιε 

απζηεξέο πξνυπνζέζεηο απφδνζεο bonus ζε ζηειέρε εηαηξεηψλ, ηα νπνία έιαβαλ ηε 

ζηήξημε ηνπ θξάηνπο. Κάπνηα απφ απηά ηα κέηξα ζεζπίδνπλ αλψηαην φξην εηήζησλ 

ακνηβψλ ηα 5 εθαη. δνιάξηα, γηα ηα θνξπθαία ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ, απαγφξεπζε 

απφδνζεο πςειψλ απνδεκηψζεσλ ζε ζηειέρε ηα νπνία απνιχζεθαλ απφ ηηο εηαηξίεο ηνπο, 

επηζηξνθή φισλ ησλ bonus πνπ έιαβαλ ζηειέρε, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη απηνί 

ιεηηνχξγεζαλ κε ηξφπν δφιην γηα ηελ απφθηεζε ρξήκαηνο, πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ 

ζπαηαινχληαη γηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα, ηαμίδηα αλαςπρήο, δαπάλεο γηα αλαθαηαζθεπέο 

γξαθείσλ, επαγγεικαηηθέο γηνξηέο θαη άιια είδε δηαζθέδαζεο. Οη ακνηβέο ησλ ζηειερψλ 

δελ πξέπεη λα είλαη εζηηαζκέλεο ζηελ επίηεπμε βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ, αιιά ζε 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. χκθσλα κε πξφηαζε πνπ έρεη γίλεη απφ ηνπο Acharya et al, 

2009, ε δνκή ησλ bonus πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λε εθηείλεηαη ζε πνιιά έηε, λα κελ 

θαηαβάιιεηαη επνκέλσο ζπλνιηθά κέζα ζην θάζε έηνο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 

ζπκςεθίδνληαη αξλεηηθά bonus απφ άζρεκεο ρξνληέο κε ζεηηθά bonus απφ ρξνληέο 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ.    

Ζ. Απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε ρξεκαηαγνξά ησλ Ζ.Π.Α. επεξεάδεη ηηο 

ππφινηπεο νηθνλνκίεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα είλαη απαξαίηεηε ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ελφο εληαίνπ, παγθφζκηνπ ξπζκηζηηθνχ νξγαληζκνχ, εηδηθά γηα ηελ επνπηεία ησλ 

επηζεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ηίηισλ θαη κεηνρψλ κε πςειή έθζεζε θηλδχλνπ. Ο ξφινο ηνπ 

νξγαληζκνχ απηνχ πξέπεη λα είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, ν έιεγρνο ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ξνψλ θεθαιαίσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο απαξαίηεηεο ξεπζηφηεηαο γηα 

ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1. Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΖ ΚΡΗΖ 

 

4.1.1. Οίθνη αμηνιόγεζεο 

Οη νίθνη απηνί βαζκνινγνχλ θαη αμηνινγνχλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη 

αλαπηχρζεθαλ θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηηο κέξεο καο δέρνληαη κεγάιε θξηηηθή γηα 

ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ ζηελ πξφζθαηε θξίζε ηφζν γηα ηελ πξφθιεζε απηήο φζν θαη 

γηα ηε δηάξθεηά ηεο. ηαλ ινηπφλ αμηνινγνχλ κία εηαηξία ζπγθξνηνχλ κία «γλψκε» γηα 

ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο κέζα ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο. Σν ίδην θάλνπλ φηαλ αμηνινγνχλ θάπνην ρξεφγξαθν ή 

πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο. Ωζηφζν ε αμηνιφγεζή ηνπο δελ απνηειεί ηίπνηε άιιν απφ 

κία πξφβιεςε ή αιιηψο  εθηίκεζε γηα πηζαλφηεηα πηψρεπζεο. 

Αμίδεη ζ‟ απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε φηη ν θιάδνο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

θιεηζηφο. Οη θπξίαξρνη δηεζλψο είλαη Standard & Poor‟s, Fitch θαη Moody‟s. Δθηφο απηψλ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ζε άιιεο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηαπσλία θαη ηνλ 

Καλαδά αιιά ν αληαγσληζκφο θαη ε θήκε ηνπο δελ επηηξέπνπλ είζνδν ζε λένπο 

αληαγσληζηέο.  Έλα ζεκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν είλαη φηη πνιιά απφ ηα έζνδά ηνπο 

πξνέξρνληαη απφ ηα δνκεκέλα ρξεφγξαθα ελψ απνιακβάλνπλ έλα είδνο λνκηθήο 

πξνζηαζίαο. ηελ Δπξψπε παξαηεξείηαη ην εμήο παξάδνμν γεγνλφο. Δλψ δελ 

επνπηεχνληαη νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο  αμηνιφγεζεο ησλ νίθσλ απφ εζληθέο 

επηηξνπέο, νη αμηνινγήζεηο ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα λα 

θαζνξηζηνχλ ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο.  

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πφζν κεγάιε ζεκαζία ησλ αμηνινγήζεσλ ζε κηα αγνξά. 

Καηεγνξνχληαη θπξίσο γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ μαθληθή αλάπηπμε ηηηινπνηεκέλσλ 

αμηψλ  πνπ έδσζε ψζεζε ζηελ απαξρή ηεο θξίζεο.  Δπίζεο νη νίθνη απηνί είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηηο καδηθέο ππνβαζκίζεηο CDO (collaterized debt obligations) ζηηο νπνίεο επηδφζεθαλ  

απφ ην 2007 θαη κεηά. Δλδεηθηηθά ε Moody‟s ππνβάζκηζε 690 πεξίπνπ ρξεφγξαθα ην 

2007, αξθεηά απφ ηα νπνία ηελ αθξηβψο πξνεγνχκελε ρξνληά είρε αμηνινγήζεη κε 

ζρεηηθά πςειή βαζκνινγία. Δπηπιένλ Έθπιεμε πξνθαιεί ε ππνβάζκηζε αξθεηψλ 

ρξενγξάθσλ θαηά ηα έηε 2007-2008 απφ ηελ επελδπηηθή ζε θεξδνζθνπηθή ζέζε πνπ δελ 

κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη νχηε απφ ηπραία γεγνλφηα. Παξάιιεια δελ 

πξνέβεζαλ ζε επαξθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δαλείσλ  κε απνηέιεζκα λα κελ 
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κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ νξζά ηηο πηζαλέο πησρεχζεηο θαη νη αμηνινγήζεηο ηνπο έγηλαλ ζε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθδφηεο ησλ CDO. Κη απηφ γηαηί πξψηα γηλφηαλ ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ εθδφηε θαη κεηά αθνινπζνχζε ε πψιεζε απφ ηνλ 

δεχηεξν ηνπ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ πνπ έπαηξλαλ ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε.  Σν 

2009 δπν εξεπλεηέο ν Scheule θαη ν Rosch δηαπίζησζαλ φηη νη νίθνη δελ πεξηιακβάλνπλ 

ζηα ππνδείγκαηά ηνπο, ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηα ρξεφγξαθα ζε δεκίεο. χκθσλα 

κε απηνχο αληί λα παίξλνληαη παξάκεηξνη ζε μερσξηζηέο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, 

νη νίθνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ κέζν φξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ. Έηζη ππεξεθηηκνχλ 

ηνλ θίλδπλν ζε πεξίνδν αλάπηπμεο θαη ηνλ ππνηηκνχλ ζε πεξίνδν χθεζεο ελψ παξάιιεια 

αδπλαηνχλ λα εθηηκήζνπλ ζσζηά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ ραξηνθπιαθίσλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ησλ θίλδπλν δεκηψλ.  

  

4.1.2. Δπελδπηηθέο ηξάπεδεο 

 

Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο κεζνιάβεζαλ ζηελ ηηηινπνίεζε ησλ δαλείσλ 

κεηαηξέπνληαο αμίεο ρακειήο πνηφηεηαο ζε ηίηινπο κε πςειή αμηνιφγεζε κε ζχκκαρνπο 

βαζηθά ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Οη ηξάπεδεο απηέο δεκηνχξγεζαλ ηίηινπο απφ ηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ άιισλ ηξαπεδψλ ειεπζεξψλνληαο απφ απηέο θεθάιαηα πνπ νη 

δεχηεξεο ηα ρξεζηκνπνίεζαλ ζε παξνρέο δαλείσλ θαηαλαισηηθήο θπξίσο θχζεο. Δπίζεο 

νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο είλαη νη «ρνξεγνί» ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαζψο ε αλάζεζε ησλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ ηίηισλ γηλφηαλ θπξίσο απφ απηέο, πξηλ δνζνχλ πξνο πψιεζε. 

πλέβαιαλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία θεξδψλ ζηνπο νίθνπο  θαη 

γηα επλφεηνπο ιφγνπο απηφ δελ γηλφηαλ ρσξίο αληάιιαγκα αθνχ κπνξνχζαλ λα απαηηνχλ 

απφ απηέο πςειέο αμηνινγήζεηο γηα ηνπο ηίηινπο πνπ απηέο εμέδηδαλ.  

ηε δεπηεξνγελή αγνξά ε πιεξνθνξία κεηαδίδεηαη βάζεη ησλ ηηκψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη. χκθσλα κε ηνπο Chemmanur θαη Fulghieri (1994) αιιά θαη αξγφηεξα 

απφ ηνλ Faug (2005) oνη ηξάπεδεο απηέο παίδνπλ έλαλ ελδηάκεζν ξφιν κεηαμχ επελδπηψλ 

θαη εηαηξεηψλ πνπ εθδίδνπλ ρξεφγξαθα θαη αμίεο. Ζ δχλακε ηεο πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη 

λα ηνλίζνπκε εδψ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαζψο απφ ηε κία νη επελδπηέο δεηνχλ 

πιεξνθνξία γηα ηηο εηαηξείεο θαη νη εηαηξείεο δεηνχλ πιεξνθνξία γηα ηηο απνηηκήζεηο ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ. Σηο πιεξνθνξίεο απηέο ηηο δεκηνπξγνχλ νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο. ε 

κία αγνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αζπκκεηξία ζηελ πιεξνθφξεζε ν ξφινο ησλ 

ηξαπεδψλ απηψλ θξίλεηαη θξίζηκνο. Σν απνηέιεζκα φκσο ηεο θξίζεο ήηαλ ζε βάξνο ηνπο 

θαζψο νη ηξάπεδεο απηέο ζεκείσζαλ δξακαηηθέο δεκίεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 
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ζπκβνπιεπηηθή ζε πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ θαη δηαπξαγκαηεπηηθή ζηηο 

εθδφζεηο κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ. Σα έζνδα ηνπ θιάδνπ ηνπο κεγηζηνπνηήζεθαλ ην 2007 

θαη άξρηζαλ λα πέθηνπλ ξαγδαία απφ ην 2009 θαη έπεηηα. Λφγσ ηνπ απμαλφκελνπ κεηαμχ 

ηνπο αληαγσληζκνχ νδεγήζεθαλ ζε αξθεηέο ζπγρσλεχζεηο θαη ιφγσ ηνπ κηκεηηζκνχ 

αχμεζαλ ην ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν. Αξθεηά ζηειέρε ηνπο δεκηνχξγεζαλ δηθέο ηνπο 

εηαηξίεο θαη ν αληαγσληζκφο εληάζεθε πεξαηηέξσ. Μέζσ ηεο ηαθηηθήο ηνπο λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη επηζεηηθά ηφζν νη κεγάινη επελδπηέο νη νλνκαδφκελνη hedge funds  

φζν θαη νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο ζπληέιεζαλ ζηηο αθξαίεο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ 

αμηψλ. ηαλ ινηπφλ είραλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε θάπνην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θηλνχληαλ ελαληίνλ πξνθεηκέλνπ απηφ λα πσιεζεί ζηε 

ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή ζηελ αγνξά.  

 

4.1.3. Πηζησηηθόο θίλδπλνο  

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη έρεη παξαηεξεζεί εζθαικέλε εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζε ρξεκαηνξξνέο απφ ελππφζεθα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα. Οη ηξάπεδεο κε ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηά ηνπο εθηίκεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ, πνπ δηαζέηνπλ αιιά θαη νη νίθνη αμηνιφγεζεο δελ θαηάθεξαλ λα εθηηκήζνπλ 

ηνλ κεγάιν θίλδπλν πνπ έιαβε ρψξα, φζν θαη αλ ήηαλ αθξαία πεξίπησζε. Δπίζεο είλαη 

γλσζηή ε ιεηηνπξγία ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ πνπ σο ζηφρν έρνπλ ηε κεηαθνξά ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κεηαμχ ησλ επελδπηψλ θαη ηελ πξνζθνξά επελδπηηθψλ επθαηξηψλ 

θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ πηψρεπζεο. Γηα λα απνβάιεη έλαο επελδπηήο θάπνηνλ απμεκέλν 

θίλδπλν απφ ην ραξηνθπιάθηφ ηνπ πιεξψλεη έλα αληίηηκν ζε θάπνηνλ ηξίην πνπ 

αλαιακβάλεη απηφλ ηνλ θίλδπλν.  Δπεηδή πξφθεηηαη γηα πνιχπινθα πξντφληα ε ζσζηή 

ηηκνιφγεζε θαη απνηίκεζή ηνπο είλαη δχζθνιε. Μάιηζηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο έληνλα θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ηεο θξίζεο. Ζ ειιηπήο 

επνπηεία θαη ην ραιαξφ θαλνληζηηθφ πιαίζην βνήζεζαλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα αζθάιηζηξα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δειαδή ηα CDS(credit 

default swaps) άγγημαλ επίπεδα ξεθφξ κε ζπλνιηθή αμία 62 ηξηο δνιάξηα θαηά ην έηνο 

2007. ηα αζθάιηζηξα απηά ζπλαληνχκε ηνλ εθδφηε, ηνλ επελδπηή πνπ αγνξάδεη 

αζθάιεηα θαη ηνλ επελδπηή πνπ πνπιάεη αζθάιεηα. Ο αγνξαζηήο ζπκθσλεί λα πιεξψλεη 

ην αζθάιηζηξν ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζηνλ πσιεηή κε αληάιιαγκα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πσιεηή ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην γεγνλφο ιάβεη ρψξα. Μπνξεί φκσο λα έρνπκε θαη ηελ 

πεξίπησζε  ησλ naked CDS ηα νπνία ν αγνξαζηήο κπνξεί λα κελ θαηέρεη ηνλ ηίηιν αιιά 

λα επηζπκεί λα πάξεη ζέζε γηα ελδερφκελε πηψρεπζε ηνπ εθδφηε ή γηα ηελ πηζαλφηεηα λα 
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απμεζεί ην αζθάιηζηξν. Αλ ζπκβεί ε αχμεζε ηνπ αζθαιίζηξνπ ν αγνξαζηήο θεξδίδεη ηε 

δηαθνξά απφ ηελ αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ. Καηά ζπλέπεηα κηιάκε  γηα έλα επελδπηηθφ 

κέζν γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ θηλδχλνπ. Σα άιια παξάγσγα είλαη ηα CDO πνπ 

αθνξνχλ  θάζε ηίηιν εγγπεκέλσλ ππνρξεψζεσλ. Σα CDO έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο θαη ν 

ζθνπφο ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη ην arbitrage. Οη επελδπηέο πξνζπαζνχλ κέζα απφ έλα 

ζχλνιν απαηηήζεσλ κε πςειή απφδνζε θαη κεγάιν θίλδπλν λα ζπιιέμνπλ γηα ην 

ραξηνθπιάθην ηνπο απαηηήζεηο κε ζπλδπαζκφ πνπ λα δίλεη ην κηθξφηεξν θίλδπλν 

πηψρεπζεο απφ θάζε κία απφ απηέο ρσξηζηά ιφγσ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

επηηπγράλεηαη ζην ραξηνθπιάθην. Έλα κέξνο ηεο δηαθνξάο ησλ απνδφζεσλ ην 

θαξπψλνληαη νη επελδπηέο αιιά ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε δηαθνξά απηή εμαξηάηαη 

απφ ηε ζπζρέηηζε ησλ ρξνληθψλ ζεκείσλ πηψρεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. ηελ  νπζία ηα CDO είλαη πξντφληα πνπ επηηξέπνπλ ηελ έθζεζε ζε 

ζπζρέηηζε.  

Σέινο θαη ηα CDS θαη ηα CDO  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ. 

ηελ πξφζθαηε θξίζε απνηηκήζεθαλ μαλά φια ηα εθθξεκή πηζησηηθά παξάγσγα πνπ 

ήηαλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά. Ο ιφγνο ήηαλ φηη ππήξραλ ακθηβνιίεο γηα ηελ 

αθξίβεηα ησλ ππνδεηγκάησλ απνηίκεζεο ησλ CDO αιιά θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο 

αξρέο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο. Σν 2008 o Scheicher 

εμέηαζε ηηο απνηηκήζεηο παξαγψγσλ πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε θαη θαηέιεμε ζηελ 

παξαηήξεζε ελφο πςεινχ θφζηνπο ξεπζηφηεηαο θαη ζηξεβιψζεηο ζηηο απνηηκήζεηο. 

Αθφκε ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ ,νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ ηηο 

δηάθνξεο δνκέο ησλ CDO γηα λα παξνπζηάζνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα ζηνπο ηζνινγηζκνχο 

ηνπο. Κη απηφ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ δεκηψλ ηνπο απφ δαλεηζκφ θαη 

κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ γηα δέζκεπζε επνπηηθψλ θεθαιαίσλ.  Αιιά ν θίλδπλνο πνπ 

αλαιακβάλνπλ είλαη κεγάινο αθνχ κέζσ ηεο ηηηινπνίεζεο θαη ηεο πψιεζεο ησλ δαλείσλ 

ράλεηαη ν έιεγρνο ηνπο. Καηά ηελ θξίζε αθφκα θαη φηαλ δελ είραλ νη ηξάπεδεο θαιέο 

πιεξνθνξίεο γηα δάλεηα θαη ηδηψηεο πξνρσξνχζαλ εληνχηνηο ζην δαλεηζκφ ηνπο θαζψο 

γλψξηδαλ φηη ζηε ζπλέρεηα ζα ηα κεηαπσινχζαλ θαη ζα δηψμνπλ ηα δάλεηα απηά απφ ην 

ελεξγεηηθφ ηνπο κέζσ ησλ παξαγψγσλ. Απηή φκσο ε θαηάζηαζε δεκηνχξγεζε 

πξνβιήκαηα αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο επελδπηέο ησλ παξαγψγσλ πνπ αγλννχλ 

ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη νδεγνχκαζηε έηζη ζε κε βέιηηζηε 

θαηαλνκήο ηνπ θηλδχλνπ απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ. 
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4.1.4. Μέηξα κεηαβνιήο ηεο ξεπζηόηεηαο- κόριεπζε θαη λέα κνξθή ηξαπεδηθήο 

Σα repos είλαη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο  ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο ηνπο πνιηηηθήο γηα λα κεηαβάινπλ ηε 

ξεπζηφηεηα ζην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα . Οη ζπκθσλίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά σο κέζν ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ δηαζθαιηζκέλνπ δαλείνπ 

αιιά θαη σο κέζσ δαλεηζκνχ ηίηισλ. Ζ πνιηηηθή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε έληνλα απφ ηε 

Fed ε νπνία πξφζθεξε ρξεφγξαθα απμεκέλεο αμηνιφγεζεο ελψ δερφηαλ θεθάιαηα. Ζ ηηκή 

φκσο ησλ ρξενγξάθσλ απηψλ απφ ηελ έθδνζε κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπο παξνπζίαδε έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο.  

Θα πξέπεη κέζα ζ‟ φια ηα άιια λα παξαηεξήζνπκε ηελ κεηάβαζε απφ ηελ 

παξαδνζηαθή ηξαπεδηθή ζε κηα λέα ηξαπεδηθή. Ο δαλεηζκφο βξαρππξφζεζκνπ νξίδνληα 

κε ελέρπξν θαη ε ηηηινπνίεζε αμηψλ αληηθαηέζηεζε ην βξαρππξφζεζκν ρξένο γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο επελδχζεηο. Έηζη ελψ παξαδνζηαθά είρακε ηξεηο 

παξάγνληεο ηνπο θαηαζέηεο, ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο δαλεηδφκελνπο  παξαηεξνχκε λα 

πξσηαγσληζηνχλ λένη ελδηάκεζνη φπσο νη εηαηξίεο ηηηινπνηήζεσλ  θαη κεζνιαβεηέο 

δαλείσλ. Απηή ε αιιαγή έγηλε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη εηαηξηψλ γηα επέθηαζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη αχμεζεο ησλ θεξδψλ ηνπο. Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη απμεκέλεο 

ππνρξεψζεηο γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ αλάγθαζαλ ηηο εηαηξείεο ηηηινπνίεζεο λα εθδψζνπλ 

ηίηινπο θαη νκφινγα πνπ βαζίδνληαλ ζε απηέο ηηο ππνρξεψζεηο. Οη νίθνη αμηνιφγεζεο 

πξφζθεξαλ πςειέο απνηηκήζεηο θαη έηζη νη ηίηινη αληηκεηψπηζαλ πςειή δήηεζε απφ ην 

επελδπηηθφ θνηλφ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν νη ηξάπεδεο απέβαιαλ ηα δάλεηα θαη αχμαλαλ 

ηελ ξεπζηφηεηα ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα πξφζθεξαλ πεξηζζφηεξα δάλεηα ζηελ αγνξά φζν 

ππήξρε δήηεζε γηα ηηηινπνηεκέλα νκφινγα. Οη επελδπηέο  είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δαλεηζηνχλ κέζσ ζπκβνιαίσλ επαλαγνξάο κε εγγχεζε ηνπο ηίηινπο, γεγνλφο πνπ έδσζε 

ψζεζε ζηελ αγνξά ησλ repo. Απηφ φκσο ήηαλ θαη έλαο βαζηθφο ιφγνο παχζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο  κε ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο θαη ην βξαρππξφζεζκν ρξένο δελ 

κπνξνχζε λα αλαλεσζεί θαζψο ηα επηηφθηα ησλ REPO είραλ σο εγγχεζε θπβεξλεηηθά 

νκφινγα πςειήο αμηνιφγεζεο repo θαζψο είλαη ην δεκνθηιέζηεξν κέζσ ρξεκαηνδφηεζήο 

ηνπο.  χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΚΣ ε αγνξά ησλ repo έθηαζε ζηελ Δπξψπε ζηα 6,8 δηο 

€ ην 2008. Ζ ζεκαζία ηνπο φκσο ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο είλαη κεγάιε, 

αθνχ  έλα κεγάιν κέξνο ησλ αμηψλ ζηνπο ηξαπεδηθνχο ηζνινγηζκνχο ρξεκαηνδνηνχληαη 

κέζσ απηψλ. Ζ ζπλαιιαγή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ ζηελ πξφζθαηε θξίζε  γηα 

λα απνβάιεη απφ ηηο ηξάπεδεο αλεπηζχκεηεο αμίεο θαζψο εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 

ησλ εηαηξηψλ πνπ εκπιέθνληαη σο πψιεζε αμηψλ. Έηζη ε εηαηξία πεηπραίλεη θαη κεησκέλε 



  

 

38 

κφριεπζε θαη θαιχηεξε ξεπζηφηεηα. Απηή είλαη θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε 

επελδπηηθή ηξάπεδα Lehman Brothers.   

 

 

 

Πεγή Bloomberg 

 

Σέινο ζρεηηθά κε ηελ κφριεπζε νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνίεζαλ απηφ ην εξγαιείν σο 

έλα κέζν αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Οη ηδηψηεο-εηαηξίεο κφλν κε έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο δαλείδνληαλ πνζά πνιχ κεγαιχηεξα 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ελέρπξν δηάθνξεο αμίεο. ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ δεκηψλ πνπ 

ζεκείσζαλ ε κφριεπζε δξα πνιιαπιαζηαζηηθά θαη κάιηζηα θαηά ηελ θξίζε ε κφριεπζε 

επέθεξε ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν γηαηί φιν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ήηαλ εμαξηψκελν απφ ηνλ 

θίλδπλν θαηάξξεπζεο ησλ ηηκψλ ησλ αμηψλ. 

 

4.2. ΥΟΛΗΑ 

Απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη θαηαλνεηφ φηη πνιιέο παξάκεηξνη ζπλέβαιαλ ζηελ 

θξίζε. Ζ αθνξκή ήηαλ ζαθψο ε «θνχζθα» ζηελ αγνξά ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ αιιά 

ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ηα πξαγκαηηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε. Οη ΖΠΑ παξνπζίαδαλ 

κεγάιν έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα λα θαιχςνπλ απηφ ην θελφ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ πιενλαζκαηηθή Κίλα θαη απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο. Έηζη δαλείζηεθαλ θεθάιαηα γηα λα απμήζνπλ ηελ εγρψξηα 

θαηαλάισζε . Σα ρξήκαηα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα επηηεπρζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ζε αληίζεζε κε ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ ΖΠΑ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ρακειά επηηφθηα. Ο δνχξεηνο ίππνο γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ ήηαλ 



  

 

39 

ζαθψο ηα δνκεκέλα πξντφληα θαη ην πεξηβάιινλ ηεο κεγάιεο πξνζθνξάο θεθαιαίσλ 

αχμεζε ζεκαληηθά ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα αλάιεςε θηλδχλνπ 

Σν ειιηπέο επνπηηθό πιαίζην δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνζηαηεχζεη ηνπο επελδπηέο . 

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή ηξαπεδηθή ζε κηα λέα επηζεηηθή επελδπηηθή ηξαπεδηθή 

ήηαλ απφηνκε θαη δελ ζηάζεθε θακία λνκνζεηηθή πξάμε λα βάιεη θξέλν ζ‟ απηή ηελ 

αιιαγή. Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο (Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, 

Morgan Stanley θαη Bear Stearns) δήηεζαλ ραιαξφ πιαίζην γηα λα δξάζνπλ απφ ηηο αξρέο 

ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηνπο επφπηεο θαη ην πήξαλ αλελφριεηεο. Έηζη φκσο αλαπηχρζεθε 

έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ρσξίο δηαθάλεηα (κε απφθξπςε ζηνηρείσλ απφ ηνπο 

ηζνινγηζκνχο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε επνπηείαο ζηελ αγνξά ησλ παξαγψγσλ. Σν 

ζχζηεκα απηφ δηαθηλνχζε κεγάια πνζά κε πεξηνξηζκέλν έιεγρν απφ ηηο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο θαη ηα επνπηηθά φξγαλα. Κη ελψ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πάληα ππφθεηληαη ζε 

κεγάιε επνπηεία θαη λνκνζεηηθνχο φξνπο, νη επελδπηηθέο είραλ κηα αδηθαηνιφγεηε εχλνηα 

πνπ ηνπο έδσζε ην δηθαίσκα λα πνπιήζνπλ ρξεφγξαθα ζηηο εκπνξηθέο. Αλαπηχρζεθε έηζη  

έλα λέν είδνο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επελδπηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ πνπ ζχκθσλα 

κε ηνλ Stiglitz ζηεξίρζεθε ζηα λέα δνκεκέλα πξντφληα πνπ ζθνπφ είραλ λα δψζνπλ 

βξαρππξφζεζκα θέξδε ρσξίο νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν απφ νηθνλνκηθή θχζε. Ζ Βαζηιεία 

ΗΗ δελ δεκηνχξγεζε πεξηνξηζκνχο ζηελ εμάπισζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο δελ έιεγμε ηε 

λνκηκφηεηα θαη δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ. Ζ αλνξζνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ επελδπηψλ θαη νη ιάζνο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηελ 

απφδνζε ησλ λέσλ πξντφλησλ ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε γηγάλησζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ζηελ εμάπισζε ηεο κηκεηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο.  

Φαηλφκελν πνπ παξαηεξήζεθε παξάιιεια κε ηα άιια θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν ήηαλ αλακθηζβήηεηα θαη ε κφριεπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο κφριεπζεο ήηαλ ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Σφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζηελ Δπξψπε παξαηεξείηαη 

απμεκέλνο αληαγσληζκφο απφ ην 2000, κε απνθνξχθσζε ην έηνο 2007. Έλα άιιν 

απνηέιεζκα πνπ έρεη ε κφριεπζε είλαη ν ππεξδαλεηζκφο θαη ε αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο. 

ρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν φπσο πξναλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απέηπραλ λα εθηηκήζνπλ ζσζηά ηνλ πηζησηηθφ  θαη λα ηνλ 

δηαρεηξηζηνχλ αλαιφγσο.  Σα ζελάξηα θαη νη ηερληθέο πξνζνκνίσζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ ρξνληθψλ ζεκείσλ πηψρεπζεο ησλ ρξενγξάθσλ δελ βξήθαλ 

αληαπφθξηζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο απμήζεθε ηδηαίηεξα αθνχ 
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φινη νη ελδηαθεξφκελνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ίδηα ππνδείγκαηα θαη αληέδξαζαλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ζε εθδειψζεηο παληθνχ.  

Απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεπξά θαηαζηξαηεγήζεθαλ βαζηθέο αξρέο ηεο 

ινγηζηηθήο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ςεπδή ζηνηρεία, αλχπαξθηεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, 

παξαπνηεκέλνη πίλαθεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο εηαηξηψλ. Παξάδεηγκα απνηειεί ε 

πεξίπησζε ηεο Citigroup πνπ ν δείθηεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δεκνζηεχηεθε 

ιαλζαζκέλα θαηά ην 2008. Μάιηζηα θάπνηεο επελδπηηθέο ηξάπεδεο πξνέβεζαλ ζε 

ζπλαιιαγέο κε πξνβιεκαηηθέο εηαηξίεο γηα λα απνδψζνπλ πνιχ θαιχηεξε εηθφλα ζε 

θάπνηεο εηαηξίεο απ‟ φηη ήηαλ πξαγκαηηθά.  

Σα αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ ηξαπεδψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, πνπ ηνπο νδήγεζαλ λα κελ εθηηκήζνπλ ζσζηά 

επίηεδεο ηνλ θίλδπλν γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ πειαηεία ηνπο είλαη ζαθψο κία βαζηθή αηηία 

ηεο θξίζεο. Οη επνπηηθέο αξρέο δελ έθαλαλ ζσζηά ην έξγν ηνπο ιφγσ ησλ δηθψλ ηνπο 

ρξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηηο εηαηξίεο πνπ επφπηεπαλ. Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ- 

επελδπηέο θαη ηδηψηεο θαηαλαισηέο νδεγήζεθαλ ζε κία αλνξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Οη 

πξψηνη γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο θαη νη δεχηεξνη 

αλαιακβάλνληαο ρξένο ρσξίο ηελ αλάινγε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη εγγπήζεηο. Οη  

πςειέο ακνηβέο ησλ ιεγφκελσλ Golden Boys, ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ έδσζαλ 

έδαθνο γηα δεκηνπξγία παξεθθιίλνπζσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη δεκηνπξγία βξαρππξφζεζκνπ 

πινχηνπ.  

 

4.3.  ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ηηο ΖΠΑ απφ ην 2010 έρνπλ παξζεί λνκνζεηηθά κέηξα πνπ έρνπλ 

κεηαξξπζκηζηηθφ ραξαθηήξα. θνπφο φισλ είλαη ε πξφιεςε, δειαδή ε δεκηνπξγία ελφο 

κεραληζκνχ ή κεραληζκψλ πνπ ζα απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο θαη ζέζπηζε ελφο 

λένπ θαλνληζηηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ρξεηάδεηαη λα 

επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζπλαιιαγέο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ζπζηαζεί έλα μερσξηζηφ ηακείν γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ ηδξπκάησλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε πηψρεπζε  αλ ζέινπκε λα απνθχγνπκε 

ην κέηξν  ησλ θξαηηθνπνηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο απμεκέλεο θνξνινγίαο πνπ 

ιακβάλεη απηή ηε ζηηγκή ρψξα ζηελ Διιάδα.  

Έλα άιιν δήηεκα είλαη ην ζέκα ησλ κηζζψλ ησλ ζηειερψλ ησλ ηξαπεδψλ φπνπ 

εδψ ζα πξέπεη λα νξηζηεί έλα αλψηαην φξην κε κεγάια πξφζηηκα ζηνπο παξαβάηεο. Σν λέν 
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απηφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξέπεη λα επηβιέπεηαη κε δηαθάλεηα πξνο θάζε θαηεχζπλζε. Οη 

ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα ζπλερίδνπλ  λα ζρεκαηίδνπλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο θαη 

έθηαθηεο θαηαζηάζεηο φπσο ήδε γίλεηαη θαη ζηε ρψξα καο ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα. ζνλ 

αθνξά ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξνο έιεγρνο θαη αλψηαηα φξηα ζηα 

επίπεδα κφριεπζεο θαη επελδχζεσλ  γηα λα απνθεπρζεί ε θεξδνζθνπία. ε θάζε 

πεξίπησζε ρξεηάδεηαη επνπηεία θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο αλνδηθήο θάζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Καη θπζηθά πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί ε θεξδνζθνπία φζν είλαη 

δπλαηφλ αλ θαη δχζθνιν γηαηί δελ ιακβάλεηαη ππφςελ ν πξαγκαηηθφο πηζησηηθφο 

θίλδπλνο θαη δελ γίλεηαη ζσζηή θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κεξψλ θαη 

νη αγνξέο δπζιεηηνπξγνχλ . 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1. ΑΗΣΗΑ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

5.1.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Κάλνληαο αλαζθφπεζε ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκηθή ηζηνξία δηαπηζηψλνπκε  φηη ε 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο αλαπηχρζεθε κε έληνλα γξήγνξνπο ξπζκνχο κεηά ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην πφιεκν θαη θπξίσο κεηά ηνλ εκθχιην πφιεκν. Ωζηφζν ε ζπλερήο ηάζε πνπ 

παξνπζίαδε ε Διιάδα λα ζπγθιίλεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο αλαπηπγκέλεο δπηηθέο ρψξεο 

δηαθφπεθε θαηά ην 1980, ελψ άξρηζε ζηε ζπλέρεηα κηα πνξεία αλάθακςεο  ην 1995. Απφ 

ην 1965 πεξίπνπ ε Διιάδα μεπεξλάεη αθφκα θαη ηελ Γεξκαλία ζε ηαρχηεηα αλφδνπ αιιά 

κεηά ην 1980 κέλεη ηειεπηαία, ελψ ε θαηάζηαζε βειηηψλεηαη ιίγν ην 1989 θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηε δηεηία 1995-1996. Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2002 ε Διιάδα, θαη νη άιιεο 

έληεθα ηφηε ρψξεο ηεο επξσδψλεο απέθηεζαλ θνηλφ λφκηζκα, ην επξψ. Ζ έληαμεο ηεο 

Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ έγηλε ην 2001 κεηά ηελ επηηπρή πνξεία ζχγθιηζεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2000 ησλ θξηηεξίσλ 

ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη (πιεζσξηζκφο, έιιεηκκα, δεκφζην ρξένο, κεραληζκφο 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, καθξνπξφζεζκν επηηφθην δαλεηζκνχ). Σν αθαζάξηζην 

πξντφλ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη κε ξπζκνχο άλσ ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ ελ κέξεη 

ιφγσ ησλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο ζρεηηδφκελεο κε ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004, 

αιιά θαη ιφγσ ηεο επθνιίαο πξφζβαζεο ζε πηζηψζεηο γηα θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. 
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Ωζηφζν ε Διιάδα απφ ην 2001 έσο θαη ην 2005 βξέζεθε λα παξαβηάδεη ην θξηηήξην γηα 

ην έιιεηκκα πνπ είλαη θάησ απφ 3% ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο, ην νπνίν έρεη ζθνπφ 

λα δηαζθαιίδεη φηη ηα θξάηε κεηά ηελ έληαμε ζηελ επξσδψλε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θξηηεξίσλ ηνπ Μάαζηξηρη, ζπλερίδνπλ λα ηα ηεξνχλ. Απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη αξρέο 

2010, εμαηηίαο ζπλδπαζκνχ δηεζλψλ (νηθνλνκηθή θξίζε) θαη ηνπηθψλ (αλεμέιεγθηεο 

δαπάλεο θαηά ηελ πεξίνδν κέρξη ηηο εθινγέο ηνπ 2009) παξαγφλησλ, ε ειιεληθή 

νηθνλνκία αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, θαζψο έρεη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν εηήζην 

έιιεηκκα θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν δεκφζην ρξένο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Παξαθάησ δίλεηαη ζπλνπηηθφο πίλαθαο ηεο πνξείαο ησλ δχν απηψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ απφ ην 2000 έσο ην 2009. 

 

Έιιεηκκα & Υξένο σο % ηνπ ΑΔΠ 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Έιιεηκκα (% ΑΔΠ) 4.1 6.1 5.2 5.6 7.5 5.2 2.9 3.7 7.7 12.7 

Υξένο (%ΑΔΠ) 114.0 114.4 110.7 97.9 98.6 100.0 97.1 95.6 99.2 113.4 

Πεγή Eurostat,2009 

 

Αλ θαη ε κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδνο είλαη  θαηά κέζνλ φξν, απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 1990 πςειφηεξε απφ απηφλ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο 

αχμεζεο ησλ επηπέδσλ ηεο αλεξγίαο, ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηελ δηαθζνξά. Σν 2009, ε 

Διιάδα θαηείρε ηελ δεχηεξε ρακειφηεξε θαηάηαμε ζηελ ΔΔ ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε 

Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο (κεηά ηελ Πνισλία), ελψ θαηείρε ηελ 81ε παγθνζκίσο. Ζ ρψξα 

ππνθέξεη απφ πςειά επίπεδα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο θαη ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο ηεο. Ο ξπζκφο κεγέζπλζεο 

ηεο νηθνλνκίαο γχξηζε ζε αξλεηηθφ πξφζεκν ην 2009 γηα πξψηε θνξά απφ ην 1993. Μηα 

έλδεημε ηεο ηάζεο ππεξρξέσζεο ηα πεξαζκέλα ρξφληα είλαη ην γεγνλφο φηη ε αλαινγία 

ηδησηηθψλ δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο μεπέξαζε ηηο 100 κνλάδεο (αλαινγία δειαδή 

κεγαιχηεξε ηνπ 1 πξνο 1) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2007. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2009, σο απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ (αλεμέιεγθηεο ζπαηάιεο κέρξη ηηο εθινγέο ηνπ 

Οθησβξίνπ 2009), ε Διιεληθή νηθνλνκία αληηκεηψπηζε ηελ πην ζνβαξή ηεο θξίζε απφ ην 

1993, κε ην πςειφηεξν δεκφζην έιιεηκκα (αλ θαη θνληά ζε απηφ ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηνπ 
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Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ) θαζψο θαη ην δεχηεξν πςειφηεξν ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

ζηελ ΔΔ. Σν δεκφζην έιιεηκκα ηνπ 2009 έθηαζε ζην 13.6% ηνπ ΑΔΠ. Απηφ, θαη ηα 

απμαλφκελα επίπεδα ρξένπο (ζην 113% ηνπ ΑΔΠ ην 2009) νδήγεζαλ ζε πςειφ θφζηνο 

δαλεηζκνχ, πνπ πξνθάιεζε κηα ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ Διιάδα πξνζπαζεί λα 

θαιχςεη ην ππεξβνιηθφ δεκφζην έιιεηκκα ηεο ζηα ίρλε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

Καηά ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ 2010 παξαηεξήζεθε κηα αλαλεσκέλε αλεζπρία 

γηα ην ππεξβάιινλ δεκφζην ρξένο. Σν Οηθνλνκηθφ πκβνχιην Καλαδά-Δπξψπεο 

ηζρπξίζηεθε φηη ε δπζρεξήο ζέζε κεξηθψλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ νπνία 

πεξηήιζαλ ζήκεξα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο δεθαεηίαο Κεπλζηαλψλ πνιηηηθψλ δαλεηζκνχ 

πνπ επεδίσμαλ ηνπηθνί δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο απφ θνηλνχ κε απηάξεζθνπο 

θεληξηθνχο ηξαπεδίηεο ηεο ΔΔ.  Πνιινί νηθνλνκνιφγνη έρνπλ πξνηείλεη ηελ επηβνιή κηαο 

δέζκεο απφ δηνξζσηηθέο πνιηηηθέο γηα λα ειέγμνπλ ην δεκφζην ρξένο, φπσο ηελ επηβνιή 

δξαζηηθψλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαη νπζηαζηηθά πςειφηεξνπο θφξνπο. Μεξηθνί 

πςειφβαζκνη Γεξκαλνί πνιηηηθνί αμησκαηνχρνη έθηαζαλ έσο ην ζεκείν λα πνχλε φηη ηα 

επείγνληα κέηξα ζα έπξεπε λα επηθέξνπλ ζθιεξέο πνηλέο ζηηο ρψξεο πνπ ιακβάλνπλ ηελ 

Κνηλνηηθή βνήζεηα, φπσο ε Διιάδα θαη ε Ηξιαλδία. Δληνχηνηο, ηέηνηα ζρέδηα έρνπλ 

πεξηγξαθεί σο απαξάδεθηεο παξαβηάζεηο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

επξσδψλεο θαη απνξξίθζεθαλ απφ ρψξεο ζηπινβάηεο ηεο ΔΔ φπσο ε Γαιιία. Δπίζεο, 

αζθήζεθε ζθιεξή θξηηηθή ελάληηα ζηνπο θεξδνζθφπνπο γηα ρεηξαγψγεζε ησλ αγνξψλ 

θαζψο νξγαληζκνί πνπ ζηεξίρζεθαλ κε δεκφζηα θεθάιαηα εθκεηαιιεχνληαη ηελ 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη αιινχ. Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 ππνγξάθεθε 

Μλεκφλην κε ην ΓΝΣ, ηελ ΔΔ θαη ηελ ΔΚΣ ψζηε λα θαιπθζεί ε δαλεηαθή αλάγθε ηεο 

ρψξαο. 

 

 

5.1.2. Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζε έλα θξίζηκν ζεκείν ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο, θαζψο νη 

νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηελ έρνπλ νδεγήζεη ζηα πξφζπξα 

ηεο ρξενθνπίαο. Ζ ρξενθνπία, σζηφζν, είλαη δπλαηφλ λα απνηξαπεί θαη ε Διιάδα λα 

επαλέιζεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα λνκνζεηεζνχλ θαη ζα 

εθαξκνζηνχλ κε ζπλέπεηα ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ επηηπρία ησλ 

νπνίσλ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε. πγθεθξηκέλα, ρξεηάδεηαη 



  

 

44 

γεληθή νκνθσλία αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηνχληαη 

κεηαξξπζκίζεηο θαζψο θαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ. Οξηζκέλνη αληηηίζεληαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ζπκθσλήζεη ε 

Διιάδα κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο, αλαθέξνληαο φηη είλαη άζηνρεο ή φηη νδεγνχλ ζε απψιεηα 

ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο. Κάπνηνη άιινη ππνζηεξίδνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζεσξνχλ φηη 

απνηεινχλ ην ηίκεκα πνπ πξέπεη θαηαβιεζεί γηα ηελ απνθπγή ηεο πηψρεπζεο, 

ππνλνψληαο έηζη φηη ζα δέρνληαλ θάζε κεηαξξχζκηζε πνπ ζα απαηηνχληαλ απφ ηνπο 

δαλεηζηέο ηεο Διιάδαο. Σέινο έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ θνηλνχ παξακέλεη αβέβαην 

ζρεηηθά κε ην αλ ε Διιάδα ζα θαηαθέξεη λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε θαη δελ γλσξίδεη κε 

πνηφλ ηξφπν ζα ζπκβάιινπλ νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ.  

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο απαηηείηαη πξψηα  λα 

θαηαλνήζνπκε ηα αίηηα ηεο θξίζεο. Δπηρεηξνχκε λα αλαιχζνπκε ηα δεηήκαηα κε απιφ, 

άκεζα θαηαλνεηφ αιιά θαη επηζηεκνληθά αθξηβή ηξφπν. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ζπδήηεζεο πνπ αθνξά ηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο επηθεληξψλεηαη ζηε 

βξαρππξφζεζκε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Γελλάηαη ην εξψηεκα αλ ζα θαηαθέξεη ε Διιάδα 

λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηεο ή αλ εγθαηαιείςεη ην επξψ; Θα πξέπεη λα θάλεη θάηη ηέηνην; 

Θα απνθαζίζνπλ ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα λα 

πξνζθέξνπλ πεξαηηέξσ βνήζεηα ζηελ Διιάδα; Ζ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ 

είλαη άζθνπε αλ ε Διιάδα δελ δεζκεπηεί λα πξνρσξήζεη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

πεξηγξάθνπκε παξαθάησ. Αλ δελ εθαξκνζηνχλ κεηαξξπζκίζεηο, είλαη βέβαην φηη ε 

Διιάδα ζα ρξενθνπήζεη θαη ζα εηζέιζεη ζε πεξίνδν βαζχηεξεο θξίζεο. Αλ, αληηζέησο, 

εθαξκνζηνχλ αιιαγέο, ε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο ζα δηεπθνιπλζεί: Ζ Διιάδα ζα είλαη ζε 

ζέζε λα δαλείδεηαη κε πνιχ ρακειφηεξα επηηφθηα θαζψο νη δαλεηζηέο ηεο ζα αηζζάλνληαη 

πνιχ πην αζθαιείο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηεο.  

Δπηπιένλ, νη κεηαξξπζκίζεηο είλαη απαξαίηεηεο φρη κφλν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ 

ρξένπο αιιά θαη γηα ηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη επεκεξία ηεο Διιάδαο. Αθφκε 

θαη αλ ην ρξένο ηεο Διιάδαο εμαθαληδφηαλ, νη ίδηεο κεηαξξπζκίζεηο ζα απαηηνχληαλ. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε Διιάδα ζα αληηκεηψπηδε θαη πάιη ζχληνκα λέν πξφβιεκα 

ρξένπο. Ζ απξνζπκία ιήςεο κέηξσλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε νξάκαηνο θαη 

ζάξξνπο, ζηελ χπαξμε ζπκθεξφλησλ πνπ επηβάιινπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ηζρχνληνο status 

quo ή ζηελ αληθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Υξεηάδεηαη 

πιένλ λα αληηθαηαζηαζεί ε έιιεηςε εγεζίαο ηνπ παξειζφληνο απφ πνιηηηθφ ζάξξνο, 

βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, έηζη ψζηε ε Διιάδα λα 
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θαηαθέξεη λα επαλέιζεη ζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη λα απειεπζεξψζεη ηελ 

παξαγσγηθή δεκηνπξγηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηνπο Έιιελεο. 

 

5.2. ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ 

 

1.   Σν ρξένο απμήζεθε ξαγδαία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ζπλερίδεη λα απμάλεηαη 

κέρξη θαη ζήκεξα. 

2. Σν ρξένο πξνθάιεζε κείσζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο. κσο γηα ην αλ ε Διιάδα κπνξεί λα δαλείδεηαη ζήκεξα εμαξηάηαη απφ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ αγνξψλ αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηεο 

ζην κέιινλ. 

3.  Ζ Διιάδα είλαη ππεξρξεσκέλε ζηνπο μέλνπο επεηδή νη Έιιελεο πνιίηεο θαηαλάισλαλ 

πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο κε ρξήκαηα  πνπ δαλεηδφηαλ ε θπβέξλεζή ηνπο απφ ην 

εμσηεξηθφ. Σν κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ΑΔΠ. Σν έιιεηκκα 

απμήζεθε δξακαηηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980: νη δαπάλεο ππεξέβεζαλ ηα έζνδα ζε 

πνζνζηφ 8,1% ηνπ ΑΔΠ θαηά κέζν φξν, θάζε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δεθαεηίαο. Σν έιιεηκκα παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα θαηά ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο. Ζ 

εμέιημε ηνπ ειιείκκαηνο αληηθαηνπηξίδεηαη ζε απηήλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Σα πςειά 

ειιείκκαηα ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 νδήγεζαλ ζε δξακαηηθή αχμεζε ηνπ ρξένπο: ην ρξένο 

απμήζεθε απφ 26% επί ηνπ ΑΔΠ ην 1980, ζε πνζνζηφ 71% επί ηνπ ΑΔΠ ην 1990. Σν 

ρξένο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη θαηά ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο σο απνηέιεζκα ησλ 

απμεκέλσλ ειιεηκκάησλ, ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε πςειά επίπεδα ελ κέξεη ιφγσ ησλ 

πιεξσκψλ ηφθσλ επί ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ρξένπο.  

 

 

Πεγή ΗΜF WEO, 2009 
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5.3. Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ, ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΓΑΝΔΗΜΟΤ, ΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ, ΣΖ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ, ΣΟΤ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ. 

 

ε ζχγθξηζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε θαηαλάισζε απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ελψ νη επελδχζεηο κεηψζεθαλ θαηά ην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ (8% 

επί ηνπ ΑΔΠ). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη Έιιελεο πνιίηεο θαηαλάισλαλ πεξηζζφηεξν, ελψ 

κηθξφηεξν πνζνζηφ δαπαλνχληαλ γηα παξαγσγηθέο επελδχζεηο, φπσο π.ρ. ηελ θαηαζθεπή 

εξγνζηαζίσλ θαη απηνθηλεηνδξφκσλ. Καη ηα δχν απηά θαηλφκελα νθείινληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ δξακαηηθή αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δαπαλήζεθαλ απφ ηηο ηφηε θπβεξλήζεηο ηα ρξήκαηα πνπ 

αληιήζεθαλ απφ ην δαλεηζκφ. Πξάγκαηη, ην πνζνζηφ ησλ ρξεκάησλ πνπ δαπαλήζεθε ζε 

παξαγσγηθέο επελδχζεηο, δει. δεκφζηα έξγα ππνδνκήο, δελ μεπέξαζε ην 25% ηνπ 

ζπλφινπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ δαπαλήζεθε γηα ηελ αχμεζε ηεο 

κηζζνδνζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, δει. πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη πςειφηεξνη 

κηζζνί, θαζψο θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ, δει. πεξηζζφηεξνη 

ζπληαμηνχρνη θαη πςειφηεξεο ζπληάμεηο.  Οη επελδχζεηο κεηψζεθαλ δηφηη ππήξραλ 

ιηγφηεξα ηδησηηθά θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Πξάγκαηη, ε θπβέξλεζε 

δαλεηδφηαλ πνπιψληαο νκφινγα ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο, νη νπνίνη νπζηαζηηθά κνίξαδαλ 

ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο κεηαμχ νκνιφγσλ πνπ εθδίδνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη 

νκνιφγσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζεκεηψζεθε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ 

απνηακηεχζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ απφ ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Καη δεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεκάησλ πνπ αληινχζε ε 

θπβέξλεζε εθδίδνληαο νκφινγα δελ δαπαλνχληαλ ζε δεκφζηα έξγα ππνδνκήο, ην ζχλνιν 

ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κεηψζεθε.  

Σν εμσηεξηθό ρξένο ηεο Διιάδαο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ην πνζφ πνπ ρξσζηάεη ε 

Διιάδα ζηνπο μέλνπο, αλεξρφηαλ ην 2009 ζε πνζνζηφ 82.5% επί ηνπ ΑΔΠ (Cabral 2010). 

Σν πνζνζηφ απηφ είλαη πςειφ: γηα παξάδεηγκα, είθνζη θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηηο εηήζηεο 

δαπάλεο ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. Μία ρψξα ζπζζσξεχεη εμσηεξηθφ ρξένο 

φηαλ ε θπβέξλεζή ηεο ή ν ηδησηηθφο ηνκέαο (δει. επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο) δαλείδνληαη 

απφ μέλνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο Ηζπαλίαο, ηεο νπνίαο ην εμσηεξηθφ ρξένο βξίζθεηαη ζε 

παξφκνην πςειφ επίπεδν κε ηεο Διιάδαο, γηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δαλεηζκνχ επζχλεηαη 

ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Οη ηζπαληθέο ηξάπεδεο δαλείδνληαλ απφ ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ δάλεηα ζε Ηζπαλνχο πνιίηεο, νη νπνίνη έπεηηα αγφξαδαλ ζπίηηα 
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ζε ππέξνγθεο, φπσο απνδείρηεθε εθ ησλ πζηέξσλ, ηηκέο. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο δελ δαλείζηεθε απφ ην εμσηεξηθφ: νη απνηακηεχζεηο ησλ Διιήλσλ 

επαξθνχζαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαλείσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αληί γηα απηφ, ν 

εμσηεξηθφο δαλεηζκφο πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Πξάγκαηη, ην εμσηεξηθφ 

δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ην ηκήκα ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο πνπ 

ζπζζσξεχεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε, αλήιζε ζην 89% επί ηνπ ΑΔΠ ην 2009. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Διιάδαο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ην εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο 

ηεο. ηαλ κία ρψξα δαλείδεηαη απφ ην εμσηεξηθφ, θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν απφ φηη 

παξάγεη. 

Ζ επηπξφζζεηε θαηαλάισζε πξνέξρεηαη απφ εηζαγσγέο, ηηο νπνίεο ε ρψξα κπνξεί 

λα αγνξάζεη απφ ηνπο μέλνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρξήκαηα κε ηα νπνία δαλείδεηαη απφ 

απηνχο. ηελ Διιάδα, ινηπφλ, νη Έιιελεο πνιίηεο θαηαλάισλαλ εηζεγκέλα αγαζά κε ηα 

ρξήκαηα πνπ δαλεηδφηαλ ε θπβέξλεζή ηνπο απφ ην εμσηεξηθφ. Σα ρξήκαηα ηνπ δαλεηζκνχ 

δηνρεηεχνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζηνπο πνιίηεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, π.ρ. κέζσ ησλ 

κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ησλ πιεξσκψλ ζε πξνκεζεπηέο ηνπ θξάηνπο, ησλ 

ζπληάμεσλ πνπ θαηαβάιινληαλ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο. Λφγσ ησλ πςειφηεξσλ 

εηζνδεκάησλ ηνπο, νη πνιίηεο θαηαλάισλαλ πεξηζζφηεξν θαη ζην ζχλνιφ ηεο ε Διιάδα 

θαηαλάισλε πεξηζζφηεξν απφ φηη παξήγαγε.  

Σν εκπνξηθό ηζνδύγην, ην νπνίν πξνθχπηεη αθαηξψληαο ηηο εηζαγσγέο απφ ηηο 

εμαγσγέο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ήηαλ αξλεηηθφ, δειαδή ε Διιάδα εηζήγαγε 

πεξηζζφηεξν απφ φηη εμήγαγε. Σν αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην ζεκαίλεη επίζεο φηη ε 

Διιάδα θαηαλάισλε θαη επέλδπε πεξηζζφηεξν απφ φζν παξήγαγε. Πξάγκαηη, ε επηπιένλ 

θαηαλάισζε θαη νη επελδχζεηο πξνέξρνληαλ απφ εηζαγσγέο, νη νπνίεο μεπεξλνχζαλ ηηο 

εμαγσγέο. Ζ Διιάδα ήηαλ ζε ζέζε λα εηζάγεη πεξηζζφηεξν απφ φζν εμήγαγε ιφγσ ηνπ 

εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην εηήζην πνζνζηφ 

δαλεηζκνχ αλεξρφηαλ θαηά κέζν φξν ζε 4,1% επί ηνπ ΑΔΠ. Αλ θαη απηφ ην πνζνζηφ 

είλαη πςειφ, απμήζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν, πξνζεγγίδνληαο ην 10,2%, θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 2000. Καη φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην εμσηεξηθφ ρξένο απμήζεθε ξαγδαία: αλήιζε 

απφ 42,7% επί ηνπ ΑΔΠ ην 2000 ζε πνζνζηφ 82,5% ην 2009.  

Ο εμσηεξηθόο δαλεηζκόο απμήζεθε δηφηη ε Διιάδα πξαγκαηνπνηνχζε εηζαγσγέο 

ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο ηεο θαη δηφηη νη κεηαβηβάζεηο απφ 

ην εμσηεξηθφ κεηψζεθαλ. Γχν είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε κείσζε ησλ 

κεηαβηβάζεσλ. Πξψηνλ, νη εηζξνέο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηψζεθαλ, θαζψο 

εληάρζεθαλ ζε απηήλ θησρφηεξεο ρψξεο απφ ηελ Διιάδα θαη νη πφξνη απφ ηα παθέηα 
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ζπλνρήο αλαθαηαλεκήζεθαλ αλαιφγσο. Γεχηεξνλ, ε Διιάδα ππνρξεψζεθε λα πιεξψλεη 

κεγαιχηεξνπο ηφθνπο ζην απμεκέλν εμσηεξηθφ ρξένο ηεο. Έηζη ε Διιάδα ρξεψζεθε 

πεξαηηέξσ ζηνπο μέλνπο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 δηφηη εηζήγαγε αθφκε πεξηζζφηεξν ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο εμαγσγέο ηεο, παξφιν πνπ δερφηαλ κηθξφηεξεο εηζξνέο θεθαιαίνπ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη παξφιν πνπ ήηαλ ήδε ρξεσκέλε. Οη επελδχζεηο απμήζεθαλ 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000, φηαλ δηνξγαλψζεθαλ θαη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο. Αιιά ν 

θχξηνο ιφγνο ήηαλ φηη νη Έιιελεο πνιίηεο εμέθξαζαλ κηθξφηεξε πξνζπκία απνηακίεπζεο 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 θαζψο ηα επηηφθηα ήηαλ ρακειφηεξα θαη ηα θαηαλαισηηθά 

δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ πην άκεζα δηαζέζηκα. 

Παξά ηηο ρακειέο απνηακηεχζεηο ηνπο, νη Έιιελεο πνιίηεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

2000 θαηάθεξλαλ λα εμνηθνλνκνχλ αξθεηά ρξήκαηα ψζηε λα ρξεκαηνδνηνχλ δαλεηαθά 

ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο θαη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη νη απνηακηεχζεηο δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ αγνξά νκνιφγσλ πνπ εθδίδνληαλ απφ ηε 

θπβέξλεζε. πλεπψο, ε θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα ζηξαθεί ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο αλαγθψλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε αχμεζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο Διιάδαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 πξνθιήζεθε απφ ηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο δαλεηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλεπαξθείο 

απνηακηεχζεηο ησλ πνιηηψλ ηεο. 

 

5.4. ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΠΛΖΡΧΜΖ ΥΡΔΟΤ 

 

Οξηζκέλνη ζρνιηαζηέο δηαηείλνληαη φηη ε Διιάδα αδπλαηεί λα απνπιεξψζεη ην 

ρξένο ηεο θαη ζα πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα πξνβεί ζε αλαδηάξζξσζε ή ζηάζε πιεξσκψλ. 

Αλ ππνζέζνπκε αληί απηνχ φηη ε Διιάδα ζα επηδηψμεη λα απνπιεξψζεη πιήξσο ην ρξένο 

ηεο ε απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο πξνυπνζέηεη αξρηθά ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο. Θα 

πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ζπκεζνχκε φηη ην έιιεηκκα ππνινγίδεηαη αθαηξψληαο ηα 

έζνδα κηαο θπβέξλεζεο απφ ηηο δαπάλεο ηεο θαη φηη κία πεγή δαπαλψλ είλαη νη ηφθνη πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ην ρξένο. Σν κέξνο ηνπ ειιείκκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηηο 

πιεξσκέο ησλ ηφθσλ νλνκάδεηαη πξσηνγελέο έιιεηκκα. Μεδεληθφ πξσηνγελέο έιιεηκκα 

ζεκαίλεη φηη ε θπβέξλεζε δελ πξνζζέηεη λέν ρξένο ζ‟ απηφ πνπ ηεο θιεξνλφκεζαλ 

παιαηφηεξεο θπβεξλήζεηο. Πξσηνγελέο έιιεηκκα κε ζεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη φηη ε 

θπβέξλεζε δεκηνπξγεί λέν ρξένο. Σν 2009, ην πξσηνγελέο έιιεηκκα ηεο Διιάδαο αλήιζε 

ζην 8,5%. Δίλαη ζαθέο φηη κε πξσηνγελέο έιιεηκκα απηνχ ηνπ κεγέζνπο ε απνπιεξσκή 

ηνπ ρξένπο είλαη αδχλαηε. Σν ρξένο κπνξεί λα απνπιεξσζεί κφλν αλ ε θπβέξλεζε παχζεη 
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λα δεκηνπξγεί πξσηνγελέο ρξένο, δει. δελ δεκηνπξγεί λέν ρξένο θάζε ρξφλν. Ζ 

θπβέξλεζε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη πξσηνγελέο πιεφλαζκα. Αλ ην πξσηνγελέο 

πιεφλαζκα ππεξβεί ηηο πιεξσκέο ησλ ηφθσλ ηνπ ρξένπο, ην (ζπλνιηθφ) έιιεηκκα ζα έρεη 

αξλεηηθφ πξφζεκν θαη ην ρξένο ζα κεησζεί. Αλ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηζνχηαη κε ηηο 

πιεξσκέο ησλ ηφθσλ ηνπ ρξένπο, ην έιιεηκκα κεδελίδεηαη θαη ην ρξένο ζα παξακέλεη 

ζηαζεξφ. 

Παξφιν πνπ γηα ηε κείσζε ηνπ ρξένπο απαηηείηαη αξλεηηθφ έιιεηκκα, επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ αθφκε θαη κε κεδεληθφ ή ειάρηζηα ζεηηθφ 

έιιεηκκα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην ζεκαληηθφ κέγεζνο δελ είλαη ην ρξένο ην ίδην, αιιά ην 

ρξένο πνπ αλαινγεί ζην ΑΔΠ. Αλ ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο δηπιαζηαδφηαλ μαθληθά ρσξίο 

θακία αιιαγή ζην δεκφζην ρξένο, ε Διιάδα ζα αληηκεηψπηδε πνιχ κηθξφηεξν πξφβιεκα 

ρξένπο.. Ωο εθ ηνχηνπ, έλα αξλεηηθφ ή ειάρηζηα ζεηηθφ έιιεηκκα κπνξεί λα επαξθεί γηα 

ηε κείσζε ηνπ ρξένπο, αξθεί ε Διιάδα λα θαηαθέξεη λα απμήζεη ηαρχηαηα ην ΑΔΠ ηεο 

ηελ επφκελε δεθαεηία. Ζ Διιάδα κπνξεί λα επηηχρεη θαη λα δηαηεξήζεη πςεινχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ, εθφζνλ απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Ζ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο έρεη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζεκαζία ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο Διιάδαο. Πξάγκαηη, κία ρψξα κπνξεί λα απνπιεξψζεη ην 

εμσηεξηθφ ηεο ρξένο πξαγκαηνπνηψληαο πεξηζζφηεξεο εμαγσγέο απφ εηζαγσγέο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα εηζάγεη απηή ηε ζηηγκή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη εμάγεη 

απαηηείηαη κεγάιε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ψζηε νη εμαγσγέο λα ππεξθεξάζνπλ 

ηηο εηζαγσγέο. Σν ηξέρνλ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο είλαη ν ζπλδπαζκφο πςεινχ ρξένπο, 

κεγάινπ ειιείκκαηνο θαη ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ επζχλεηαη γηα ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα κπνξεί λα δαλεηζηεί κφλν κε πνιχ 

πςειά επηηφθηα ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Οη αγνξέο δελ γλσξίδνπκε αλ έρνπλ 

ζπλσκνηήζεη θαηά ηεο Διιάδαο αιιά ελδέρεηαη λα αληαλαθινχλ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια θαη ηα ζπκθέξνληα φζσλ έρνπλ δαλείζεη 

ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο ηεο, ε Διιάδα πξέπεη λα επηηχρεη ζε δχν κέησπα. 

Πξψηνλ, ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά πξέπεη λα βειηησζνχλ θαη ε θπβέξλεζε λα ζεκεηψζεη 

ζεκαληηθφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα. Γεχηεξνλ, ε νηθνλνκία πξέπεη λα θαηαζηεί 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή. Ζ επηηπρία ζε θάζε κέησπν πξνυπνζέηεη ζεκαληηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο. ηφρνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκθψλεζε ε Διιάδα κε ηνπο 

δαλεηζηέο ηεο (ΔΔ/ΓΝΣ) είλαη ε απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο ηεο. Οξηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο 

ζπκβάιινπλ ζε απηφλ ηνλ ζηφρν βειηηψλνληαο ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ελψ άιιεο 
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ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε. Πξνο ην παξφλ φκσο 

ζεκαληηθά βήκαηα δελ θαίλεηαη λα έρνπλ γίλεη θαη κάιηζηα κεγάιε θξηηηθή δέρεηαη ηφζν 

ε θπβέξλεζε φζν θαη ε Δ.Δ. γηα ην αλ έρνπλ αλαιεθζεί ηα ζσζηά κέηξα θαη πξνο ηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε.  Παξάιιεια, έρεη κεγάιε ζεκαζία λα εμεηάζνπκε γεληθφηεξα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί καθξνρξφληα αλάπηπμε ζηελ Διιάδα θαη ζηα 

εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο ζπκθψλεζε ε Διιάδα κε 

ηνπο δαλεηζηέο ηεο έρνπλ έλα ζρεηηθά άκεζν νξίδνληα (0-4 ρξφλσλ) κέζα ζηνλ νπνίν 

πξέπεη λα απνδψζνπλ απνηειέζκαηα, π.ρ. θακία απφ απηέο δελ αθνξά ηελ παηδεία ή ηε 

βαζηθή έξεπλα, δχν ηνκείο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ καθξνρξφληα αλάπηπμε 

κηαο ρψξαο αιιά φπνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζε νξίδνληα δεθαεηηψλ.  

 

 

5.5.  ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

5.5.1.Γεκόζηα Οηθνλνκηθά  

 

Οη θπβεξλεηηθέο δαπάλεο είλαη ζπγθξίζηκεο κε ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αιιά ηα έζνδα βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειφηεξν επίπεδν ιφγσ ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε θνξνδηαθπγή απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ηνπ ειιείκκαηνο ζηελ 

Διιάδα. Δμαηηίαο ηεο θνξνδηαθπγήο, ε θπβέξλεζε αδπλαηεί λα παξέρεη θξαηηθέο 

ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ αληζφηεηεο 

ελψ σθεινχληαη δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο αλάπηπμεο. Ζ θνξνδηαθπγή είλαη ζχλεζεο 

θαηλφκελν ζηελ Διιάδα επεηδή δελ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί αξθεηά θίλεηξα γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο. 

Σν θχξην πξφβιεκα ηεο Διιάδαο δελ είλαη φηη ην ν δεκφζηνο ηνκέαο είλαη πνιχ 

κεγάινο αιιά φηη ηα ρξήκαηα δελ δαπαλψληαη απνηειεζκαηηθά. Ζ πνηφηεηα, δειαδή, ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα βειηησζεί θαη παξάιιεια λα εμνηθνλνκεζνχλ ρξήκαηα. 

Απηά ηα ρξήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε άιισλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη ειιηπήο αιιά είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, φπσο π.ρ. επελδχζεηο ζε ππνδνκέο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Πξέπεη 

λα ππάξρνπλ δείθηεο κέηξεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε θάζε ηδησηηθή εηαηξεία ελψ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη 

κε βάζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

παξαγσγηθφηεηαο. 
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 πσο θαη ε θνξνδηαθπγή, ε δηαθζνξά είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ Διιάδα 

δηφηη δελ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί αξθεηά θίλεηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο. πγθεθξηκέλα, 

απαηηείηαη ε ιήςε πην απζηεξψλ πνηλψλ, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ, ε 

απινπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο θξάηνπο θαη πνιηηψλ 

θαζψο θαη ε ζέζπηζε κεγαιχηεξεο αλσλπκίαο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο απηέο.  

 

5.5.2.Αληαγσληζηηθόηεηα  

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα επηηξέπεη ζε κία ρψξα λα απνιακβάλεη επεκεξία ζε 

βηψζηκε βάζε. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ην κέζν εηζφδεκα ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ 

απμήζεθε ζεκαληηθά. Ωζηφζν, απηή ε αχμεζε δελ ήηαλ βηψζηκε δηφηη ρξεκαηνδνηνχληαλ 

απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Σψξα πνπ ε Διιάδα δελ κπνξεί πιένλ λα δαλείδεηαη, ππάξρεη 

θίλδπλνο ε δηαδηθαζία λα αλαζηξαθεί θαη ηα εηζνδήκαηα λα ζπξξηθλσζνχλ. Ο κφλνο 

ηξφπνο λα απνηξαπεί θάηη ηέηνην θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα εηζνδήκαηα ζα απμάλνληαη 

ζε βηψζηκε βάζε, είλαη λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε 

νπνία απηή ηε ζηηγκή είλαη ε δεχηεξε ρακειφηεξε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27. Ζ 

θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη έλα ζηαζεξφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ λα πξνάγεη ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Έλα ηέηνην πιαίζην 

πξνυπνζέηεη φρη ηφζν ηε δεκηνπξγία λέσλ ξπζκίζεσλ αιιά ηελ θαηάξγεζε πνιιψλ απφ 

ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Μία νινθιεξσκέλε κεηαξξχζκηζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ κπνξεί 

απφ κφλε ηεο λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαη ελ ηέιεη 

ηα εηζνδήκαηα ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 15%, αληηζηξέθνληαο 

έηζη ηηο πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηα εηζνδήκαηα. Ζ θπβέξλεζε 

πξέπεη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα απμάλνληαο ηηο επελδχζεηο ηεο 

ζηελ παηδεία θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Κάπνηεο ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

απαηηνχληαη ζηελ αγνξά πξντφλησλ. Οη ξπζκίζεηο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ζε 

πνιινχο βηνκεραληθνχο θιάδνπο θαη επαγγέικαηα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. Ζ θαηάξγεζε 

απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ ζα ηνλψζεη ηηο επελδχζεηο πνιχ απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηπρφλ 

θξαηηθέο επηδνηήζεηο. Δπίζεο νη κνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

πην απζηεξά θαη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα εληζρπζεί. εκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

απαηηνχληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληθψλ ηνκέσλ απνηειεί έλδεημε κηαο πγηνχο νηθνλνκίαο αιιά ε 

θηλεηηθφηεηα ζηελ Διιάδα είλαη ε ρακειφηεξε ζηνλ ΟΟΑ. 
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5.6. ΥΟΛΗΑ 

 

Τπάξρεη θφβνο φηη δελ βξηζθφκαζηε ζηελ αξρή δηεμφδνπ απφ ηε δηεζλή 

θαπηηαιηζηηθή θξίζε αιιά κάιινλ ζηελ αξρή λέσλ θαη πην ζχλζεησλ αδηεμφδσλ γηα ηνλ 

παγθφζκην θαπηηαιηζκφ, ν νπνίνο επηηείλεη αληί λα αλαθφπηεη ηνλ αληηθνηλσληθφ 

λενθηιειεχζεξν κνλφδξνκφ ηνπ. Καη απηφ δηφηη νδεχνπκε ζε κηα λέα θάζε δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο ζηαζηκφηεηαο πνπ ίζσο ζπλνδεχεηαη κε κεγάια ειιείκκαηα, ππεξβάιινληα 

δεκφζηα αιιά θαη ηδησηηθά ρξέε,  θνπή λνκηζκάησλ, απμεκέλεο ηηκέο πξψησλ πιψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ, αδπλακία επελδπηηθψλ επθαηξηψλ, κεγάιεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, 

επηδείλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο αδπλακία δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Αλ φκσο γηα ηε δηεζλή νηθνλνκία ηα πξάγκαηα κάιινλ δελ είλαη αηζηφδνμα, ε θαηάζηαζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κφλν απειπηζηηθέο ζθέςεηο πξνθαιεί. ια ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ηεο ρψξαο βαδίδνπλ απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν θαη θπξίσο νη εμαγσγέο, ε 

βηνκεραλία, νη θαηαζθεπέο, νη επελδχζεηο αιιά θαη ν ηνπξηζκφο.  

Απηή ηελ πεξίνδν δνχκε ηε βαζηά ρξενθνπία φρη κφλν ησλ θπβεξλεηηθψλ 

πνιηηηθψλ αιιά θαη ηνπ πειαηεηαθνχ θνκκαηηθνθξαηηθνχ λενθηιειεχζεξνπ κνληέινπ πνπ 

επέβαιαλ νη πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία. ζν δηαηεξείηαη  απηφ ην νηθνλνκηθφ κνληέιν θαη ζπλερίδνληαη νη 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ εληζρχνπλ γελλαηφδσξα ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο κεγάινπο 

επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο θαη επηρεηξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ έθξεμε ηεο αλεξγίαο, ε 

νπνία ζηηο πξαγκαηηθέο ηεο δηαζηάζεηο ηείλεη λα πξνζεγγίζεη ην 30% ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κε θάζε κνξθήο καδηθνχο θαη επηζθαιείο πειαηεηαθνχο δηνξηζκνχο ζην 

Γεκφζην, ηφηε ε χθεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θηλδπλεχεη λα γίλεη βαζχηεξε θαη λα 

αθνινπζεζεί απφ κία καθξφρξνλε νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα.  

Σν πξφβιεκα γηα ηε ρψξα δελ είλαη ην χςνο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

αιιά ην πνχ θαηεπζχλεηαη απηφ ην έιιεηκκα θαη αλ επηρεηξεί λα θαιχςεη πξαγκαηηθνχο 

παξαγσγηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Σν πξφβιεκα, επίζεο, είλαη φηη απηφ ην 

έιιεηκκα αμηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εμαπνιπζεί κηα δεκνζηνλνκηθή ηξνκνθξαηία κε 

ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ θαηεδάθηζε ησλ κηζζψλ, ησλ ζπληάμεσλ, ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

θαη φ,ηη έρεη απνκείλεη απφ ηηο θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο. Σν ζέκα γηα ηελ Διιάδα δελ είλαη 

ηφζν ην κεγάιν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αιιά ην κεγάιν έιιεηκκα απνδνηηθφηεηαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ην παξαγσγηθφ έιιεηκκα (πεξηζσξηνπνίεζε βηνκεραλίαο θαη 

αγξνηηθήο παξαγσγήο) πξψηα απ' φια ζηνπο ζχγρξνλνπο ηερλνινγηθά ηνκείο, θαη ην 

πξσηνθαλέο έιιεηκκα ελδνγελνχο δπλακηθήο ηεο νηθνλνκίαο, αθνχ ε αλάπηπμε φια ηα 
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πξνεγνχκελα ρξφληα ζηεξίρηεθε θπξίσο ζηα απμεκέλα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ρξέε θαη 

ζηελ παξάδνζε ηεο ρψξαο ζην πνιπεζληθφ θεθάιαην. Απφ θεη θαη πέξα απηά ηα 

πξνβιήκαηα επηηείλνληαη απφ ηελ άληζε θαηαλνκή εηζνδήκαηνο, ηελ ππνβάζκηζε κηζζψλ 

θαη ζπληάμεσλ θαη ηε αλεξγία. 

ήκεξα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ βέβαην φηη ε θξίζε γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ζα έρεη δηάξθεηα. Παξά ηηο γελλαίεο πξνζπάζεηεο αηζηνδνμίαο πνπ 

θαηαβάιινληαη, κέξα κε ηελ εκέξα γίλεηαη αθφκα πην μεθάζαξν φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία 

εηζέξρεηαη ζε κηα πεξίνδν παξαηεηακέλεο χθεζεο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πςειή 

αλεξγία. Καη απηφ ζπκπεξαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ, πνπ δείρλνπλ 

φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη κηα δηαξζξσηηθή αδπλακία λα δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο. 

Αζπίδα ζ' απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηα 

κέηξα παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο, ηα ιεγφκελα «παθέηα ζηήξημεο». Οη δξάζεηο απηέο 

ζρεδηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο. Γπζηπρψο γηα καο, ην κέγεζνο απηψλ ησλ παθέησλ θαη ν 

αξηζκφο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Σα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

έιιεηκκα θαη ην ρξένο αιιά θαη ηα ηακεηαθά πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο πεξηνξίδνπλ ηε 

δπλαηφηεηα επξχηαηεο ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο. Ωο εθ ηνχηνπ νη δξάζεηο πξέπεη λα είλαη 

θαιά ζρεδηαζκέλεο θαη λα έρνπλ ηα κέγηζηα δπλαηά πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα. 

Δπνκέλσο θαιφ ζα ήηαλ ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη' αξρήλ νη ηνκείο κε ηα κεγαιχηεξα θαη ακεζφηεξα 

απνηειέζκαηα, έηζη ψζηε απηφ πνπ απνθαιείηαη δεκνζηνλνκηθφο πνιιαπιαζηαζηήο λα 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθφηεξα. Σν έλα επξψ ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο λα 

πνιιαπιαζηάδεηαη ζην παξαγσγηθφ θχθισκα ηεο νηθνλνκίαο θαη λα δεκηνπξγεί ζπλνιηθέο 

επηδξάζεηο αξθεηά κεγαιχηεξεο. ηε ζπλέρεηα είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη κηα δηαδηθαζία 

απνινγηζκνχ απηψλ ησλ παθέησλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε επαλάιεςε ιαζψλ αιιά 

θαη λα εληνπίδνληαη νη ηνκείο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ 

ηνλ ξφιν ηεο αηκνκεραλήο ηεο αλάπηπμεο. 

πσο θαη λα έρεη φκσο, δεδνκέλεο ηεο βξαρπρξφληαο δηάζηαζεο ησλ κέηξσλ, ηνπο 

ακέζνπο επφκελνπο κήλεο πξέπεη λα θαλνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο ζηήξημεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Καη απηφ γηαηί κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιιν ηξφπν γηα φια ηα παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηα είρακε έλα δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ην νπνίν πξνήιζε είηε απφ ηε δηαδηθαζία 

ηεο άκεζεο εθηακίεπζεο ή απφ ηελ απψιεηα εζφδσλ πνπ έρεη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο. 

Γηα ιφγνπο ζρεδηαζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα γίλεη κηα ζχγθξηζε θφζηνπο-
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νθέινπο απηψλ ησλ κέηξσλ. Γηαθνξεηηθά ηα παθέηα ζηήξημεο θηλδπλεχνπλ λα 

εθθπιηζηνχλ ζε κέηξα ζηήξημεο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ θαη φρη ηεο νηθνλνκίαο. 

 

5.7. ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

5.7.1. ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΣΖΚΑΝ 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη αλαιάβεη δηνξζσηηθέο, ζηνρεπφκελεο πξσηνβνπιίεο 

πνπ επηθξνηνχληαη απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαζψο ππνηίζεηαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο θαη αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο. Σα κέηξα πνπ παίξλνληαη απνζθνπνχλ α) ζηαδηαθή δηεχξπλζε ησλ 

εζφδσλ, θπξίσο κέζσ ηεο απινπνίεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, β) ζηαδηαθή 

κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, θπξίσο κέζσ ηεο αλαδηνξγάλσζεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη γ) δνκηθέο αιιαγέο, φπσο είλαη ην άλνηγκα ησλ θιεηζηψλ 

επαγγεικάησλ θαη ππεξεζηψλ θαη δ) αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. κσο έηζη κεηψλεηαη ην εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ, απμάλεηαη ε αλεξγία 

πεξηνξίδεηαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, κεηψλνληαη ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο θαη 

αλαδεηθλχνληαη καθξνρξφληεο δεκνζηνλνκηθέο θαη εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο (πςειφ 

δεκφζην ρξένο θαη έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο). 

Σα κέηξα ζα έπξεπε λα είραλ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο 

(κε ηελ ελίζρπζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη κε ηελ επηηάρπλζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην Πξφγξακκα Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ), ηελ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ 

απνηακηεπηψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δαλεηνιεπηψλ, ηε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ (κε ηε 

ρξεκαηνδνηηθή εγγχεζή ηνπο, ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επηδφηεζε αληηθαηάζηαζεο 

παιαηψλ θαη ελεξγνβφξσλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ, ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ), ηελ ελίζρπζε θιάδσλ θαη ηνκέσλ πνπ πιήηηνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε (φπσο είλαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο θαη νη θιάδνη ηνπ ηνπξηζκνχ, 

ηεο νηθνδνκήο θαη ηεο εκπνξίαο απηνθηλήησλ), ηε δηαλνκή ζεκαληηθνχ θνηλσληθνχ 

κεξίζκαηνο (κε ηηο απμεκέλεο δαπάλεο θαη ηηο πξφζζεηεο πηζηψζεηο γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία), ηελ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ (κε παξεκβάζεηο ζε ηνκείο κε κηθξφηεξε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε θαη κε ζηφρν ηε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ) 

θαη ηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ (κε ηε ζπγθξαηεκέλε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή θαη ηηο 

πεξηθνπέο ζηηο ειαζηηθέο δαπάλεο). 
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5.7.2. ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

 

ην πιαίζην απηφ νη βαζηθνί άμνλεο πνπ πξνηείλνπκε είλαη: 

 

Α. ηήξημε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ θαη ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ. 

 

1. Δηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ, ρακειφκηζζσλ θαη αλέξγσλ. 

2. Μείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κε ηελ εθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ 

θιηκαθίσλ ζηε βάζε κηαο πξννδεπηηθήο – αλαινγηθήο θιίκαθαο κε ηηκαξηζκνπνίεζε ηεο 

θνξνινγηθήο θιίκαθαο ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη απψιεηεο ζηα εηζνδήκαηα ησλ 

κηζζσηψλ, ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. 

3.  Δλίζρπζε ησλ γελλήζεσλ θαη ηεο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο 

4. Δλίζρπζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο έκκεζα κε ηε κείσζε ηεο παξαπαηδείαο θαη 

ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο γηα παηδεία, πγεία, θνηλσληθή πξφλνηα 

5. Πξνζηαζία ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη ηεο πξψηεο θαηνηθίαο κε αλαρξεκαηνδφηεζε 

ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ θπξίσο επάισησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ πνπ πιήηηνληαη ηδηαίηεξα 

ιφγσ ηεο ζπγθπξίαο θαη έρνπλ πξνβιήκαηα απνπιεξσκήο, επλντθά κέηξα γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ κε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ, θαη κείσζε ηεο ειάρηζηεο κεληαίαο 

δφζεο 

6.  Καηάξγεζε παλσηνθηψλ κε αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ην ηειηθφ χςνο ησλ δαλεηαθψλ 

απαηηήζεσλ 

7. Αλψηαην φξην επηηνθίσλ ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ 

 

Β. ηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 

1.Αχμεζε ησλ Γεκνζίσλ επελδχζεσλ κε θαηεχζπλζε ηελ παηδεία, ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηηο παξαγσγηθέο αλαδηαξζξψζεηο θιάδσλ θαη 

πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ θξίζε κε ζηνρεπκέλα θίλεηξα θαη 

ρξεκαηνδφηεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη γηα ηελ αλάθηεζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπο, 

2. ηελ πξνψζεζε πεξηθεξεηαθψλ έξγσλ κέζσ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

3. άκεζε πξνψζεζε ηνπ ΔΠΑ κε πξνηεξαηφηεηα ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα 

(ΓΗΣ) πςεινχ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη νθέινπο, 
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4. ελίζρπζε ησλ ΜΜΔ κε αλαθαηαλνκή πφξσλ απφ ηα δηαξζξσηηθά Σακεία ηεο ΔΔ θαη 

ελεξγνπνίεζε πφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ 

5.ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε απινχζηεπζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

 

Γ. Αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο κε ηε ζηήξημε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηελ επηδόηεζε 

ηεο εξγαζίαο αληί κόλν ηελ επηδόηεζε ησλ αλέξγσλ. 

 

1.ηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο κε θίλεηξα 

2.Υξήζε επηδνηήζεσλ γηα θάζε λέα ζέζε εξγαζίαο  

3. Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο κε πιήξε δηθαηψκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα 

ζηήξημε αλέξγσλ θαη απνιπκέλσλ ζε ηνκείο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ 

φπσο εξγαζία ζην πεξηβάιινλ, θνηλσληθή πξφλνηα, ζε ΟΣΑ 

4.Δλίζρπζε ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο  

 

Γ. Γεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ζηαζεξόηεηα. 

 

1.Δμνξζνινγηζκφ θαη αλαδηάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. ζν ζεκαληηθφ είλαη ε 

κείσζε ησλ ειαζηηθψλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπαηάιε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξήκαηνο, ηφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ κε θαηεχζπλζε 

ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

2. Γεληθεπκέλε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο κε ζηφρν έλα απνηειεζκαηηθφ ειεγθηηθφ 

κεραληζκφ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο. Υξεηάδεηαη λα 

πξνρσξήζεη ην ζπληνκφηεξν ε δηαζηαχξσζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ γηα φια ηα ζηνηρεία. Οη 

ηαθηηθνί θνξνινγηθνί έιεγρνη ησλ επηρεηξήζεσλ λα γίλνληαη κφλν χζηεξα απφ 

δηαζηαχξσζε θαη έγθξηζε απφ ηηο Κεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

φρη κφλν κε απφθαζε ηεο ηνπηθήο ΓΟΤ, 

4. Αχμεζε ηεο θνξνινγίαο απφ πξνζφδνπο θεθαιαίνπ πνπ δηαλέκνληαη (κεξίζκαηα) θαη 

κείσζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο κε ζηφρν ηελ αληηζηξνθή ηεο ζρέζεο ακέζσλ / εκκέζσλ 

θφξσλ  

5.  Φνξνιφγεζε ηεο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο ζην πιαίζην επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηα ηεο. 
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Δ. Μεηαξξύζκηζε ηνπ Φνξνινγηθνύ πζηήκαηνο 

 

1.Καηάξηηζε Πξνγξακκαηηθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ε δηαθάλεηα θαη ε ινγνδνζία ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξήκαηνο φπσο επηηάζζεη ην ζχληαγκα ηεο ρψξαο. Δίλαη θαηάιιειε ε ρξνληθή ζηηγκή γηα 

ηε ζπλνιηθή δνκηθή αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο , ε νπνία πξέπεη λα θηλεζεί 

έμσ απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ψζηε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα λα θαηαζηεί βαζηθφο 

κεραληζκφο αλάπηπμεο θαη αλαδηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην 

δηακνξθψζεθε θάησ απφ ην βάξνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, επέηεηλε ηα 

πνιχπινθα γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα θαη αχμεζε ηε θνξνδηαθπγή. Ζ αχμεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο δεκηνχξγεζε κε ηε ζεηξά ηεο κείσζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη θελφ ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ. Ζ αλάγθε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πεγάδεη 

απφ ην γεγνλφο φηη ην ηζρχνλ ζχζηεκα έρεη γίλεη πνιχπινθν κε κεγάιν θφζηνο 

δηαρείξηζεο. Δπίζεο είλαη άδηθν ζηελ θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθά αλαπνηειεζκαηηθφ θαζψο αδπλαηεί λα εμαιείςεη ην έιιεηκκα θαη λα 

κεηψζεη δξαζηηθά ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Παξάιιεια πάζρεη 

απφ εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή ζηελ είζπξαμε βεβαησκέλσλ ρξεψλ θαη γεληθά δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ έιιελα πνιίηε. 

 

2. Έιεγρνο πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Σν εζηκηθφ γεγνλφο ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εθηφο ησλ άιισλ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ απνπζία κεραληζκψλ 

ειέγρνπ. Ζ εθάζηνηε θπβέξλεζε νθείιεη λα δίλεη ζηε δεκνζηφηεηα θάζε ζηνηρείν γηα ηελ 

πνξεία ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ηελ ζπλνιηθή πνξεία πινπνίεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζε κεληαία βάζε απφ επηηξνπή ζηελ νπνία ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ 

επηζηήκνλεο θαη θνηλσληθνί θνξείο κε ηε ζχληαμε έθζεζεο κε παξαηεξήζεηο ζηηο νπνίεο 

νη αξκφδηνη ππνπξγνί θαη ππεξεζίεο λα νθείινπλ λα απαληνχλ ζε εχινγν ρξφλν. 

 

Σ. Κξαηηθόο παξεκβαηηζκόο θαη απζηεξό πιαίζην επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο, ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά  

 

1.Δλίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ κε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο 

θεθαιαίνπ, 

2.Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε έλα λέν δηεζλέο πιαίζην πνπ ζα ξπζκίδεη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ιεηηνπξγία, 
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3. Πιήξε δεκφζην έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ ψζηε κε έλα ηζρπξφ ππιψλα δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα λα εληζρπζεί ε παξέκβαζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1.  ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

ΔΛΛΔΗΜΑ-ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΣΡΔΥΟΤΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ Χ % ΣΟΤ ΑΔΠ 

 

Πεγέο Γ.Ν.Σ, World Economic Outlook, Οθη.2009, European Commission, Ννε. 2009 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία ζήκεξα είλαη αληηκέησπε κε ηε ρεηξφηεξε χθεζε ηεο 

κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο κεησκέλν ζεκαληηθά θαηά ην 2009 ζην 

-0,5%, θαη κε κφλν κία αλάθακςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010. Ζ θξίζε έρεη επεξεάζεη 

φιεο αλεμαηξέησο ηηο ρψξεο, πινχζηεο θαη θησρέο, κε αλνηθηέο ή ζρεηηθά πην θιεηζηέο 

νηθνλνκίεο, απηέο πνπ ζην παξειζφλ αθνινχζεζαλ είηε επεθηαηηθή είηε ζπληεξεηηθή 

πνιηηηθή, απηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο πεξηφδνπ 2002-

2007 αιιά θαη φζεο έδηλαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. 

Κακία ρψξα δελ ζα κπνξέζεη λα απνθχγεη ηελ θξίζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο, απιψο ν βαζκφο 
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ηεο αξλεηηθήο επίπησζεο ζα δηαθέξεη. Σν δεηνχκελν ζήκεξα είλαη ην ηη αθξηβψο πξέπεη 

λα γίλεη γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε θαη λα κελ κεηαιιαρηεί ζε ζηαζηκφηεηα δηαξθείαο, 

κε ηξνκαθηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο, φπσο έγηλε θαη ηελ πεξίνδν 1929-1933. Αιιά γηα λα 

κπνξέζνπκε λα δψζνπκε θαηεχζπλζε ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή καο κέζα 

ζε δηεζλέο επίπεδν, πξέπεη πξψηα λα θαηαιάβνπκε ηη ζπλέβε θαη πψο απηφ ζπλέβε. 

 

Ζ παξαθάησ αλάιπζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα εμήο ηξία δεηήκαηα: 

Ζ θξίζε ζπλερίδεηαη θαη ην ηέινο ηεο παξακέλεη άγλσζην. Κχξηα αηηία ε έιιεηςε 

θεθαιαίσλ ζηηο ΖΠΑ θαη αιινχ κε ην πξφβιεκα λα απμάλεηαη. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο 

ζήκεξα πεγάδεη απφ ηελ αδξάλεηα ησλ αξρψλ ζηηο ΖΠΑ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη 

δηζηαθηηθέο ζην λα εθθαζαξίζνπλ ηηο κεγάιεο πξνβιεκαηηθέο ηνπο ηξάπεδεο. Οη ΖΠΑ 

αθνινπζνχλ ξηςνθίλδπλε ζηξαηεγηθή ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε δηφηη κε ηε 

δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε απμάλνπλ ηηο αληζνξξνπίεο ηνπο. Πηζαλφλ λα εληαζεί ν ξπζκφο 

απψιεηαο ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο ηνπο ηζρχνο ζηνλ πιαλήηε. Σν κειινληηθφ δηεζλέο 

επνπηηθφ ηνπίν δελ είλαη ηνπ παξφληνο αιιά θαίλεηαη πσο νδεχνπκε ζε έλα απιφ 

ζπληνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο επνπηείαο. 

 Ζ γεηηνληθή καο πεξηνρή ζα ρηππεζεί πνιχ απφ ηελ θξίζε δηφηη νη ιανί απηνί ζην 

παξειζφλ ππεξθαηαλάισζαλ, πξνζβιέπνληαο ζε κηα πνιχ πην γξήγνξε ζχγθιηζε 

ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ κε ηε Γπηηθή Δπξψπε απφ απηή πνπ βιέπνπκε 

ζήκεξα. ε καθξνρξφλην επίπεδν ζεκείν αλαθνξάο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

είλαη ε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Δπξσδψλε. Ζ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ππεξηζρχεη ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηδηψμεσλ ηνπ εθινγηθνχ θχθινπ. 

 Σν πξφβιεκα ηεο Διιάδνο είλαη καθξνρξφλην θαη απνηειείηαη απφ ηελ έιιεηςε 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ην κεγάιν δεκφζην ρξένο πνπ ζα απμάλεηαη ιφγσ 

αζθαιηζηηθνχ. Απαηηνχληαη δξαζηηθά κέηξα κφληκνπ ραξαθηήξα γηα λα κελ 

θαηαιήμεη ε θξίζε ζε ζηαζηκφηεηα δηαξθείαο. Οη αγνξέο επηθεληξψλνληαη ζηε 

καθξνρξφληα αξλεηηθή πξννπηηθή, θαη απαηηνχλ πςειέο απνδφζεηο γηα δαλεηζκφ 

ζην ειιεληθφ δεκφζην, αιιά ππεξβάιινπλ. 

 Γηαλχνπκε, κία εμαηξεηηθά θξίζηκε νηθνλνκηθή θάζε ζηε δηεζλή νηθνλνκία, κε 

ηνπο ξπζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα επηβξαδχλνληαη, ηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο λα θιπδσλίδνληαη θαη ηελ αβεβαηφηεηα ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο λα ζπλερίδεηαη.  Παξάιιεια, ν πιεζσξηζκφο έρεη 

απμεζεί επηθίλδπλα ζε πνιιέο ρψξεο θαη κφιηο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο άξρηζε λα 

ππνρσξεί ζε επίπεδα πνπ πξνβιέπνληαη λα ζπλάδνπλ κε ηελ πγηή 
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καθξννηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πην αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο δπζηπρψο 

δεκηνπξγήζεθε θαχινο θχθινο κεηαμχ ησλ αλαηαξαρψλ ζην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηεο κείσζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε εμέιημε απηή επηβάιιεη απνθαζηζηηθνχο ρεηξηζκνχο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

ηηο κέξεο καο ε θξίζε ζηελ επξσπατθή θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία δηαλχεη ηε 

δεχηεξε θάζε ηεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε αζηαζή βεκαηηζκφ. Ζ θάζε απηή θπξηαξρείηαη απφ ην εξψηεκα: Πψο 

ζα αληηκεησπηζηεί ε κεγάιε δηφγθσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο φισλ ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ, ε νπνία νθείιεηαη ζηα κέηξα 

δεκνζηνλνκηθήο ψζεζεο γηα ηε ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηα κέηξα 

ζηήξημεο ή θαη δηάζσζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο; Πξφθεηηαη γηα ην δήηεκα 

ησλ «ζηξαηεγηθψλ εμφδνπ», νη νπνίεο αλαδεηνχλ θαη πξέπεη λα βξνπλ ηε δχζθνιε 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα νη θίλδπλνη γηα ηε 

βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηελ αλάγθε λα κελ ππάξμεη επάλνδνο ζε 

ζπλζήθεο χθεζεο, αλ ηπρφλ απνζπξζεί πξφσξα ε ζηήξημε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Σαπηφρξνλα ζηηο ζπλζήθεο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ησλ αλεπηπγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ παξαηεξείηαη έλα λέν θαηλφκελν πνπ πεξηπιέθεη ηελ θαηάζηαζε: ε 

κεηαηφπηζε ησλ πηέζεσλ πξνο ηηο αγνξέο θξαηηθψλ ηίηισλ. Ζ εμέιημε απηή ελζαξξχλεηαη 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη δηζηαθηηθά ηα βήκαηα πνπ έγηλαλ κέρξη ηψξα γηα κηα λέα 

αξρηηεθηνληθή ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε 

δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ ξπζκηζηηθήο επνπηείαο ζε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πξντφλησλ, π.ρ. ζηα ακνηβαία θεθάιαηα 

αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ (hedge funds) θαη ζηα ζπκβφιαηα αληαιιαγήο πηζησηηθήο 

αζέηεζεο (credit default swaps – CDS). 

 

6.2. ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

 

Ζ πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα γίλεη θαη λα απνθέξεη θαξπνχο κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ δηεζλψο. Οη θίλδπλνη απηνί πεγάδνπλ απφ: (α) ηε κεγάιε αχμεζε 

ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, (β) 

ηηο δπζκελείο δεκνγξαθηθέο πξννπηηθέο ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, (γ) ηηο 

εθηηκήζεηο φηη δελ πξέπεη λα αλακέλεηαη ζχληνκα επάλνδνο ηεο δπλεηηθήο παξαγσγήο θαη 



  

 

61 

ηεο απαζρφιεζεο ζηα πξν ηεο θξίζεο επίπεδα. Δπηπιένλ θηλδχλνπο ζπλεπάγεηαη θαη ην 

γεγνλφο φηη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά είλαη εθηεζεηκέλα ζε δηαηαξαρέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο αγνξέο, φπνπ ε αβεβαηφηεηα γηα ηε ρξνληθή θιηκάθσζε θαη ηελ έληαζε ησλ πνιηηηθψλ 

«εμφδνπ» απφ ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο ψζεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ 

δηαθνξψλ απνδφζεσλ (spreads). Αλακέλεηαη ινηπφλ φηη δηεζλψο ηα επηηφθηα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ρσξψλ ζα απμεζνχλ, ελψ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζα 

είλαη ρακειφηεξνο απ‟ φηη πξηλ απφ ηελ θξίζε. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ επηηνθίσλ απηψλ θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, ηφζν κεγαιχηεξε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή ζα απαηηείηαη γηα λα αλαθνπεί ε αλνδηθή ηάζε ηνπ ιφγνπ ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ. Γη‟ απηφ είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν δπλεηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο. Δίλαη 

θαλεξφ φηη φιεο απηέο νη επηζεκάλζεηο ηζρχνπλ θπξίσο γηα ηελ Διιάδα. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο έρεη θξίζηκε ζεκαζία πψο ρξεκαηνδνηνχληαη ην 

δεκφζην έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο ζε θάζε ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ηαπσλία ην 

αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 200% ηνπ ΑΔΠ αιιά είλαη πςειή θαη ε 

εζληθή απνηακίεπζε (23% ηνπ ΑΔΠ ην 2009), ε νπνία ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

εγρψξηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ελψ είλαη πιενλαζκαηηθφ ην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (1,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2009). ηηο ΖΠΑ, ην δεκφζην ρξένο (85% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2009), φπσο θαη ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (5% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2008, 3% ηνπ ΑΔΠ ην 2009) ρξεκαηνδνηνχληαη κε δνιάξηα, πνπ είλαη δηεζλέο 

απνζεκαηηθφ λφκηζκα, ελψ ε εζληθή απνηακίεπζε είλαη ζρεηηθά ρακειή (12,2% ηνπ ΑΔΠ 

ην 2009, έλαληη 18,8% ζηε δψλε ηνπ επξψ). ηελ Ηηαιία, φπνπ ην δεκφζην ρξένο ήηαλ 

115% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 (φπσο ζηελ Διιάδα), ε εζληθή απνηακίεπζε είλαη ζρεηηθά πςειή 

(16,7% ηνπ ΑΔΠ) θαη ε εμάξηεζε απφ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε κηθξή (ην έιιεηκκα ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ κφλν 2,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2009). ηελ Διιάδα 

φκσο ε εζληθή απνηακίεπζε είλαη πνιχ ρακειή, κε απνηέιεζκα λα είλαη κεγάιε ε 

εμάξηεζε απφ εηζξνέο θεθαιαίσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο, φπσο ππνδειψλεη ην 

πςειφ έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

6.3.  Ζ ΤΝΔΥΔΗΑ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΚΡΗΖ 

 

Ζ θξίζε δεκηνχξγεζε δχν θπξίσο πξνβιήκαηα πνπ ζπλερίδνπλ λα ηελ ζπληεξνχλ. 

Σν πξψην θαη θπξηφηεξν είλαη ε έιιεηςε θεξεγγπφηεηαο. Οη απψιεηεο ζηελ αμία 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ δεκηνπξγνχλ 
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απνκεηψζεηο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε απμήζεηο θεθαιαίσλ, πξνθαιψληαο 

έηζη ρξενθνπίεο. Οη θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο έιπζαλ ελ κέξεη ην πξφβιεκα αιιά νη 

λέεο απψιεηεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ην μαλαέθεξαλ ζηελ  επηθάλεηα. Σν ΓΝΣ εθηηκά φηη ην 

ζχλνιν ησλ απνκεηψζεσλ ζα θηάζεη ηα $2,2 ηξηο ελψ πνιινί αλαιπηέο πξνβιέπνπλ 

κεγαιχηεξεο απμήζεηο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα κεγέζε 

ησλ ηξαπεδψλ, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηηο ηξάπεδεο λα πεξηνξίδνπλ ην κέγεζνο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηελ 

παξνρή λέσλ δαλείσλ. Σξάπεδεο πνπ ζην παξειζφλ δάλεηδαλ 50 θνξέο ηα ίδηα θεθάιαηά 

ηνπο αλαγθάδνληαη ζήκεξα λα πεξηνξίζνπλ ην δαλεηζκφ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

λνηθνθπξηά θαηά 50 θνξέο ην ράζκα ζηα θεθάιαηά ηνπο. Ζ πνιιαπιαζηαζηηθή απηή 

αξλεηηθή επίδξαζε απφ ην ράζκα θεθαιαίσλ ζην λέν δαλεηζκφ θαζψο θαη ζηελ 

αλαλέσζε ησλ παιαηψλ δαλείσλ κεηαθέξεη ηελ θξίζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. ηελ 

Διιάδα επηπρψο ην πξφβιεκα ηεο πςειήο κφριεπζεο δελ είλαη έληνλν, φπσο ζην 

εμσηεξηθφ. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε ζε ζρέζε κε ηα δάλεηα 

πνπ έρνπλ πξνζθέξεη. Ο ιφγνο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ελεξγεηηθφ, πνπ είλαη αληίζηξνθνο 

ηεο κφριεπζεο, είλαη ν πςειφηεξνο ζηελ Δπξψπε. Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη ζηηο ρψξεο 

ηεο Νέαο Δπξψπεο, φπνπ ηα εγρψξηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα έρνπλ πςειή θεθαιαηαθή 

βάζε, δειαδή ρακειή κφριεπζε. 

Σν δεχηεξν πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. Ζ δηαηξαπεδηθή αγνξά 

νπζηαζηηθά έθιεηζε γηα δηάξθεηεο πέξαλ ηεο εβδνκάδαο, ε ξεπζηφηεηα πξαθηηθά 

εμαθαλίζηεθε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman, ελψ ζεκάδηα επαλάθακςεο 

εκθαλίζηεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009. Οη ηξάπεδεο πξνηηκνχλ λα ηνπνζεηνχλ ηελ 

ππεξβάιινπζα ξεπζηφηεηα ζηελ θεληξηθή ηνπο ηξάπεδα κε ρακειφ επηηφθην παξά λα ηελ 

δαλείδνπλ ζε άιιεο ηξάπεδεο. ηελ Διιάδα ην πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο ππάξρεη αιιά 

δελ είλαη ηφζν έληνλν φζν ζην εμσηεξηθφ. ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηα εγρψξηα 

δάλεηα είλαη ιηγφηεξα απφ ηηο εγρψξηεο θαηαζέζεηο. Βξίζθνληαη ζην 83% ησλ 

θαηαζέζεσλ, έλα πνζνζηφ πνπ είλαη ην δεχηεξν θαιχηεξν ζηελ Δπξσδψλε. ηηο ρψξεο 

φκσο ηεο Νέαο Δπξψπεο, φπνπ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ παξνπζία, ην πξφβιεκα 

δείρλεη λα είλαη πην έληνλν. ζν ηα πξνβιήκαηα θεξεγγπφηεηαο θαη ξεπζηφηεηαο 

παξακέλνπλ άιπηα, ε θξίζε έρεη πνιχ δξφκν αθφκα. 

Δλφςεη ηνπ θηλδχλνπ νιηθήο θαηάξξεπζεο, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο πξνέβεζαλ ζε 

ζπληνληζκέλεο κεηψζεηο επηηνθίσλ, ελέζεηο ξεπζηφηεηαο θαη άιιεο θαηλνηφκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Παξφια απηά πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν κεραληζκφο κεηάδνζεο ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο έρεη νπζηαζηηθά παξαιχζεη. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 
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παξακέλεη σο ην κφλν απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν. Οξηζκέλνη θνβνχληαη ηε κειινληηθή 

αλαδσπχξσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, αθνχ ε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε είλαη 

δχζθνιν λα αλαζηξαθνχλ. κσο, φζν ε θξίζε δηαξθεί, ην πξφβιεκα είλαη ν 

απνπιεζσξηζκφο. Οη θπβεξλήζεηο ζε πνιιέο ρψξεο ελεξγνπνίεζαλ ζρέδηα δηάζσζεο θαη 

ελίζρπζεο ησλ ηξαπεδψλ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα έζεζαλ ζε ιεηηνπξγία παθέηα 

δεκνζηνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Οη Ακεξηθαλνί πηέδνπλ γηα πεξαηηέξσ 

επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξψπε. Πνιινί αλαιπηέο πάλησο, 

ηζρπξίδνληαη φηη ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα ζηηο ΖΠΑ: θαη αιινχ είλαη αλεπαξθή, δελ ζα 

ζηακαηήζνπλ ηελ θξίζε θαη ζα δψζνπλ επηρεηξήκαηα ζε φζνπο αληηδξνχλ ζε θξαηηθέο 

παξεκβάζεηο. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο ζήκεξα είλαη ε παξαηεξνχκελε αδξάλεηα ησλ 

αξρψλ ζηηο ΖΠΑ. Οη Γηαπσλέδνη θαζπζηέξεζαλ 10 νιφθιεξα ρξφληα απφ ην 1992 έσο ην 

2002 λα ιχζνπλ ην ηξαπεδηθφ ηνπο πξφβιεκα θαη ην πιήξσζαλ κε κηα ρακέλε δεθαεηία. 

Οη Ακεξηθαλνί ην γλσξίδνπλ, αιιά θαίλεηαη φηη δελ είλαη ψξηκνη πνιηηηθά λα πάξνπλ ηα 

δξαζηηθά κέηξα πνπ απαηηνχληαη. Μεηά ην stress test ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ, πξέπεη λα 

απνθαζίζνπλ λα ηηο δηαρσξίζνπλ ζε πξνβιεκαηηθέο ή φρη θαη λα πξάμνπλ αλαιφγσο, 

αθφκα θαη κε πξνζσξηλή θξαηηθνπνίεζε φπνπ ρξεηάδεηαη. Έηζη ζα μεθαζαξηζηεί ην ηνπίν 

θαη ζα επαλέιζεη ε εκπηζηνζχλε θαη ε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά. 

ΔΛΛΔΗΜΜΑ & ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ Ω % ΣΟΤ ΑΔΠ 

 

Πεγέο: Γ.Ν.Σ., World Economic Outlook,Οθη.‟09, ηνηρεία γηα ηελ Διιάδα:European 

Commission: European Economic Forecast, Ννε. 09 
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6.4.  ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΓΗΔΘΝΟΤ ΚΡΗΖ 

 

Ζ επηθίλδπλε απηή θαηάζηαζε θέξλεη ζην πξνζθήλην ηνλ ξφιν ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ηδηαηηέξσο απηήο ησλ ΖΠΑ, ε νπνία έρεη ήδε πξαγκαηνπνηήζεη ζνβαξέο 

παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά. Μέρξη ζήκεξα νη βεβαησκέλεο δεκηέο απφ ηελ πηζησηηθή θξίζε 

θαη νη καδηθέο δηαγξαθέο ρξεψλ, πνπ αλαθνίλσζαλ νη ηξάπεδεο δηεζλψο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2007 έρνπλ αλέιζεη ζπλνιηθά ζηα 387 δηο δνιάξηα. Καη παξά ην γεγνλφο φηη ε ζχειια 

μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ, φηαλ «έζθαζαλ» ηα πεξίθεκα subprime ζηεγαζηηθά δάλεηα 

πςεινχ ξίζθνπ, ε θξίζε έπιεμε πεξηζζφηεξν ηηο επξσπατθέο απφ ηηο ακεξηθαληθέο 

ηξάπεδεο. πσο απνθαιχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Institute of International Finance, ην 

νπνίν εδξεχεη ζηελ Οπάζηλγθηνλ θαη εθπξνζσπεί πεξηζζφηεξεο απφ 375 δηεζλείο 

ηξάπεδεο, απφ ηα 387 δηζεθαη. Γνιάξηα δεκίεο 200 δηο ππέζηεζαλ νη επξσπατθέο 

ηξάπεδεο θαη 166 δηζεθαη. νη ακεξηθαληθέο. 

Σν θαηλφκελν ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ πεξηθιείεη πνιινχο θηλδχλνπο. Έλαο 

απφ απηνχο είλαη ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε 

νπνία εθηηκάηαη φηη ζα επηδεηλψζεη ηελ θξίζε ξεπζηφηεηαο πνπ πιήηηεη ηηο αγνξέο θαη 

δνθηκάδεη ηηο αληνρέο ησλ επελδπηψλ θαη δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο ηξάπεδεο. 

Αθφκε, νη ελδνγελείο πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο θφζηνπο παξαγσγήο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ηεο επξσδψλεο ίζσο δεκηνπξγνχλ κεγάια πξνβιήκαηα. Ωζηφζν ε λνκηζκαηηθή δψλε έρεη 

απνδείμεη φηη είλαη ζε ζέζε λα απνξξνθά ηηο πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ κηζζνινγηθέο 

απμήζεηο.  Οη γεηηνληθέο καο ρψξεο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πξφνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

κε κηα πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ηεο ηάμεο ησλ 7 έσο 10 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ, φπνπ ην 100 

είλαη ν κέζνο φξνο ηεο Δπξσδψλεο. Παξακέλνπλ φκσο θάησ απφ ην 40% θαη έρνπλ δξφκν 

κπξνζηά ηνπο. πγθξηηηθέο αλαιχζεηο απφ ηνλ ΟΟΑ, ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη 

άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο δείρλνπλ φηη νη ρψξεο απηέο πξνρψξεζαλ πνιχ ζηηο 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηα δεηήκαηα καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ζ 

πξννπηηθή έληαμεο ζηελ ΔΔ θαη αξγφηεξα ηελ Δπξσδψλε απνηεινχλ θαηαιχηε, πνπ θάλεη 

ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή λα ππεξηζρχεη φισλ ησλ άιισλ πνιηηηθψλ. Οη ρψξεο απηέο 

καθξνπξφζεζκα ζα αλαπηχζζνληαη γξεγνξφηεξα απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε θαη φζεο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη εθεί έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. κσο  ην κνληέιν 

αλάπηπμεο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ βαζίζηεθε ζηνλ γξήγνξν δαλεηζκφ θαη ηελ ππέξ ηνπ 

δένληνο θαηαλάισζε, θάηη πνπ δελ ήηαλ αλαγθαζηηθά παξάηνικν κε ηελ ηφηε 

πιεξνθνξία αιιά απνδεηθλχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ ζήκεξα άζηνρν. Θα πξέπεη λα αιιάμεη 

ζην κέιινλ. Ο δαλεηζκφο λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ απμήζεθε κε πςεινχο ξπζκνχο 
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θαη ηα ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ μεπέξαζαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ην 20% 

ηνπ ΑΔΠ. Έηζη, νη ρψξεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηεο εμήο ηξεηο πξνθιήζεηο: 

 

 Ζ δηζηαθηηθφηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αλαλέσζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, γεγνλφο πνπ ζα 

εληείλεη ηελ αλάγθε παξνπζίαο ηνπ ΓΝΣ.  

 Ζ κείσζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο. Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ Βαιηηθψλ 

ρσξψλ, φηαλ νη ζνπεδηθέο ηξάπεδεο ζηακάηεζαλ ην 2007 ηνλ δαλεηζκφ δείρλεη ην 

πφζν εχθνια κεηαηξέπεηαη έλαο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 10% ζε χθεζε. 

κσο, ε επαηζζεζία ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ ζηελ πηζησηηθή επέθηαζε ησλ 

γεηηνληθψλ ρσξψλ είλαη ζην 1/3 απηήο ησλ Βαιηηθψλ θαη, ζπλεπψο ε αξλεηηθή 

επίδξαζε ζα είλαη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλε.  

 Ζ αχμεζε ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ, δεδνκέλεο θαη ηεο ππνηίκεζεο πνιιψλ 

λνκηζκάησλ. 

 

Πέξα απφ ηα ηξία παξαπάλσ ζέκαηα νη αγνξέο θνβνχληαη ηηο λέεο κνξθέο 

πξνζηαηεπηηζκνχ, είηε κε ηε κνξθή άξλεζεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ζηελ παξνρή 

βνήζεηαο πξνο ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, είηε ηελ έκθαζε φηη παθέηα ζηήξημεο ησλ 

ηξαπεδψλ πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ εγρψξηα πηζησηηθή επέθηαζε ησλ ρσξψλ ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο, είηε κε ηα δεκνζηνλνκηθά παθέηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία αλακέλεηαη 

λα εληζρπζνχλ νη εγρψξηεο βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο. Βέβαηα, είλαη γλσζηφ φηη ν 

πξνζηαηεπηηζκφο ζπλεηζέθεξε ζηελ κεγάιε χθεζε ηνπ 1929-1933. Οη G-20 έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ην πξφβιεκα θαη έρνπλ θάλεη επίζεκα δειψζεηο ελαληίνλ ηνπ. 

Δπηκέλνπλ, επίζεο, ζηε ζπλέρηζε ηνπ γχξνπ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Nηφρα γηα ην δηεζλέο 

εκπφξην. 

Ζ θξίζε είλαη πηζαλφ λα θαζπζηεξήζεη ηελ έληαμε είηε ζηελ ΔΔ είηε ζηελ 

Δπξσδψλε. Ζ θφπσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ κπνξεί λα εληαζεί. Δπίζεο, ηα 

παιαηφηεξα κέιε ηεο ΟΝΔ κπνξεί λα είλαη απξφζπκα λα αθήζνπλ λα κπνχλε λέα κέιε 

ρσξίο έλα ζαθή θαη αμηφπηζην ζρέδην δηαζξσηηθψλ αιιαγψλ, δεδνκέλεο ηεο εκπεηξίαο ηεο 

Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ κεγάισλ ειιεηκκάησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο. 

Δπηπιένλ, ε αλαηαξαρή ζηηο ρξεκαηαγνξέο κπνξεί λα πάεη πίζσ ρξνληθά ηελ είζνδν ζηνλ 

κεραληζκφ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ERM-II (Μφλν νη Βαιηηθέο είλαη ζηνλ 

Μεραληζκφ). Ζ απνζηξνθή ησλ επελδπηψλ ζηνλ θίλδπλν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
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απφθιηζε ζηηο απνδφζεηο ησλ νκνιφγσλ κεηαμχ παιαηψλ θαη λέσλ κειψλ, θάλνληαο ην 

θξηηήξην ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηηνθίσλ νπζηαζηηθφ θξηηήξην έληαμεο ζηελ ΟΝΔ. Δλ ησ 

κεηαμχ, ν ελαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή κπνξεί λα αλέβεη ιφγσ 

ππνηίκεζεο ησλ εγρψξησλ λνκηζκάησλ, πνπ επηβαξχλεη ηνλ εηζαγφκελν πιεζσξηζκφ (π.ρ. 

Ρνπκαλία). 

  ΡΤΘΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

  Πεγή: ΓΝΣ,World Economic Outlook,10/2009 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7.1. ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Με ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers ην επηέκβξην ηνπ 2008 ην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ήξζε αληηκέησπν κε ηε ζνβαξφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ αθνχ ηξάπεδεο «θνινζζνί» ππνρξεψζεθαλ ζε δηαγξαθέο ρξεψλ, 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ελψ θπβεξλήζεηο θαη θεληξηθέο ηξάπεδεο αλέιαβαλ ην βάξνο 

ηεο εμπγίαλζεο επηβαξχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην δεκφζην ρξένο. Ωο κέξνο ηνπ 

παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ε Διιάδα δελ ζα κπνξνχζε λα απνθχγεη ηηο 

δπζκελείο επηπηψζεηο. Ωζηφζν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν αληίθηππνο ζηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο δελ ήηαλ ζηελ αξρή ζεκαληηθφο γηαηί ν εγρψξηνο ηξαπεδηθφο θιάδνο δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνο ζε «ηνμηθά» πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο ήηαλ αξθεηνί ζεκαληηθνί 

ηξαπεδηθνί φκηινη ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε. Αιιά επεηδή ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ 
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ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο είλαη  ε αιιειεμάξηεζε ησλ ηξαπεδψλ κέζσ θπξίσο 

ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη νη ππέξνγθεο δηαγξαθέο ησλ 

ηξαπεδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ δεκηνχξγεζε αλεζπρία γηα πηζαλέο απψιεηεο θαη ζηελ εγρψξηα 

ηξαπεδηθή αγνξά. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε ηφηε ειιεληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα παξέκβεη 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο παξέρνληαο ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο 

ζηήξημε χςνπο 28 δηο €. 

   Αξρηθά νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαίλεηαη λα αμηνπνίεζαλ ηε δέζκε ησλ κέηξσλ, 

αληιψληαο ξεπζηφηεηα κέζσ ηεο έθδνζεο ηίηισλ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Έηζη αξρέο 

Φεβξνπαξίνπ  ηνπ 2009 έμη ηξάπεδεο άληιεζαλ πεξίπνπ 3,4 δηο €, ελψ 10 αθφκε 

ππέβαιαλ αίηεζε γηα πεξίπνπ 1 δηο €. ρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε κέζσ 

έθδνζεο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ε άληιεζε θεθαιαίσλ πεξίπνπ 4 δηο € είρε εγθξηζεί απφ 

12 ηξάπεδεο. Σν 2009 ε θεθαιαηαθή βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο εληζρχζεθε ζεκαληηθά 

απμαλφκελε απφ 24 ζε 33 δηο €, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ 

απφ ην θξάηνο ελψ θαηά ην ηέινο ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ φιεο νη ηξάπεδεο ηθαλνπνηνχζαλ ην 

φξην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ 8% θαη ε κέζε θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

απμήζεθε ζε 11,7%. κσο ζην ηέινο ηνπ 2009 ην νηθνλνκηθφ θιίκα άιιαμε δξακαηηθά. Ζ 

απνθάιπςε ηνπ πξαγκαηηθνχ χςνπο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ελέηεηλε ηελ  

αλαζθάιεηα θαη ηε δπζπηζηία ησλ αγνξψλ απέλαληη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία πξάγκα πνπ 

απεηθνλίζηεθε ζηελ εθηφμεπζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ. Δμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηεο κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ 

νπζηαζηηθά ηελ πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο.  

Δπηπξφζζεηα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο νδήγεζε ζε θφβν θαη κείσζε 

ησλ θαηαζέζεσλ ζηηο αξρέο ηνπ 2010 ελψ παξάιιεια ιεμηπξφζεζκεο δηαηξαπεδηθέο 

ππνρξεψζεηο δελ αλαλεψζεθαλ ή αλαλεψζεθαλ κε πνιχ πςειφ θφζηνο. Οη δπζκελείο 

απηέο εμειίμεηο πίεζαλ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζε φξνπο ξεπζηφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα 

απμεζεί ε εμάξηεζή ηνπο απφ ηελ ΔΚΣ. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ε ηφηε θπβέξλεζε  

ζ‟ απηέο ηηο εμειίμεηο  επέθηεηλε ρξνληθά ηε δέζκε κέηξσλ ηνπ 2009 παξέρνληαο 17 δηο € , 

φζα δειαδή δελ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ αξρηθή δέζκε ησλ 28 δηο €. Δπίζεο ήηαλ 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε ζηήξημε ηεο ΔΚΣ, πνπ απνθάζηζε λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή 

ηεο ειάρηζηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο , βάζεη ηεο νπνίαο απνδέρεηαη ηίηινπο ηνπ 

δεκνζίνπ σο ελέρπξν γηα ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο πξνο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Παξ‟ 

φια απηά ηα πεξηζψξηα δαλεηζκνχ (spreads) δελ ππνρψξεζαλ κε απνηέιεζκα ε Διιάδα 

λα πξνζθχγεη ζην κεραληζκφ ζηήξημεο θαη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ κλεκνλίνπ. 
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 Σν κλεκφλην πεξηέρεη θαη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξαηηέξσ ζσξάθηζε ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζεκαληηθφηεξε ηε ζέζπηζε Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ), δειαδή ελφο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ πνπ πξνζδίδεη επειημία αλαθνξηθά κε ηελ πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ θαη επηηξέπεη ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο παξνρήο θεθαιαίνπ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ κία ή πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Σν ηακείν απηφ ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε θεθάιαην 10 

δηο € ην νπνίν ζα πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπλνιηθνχο πφξνπο ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο ΔΔ-

ΓΝΣ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο δεκηψλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

απηέο ζα βαξαίλνπλ ην ειιεληθφ δεκφζην θαη ε ρξήζε ηνπ απφ κία ηξάπεδα πνπ δελ 

πιεξνί ηνπο θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζα είλαη ππνρξεσηηθή. Δπίζεο πξνβιέπεηαη 

πσο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηξάπεδεο, νη νπνίεο έιαβαλ θεθάιαηα, αδπλαηνχλ λα ηα 

επηζηξέςνπλ ζα εθαξκφδεηαη ην ζρέδην αλαδηάξζξσζήο ηνπο θαη‟ εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ αληαγσληζκνχ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ππνγξακκίδνληαο έηζη ηελ επζχλε ησλ 

κεηφρσλ έλαληη δπζρεξεηψλ ελψ ζε ελδερφκελε αδπλακία ή απξνζπκία λα ζπλεηζθέξνπλ, 

ην παξερφκελν θεθάιαην απφ ην ηακείν ζα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ δελ ζα λνζεχεη 

ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν. 

 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ & ΣΖ ΕΩΝΖ ΣΟΤ ΔΤΡΩ 

 

Πεγή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

. 
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ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΔΛΖΝΗΚΩΝ 

ΣΡΑΠΔΕΩΝ & ΟΜΗΛΩΝ 

 

Πεγή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Έθζεζε γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, Ηνχιηνο 2010-  ελδηάκεζε έθζεζε, Οθηψβξηνο 2010 

 

‟ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηα βαζηθά θνηλά πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνχξγεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη: 

Α. Μείσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Β. Μείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. χκθσλα κε παιαηφηεξε έξεπλα 

ηεο ζπγγξαθέσο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθαλ πεξίπνπ ζην 

50% (κε βάζε ηνπο δείθηεο επίδνζεο ROA,ROE) απφ ην 2008 ζην 2009. 

Γ. Αύμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ- επηζθαιεηώλ θπξίσο ιφγσ αλεξγίαο θαη 

κείσζεο κηζζψλ. 

Γ. Αύμεζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ηξαπεδψλ. ηελ νπζία νη πξνβιέςεηο 

ππεξδηπιαζηάζηεθαλ εμαηηίαο ησλ απμαλφκελσλ επηζθαιεηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ απηή 

ηελ πεξίνδν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ. 

Δ. Μείσζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαηά ηα έηε 2008 εψο θαη ζήκεξα. 

Ε. Μείσζε ησλ ρνξεγήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζσξαθηζηνχλ θεθαιαηαθά. 

Ζ. Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κέζσ ηεο ηεξάζηηαο κείσζεο ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην.  

Θ. Αλαδήηεζε θεθαιαίσλ ελίζρπζεο ηνπο απφ ην εμσηεξηθφ θαη έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπγρσλεχζεηο ή ηπρφλ εμαγνξέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ & ΟΜΗΛΩΝ 

 

Πεγή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

 

7.2. ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 έδσζε ψζεζε ζηελ αλαπηπμηαθή ηξνρηά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 κέρξη θαη πξηλ ηελ θξίζε παξαηεξήζεθε κία αλνδηθή 

πνξεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, παξά ηε 

κεγάιε ραιάξσζε πνπ δηαπηζηψζεθε ζηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο δαλείσλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Ζ αιιειεμάξηεζε φκσο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

επεκεξίαο ππάξρεη θαη πάιη αιιά αληίζεηα ζηηο κέξεο καο θαη ε ζρέζε απηή ηείλεη λα 

κεηαζρεκαηηζηεί ζε θαχιν θχθιν. Ο δεκνζηνλνκηθφο εθηξνρηαζκφο ηεο ρψξαο επεξέαζε 

άκεζα θαη αξλεηηθά ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ελψ αθφκα θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

κλεκνλίνπ, νη αλεζπρίεο γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο Διιάδαο λα εθπιεξψζεη φινπο ηνπο 

ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο αζθνχλ πηέζεηο θαη ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ.  

  Καηά ην 2010 ην ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε θεξδνθνξία 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ φπσο απνηππψζεθε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φινπ 

ηνπ έηνπο. Γεληθά νη κεηνρέο θηλνχληαη ζπλερψο πησηηθά απφ 25% ρακειφηεξα απφ ηνλ 

επξσπατθφ θιάδν κέρξη θαη 50% πεξίπνπ ρακειφηεξα πνπ θηλνχληαη ηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλεο, θαζψο νη επελδπηέο ζνξπβήζεθαλ απφ ηε κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηνλ 
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απνθιεηζκφ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη αληηκέησπεο κε ηνπο εμήο θηλδχλνπο: 

 

Α.Δ.Π. Δ ΔΣΖΗΑ ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ  

 

Πεγή Eurostat 

 

 

ΠΟΟΣΟ ΑΝΔΡΓΗΑ  

 

Πεγή Eurostat 

 

1. Αύμεζε ηεο αλεξγίαο θαη κείσζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο 

Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ ζα επεξεάζεη φινπο ηνπο θιάδνπο θαη επνκέλσο θαη ηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν. Δπίζεο ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο δεκηνπξγεί αλεζπρίεο γηα ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα, γηα αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ αθνχ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ 
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επεθηαζεί αξθεηά ζηελ αγνξά ιηαληθψλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ κε ηνπο ζπλνιηθνχο 

δείθηεο αχμεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη ησλ δαλείσλ θαηαλαισηηθήο πίζηεο λα 

έρνπλ ζεκεηψζεη κεγάια πνζνζηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ν πςειφο βαζκφο δαλεηαθήο εμάξηεζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Άξα ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο απμάλεη ηνπο θηλδχλνπο θαζψο ζηαδηαθά 

απμάλεηαη ν βαζκφο επηζθάιεηαο θαη εκπνδίδεηαη ε νκαιή εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ. Αλ 

ζε φια απηά πξνζζέζνπκε θαη ηηο κεηψζεηο ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο ηφζν ησλ 

δεκνζίσλ φζν θαη ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ ζηε ρψξα καο κε ηα ηειεπηαία κέηξα ηνπ 

κλεκνλίνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεηψζεηο κηζζψλ ε θαηάζηαζε δπζρεξαίλεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν. Έηζη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ κε ηαρχηεξν 

ξπζκφ ελψ ε πνηφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ ελδερνκέλσο θζίλεη. Πξνθαλψο νη 

ηξάπεδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε έθζεζε ζε θαηαλαισηηθά δάλεηα ή θαη 

επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ζα πηεζηνχλ εληνλφηεξα.  

 

 

2. Μείσζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ησλ ρσξώλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη 

ησλ Βαιθαληθώλ ρσξώλ. 

Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα νη αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ αιιά θαη ηεο θεληξναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο  απνηέιεζαλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

αιιά θαη ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. ηελ αξρή νη επελδχζεηο πεξηνξίζηεθαλ ζηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο θαη ζηελ Οπθξαλία αιιά θαη ζε αγνξέο πνπ θξίλνληαη ιηγφηεξν 

επηζθαιείο, φπσο ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Κχπξνπ. Ζ αλάπηπμε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ ξαγδαία θαη ππνινγίδεηαη λα αλήιζαλ ζε 3.500 πεξίπνπ λέα 

θαηαζηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ρηιηάδεο άηνκα. Μεγάιε ήηαλ θαη ε παξνρή πηζηψζεσλ 

ησλ ηξαπεδψλ ζηα θαηά ηφπνπο λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο. Σν ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο κφλν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο αλέξρεηαη ζε πάλσ 

απφ 50 δηο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ. Ζ πεξίνδνο απηή 

νθείιεηαη ζηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ, ε νπνία αλαθφπεθε ην 2008 ιφγσλ 

ηεο δπζκελνχο δηεζλνχο ζπγθπξίαο. Καηά ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο, ν ηξφπνο  αληίδξαζεο 

ησλ νηθνλνκηψλ απηψλ δεκηνχξγεζε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ζ κεγάιε έθζεζε ησλ ειιεληθψλ αιιά θαη ησλ 

επξσπατθψλ ηξαπεδψλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε δεκηνπξγνχζε θφβνπο γηα 

εθηεηακέλεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αλαηαξάμεηο, θπξίσο ιφγσ ησλ πςειψλ ρνξεγήζεσλ, 

ηδηαίηεξα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζε μέλν λφκηζκα. Έηζη ελψ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2009 ε 
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πεξηνρή απηή ζεσξνχληαλ επίθνβε, ηειηθά θαηάθεξε λα αληαπεμέιζεη θαη λα απνηειέζεη 

έλα επελδπηηθφ θαηαθχγην γηα ηα επάισηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.  

Ζ ζεκαληηθή έθζεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο νηθνλνκίεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκία ησλ θξαηψλ απηψλ . Οη 

επελδχζεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Σνπξθία θαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

ππνινγίδνληαη ζε 17% ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ηνπο. ε απηή ηε 

δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο, νη ζπγαηξηθέο ηνπο  ζηα 

Βαιθάληα είλαη απηέο πνπ βειηηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ 

νκίισλ. Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζηελ Οπγγαξία εληείλεη ην πξφβιεκα θαη ππξνδνηεί 

ηνλ θφβν ζρεηηθά κε ην πψο ζα θηλεζνχλ νη νηθνλνκίεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο θαηά ηελ θξίζε. 

Αλ θαη δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσδψλε θαη άξα κπνξνχλ λα ππνηηκήζνπλ ην λφκηζκά ηνπο  

δελ κπνξνχκε λα ηηο εμεηάζνπκε σο απνθνκκέλεο θαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο παγθφζκηεο 

εμειίμεηο.  

 

 

ΓΑΝΔΗΑ ΠΡΟ ΣΗ ΔΓΥΩΡΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΓΥΩΡΗΑ 

ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ- ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΝΑΝΣΗ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΔΣΟΤ 

 

Πεγή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

3. Δπηβξάδπλζε ξπζκνύ αύμεζεο δαλείσλ θαη κείσζε ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ 

Σνλ Μάην ηνπ 2010 ν εηήζηνο ξπζκφο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηα λνηθνθπξηά δηακνξθψζεθε ζην 2,8% παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή κείσζε ζε ζρέζε κε 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 θαηά 2,4%.  Δίλαη γεγνλφο φηη ηα απζηεξά δεκνζηνλνκηθά κέηξα 
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πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί γηα ηα επφκελα ρξφληα έρνπλ νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηφζν 

ηεο δήηεζεο φζν θαη ηεο πξνζθνξάο δαλείσλ θαη ζηε ζέζπηζε απζηεξψλ θξηηεξίσλ 

ρνξεγήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο. ρεηηθά κε ηηο θαηαζέζεηο θαη ηηο ζπκθσλίεο επαλαγνξάο 

(repos) ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έραζε πεξίπνπ ην 7,5% ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ ηελ 

άλνημε ηνπ 2010 ζε ζρέζε κε ηελ άλνημε ηνπ 2009. Μάιηζηα έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

θαηαζέζεσλ κεηαβηβάζηεθε ζηηο ζπγαηξηθέο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Κχπξν αιιά 

θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη απηφ ην θχκα ησλ κεηαβηβάζεσλ ζπλερίδεηαη 

κέρξη θαη ζήκεξα δεκηνπξγψληαο κεγάιν πξφβιεκα ζηε ξεπζηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ.  

 

ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΣΩΝ ΔΓΥΩΡΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ & ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ ΣΑ ΛΟΗΠΑ 

ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ- ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΝΑΝΣΗ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΔΣΟΤ 

 

Πεγή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο ηεχρνο 132 

 

4. Δπηδείλσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

Ζ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ έρεη πιεγεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ θαη είλαη αξθεηά πηζαλφ λα πιεγεί θαη άιιν απφ ηε ζπξξίθλσζε ηνπ 

ΑΔΠ. Ο βαζηθφο ιφγνο αλεζπρίαο ζρεηίδεηαη κε ηα νκφινγα ειιεληθνχ δεκνζίνπ πνπ 

δηαηεξνχλ ειιεληθέο ηξάπεδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηέρνπλ 

πεξίπνπ ην 17% ηνπ ζπλνιηθνχ ειιεληθνχ ρξένπο πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 10% ησλ 

ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ.  
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ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ Δ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ Α.Δ.Π. 

 

Πεγή Eurostat 

ΓΖΜΟΗΟ ΔΛΛΔΗΜΜΑ/ ΠΛΔΟΝΑΜΑ Δ % Α.Δ.Π. 

 

Πεγή Δurostat 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δ ΔΣΖΗΟ ΜΔΟ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

 

Πεγή Eurostat 
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7.3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

ινη νη παξαπάλσ θίλδπλνη δείρλνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ην κέιινλ ησλ νπνίσλ θξίλεηαη αβέβαην .Ο θφβνο 

ησλ θξαηηθνπνηήζεσλ παξακνλεχεη, ελψ πξνζπάζεηεο γηα ζπγρσλεχζεηο πξνο ην παξφλ 

δελ έρνπλ επδνθηκήζεη θαζψο ε ζπλέλσζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο κε ηελ Alpha Bank δελ 

επεηεχρζε αιιά θαη ε ζπγρψλεπζε ηεο Eurobank κε ηελ Alpha Bank, παξ‟ φιν πνπ  

πξνρψξεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηειηθά είλαη ακθίβνιν αλ ζα νξηζηηθνπνηεζεί. Πάλησο 

ζε θάζε πεξίπησζε θαιφ ζα ήηαλ λα δεκνζηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ 

αληνρήο, ησλ ιεγφκελσλ stress tests, ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη 

ζηε δηαθάλεηα ηεο ιήςεο θξίζηκσλ απνθάζεσλ γηα ην κέιινλ ηνπο. Σα ζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα ησλ ηξαπεδψλ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, πνπ 

πξνθιήζεθε ζηελ Διιάδα θαη ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή καο, κε απνηέιεζκα ηε 

ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηηο πςειέο πξνβιέςεηο. 

 

ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΡΔΥΟΤΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

Πεγή Γ.Ν.Σ. 

 

  Παξάιιεια, φκσο ε ηεξάζηηα δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, ην ζεκαληηθφ 

έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, νη κεγάιεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ε ζπλερηδφκελε θξίζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε ζηελφηεηα ξεπζηφηεηαο ζηελ ηδησηηθή νηθνλνκία θαη ην πςειφ θφζηνο 

άληιεζήο ηεο, ηφζν γηα ην Γεκφζην φζν θαη γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, εμέιημε πνπ δελ 
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ζπκβάιιεη ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

πιεξψλνπλ ζήκεξα ζηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο πειαηψλ, ζηελ Διιάδα θαη ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, πνιχ πςειά επηηφθηα, απφ ηα πςειφηεξα ζηελ Δπξψπε, κε 

ζεκαληηθφ premium πάλσ απφ ηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα. Παξάιιεια, ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο (spread ) έρεη ζρεδφλ 

δεθαπιαζηαζηεί ζε δπν ρξφληα, ελψ ν δαλεηζκφο απφ ηελ EΚΣ, παξά ηελ πξφζθαηε 

κείσζή ηνπ, δηαηεξείηαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα. Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε 

δηαηήξεζε ελφο πγηνχο, ηζρπξνχ,  αληαγσληζηηθνχ, θαη απνηειεζκαηηθά επνπηεπφκελνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, 

απνηειεί νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνιπζπδεηεκέλεο ζηηο κέξεο καο, 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

ηηο κέξεο καο είλαη εκθαλέο φηη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο έρεη εηζέιζεη ζε κηα θάζε 

αλαδηάξζξσζεο. Ζ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Διιάδα 

επεξεάδεη θαη ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο θαινχληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην λέν μεθίλεκα ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ πηψζε ηεο θεξδνθνξίαο, ε ζθηρηή πηζησηηθή πνιηηηθή θαη ε έιιεηςε ηεο 

ξεπζηφηεηαο είλαη εκθαλή ζεκάδηα ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Θα κπνξνχζε 

λα ζπκθσλήζεη θαλείο κε ηελ άπνςε φηη ν ηξαπεδηθφο θιάδνο έπεζε ζχκα ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ εθηξνρηαζκνχ ηεο ρψξαο θαη πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνκφλσζε 

απφ ηελ δηεζλή ηξαπεδηθή αγνξά (Γ. Κχξηζνο, Free Sunday 03.04.2011). Πνιινί ζεσξνχλ 

φηη ε ζηξαηεγηθή ησλ ζπγρσλεχζεσλ απνηειεί κνλφδξνκν γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ιίγσλ θαη ηζρπξψλ νκίισλ. ίγνπξα σζηφζν ε 

ζπγθπξία είλαη ηέηνηα πνπ ζεσξείηαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγεζνχκε ζε κεγάιν θχκα 

εμαγνξψλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην πξνηείλνπκε: 

Α) Οη ηξάπεδεο λα ιεηηνπξγνχλ κε πεξηζζφηεξα ίδηα θεθάιαηα, ζε πεξηβάιινλ 

πςειήο δηαθάλεηαο, λα θάλνπλ ρξεζηή ηηκνιφγεζε θαη λα κεηαθπιχνπλ έγθαηξα ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ θαη θαηαζέζεσλ ζηνπο πειάηεο ψζηε ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή λα έρεη 

ην επηζπκεηφ αληίθηππν ζηελ ξεπζηφηεηα, λα επνπηεχνληαη απζηεξφηεξα θαη λα 

αλαιακβάλνπλ ειεγρφκελνπο θηλδχλνπο. ην πιαίζην ησλ θαλφλσλ ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο θαη κε βάζε ηηο πξφζθαηεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα 

επηθέξνπλ κφληκεο αιιαγέο ζην ζχζηεκα θηλήηξσλ θαη ακνηβψλ ησλ ζηειερψλ ηνπο αιιά 

θαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο (π.ρ. κε αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάιπζεο 

θηλδχλσλ) κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ, ηελ νξζή 

ηηκνιφγεζή ηνπο θαη ηε ζπλεηή παξαθνινχζεζε ηεο έθζεζεο ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο 
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Β) Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο λα επελδχζεη ζε πξφζζεηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα 

ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ, λα πηνζεηήζεη δείθηεο ζπκπιεξσκαηηθνχο κε απηνχο ηεο 

Βαζηιείαο  ΗΗ,  φπσο ν απιφο ιφγνο (ρσξίο ζηαζκίζεηο θηλδχλνπ) ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ησλ κεηφρσλ ησλ ηξαπεδψλ πξνο ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ηνπο θαη λα αλαπηχμεη 

πεξαηηέξσ κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο πξνθπθιηθφηεηαο ηνπ δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ 

(θαηά ην πξφηππν ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ηζπαλίαο). 

 Γ)  Να πξνσζεζεί ε αλεμαξηεζία ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε κεηαηξνπή 

ηεο ζε Αλεμάξηεηε Αξρή θαη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο  

Γ)  Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα δηαθάλεηαο εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ (π.ρ. ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο λα είλαη ζπλεπή κε ηε κεηαβνιή ηεο θαζαξήο ζέζεο) λα γίλνπλ 

πην απζηεξέο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

8.1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 
ηελ πξψηε ελφηεηα παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη βαζηθνί εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο πνπ επηθέξνπλ ηελ εθδήισζε θξίζεο ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ νη 

βαζηθέο αηηίεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα δπζκελή απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε θαζψο θαη 

θάπνηα κέηξα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά ζην κέιινλ γηα ηελ 

εκθάληζε παξφκνηαο θαηάζηαζεο. Αλ θαη νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο απηήο ηφζν ζηελ 

νηθνλνκία ησλ Ζ.Π.Α. φζν θαη ζηηο νηθνλνκίεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ 

κέλνπλ αθφκε λα πξνζδηνξηζηνχλ, νη άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο νδήγεζαλ ζε έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο, κείσζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο, κείσζε βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ, φπσο ε απαζρφιεζε, ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θαζψο θαη κεγάια κεγέζε 

ηνμηθψλ ηίηισλ ζε κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία ππνλνκεχνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ην κέιινλ ηνπο. Ζ θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε έιαβε ηελ 

πξσηνβνπιία λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο πιεγείζεο επηρεηξήζεηο, κε θεθάιαηα ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ  θαζψο θαη λα εηζάγεη ζηελ αγνξά αξθεηά ηξηο δνιάξηα, πξνθεηκέλνπ λα 

ηνλψζεη ηελ θαηαθεξκαηηζκέλε νηθνλνκία. Απηή ε έλεζε ξεπζηφηεηαο έρεη ήδε βνεζήζεη 

ηελ εγρψξηα νηθνλνκία λα αλαζηξέςεη ηελ αξρηθή εηθφλα θαηάξξεπζεο θαη λα κπεη ζε 

ηξνρηά ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλφδνπ. Ζ Fed θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε 

ηελ θξίζε έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κε πάλσ απφ 1 ηξηο δνιάξηα ηηο πιεγείζεο επηρεηξήζεηο, 

ελψ παξάιιεια έρεη ρξεζηκνπνηήζεη αθφκε 1 ηξηο γηα ηελ αγνξά ηνμηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
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θαηείραλ ηξάπεδεο θαη ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα. Σν κάζεκα πνπ έιαβε ε Οκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε θαη ε Fed είλαη πσο βξαρππξφζεζκα κηα παξφκνηα πνιηηηθή κπνξεί λα 

ηνλψζεη ηελ εζληθή νηθνλνκία, καθξνρξφληα φκσο επηθέξεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

επηπινθέο, νη νπνίεο είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ. ίγνπξα ν θξαηηθόο 

παξεκβαηηζκόο είλαη αλαγθαίνο γηα ηε ξχζκηζε βαζηθψλ πηπρψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο αιιά απφ κφλνο ηνπ δελ κπνξεί λα σζήζεη ηελ νηθνλνκία ζε αλάπηπμε. 

Οη ηξάπεδεο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ηα ινηπά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία 

παίδνπλ ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, πξέπεη λα 

αλαζεσξήζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπο, λα εθαξκφδνπλ απζηεξνχο 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ φρη κφλν γηα ηελ αλφξζσζε ηνπο απφ ηελ πξφζθαηε 

θξίζε αιιά γηα λα ζεκειηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαζθάιηζεο απνηξνπήο απφ παξφκνηα 

θαηάζηαζε ζην κέιινλ. 

Έλα βαζηθφ δήηεκα αλ ιάβνπκε ππφςηλ φιε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε είλαη ν 

θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ ην ζεκειηψδε δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ 

ηξαπεδψλ ζε κηα νηθνλνκία θαη ζπλεπψο είλαη εγγελήο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα εμαξηάηαη νινέλα πεξηζζφηεξν απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λέσλ κνξθψλ, 

ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ έρεη θαηαζηεί ζεκαληηθή πιένλ γηα ηελ ζηαζεξφηεηα, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ ξεπζηφηεηά ηνπ, ρσξίο φκσο ηα ίδηα λα ππφθεηληαη ζε επαξθή 

ζεζκηθή ξχζκηζε θαη επνπηεία ή λα είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ δηαθαλείο ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη ρσξίο λα έρνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο κεραληζκνχο 

παξνρήο έθηαθηεο ξεπζηφηεηαο απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα πνπ έρνπλ νη ζπκβαηηθέο 

ηξάπεδεο. πλεπψο, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη θαηαζηεί πην επάισην ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο ξεπζηφηεηαο απφ φηη ήηαλ ζην παξειζφλ.  Ο ξφινο ηεο 

θεληξηθήο ηξάπεδαο σο δαλεηζηή χζηαηεο πξνζθπγήο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζε θαηξνχο θξίζεο, αθφκε θαη ζην 

πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ ζχλζεηνπ θαη παγθνζκηνπνηεκέλνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αιιά δελ απνηειεί ηε ιχζε ζην πξφβιεκα. Με ηε ιήμε κηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο μεθηλά ε επίπνλε θαη ρξνλνβφξα πξνζπάζεηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ ηεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλδέεηαη 

κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ επνπηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Ζ βαζηθή αηηία ηεο θξίζεο ήηαλ ε δηαδεδνκέλε ππνεθηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ 

θηλδχλσλ θαη ηεο έθηαζήο ηνπο, ζηελ νπνία δηάθνξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί παξάγνληεο 
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αθέζεθαλ εθηεζεηκέλνη.  Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππήξμαλ πξνεηδνπνηήζεηο γηα ην 

ζπζηεκηθφ θίλδπλν πνπ είρε δεκηνπξγεζεί. Γηα παξάδεηγκα εθζέζεηο γηα ηε 

 ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, θαη άιινπο 

νξγαληζκνχο είραλ αλαιχζεη ηα ηξσηά ζεκεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο θαη ηηο 

αλαδπφκελεο αδπλακίεο.  Μέρξη ηα κέζα ηνπ 2007 αθφκα θαη ηνπ 2008, κηα ζεηξά απφ 

παξάγνληεο νδήγεζαλ ζην δηαρσξηζκφ απηψλ πνπ αλαιάκβαλαλ ηνπο θηλδχλνπο θαη 

απηψλ πνπ ηνπο δηαρεηξίδνληαλ.  Οη επελδπηέο ππέζεηαλ φηη ζα γίλεηαη ζσζηή αμηνιφγεζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ρσξίο φκσο λα έρνπλ θακία εγγχεζε γη‟ απηφ.  Έδεημαλ 

κεγαιχηεξε απφ φηη ζα έπξεπε εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ 

αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ.  Οξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αλέιαβαλ 

ππέξκεηξνπο θηλδχλνπο θαη εθ ησλ πζηέξσλ θάλεθε πσο ε επνπηεία ηνπο ήηαλ 

αλεπαξθήο. Με ηελ έλαξμε ηεο αλαηαξαρήο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 έγηλε ζηαδηαθά 

αληηιεπηή ε έθηαζε ησλ πξνβιεκάησλ, ελψ ε απψιεηα εκπηζηνζχλεο πνπ ζεκεηψζεθε 

θαηά ηα κέζα επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έδεημε πσο κεγάια ηδξχκαηα βξίζθνληαλ 

θάησ απφ έληνλε πίεζε, κε ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ πγηή ζπλέρηζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη 

ρξεκαηαγνξέο νπζηαζηηθά παξέιπζαλ ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ – Οθησβξίνπ 2008, φηαλ 

ε θξίζε έθζαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο.  Σα επηηφθηα ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά έθζαζαλ ζε 

πξσηφγλσξα επίπεδα ιφγσ ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ.  Οη 

ζπλζήθεο απηέο νδήγεζαλ θπβεξλήζεηο, θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο ζε 

κηα δηεζλψο ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πξνο αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη έγηλαλ 

ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο.  Σν γεγνλφο 

απηφ θαηέδεημε ηελ αμία ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο, ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν, κεηαμχ 

φισλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ή 

επεξεάδνληαη ζε πεξηφδνπο ηέηνησλ αλαηαξαρψλ.  Υσξίο ην ζπληνληζκφ απηφ ζε δηεζλέο 

επίπεδν, ε έμνδνο απφ ηελ θξίζε θαη ε φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξε αλάθακςε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί. 

Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζπληνληζκέλσλ πξνζπαζεηψλ γηα αληηκεηψπηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, απνθαζίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, κείσζε ησλ επηηνθίσλ δηεζλψο, 

θαζψο θαη κέηξα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ηφζν απφ ηελ ΔΚΣ φζν θαη 

απφ ηηο άιιεο κεγάιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο. ιεο απηέο νη ελέξγεηεο είραλ σο θχξην ζηφρν 

ηελ επηζηξνθή ησλ αγνξψλ ζηελ νκαιφηεηα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ηελ άκβιπλζε 

ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα ε ΔΚΣ, πξνρψξεζε ζηε κείσζε ησλ βαζηθψλ ηεο επηηνθίσλ 

θαηά 175 κνλάδεο βάζεο, ιακβάλνληαο θπξίσο ππφςε ηελ ππνρψξεζε ησλ 

πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη πξνζδνθηψλ πνπ θαηαγξάθεθε ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

 εκεηψλνπκε φηη ε κείσζε θαηά 50 κνλάδεο βάζεο. έγηλε κε έλα πξσηνθαλή γηα ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα ζπληνληζκφ κεηαμχ δηαθφξσλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ, ηεο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο, ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο ηεο Διβεηίαο, ηεο Σξάπεδαο ηνπ Καλαδά θαη ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 

νπεδίαο.  Δπίζεο, ζηελ πξνζπάζεηα γηα αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ε ΔΚΣ πηνζέηεζε 

θαηλνχξηα κέηξα ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκηζκαηηθήο ηεο πνιηηηθήο.  Δηδηθφηεξα 

ε ΔΚΣ πξνέβε ζηε δηεχξπλζε ηεο βάζεο ησλ απνδεθηψλ ζηνηρείσλ γηα αζθάιεηα γηα ηηο 

πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο, πξνρψξεζε ζηε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ πην 

καθξνπξφζεζκσλ πξάμεσλ αλαρξεκαηνδφηεζεο, δηεχξπλε ηνλ αξηζκφ ησλ απνδεθηψλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ γηα ηηο πξάμεηο εμνκάιπλζεο βξαρπρξφλησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο 

ξεπζηφηεηαο, θαη, ηέινο, πξνέβε ζε παξνρή ξεπζηφηεηαο ζε δνιάξηα θαη ειβεηηθά 

θξάγθα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ θαη ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διβεηίαο αληίζηνηρα.  Οη ελέξγεηεο απηέο απέηξεςαλ ηελ επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη δηεζλψο. 

ε πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ δελ αλήθνπλ ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη έρνπλ πιεγεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ θξίζε έρεη αξρίζεη δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ηελ αλάγθε έληαμήο 

ηνπο ζηε δψλε ηνπ επξψ. ε κεξηθέο απφ απηέο ηηο ρψξεο ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ είλαη 

απηή ηε ζηηγκή αξθεηά πςειφηεξα απφ απηά πνπ επηθξαηνχλ ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ. ε αξθεηέο ρψξεο ε αμία ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο  έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο 

πηέζεηο θαη κεξηθά λνκίζκαηά έρνπλ ράζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αμίαο ηνπο έλαληη ηνπ 

επξψ. Αλάινγε δηαβνχιεπζε γηα πηνζέηεζε ηνπ επξψ έρεη αξρίζεη ζηελ Ηζιαλδία, πνπ 

ρηππήζεθε θαίξηα απφ ηελ θξίζε θαη ε νπνία επηζπκεί πιένλ λα εληαρζεί ζηελ ΔΔ γηα λα 

κπνξέζεη επίζεο λα εληαρζεί θαη ζηε δψλε ηνπ επξψ. Ζ δηεζλήο αλαηαξαρή έρεη  

αλαπφθεπθηα επεξεάζεη ηηο ζπλζήθεο δαλεηζκνχ ζε πνιιέο ρψξεο, φπνπ ηα επηηφθηα 

 απμήζεθαλ ζεκαληηθά, καδί κε ην δηαηξαπεδηθφ επηηφθην Euribor, ην νπνίν απνηειεί 

επηηφθην αλαθνξάο ζε πνιιά δάλεηα θαη θαηαζέζεηο. Απηέο νη απμήζεηο ησλ επηηνθίσλ 

φκσο, πξνβιέπεηαη φηη ζα αλαηξαπνχλ ζηαδηαθά, φπσο δηαθαίλεηαη ήδε απφ ηελ 

ζπλερηδφκελε κείσζε ησλ επηηνθίσλ Euribor. 
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8.2. ΣΔΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε πσο ε κεγάιε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε έδσζε 

θάπνην ζεκαληηθφ δίδαγκα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη θπβεξλήζεηο, φηη ρσξίο 

ζπληνληζκφ θαη ρσξίο ζηελή ζπλεξγαζία θακία ρψξα απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο δηεζλνχο θξίζεο.  Δλδεηθηηθά, νη θπβεξλήζεηο 

ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ αληηιήθζεθαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή θαη ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΣ πήξαλ θαη παίξλνπλ ηα «θαηάιιεια» κέηξα γηα ηελ φζν ην 

δπλαηφ ηαρχηεξε έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή αζηάζεηα. Με ζχλεζε θαη θαηάιιειν 

πξνγξακκαηηζκφ θαζψο θαη κε ζαθή θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ε δηεζλή νηθνλνκία έρεη 

ηηο δπλαηφηεηεο λα βξεη ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο γηα επάλνδν ζηελ νηθνλνκηθή νκαιφηεηα. 

Αλ θαη ε θξίζε εμειίζζεηαη, ε πξνεγνπκέλε αλάιπζε νδεγεί ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, 

ηα νπνία ηνπνζεηνχκε ζε δχν θαηεγνξίεο, πξψηα ζε παγθφζκην επίπεδν θαη θαηφπηλ γηα 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή καο.  

πκπεξάζκαηα γηα ηελ πθήιην: 

1. Ζ θξίζε μεθίλεζε απφ ηνλ εμσηεξηθφ ηξαπεδηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ αιιά κεηαδφζεθε δηεζλψο ιφγσ πςειήο κφριεπζεο. 

2. Βξηζθφκαζηε πηζαλά κεηά ην κέζν ηεο θξίζεο θαη ην κέιινλ είλαη αθφκα αβέβαην: 

Οη ΖΠΑ είλαη δηζηαθηηθέο ζην λα «θαζαξίζνπλ» ην ηξαπεδηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη ε 

Δπξψπε ζην λα αζθήζεη αθφκα πην επεθηαηηθή πνιηηηθή. Ζ έκθαζε πνπ δίλνπλ 

ζσζηά νη Κηλέδνη ζηελ εγρψξηα θαηαλάισζε είλαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην γηα λα 

έρνπκε νξαηά άκεζα απνηειέζκαηα. 

3. Σν κέιινλ ησλ παγθφζκησλ ζπζρεηηζκψλ νηθνλνκηθήο ηζρχνο είλαη αβέβαην, 

θαζψο νη ρψξεο κε ηηο κεγαιχηεξεο αληζνξξνπίεο αλαιακβάλνπλ θαη ηα 

κεγαιχηεξα ξίζθα.  

4. ζνλ αθνξά ζην επνπηηθφ πιαίζην κηα επξχηεξε θαη βαζχηεξε ξχζκηζε ζην 

κέιινλ είλαη ην πηζαλφηεξν απνηέιεζκα αιιά ρσξίο ηελ επηβνιή ελφο κνλαδηθνχ 

παγθόζκηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ.  

5. Υξεηαδφκαζηε έλα παγθφζκην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα επαλαθέξεη ηνλ 

παξαδνζηαθφ δηακεζνιαβεηηθφ ηνπ ξφιν θαζψο θαη κηα παγθφζκηα νηθνλνκία 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε.  

6. Πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε φηη ε θνηλσλία δελ ζα πεξηζσξηνπνηήζεη ηνπο 

ηξαπεδίηεο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ή ην θίλεηξν γηα πγηή θέξδε θαη ν 
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θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ην επηηχρνπκε είλαη λα ζηξέςνπκε ην πξσηαξρηθφ καο 

ελδηαθέξνλ ζε ζέκαηα θαηαλνκήο ηνπ πινύηνπ.  

7.  Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ παγθνζκίσο θαη λα 

επηηεπρζεί απνθπγή ηνπ  πξνζηαηεπηηζκνχ. 

8. Ζ πνξεία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη έλα κεγάιν εξσηεκαηηθφ.  

Σέινο, αλαθεθαιαηψλνληαο  κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ Διιάδα: 

Ζ πεξηνρή καο ζα ρηππήζεθε θαη ζα ρηππεζεί ζθιεξά απφ ηηο αγνξέο αιιά νη 

καθξνρξφληεο πξννπηηθέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ιακπξέο, θαζψο ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

έρεη σο ζηαζεξά ζεκεία αλαθνξάο ηελ είζνδν ζηελ ΔΔ θαη ηελ ΟΝΔ. 

 

Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη ζηελ πεξηνρή είλαη:  

 κηα μαθληθή παχζε θεθαιαηαθψλ εηζξνψλ 

 ε επηβξάδπλζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο 

 ε αχμεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ πξνεξρφκελε απφ κεγάιεο ππνηηκήζεηο. 

 ζν πεξηζζφηεξν δηαξθέζεη ε θξίζε ηφζν κεγαιχηεξα ηα πεξηθεξεηαθά 

πξνβιήκαηα θαη ηφζν κεγαιχηεξεο νη αλαπηπμηαθέο απψιεηεο.  

 Ζ θξίζε πηζαλφλ λα θαζπζηεξήζεη ηελ έληαμε πνιιψλ ρσξψλ είηε ζηελ ΔΔ ή ζηελ 

Δπξσδψλε. 

 Ζ Διιάδα έρεη έλα ηζρπξφ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη κηα ζρεηηθά πην θιεηζηή νηθνλνκία 

Σα ειιεληθά πξνβιήκαηα είλαη πην καθξνρξφληα: έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο, 

απμαλφκελεο δεκνζηνλνκηθέο πηέζεηο, πνπ εληείλνληαη απφ ηε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. Οη αληζνξξνπίεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ θξίζε ζε 

καθξνρξφληα ζηαζηκφηεηα εάλ δελ ιεθζνχλ δξαζηηθά κέηξα κφληκνπ ραξαθηήξα.  

 Ζ θξίζε απνηειεί κηα επθαηξία αθχπληζεο κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

κέιινληνο. 

 

Δπηπξφζζεηα εληνπίδνπκε απφ ηελ αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο ρψξαο καο 

φηη νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έθεξαλ ηελ Διιάδα ζηα 

πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. Μεηαξξπζκίζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε άιιεο ρψξεο πνιιά 

ρξφληα λσξίηεξα αλαβάιινληαλ ζπλερψο ζηελ Διιάδα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε ρψξα 

λα κείλεη πνιχ πίζσ θαη λα βξεζεί κε έλα κε παξαγσγηθφ δεκφζην ηνκέα, έλα άληζν θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο θφξσλ, έλα κε βηψζηκν ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα 

θαη έλα πεξηνξηζηηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηελ νηθνλνκία, ε 
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αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νπνίαο είλαη ρακειή θαη κεηψλεηαη ζπλερψο. Ζ έιιεηςε 

κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ηδηαίηεξα νδπλεξή γηα ηε λέα γεληά. Ζ παηδεία πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο λένπο πζηεξεί ζε ζχγθξηζε κε ηα δηεζλή πξφηππα. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο, νη λένη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, θαζψο ην πεξηνξηζηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην απνζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. ηαλ ηειηθά νη λένη βξνπλ δνπιεηά, νη θφξνη πνπ ζα ηνπο 

επηβιεζνχλ ζα είλαη πςεινί ψζηε λα απνπιεξσζεί ην ρξένο πνπ ζπζζσξεχηεθε απφ 

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, ελψ νη θνηλσληθέο εηζθνξέο ηνπο ζα είλαη απμεκέλεο ψζηε λα 

θαιχπηνπλ ηηο ζπληάμεηο. 

Αλ ε Διιάδα δελ κεηαξξπζκίζεη άκεζα ηελ νηθνλνκία ηεο ππάξρεη θίλδπλνο έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο λέαο γεληάο θαη ηδηαίηεξα ηα πην δεκηνπξγηθά θαη επηρεηξεκαηηθά άηνκα 

λα κεηαλαζηεχζνπλ ζην εμσηεξηθφ. Σν κφλν ζεηηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα είλαη φηη ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο. 

Πξάγκαηη, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηε ρψξα λα 

αλαθηήζεη ην ρακέλν έδαθνο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηηο νπνίεο ζπκθψλεζε ε Διιάδα κε ηνπο 

δαλεηζηέο ηεο είλαη αβέβαην αλ γίλνληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη αλ πξέπεη λα 

ππνζηεξηρζνχλ. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη θαη ζα γίλνπλ δελ γλσξίδνπκε αλ ζα 

σθειήζνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ζα απμήζνπλ ην εηζφδεκα ηνπ κέζνπ πνιίηε. Γηα λα 

απνθνκηζηνχλ νθέιε θαη λα νδεγεζνχκε ζε κηα επηηπρή πνξεία εμφδνπ απφ ηελ θξίζε 

απαηηείηαη παηδεία, ζχλεζε, ζπλεξγαζία, έιεγρνο, δηαθάλεηα, θνηλσληθφο δηάινγνο, 

αιιαγή λννηξνπίαο, κεηαξξπζκίζεηο ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε καθξηά απφ πνιηηηθέο 

θηινδνμίεο θαη αηζηνδνμία. 
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