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Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο
χπαξμεο ηεο ξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηήκαησλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο
πνζνηηθήο ζχγθξηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηήκαησλ, λα εμεηάδεη ηε ζρέζε
κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξχζκηζεο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ,
φπνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή

ξχζκηζε

επεξεάδεη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ

ζπλαιιαγψλ κέζσ πεξηνξηζκνχ ηεο ξεπζηφηεηαο.
Δηδηθφηεξα δηεξεπλνχκε

ηελ χπαξμε ηεο ζρέζεο

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ

ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξχζκηζεο, ζηα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

ζπζηήκαηα πέληε ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ Γεξκαλία, ηελ Ηζπαλία, ηελ
Γαιιία, ηελ Ηηαιία, θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζηελ έξεπλα απηή είλαη εηήζηα θαη θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1990-2010. ηελ
δηαηξηβή απηή πηνζεηνχκε έλα ππφδεηγκα VAR πνπ εθαξκφδεηαη ζε δεδνκέλα Panel.
Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη
ηδηαίηεξα εκθαλήο ζε πεξηφδνπο φπνπ εκθαλίδνληαη αληζνξξνπίεο ηνπ ηζνδπγίνπ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, θαη γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε αληίδξαζε ηνπ

ηζνδπγίνπ

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ είλαη κεγαιχηεξε θαη πεξηζζφηεξν επίκνλε ζε κηα ρψξα κε
έλα ρακειφ βαζκφ ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο, παξά ζε κηα ρψξα κε πςειφ
βαζκφ.
ηα πιαίζηα ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ηεο δηαηξηβήο ρξεζηκνπνηνχκε ηηο
αθφινπζεο κεηαβιεηέο, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (Current Account BalanceCAB), ηελ δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία – έιιεηκκα (Deficit- DEF), ηελ κέηξεζε ηεο
θαζαξήο απφδνζεο (NET).
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαηξηβήο νη βαζηθφηεξνη έιεγρνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη έιεγρνη γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο, νη έιεγρνη
ζπλνινθιήξσζεο θαη ν έιεγρνο αηηηφηεηαο.
Γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρνπλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ γηα ηηο ρψξεο πνπ κειεηνχκε, πξνρσξήζακε ζηελ αλάιπζε
ζπλνινθιήξσζεο, ησλ δεδνκέλσλ πάλει κε ηνπο ειέγρνπο ησλ Pedroni, Kao θαη
Johansen .
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Δπίζεο δηεξεπλήζακε ηελ ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ
ππνδείγκαηνο πνπ εμεηάδνπκε κε ηελ κέζνδν ηνπ Granger .
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο δείρλνπλ φηη ε εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθή
κεηαξξχζκηζε έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν γηα ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθή ηνπ ηζνδπγίνπ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.

Λέμεηο – θιεηδηά: Ρύζκηζε ρξεκαηνπηζησηηθώλ ζπζηεκάησλ, panel VAR ππόδεηγκα,
ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ (CAB), δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία – έιιεηκκα (DEF),
κέηξεζε ηεο θαζαξήο απόδνζε (NET), Μνλαδηαία Ρίδα, πλνινθιήξσζε, Αηηηόηεηα.
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ABSTRACT

Abstract
This doctoral dissertation

aims at explore the significance of the existence of

regulation of the financial system and in the quantitative comparison of the financial
system, to examine the relationship between financial regulation and the current
account balance, where the financial arrangements affecting the current account by
reducing liquidity.
In particular we investigate the existence of the relationship of the current account
balance and financial regulation, financial systems in five countries of the European
Union, Germany, Spain, France, Italy, and the United Kingdom. The data used in
this study are annual and cover the period 1990-2010. In our study we adopt an
approach panel VAR. The important role of regulating financial systems, is
particularly evident in periods showing imbalances in the current account, and
accepted that the reaction of the current account deficit is larger and more persistent
in a country with a low degree of financial regulation, rather than a country with
high degree.
Within the empirical investigation of this thesis we use the following variables,
current account (Current Account Balance-CAB), the fiscal balance - deficit
(Deficit-DEF), measuring the net yield (NET). To achieve the objectives of this
thesis are major tests used are the unit root tests in levels of variables, and the
corresponding controls in the first differences.
To check the long term equilibrium relationship among the variables by country, we
analyze the cointegration of panel data using Pedroni, Kao and Johansen
methods.We also investigate the causal relationship between variables, and we
observe the existence of bidirectional Granger causality of variables.
The results of this study show that domestic financial reform has a significant impact
on the size and dynamics of the current account balance.
Κey-words: regulating financial systems, panel VAR model, current account
balance, fiscal balance-deficit, Unit Root ,Cointegration, Causality.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
1.1. Γεληθά
Σν πξψην θεθάιαην μεθηλά κε ηελ έλλνηα ηεο ξχζκηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζπζηεκάησλ, έλα ζέκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ζηα πιαίζηα κάιηζηα ηεο ζπλερηδφκελεο παγθφζκηαο
νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη απφςεηο ησλ επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη

ζεσξνχλ φηη ε

απνξξχζκηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ, απνηέιεζε κία απφ ηηο
ζεκαληηθέο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε, δεκηνχξγεζαλ
έλα ηζρπξφ θίλεηξν, γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο.
1.2. Αηηηνιόγεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαηξηβήο
Ζ χπαξμε θαη ε εθαξκνγή ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη επηηαθηηθή δεδνκέλνπ νηη ζε ζπλζήθεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο κφλν νη επνπηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο νηθνλνκηθέο αξρέο κπνξνχλ
λα εγγπεζνχλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ (Φπρνκάλεο .,2006)
H ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ παγθνζκίσο ξπζκίδεηαη ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ
πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ, ησλ επελδπηψλ, ησλ δαλεηδφκελσλ θαη ησλ κεηφρσλ. Ζ
πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί, φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ηνπ εμαηξεηηθά
αλεπηπγκέλνπ

ξπζκηζηηθνχ

πιαηζίνπ

ιεηηνπξγίαο

ησλ

ρξεκαηνπηζησηηθψλ

ζπζηεκάησλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, δε ζα πξέπεη λα ππνηηκάηαη, παξά ηα θελά
πνπ δηαπηζηψλνληαη ζπλερψο θαη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπ,
ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηηο αγνξέο ζχγρξνλσλ θαη πεξίπινθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ. Μάιηζηα, ηα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα θξίζε θαίλεηαη λα
εληνπίδνληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ επνπηεία γηα ηελ θαιή εθαξκνγή απηψλ
ησλ ξπζκίζεσλ απφ φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα, παξά ην ίδην ην
ξπζκηζηηθφ πιαίζην.
Ζ ξχζκηζε έρεη θαζνξηζηεί κε κηα ηαπηνινγηθή ζεκαζία, φπσο δηαηππψζεθε απφ ηνλ
Llewellyn (1996) σο ε εθαξκνγή ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ ππεξεζηψλ. Έλαο
αξηζκφο απφ άιινπο νξηζκνχο πνπ αθζνλνχλ ζηελ βηβιηνγξαθία, ζηνπο νπνίνπο
ππνδειψλεηαη φηη ε ξχζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ κεηαβάιιεη ηα
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απνηειέζκαηα, ειέγρνληαο ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ
κεραληζκψλ ηεο αγνξάο, φπνπ έιεγρνο ζεκαίλεη ―δχλακε λα απνθαζίδεηο γηα ηελ
θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
εκθαλίδεηαη ε αγνξά σο έλαο εληαίνο θνξέαο‖ (Howard 1978). Απηνί νη νξηζκνί
μεθηλνχλ απφ κφλν δπν πξννπηηθέο, ηελ θαηαλνκή πφξσλ πνπ είλαη ζε αλεπάξθεηα
ελάληηα ζηνπο κεραληζκνχο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηελ εμίζσζε ησλ
πξνιεπηηθψλ ή επνπηηθψλ κέηξσλ κε ξπζκηζηηθά ή πξνζηαηεπηηθά κέηξα, κέζα ζε
έλα απζηεξά πεξηνξηζηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα.
Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη
ηδηαίηεξα εκθαλήο ζε πεξηφδνπο φπνπ εκθαλίδνληαη αληζνξξνπίεο ηνπ ηζνδπγίνπ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, θαη γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε αληίδξαζε ηνπ

ηζνδπγίνπ

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ είλαη κεγαιχηεξε θαη πεξηζζφηεξν επίκνλε ζε κηα ρψξα κε
έλα ρακειφ βαζκφ ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο, παξά ζε κηα ρψξα κε πςειφ
βαζκφ.
ηα πιαίζηα ηεο πνζνηηθήο ζχγθξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ
δηεξεπλνύκε ηελ ζρέζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαη ηεο ξύζκηζεο
ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ζπζηεκάησλ.
1.3. θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο δηαηξηβήο
ηελ παξνύζα δηαηξηβή εμεηάδνπκε εκπεηξηθά ηελ πνζνηηθή ζύγθξηζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ δηέπνληαη από ρξεκαηννηθνλνκηθό
ξπζκηζηηθό πιαίζην. Δηδηθόηεξα δηεξεπλνύκε

ηελ ύπαξμε ηεο ζρέζεο

ηνπ

ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξύζκηζεο, ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα πέληε ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ
Γεξκαλία, ηελ Ηζπαλία, ηελ Γαιιία, ηελ Ηηαιία, θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
Οη Borio θαη Disyatat (2011) ["Global imbalances and the financial crisis: Link or
no link?," BIS Working Papers 346, Bank for International Settlements], ζεσξνχλ
φηη ην πξφβιεκα είλαη ε ππεξβνιηθή ‗‘ειαζηηθφηεηα‘‘ ζην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ θαη
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Οξίδνπλ ηελ ειαζηηθφηεηα σο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν
εθηείλεηαη ην λνκηζκαηηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ θαζεζηψο πεξηνξίδνληαο ηελ
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πίζησζεο, θαη ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε γεληθφηεξα.
Τπνζέηνπλ φηη κηα αχμεζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζαλ απνηέιεζκα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο απνξξχζκηζεο,
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νδεγεί

ζε

κεγαιχηεξεο

εζσηεξηθέο

θαη

εμσηεξηθέο

αληζνξξνπίεο.

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα ηα δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ε αχμεζε, ζε απφιπην κέγεζνο, ησλ
αληζνξξνπηψλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε επηκνλή ηνπο πξνέθπςε
ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο απνξξχζκηζεο ηφζν ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α.
φζν θαη ζηηο αγνξέο ησλ αλαδπφκελσλ ρσξψλ παξέρνληαο άηππε ππνζηήξημε γηα
ηελ ππφζεζε ηεο ππεξβνιηθήο ειαζηηθφηεηαο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε αληίδξαζε ηνπ
ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εμαξηάηαη απφ ην εζσηεξηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ
θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην,

θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. ε πεξηφδνπο

κάιηζηα νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ε αληίδξαζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
είλαη κεγαιχηεξε θαη πεξηζζφηεξν επίκνλε ζε κηα ρψξα κε έλα ρακειφ βαζκφ
ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο, παξά ζε κηα ρψξα κε πςειφ βαζκφ. Θεσξνχκε ηελ
ηελ

ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε σο έλα πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο, δηφηη ην

απζηεξφηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζε κηα νηθνλνκία πεξηνξίδεη
ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ απνηακίεπζε θαη ηνλ δαλεηζκφ. Ζ ζθέςε είλαη
απιή: ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ αληαλαθιά ηηο απνηακηεπηηθέο απνθάζεηο
ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, σο απάληεζε ζηνπο θιπδσληζκνχο ηεο θαζαξήο
παξαγσγήο. ε έλα κε απειεπζεξσκέλν (απειεπζεξσκέλν) ρξεκαηνπηζησηηθφ
πεξηβάιινλ, ιηγφηεξνη (πεξηζζφηεξνη) νηθνλνκηθνί παξάγνληεο έρνπλ πξφζβαζε
ζηνλ δαλεηζκφ θαη ηελ απνηακίεπζε θαη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζα
παξνπζηάζεη επνκέλσο κα κηθξφηεξε ( κεγαιχηεξε ) αληίδξαζε ζηηο εζσηεξηθέο
θξίζεηο. Θεσξεηηθά, ε ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο
καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ηξφπνπο.
 ε ξχζκηζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο
απνηακίεπζεο ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο (Goldsmith, 1969, ―Financial Structure
and Development‖ ,New Haven, CT:Yale University Press)
 κε ηελ πξνψζεζε ή ηελ παξεκπφδηζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.
 ν φγθνο ησλ απνηακηεχζεσλ ζηε ξνή ησλ επελδχζεσλ κπνξεί είηε λα απμεζεί
ζχκθσλα κε ηνπο McKinnon, (1973), [“Money

and Capital in economic

development‖, Washington, DC‖ Brooking Institution.] θαη Shaw, (1973) [ Financial
Deepening in Economic Development.New York:Oxford University Press] είηε λα
κεησζεί (Devereux θαη Smith, 1994, Jappelli θαη Pagano, 1994) αθνινπζψληαο ηελ
απνξξχζκηζε. Δκπεηξηθέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ην απζηεξφηεξν
ξπζκηζηηθφ πιαίζην, κεηψλεη ηηο απνηακηεχζεηο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

20

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ξεπζηφηεηαο.Οη πεξηνξηζκνί ηεο ξεπζηφηεηαο δεκηνπξγνχλ κηα αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.
Δπηπιένλ θαζψο έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ αληηκεησπίδεη
πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα, ε ζεκαζία ησλ θξίζεσλ θαζαξήο απφδνζεο κεηψλεηαη
απφ ηε ζηηγκή φπνπ ιηγφηεξα λνηθνθπξηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμνκαιχλνπλ
απηέο ηηο θξίζεηο

κε ηηο δαλεηνιεπηηθέο θαη δαλεηνδνηηθέο

ζπλαιιαγέο. Ζ

ζπλεηζθνξά απηήο ηεο δηαηξηβήο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξηθέο κειέηεο
είλαη φηη εξεπλά ηηο καθξνρξφληεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδεη, κε
ηελ ζεσξία ηεο ζπλνινθιήξσζεο θαη ησλ ππνδεηγκάησλ VAR πνπ εθαξκφδνληαη ζε
δεδνκέλα Panel, θαη επηπιένλ δηαηππψλεη ηηο αηηηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ κε ηελ βνήζεηα ηεο αηηηφηεηαο Granger.
1.4. Γηάξζξσζε ηεο δηαηξηβήο
Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
θαη ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, θαη αλαπηχζζεηαη ζε 10 θεθάιαηα. Σν θάζε
θεθάιαην ρσξηζηά αζρνιείηαη κε ηα εμήο:
 Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή ζην ζέκα ηεο δηαηξηβήο: παξνπζηάδεηαη κηα εηζαγσγή
ζην ζέκα ηεο δηαηξηβήο εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ θπξίσο ζην ζθνπφ πνπ
πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία πξφθεηηαη λα
δηεξεπλεζνχλ.
 Κεθάιαην 2: Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο: αλαπηχζζεηαη ε ζεσξεηηθή
αλαζθφπεζε, δηεπθξηλίδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο, γίλεηαη επξεία αλαθνξά ζηελ
χπαξμε, ην ξφιν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Παξνπζηάδνληαη νη
ππάξρνπζεο ζεσξίεο ηεο ξχζκηζεο, θαη αλαιχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ξχζκηζεο
ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα.
 Κεθάιαην 3: Ζ Γηεζλήο αξρηηεθηνληθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο:
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ
κεηαπνιεκηθνχ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε εμέιημή ηνπ έσο
ζήκεξα. Δπίζεο αλαδεηθλχνληαη ηα θελά θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ, κε ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, θαη αλαπηχζζνληαη νη πξνζπάζεηεο
πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ ζσξάθηζή ηνπ.
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 Κεθάιαην 4: Υξεκαηνπηζησηηθέο αηέιεηεο-Υξεκαηνπηζησηηθέο Κξίζεηο: ην
θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη θαη εξκελεχνληαη νη αηέιεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην
ξπζκηζηηθφ πιαίζην, θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα,κε
ηελ δεκηνπξγία ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα
δηδάγκαηα απφ ηελ εκπεηξία πξνεγνχκελσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ.
 Κεθάιαην 5: Γεδνκέλα θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο: παξνπζηάδνληαη θαη
αλαιχνληαη νη βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο,θαη αλαπηχζζεηαη φιε ε
νηθνλνκεηξηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα.
 Κεθάιαην 6: Δκπεηξηθά ζηνηρεία ηνπ ππνδείγκαηνο: πεξηγξάθνπκε θαη
αλαιχνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, θαη παξνπζηάδνπκε
αλαιπηηθά ηα δεδνκέλα καο.
 Κεθάιαην 7: ηαζηκόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο: γίλεηαη ν
έιεγρνο

ηεο

ζηαζηκφηεηαο

ησλ

κεηαβιεηψλ

ηνπ

ππνδείγκαηνο

θαη

ρξεζηκνπνηνχληαη νη έιεγρνη ησλ Levin, Lin θαη Chu (LLC), Im, Pesaran θαη Shin
(IPS), Fisher‐ADF θαη Fisher‐PP θαη δηαηππψλνπκε ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα.
 Κεθάιαην 8: πλνινθιήξσζε θαη έιεγρνη ζπλνινθιήξσζεο: Γηεξεπλνχκε εάλ
ππάξρνπλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηηο
ζπγθεθξηκέλεο

ρψξεο

πνπ

κειεηάκε.

Πξαγκαηνπνηνχκε

έιεγρνπο

ζπλνινθιήξσζεο ησλ Pedroni, Kao, θαη Johansen, θαη δηαηππψλνπκε ηα αλάινγα
ζπκπεξάζκαηα.
 Κεθάιαην 9: Αηηηόηεηα: πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε κε ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ ηνπ Granger, ην θαηά πφζν κηα κεηαβιεηή ηνπ ππνδείγκαηφο καο
αηηηάδεη κηαλ άιιε ή αηηηάηαη απφ απηήλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα αλαθαιχςνπκε
ηελ θαηεχζπλζε ησλ κεηαβιεηψλ καο θαη πνηα πξνθαιεί ηελ άιιε.
 Κεθάιαην

10:

δηαηππψλνπκε

αλαθεθαιαηψλνπκε
ηα

βαζηθά

ηελ

δηδαθηνξηθή

ζπκπεξάζκαηα

ηεο

δηαηξηβή

έξεπλαο.

Σν

καο

θαη

θεθάιαην

νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη
επηζηεκνληθή κειέηε.
ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη ηα αθφινπζα Παξαξηήκαηα:
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1. Παξάξηεκα Η : ΔΚ Οδεγίεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
2. Παξάξηεκα ΗI: Πίλαθεο (πξσηνγελψλ) ζηνηρείσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ
ππνδείγκαηνο

3. Παξάξηεκα ΗIΗ: Δθηππψζεηο ηνπ E-Views.7
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
2.1

Δηζαγσγή

ην θεθάιαην απηφ ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή κε ην ζέκα ζεσξεηηθή
θαη εκπεηξηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. ην πξψην κέξνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο
αλαζθφπεζεο παξαηίζεληαη θξηηηθά νη ζεσξεηηθέο απφςεηο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί φζνλ αθνξά ηε ξχζκηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηηο
πην γλσζηέο ζεσξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο. Δπίζεο, αλαιχνληαη ζπλνπηηθά νη
θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ξχζκηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ζπζηεκάησλ ελψ επηπιένλ γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο ζεσξεηηθέο κειέηεο
πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο
αλαζθφπεζεο αζρνιείηαη κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο θαη ηα
ππνδείγκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. Σέινο ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαηαιήγνληαο ζηα ζεσξεηηθά
θαη εκπεηξηθά θελά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο.
2.2

Βαζηθέο έλλνηεο

Ζ

θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ

κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο απνηειεί πξσηαξρηθφ κέιεκα γηα έλαλ εξεπλεηή
πνπ πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη

ηα δεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ .
Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα (financial system) είλαη πνιχπινθν ηφζν ζηελ
δηάξζξσζε

φζν

θαη

ζηε

ιεηηνπξγία

ηνπ.

Οξίδεηαη

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ (financial institutions)

σο

έλα

δίθηπν

θαη αγνξψλ (financial

markets) πνπ παξέρνπλ δάλεηα θαη πηζηψζεηο κέζα απφ θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο
ζηελ δηεζλή αγνξά. Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
νξγαληζκψλ φπσο ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη άιινη ζεζκηθνί επελδπηέο,
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά. Ππξήλαο φκσο ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα (banking system) πνπ
απαξηίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ηνπο εηδηθνχο
πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο (Πξνβφπνπινο θαη Καπφπνπινο, 2001, ζει.85). χκθσλα
κε ηνπο Δπζχκνγινπ (1992,ζει.11-14) θαη Πεηξάθε (1999, ζει. 71-74) ζε κηα
24
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αλεπηπγκέλε νηθνλνκία ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα επηηειεί ηηο εμήο
ιεηηνπξγίεο:
 Απνηειεί ηελ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ,
 Πξαγκαηνπνηεί ηε ζπιινγή θαη ηελ θαηαλνκή ησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ,
 Παξέρεη δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο δηακέζνπ ησλ
πηζηψζεσλ,
 πκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο
δηακέζνπ ηεο παξαγσγήο πιεξνθνξηψλ, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο δηαλνκήο
ηνπ θηλδχλνπ,
 Απνζθνπεί

ζηελ κεηαθνξά νηθνλνκηθψλ πιενλαζκάησλ απφ ηηο

πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο (δειαδή κνλάδεο πνπ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν
εηζφδεκα απφ φζν επηζπκνχλ λα θαηαλαιψζνπλ, φπσο ηα λνηθνθπξηά) ζηηο
ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο (δειαδή κνλάδεο πνπ δηαζέηνπλ κηθξφηεξν εηζφδεκα
απφ φζν επηζπκνχλ λα θαηαλαιψζνπλ, ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ή λα
επελδχζνπλ, φπσο νη επηρεηξήζεηο).
 Πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηακέζνπ ηεο αλάπηπμεο ησλ
επελδχζεσλ.
Ζ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πεξλά απφ ηέζζεξα βαζηθά
ζηάδηα:
α) ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο βηνκεραλνπνίεζεο, φηαλ ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα θαη ν
πινχηνο

θηλνχληαη

ζε

ζρεηηθά

ρακειά

επίπεδα,

νη

λέεο

απνηακηεχζεηο

ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζπλεπψο ην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζηάδην απηφ νλνκάδεηαη
Σξαπεδηθά Πξνζαλαηνιηζκέλν Υξεκαηννηθνλνκηθφ χζηεκα (BOFS, Bank
Oriented Financial System).
β) Σν δεχηεξν ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη
ζπγθεληξψλνπλ έλα ζπλερψο απμαλφκελν πνζνζηφ εμσηεξηθψλ δαλείσλ κέζσ ησλ
θεθαιαηαγνξψλ (ρξεκαηηζηήξηα) θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ
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αληηζηνηρεί ζ΄απηφ ην ζηάδην νλνκάδεηαη Υξεκαηηζηεξηαθά Πξνζαλαηνιηζκέλν
χζηεκα (MOFS, Market Oriented Financial System).
γ) Σν ηξίην ζηάδην είλαη απηφ ηεο ηηηινπνίεζεο θαη ηεο απνδηακεζνιάβεζεο
(securitization and disintermediation, SOFS). Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ
ζηαδίνπ είλαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ ε ζεκαζία ηεο αγνξάο γηα ηνλ
επηρεηξεζηαθφ έιεγρν, κέζσ ησλ θεθαιαηαγνξψλ, απμάλεη ξαγδαία.
δ) Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα λέα θαηεχζπλζε ε νπνία πεξλάεη ζε
ηέηαξην ζηάδην. Ζ θαηεχζπλζε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιχ κεγάιε ζεκαζία
ηεο

πιεξνθφξεζεο

θαη

ζπλεπψο

ραξαθηεξίδεηαη

ζαλ

Πιεξνθνξηαθά

Πξνζαλαηνιηζκέλν Υξεκαηννηθνλνκηθφ χζηεκα (IOFS, Informationally Oriented
Financial System).Σα δχν ηειεπηαία ζηάδηα ζπλαληνχληαη κφλν ζε αλαπηπγκέλεο
ρψξεο κε ‗‘ψξηκεο‘‘ ρξεκαηαγνξέο.
Ζ αιιεινζπκπιήξσζε ησλ BOFS θαη MOFS παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Allen θαη
Grale (1994), νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ην BOFS παξέρεη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ
θηλδχλνπ δηαρξνληθά απφ φηη ην MOFS. Ζ αηηία έγθεηηαη ζην φηη νη ηξάπεδεο είλαη
θαιχηεξα εμνπιηζκέλεο γηα λα ηθαλνπνηνχλ καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο. Δλψ, απφ
ηελ άιιε πιεπξά, ην MOFS παξέρεη θαιχηεξε δηαζηξσκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ
απφ ην

BOFS. Ο θχξηνο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία δηαζέζηκα ζηνπο επελδπηέο θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα
αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ (hedging) ζηελ θεθαιαηαγνξά απφ φηη ζηηο ηξάπεδεο. Ο
ξφινο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθή (efficient)
θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε αληαγσληζηηθέο ρξήζεηο, ε κεηαθχιηζε θαη δηαρείξηζε ησλ
θηλδχλσλ, θαζψο θαη ε πξνζθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ γηα δηάξζξσζε
(θαη αλαδηάξζξσζε) θαη δηαρείξηζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κηα
νηθνλνκία

λα

ιεηηνπξγεί

ε

ρξεκαηννηθνλνκηθή

αγνξά

απνηειεζκαηηθά.

Κεθαιαηαγνξέο,

Σφκνο

Η,

(πξηόπνπινοΥΚ.,(1999),ΥΓηεζλείο

Θεσξία

θαη

Αλάιπζε, ζει.74-75,79).
Ζ

ρξεκαηννηθνλνκηθή κεζνιάβεζε (financial intermediation) απνηειεί

ηνλ

θηλεηήξην κνριφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ κεηαθνξά ησλ θεθαιαίσλ
κπνξεί λα γίλεη είηε κε άκεζε επηθνηλσλία θαη δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ
απνηακηεπηψλ θαη δαλεηδφκελσλ (άκεζε ρξεκαηνδόηεζε) είηε κε παξέκβαζε
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ
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δηακεζνιαβεηψλ (έκκεζε ρξεκαηνδόηεζε). Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα, φπσο νη
ηξάπεδεο, απνηεινχλ ηνλ θχξην ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ ζε θάζε νηθνλνκία.
Ο παξαδνζηαθφο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ν ξφινο ηνπ δηακεζνιαβεηή
(intermediary) αλάκεζα ζε απνηακηεπηέο θαη πηζησηέο (Πξνβφπνπινο,1995).
Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο κηα δεμακελή ζπιινγήο απνηακηεπηηθψλ
πφξσλ, κε απνηέιεζκα ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα θάζε επηκέξνπο επελδπηή λα
είλαη πνιχ κηθξφηεξν. Σν θαηλφκελν ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πθίζηαηαη, επεηδή
απμάλεη νινέλα θαη ιηγφηεξν, θαζψο αλέξρεηαη ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ
( Πξνβφπνπινο, 1995, Κνπζελίδεο, ηαπξφπνπινο, θαη Υνπξβνπιηάδεο, 2006).
Ζ ηξάπεδα (bank) νξίδεηαη σο ην θεξδνζθνπηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, πνπ ε
θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ρξήκαηνο απφ ηνπο θαηαζέηεο
θαη ν δαλεηζκφο ηνπ ρξήκαηνο έλαληη ηφθνπ. Σα έζνδά ηεο πξνέξρνληαη:
 Απφ ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ηφθν κε ηνλ νπνίν ρξεψλεη ηνπο δαλεηνιήπηεο
θαη ηνλ ηφθν πνπ απνδίδεη ζηνπο θαηαζέηεο ηεο,
 Απφ ηελ είζπξαμε πξνκήζεηαο γηα ηελ παξνρή ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ.
Χζηφζν, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα,
δηαδξακαηίδεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα (Central Bank) ζε θάζε ρψξα, ε νπνία αζθεί ηηο
εμήο ιεηηνπξγίεο:
 Παξέρεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζην δεκφζην,
 Δπνπηεχεη ηελ ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο,
 Απνηειεί ην θεληξηθφ φξγαλν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, θαη ηνλ
έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (ηαθπιίδεο θαη
ηξαβειάθεο , 2004).
Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί έλα επαίζζεην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ιφγσ ηνπ
ξφινπ ηνπ, αθνχ κηα πηζαλή πηζησηηθή θξίζε έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε εζληθφ
θαη παγθφζκην επίπεδν. Γηα απηφ ην ιφγν, νη ηξάπεδεο δηέπνληαη απφ απζηεξνχο
θαλφλεο ιεηηνπξγίαο φζνλ αθνξά ην δαλεηζκφ θαη ηηο θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο
κε ηελ παξνρή δεζκεπηηθψλ εγγπήζεσλ. Μηα ηξάπεδα δελ κπνξεί απιψο λα
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ
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ρξενθνπήζεη φπσο κηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζεη
γεληθεπκέλν παληθφ θαη λα νδεγήζεη ηελ νηθνλνκία ζε χθεζε.
Ζ

απνηειεζκαηηθή

θαηαλνκή

ησλ

θεθαιαίσλ

ή

ησλ

απνηακηεχζεσλ

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (financial instruments), φπσο ηα
νκφινγα ή ηα δάλεηα, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη
δηνρεηεχνληαη ζ΄απηφ δηακέζνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. Ζ αλάπηπμε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, φπσο ε πξσηνγελήο αγνξά (primary market) θαη ε
δεπηεξνγελήο

αγνξά

(secondary

market)

νδεγνχλ

ζηελ

βειηίσζε

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ (Αγγειφπνπινο, 2005).
Πξσηνγελήο είλαη ε αγνξά ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκφζηα εγγξαθή γηα ηελ
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο επηρείξεζεο κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη

ε

δεκνπξάηεζε

κηαο

λέαο

έθδνζεο

ηίηισλ.

Σα

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ πξσηνγελή αγνξά.
Γεπηεξνγελήο

αγνξά νξίδεηαη

δηαπξαγκαηεχνληαη θαζεκεξηλά

ε αγνξά ζηελ νπνία εηζάγνληαη θαη

λέεο κεηνρέο, φπσο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ

(Stock Market), φπνπ αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη νη ηίηινη ηνπ δεκνζίνπ κεηά ηελ
αξρηθή ηνπο δεκνπξάηεζε. ηελ πξσηνγελή αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο
ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αλάδνρνη ή σο βαζηθνί
δηαπξαγκαηεπηέο φπσο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα (νη ηξάπεδεο), ελψ ζηηο δεπηεξνγελείο
αγνξέο δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ηδηψηεο ή ζεζκηθνί επελδπηέο (Αγγειφπνπινο,
2005).
Δπηπιένλ, ζηελ πξσηνγελή αγνξά νη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα λα
αληιήζνπλ θεθάιαηα εθδίδνληαο αμηφγξαθα ηα νπνία πσινχλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ,
ελψ ε δεπηεξνγελήο αγνξά δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο λα ξεπζηνπνηνχλ
ηα αμηφγξαθα πνπ έρνπλ αγνξάζεη. πλεπψο, ε δεπηεξνγελήο αγνξά δηεπθνιχλεη
ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί ε δπλαηφηεηα εχθνιεο ξεπζηνπνίεζεο
πνπ παξέρεη, θαζηζηά πην ειθπζηηθά ηα πξνζθεξφκελα αμηφγξαθα.
ηελ νηθνλνκία έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ηθαλνπνηεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, φπσο
(α) ε πξνζθνξά ηνπ θεθαιαίνπ λα βξίζθεηαη ζε ζρεηηθή ηζνξξνπία κε ηε δήηεζε
ηνπ θεθαιαίνπ θαη (β) ην ππάξρνλ θεθάιαην λα αλαθαηαλέκεηαη απνηειεζκαηηθά,
δειαδή ε

νξηαθή παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ λα είλαη ίδηα ζηηο δηάθνξεο
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ρξήζεηο ηνπ. Δάλ απηέο νη δχν ζπλζήθεο ηθαλνπνηνχληαη ζε κηα νηθνλνκία, ηφηε ε
ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ ζα είλαη ε κέγηζηε. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
αγνξέο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ δχν απηψλ ζηφρσλ, αθνχ
απνηεινχλ ηνλ ελδηάκεζν κεηαμχ ηνπ δαλεηζηή θαη ηνπ δαλεηδφκελνπ, δειαδή
κεηαμχ

ησλ

νηθνλνκνχλησλ

αηφκσλ

(πιενλαζκαηηθέο

κνλάδεο)

θαη

ησλ

επηρεηξήζεσλΟ(ειιεηκκαηηθέοΥκνλάδεο)Υ(πξηφπνπινοΥΚ.,(1999),ΥΓηεζλείο
Κεθαιαηαγνξέο, Σφκνο Η, Θεσξία θαη Αλάιπζε,ζει.22).
Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ δχν βαζηθά ππνδείγκαηα πνπ
έρνπλ αλαδπζεί κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν
πξψην ππφδεηγκα ζηεξίδεηαη ηηο αγνξέο θεθαιαίσλ (capital-market based model),
ελψ ην δεχηεξν κνληέιν

ζηεξίδεηαη ζηνλ θχξην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη

ηξάπεδεο θαη νη άιινη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί (bank- based intermediation
model). Οη Ζ.Π.Α.,ν Καλαδάο θαη ε Αγγιία ζεσξείηαη φηη έρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ, ελψ νη επεηξσηηθέο επξσπατθέο
ρψξεο (π.ρ. ε Γεξκαλία ) θαη ε Ηαπσλία ζηελ ηξαπεδηθή δηακεζνιάβεζε (Αιεμάθεο
θαη Πεηξάθεο,1990).
Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ δχν ππνδεηγκάησλ είλαη φηη ην ππφδεηγκα ηεο ηξαπεδηθήο
δηακεζνιάβεζεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ζηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε, ελψ ην
ππφδεηγκα ηεο αγνξάο θεθαιαίσλ πξνβιέπεη ηα κέζα γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή
δηαθνξνπνίεζε θηλδχλνπ δηαζθαιίδνληαο πςειφηεξν βαζκφ ξεπζηφηεηαο ζηνπο
επελδπηέο. Με ηνλ φξν αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε νξίδεηαη ε πιεξνθφξεζε πνπ είλαη
δηαζέζηκε ζε έλα κφλν νξηζκέλν ηκήκα κεηφρσλ κηαο επηρείξεζεο (Πεηξάθεο ,1999,
ζει.148-151) .
Σα ρξεκαηηζηήξηα είλαη αγνξέο ζηηο νπνίεο εμεηδηθεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο
αγνξάδνπλ θαη πσινχλ ρξεφγξαθα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη θνηλφ ξπζκηζηηθφ
πεξηβάιινλ θάησ απφ έλα θνηλφ ζχλνιν θαλνληζκψλ δηακέζνπ ελφο θιεηζηνχ
ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ππάξρεη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ
(Θσκαδάθεο θαη Ξαλζάθεο,1990).
Μηα αλεπηπγκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (Stock Market), ραξαθηεξίδεηαη απφ
απμεκέλε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη απφ κεγάιε ξεπζηφηεηα, ελψ
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δηαθξίλεηαη γηα ην βάζνο θαη ην πιάηνο ηεο. Ζ έλλνηα « βάζνο » αλαθέξεηαη ζην
κέγεζνο ησλ εληνιψλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ γχξσ απφ ηελ ηηκή ηεο ηειεπηαίαο
ζπλαιιαγήο, ελψ ε έλλνηα « πιάηνο » αλαθέξεηαη ζηελ ζπκκεηνρή ελφο ηθαλνχ
αξηζκνχ επελδπηψλ κε δηαθνξεηηθνχο επελδπηηθνχο νξίδνληεο (πξηφπνπινο,1999,
ΥΓηεζλείο Κεθαιαηαγνξέο, Σφκνο

Η, Θεσξία θαη Αλάιπζε ζει.81). Οη

ηαπξφπνπινο, Βαδαθίδεο, θαη Σζφπνγινπ (2004) αλαιχνπλ πιεξέζηεξα ηηο
κεζφδνπο απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα
εθαξκνγψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, επηζεκαίλνληαο

φηη

ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο κε ζθνπφ
ηελ απνηίκεζε θαη ηελ απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηεο. Ζ απνηίκεζε ηεο πεξηνπζίαο
ηεο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή
αγνξά δηακέζνπ ησλ κεηνρψλ, ησλ νκνιφγσλ ή ησλ ρξενγξάθσλ πνπ έρεη ζηελ
θαηνρή ηεο.

Οη κεηνρέο θαη ηα ρξεφγξαθα απνηηκψληαη ζηελ θαηά

είδνο

ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο θαη ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο.
2.3

Αλαζθόπεζε

Θεσξεηηθήο

Βηβιηνγξαθίαο

2.3.1. Ρπζκηζηηθό-Θεζκηθό Πιαίζην. Ζ ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε ρνιέο

Οηθνλνκηθέο

Παξαδνζηαθά, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα αλήθεη ζηνπο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο πνπ ππφθεηληαη, ζε φια ζρεδφλ ηα θξάηε αλά ηελ πθήιην, 1 ζε
ζεκαληηθέο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο. Ζ έθηαζε απηήο ηεο παξέκβαζεο έρεη
δηαβάζκηζε θαη δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά κεηαμχ αθελφο κελ ησλ νηθνλνκηθά
ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ θαη αθεηέξνπ ησλ νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλσλ
θξαηψλ, θπξίσο δηφηη νη δηθαηνινγεηηθέο ηεο βάζεηο είλαη ζπλήζσο δηαθνξεηηθέο.
ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη ε νξηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηξηψλ
ελλνηψλ:
 Σεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο (regulation),
 Σεο επνπηείαο (supervision), θαη

1

Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα θξάηε ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ «εμσρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθά
θέληξα» (―offshore financial centers‖), ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παληειή (ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο) απνπζία ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην λνκηζκαηηθφ θαη
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κάιηζηα θαη κε πξνλνκηαθέο θνξνινγηθέο
ζπλζήθεο.
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 Σεο επίβιεςεο (oversight).
(α) Χο ξπζκηζηηθή παξέκβαζε λνείηαη ε πηνζέηεζε λνκνζεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ

ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη ζε θνξείο παξνρήο
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αγνξέο ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ή
ζπγθεθξηκέλε απαγφξεπζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
αηηήκαηνο.
Πξντφλ ηεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο είλαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην
(regulations, regulatory framework).
(β) Χο επνπηεία λνείηαη ε παξαθνινχζεζε απφ ηηο αξρέο πνπ είλαη

επηθνξηηζκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ παξνρήο
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ.
(γ) Χο επίβιεςε λνείηαη ε παξαθνινχζεζε απφ ηηο αξρέο πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο κηαο αγνξάο ή
ελφο ππνζπζηήκαηνο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σν ζεζκηθφ – ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ν ξφινο ηνπ έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ
νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή εμέιημε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κε
ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ή λα επηβξαδχλνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπ. ηελ
θιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ήηαλ
απαξαίηεηε κφλν ζε πεξίπησζε πνπ νη κεραληζκνί ηεο αγνξάο δελ επαξθνχζαλ.
Μηα απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ξχζκηζεο ρξνλνινγείηαη απφ ην 1876 θαη αθνξά
ζηε λαπηηθή ηζηνξία. Σφηε o Samuel Plimsoll, πξνβιεκαηηζκέλνο απφ ηελ
θεξδνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά πνιιψλ ηδηνθηεηψλ θνξηεγψλ πινίσλ απαίηεζε λα
νξηζηεί ζε θάζε ζθάθνο ην αλψηεξν επηηξεπφκελν φξην βχζηζεο γηα ηελ κέγηζηε
θφξησζή ηνπ, έηζη ψζηε ην πινίν λα δηαηεξεί ην αμηφπινφ ηνπ. Δίλαη ην απιφ αιιά
ραξαθηεξηζηηθφ ζεκάδη πνπ έρνπλ φια ηα πινία θαη ζηα δπν πιεπξηθά ηνπο
ηνηρψκαηα. Καηεγνξήζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο φηη εκπνδίδεη ηελ ειεπζεξία ησλ
επηρεηξήζεσλ, αιιά θαηάθεξε λα γίλεη απνδεθηή ε νξζφηεηα ηεο ζέζεο ηνπ, ε
πεξίθεκε θαη, γλσζηή σο Plimsoll Line. ηελ πεξίπησζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ, πνιιά ήηαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ κέζσ:

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

31

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

 Αηεινχο πιεξνθφξεζεο
 Αζχκκεηξεο εκπεηξίαο
 Μνλαδηθφηεηαο ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ
 ρεηηθήο γλψζεο
 Σεο αλάγθεο γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ ,
 Σνλ θφβν ηεο θαηάξξεπζεο ησλ αγνξψλ.
ηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ν πξψηνο πνπ πεξηέγξαςε ηελ
ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ν George Stigler 2,ν
νπνίνο ην 1971 ζην άξζξν ηνπ ―The theory of Economic Regulation ‖(Bell Journal
of Economics and Management Science, ηφκ.2,pp:2-19) δηαηχπσζε έλαλ
ελαιιαθηηθφ νξηζκφ ηεο θαλνληθνπνίεζεο ζέινληαο λα νξίζεη «θάζε απφθαζε
πνιηηηθήο, ε νπνία αιιάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αγνξάο κέζσ ηεο άζθεζεο
θπβεξλεηηθψλ πηέζεσλ» ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπάζεζε λα νξίζεη ην πνηνο θαη θάησ
απφ πνηνπο θαλφλεο σθειείηαη απφ έλα θαζαξά νξηζκέλν ξπζκηζηηθφ πιαίζην.
Βέβαηα ηελ ηδέα ηνπ απζηεξνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνζπάζεζε
λα πξνσζήζεη θαη ν Downs (1961) ζην άξζξν ηνπ ―In defence of majority voting‖,
(Journal of Political Economy, 69, pp: 192-199). Ο Downs πίζηεπε φηη νη κέρξη ηφηε
πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ηείλνπλ λα ππεξ-πξνζθέξνληαη ζην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ, ελψ
λα ππν-πξνζθέξνληαη ζην δεκφζην ζπκθέξνλ .
Γηαρξνληθά παξνπζηάζηεθε έλα πιήζνο ρνιψλ κε έληνλα δηαθνξνπνηνχκελε ζέζε
κεηαμχ ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ σζείηαη απφ ην δεκφζην ζπκθέξνλ κε ζηφρν
λα βειηηψζεη ηελ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
ζηαζεξφηεηα, ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θη ελφο πνπ ππεξεηεί
ην «ππεξεηεί» ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ, αθφκα θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ξπζκηζηή.
Ο Keeler (1984) ζην άξζξν ηνπ ―Theories of regulation and deregulation
movement‖, (Public Choice, 44, pp. 103-145) δηαηχπσζε κηα κέζε ζέζε ε νπνία
βαζίδεηαη ζηελ θνηλή ζπλαίλεζε, ηέινο νλφκαζε ηελ ζεσξία απηή «political –
support –maximizing model».

2

Nobel Price in Economics 1982, γηα ην έξγν ηνπ « γηα ηηο δεκηνπξγηθέο κειέηεο βηνκεραληθψλ
δνκψλ, ηελ ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, ησλ αηηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δεκφζηνπ θαλνληζκνχξχζκηζεο»
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Ο Goodhart, C.A.E. [―Some regulatory concerns‖, Working Paper, Financial
Market Group, London School of Economics, 1996], πξφηεηλε ε επνπηεία λα
αλαηεζεί ζε δχν μερσξηζηνχο θνξείο αλάινγα κε ην είδνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (σο
πξνο ην ζχζηεκα θαη σο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ).
Γηα πνιινχο θάηη ηέηνην ίζσο λα νδεγνχζε ζε αιιεινεπηθάιπςε δξαζηεξηνηήησλ
κε απνηέιεζκα ηελ ππεξξχζκηζε ησλ αγνξψλ κε ηδηαίηεξν θφζηνο ρσξίο λα κπνξεί
λα βειηησζεί ην αλακελφκελν απνηέιεζκα.
ήκεξα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη κε έληνλνπο ξπζκνχο
εμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ηεο αχμεζεο ησλ
δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ εξγαιείσλ ησλ
καζεκαηηθψλ, ηεο νηθνλνκεηξίαο, θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Κάηη ηέηνην θάλεη αθφκα
πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο πιαηζίνπ επέιηθηνπ θαη φρη ζηαηηθνχ, ην
νπνίν ζα επηδέρεηαη πξνζαξκνγέο αλάινγα κε ηηο αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη ζην
δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Δλψ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη είλαη
απαξαίηεην λα δηαηεξείηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο
ζπλνιηθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ρσξίο λα θαηαπαηείηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
2.3.2. Ο ξόινο θαη νη θύξηνη ζηόρνη ηνπ Ρπζκηζηηθνύ – Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ
Πην ζπγθεθξηκέλα ν ξφινο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ3 αλαθέξεηαη:
 ηελ

επίβιεςε

ηεο

ξεπζηφηεηαο

θαη

θεθαιαηαθήο

επάξθεηαο

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ
 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
νξγαληζκψλ
 ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ
Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα απνηειεζκαηηθφ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ,
δειαδή έλα πιαίζην πνπ εθπιεξψλεη ην ξφιν ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια
πξνζαξκνζκέλν ζην εθάζηνηε

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ

αιιά θαη ζηηο

ηδηνζπγθξαζίεο ηεο θάζε θεθαιαηαγνξάο.
Ζ χπαξμε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ δελ απνζθνπεί απιά θαη κφλν ζηελ επηβνιή
πεξηνξηζκψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηά

3

Αλαιπηηθφηεξα βι. πξηφπνπινο «Γηεζλείο Κεθαιαηαγνξέο, Σφκνο Η–Θεσξία & Αλάιπζε»,[Έθδ.
Αληθνχια, Θεζ/θε 1999], θεθ.3.
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ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν, δελ ζεκαίλεη φκσο φηη
απνδέρεηαη θαη θάζε θίλδπλν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπζηεκηθή θξίζε. Άξα
είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ. ε ζρεηηθή έθζεζε γηα ηηο
θεθαιαηαγνξέο ν δηεζλήο νξγαληζκφο IMF2 ζέηεη φηη ην ζεκειηψδεο θαζήθνλ ηνπ
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ.
ε δηνηθεηηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν, θπξίαξρεο ηάζεηο δηεζλψο είλαη απηέο ηεο
απνξξχζκηζεο (deregulation) θαη ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο (liberalization), κε
πξσηαξρηθνχο θνξείο ηηο λνκηζκαηηθέο αξρέο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ.
α) Ζ απνξξχζκηζε (deregulation) ζήκαηλε ηελ άξζε ησλ δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ
κε ζηφρν:
 Σελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ

θαη εηδηθφηεξα ηελ απειεπζέξσζε ησλ

επηηνθίσλ,
 Σελ άξζε ησλ πνζνηηθψλ πηζησηηθψλ ειέγρσλ,
 Σελ απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ θαηάξγεζε
ξπζκίζεσλ πνπ θαηνρχξσλαλ εηδηθά πξνλφκηα ζε θάπνηα εμεηδηθεπκέλα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, φπσο ήηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ
κεηαμχ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ.
β) Ζ θηιειεπζεξνπνίεζε (liberalization), εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε απειεπζέξσζε
ησλ αληαιιαγψλ ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαη ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά ζηνλ Γχξν
ηεο Οπξνπγνπάεο κε απνηέιεζκα ηε δηαηχπσζε κηαο γεληθήο ζπκθσλίαο αλαθνξηθά
κε ην παγθφζκην εκπφξην ππεξεζηψλ (General Agreement on Trade in Services:
GATS4)
γ)

Ζ

αλάγθε

ζέζπηζεο

δηεζλψλ

πξνδηαγξαθψλ

γηα

ηηο

παγθφζκηεο

ρξεκαηνπηζησηηθέο ιεηηνπξγίεο ,ψζεζε ηηο πξνζπάζεηεο γηα κηα επαλαξξχζκηζε (reregulation) ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη
νη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηξαπεδηθνχ ηζνινγηζκνχ. Έηζη νη λνκηζκαηηθέο αξρέο
αξρίδνπλ λα επεμεξγάδνληαη θαη λα πξνσζνχλ πην απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ

4

χκθσλα κε ηελ GATS, σο δηεζλέο εκπφξην ππεξεζηψλ νξίδεηαη ε πξνκήζεηα ππεξεζηψλ ζε κηα
ρψξα, ε νπνία δηεμάγεηαη α) δηαζπλνξηαθά, απφ κε εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο, β) απφ ηελ θαηαλάισζε
ησλ θαηνίθσλ ηεο ζην εμσηεξηθφ, γ) κέζσ ηεο εκπνξηθήο παξνπζίαο αιινδαπψλ πξνκεζεπηηθψλ
εηαηξεηψλ θαη δ) κέζσ ηεο παξνπζίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηψλ
αιινδαπψλ πξνκεζεπηηθψλ εηαηξεηψλ
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επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ηηηινπνηεκέλεο πίζηεο θαη απαηηήζεηο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ αθνξνχλ απηφ ην ρψξν (Α. Γεσξγφπνπινο,1988).
Οη ζηφρνη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη:
 H δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά
 Ζ δηαξθήο απνηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο
 Οη αλσηέξσ ζηφρνη νη νπνίνη πξέπεη λα επηηεινχληαη απνηειεζκαηηθά
Τπάξρεη ζαθήο αιιεινζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ ξφισλ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.
εκαληηθφηαηε ζέζε ζηνπο ζηφρνπο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαηέρεη ε επίβιεςε ηεο
ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ
ιφγσ ηεο ηάζεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ. Ο δεχηεξνο ξφινο, ν πξνζδηνξηζκφο
ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ππφ ην

πξίζκα ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ απμαλφκελνπ
αληαγσληζκνχ ησλ αγνξψλ, θαηέιεμε λα έρεη πςειφ θφζηνο ζε φξνπο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πηζαλφλ αδπλαηεί λα ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο
ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο (πξνθαιψληαο ζπζηεκηθφ θίλδπλν) φηαλ δελ θαηαθέξλεη
λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο.
Με ηηο αζπκκεηξίεο πιεξνθφξεζεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ επελδπηψλ, ε πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ απνηειεί έλαλ
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. ηελ ζχγρξνλε επνρή
είλαη πην δχζθνιν λα ζεκεησζνχλ πεξηπηψζεηο εμαπάηεζεο ησλ επελδπηψλ ιφγσ ηεο
κεγαιχηεξεο εμνηθείσζήο ηνπο κε ηνπο κεραληζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο
ηεο αγνξάο θαζψο θαη ιφγσ ησλ απζηεξψλ θαλφλσλ θαη θπξψζεσλ πνπ ε επνπηηθή
αξρή έρεη επηβάιιεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.
Γηα ηελ απνηξνπή ηεο εμαπάηεζεο ζε βάξνο ησλ επελδπηψλ θαη γηα ηελ απνθπγή
ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ε ζπρλφηεηα, εγθπξφηεηα θαη
εγθαηξφηεηα ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ αγνξά, ε απαίηεζε γηα δηαθάλεηα θαη
γλσζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή ξνή πιεξνθνξηψλ.
Σν ζεζκηθφ πιαίζην, επίζεο, πξέπεη λα :
 Πξνζδηνξίδεη θαη λα πνζνηηθνπνηεί ηνλ θίλδπλν
 Τπνζηεξίδεη ηελ νξζνινγηθή ιήςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλνπ
 Διέγρεη εάλ ε θεθαιαηαθή απαίηεζε θαη θάζε άιιε κνξθή επνπηείαο είλαη
αξθεηή λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ.
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Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ελφο πιαηζίνπ θαλφλσλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ δηάπνπλ
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα θαη ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ
εηδηθφηεξα, είλαη έλα δήηεκα πνπ δηράδεη ηνπο νηθνλνκνιφγνπο.
Οη Matthews and Thompson, (2008) ['The Economics of Banking', 2nd edition,
Wiley, p. 122, Box 8.3.] ζεσξνχλ νηη ην βαζηθφηεξν επηρείξεκα ππέξ ηεο χπαξμεο
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη
κε ξπζκηζκέλεο ηδησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ δεκηνπξγνχλ
απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν θνηλσληθφ παξά ηδησηηθφ θφζηνο. Σν
θνηλσληθφ νξηαθφ θφζηνο πξνθχπηεη επεηδή ε ρξενθνπία κηαο ηξάπεδαο έρεη
επηπηψζεηο ζε φιε ηελ νηθνλνκία. Αληίζεηα ην ηδησηηθφ νξηαθφ θφζηνο επηβαξχλεη
κφλν ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε κηα ηξάπεδα θαη είλαη πηζαλφηεξν λα
είλαη κηθξφηεξν ηνπ θαλνληθνχ.
Οη Berger, Demsetz, and Strahan, (1999) [The consolidation of the financial
services industry:Causes, consequenses, and implications gor the future,‖ Journal of
Banking & Finance 23,pp:135-194] ζεσξνχλ νηη ε επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ
επηβαξχλεη ηηο ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο κε άκεζν θφζηνο ζπλ έλα θφζηνο
ζπκκφξθσζεο θαη ηηο ππνρξεψλεη ζε ηήξεζε απμεκέλσλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ.
Δπηπιένλ έλα θξπθφ θφζηνο ιφγσ ππεξβνιηθψλ ξπζκίζεσλ είλαη ε πηζαλή απψιεηα
ηνπ δπλακηζκνχ ηεο θαηλνηνκίαο.
Έλαο άιινο βαζηθφο ιφγνο πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο χπαξμεο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ
είλαη νη θαηαζέηεο ησλ νπνίσλ νη θαηαζέζεηο δελ είλαη εγγπεκέλεο, ελδέρεηαη λα
πξνθαιέζνπλ κηα ηξαπεδηθή «πνιηνξθία» φηαλ έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα αξλεηηθέο
εμειίμεηο ζηα ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ ηεο ηξάπεδάο ηνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε
καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (π.ρ. δάλεηα) απφ βξαρππξφζεζκεο
θαηαζέζεηο απνηειεί ηελ αηηία κηαο πηζαλήο επζξαζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Οη
ηξάπεδεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζηελ πηζαλφηεηα νηη έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηαζεηψλ
ηνπο ζα ζα απνζχξεη ηηο θαηαζέζεηο ηνπο γηα ιφγνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο
αλάγθεο ξεπζφηεηάο ηνπο.
χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ησλ Diamond θαη Dybvig, (1983) ["Bank
runs, deposit insurance, and liquidity". Journal of Political Economy 91 (3) pp :
401–419] κηα ηέηνηα ηξαπεδηθή «πνιηνξθία» κπνξεί απφ κφλε ηεο λα πξνθαιέζεη
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ηελ πηψρεπζε κηαο ηξάπεδαο, ρσξίο λα ζπληξέμεη θακία άιιε αηηία πηψρεπζεο. Σν
ελδερφκελν απηφ απμάλεη ην θφζηνο ηεο ηξαπεδηθήο κεζνιάβεζεο γηα ηνπο κελ
θαηαζέηεο δηφηη ηνπο ππνρξεψλεη λα παξαθνινπζνχλ ηηο ηξάπεδεο, θαη γηα ηηο
ηξάπεδεο δηφηη ηηο ππνρξεψλεη λα δηαηεξνχλ πςειφηεξα απνζεκαηηθά.
Η αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε, δειαδή ην γεγνλφο φηη ηα εκπιεθφκελα κέξε ζε κηα
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή δελ έρνπλ ηελ ίδηα πιεξνθφξεζε, αλαδεηθλχεη ηα
δεηήκαηα ηεο θαθήο επηινγήο θαη ηνπ εζηθνύ θηλδύλνπ (adverse selection and moral
hazard issues). Οη ηξείο έλλνηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ δηακνξθψλνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ ηελ κνξθή πνπ παίξλεη ε επνπηεία θαη ε ξχζκηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο.
χκθσλα κε ηνπο Mishkin S.F., Eakins G.S., (2009),[‖Financial markets and
Institutions ―, Pearson 6th edition ,Chapter 20 ] ππάξρνπλ νθηψ βαζηθέο θαηεγνξίεο
επνπηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ
ηδξπκάησλ:
 Κπβεξλεηηθφ δίρηπ αζθαιείαο
 Πεξηνξηζκνί ζηηο αμίεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ
 Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο
 Αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ
 Γεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ
 Πηζηνπνίεζε θαη εμέηαζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ
 Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη
 Πεξηνξηζκνί ζηνλ αληαγσληζκφ
Ζ ρξήζε ηνπ θξαηηθνχ δηθηχνπ αζθαιείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε θξαηηθή
εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ έρεη απνδεηρηεί ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ηαθηηθή ηηο δχν
ηειεπηαίεο

δεθαεηίεο

αιιά

φκσο

δελ

βειηηψλεη

ηελ

απφδνζε

ηνπ

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα νχηε πξνιακβάλεη ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο.
χκθσλα κε

έξεπλεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank, 2001) ε

απεξίθξαζηε θξαηηθή εγγχεζε θαηαζέζεσλ ζπλδέεηαη κε κεησκέλε ζηαζεξφηεηα
ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη κε ζπρλφηεξε εκθάληζε ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ ελψ θαηά
κέζν φξν θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

37

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

αξλεηηθέο επηπηψζεηο φκσο εκθαλίδνληαη κφλν ζε ρψξεο κε αζζελή ηξαπεδηθφ
ηνκέα φπνπ παξαηεξείηαη απνπζία εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, αλαπνηειεζκαηηθή
ξχζκηζε θαη επνπηεία ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη απμεκέλε δηαθζνξά. Όζνλ
αθνξά

ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη

δηεζλψο, ην έξγν ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ θαζίζηαηαη αθφκα πην
δχζθνιν.
Ζ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ δελ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα εχθνιε ππφζεζε θαη νη ιφγνη
είλαη αξθεηνί.
χκθσλα κε ηνπο Bensako D., Kanatas G. (1996) ["The Regulation of Bank
Capital: Do Capital Standards Promote Bank Safety?," Journal of Financial
Intermediation 5, pp:160-83.] ν βαζηθφηεξνο ιφγνο είλαη φηη ηα ρξεκαηoπηζησηηθά
ηδξχκαηα έρνπλ ηζρπξά θίλεηξα γηα λα απνθχγνπλ ηνπο φπνηνπο ξπζκηζηηθνχο θαη
επνπηηθνχο πεξηνξηζκνχο.
Οη ηξάπεδεο βξίζθνπλ δηαξθψο λένπο ηξφπνπο γηα λα παξαθάκςνπλ ηηο ξπζκίζεηο
θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θάηη πνπ αλαγθάδεη ηνπο επνπηηθνχο θνξείο λα ηξνπνπνηνχλ
ζπλερψο ηηο δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφβιεκα κπνξεί λα επηδεηλσζεί ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη επνπηηθνί θνξείο δελ έρνπλ επαξθείο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία λα
αληαπεμέιζνπλ ζηηο δηαξθείο αιιαγέο κε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Άιινο
ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη φηη ζε θάπνηεο ρψξεο νη επνπηηθνί θνξείο κπνξεί λα είλαη
επάισηνη ζε πνιηηηθέο πηέζεηο, ψζηε λα αιινηψλεηαη ε επνπηηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα.
χκθσλα κε ηνπο Mishkin S.F., Eakins G.S., (2009), νη δπζδηάθξηηεο δηαθνξέο
ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ξπζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ είλαη δπλαηφλ λα δπζρεξαίλνπλ ην
έξγν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ ππεξβνιηθή αλάιεςε ξίζθνπ.
Οη Matthews and Thompson, (2008) ζεσξνχλ φηη ε επηρεηξεκαηνινγία θαηά ηεο
ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ εθθξάδεηαη απφ ηελ ζρνιή
ζθέςεο ηεο «ειεχζεξεο ηξαπεδηθήο». Βαζηθφ επηρείξεκα απνηειεί φηη ν εζηθφο
θίλδπλνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εγγχεζε θαηαζέζεσλ ζα νδεγήζεη αθφκα θαη
ζπληεξεηηθέο ηξάπεδεο λα αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξν ξίζθν, φηαλ αληηκεησπίδνπλ
αληαγσληζκφ απφ άιιεο ηξάπεδεο νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ππεξβνιηθνχο
θηλδχλνπο. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο «ειεχζεξεο ηξαπεδηθήο», ε εγγχεζε
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θαηαζέζεσλ έρεη ζαλ αξλεηηθή επίπησζε ηελ αλάγθε χπαξμεο ξχζκηζεο θαη
επνπηείαο. Σν κφλν ιεηηνπξγηθφ κέηξν πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηηο ηξάπεδεο είλαη
ε δηαηήξεζε πςειψλ θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ ψζηε λα απνξξνθνχλ πηζαλέο
απψιεηεο.
ηελ πεξίπησζε ηεο «ειεχζεξεο ηξαπεδηθήο» θαη ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ δαλεηζηή
ηεο ηειεπηαίαο πξνζθπγήο, αλακέλεηαη λα είλαη απμεκέλνη νη δείθηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο θαη απνζεκαηηθψλ ησλ ηξαπεδψλ φπσο θαη ηα spread ησλ επηηνθίσλ ζε
ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεο επνπηείαο θαη ξχζκηζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ
ηνκέα.
Σα ρακειφηεξα επηηφθηα πνπ ζα ππάξρνπλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ξπζκηδφκελνπ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζα επλννχλ ηελ ξεπζηφηεηα κε αληίηηκν φκσο ηνλ απμεκέλν
θίλδπλν θαη ηελ πηζαλφηεηα κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο.
χκθσλα κε ηνπο Beck, Demirguc-Kunt θαη Levine (2003), ε χπαξμε ηζρπξήο
θξαηηθήο ηξαπεδηθήο επνπηείαο ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε εκπνδίσλ ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ φζν απμάλεηαη ε αλεμαξηεζία ησλ
επνπηηθψλ αξρψλ απφ ην θξάηνο ηφζν ηα εκπφδηα απηά ηείλνπλ λα κεηψλνληαη.
Δπίζεο ζε ρψξεο φπνπ νη επνπηηθέο αξρέο ππνρξεψλνπλ ηηο ηξάπεδεο ζε
δεκνζίεπζε επαθξηβψλ πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ παξαθνινχζεζή
ηνπο

απφ ηδηψηεο επελδπηέο θαη επηρεηξεκαηίεο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ

επηρεηξήζεσλ θαζίζηαηαη ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθή.
Αληίζηνηρα ν Barth (2004) [―Bank regulation and supervision: what works best?
Journal of Financial Intermediation 13,pp: 205–248 www.elsevier.com/locate/ jfi.]
,φηη ξπζκηζηηθέο θαη επνπηηθέο πξαθηηθέο πνπ επηβάιινπλ ηελ δεκνζίεπζε ζσζηψλ

πιεξνθνξηψλ , επλννχλ πεξηζζφηεξν ηελ ζηαζεξφηεηα, αλάπηπμε θαη απφδνζε ηνπ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα.
χκθσλα κε ηνλ Erlend Walter Nieηr, (2009), ε ζπδήηεζε ζε εζληθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν ζρεηηθά κε ην πιαίζην πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
ζηαζεξφηεηα, εγείξεη εξσηήζεηο θαη παξαθηλεί γηα δηεμαγσγή αλαιπηηθφηεξεο
δηεξεχλεζεο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα ζε δεηήκαηα αξρψλ, φπσο ην ζέκα ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξχζκηζεο:
 Γηαηί λα ξπζκίδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πνηα

είλαη ε

ζπιινγηζηηθή ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ
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 Πνηνο ρξεηάδεηαη λα ξπζκηζηεί, πνηνί ηχπνη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
ρξεηάδεηαη λα ππφθεηληαη ζε ξπζκηζηηθφ έιεγρν
 Πψο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ε Υξεκαηννηθνλνκηθή ξχζκηζε, πνηα εξγαιεία
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
 Πνηεο είλαη νη αξρέο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο
2.3.2.1. Γηαηί λα ξπζκίδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα
χκθσλα κε ηνλ Erlend Walter Nieηr, (2009)[ Financial Stability Frameworks and
the Role of Central Banks: Lessons from the Crisis International Monetary Fund
WP/09/70 IMF] , ε αηηηνινγία γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ξχζκηζε ζηεξίδεηαη ζε
δχν αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, ηελ κείσζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ
πξνζηαζία

ησλ

θαηαλαισηψλ

(επελδπηψλ.)

Οη

απνηπρίεο

νξηζκέλσλ

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έρνπλ ζπλέπεηεο θαη ζε άιια παξφκνηα ηδξχκαηα θαη
επξχηεξα ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα

ηδξχκαηα

αδπλαηνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ην θφζηνο απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ηνπο, ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ξχζκηζε ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ κείσζε ηνπ ζπζηεκηθνχ
θηλδχλνπ.

Δίλαη βέβαηα ρξήζηκν λα δηαθξίλνπκε κηα κάθξν-

θαη κηα κίθξν-

δηάζηαζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ.
Ζ

πξνζηαζία

ησλ

θαηαλαισηψλ

(επελδπηψλ)

είλαη

αλαγθαία

ζηηο

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε πξνβιήκαηα πιεξνθφξεζεο
θαη ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο πσιεηέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
πξντφλησλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε, ζε ζρέζε κε ηνπο αγνξαζηέο ησλ αληίζηνηρσλ
πξντφλησλ. Απηφ απαηηεί θαλφλεο νη νπνίνη αθελφο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα
ζηελ πιεξνθφξεζε (φπσο έλα ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηηο θηλεηέο αμίεο), θαη
αθεηέξνπ λα εκπνδίδνπλ θαη ηηκσξνχλ ηηο θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο ζηελ αγνξά θαη
ηελ νηθνλνκηθή απάηε (φπσο ηα «ζρήκαηα Ponzi»5). Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ

5

To ζχζηεκα Ponzi (Ponzi scheme) αθνξά έλα παξάλνκν επελδπηηθφ ζρήκα πνπ θαηαβάιιεη
απνδφζεηο πξνο επελδπηέο, φρη απφ θάπνην πξαγκαηηθφ θέξδνο, αιιά απφ δηθά ηνπο ρξήκαηα ή
απφ ρξήκαηαρρπνπρρεηζξένπλρραπφρρκεηαγελέζηεξνπο επελδπηέο. Σν ζχζηεκα Ponzi
πξνζειθχεη ζπλήζσο λένπο επελδπηέο, πξνζθέξνληαο απνδφζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ
άιιεο επελδχζεηο, κε ηε κνξθή βξαρππξφζεζκσλ απνδφζεσλ πνπ είλαη είηε ππεξβνιηθά πςειέο
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ζηνηρείν ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ (επελδπηψλ) είλαη ε αζχκκεηξε
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ παξφρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ, ηδίσο φηαλ ε εμφθιεζε ηνπ πειάηε εμαξηάηαη απφ ηε ζπλέρηζε ηεο
νηθνλνκηθήο

επξσζηίαο

ηνπ

πσιεηή,

(φπσο

ζηελ

αγνξά

θαηαζέζεσλ,

θαηρρζηηορραζθάιεηεο).
Οη Nier θαη

Zicchino (2008) επηρεηξνχλ κηα επηζθφπεζε ηεο ζεσξίαο θαη

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα κέηξα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
επελδπηψλ, φπσο ε απαίηεζε γηα πςειφηεξν επίπεδν ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ, είλαη
δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία
ηδηαίηεξα ζε δχζθνιεο επνρέο φηαλ νη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε. Έλα ηππηθφ κνληέιν απηήο ηεο επίδξαζεο δηαηππψλεηαη απφ ηνπο
Brunnermeier θαη Pedersen (2009), νη νπνίνη ζεσξνχλ

φηη νη θεθαιαηαθέο

απαηηήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα κεηψζνπλ ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηηο
ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ηδηαίηεξα φηαλ ε κεηαβιεηφηεηα είλαη πςειή. Καη νη
δπν ζπλέπεηεο είλαη δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπδ κάθξνζπζηεκηθνχβθηλδχλνπ.
Ο Turner (2009) ζεσξεί φηη νη πεξηνξηζκνί ζηελ δηαβάζκηζε ησλ ηίηισλ νη νπνίνη
κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ αζθαιηζηηθά ηακεία (φπσο ηα ηακεία ζπληάμεσλ)
κπνξνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο επελδπηέο ζηα ηακεία απηά. Απφ ηελ άιιε νη
πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη δπλαηφλ λα επηδεηλψζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο
απνκφριεπζεο ( deleverage) θαη λα ζπκβάιεη ζην κάθξν-ζπζηεκηθφ θίλδπλν.

ή αζπλήζηζηα ζηαζεξέο. Ζ ζπλέρηζε ηνπ απαηηεί κηα ζπλερψο απμαλφκελε ξνή θεθαιαίσλ απφ
επελδπηέο. Σν ζχζηεκα είλαη πξνδηαγεγξακκέλν λα θαηαξξεχζεη επεηδή ηα θέξδε, αλ ππάξρνπλ,
είλαη ιηγφηεξα απφ ηα θαηαβιεηέα πνζά πξνο ηνπορρεπελδπηέο. Γλσζηέο πεξηπηψζεηο αλάινγσλ
παξάλνκσλ επελδπηηθψλ ζρεκάησλ είλαη νη εμήο:






Ζ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο (Caritas) (1993)
Ζ πεξίπησζε ηεο Αιβαλίαο (Malvasia, VEFA, Gjallica, Xhaferi) (1997)
Ζ πεξίπησζε ησλ θνπίσλ (ΣAT) (1997 )
Ζ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο (ΜΜΜ, Tibet, Ruski Dom Selenga, Khopor) (1994 )
Ζ ηξαπεδηθή θξίζε ζην Ηζξαήι (1983)
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2.3.2.2 Πσο λα ξπζκίδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα
χκθσλα κε ηνλ Erlend Walter Nieηr, (2009) ηα εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα
ηελ ξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε
ηεζζεξηο νκάδεο εξγαιείσλ.


Ρχζκηζε πξνιεπηηθήο επνπηείαο.



Δξγαιεία αλάιπζεο



Δπίβιεςε ησλ ππεξεζηψλ εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ



Καλφλεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.

Καηαξρήλ, ηα εξγαιεία ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πηζαλφηεηαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο επίπησζεο απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, αλ θαη γεληθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν. Απφ κηα καθξν-ζπζηεκηθή άπνςε ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα
ειέγμεη ηελ επίπησζε απφ ηελ απνθξπζηάιισζε ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ θηλδχλνπ ζην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο, δεδνκέλνπ φηη ην
θφζηνο απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ είλαη απίζαλν λα εζσηεξηθεπζεί απφ κεκνλσκέλα
ηλζηηηνχηα

ζηελ δηαρεηξηζηηθή ηαθηηθή έλαληη ηνπ θηλδχλνπ. Δμάιινπ, καθξν-

ζπζηεκηθά, κπνξεί λα επηδεηλψλνληαη απφ έλα πξφβιεκα αζπλέπεηαο, φηαλ – ηππηθά
ζαλ απνηέιεζκα ππεξβνιηθήο έθζεζεο ζε ζπζζσξεπκέλν θίλδπλν – έλα κεγάιν
κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη πεξηέιζεη ζε αδπλακία. Απηφ ην
πξφβιεκα αλαθέξεηαη σο «ηφζα πνιιά (ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα) γηα λα
(αθεζνχλ) λα απνηχρνπλ», θαη πεξηγξάθεηαη ηππηθά απφ ηνπο Acharya θαη
ρYorulmazer (2007).
Αλάκεζα ζηα εξγαιεία αλάιπζεο, ππάξρνπλ εηδηθά θαζεζηψηα ηα νπνία
αλαγλσξίδνληαη σο θιεηδηά ζηελ κείσζε

ηνπ ζπζηεκηθνχ

θηλδχλνπ. Απηά ηα

θαζεζηψηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο απνηπρίαο ελφο κεκνλσκέλνπ
ζπζηεκηθνχ ηδξχκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε κηα άηαθηε ρξενθνπία.
Οη Nier θαη Βaumann, (2006) κε ηελ έξεπλά ηνπο ηεθκεξηψλνπλ ηελ επηδήκηα
επίδξαζε ζηελ πξνζδνθία ζηήξημεο ζηελ πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο. Μεηψλνληαο ηελ
δεκφζηα δαπάλε,ηα εηδηθά θαζεζηψηα κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο

δεκφζηαο ππνζηήξημεο ε νπνία ελδέρεηαη λα θάλεη δηαθνξεηηθφ ζπκβηβαζκφ κε ηελ
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αγνξά. Ζ επνπηεία πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ εθθαζάξηζε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο, ζην ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ,
φπνπ ζπρλά εκπιέθεηαη έλαο θεληξηθφο αληηζπκβαιιφκελνο ν νπνίνο παξεκβάιιεηαη
κεηαμχ θαη ησλ δχν πιεπξψλ ηεο ζπλαιιαγήο, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ δηαθαλνληζκφ,
ζηελ ζπκκεηνρή ζηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ αμηνγξάθσλ θαη ζηα κεγάια
ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, φπνπ ν ηειηθφο δηαθαλνληζκφο ησλ ηακεηαθψλ ππνρξεψζεσλ
επηηπγράλεηαη

ηειηθά

κε

ηελ

κεηαθνξά

ησλ

απνζεκαηηθψλ

ζε

κηα

θεληξηθήρρηξάπεδα.
Οη Manning, Nier θαη Schanz (2009), δηεξεχλεζαλ ηνλ ξφιν ησλ θεληξηθψλ
ηξαπεδψλ ζηηο ππεξεζίεο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ αιιά θαη ηα ζέκαηα ζηα
πιαίζηα απηήο ηεο πνιηηηθήο. Σέινο, νη θαλόλεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη
αλαγθαίνη πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξντφληα πνπ
πξνζθέξνληαη ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά. Απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζηαζίαο ησλ
επελδπηψλ είλαη αλαγθαία ε ηήξεζή ηνπο

ζηελ ιηαληθή αγνξά , φπνπ ηέηνηεο

ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα θαζηεξψζνπλ πξφηππα γηα ηελ δηαθάλεηα ηεο πιεξνθφξεζεο
πνπ αθνξνχλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη ηα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ζηηο
πξαθηηθέο ησλ πσιήζεσλ

ζην ζχλνιφ ηνπο, ή πεξηνξίδνπλ

ην πιαίζην ησλ

επηηξεπφκελσλ επελδχζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα επελδπηηθά ηακεία , φπσο
ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Απφ κηα επξχηεξε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ,
είλαη απαηηεηή ε ξχζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο, φπσο ε
γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

ζε ελεκεξσηηθά δειηία

εθαξκνγή ησλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ, θαζηζηά ηθαλή ηελ

θηλεηψλ αμηψλ. Ζ
αλίρλεπζε

θαη ηελ

αλαθάιπςε δφιηαο ζπκπεξηθνξάο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη γεληθφηεξα, ζνβαξέο
απψιεηεο ζηνπο θαηαλαισηέο ζηελ ιηαληθή αγνξά θαη ζηνπο επελδπηέο ζην ζχλνιν
ηεο αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο δφιηαο ζπκπεξηθνξάο ζην ζχλνιν ηεο
ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο, απνηεινχλ ηα «ζρήκαηα Ponzi ».
2.3.2.3 Πνηνη πξέπεη λα ξπζκίδνληαη
Απηφ ην εξψηεκα παξαδνζηαθά πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ή
ησλ ηχπσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κε θχξηεο θαηεγνξίεο ηηο ηξάπεδεο, ηηο αζθάιεηεο θαη
ππεξεζίεο θηλεηψλ αμηψλ. Όκσο ε εμέιημε ζηελ παξνρή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ επεξεάδεη άκεζα απηέο ηηο θαηεγνξίεο. Βέβαηα έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα
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απνηειεί, ην πνηφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη απεηιή
ζηα δχν αληηθείκελα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξχζκηζεο: ηελ κείσζε ηνπ
ζπζηεκηθνχ ξίζθνπ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πειαηψλ θαη ησλ επελδπηψλ.
2.3.3. Τπάξρνπζεο ζεσξίεο ηεο ξύζκηζεο
Ο Sinkey (1992) είλαη ν κφλνο ζεσξεηηθφο ν νπνίνο επηρείξεζε λα αλαπηχμεη κηα
γεληθή ζεσξία ηεο ξχζκηζεο. πλδχαζε ηελ ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο
,εζηηάδνληαο ζηα πξνβιήκαηα ησλ ‗‘θξπκκέλσλ ελεξγεηψλ‘‘(ην πξφβιεκα ηνπ
εζηθνχ θηλδχλνπ) θαη ησλ θξπκκέλσλ πιεξνθνξηψλ (ην πξφβιεκα ηεο αληίζεηεο
επηινγήο), κε ηελ ζεσξία ηεο παξαγσγήο ηεο ξχζκηζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο, φπνπ ην απνηέιεζκα εμαξηάηαη απφ δχν κεηαβιεηέο, ηελ εκπηζηνζχλε
θαη ηελ ρξεζηκφηεηα. Οη ζεσξίεο ηεο θαηλνηνκίαο (Kane,1981) θαη ηεο
ακθηζβήηεζεο

(Baumol,

Panzar,

Willig,1983),

ρξεζηκνπνηνχληαη

γηα

λα

εμεγήζνπλ ηηο ξπζκηζηηθέο αιιαγέο.

ΠΗΝΑΚΑ 2.1 : Σύπνη θπξηόηεξσλ πληειεζηώλ / Πξνβιεκάησλ
πληειεζηέο

Τπνθξππηφκελεο ελέξγεηεο /πιεξνθνξίεο

Κπβεξλήζεηο

Αξλνχληαη ηελ χπαξμε ησλ πξνβιεκάησλ, αλάισζε εθηφο
ησλ πξνυπνινγηζκψλ, ζπλεηζθνξά ζε κπζηηθέο
θακπάληεο, κεγάιε επηξξνή απφ ηα δηαθφξσλ
ζπκθεξφλησλ ιφκπη.

Απηνζπγθξάηεζε θεθαιαίσλ ,νηθνλνκηθή επξσζηία θαη
Ρπζκηζηηθέο
δηαηάμεηο/ θεξεγγπφηεηα
ησλ
αζθαιηζηηθψλ
θεθαιαίσλ
αζθαιηζηηθά απνζέκαηα
,ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, απνρή ηνπ θεθαιαίνπ,
άξλεζε ηεο χπαξμεο ησλ πξνβιεκάησλ

Γηνηθεηέο ηξαπεδψλ

πκπεξηθνξά αλάιεςεο θηλδχλσλ, νηθνλνκηθή επξσζηία
ηξαπεδψλ, άξλεζε ηεο χπαξμεο ησλ πξνβιεκάησλ

Γηνηθεηέο ηξαπεδψλ

πκπεξηθνξά αλάιεςεο θηλδχλσλ, νηθνλνκηθή επξσζηία
ηξαπεδψλ, άξλεζε ηεο χπαξμεο ησλ πξνβιεκάησλ
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Υξεζηκφηεηα=
f (Geog., Prod., Cost, Quall)

= f ( Γεσγξαθία, παξαγσγή ,θφζηνο, πνηφηεηα)

Πεγή: Sinkey (1992)

Ο ξφινο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ εγγπήζεσλ είλαη πην εχθνιν λα
απνδεηρζνχλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ‗‘αδχλακσλ‗‘ ηδξπκάησλ. Με δεδνκέλε ηελ
ιεηηνπξγία ηεο εκπηζηνζχλεο, ‗‘αδχλακν‗‘ ίδξπκα ζεσξείηαη απηφ πνπ απιά έρεη
ρακειή ή αξλεηηθή θαζαξή αμία, επηζθαιή

θέξδε, αλαμηφπηζηε θαη

αθξηβή

πιεξνθνξία (ρακειήο πνηφηεηαο πιεξνθνξία) . Όια απηά απνηεινχλ ζηνηρεία κηαο
θαηάιπζεο

ζηηο ζρέζεηο ησλ αληηπξνζψπσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, πνπ νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλε ή αλεπαξθή ηαθηηθή
δηνίθεζεο. Θα κπνξνχζε επίζεο λα νθείιεηαη ζε αηέιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο
πιεξνθφξεζεο, κε ζπλέπεηα νη ηξάπεδεο λα αδπλαηνχλ λα παίμνπλ ην ξφιν ηνπο σο
εμνπζηνδνηεκέλνη ειεγθηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ειέγρνπλ κε
κεγάιε ιεπηνκέξεηα ηα ρνξεγνχκελα δάλεηα, έρεη επεξεαζηεί ψζηε ν πηζησηηθφο
θίλδπλνο απφ ην ραξηνθπιάθην ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ λα επαπμάλεη ,κε
απνηέιεζκα λα δηακνξθψλνληαη, πάλσ απφ ην ζχλεζεο, νη αλαμηφπηζηεο θαη
ακθίβνιεο ππνρξεψζεηο.
Δηδηθφηεξα, θαζψο απμάλεηαη ε γεσγξαθηθή έθηαζε κηαο επηρείξεζεο, ηα πξντφληα
θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ δηεπξχλνληαη, ηφζν ε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ
εληείλεηαη. Αληηζέησο, φζν ην κέζν θφζηνο ηεο ρξήζεο ησλ εηαηξηθψλ
δηεπθνιχλζεσλ απμάλεηαη, ηφζν ε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ

κεηψλεηαη. ε

δηαθνξεηηθή ζέζε είλαη ν παξάγνληαο ―εκπηζηνζχλε‖,ηα πεξηζζφηεξα εηζαγφκελα
ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ έρνπλ έκκεζε εμάξηεζε απφ ηελ πνζνηηθνπνίεζε.
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη φηη νη ξπζκηζηηθέο αιιαγέο κπνξνχλ λα
κεηξεζνχλ απφ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεηξήζεηο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. Όκσο γηα λα ζπκπιεξσζεί ην κνληέιν ηεο ξχζκηζεο,
ρξεηάδεηαη λα θαηαιάβνπκε πσο ζπκβαίλνπλ νη ξπζκηζηηθέο αιιαγέο.
Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο είλαη ε θαηλνηνκία, φπσο ηα παξάγσγα θαη νη
ηερλνινγηθέο αιιαγέο, φπσο νη ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Γηα λα
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κεηξήζνπκε απηφ ην απνηέιεζκα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηηο αηηίεο απηήο ηεο
εμέιημεο.
Έλα επηπιένλ ππφδεηγκα πνπ θαιείηαη ―ξπζκηζηηθή δηαιεθηηθή‖ ή ‖ππφδεηγκα
έληνλνπ αγψλα‖, πξνζζέηεη κηα επηπιένλ δηάζηαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ξπζκηζηηθνχ
κνληέινπ, εμεγψληαο πσο αλαπηχζζεηαη ε ξχζκηζε.
Απηφ ην ππφδεηγκα ζηεξίδεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ Kane (1981)[ "Accelerating
Inflation, Technological Innovation, and the Decreasing Effectiveness of Banking
Regulation," NBER Working Papers 0638, National Bureau of Economic Research,
Inc.] Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ζε έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην είλαη φηη απηνί πνπ
πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ξπζκίζεηο, σζνχλ ηνπο ξπζκηδφκελνπο ζε έλαλ
ηδηαίηεξα ζθιεξφ αγψλα. Οη ξπζκηζηέο επηρεηξνχλ λα επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ζην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, φπσο είλαη ηα επηηφθηα, ε παξαγσγή ή νη γεσγξαθηθνί
έιεγρνη. Οη ξπζκηδφκελνη φκσο πνπ παξαθηλνχληαη απφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ
θεξδψλ ηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο θαζαξήο ηνπο ζέζεο, πξνζπαζνχλ αληίζηνηρα λα
θαηαζηξαηεγήζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο δηφηη απηνί απνηεινχλ ελ δπλάκεη θνξνινγία
ζηα θέξδε ηνπο, δηα κέζνπ δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ. Απηφ θαζνξίζηεθε απφ ηνλ
Kane (1984), σο αιιαγή πνπ πξέπεη λα πξνζαξκνζζεί ζε έλαλ επηρεηξεκαηηθφ
νξγαληζκφ απφ ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ έσο ηελ ειάθξπλζε ηεο θνξνινγίαο θαη
ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ξχζκηζε.
Έλαο ελδηαθέξνλ ζπλδπαζκφο ηεο ξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε ακθηζβεηήζηκε
ζεσξία ηνπ αληαγσληζκνύ ησλ πνιπκέζσλ. Οη Baumol, Panzar, Willig (1983) θαη
Kane (1984) ππνζηεξίδνπλ φηη ε δνκή ηεο αγνξάο πξνζαξκφδεηαη δηα κέζνπ ηεο
εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ ζ΄απηήλ, ψζηε λα επηηξέπεη ε δήηεζε ησλ πειαηψλ λα
ηθαλνπνηείηαη κε ην ειάρηζην θφζηνο. Ζ ξπζκηζηηθή παξέκβαζε επηβξαδχλεη ηνλ
ξπζκφ

πξνζαξκνγήο

επηβάιινληαο

πεξηνξηζκνχο

εηζφδνπ

ζε

νξηζκέλεο

επηρεηξήζεηο.
Οη Giorgio Di Giorgio θαη Carrmine Di Noia ,(2000) [Designing institutions for
Financial Stability: regulation and Supervision by Objective for the Euro
Area,Universita LUISS,Roma] ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο πξνζεγγίζεηο γηα
ηελ ξχζκηζε θαη επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο: ηε ζεζκηθή, ηελ
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ιεηηνπξγηθή, ηελ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηνλ ζηφρν, θαη ηελ ξχζκηζε ελφο κφλνπ
ξπζκηζηή.
Δάλ νη ξπζκηζηηθνί ζηφρνη ειέγρνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα πεξηνξίδνπλ ηελ είζνδν
θαη ηελ έμνδν, ηφηε απηή δελ είλαη κηα ακθηζβεηήζηκε αγνξά φπνπ νη νηθνλνκηθέο
αξρέο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, νη νηθνλνκίεο
θιίκαθαο θαη ζθνπνχ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα απφ έλαλ κηθξφ αξηζκφ
κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ, παξά λα ζπκβεί ην αληίζεην (Baumol, Panzar,Willig,
1983).
Ο Sinkey (1992)[ Commercial bank financial management in the financial-services
industry , New York : Macmillan Pub. Co. ,Toronto : Collier Macmillan Canada ;
New York, Maxwell Macmillan International, c1992. xxxii, 866, 16, 17 p : ill. ]
ζπλδέεη ην δηαιεθηηθφ ξπζκηζηηθφ ππφδεηγκα κε ηνπο απαγνξεπηηθνχο θαλφλεο πνπ
επηβάιινληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα. χκθσλα κε ηελ ηζρπξή αξρή ησλ
απαγνξεπηηθψλ θαλφλσλ θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε
ηέηνησλ πεξηνξηζκψλ. Οη πξνζπάζεηεο δελ είλαη θπζηθά ρσξίο θφζηνο. Καζψο ην
κεηνχκελν θφζηνο ηεο απφ θνηλνχ παξαγσγήο ππεξβαίλεη ην θφζηνο απνθπγήο, ηφηε
ε ελσκέλε παξαγσγή επλνείηαη. Σν θνηλσληθφ θφζηνο ηεο ξπζκηζηηθήο απαγφξεπζεο
είλαη, (i) ην ζχλνιν ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ησλ δεισκέλσλ
πεξηνξηζκψλ, θαη (ii) ε πην ζπκθέξνπζα

απφ ηηο νηθνλνκίεο θάζκαηνο θαη

απνθπγήο θφζηνπο. Οη ξπζκηζηηθέο αιιαγέο κπνξεί λα έρνπλ ζθνπφ ηελ βειηίσζε
ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο, ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ,
αιιά είλαη δπλαηφλ λα αλαηξαπνχλ δηα κέζνπ ηεο ξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο, ησλ
δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηνπ βαζκνχ ακθηζβήηεζεο ηεο αγνξάο.
Γηα λα αλαπηπρζεί κηα λέα γεληθή ζεσξία ξχζκηζεο ρξεηαδφκαζηε αξρηθά λα
θαηαλνήζνπκε ην ηεξάζηην εχξνο ησλ παξακέηξσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, έηζη ψζηε λα θαζνξίζνπκε ηα ζπζηαηηθά ελφο
ππνδείγκαηνο ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ ξπζκηζηηθή επηηπρία.
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2.3.4. Ζ έλλνηα ηεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα
2.3.4.1. Ρπζκηζηηθή παξέκβαζε ζηα νηθνλνκηθά ιηγόηεξν αλαπηπγκέλα θξάηε
ηα νηθνλνκηθά ιηγφηεξν αλαπηπγκέλα θξάηε, ζχκθσλα κε ηελ World Bank
(1989), ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη σο θχξην
ζηφρν ηε ζέζε ηνπ ππφ έιεγρν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε δηαθφξσλ αηηεκάησλ
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα:
(α) Γεδνκέλνπ φηη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα επηηειεί ηε δηακεζνιαβεηηθή
ιεηηνπξγία κεηαμχ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απνηακηεπηψλ, απνηειεί πξνλνκηαθφ
πεδίν παξέκβαζεο, ψζηε ηα ρξεκαηηθά θεθάιαηα ησλ ζεηηθψλ απνηακηεπηψλ λα
δηνρεηεχνληαη κέζσ απηνχ:
 είηε ζην δεκφζην γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ κε επλντθνχο φξνπο
(θαη ηε ζπγθξάηεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο),
 είηε ζε επηρεηξήζεηο πνπ θξίλεηαη φηη ρξήδνπλ a priori πξφζβαζεο ζε
ρξεκαηνδφηεζε ρσξίο λα εμεηάδεηαη αλ πιεξνχλ ή φρη ηα αλαγθαία
ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα.
(β) Ρπζκηζηηθή παξέκβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ
ιακβάλεη επίζεο ρψξα, κε ηνλ έιεγρν ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ηελ επηβνιή
ζηηο ηξάπεδεο ηεο ππνρξέσζεο λα δηαθξαηνχλ έλα εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ επί
ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο ζε (ζπλήζσο άηνθν) ινγαξηαζκφ ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο
(ειάρηζηα ππνρξεσηηθά απνζεκαηηθά), φηαλ δελ είλαη δηαζέζηκα άιια κέζα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο (θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο) πνιηηηθήο.
(γ)

Μηα

ηξίηε

δηθαηνινγεηηθή

βάζε

ηεο

ξπζκηζηηθήο

παξέκβαζεο

ζην

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ησλ νηθνλνκηθά ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ είλαη ε
δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνλ δαλεηζκφ ζε
δηάθνξεο θαηεγνξίεο θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο ή ηδησηψλ ηνπο νπνίνπο νη «εκπνξηθέο»
ηξάπεδεο δελ επηζπκνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ. Μέζν πινπνίεζεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ
είλαη ε ίδξπζε εηδηθψλ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ (αλαπηπμηαθέο, ζηεγαζηηθέο θαη
αγξνηηθέο ηξάπεδεο) θαη ε πξνηθνδφηεζή ηνπο κε εηδηθά πξνλφκηα.
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(δ) ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο αλνηθηψλ νηθνλνκηψλ, ξπζκηζηηθή παξέκβαζε
εθδειψλεηαη ηέινο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εγρψξησλ θνξέσλ παξνρήο
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εγρψξησλ αγνξψλ θαη ππνδνκψλ έλαληη ηνπ
δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Μέζν ηθαλνπνίεζεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε θαζηέξσζε
κέηξσλ πξνζηαηεπηηζκνχ, ε θιίκαθα ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη απφ ηελ πιήξε
απαγφξεπζε ηεο παξνρήο ζε έλα θξάηνο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ απφ
αιινδαπνχο θνξείο θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο εζληθέο αγνξέο θαη
ππνδνκέο κέρξη ηελ θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεηηθψλ πεξηνξηζκψλ.
2.3.4.2. Ρπζκηζηηθή παξέκβαζε ζηα νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλα θξάηε
χκθσλα κε ηνπο Herring θαη Littan (1995), ζηα νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλα θξάηε
νη πξναλαθεξζείζεο κνξθέο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο, θπξίσο δε νη ηξεηο πξψηεο
(α,β,γ) ζπλήζσο δε ζπλαληψληαη, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κέηξσλ πνπ
ιακβάλνληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαθψλ ζηφρσλ ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο
είλαη αζχκβαηε κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο κε ειεχζεξν αληαγσληζκφ.
Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη ζηα θξάηε απηά ε ελ ιφγσ αξρή ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη
απνηειεζκαηηθά σο πξφηππν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο, ε
θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή ηέηνησλ κέηξσλ απαγνξεχεηαη.
ηα νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλα θξάηε πθίζηαηαη έληνλε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, θαηά ηε δηάξθεηα δε ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ
απηή ε παξέκβαζε έρεη πξνζιάβεη ηδηαίηεξα κεγάιε έθηαζε (Herring θαη Littan,
1995).6 χκθσλα κε εθηίκεζε ηεο World Bank (1989), νη δηθαηνινγεηηθέο βάζεηο
ηεο ελ ιφγσ ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο είλαη πάλησο δηαθνξεηηθέο ζε ζρέζε κε
εθείλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, φπνπ ε ξπζκηζηηθή
παξέκβαζε είλαη επίζεο έληνλε.7 Δηδηθφηεξα, νη ηεθάλνπ θαη Γθόξηζνο, (2006),
ζεσξνχλ φηη πέξαλ ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζην

6

Γηα κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
ησλ νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ, βιέπε, αληί άιισλ, Herring and Littan (1995), ζει.
49-64.
7

ηα νηθνλνκηθά ιηγφηεξν αλαπηπγκέλα θξάηε, ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη σο θχξην ζηφρν ηε ζέζε ηνπ ππφ έιεγρν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
αηηεκάησλ ηδίσο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Βιέπε ζρεηηθά World Bank (1989),
ζει. 54-69.
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ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, αίηεκα θπξίαξρν γηα ην ζχλνιν ηεο αγνξάο θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο ελ ιφγσ ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο επηδηψθεηαη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ αθνινχζσλ αηηεκάησλ:8


ε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο



ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ θαη ηεο αθεξαηφηεηαο,
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο θεθαιαηαγνξάο



ε απνδεκίσζε ησλ επελδπηψλ ζε πεξίπησζε πεξηέιεπζεο κηαο
επηρείξεζεο πνπ παξέρεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε αθεξεγγπφηεηα



ε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ



ε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ
ζπλαιιάζζνληαη κε θνξείο παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ
θαη



ε πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ

ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηέιεζε νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ, φπσο ε
λνκηκνπνίεζε

εζφδσλ

απφ

παξάλνκεο

δξαζηεξηφηεηεο,9

ε

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο10 θαη ε απάηε ζηα κέζα θαη
ζπζηήκαηα πιεξσκψλ.
Δπηζεκαίλεηαη, πάλησο, φηη ε παξάζεζε ησλ αλαθεξφκελσλ αηηεκάησλ
ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δελ έρεη εμαληιεηηθφ
ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ φηη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ
θνηλσλία ελδέρεηαη λα αλαδείμνπλ ζην κέιινλ θαη λέα αηηήκαηα. Ζ δπλακηθή ηεο
ελ ιφγσ κεηαβιεηφηεηαο θαηαδεηθλχεηαη κε ζαθήλεηα απφ ην γεγνλφο φηη

8

Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη είλαη βαζηζκέλε, κε νξηζκέλεο πξνζζήθεο θαη νξηαθέο
δηαθνξνπνηήζεηο, ζην εγρεηξίδην ηεθάλνπ – Γθόξηζνο (2006), 11ν θεθάιαην, ζει. 185-190,
κε εθηελείο πεξαηηέξσ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.
9

Γηα ηηο άξηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο επί ηνπ ζέκαηνο, βιέπε Financial Action Task Force
(2004): FATF 40 Recommendations (δηαζέζηκν ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζην
δηαδίθηπν: http://www.oecd.org/dataoecd/7/40/34849567.pdf).
10

Γηα ηηο άξηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο επί ηνπ ζέκαηνο, βιέπε Financial Action Task Force
(2004): Special Recommendations on Terrorist Financing (δηαζέζηκν ζηελ αθφινπζε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν: http://www.oecd.org/dataoecd/8/17/3489466.pdf).
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νξηζκέλα απφ ηα αηηήκαηα πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα δελ ίζρπαλ ιίγα κφλνλ ρξφληα
πξηλ. Δηδηθφηεξα:
 Σν αίηεκα γηα ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο ππεξρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ αλαδείρζεθε
κφιηο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 1990, σο απνηέιεζκα ηεο πιήξνπο
απειεπζέξσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο
εθηεηακέλεο πξνζθπγήο ησλ λνηθνθπξηψλ ζε δαλεηζκφ.
 Σν αίηεκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο

ηξνκνθξαηίαο

κέζσ

ηνπ

ρξεκαηνπηζησηηθνχ

ζπζηήκαηνο

αλαδείρζεθε θπξίσο κεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηηο Ζ.Π.Α. ην
επηέκβξην ηνπ 2001.
 Σν αίηεκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηα
δεκφζηα νηθνλνκηθά ησλ θξαηψλ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε ιεηηνπξγία
ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε αθεξεγγπφηεηα, αιιά είλαη ζπζηεκηθά
ηφζν ζεκαληηθέο ιφγσ κεγέζνπο, ψζηε ε αλάθιεζε ηεο άδεηάο ηνπο λα
κελ είλαη εχθνιν λα απνθαζηζηεί (ηξάπεδεο θαινχκελεο ―too big to be
left to fail‖), ηδίσο αλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν, απνηειεί
κείδνλ δήηεκα ρξεκαηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία,
θπξίσο ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο.

ΠΗΝΑΚΑ 2.2
Ρπζκηζηηθή παξέκβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα
Γηθαηνινγεηηθέο βάζεηο

Μέζα πινπνίεζεο

1. Γηαζθάιηζε ηες ζηαζερόηεηας
ηοσ
τρεκαηοπηζηωηηθού
ζσζηήκαηος

1.1 Γηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο
ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο



αδεηνδφηεζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ



πξνιεπηηθή επνπηεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ



εμπγίαλζε θαη εθθαζάξηζε πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ
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1.2 Γηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο
ησλ θεθαιαηαγνξψλ

1.3 Γηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο
ηεο αγνξάο παξνρήο ππεξεζηψλ
ηδησηηθήο
αζθάιηζεο
θαη
αληαζθάιηζεο
1.4 Γηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
σο ζπλφινπ ελ φςεη ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ΟΔΥΓ
1.5 Γηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ
ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ &
δηαθαλνληζκνχ



εγγχεζε ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ



ηειηθφο αλαρξεκαηνδνηηθφο δαλεηζκφο



θαλφλεο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ
κεραληζκψλ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ
ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα



αδεηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ



πξνιεπηηθή επνπηεία επηρεηξήζεσλ
επελδχζεσλ



αδεηνδφηεζε αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ



πξνιεπηηθή επνπηεία αζθαιηζηηθψλ
εηαηξεηψλ



ζπκπιεξσκαηηθή πξνιεπηηθή επνπηεία
ΟΔΥΓ



επίβιεςε

Πεγή: Γθφξηζνο Υξ.,(2009),''Γηεζλέο Υξεκαηνπηζησηηθφ Γίθαην''

ΠΗΝΑΚΑ 2.2

(ζσλέτεηα)

Ρπζκηζηηθή παξέκβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα
Μέζα πινπνίεζεο

Γηθαηνινγεηηθέο βάζεηο
2. Γηαζθάιηζε ηες προζηαζίας
ηωλ
επελδσηώλ
θαη
ηες
αθεραηόηεηας,
αποηειεζκαηηθόηεηας
θαη
δηαθάλεηας ηες θεθαιαηαγοράς

2.1 Καλφλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο εθδφηεο θηλεηψλ αμηψλ


δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ εηαηξείεο πνπ αληινχλ
δαλεηαθά ή ίδηα θεθάιαηα ζηελ θεθαιαηαγνξά



πξνζηαζία δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ
επελδπηψλ ζε εηζεγκέλεο εηαηξείεο ελ φςεη δεκφζηαο
πξνζθνξάο εμαγνξάο



ειεγθηηθά πξφηππα



ινγηζηηθά πξφηππα
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2.2 Καλφλεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ
θαη ηηο ηξάπεδεο


θαηάιιειε εζσηεξηθή νξγάλσζε θαηά ηελ παξνρή
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ



stricto sensu πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ

2.3 Καλφλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ΟΔΚΑ


αδεηνδφηεζε θαη επνπηεία
δηαρεηξίδνληαη ΟΔΚΑ



δηαρσξηζκφο θαη πξνζηαζία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ησλ επελδπηψλ



δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ
δηαρεηξίδνληαη ΟΔΚΑ



θξηηήξηα απνηίκεζεο ελεξγεηηθνχ ησλ ΟΔΚΑ θαη
εμφθιεζεο κεξηδίσλ ζε ΟΔΚΑ



επελδπηηθή πνιηηηθή ΟΔΚΑ

2.4 Καλφλεο πνπ αθνξνχλ
δεπηεξνγελψλ αγνξψλ

ησλ

απφ

ηε

θνξέσλ

θνξείο

πνπ

πνπ

ιεηηνπξγία

ησλ



αδεηνδφηεζε, επίβιεςε θαη επνπηεία ησλ
ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ



δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ



θαηαπνιέκεζε πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε
ζηξεβιψζεηο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο
θεθαιαηαγνξάο

ΠΗΝΑΚΑ 2.2 (ζσλέτεηα)
Ρπζκηζηηθή παξέκβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα
Γηθαηνινγεηηθέο βάζεηο
3. Αποδεκίωζε επελδσηώλ ζε
περίπηωζε
αλαζηοιής
ηες
ιεηηοσργίας κηας επητείρεζες ποσ
παρέτεη επελδσηηθές σπερεζίες
4.Γηαζθάιηζε ηες
αποηειεζκαηηθόηεηας ηωλ
ζσζηεκάηωλ πιερωκώλ θαη
δηαθαλοληζκού

Μέζα πινπνίεζεο


ζεζκνζέηεζε ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο επελδπηψλ



επίβιεςε

5. Προζηαζία ηωλ θαηαλαιωηώλ
ποσ ζσλαιιάζζοληαη κε θορείς

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

53

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

παροτής
σπερεζηώλ

τρεκαηοπηζηωηηθώλ

5.1
Απνθαηάζηαζε
πιεξνθνξηαθήο αζπκκεηξίαο

5.2 Αληηκεηψπηζε ηεο κεησκέλεο
δηαπξαγκαηεπηηθήο
ηθαλφηεηαο
ηνπ θαηαλαισηή έλαληη ηνπ
θνξέα
παξνρήο
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ

5.3 Πξφιεςε θαη απνθπγή
ππεξρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ
6. Καηαποιέκεζε ηες τρήζες
ηοσ
τρεκαηοπηζηωηηθού
ζσζηήκαηος γηα ηελ ηέιεζε
οηθολοκηθώλ εγθιεκάηωλ



παξνρή ζηνλ θαηαλαισηή επαξθνχο
πιεξνθφξεζεο



απαγφξεπζε αζέκηησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ



έιεγρνο θαη απαγφξεπζε ησλ θαηαρξεζηηθψλ
γεληθψλ φξσλ ζπλαιιαγψλ



θαηνρχξσζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ δηθαησκάησλ
ηνπ θαηαλαισηή κεηά ηελ θαηάξηηζε ηεο
ζπκβάζεσο



δηεπθφιπλζε ηεο δπλαηφηεηαο πξνζθπγήο ηνπ
θαηαλαισηή ζηε δηθαηνζχλε θαη επίιπζεο ελ
γέλεη ησλ δηαθνξψλ πνπ ηπρφλ έρεη κε ηνλ
πξνκεζεπηή



θαζηέξσζε αξρήο ππεχζπλνπ δαλεηζκνχ



θαζηέξσζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πηψρεπζε ηδησηψλ



πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο



πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο



πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο απάηεο ζηε
ρξήζε κέζσλ πιεξσκψλ

2.3.5. Ζ αηηηνινγία γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ξύζκηζεο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθό
ζύζηεκα.
Οη Hsin-Yu Liang,Allan Reichert,(2010), [''Are Empirical Results in Economic
Growth Models biased Because of Omitted Variables? Cross- Country Evidence,
The International Journal of Business and Finance Research, Volume 4,Nν 3,2010]
κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ησλ ξπζκηζηηθψλ παξαγφλησλ ζην βαζκφ αλάπηπμεο είθνζη
(20) αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη εβδνκήληα (70) αλαπηπζζφκελσλ θαη αλαδπφκελσλ
ρσξψλ (ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ έγηλε ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Γ.Ν.Σ.). Σα
ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο επηβεβαηψλνπλ ηελ ζεκαληηθά ζεηηθή επίδξαζε
πνπ αζθνχλ νη ξπζκηζηηθνί παξάγνληεο ζην (δηαθνξεηηθφ) βαζκφ αλάπηπμεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ.
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Ζ ξχζκηζε έρεη θαζνξηζηεί κε κηα ηαπηνινγηθή ζεκαζία, φπσο δηαηππψζεθε απφ ηνλ
Llewellyn (1996) σο ε εθαξκνγή ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ ππεξεζηψλ. Έλαο
αξηζκφο απφ άιινπο νξηζκνχο πνπ αθζνλνχλ ζηελ βηβιηνγξαθία, ζηνπο νπνίνπο
ππνδειψλεηαη φηη ε ξχζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ κεηαβάιιεη ηα
απνηειέζκαηα, ειέγρνληαο ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ
κεραληζκψλ ηεο αγνξάο, φπνπ έιεγρνο ζεκαίλεη ‗δύλακε‘ λα απνθαζίδεηο γηα ηελ
θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
εκθαλίδεηαη ε αγνξά σο έλαο εληαίνο ‗‘θνξέαο‘‘ (Howard 1978). Απηνί νη νξηζκνί
μεθηλνχλ απφ δπν φςεηο, θαηαλέκνληαο ηνπο πφξνπο πνπ είλαη ζε αλεπάξθεηα
ελάληηα ζηνπο κεραληζκνχο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη εμηζψλνληαο πξνιεπηηθά ή
επνπηηθά κέηξα θαη ξπζκηζηηθά ή πξνζηαηεπηηθά κέηξα, κέζα ζε έλα απζηεξά
πεξηνξηζηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα.
Απφ εδψ, ε έλλνηα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ή θηιειεπζεξνπνίεζε έρεη
δεκηνπξγήζεη, δπζηπρψο, κηα ζχγρπζε κε ηελ έλλνηα ηεο αγνξάο ρσξίο ειέγρνπο θαη
πεξηνξηζκνχο. Απηφ ζπλέβε δηφηη, απέηπρε λα γίλεη θαηαλνεηφ πφζν κεγάιν είλαη
ην εχξνο ησλ κνληέισλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δπν πφισλ, δειαδή ηνπ 100%
χπαξμεο ειέγρνπ θαη κεδεληθήο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο.

ηνλ πίλαθα 2.2

παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ε πιήξεο νπηηθή ησλ δπλαηνηήησλ ηεο απειεπζέξσζεο
ηεο αγνξάο /απνξχζκηζεο (Mitnick, 1980)
Πίλαθαο 2.3 : Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο /Απνξύζκηζε
ΔΝΑΡΗΑ

Η

ΔΠΗΖΜΖ
ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ Καζνδεγνχκελε
ζρεδηαζκέλε
(ζρεδηαζκέλε)

ΗΗ

ΗΗΗ

ΗV

απνθάιπςε

Καηαζηξνθηθή
θαηάιεμε

Με νινθιήξσζε,
&κεηαθνξά
πξνγξακκάησλ

ΑΝΔΠΗΖΜΖ
Όρη επηβνιή ή
Δπηδξάζεηο ζηνλ
ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ
επηιεθηηθή
θχθιν δσήο
επηβνιή
(εζεινληηθή)
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Κάζε ζελάξην έρεη έλα δηαθνξεηηθφ ζηφρν. Μηα ηππηθά ζρεδηαζκέλε είλαη δπλαηφλ
λα θαζνδεγεζεί ή φρη, ζε αληαπφθξηζε κε ηελ εμσηεξηθή δήηεζε. Έλαο αλεπίζεκνο
ή εζεινληηθφο ηχπνο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο /απνξχζκηζεο ζα κπνξνχζε λα
είλαη κηα επηιεθηηθή ή φρη επηβνιή , φπνπ φκσο κηα αλάιπζε θφζηνπο - νθέινπο ζα
έδεηρλε

φηη δελ ζα

είρε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Απηφ ζα απέθεπγε ηελ

λνκνζεηηθή ππνζηήξημε ηεο απνξχζκηζεο. Ζ ελαιιαθηηθή, άηππε κνξθή επηηξέπεη
ζηελ ξπζκηζηηθή απνηπρία λα ιακβάλεη ρψξα, θαζψο κηα ξπζκηζηηθή ελέξγεηα πεξλά
δηα κέζνπ φισλ ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο είλαη απζηεξή θαη
δελ εμππεξεηεί πηα ηα δεκφζηα ζπκθέξνληα, παξά κφλνλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ην ρψξν ηεο ξχζκηζεο.
Ζ κειέηε ηνπ Mitnick (1980) [―The political economy of regulation: Creating, designing,
and removing regulatory forms‖ Columbia University Press (New York)] ζρεηηθά κε ηηο
δπλαηφηεηεο ηεο απνξχζκηζεο αλαθέξζεθε ζηα παξαπάλσ ρσξίο λα εμηζψλεη ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή θηιειεπζεξνπνίεζε κε ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ ειέγρσλ, άκεζσλ
θαη έκκεζσλ ,θαζψο απηά παξακέλνπλ θαη ελεξγνχλ σο ειεγθηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαηά
ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, ζηελ Απζηξαιία θαη ζε άιιεο ρψξεο
ηνπ ΟΟΑ ( OECD)11 φπσο ε Ννξβεγία, ε νπεδία, ε Γαλία θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ
1980, ε απνξχζκηζε ζε ζρέζε κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα είρε θαηεπζπλζεί
θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, αθαηξψληαο

απφ ηελ θπξίαξρε

ξπζκηζηηθή αξρή, ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ηελ αλαγθαηφηεηα λα επηβάιιεη βέβαηα
κέηξα πξνζηαζίαο. ε γεληθέο γξακκέο ε ηαμηλφκεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ
ππνδεηγκάησλ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ε
πθηζηάκελε απνξχζκηζε ζα έπξεπε λα απμάλεηαη, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα κέηξα
πξνζηαζίαο απνκαθξχλνληαη θαη ηα κέηξα πξνιεπηηθήο επνπηείαο ειέγρνπλ ηα

11

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) = Oξγαληζκόο Oηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο
θαη Αλάπηπμεο (OOΣΑ) κε έδξα ην Παξίζη. O πξόδξνκνο ηνπ OOΣΑ ήηαλ ν Oξγαληζκόο γηα ηελ Επξωπαϊθή
Oηθνλνκηθή Σπλεξγαζία (OEEC) πνπ ζπζηάζεθε γηα λα δηαρεηξηζζεί ηελ αλνηθνδόκεζε ηεο Επξώπεο κεηά ην
δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν ζηα πιαίζηα ηνπ Σρεδίνπ Μάξζαι θαη ηεο Καλαδηθήο βνήζεηαο. Τν 1961 ν OOΣΑ
ππνθαηέζηεζε ηνλ OEEC θαη νη ζθνπνί ηνπ είλαη ην θηίζηκν ηζρπξώλ νηθνλνκηώλ ζηα θξάηε κέιε ηνπ, ε βειηίωζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο, ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, ε επέθηαζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ θαη ε ζπκβνιή
ζηελ αλάπηπμε ηωλ βηνκεραληθώλ θαη ηωλ ππό αλάπηπμε θξαηώλ. Σήκεξα, ν OOΣΑ ππεξβαίλεη ηνπο θαηαζηαηηθνύο
ζθνπνύο ηνπ θαη ζέηεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηε δηάζεζε ηωλ αλαδπνκέλωλ νηθνλνκηώλ ηεο αγνξάο θαη ηδηαίηεξα ηωλ
ρωξώλ πνπ επξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο κεηάβαζεο από κηα θεληξηθά ζρεδηαδόκελε νηθνλνκία ζηελ νηθνλνκία ηεο
ειεύζεξεο αγνξάο. Επηπξόζζεηα, εμεηάδεη πωο ε πνιηηηθή πνπ εθαξκόδεηαη από έλα θξάηνο ή κία νκάδα θξαηώλ
επεξεάδεη άιιεο πεξηνρέο θαη πέξαλ ηωλ θξαηώλ κειώλ ηνπ OOΣΑ ή πωο ε παγθνζκηνπνίεζε αιιάδεη ηελ
παγθόζκηα νηθνλνκία.
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απνηειέζκαηα ηεο απνξχζκηζεο (Currie 2006). Ζ αμηνπηζηία απηήο ηεο παξαδνρήο
έρεη ηψξα πηα αλαγλσξηζηεί ζαλ έλα απνηέιεζκα ηεο Αζηαηηθήο Κξίζεο (Stieglitz,
1998a,b ).
Ζ βέιηηζηε ξπζκηζηηθή ζχλζεζε πινπνηείηαη ζε κηα νηθνλνκία πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ έλα βέβαην επίπεδν πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, φπνπ
φκσο είλαη δηαζέζηκνη πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη θαη ππνδνκέο. Ηδηαηηέξσο
ππάξρεη αλάγθε γηα κηα ζεσξία ε νπνία λα ππνινγίδεη θαη κεηξά απηφ πνπ ν
Stieglitz

(1998b)

νλνκάδεη

‗‘πιεηνςεθνχζα

γλψκε

ηεο

Οπάζηγθηνλ‘‘

ή

λενθηιειεχζεξε άπνςε.
Τπάξρνπλ έμη επθξηλή επηρεηξήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε έμη επθξηλείο ζεσξίεο, νη
νπνίεο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζε δχν βαζηθέο ζεσξίεο. Σα έμη επηρεηξήκαηα είλαη:
1. „‟ νη ειεύζεξεο αγνξέο ππεξηεξνύλ ησλ ξπζκηζκέλσλ αγνξώλ‟‟. Απηφ είλαη έλα
επηρείξεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζεκειηαθφ ζεψξεκα ηεο επεκεξίαο ηεο
νηθνλνκίαο ην νπνίν ζπλεγνξεί ζηελ ηζνξξνπία ηνπ αληαγσληζκνχ σο
κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ηνπ Pareto, φπνπ
ηα νξηαθά έζνδα είλαη ίζα κε ην νξηαθφ θφζηνο, πξνσζψληαο ηελ παξνρή
πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ δηα κέζνπ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.
2. „‟ε ξύζκηζε είλαη αλαπνηειεζκαηηθή‟‟, θαζψο απμάλεη ην θφζηνο ησλ
ελεξγεηψλ, αιιάδνληαο ηηο ζρέζεηο ζηελ αγνξά (Watts θαη Zimmerman,
1978). Oη Jensen θαη Meckling (1976) ππνζηεξίδνπλ φηη ζε κηα κε
ξπζκηζκέλε αγνξά νη κέηνρνη ζα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
πιεξνθφξεζε, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ, δηφηη έρνπλ
ρακειφηεξν θφζηνο, θαη επηπιένλ ηα ζηνηρεία πνπ παίξλνπλ αθνξνχλ ζηηο
ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη φρη ζηελ κεηαθνξά ηνπ πινχηνπ.
3. Ο Fama, (1970) [―Efficient Capital Markets: A Review of Theory and
Empirical Work ―,The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2] φξηζε ηξία (3)
επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο είηε ζεσξεηηθά είηε ζαλ εκπεηξηθφ
ζηφρν, ηα νπνία είλαη : ην επίπεδν Αζζελνχο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, ην
επίπεδν

Ζκί-ΗζρπξήοoΑπνηειεζκαηηθφηεηαο,Xθαη

ην

επίπεδνXΗζρπξήο

Απνηειεζκαηηθφηεηαο.

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

57

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

4. Η ξύζκηζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο
κπνξεί λα έρεη απνηέιεζκα ζε θνηλσληθό θόζηνο‟, ην νπνίν απνηειεί ην
ζχλνιν ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, ηε κηθξφηεξε

απφ ηηο νηθνλνκηθέο

επηβαξχλζεηο, θαη ζπλέλσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο (Kane, 1987Sinkey, 1992).Δπηπιένλ ε ξχζκηζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πξντφληα θαη ππεξεζίεο δελ ζα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε ησλ λεσηεξηζκψλ
θαη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο εάλ ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ έλσζε ηεο
παξαγσγήο ή ησλ νηθνλνκηψλ θάζκαηνο επηηαρχλνπλ ηελ απνθπγή θαη ηελ
ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο.
5. „Η ηδέα ηεο ξύζκηζεο ιακβάλεη ρώξα θαζώο δεκόζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο ηελ
ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηα δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα‟. Απηή ε ζεσξία αλαπηχρζεθε
απφ ηνλ Redford (1952),θαη είλαη παξφκνηα κε ηελ ζεσξία ηεο ξχζκηζεο
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν δσήο, φπνπ ε

ξπζκηζηηθή απνηπρία θαίλεηαη σο

αλαπφθεπθην κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Bernstein, 1955)
6. Οη εηδηθνί ζα πξέπεη λα ξπζκίζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαζψο ε ειεχζεξε εζηθή
είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη πην απνδνηηθή απφ ηελ ξχζκηζε. Έηζη ινηπφλ
νη επαγγεικαηίεο ηεο απηνξξχζκηζεο δελ είλαη αλαγθαίνη. (Currie,2007)
Απηά ηα έμη επηρεηξήκαηα κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζε δχν ζεσξήκαηα :
Ζ ξχζκηζε είλαη αληηπαξαγσγηθή, ζηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, ηεο
απνηειεζκαηηθήο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζηφρνπ πνπ αθνξά
ζηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ (επηρεηξήκαηα 2,3 &
4). Οη κεραληζκνί ηεο ειεχζεξεο αγνξάο πεξηιακβάλνπλ ηελ απηνξξχζκηζε απφ
εηδηθνχο θαη ε επαγγεικαηηθή εζηθή πάληα ζα παξάγεη έλα απνηέιεζκα πιεζηέζηεξν
ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ Pareto.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαζέλα απφ ηα έμη πξνεγνχκελα επηρεηξήκαηα, θαη ηα
δχν ζεσξήκαηα εθθξάδνληαη κφλν κε φξνπο εζληθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη φρη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ηδηαίηεξα απηφ αλέξρεηαη ζηελ επηθάλεηα,
δηφηη είρε αλαπηπρζεί θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, ζηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ
απνξχζκηζε, κφλν κηα ειαθξά ειεγρφκελε ιεηηνπξγία ζηελ νηθνλνκία, φπσο είλαη ε
παξνρή ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Watts θαη Zimmerman,1977, Jensen θαη
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Meckling 1976). Καλέλαο ζπγγξαθέαο, έθηνηε δελ ζεψξεζε φηη ε ξχζκηζε πξέπεη
λα αλαπηπρζεί κε φξνπο πξνζέγγηζεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο. Γελ ζθέθηεθαλ πσο κηα
κε ξπζκηζκέλε ή ειιηπψο ξπζκηζκέλε αγνξά ζα κπνξνχζε λα εγείξεη ζπζηεκηθφ
θίλδπλν θαη λα επηηαρχλεη κηα θξίζε ζην βαζηθφ ηκήκα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο
κηαο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίαο φπσο ε Γεξκαλία, κε ηελ θξίζε ηνπ 1974. Οχηε
ζθέθηεθαλ πσο παξφκνηεο κε ξπζκηδφκελεο αγνξέο ζα κπνξνχζαλ λα επηηαρχλνπλ
κηα ηδηαίηεξα κεγάιε θξίζε ζηηο δηεζλείο ηξάπεδεο, φπσο ζπλέβε θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο πηζησηηθήο θξίζεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ην 1982. Δπηπιένλ είλαη
δπλαηφλ

νη

ζπζηεκηθέο

θξίζεηο

λα

επηηαρπλζνχλ

απφ

ηελ

έιιεηςε

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξχζκηζεο ζε δηάθνξεο ρξεκαηαγνξέο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ
ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο, κε ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ
πξντφλησλ ,φπσο ηα ρξεφγξαθα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ (Floating Rate Note,12
FRN) ην 1986 ή ηα παξάγσγα ην 1987 θαη 1989. Σν ελδερφκελν γηα κηα θξίζε λα
εμαπισζεί απφ κηα εζληθή αγνξά ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζε έλα άιιν θαη
απφ εθεί ζην δηεζλέο ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, έρεη ήδε ηεθκεξησζεί θαη
αλαιπζεί φρη κφλν απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο
(ΟΟΑ 1991,1992) αιιά θαη απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο πνπ κειέηεζαλ ηελ
εκθάληζε ηεο θξίζεο ζε μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο θξαηψλ ,φπσο ε Ννξβεγία (Κaen
and Michelson, 1993) θαη ε Βξαδηιία (Karafiath, Myatt, Smith, 1991)
Δάλ είηε ζεσξεηηθά είηε εκπεηξηθά ε παξαδνρή γηα ηελ αλσηεξφηεηα ησλ
κεραληζκψλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο κπνξεί λα απνδείμεη φηη ζηεξίδεηαη ζε έγθπξε
ινγηθή θαη αιάλζαζηεο πξνυπνζέζεηο, ηφηε νη αιιαγέο ηεο απνξχζκηζεο ζε έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζπλέπεηεο πνπ δελ κπνξνχλ
λα πξνβιεθζνχλ. Σα δχν ζεσξήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα έμη επηρεηξήκαηα
ππνζηεξίδνληαη επίζεο απφ δπν ζεσξίεο :
 ηελ Τπφζεζε Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ, θαη

12

. Δίλαη θαη απηφ έλα floater ην επηηφθην ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζε έλα πνζνζηφ επί ελφο δείθηε
ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο π.ρ +1% επί ηνπ Libor. Δάλ ν δείθηεο κεησζεί ηελ εκεξνκελία
αλαπξνζαξκνγήο ηνπ επηηνθίνπ, κεηψλεηαη θαη ην επηηφθην θαη ην αληίζηξνθν. Σππηθά, έλα FRN έρεη
ιήμε γχξσ ζηα πέληε έηε. αλ επηηφθην αλαθνξάο, εθηφο απφ ην ηξίκελν ή εμάκελν Libor,
πηνζεηείηαη ε απφδνζε ηνπ εληφθνπ γξακκαηίνπ ηνπ δεκνζίνπ ή ην prime rate ηνπ επηηνθίνπ ηεο
FED.
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 ηελ Αληηπξνζσπεπηηθή Θεσξία
Δάλ θακία ζεσξία δελ ηζρχεη, έλα ζνβαξφ ελδερφκελν είλαη δπλαηφλ λα ηζρχζεη γηα
ηελ ξχζκηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, λα δηαζθαιίζνπκε φηη ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζαλ
εμνπζηνδνηεκέλνη ειεγθηέο ησλ πιεξνθνξηψλ, ειέγρνληαο ζρνιαζηηθά ηα δάλεηα,
φηαλ κάιηζηα βξηζθφκαζηε ζε ζπλζήθεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο.
Σα επηρεηξήκαηα θαη νη ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ξχζκηζε έρνπλ επεθηαζεί ψζηε
λα ζπκπεξηιάβνπλ ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

ηδξπκάησλ, θαζψο ε

απνξχζκηζε

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

έρεη

νδεγήζεη

ζηελ

αλάπηπμε

ησλ

ζπγθξνηεκάησλ (conglomerate)13.Οη παξαδνζηαθέο ηκεκαηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
αγνξέο θαη πξντφληα έρνπλ ζπγρσλεπηεί, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ ηψξα λα παξέρνπλ
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα εθηεινχληαη απφ απηφλνκνπο νξγαληζκνχο, πνπ φκσο
δελ ζα παξέρνπλ εγγπήζεηο.
2.3.5.1 Οη ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζην
ηξαπεδηθό ζύζηεκα
Σα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα είλαη επηξξεπή ζε ζπζηεκηθέο θξίζεηο, νη νπνίεο
εθδειψλνληαη κε ηε κνξθή ηεο αιπζηδσηήο κεηάδνζεο πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο
ή/θαη θεξεγγπφηεηαο απφ κηα ηξάπεδα ζε άιιεο. Ζ εμάληιεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο
κηαο ηξάπεδαο θαη ε πεξηέιεπζή ηεο ζε αθεξεγγπφηεηα δελ έρεη κφλνλ αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο γηα ηνπο θαηαζέηεο θαη ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο πηζησηψλ ηεο. χκθσλα
κε ηνπο Πξνβόπνπιν θαη Καπόπνπιν (2004), κία βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα πνπ
δηαθνξνπνηεί ηελ ηξαπεδηθή αγνξά κέζα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζπλίζηαηαη ζηνλ
θίλδπλν φηη ε πεξηέιεπζε ζε αθεξεγγπφηεηα κηαο θαη κφλνλ ηξάπεδαο, σο
απνηέιεζκα ηεο ππεξβνιηθήο έθζεζήο ηεο ζηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο πνπ
αλαιακβάλεη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο θαη ζε απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζην

13

Μία εηαηξία πνπ ειέγρεη έλα αξηζκφ άιισλ εηαηξηψλ κε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πην γλσζηά είλαη ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπγθξνηήκαηα (financial conglomerates) πνπ έρνπλ ζαλ κεηξηθή εηαηξία κία ηξάπεδα θαη
ζπγαηξηθέο κία αζθαιηζηηθή εηαηξία θαη πνιιέο άιιεο ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξίεο (ρξεκαηννηθνλνκηθή
κίζζσζε, πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, ακνηβαίν θεθάιαην, επελδπηηθή θαη ρξεκαηηζηεξηαθή
εηαηξία, εηαηξία αθηλήησλ θιπ). Σα δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπγθξνηήκαηα (international financial
conglomerates) απνηεινχληαη απφ ηξάπεδεο θαη ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξίεο πνπ έρνπλ έδξα ζε πνιιά
ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα ή θξάηε κηαο επείξνπ ή ζε φιν ηνλ θφζκν.

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

60

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

ζχλνιφ ηνπ.14
χκθσλα κε ηνπο Allen and Gale (1998), Dornbusch, Park and Claessens (2000),
ε ελ ιφγσ θξίζε είλαη δπλαηφλ λα κεηαπεδήζεη ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο ιφγσ δηαθνπήο ρξεκαηνδνηήζεσο επελδχζεσλ, αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ
νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ θαη πηψζεο ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο.15 Ζ ελδερφκελε απηή
εμέιημε, ε νπνία απνηειεί αξλεηηθή εμσηεξηθφηεηα, δηθαηνινγεί ηε ξπζκηζηηθή
παξέκβαζε.16
2.3.5.2 Οη θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη ηξάπεδεο
Οη ηξάπεδεο εθηίζεληαη ζε δχν θαηεγνξίεο θηλδχλσλ:
(α) ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη ρξεκαηνπηζησηηθήο θχζεσο θίλδπλνη,
νη νπνίνη δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε δχν ππνθαηεγνξίεο:

14

Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ ηξαπεδψλ έλαληη ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ δηακεζνιαβνχλησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ είλαη απφξξνηα ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, ε νπνία επηηξέπεη
κεηαηξνπή αμηψζεσλ ρακεινχ βαζκνχ ξεπζηφηεηαο (πηζηψζεηο) ζε ππνρξεψζεηο άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο
(θαηαζέζεηο φςεσο). Ζ ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα πξνζθέξνπλ ηαπηφρξνλα απηέο ηηο δχν ππεξεζίεο
πξνζδηνξίδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ηαπηφρξνλα φκσο απνηειεί θαη ηελ πεγή
ηεο δηαξζξσηηθήο αδπλακίαο ηνπο. Οη ηξάπεδεο ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο ζην πιαίζην
δηαρείξηζεο ησλ πηζησηηθψλ ζπκβάζεσλ, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ δελ γλσξίδεη θαλείο εθηφο απφ ηνλ ίδην ηνλ
επελδπηή. Καηά ζπλέπεηα, ην θφζηνο εθρψξεζεο ησλ πηζησηηθψλ αμηψζεσλ είλαη πςειφ, δηφηη θάζε εθδνρέαο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπιιέμεη εθ λένπ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ επελδπηή. Δλ φςεη
ινηπφλ απηήο ηεο θαηάζηαζεο νη ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο έρνπλ ρακειφ βαζκφ ξεπζηφηεηαο θαη αηειή
δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα. Ζ έιιεηςε ζπλεπψο κηαο δεπηεξνγελνχο αγνξάο, ε νπνία επί δηαξθνχο βάζεο λα
αληαλαθιά ηελ αγνξαία αμία ηνπο, έρεη δχν ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο:
(α) Ζ πξψηε ζπλέπεηα ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ησλ θαηαζεηψλ λα επηβάιινπλ απνηειεζκαηηθή
πεηζαξρία ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Ζ ηξάπεδα, φπσο θάζε επηρείξεζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε πιεξνθνξηθή
ππεξνρή έλαληη ησλ πηζησηψλ ηεο, έρεη ινηπφλ θίλεηξν αλάιεςεο «θξπθψλ» εμαηξεηηθψλ θηλδχλσλ θαηά
ηελ επέλδπζε ησλ πφξσλ πνπ ηεο έρνπλ παξαρσξεζεί, ρσξίο λα θηλδπλεχεη λα ηηκσξεζεί γηα ηηο επηινγέο
ηεο κε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο πςειφηεξσλ επηηνθίσλ πνπ λα αληαλαθινχλ ηελ κεγαιχηεξε
επηθηλδπλφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ραξηνθπιαθίνπ.
(β) Ζ δεχηεξε ζπλέπεηα ηεο αηεινχο δηαπξαγκαηεπζηκφηεηαο ησλ ρνξεγήζεσλ είλαη ε δηαξζξσηηθή
ξνπή ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζεκαληηθφο αξηζκφο
θαηαζεηψλ αλαιάβνπλ ηαπηφρξνλα ηηο θαηαζέζεηο ηνπο, κηα ηξάπεδα ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα
αληαπνθξηζεί, πξνβαίλνληαο ζε άκεζε ξεπζηνπνίεζε ησλ αμηψζεψλ ηεο ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία,
ζηελ νπνία, πξνζθεχγνληαο, ζα κπνξνχζε λα εηζπξάμεη ηελ αγνξαία ηνπο ηηκή.
Βιέπε ζρεηηθά, , Πξνβόπνπιν θαη Καπόπνπιν (2004), ζει. 94-95, κε πεξαηηέξσ βηβιηνγξαθηθέο
αλαθνξέο.
15

Γηα κηα επηζθφπεζε ηεο ζεσξίαο αλαθνξηθά κε ηηο ζπζηεκηθέο θξίζεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη
ηνπο δηαχινπο κεηάδνζήο ηνπο, βιέπε ελδεηθηηθά Saunders (1987), Calomiris and Gorton (1990),
Allen and Gale (1998), Dornbusch, Park and Claessens (2000). Αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξηθή
ζεκειίσζε, βιέπε Caprio and Klingebiel (1996).
16

Γηα ηελ έλλνηα θαη ηηο κνξθέο «αζηνρίαο ηεο αγνξάο», βιέπε Spulber (1989).
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 ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηνπο νπνίνπο
πξνβαίλνπλ νη ηξάπεδεο, φπνπ εληάζζνληαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν
θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, θαη ν θίλδπλνο εηζνδήκαηνο επηηνθίνπ, θαη
 ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο
(β) ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζεηαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, ζηελ έλλνηα ηνπ
νπνίνπ εληάζζεηαη θαη ν λνκηθφο θίλδπλνο .17
2.3.5.3 Ο Ρόινο ησλ Σξαπεδώλ ζην Υξεκαηννηθνλνκηθό ύζηεκα θαη ε
Αζύκκεηξε Πιεξνθόξεζε
Έρνπλ δηαηππσζεί
ηδξπκάησλ

επηρεηξήκαηα γηα ηελ ξχζκηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

ζρεηηθά

κε

ηνλ

ξφιν

ηνπο

ζε

κηα

νηθνλνκία

θαη

ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθάζηνηε θπβεξλεηηθψλ ζηφρσλ. Απηέο νη παξαδνρέο
εθηείλνληαη απφ ηα εμήο :
χκθσλα κε ηνλ Sinkey, (1992) „‟ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα είλαη αζθαιείο
ζεκαηνθύιαθεο‟‟ , πξνβάιινληαο έηζη ηελ εγγπεκέλε θαη αζθαιή θαηάζεζε ηνπ
πινχηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαδνρή έρεη ζρέζε κε ηνλ θπβεξλεηηθφ ζηφρν ηεο
αζθάιεηαο κε φξνπο θαηαζεηψλ θαη ηελ πξνζηαζία επελδπηψλ θαη θαηαλαισηψλ. Οη
ζηφρνη κπνξνχλ λα πξνσζεζνχλ εμαζθαιίδνληαο φηη νη ηξάπεδεο ζα αζθνχλ κηα
πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ κε ηξφπν ζπλεηφ.
χκθσλα κε ηελ BIS,(1992) „‟ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα θαηαλέκνπλ ηελ
πίζησζε θαη από εθεί ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ απαηηεί έιεγρν.‟‟ Απηφ κπνξεί λα
επηδξάζεη ζηνπο θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, έηζη

ψζηε ηα

δάλεηα λα

θαηεπζχλνληαη ζε βέβαηεο πεξηνρέο ηεο νηθνλνκίαο. Απηέο νη παξαδνρέο έρνπλ
ζρέζε κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ ζχλζεζε θαη ζηελ δνκή
ησλ αγνξψλ, έηζη ψζηε νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ επεξεάδνπλ
ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ εμαζθαιίδνληαη κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν. Απηφ κπνξεί
πεξαηηέξσ λα πξνζδηνξηζζεί κε φξνπο είηε απνηειεζκαηηθήο θαηαλνκήο πνπ είλαη ε
επέθηαζε κε ηελ νπνία ην ζχζηεκα λα θαηεπζχλεη ηηο θαηαζέζεηο ζηελ πςειφηεξε

Γηα ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ, βιέπε, αληί άιισλ, ηηο νηθείεο (αλά θίλδπλν) εθζέζεηο ηεο
Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (Basel Committee on Banking Supervision, ζηελ αθφινπζε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.bis.org/bcbs/publ.
17
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απφδνζε (yield18) ησλ επελδχζεσλ, είηε κε φξνπο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθόηεηαο.
Απηή απνηειεί ηελ επέθηαζε κε ηελ νπνία ην θφζηνο ησλ πφξσλ ειαρηζηνπνηείηαη
γηα θάζε δεδνκέλν επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη. Μηα ηειεπηαία πεξίπησζε
είλαη ε δπλακηθή απνδνηηθφηεηα

δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα

πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο, λα δεκηνπξγεί θαηλνηνκίεο
ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη λα απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα (Campbell
Committee,1981).
Οη Bentson θαη Kaufman,(1986) ππνζηεξίδνπλ φηη „‟ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ηδξύκαηα δηα κέζνπ ησλ δηπιώλ ιεηηνπξγηώλ, ηεο πξνώζεζεο ησλ θαηαζέζεσλ, ησλ
επελδύζεσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο, είλαη δπλαηόλ λα εκθαλίζνπλ αζηάζεηα ζην
ρξεκαηννηθνλνκηθό ζύζηεκα θαη λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα‟‟.
Απηφ

ζπλδέεηαη κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο ζηαζεξφηεηαο, θαη ηελ

κηθξφηεξε δπλαηή δηαηαξαρή πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηνλ ξφιν ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ξνή ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ.
Ζ

Αληηπξνζσπεπηηθή Θεσξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηθαηνινγεί ηνπο

θπβεξλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο αζθάιεηαο, φπνπ ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε απαηηείηαη
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκφζησλ θαηαζέζεσλ φηαλ απηέο απεηινχληαη απφ ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ (Stieglitz,1989). Παξφκνηεο
ζεσξίεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ (Davis and Harper,1991) εμεγνχλ γηαηί νη
ξπζκηζηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ βέβαηνπ ξίζθνπ, φπσο
νη πεξηπηψζεηο ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο πίζησζεο πνπ νθείινληαη ζηελ επίδξαζε
ηεο θαθνδηαρείξεζεο κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Σειηθά νη ζεσξίεο, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ηξάπεδεο
σο εμνπζηνδνηεκέλνη ειεγθηέο θαη ξπζκηζηέο ελεξγψληαο σο ελδηάκεζνη κεηαμχ ησλ
απνηακηεπηψλ θαη ησλ δαλεηδφκελσλ, ζπλδπάδνληαη κε ηηο ζεσξίεο ηεο αζχκκεηξεο
πιεξνθφξεζεο (Stieglitz θαη Weiss, 1981)[Credit Rationing in Markets with
Imperfect Information. ‗The American Economic Review, Volume 71, Issue 3] θαη
κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ πσο ε απνηπρία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ λα

18

Yield = απφδνζε. Ζ εηήζηα απφδνζε ελφο ρξενγξάθνπ ή κηαο επέλδπζεο γεληθφηεξα ε νπνία απνηππψλεηαη ζαλ πνζνζηφ
επί ηνηο εθαηφ θαη εθθξάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ δεκηνπξγεί θαη ηνπ επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ. Μπνξεί λα
απεηθνλίδεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο φπσο α) ζαλ νλνκαζηηθή απφδνζε (nominal yield). Δίλαη ην πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ έλα
νκφινγν ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο δηαηξνχκελν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ νκνιφγνπ θαη εθθξαδφκελν ζαλ πνζνζηφ επί ηνηο
εθαηφ β) ηξέρνπζα απφδνζε (current yield). Δίλαη ην εηήζην επηηφθην πνπ πιεξψλεηαη απφ ην νκφινγν, εθθξαδφκελν ζαλ
πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ηεο ηξέρνπζαο αγνξαίαο ηηκήο ηνπ γ) απφδνζε ζηε ιήμε (yield to maturity),
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ειέγμνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ
ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ζ αλάιπζε ησλ Stieglitz θαη Weiss (1981) ππνγξακκίδεη νξηζκέλα ελδηαθέξνληα
ζεκεία :
Αξρηθά, ε ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα επηιέγνπλ ηνπο δαλεηνιήπηεο κεηά απφ
ιεπηνκεξή έιεγρν, φζνλ αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηηο εκπξάγκαηεο δηαζθαιίζεηο θαη
ηελ ζπλεπή απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ, απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο
δπλακηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
Γεχηεξνλ, γηα λα κπνξνχλ νη ρξεκαηνπηζησηηθνί δηακεζνιαβεηέο λα πινπνηήζνπλ
απηνχο ηνπο ζηφρνπο απνηειεζκαηηθά, ζα πξέπεη κηα νηθνλνκία λα έρεη έλα ηζρπξφ
λνκηθφ θαζεζηψο ,ην νπνίν ζα θαζνξίδεη επαξθψο δηθαηψκαηα θαη ζα ζέηεη πξφηππα
γηα ηελ δηακφξθσζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα αιεζηλά
θαη πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα
κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα.
Ζ δνκή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα παίμεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο πνπ αλέξρνληαη απφ ηελ αζχκκεηξε
πιεξνθφξεζε.
Γηα παξάδεηγκα νη Stieglitz θαη Weiss, (1981) πξνηηκνχλ έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα
φπνπ νη εκπιεθφκελνη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε λα έρνπλ έλα ελεξγφ ξφιν ζηελ
εζσηεξηθή

δηνίθεζε

ηεο

επηρείξεζεο,

εληζρχνληαο

ηνλ

ξφιν

ησλ

ρξεκαηνπηζησηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ σο εμνπζηνδνηεκέλνη ειεγθηέο.
Παξαζέηνληαο απηά ηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ ξχζκηζε, ζπλδένπκε ηνπο
θπβεξλεηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο αηνκηθέο ζεσξίεο γηα λα εμεγήζνπκε ηνλ ξφιν ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ ζε κηα νηθνλνκία θαη λα εξεπλήζνπκε ηηο γεληθέο
ζεσξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ξχζκηζε.
2.3.5.4 Μηθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία
Γηα ηελ πξφιεςε ηεο έθζεζεο ησλ ηξαπεδψλ ζε αθεξεγγπφηεηα πηνζεηνχληαη
θαλφλεο κηθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο κε αληηθείκελν ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
επαηζζεζίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ηφζν ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ
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ρξεκαηνπηζησηηθήο θχζεο θηλδχλσλ φζν θαη ησλ ππνινίπσλ θηλδχλσλ ζηνπο
νπνίνπο εθηίζεληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο.19 Με ηελ ελ ιφγσ επνπηεία
επηδηψθεηαη ζπλεπψο ν πεξηνξηζκφο ηεο έθζεζεο ησλ ηξαπεδψλ είηε ζε
αθεξεγγπφηεηα είηε ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο (ζηνλ νπνίν είλαη δηαξζξσηηθά
επηξξεπείο):


ηφζν κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη

κε θχζεο θηλδχλνπο,


φζν θαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα απνξξνθνχλ δεκίεο ζε

πεξίπησζε επέιεπζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ (κε ηελ θαζηέξσζε θαλφλσλ ζρεηηθά
κε ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα).
Σν ζχλνιν ησλ κέηξσλ κηθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο απνβιέπεη ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνλ
έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ επηβαιιφκελσλ θαλφλσλ κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο
έθζεζήο ηεο ζε εμαηξεηηθφ, κε δηαρεηξίζηκν, επίπεδν θηλδχλσλ θαη ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο απνξξνθήζεσο ελδερφκελσλ δεκηψλ. Σα θπξηφηεξα
κέηξα κηθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο είλαη:
 ε επηβνιή ζπληειεζηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα θάιπςε ησλ ηξαπεδψλ
έλαληη ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη κε ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο,
 ε επηβνιή θαλφλσλ δηαθνξνπνηήζεσο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (θαλφλεο γηα ηα
θαινχκελα «κεγάια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα»),
 ε επηβνιή ζπληειεζηψλ ξεπζηφηεηαο,
 ε επηβνιή θαλφλσλ αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
κνλάδσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαη

19

Σα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε ίδηα ε ηξάπεδα ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηεο θαη νη θαλφλεο βάζεη ησλ νπνίσλ αζθείηαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ν πξνιεπηηθφο
έιεγρνο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ έρνπλ ηνλ ίδην αληηθεηκεληθφ ζηφρν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ απνηξνπή
έθζεζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζε αθεξεγγπφηεηα. Οη δηάθνξεο ινηπφλ κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζηνρεχνπλ φπσο θαη ηα κέηξα
πξνιεπηηθήο επνπηείαο ηφζν ζηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ έθζεζεο ηεο ηξάπεδαο ζε θάζε επηκέξνπο θίλδπλν
αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ, φζν θαη ζε αχμεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα αληηκεησπίδεη δεκηέο
ζηελ πεξίπησζε επέιεπζήο ηνπο.
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 ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ αλαθνξηθά κε ηηο εηδηθέο ζπκκεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ
ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, θπξίσο εθηφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
2.3.5.5 Μαθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία
Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο επνπηείαο, ε αλαγθαηφηεηα ηνπ νπνίνπ έρεη αλαδεηρζεί
θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, είλαη ε καθξν-πξνιεπηηθή
επνπηεία. Χο ηέηνηα λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ
ηηο αξκφδηεο πξνο απηφ αξρέο κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ ζε ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο, νη
νπνίνη απνξξένπλ απφ παξάγνληεο πνπ δελ αθνξνχλ κεκνλσκέλνπο θνξείο
παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ή κεκνλσκέλεο αγνξέο, αιιά έρνπλ
γεληθφηεξν ραξαθηήξα.20
Σν ζηίγκα ηεο δηαζχλδεζεο αλάκεζα ζηηο δχν ελ ιφγσ δηαζηάζεηο ηεο επνπηείαο
δίλεηαη ζηελ παξάγξαθν148 ηεο πξφζθαηεο (2009) Έθζεζεο de Larosière γηα ηελ
πξνιεπηηθή επνπηεία ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα:21“Η Μαθξν-πξνιεπηηθή
επνπηεία δελ κπνξεί λα έρεη λόεκα αλ δελ κπνξεί κε θάπνην ηξόπν λα επεξεάδεη
ηελ επνπηεία ζε κηθξννηθνλνκηθό επίπεδν.Δλώ ε κηθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία δελ
κπνξεί λα δηαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξόηεηα ρσξίο
λα ιακβάλεη επαξθώο ππόςε ηηο εμειίμεηο ζε επίπεδν καθξνπξνιεπηηθήο”
2.4

Αλαζθόπεζε

Δκπεηξηθήο

Βηβιηνγξαθίαο

Ζ πθηζηάκελε δνκή ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο ζχκθσλα κε ηνλ Erlend
Walter Nieηr, (2009) [Financial Stability Frameworks and the Role of Central Banks ,
IMF Seminar at 2009 Spring Meetings ] δηαθξίλεηαη ζε δχν ππνδείγκαηα, ζην εληαίν
νινθιεξσκέλν ξπζκηζηηθόρρππόδεηγκαρρθαηρρζηνρρππόδεηγκαρρδίδπκσλρρθνξπθώλ.
Α) Σν εληαίο οιοθιερωκέλο ρσζκηζηηθό σπόδεηγκα θαζηεξψζεθε ζε πνιιέο ρψξεο
ζε απάληεζε ησλ αιιαγψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Μέρξη ηα κέζα ηεο

20

Βιέπε ζρεηηθά Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2009).

21

The High-Level Group on Financial Supervision in the EU, Chaired by Jacques de
Larosière, Report, Brussels, 25 February 2009 (δηαζέζηκε ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/statement_
20090225_en.pdf).
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δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ είρε νξγαλψζεη ηελ

ξπζκηζηηθή θαη επνπηηθή ηεο ιεηηνπξγία ζε επίπεδν ζεζκηθνχ ηδξχκαηνο. Ξερσξηζηέο
αδεηνδνηήζεηο

θαη ξπζκηζηηθά θαζεζηψηα ήηαλ ζε ηζρχ γηα ηηο ηξάπεδεο, ηηο

αζθάιεηεο, ηηο θηλεηέο αμίεο, κε ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο λα παίδνπλ ην ξφιν ηνπ
ξπζκηζηή ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ππήξμε κηα ψζεζε
ζε πνιιέο ρψξεο, λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα ελνπνηήζνπλ ηελ ξπζκηζηηθή δνκή ηνπο
ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ξπζκηζηηθή δηαδηθαζία ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηνπο. Με απνηέιεζκα 30 ρψξεο λα κεηαθηλεζνχλ πξνο έλα
εληαίν νινθιεξσκέλν ξπζκηζηηθό ππόδεηγκα. Όηαλ ην ππφδεηγκα εηζήρζε ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην ην 1997 ν ξπζκφο πηνζέηεζεο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο επηηαρχλζεθε. Όπσο
επηζεκαίλνπλ νη Herring θαη Carmassi ,(2007) ν ξφινο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζίιεηνπ σο
έλα ζεκαληηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ θέληξν, ελζαξξχλεη ηηο ξπζκηζηηθέο θαη επνπηηθέο
πξσηνβνπιίεο θαη ζε άιιεο ρψξεο. Σν ππφδεηγκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
 νινθιεξσκέλν ξπζκηζηηθφ πιαίζην: ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ξπζκηζηηθφ
πιαίζην ηεο αγνξάο θηλεηψλ αμηψλ, ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαη ακνηβαίσλ
θεθαιαίσλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ.
 Ζ θεληξηθή ηξάπεδα θαη ε αζθνχκελε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαζψο επίζεο νη
ιεηηνπξγίεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ,είλαη μερσξηζηέο απφ ην
νινθιεξσκέλν ξπζκηζηηθφ πιαίζην.Τπάξρεη βέβαηα έλα κλεκφζην ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ.
Σν εληαίν νινθιεξσκέλν ξπζκηζηηθό ππόδεηγκα (SIR Single Integrated Regulator
model) ή ζηελέο παξαιιαγέο ηνπ, έρνπλ πηνζεηεζεί απφ έλαλ αξηζκφ θξαηψλ,
πεξηιακβάλνληαο ηελ Ννξβεγία (1985),

Γαλία (1988), νπεδία (1991), Διβεηία

(1993), Ζλσκέλν Βαζίιεην (1997), Κνξέα (1999), Ηαπσλία (2000), Οπγγαξία (2000),
Λεηνλία (2001), Απζηξία (2002), Γεξκαλία (2002), Φηλιαλδία (2003), Νηνπκπάη
(2003), Βέιγην (2004), θαη Πνισλία (2008). Δπηπιένλ, ν Καλαδάο (1987) πηνζέηεζε
έλα κεξηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη κφλν ηελ ηξαπεδηθή θαη αζθαιηζηηθή
ξχζκηζε θαη δηαηεξεί μερσξηζηφ ξπζκηζηή γηα ηηο θηλεηέο αμίεο. Σν Μεμηθφ (1999)
αληίζηνηρα θαιχπηεη κε μερσξηζηφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ηηο
θηλεηέο αμίεο, αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηηο αζθάιεηεο. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ
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ππνδείγκαηνο SIR είλαη φηη απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε επνπηεία γηα φια ηα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.
Όπσο παξαηεξεί ν Briault (2002), «ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ε FSA έρεη επσθειεζεί
απφ νηθνλνκίεο θιίκαθνο. Μηα ελνπνηεκέλε δηαρεηξηζηηθή δνκή, θαη κηα ελνπνηεκέλε
πξνζέγγηζε γηα ηελ ηππηθή ξχζκηζε πνπ αθνξά ζηελ επίβιεςε, θαη αδεηνδφηεζε
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, θαη ζην νηθνλνκηθφ έγθιεκα ».
Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ εληαίνπ

νινθιεξσκέλνπ

ξπζκηζηηθνχ

ππνδείγκαηνο,

αλαθέξνληαη ζηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο αλάγθεο ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο (ηξάπεδεο, αζθάιεηεο,
θαη θηλεηέο αμίεο), θάηη ην νπνίν απνδεηθλχεηαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Σν θχξην
πιενλέθηεκα ηνπ εληαίνπ νινθιεξσκέλνπ ξπζκηζηηθνχ ππνδείγκαηνο είλαη φηη
ππάξρεη έλα εληαίν ζεκείν ξπζκηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο,
πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο εηαηξείεο κε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ κπνξεί λα

εμνηθνλνκήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ζεκαληηθφ κέξνο απφ ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο. Σν
ζπγθεθξηκέλν ξπζκηζηηθφ ππφδεηγκα επίζεο ζπλδπάδεη δπν ζεκαληηθά εξγαιεία, ηελ
πξνιεπηηθή ξχζκηζε θαη ηνπο θαλφλεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Ζ

ηάζε

γηα

ηε

δεκηνπξγία

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

νκίισλ

κε

εηεξνγελείο

δξαζηεξηφηεηεο (conglomerates) κπνξεί λα απμήζεη ηηο επθαηξίεο γηα αλάιεςε
θηλδχλνπ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. ε απάληεζε ησλ πξνθιήζεσλ απηψλ,
θάπνηνη ζρνιηαζηέο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ακθηζβήηεζαλ ηελ «Πξάμε
Gramm-Leach-Bliley 1999». Ζ Πξάμε απηή κεηαθίλεζε ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ
εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, πνπ είρε εηζαρζεί κε ηελ Πξάμε ηνπ 1933
Glass-Steagall, σο απάληεζε ζηελ κεγάιε χθεζε ησλ Ζ.Π.Α. ηνπ 1929. χκθσλα κε
ηνλ Turner (2009) ππάξρεη κηα ελεξγή ζπδήηεζε φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα
δεκηνπξγίαο λέσλ ζπλφξσλ κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, θάηη πνπ
απνηειεί κηα θαηάιιειε απάληεζε ζηελ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε.
Παξά ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο (SIR), ηα καζήκαηα πνπ
αλαδχνληαη απφ ηελ θξίζε έρνπλ αλαδείμεη

νξηζκέλεο δπλεηηθέο αδπλακίεο

ζην

πξνζθήλην. O Kermes (2003) θαη νη Herring θαη Carmassi (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη
νη θαλφλεο ξπζκηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν νξαηέο δεκνζίσο
θαη πνιηηηθά νξζέο απφ ηελ πξνιεπηηθή ξχζκηζε θαη ηείλνπλ λα θαηαλαιψλνπλ
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πεξηζζφηεξν απφ αλαινγηθφ κεξίδην ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ ελνπνίεζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο ηαθηηθήο ηνπ επηβιέπνληα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο θξίζεο
έγηλαλ νξαηά ζηνηρεία επηηπρψλ

θαη κε

πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο θαλφλσλ

ξπζκηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε πεξίπησζε ηεο « απάηεο Madoff ».
Β) Σν ππόδεηγκα δίδπκσλ θνξπθώλ απνηειεί έλα ελαιιαθηηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν
ιακβάλεη ππφςε ηνπ απηέο ηηο πξνθιήζεηο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα ζεκειηαθά
πιενλεθηήκαηα εληαίνπ νινθιεξσκέλνπ ξπζκηζηηθνχ κνληέινπ. Όπσο θαη ζην
ππφδεηγκα SIR, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή θαηαθεξκαηηζκέλε δνκή, ππάξρνπλ
κφλν δχν δνκέο, έλαο ξπζκηζηήο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη έλαο ξπζκηζηήο
ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ν νπνίνο ελζσκαηψζεθε αξγφηεξα κε ηελ Κεληξηθή ηξάπεδα.
 Ο ξπζκηζηήο ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ, ν νπνίνο
πξνιεπηηθήο ξχζκηζεο

αλέιαβε ηελ επζχλε

ηεο

φισλ ησλ ελ δπλάκεη ζπζηεκηθψλ ηδξπκάησλ, θαη ηελ

επίβιεςε ησλ ζπζηεκηθά-ζεκαληηθψλ πιεξσκψλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο.
Απηέο νη ιεηηνπξγίεο εθρσξήζεθαλ ζηελ Κεληξηθή ηξάπεδα.
 Ο ξπζκηζηήο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ν νπνίνο αλέιαβε ηελ ξχζκηζε
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά κήθνο φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ ηξαπεδψλ, ησλ αζθαιεηψλ, θαη ησλ
ππεξεζηψλ

αμηνγξάθσλ,

ζπκπεξηιακβάλνληαο

επίζεο

ηελ

ξχζκηζε

ησλ

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιηαληθήο.
Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο πνπ αληαλαθινχλ ζε κεγάιν
βαζκφ ην δπλεηηθφ θφζηνο ηνπ εληαίνπ

νινθιεξσκέλνπ

ξπζκηζηηθνχ

ππνδείγκαηνο, είλαη ηα αθφινπζα:
 Πξψηνλ, θάζε ππεξεζία εζηηάδεηαη ζε έλα κφλν αληηθείκελν, ηελ κείσζε ηνπ
ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ αθελφο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ησλ
θαηαλαισηψλ αθεηέξνπ.
 Γεχηεξνλ,

ε

πξνζέγγηζε

ησλ

δίδπκσλ

θνξπθψλ

ζπλεηζθέξεη

ζε

κηα

ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε ησλ καθξν-πξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο,

ζηελ

πάηαμε

ηεο

ζπγθέληξσζεο

ησλ

ρξεκαηνπηζησηηθψλ

αληζνξξνπηψλ.
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 Σξίηνλ, κε ζεβαζκφ ζηελ επνπηεία θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζεκαληηθά ζπζηεκηθά
ηδξπκάησλ, λα κεησζνχλ νη ελδερφκελεο ζεζκηθέο ηξηβέο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ
θαη λα ππάξμεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ηνπο.
 Σέηαξηνλ, ην ππόδεηγκα δίδπκσλ θνξπθώλ είλαη δπλαηφλ λα ελζαξξχλεη ηελ
πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε,

ε νπνία βνεζά ζηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ ζπζηεκηθνχ

θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε αλεπαξθψλ πιεξσκψλ, θαη αλεπαξθψλ
ζπζηεκάησλ εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ.
 Πέκπηνλ, ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα δηαζθαιίδεη φηη ε πθηζηάκελε Κεληξηθή
ηξάπεδα σζεί ηελ κείσζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη επηδηψθεη ηελ επίηεπμε
ηνπ αληηθεηκεληθνχ ηεο ζηφρνπ δηα κέζνπ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο.
Σα ελδερφκελα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ππφ εμέηαζε ππνδείγκαηνο πεξηιακβάλεη ηα
πηζαλά θφζηε πνπ πξνθχςνπλ απφ ηνλ δηεπξπκέλν ξφιν ησλ Κεληξηθψλ ηξαπεδψλ
ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε. Απηά ηα θφζηε αλαθέξνληαη ζηελ επηβάξπλζε πνπ
ζα δερηεί ε Κεληξηθή ηξάπεδα, ιφγσ αχμεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. Μηα άιιε
δπλεηηθή αδπλακία ζεσξείηαη ην φηη ν θνξέαο πνπ παξέρεη ρξεκαηνπηζησηηθέο
ππεξεζίεο ζε ζπζηεκηθά - ζεκαληηθά ηδξχκαηα, ζα έρεη δχν δεηήκαηα ξπζκηζηηθήο
επαθήο θαη φρη έλα.
Οη Herring θαη Carmassi (2007) αλαγλσξίδνπλ δχν εθδνρέο, ε κηα εθ ησλ νπνίσλ
πξνζεγγίδεη ην ππφδεηγκα πνπ πεξηγξάςακε. Ζ άιιε εθδνρή πηνζεηήζεθε ζηελ
Απζηξαιία, φπνπ ν κηθξφ-πξνιεπηηθφο επφπηεο, ε Απζηξαιηαλή Δπνπηηθή
Ρπζκηζηηθή Αξρή ηνπνζεηείηαη εθηφο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζηελ νπνία
παξακέλεη ην Μάθξν-πξνιεπηηθφ αληηθείκελν. Τπάξρεη θαη άιιε αλεμάξηεηε αξρή,
ε Απζηξαιηαλή Δπηηξνπή Αμηνγξάθσλ θαη Δπελδχζεσλ, ε νπνία παξαθνινπζεί ηελ
πινπνίεζε ησλ Καλφλσλ επηρεηξεκαηηθήο

θαη ξπζκηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηαμηλφκεζε πνπ αλαπηχρζεθε, απηφ ην ππφδεηγκα νξζψο
ραξαθηεξίδεηαη σο έλα « πβξηδηθφ » ππφδεηγκα κεηαμχ ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ ( ηνπ
SIR θαη ηνπ ππνδείγκαηνο δίδπκσλ θνξπθψλ). Σν πβξηδηθφ ππφδεηγκα πξνηάζεθε
απφ ηνπο Boudoukh, Richardson θαη Whitelaw (1998).

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

70

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

Γ) Τβξηδηθά ππνδείγκαηα
Σν βέιηηζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα εμεηδηθεπηεί ζε θάζε ρψξα θαη είλαη
αλαγθαίν λα ιακβάλεη ππφςε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ. Έλαο παξάγνληαο είλαη ην
επίπεδν ρξεκαηνπηζησηηθήο αλάπηπμεο θαη ε πξνζδνθψκελε εμέιημε ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Έλαο

άιινο

είλαη ε δηαλνκή ησλ πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, κέζα ζε θάζε ηνκέα, ηξαπεδηθφ,
αζθάιεηεο θαη αμηφγξαθα. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε χπαξμε κεγάισλ θπβεξλεηηθψλ
θνξέσλ δεκηνπξγεί επηπξφζζεηεο πξνθιήζεηο. Μηα ηξίηε επηζήκαλζε αθνξά ζηνλ
βαζκφ ζπζζψξεπζεο θαηά κήθνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ γξακκψλ. χκθσλα κε ηνλ
Erlend Walter Nieηr, (2009) φπνπ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ
ιίγα αιιά κεγάια ζε νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ζχλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα
ηα νπνία δηαζρίδνπλ ηα ιεηηνπξγηθά φξηα (ηξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο)
φπσο ζηελ Οιιαλδία, έρεη λφεκα γηα ηελ Κεληξηθή ηξάπεδα λα γίλεηαη ν
πξνιεπηηθφο ξπζκηζηήο φισλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Απηφ
δηφηη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ν επηδησθφκελνο
ζηφρνο δελ έρεη λφεκα λα ππάξρνπλ ρσξηζηνί πξνιεπηηθνί θνξείο εθηφο ηεο
Κεληξηθήο ηξάπεδαο.
Γηαθνξεηηθά ππνδείγκαηα ξχζκηζεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαηά
θαηξνχο, έζησ θαη αλ φια έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο. Οξηζκέλα ππνδείγκαηα είλαη
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά απφ άιια, φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο.
Γηα λα επηβάινπκε θάπνηα αιιαγή ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο ή ζε θάπνηνλ ηνκέα ηνπ, είλαη αλαγθαίν λα θαηαλνήζνπκε ηα αθξηβή
ζπζηαηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο, θαη ζπλεπψο πνηα

ζηνηρεία ηνπ πξέπεη λα

ηξνπνπνηήζνπκε.
Οη Jones D. θαη Mingo J. (1998), [''Industry Practices in Credit Risk Modelling and
Internal Capital Allocations: Implications for a Models-Based Regulatory Capital
Standard '', Federal Reserve Bank New York, Economic Policy Review 1998]
ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ξπζκηζηηθά ππνδείγκαηα δηαθξίλνληαη αξρηθά ζε δχν κεγάιεο
θαηεγνξίεο, ηα ζπγθεληξσηηθά θαη ηα δηαξζξσηηθά. Σα δε δηαξζξσηηθά ππνδείγκαηα
δηαθξίλνληαη ζε ππνδείγκαηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζε ππνδείγκαηα θηλδχλνπ
αγνξάο, θαη ζε ππνδείγκαηα ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ.

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

71

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

Οη Hirtle, Levonian, Saindenberg, Walter, θαη Wright, (2001), [''Using Credit
Risk Models for Regulatory Capital: Issues and Options'', Federal Reserve Bank
New York, Economic Policy Review 2001] ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ξπζκηζηηθά
πξφηππα (standards) ζηεξίρζεθαλ ζηα εζσηεξηθά κνληέια πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
(internal-model, IM),ηα νπνία παξέρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηηο ηξάπεδεο
θαη ηνπο επφπηεο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο ζέζπηζεο πξνηχπσλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
Ο Alessandrini, (2010), [''Financial Integration in the Four Basins: A Quantitative
Comparison'',University of Modena and Reggio Emilia,Italy, MPRA paper
No26080] ζηε κειέηε ηνπ δηεξεπλά ηηο δηαθνξέο θαη ηηο αζπκκεηξίεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο

ηεο

ξχζκηζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ρψξεο ηεζζάξσλ (4)

πεξηνρψλ, ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο, ηεο Καζπίαο, ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο
Μεζνγείνπ.
2.4.1 Πξνιεπηηθά Δπνπηηθά πζηήκαηα
Οη Grabosky
Strategies

θαη Braithwaite (1986) [―Of Manners Gentle: Enforcement
of

Australian

Business

Regulatory

Agencies‖

Melbourne , Oxford University Press ] εθηηκνχλ ηνπο ππάξρνληεο ηχπνπο επηβνιήο
ζαλ ππξακίδεο πνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη ελέξγεηεο επηβνιήο θαζίζηαληαη
πεξηνξηζηηθέο θαη ζεσξνχλ ηηο κνξθέο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο αλαγθαίεο, ψζηε λα
ελδπλακψζνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ξπζκηζηηθνχο ζηφρνπο. Οη Grabosky
θαη

Brathwaite

αλαγλσξίδνπλ

επηά

δηαθνξεηηθνχο

ηχπνπο

ξπζκηζηηθήο

παξέκβαζεο, νη νπνίνη θαινχληαη ΄΄ηξφπνη επηβνιήο‘‘ θαη ην εχξνο ηνπο εθηείλεηαη
απφ αδχλαηνη έσο ηζρπξνί .ηεξίδνληαη ζε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε ,κηα ηερληθή
κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ ηξηάληα ελλέα κεηαβιεηέο, κε ζθνπφ λα
απνκνλσζνχλ ελλέα παξάγνληεο:
 ηηο δηαζέζηκεο πεγέο απφ ηελ θπβέξλεζε,
 ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ ξπζκηζηηθή δηαδηθαζία,
 ην βαζκφ ζχκπλνηαο θαη ζπλεξγαζίαο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα,
 ην βαζκφ ζεβαζκνχ θαη ηήξεζεο ησλ λφκσλ,
 ηα ξπζκηζηηθά πξφηππα,
 ηηο ζηξαηεγηθέο δηεξεχλεζεο,
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 ηηο πξνηάζεηο πνπ εηζεγνχληαη θαη ηηο γλψκεο πνπ δηαηππψλνπλ νη αξκφδηνη
θνξείο,
 ηελ δηαηχπσζε ηπρφλ αληίζεησλ ή ερζξηθψλ πξνζεγγίζεσλ,
 ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ κνξθψλ επηδνθηκαζίαο.
Απηνί νη ελλέα παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα
αλαγλσξηζζνχλ επηά δηαθνξεηηθνί ηχπνη ‗‘ηξφπσλ επηβνιήο‘‘. Οη ‗‘ηξφπνη
επηβνιήο‘‘ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα βαζκφ επηζεηηθφηεηαο, απφ ην βαζκφ
δεκνζηφηεηαο πνπ ηνπο δίλεηαη, θαη απφ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο απνηξνπήο θαη
ηεο ηηκσξίαο σο αληίζεην κε ην ζεηηθφ θίλεηξν γηα κηα ππνδεηγκαηηθή εηαηξηθή
ζπκπεξηθνξά.
2.4.2 ύζηεκα θαηάηαμεο Ρπζκηζηηθώλ ππνδεηγκάησλ
Ζ

ππάξρνπζα

ηαμηλφκεζε

ησλ

Ρπζκηζηηθψλ

ππνδεηγκάησλ

είλαη

ππεξαπινπζηεπκέλε, φπσο ε αληίζηνηρε ηαμηλφκεζε ησλ Frenkel

θαη

Montgomery (1991), νη νπνίνη δηέθξηλαλ κφλν δπν ππνδείγκαηα, ζχκθσλα κε ηελ
έσο ηφηε ρξήζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πησρεχζεσλ θαη
ησλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ επηθξαηνχζαλ κεηαμχ ησλ

ηξαπεδψλ θαη ησλ

πειαηψλ ηνπο, αγλνψληαο ηα πξνιεπηηθά κέηξα επνπηείαο. Άιιν έλα ππφδεηγκα
δηακνξθψζεθε απφ ηνπο

Llewellyn (1996), Googhart, Hartmann, Llewellyn,

Rojas-Suarez θαη Weisbrod (1998), νη νπνίνη δηέθξηλαλ κεηαμχ ηεο θαζηεξσκέλεο
θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ξχζκηζεο. χκθσλα κε ην πξνεγνχκελν ππφδεηγκα, ε ξχζκηζε
είλαη ζχκθσλε κε ην ηχπν ηνπ ηδξχκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο, θαη ζην επφκελν ε
ξχζκηζε είλαη ζχκθσλε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδξχκαηνο.
Πνιχ ιίγα έρνπλ γξαθεί πνπ λα βειηηψλνπλ ηέηνηεο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ
ξπζκηζηηθψλ ππνδεηγκάησλ, εθηφο απφ ηελ αξρηθή αλάπηπμε απφ ηνπο Grabosky
θαη Braithwaite (1986) Ayres θαη Braithwaite (1992). Απηνί νη ζπγγξαθείο
ρξεζηκνπνίεζαλ κηα πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ζπκπεξηέιαβαλ δηαθνξεηηθέο αξρέο
απφ ηελ νηθνλνκία, ηελ ςπρνινγία, ηελ εγθιεκαηνινγία, θαη ηελ θνηλσληνινγία γηα
λα αλαπηχμνπλ κηα ηππνινγία πνπ λα θαηαηάζζεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ
ξπζκηζηηθψλ ππνδεηγκάησλ ζχκθσλα κε θάζε κνξθή δξαζηεξηφηεηαο, θαη φρη κφλν
ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ
Grabosky θαη Braithwaite επηθεληξψζεθε κφλν ζηνλ ηχπν ηεο επηβνιήο θαη
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δηεπξχλζεθε πεξηζζφηεξν γηα λα ηαμηλνκήζεη

ηα ξπζκηζηηθά ππνδείγκαηα

ειέγρνληαο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
πξνιεπηηθήο επνπηείαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο κέηξα πξνζηαζίαο .
Έλα ξπζκηζηηθφ ππφδεηγκα κπνξεί λα νξηζηεί σο ε χπαξμε κηαο ελέξγεηαο ή κηα
νκάδα ελεξγεηψλ θαη έλα ζχλνιν κέηξσλ ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηελ λνκνζεζία
ή ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ησλ νπνίσλ πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη λα δεζκεχζεη,
λα πεξηνξίζεη ή λα ειέγμεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηλζηηηνχησλ
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κηα εζληθή νηθνλνκία.
Σν θεληξηθφ ξπζκηζηηθφ ζψκα είλαη ππφινγν ζηελ θπβέξλεζε, ή κπνξεί λα έρεη
κεξηθή ή νιηθή αλεμαξηεζία απφ ηελ θπβέξλεζε.
Ο ξφινο ηνπ είλαη, κε ζεβαζκφ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, λα αλαπηχζζεη
πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα, λα ειέγρεη θαη λα επηβάιιεη ηελ ζπκκφξθσζε
κε απηά, εθαξκφδνληαο θαη απαηηψληαο επηδνθηκαζία φζσλ δελ ζπκκνξθψλνληαη.
Απφ ηφηε πνπ ε αλεμαξηεζία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο έζεζε ξπζκηζηηθνχο ζηφρνπο
,απηφ επεξέαζε ηελ ηππνινγία ησλ κέηξσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη δηαθνξέο ζηα ξπζκηζηηθά ππνδείγκαηα πνπ
επηδξνχλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, κπνξνχλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ λα
νθείινληαη ζηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο κεζφδνπο πξνιεπηηθήο επνπηείαο θαη
ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο θαλφλεο.
Πξνιεπηηθνί κέζνδνη θαη κέηξα ζεσξνχληαη εθείλα πνπ έρνπλ ζθνπφ λα ειέγμνπλ ηα
επίπεδα ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο γηα λα κεηψζνπλ ηελ
πηζαλφηεηα

απνηπρίαο ησλ ηξαπεδψλ. Δθηφο απφ ηηο δηαθνξέο ζηνπο θαλφλεο,

εμεηδηθεχνπλ ηα φξηα ηνπ θηλδχλνπ. Ζ πξνιεπηηθή πιεπξά ελφο ξπζκηζηηθνχ
ππνδείγκαηνο κπνξεί λα έρεη δηαθνξέο

ζηελ ηζρχ ηεο επηβνιήο, δηαθνξεηηθά

ζπζηήκαηα επηδνθηκαζίαο θαη ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο. Έρνπλ δε ζθνπφ λα
επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζχλζεζεο.
Σα πξνζηαηεπηηθά κέηξα απφ ηελ άιιε κεξηά παξέρνπλ πξνζηαζία ζηνπο πειάηεο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ ή ζηα ίδηα ηα ηδξχκαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ
αληηκεησπίδνπλ ή επίθεηηαη κηα ηξαπεδηθή απνηπρία θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ
3:
Ζ
ΓΗΔΘΝΖ
ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ

ΣΟΤ

3.1 Ζ κεηάβαζε από ηελ παξαδνζηαθή κεηαπνιεκηθή ζηε λέα δηεζλή
αξρηηεθηνληθή ηνπ λνκηζκαηηθνύ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο22
3.1.1 Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο (κεηαπνιεκηθήο) δηεζλνύο
αξρηηεθηνληθήο
Γηα πεξηζζφηεξα απφ είθνζη πέληε (25) ρξφληα, απφ ην 1945 κέρξη ην 1971, ε «δηεζλήο
αξρηηεθηνληθή» ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο23
ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα ζεκειηψδε αζπκκεηξία:
(α) Ζ δηεζλήο αξρηηεθηνληθή ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηεπφηαλ απφ ηε ιεηηνπξγία
ελφο κεραληζκνχ ζηαζεξψλ (αιιά πξνζαξκνδνκέλσλ) ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ,
γλσζηνχ σο «ζπζηήκαηνο ηνπ Bretton Woods». Ζ δηαρείξηζε θαη επνπηεία απηνχ ηνπ
ζπζηήκαηνο είρε αλαηεζεί ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (International Monetary
Fund, εθεμήο ην «Γ.Ν.Σ.»), ην νπνίν ηαπηφρξνλα είρε (θαη ζπλερίδεη λα έρεη) ηνλ
θαηαζηαηηθφ ζθνπφ λα πξνβαίλεη ζηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ζηα θξάηε
κέιε ηνπ πνπ αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπο.
Σαπηφρξνλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ιεηηνπξγνχζε έλαο αθφκα δηεζλήο
νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο, ε Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for International
Settlements), ε νπνία ηδξχζεθε ην 1930 θαη είρε σο θχξην θαηαζηαηηθφ ζθνπφ λα πξνάγεη
ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ κειψλ ηεο θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθ
κέξνπο ηνπο ιήςε απνθάζεσλ κέζα απφ ην πξίζκα ησλ δηεζλψλ επηπηψζεσλ ησλ
αλαιακβαλνκέλσλ ελεξγεηψλ.24
(β) Αληίζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ δελ πθίζηαην θαλ δηεζλήο
αξρηηεθηνληθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα, νη

22

Ο φξνο «λέα δηεζλήο αξρηηεθηνληθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (New International
Financial Architecture, γλσζηφο κε ην αθξσλχκην ―NIFA‖ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ
ηνλ Crocket (2002), ζει. 7.
23

ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «δηεζλήο αξρηηεθηνληθή» ηνπ λνκηζκαηηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο εκπίπηνπλ νη δηεζλείο ζεζκνί θαη νη θαλφλεο δεκνζίνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ θαη
ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηθαίνπ.
24

Toniolo (2005).
76

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξψ

22

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

θεθαιαηαγνξέο, νη αζθαιηζηηθέο αγνξέο θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ
πιεξσκψλ θαη πξάμεσλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ζπλάιιαγκα ησλ θξαηψλ
ιεηηνπξγνχζαλ

ππφ

ζπλζήθεο

έληνλνπ

πξνζηαηεπηηζκνχ

αιιά

θαη

έληνλεο

(πεξηνξηζηηθήο) ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο, θαζψο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, απνηεινχζαλ
κνρινχο άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο θπβεξλήζεηο.
Καζψο, ινηπφλ, θαηά ηε δηάξθεηα φιεο απηήο ηεο πεξηφδνπ ε δηεζλήο δηαζχλδεζε
ζπζηεκάησλ θαη αγνξψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε, ελψ θαη ε δηεζλήο θίλεζε θεθαιαίσλ (άξα
θαη ν φγθνο ησλ δηαζπλνξηαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ), ήηαλ αηξνθηθά, δελ
πξνέθπςε ε αλάγθε:
 νχηε γηα ηε ζχζηαζε ελφο δηεζλνχο θνξέα πνπ λα επηιακβάλεηαη ζε δηεζληθφ
επίπεδν ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία θαη επνπηεία ησλ ηξαπεδηθψλ
ζπζηεκάησλ, ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ αγνξψλ, θαη ησλ ζπζηεκάησλ
πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ,
 νχηε γηα ηελ θαζηέξσζε ζπλαθνχο πεξηερνκέλνπ θαλφλσλ ζε δηεζλέο επίπεδν.25

3.2 Σν λέν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηζκαηηθνύ θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ
ζπζηήκαηνο κεηά ην 1970
3.2.1 Ζ κεηαβνιή ησλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαπνιεκηθνύ ζπζηήκαηνο
χκθσλα κε ηνπο Herring and Litan (1995), Steil (1994), νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ
εζληθψλ λνκηζκαηηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ άξρηζαλ λα κεηαβάιινληαη
ζεκαληηθά ζηηο νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970.
Οη βαζηθνί θαηαιχηεο ησλ κεηαβνιψλ ππήξμαλ ηξεηο:26

25

Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα φηη, κνινλφηη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είρε ήδε ζπζηαζεί ν
Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.,1961), απηφο δελ είρε ηφηε
αξκνδηφηεηεο (φπσο έρεη ζήκεξα) ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ GATT, ε νπνία δελ είρε επηιεθζεί ηνπ δεηήκαηνο ηεο απειεπζέξσζεο
ηνπ εκπνξίνπ ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ.
26

Herring and Litan (1995), ζει. 13-48, Steil (1994), ζει. 2-5, European Central Bank
(2000a), ζει. 54-55.
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(α) Ο πξψηνο θαηαιχηεο ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ «επξσαγνξψλ» (euromarkets),27

ν

νπνίνο πξνεγήζεθε ηζηνξηθά ησλ ππνινίπσλ θαη θαηέζηεζε γηα πξψηε θνξά ζαθέο ζηηο
εζληθέο αξρέο πνπ ήηαλ επηθνξηηζκέλεο κε ηε δηαρείξηζε ησλ εζληθψλ λνκηζκαηηθψλ θαη
ρξεκαηνπηζησηηθψλ

ζπζηεκάησλ

ζηα

νηθνλνκηθά

αλαπηπγκέλα

θξάηε

φηη

νη

δηακεζνιαβνχληεο ρξεκαηνπηζησηηθνί θνξείο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλνπλ ζε
ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εμέθεπγαλ ηνπ ξπζκηζηηθνχ βειελεθνχο ηνπο
(regulatory arbitrage).
(β) Ο δεχηεξνο θαηαιχηεο ήηαλ ζεζκηθφο θαη αθνξνχζε ηε ξηδηθή κεηαβνιή ηεο
δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε κεηάβαζε, de facto ην
1971, απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Γ.Ν.Σ
(γλσζηνχ σο «ζπζηήκαηνο ηνπ Bretton Woods»),28 ζην κέρξη ζήκεξα ηζρχνλ δηεζλέο
ζχζηεκα, ειεχζεξα θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.29
(γ) Καζνξηζηηθή ζπκβνιή είρε ηέινο ε ξαγδαία πξφνδνο πνπ ζπληειέζηεθε ζηνπο ηνκείο
ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαηέζηεζε εθηθηή ηε δηελέξγεηα
δηαζπλνξηαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ κεγάιεο αμίαο ζε ειάρηζην ρξνληθφ
δηάζηεκα.
Ζ ζπλδξνκή ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επέιεπζε
ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ:

27

Πξφθεηηαη γηα εζληθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο γηλφηαλ ε δηαπξαγκάηεπζε ηίηισλ ή ε απνδνρή
θαηαζέζεσλ πνπ ήηαλ εθθξαζκέλεο ζε λφκηζκα, ην νπνίν δελ ήηαλ ην επίζεκν λφκηζκα ηνπ
θξάηνπο ζην νπνίν γηλφηαλ ε δηαπξαγκάηεπζε (π.ρ., απνδνρή θαηαζέζεσλ εθθξαζκέλσλ ζε
δνιάξηα Ζ.Π.Α. απφ ηξάπεδεο εγθαηεζηεκέλεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην). Απηφ είρε σο απνηέιεζκα
φηη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη λνκηζκαηηθέο αξρέο ησλ Ζ.Π.Α. δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα
επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο επί απηψλ ησλ θαηαζέζεσλ (φπσο έθαλαλ γηα ιφγνπο άζθεζεο ηεο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο) ζηηο εγρψξηεο θαηαζέζεηο.
28

Απφ ηελ εθηελέζηαηε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
νδήγεζαλ ζηελ θαηάξγεζή ηνπ, βιέπε, Lastra, ζει. 355-370. Ζ de jure θαηάξγεζε έγηλε κε ηελ
δεχηεξε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Γ.Ν.Σ., ην 1978.
29

Βέβαηα, παξά ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ,
πνιιά ήηαλ ηα θξάηε ηα νπνία επέιεμαλ είηε λα ζπλδέζνπλ ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ
εζληθνχ ηνπο λνκίζκαηνο (πνιηηηθή γλσζηή σο ―pegging‖) πξνο έλα ηζρπξφ λφκηζκα πνπ
δηαθξαηείηαη σο δηεζλέο απνζεκαηηθφ (π.ρ. δνιάξην Ζ.Π.Α.), είηε λα πξνζρσξήζνπλ ζε
πεξηθεξεηαθά θαζεζηψηα ειεγρφκελα θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (φπσο, π.ρ., ηα
θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ήδε απφ ην 1973).
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(α) Καη‘ αξρήλ νδήγεζε έλα δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ θξαηψλ ζηελ θαηάξγεζε ηφζν
ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε δηαζπλνξηαθή θίλεζε θεθαιαίσλ,30 φζν θαη ησλ άκεζσλ
δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ είραλ επηβάιεη ζηε ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ.
Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη γλσζηή ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο δηαδηθαζία «θαηάξγεζεο
ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ» (―deregulation process‖).
(β) Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, εχινγν ήηαλ λα επέιζνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ:
 ε αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ απφ ηνπο θνξείο παξνρήο
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν πξνο ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη πξνο ηνπο
ηδηψηεο θαηαλαισηέο,
 ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο δηεζλνχο θίλεζεο θεθαιαίσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
δηαζπλνξηαθψλ εκπνξηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαη θπξίσο
 ε έληνλε δηεζλνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ησλ
αζθαιηζηηθψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ,31 ε
νπνία κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ εληζρχζεθε ηφζν ζε βάζνο φζν θαη ζε έθηαζε κε ηελ
ελζσκάησζε

ζην

δηεζλέο

ρξεκαηνπηζησηηθφ

ζχζηεκα

ησλ

νηθνλνκηθά

αλαπηπζζνκέλσλ θξαηψλ.
Οη εμειίμεηο απηέο δελ επήιζαλ ηαπηφρξνλα ζε φιεο ηηο νηθνλνκίεο, νχηε είραλ ηελ ίδηα
έληαζε. Δίλαη, φκσο, δεδνκέλν φηη ζαξάληα (40) ζρεδφλ ρξφληα κεηά ηελ θαηάξγεζε
ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Γ.Ν.Σ., ζηε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηψλ ηεο πθειίνπ, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα

30

ε έλα δηεζλέο θαζεζηψο θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ δελ είλαη αλαγθαίνο
(κνινλφηη κπνξεί λα επηιεγεί σο εζληθφ κέζν πνιηηηθήο) ν έιεγρνο ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ, φπσο
είλαη ζηα θαζεζηψηα ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ γηα ηε ζηήξημε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο.
31

Brakman, Garretsen, van Marrenwijk and Van Witteloostuijn (2006), ζει. 196-202.

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο έθηαζεο ηεο δηεζλνπνίεζεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζηελ
ηξέρνπζα ζπγθπξία ζπληζηνχλ ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Οπγγαξία
απνηεινχλ ππνθαηαζηήκαηα ή ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο αιινδαπψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, ή ην γεγνλφο φηη
πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ησλ κεηνρψλ ησλ πέληε (5) κεγαιπηέξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πνπ
απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηέρεηαη απφ αιινδαπνχο ζεζκηθνχο
επελδπηέο.
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ραξαθηεξίδεηαη πιένλ (ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ) απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο
ηάζεηο ρσξίο λα είλαη δπλαηή νπνηαδήπνηε ζχγθξηζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ
ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970.
3.2.2 Ζ απμεκέλε ζεκαζία ηεο έθζεζεο ζε θηλδύλνπο ζην ρξεκαηνπηζησηηθό
ζύζηεκα
Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο δηεζλνχο θίλεζεο θεθαιαίσλ, ε απειεπζέξσζε ησλ
εζληθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ην πεξηνξηζηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζην
νπνίν ιεηηνπξγνχζαλ, θαη ε δηεζλνπνίεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
(ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα) είραλ αλακθηζβήηεηα ηδηαίηεξα ζεηηθή ζπκβνιή ζηνπο
ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ επηηεχρζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε δηεζλή
νηθνλνκία. Σαπηφρξνλα φκσο, νη εμειίμεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε θηλδχλσλ, νη
νπνίνη δελ είραλ ηελ ίδηα βαξχηεηα ζην κεηαπνιεκηθφ ζχζηεκα κέρξη ην 1972.
Δηδηθφηεξα:
(α) Καη‘ αξρήλ, ιφγσ ηεο κεηάβαζεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα θπκαηλφκελσλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, απμήζεθε ε έθζεζε ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ησλ
νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δηεζλείο ζπλαιιαγέο (εκπνξηθέο ή
ρξεκαηνπηζησηηθέο), ε νπνία κάιηζηα επηηείλεηαη ζε πεξηφδνπο έληνλεο δηαθχκαλζεο ησλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Σαπηφρξνλα, ε αλάπηπμε ησλ θεθαιαηαγνξψλ αχμεζε ηελ
έθζεζε ησλ επελδπηψλ (ηδησηψλ θαη ζεζκηθψλ) θαη ζηνπο ππνινίπνπο θηλδχλνπο αγνξάο
πνπ απνξξένπλ απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ζε κεηνρέο, νκφινγα θαη παξάγσγα
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.
(β) Ζ απμεκέλε ρξεκαηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ (κε ηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο πίζηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, αιιά θπξίσο
κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ζηεγαζηηθήο θαη θαηαλαισηηθήο πίζηεο) είρε σο
απνηέιεζκα κεγαιχηεξε δπλεηηθή έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν
ρψξαο.
Δίλαη, πάλησο, επηβεβιεκέλν λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δχν

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ε αλάπηπμε ησλ αγνξψλ έδσζε ζηνπο θνξείο παξνρήο

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ηε δπλαηφηεηα:

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

80

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ



λα θάλνπλ ρξήζε δηαθόξσλ ηερληθώλ αληηζηάζκηζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θηλδύλσλ

ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη κε ηε ρξήζε παξαγώγσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ (financial
derivative instruments),32 θαη
 λα αλαπηύμνπλ εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, ηα νπνία ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο έρνπλ απνδεηρζεί πην απνηειεζκαηηθά ζηελ πξόιεςε ηεο έθζεζεο ζηνπο
θηλδύλνπο από όηη νη θαλόλεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο πνπ επηβάιινπλ νη επνπηηθέο
αξρέο.33
(γ) Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο αμίαο εκπνξηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ
(εγρσξίσλ θαη δηαζπλνξηαθψλ) αλέδεημε ηνλ θίλδπλν δηαθαλνληζκνχ πνπ είλαη εγγελήο
ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ θαη πξάμεσλ ζε
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ζπλάιιαγκα.
3.3 Ζ εκθάληζε «ζπζηεκηθώλ θηλδύλσλ» κε δηεζλείο δηαζηάζεηο
Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ επηκέξνπο, ρξεκαηνπηζησηηθήο θχζεσο, θηλδχλσλ ζηνπο
νπνίνπο εθηίζεληαη θνξείο θαη ζπζηήκαηα, ε δηεζλνπνίεζε αλέδεημε θαη δχν δηαζηάζεηο
«ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ » πνπ ήηαλ άγλσζηεο ζηηο πξνεγνχκελεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο
(θαη νη νπνίνη ππήξμαλ θαζνξηζηηθνί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο
ζπλεξγαζίαο) :
(α) Καη‘ αξρήλ, θαηέζηε εκθαλέο φηη, εθφζνλ ελεξγνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη
κεραληζκνί κεηάδνζεο, κηα εζληθή ηξαπεδηθή θξίζε κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο νη νπνίεο
λα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν εθδειψζεθε. Πξάγκαηη, θαηά ηελ
πεξίνδν κεηά ην 1973 επήιζαλ πνιιαπιέο «ηξαπεδηθέο θξίζεηο» κε δηεζλείο δηαζηάζεηο
θαη επηπηψζεηο, φπσο:

32

Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε κε ηε ζεηξά ηνπ ζηελ εκθάληζε λέσλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη
ζπλαξηψληαη κε ηε ρξήζε ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Γηα κηα αλαιπηηθή
πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηηο ηξάπεδεο, βιέπε απφ ηε βηβιηνγξαθία
Sinkey (1992), ζει. 389-705.
33

Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία έρεη
πξνρσξήζεη ζηελ αλαγλψξηζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ηξαπεδψλ θαηά ηελ
επεμεξγαζία ησλ θαλφλσλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ζε ζρέζε κε ην θχξην εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη
ηξαπεδηθέο επνπηηθέο αξρέο αζθνχλ πξνιεπηηθή επνπηεία, δειαδή ηνπο θαλφλεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο.
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ηεο Herstatt Bank (1974),



ηεο Banco Ambrosiano (1980),



ηεο Continental Illinois (1984),



ηεο BCCI (1993), θαη



ηεο Barings Bank (1996).37

34

35

36

(β) Δπηπιένλ, ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία άξρηζε λα ιακβάλεη ρψξα ε δηεζλήο θίλεζε
θεθαιαίσλ (κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπο), αλέδεημε ην «ζπζηεκηθφ θίλδπλν» πνπ κπνξεί
λα πξνθχςεη ιφγσ ηεο απφηνκεο ξεπζηνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ πνπ
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα νηθνλνκία, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο
καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ (ή ησλ πξνζδνθηψλ – βάζηκσλ ή θεξδνζθνπηθψλ – γηα
ηέηνηνπ είδνπο κεηαβνιέο), κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο έληαζεο κε ηελ νπνία κπνξεί
λα εκθαληζηεί ε έθζεζε ζηνπο θηλδχλνπο αγνξάο, αιιά θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο
δηακεζνιαβνχλησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ θαη αγνξψλ.
Ζ επέιεπζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ ππήξμε ε θχξηα εζηία ηεο γελίθεπζεο (φρη φκσο θαη ε
αηηία ηεο επέιεπζεο) ησλ γεληθεπκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα:


ζην Μεμηθφ (1994-1995),



ηα θξάηε ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο (1997-1998),



ηε Ρσζία (1998),



ηε Βξαδηιία θαη ηελ Αξγεληηλή (1999),



ηελ Σνπξθία (2001), θαη



εθ λένπ ηελ Αξγεληηλή (2001-2002).38

34

Γηα κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ελ ιφγσ θξίζεο, Herring and Litan (1995), ζει. 95-96, θαη Kapstein
(1994), ζει. 39-45.
35

Γηα κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ελ ιφγσ θξίζεο, , Dale (1984), ζει. 156-167.

36

Γηα κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ελ ιφγσ θξίζεο, Kapstein (2004), ζει. 155-166.

37

Γηα κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ελ ιφγσ θξίζεο, Walker (2001), ζει. 275-282 θαη Dale (1996), ζει.
189-195.
38

Γηα κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ελ ιφγσ θξίζεσλ, Eichengreen and Bordo (2002), θαη Caprio and
Klingebiel (1996) θαη (1999).
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Καηά ζπλέπεηα, ελ κέξεη ιφγσ ειιηπνχο θαηαλφεζεο (εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο εκπεηξηψλ)
θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο αδπλακίαο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ
θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ, απειεπζεξσκέλνπ θαη
έληνλα δηεζλνπνηνχκελνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ελ κέξεη ιφγσ ηεο
έιιεηςεο

επαξθνχο

ζεζκηθήο

θαη

ξπζκηζηηθήο

ζσξάθηζεο

ησλ

εζληθψλ

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ έλαληη απηψλ ησλ θηλδχλσλ, νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
ζθηάζηεθαλ (θαη κάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ) ιφγσ ηεο
επέιεπζεο επαλεηιεκκέλσλ θξίζεσλ.
3.4 Σν αίηεκα γηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ δηεζλνύο ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο
κεηά ηελ ηξέρνπζα δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε39
ην επίθεληξν ηεο ηξέρνπζαο πνιηηηθήο, αθαδεκατθήο θαη ελ γέλεη δεκφζηαο
ζπδήηεζεο βξίζθεηαη ην δήηεκα ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο δεκνζίνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηθαίνπ, ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, σο ζπλέπεηα ηεο
ηξέρνπζαο θξίζεο, ε νπνία:
 εθδειψζεθε ην 2007 ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ησλ Ζ.Π.Α.,
 πξνζέιαβε έθηνηε ζεκαληηθέο δηεζλείο δηαζηάζεηο, θαη έρεη πξνθαιέζεη είηε
θξίζε ζε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα αλά ηελ πθήιην, είηε απιψο
αλαηαξαρή, φπσο ζπλέβε, θαηά ηε γλψκε ηνπ γξάθνληνο, θαη ζηε ρψξα καο, θαη
 έρεη κεηαπεδήζεη ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζε παγθφζκην
ζρεδφλ επίπεδν.40

39

Ο φξνο «αλαπξνζαξκνγή» ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξηπιή έλλνηα, θαζψο ππνδειψλεη φηη:
 πξφθεηηαη γηα «πξνζαξκνγή» ελφο ήδε ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα
αληηκεησπηζηνχλ νη αδπλακίεο ηνπ, φπσο απηέο εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο
δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο,
 πξφθεηηαη γηα κηα «λέα» πξνζαξκνγή, φπσο έρεη ζπκβεί επαλεηιεκκέλα ζην παξειζφλ ζηελ
εχινγα δπλακηθή πνξεία γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ (κνινλφηη, θαηά επηπρή
ζπγθπξία, νη πξνεγνχκελεο πξνζαξκνγέο έιαβαλ ρψξα ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο – θαη εηδηθφηεξα
κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο θαη ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, θαζψο
θαη κε ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο – θαη φρη ππφ
θαζεζηψο θξίζεο), θαη
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Ζ πξνζθπγή ζε ελίζρπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ δελ είλαη, βέβαηα, θαηλνθαλήο,
δεδνκέλνπ φηη απηφ παξαηεξείηαη θάζε θνξά πνπ επέξρεηαη κηα θξίζε ζην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ, είηε απηή είλαη ηξαπεδηθή,
φπσο ε ηξέρνπζα, είηε ζπλαιιαγκαηηθή είηε «δίδπκε». 41 ην πιαίζην απηήο ηεο
ζπδήηεζεο είλαη αλαγθαία, κεηαμχ άιισλ, θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ κέηξνπ απηήο ηεο
αλαπξνζαξκνγήο, δεδνκέλνπ φηη ζπρλά δηαηππψλεηαη ε άπνςε (θαη πξφζθαηα κε
ηδηαίηεξε έληαζε, αθξηβψο ιφγσ ηεο θξίζεο) φηη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
ιεηηνπξγεί «αζχδνηα» ή απιά «απηνξπζκηδφκελν», ρσξίο λα πθίζηαληαη δεζκεπηηθνί
θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ζηαζεξφηεηαο.
O Andrew Lo, (2009) [―Regulatory Reform in the Wake of the Financial Crisis of
2007-2008‖, SSRN, Massachusetts Institute of Technology (MIT)), ππνζηεξίδεη φηη ν
ζπζηεκηθφο θίλδπλνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ έιιεηςε απηήο ηεο ξπζκηζηηθήο
παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απφ κηα ζπιινγή έμη (6) κέηξσλ ηα νπνία
ραξαθηεξίδνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη αθνξνχλ: ζηε κφριεπζε, ζηε
ξεπζηφηεηα, ζηε ζπζρέηηζε, ζηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ,ζηελ επαηζζεζία (ησλ
ζπλεπεηψλ) θαη ζηελ ζπλεθηηθφηεηα.
Οη Goodhart, Kashyap, Tsomocos, Vardoulakis, (2011), [''Financial Regulation in
General Equilibrium'', University of Chicago Booth School of Business] ππνζηεξίδνπλ
φηη ε απνπζία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξπζκίζεσλ κπνξεί λα εμεγήζεη πνιιά απφ ηα
θαηλφκελα ηα νπνία παξαηεξήζεθαλ ζηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε 2007-2008,
ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο ζηηο Ζ.Π.Α.

 δελ πξφθεηηαη γηα «ξηδηθή ηξνπνπνίεζε» ή γηα «αλαηξνπή» ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ.
40

Γηα κηα αλαιπηηθή επηζθφπεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη ην
επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, βιέπε European Central Bank (2008), ζει. 17-60 θαη
61-117, αληίζηνηρα.
41

Γηα ηελ ελ ιφγσ δηάθξηζε, βιέπε Brakman, Garretsen, van Marrenwijk, and Van
Witteloostuijn (2006), ζει. 217-263. Γηα κηα ηζηνξηθή επηζθφπεζε ησλ πξφζθαησλ «ζπζηεκηθά
ζεκαληηθψλ» ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ αλά ηελ πθήιην απφ ην 1970 θαη κεηά, βιέπε Leaven and
Valencia (2008), θαη Reinhart and Rogoff (2008).
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3.5 Σα θελά θαη ε αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ
Μνινλφηη, φκσο, ην εχξνο ηνπ πθηζηάκελνπ δηεζλνχο θαη επξσπατθνχ ζεζκηθνχ θαη
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) θπξίσο εηψλ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, ε εθδήισζε ηεο
πξφζθαηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, θαη θπξίσο ε έθηαζε θαη ε έληαζή
ηεο αλέδεημε ηελ χπαξμε θελψλ ζε απηφ, θαη, ζπλεπψο, θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ. Ζ αλάιπζε ησλ αηηίσλ ηεο
ηξέρνπζαο θξίζεο ππεξβαίλεη ζαθψο ηα φξηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 42 Δληειψο
επηγξακκαηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη απηή εζηηάδεηαη, ζε φ,ηη αθνξά ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα,43 ζε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αθφινπζνπο
παξάγνληεο:
 ηελ έθηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηηηινπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ απαηηήζεσλ,
 ηνλ πςειφηαην βαζκφ κφριεπζεο νξηζκέλσλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη άιισλ
θαηεγνξηψλ θνξέσλ παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ,
 ηελ ειιηπή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο απφ ηηο ηξάπεδεο,
 ην εθηεηακέλν πεξηζψξην γηα «ξπζκηζηηθφ αξκπηηξάδ» κεηαμχ θνξέσλ
παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, αγνξψλ θαη θξαηψλ,
 ηνπο κε ππνθείκελνπο ζε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε αδεηνδφηεζε ή επνπηεία
φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο,
 ηνπο

αδηαθαλείο

φξνπο

δηαπξαγκάηεπζεο

νξηζκέλσλ

θαηεγνξηψλ

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ,
 ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαη
 ην

πιαίζην

εηαηξηθήο

δηαθπβέξλεζεο

ησλ

θνξέσλ

παξνρήο

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ.

42

Γηα ηελ ήδε πινχζηα μελφγισζζε αξζξνγξαθία επί απηήο ηεο ζεκαηηθήο, αιιά θαη ηελ
πεξηνξηζκέλε ειιελφγισζζε, βιέπε Γθόξηζν (2009γ), ζει. 55.
43

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ελψ ε θξίζε είλαη θαηά θχξην ιφγν ηξαπεδηθή, ηα αίηηά ηεο πξέπεη
λα αλαδεηεζνχλ θαη ζε άιινπο παξάγνληεο (θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α.), φπσο νη (ππεξβνιηθά ειαζηηθνί,
φπσο απνδείρζεθε) φξνη άζθεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ε ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο ηηκήο
ησλ αθηλήησλ.
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ην πιαίζην απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα κείδνλνο
ζεκαζίαο, πξνβιήκαηα:
(α) Καη‘ αξρήλ, ζηα θαινχκελα εμσ-ρψξηα θέληξα (―offshore centers‖) ε έλλνηα ηεο
ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο θαη ηεο επνπηείαο δελ πθίζηαηαη θαλ.
(β) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζε νξηζκέλα νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλα
θξάηε αλαπηχρζεθαλ αγνξέο θαη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο
θνξέσλ παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θξαηηθή
επνπηεία (ν θαινχκελνο ―shadow banking sector‖).
(γ) Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη έρνπλ θαζηεξσζεί θαλφλεο, νη νπνίνη θξίλνληαη σο
αλαπνηειεζκαηηθνί, φπσο ελδεηθηηθά:


νη θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίνη εληείλνπλ ηελ
«πξνθπθιηθφηεηα», δειαδή σζνχλ ηηο ηξάπεδεο λα ρνξεγνχλ πεξηζζφηεξα
δάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλφδνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη λα είλαη πην
δηζηαθηηθέο ζηελ πηζησηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο,44
θαη



νη θαλφλεο, ην θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ησλ νπνίσλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
ππεξβαίλεη πνιχ ηα νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο
νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηνπο (κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νξηζκέλνπο
θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ).

ε έλα ζεσξεηηθφηεξν επίπεδν πξέπεη λα γίλνπλ θαη νη αθφινπζεο επηζεκάλζεηο:
(1) Ζ πηνζέηεζε θαλφλσλ ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ελεξγνπνηεί, πάληνηε θαη ζε
θάζε θιάδν, ζηηο επηρεηξήζεηο ην θίλεηξν γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πνπ απηή
ζπλεπάγεηαη, σζψληαο ηεο λα κεηαθπιχζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο:


είηε ζε ππεξεζίεο πνπ ππφθεηληαη ζε ρακειφηεξε (ή κεδεληθή) ξπζκηζηηθή
παξέκβαζε,

44

Βιέπε ζρεηηθά Swoboda (2008).
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 είηε ζε θξάηε ζηα νπνία ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε είλαη ραιαξφηεξε (ή
κεδεληθή).
Ζ πξνζθπγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε απηφ ην θαινχκελν «ξπζκηζηηθφ αξκπηηξάδ»
(regulatory

arbitrage)

απνηειεί

δίδαγκα

ηεο

νηθνλνκηθήο

ηζηνξίαο

(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο) θαη ηε βάζε ηεο «δηαιεθηηθήο ζρέζεο»
πνπ δηαξθψο αλαπηχζζεηαη κεηαμχ επνπηψλ θαη επνπηεπνκέλσλ (θαζηέξσζε
θαλφλσλ – ππέξβαζή ηνπο – θαζηέξσζε λέσλ απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ, ζπλήζσο κε
ρξνληθή πζηέξεζε), θαη δηεπθνιχλεηαη ζηελ επνρή καο αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηηο
πξνφδνπο ησλ εθαξκνγψλ ηεο ηερλνινγίαο. Πφζν κάιινλ, αθνχ νη επνπηεπφκελνη
δξνχλ, δηαπηζησκέλα, ηαρχηεξα απφ ηνπο επφπηεο.45
Ζ χπαξμε ηνπ ξπζκηζηηθνχ αξκπηηξάδ κεηαμχ θξαηψλ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηάζε
νξηζκέλσλ θξαηψλ λα πηνζεηνχλ ραιαξφηεξνπο θαλφλεο, ψζηε λα πξνζειθχνπλ ζηελ
επηθξάηεηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο κεγαιχηεξε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
(γλσζηή σο competitive deregulation ή competition in laxity) είλαη κάιηζηα ε θχξηα
δηθαηνινγεηηθή βάζε ηεο αλάγθεο θαζηέξσζεο ελαξκνληζκέλσλ θαλφλσλ ζε δηεζλέο
ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.46
(2) ηνλ ίδην βαζκφ πνπ νη αγνξέο παξνπζηάδνπλ αζηνρίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο
δηθαηνινγεηηθέο βάζεηο ηεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζε απηέο ζηηο ζχγρξνλεο
νηθνλνκίεο, αζηνρία παξνπζηάδνπλ ελίνηε θαη νη δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο
(regulatory failure). Οη θαλφλεο θαη νη επνπηηθέο δηαδηθαζίεο δελ εμππεξεηνχλ
πάληνηε θαη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνλ ζθνπφ ηεο θαζηέξσζήο ηνπο. Ζ ζεσξία
ηεο

δεκφζηαο

επηινγήο

(public

choice

theory)

παξνπζηάδεη

ζρεηηθψλ

παξαδεηγκάησλ.47
(3) Ζ ζεσξία ηεο δεκφζηαο επηινγήο είλαη ζεκαληηθή ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ
ζπδήηεζεο θαη απφ κηα δεχηεξε άπνςε, εθείλεο ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο
ιακβάλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πνιηηηθέο απνθάζεηο. ε αληίζεζε κε ηελ

45

Βιέπε ζρεηηθά Kane (1987), ζει. 112-116.

46

Βιέπε ζρεηηθά Gortsos (1996), ζει. 79-81.

47

Γηα κηα επηζθφπεζε ηεο ελ ιφγσ ζεσξίαο, βιέπε Mercuro and Medema (2006), ζει. 156-207.
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πξναλαθεξζείζα (θαη θπξίαξρε) πξνζέγγηζε φηη ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ
αηηεκάησλ πνιηηηθήο (ζχκθσλα κε ην θαινχκελν public interest approach),48 ε ελ
ιφγσ ζεσξία πξεζβεχεη φηη ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε απνηειεί ην απνηέιεζκα ησλ
ελεξγεηψλ ησλ πνιηηηθψλ, ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ νκάδσλ πίεζεο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λνκνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηδίσλ
ζπκθεξφλησλ.49
Ζ πξνζέγγηζε απηή ζέηεη επί ηεο νπζίαο, κεηαμχ άιισλ, θαη ην δήηεκα ηεο επηξξνήο
πνπ αζθνχλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη νη θαλφλεο ξπζκηζηηθήο
παξέκβαζεο ζε εθείλνπο πνπ ηνπο πηνζεηνχλ (regulatory capture).
(4) Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ρξήδεη αληηκεηψπηζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ
άληζε κεηαρείξηζε πνπ επηθπιάζζεηαη ζπλήζσο, ζε πεξηφδνπο θξίζεο, ex post ζηηο
κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (θαη φρη κφλνλ), νη νπνίεο
θξίλνληαη σο «ζπζηεκηθά ζεκαληηθέο», κε απνηέιεζκα ε πεξηέιεπζή ηνπο ζε
πηψρεπζε λα θξίλεηαη πνιηηηθά αλέθηθηε (νη επηρεηξήζεηο πνπ ραίξνπλ απηήο ηεο
πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο αλαθέξνληαη ζηελ αγγιηθή νξνινγία σο too big to (be
left to) fail). ην πιαίζην απηφ επέξρνληαη ζεκαληηθέο ζηξεβιψζεηο, θαζψο:


νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο πεξηέξρνληαη ζε ζπγθξηηηθά κεηνλεθηηθή ζέζε ζηνλ
αληαγσληζκφ,



ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο έρεη ρακειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα εθεί πνπ είλαη

πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε, δειαδή ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε ρακειή θεθαιαηαθή
επάξθεηα, ιφγσ ηεο έθζεζεο ζηνλ εζηθφ θίλδπλν (moral hazard), θαη


ην θφζηνο δηάζσζεο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ

ζε πεξηφδνπο θξίζεο είλαη εμαηξεηηθά κεγάιν.50

48

Βιέπε ζρεηηθά Herring and Litan (1995), ζει. 79-82.

49

Ibid, ζει. 82-83.

50

Herring and Litan (1995), ζει. 126-131, θαη Becker (2009), ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα θξίζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζέκα απηφ έρεη ήδε αξρίζεη λα απαζρνιεί έληνλα ηηο επνπηηθέο θαη
λνκηζκαηηθέο αξρέο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ Διβεηία.
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(5) ε πεξηφδνπο θξίζεο, ε ξπζκηζηηθή θαη επνπηηθή παξέκβαζε ζε θάζε ηνκέα
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο είζηζηαη λα ππεξβαίλεη ηνλ ζθνπφ ηεο
(overshooting). Απηφ απνηειεί ηελ νξζνινγηθή αληίδξαζε ηνπ παξεκβαίλνληνο γηα
ηνλ θαζεζπραζκφ, ηνπιάρηζηνλ, ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, θαη
ζπλαληάηαη επξχηαηα, φπσο:
 ζηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο φηαλ πξνθχπηεη έλα δπζηχρεκα
 ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο φηαλ ππάξρεη κηα επηδεκία, ή
 ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα φηαλ επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα
ζε απηφ πεξηέιζνπλ ζε αθεξεγγπφηεηα.
ηελ

πνξεία,

ηα

«ππεξβνιηθά»

κέηξα

ηεο

παξέκβαζεο

ραιαξψλνπλ,

αδξαλνπνηνχληαη ή ηπγράλνπλ ππέξβαζεο απφ ηελ ίδηα ηελ αγνξά.
3.6
Ζ νδεγία γηα ηηο Αγνξέο
( Market in Financial Instruments- MiFiD )

ζε

Υξεκαηνπηζησηηθά

Μέζα

Ζ θχξηα πεγή ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα απνηεινχλ
νη λνκηθέο πξάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο
πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζηελ

Δπξσπατθή

Κνηλφηεηα. εκαληηθή είλαη σζηφζν ε επίδξαζε ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο ζηελ
δηακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Τπάξρνπλ δχν ζεκαληηθέο
παξάκεηξνη ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα πνπ αθνξνχλ θπξίσο
ηνλ ηξαπεδηθφ θαη ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθφ ηνκέα:
1.Ζ νδεγία γηα ηηο Αγνξέο ζε Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα (Market in Financial
Instruments- MiFiD) πνπ ξπζκίδεη θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ,ηηο
ξπζκηδφκελεο αγνξέο (ηα ρξεκαηηζηήξηα),αιιά θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα (ηηο
ηξάπεδεο) πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο.
2. Ζ νδεγία γηα ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ.
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3.6.1 Ζ νδεγία γηα ηηο Αγνξέο ζε Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα (MiFiD)-Ζ
αλαζεώξεζε
Ζ νδεγία γηα ηηο Αγνξέο Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ (ΑΥΜ) 2004/39 (επελδπηηθέο
ππεξεζίεο ) 51 απνηειεί ην ζεκειηψδεο λνκνζέηεκα γηα ηηο Δπξσπατθέο θεθαιαηαγνξέο.


Ζ νδεγία 2004/39/ΔΚ απνηειεί ηελ βαζηθή λνκηθή πξάμε (΄΄επίπεδν 1΄΄
δηαδηθαζίαο Lamfalussy) θαη ζα ελζσκαησζεί ζην Διιεληθφ δίθαην κε λφκν.



Ζ νδεγία 2006/73/ΔΚ θαη ν θαλνληζκφο 1287/2006 απνηεινχλ ηα εθηειεζηηθά
κέηξα (΄΄επίπεδν 2΄΄ δηαδηθαζίαο Lamfalussy). Ζ νδεγία ζα ελζσκαησζεί κε
απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαζψο θαη Πξάμεηο ηνπ
δηνηθεηή ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο πξνθεηκέλνπ πεξί πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ .Ο
θαλνληζκφο ηζρχεη άκεζα ρσξίο λα απαηηείηαη πξάμε ελζσκάησζεο.



Σέινο, ε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ CESR (΄΄επίπεδν 3΄΄ δηαδηθαζίαο Lamfalussy)
Ζ λέα απηή

Οδεγία 2004/39/ΔΚ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ

νινθιήξσζε ηεο εληαίαο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο, φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Δπξσπατθψλ θεθαιαηαγνξψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
Ηδηαίηεξα,

ζηελ

ζπγθπξία

ηεο

θαιπάδνπζαο

παγθνζκηνπνίεζεο

ησλ

θεθαιαηαγνξψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πξφζθαηε ζπγρψλεπζε ηνπ Euronext (δει.
ην Παλεπξσπατθφ Υξεκαηηζηήξην πνπ απνηεινχλ ηα ζπλδεδεκέλα ρξεκαηηζηήξηα
ηνπ Παξηζηνχ, Άκζηεξληακ, Βξπμειιψλ, Ληζζαβφλαο ) κε ην Υξεκαηηζηήξην ηεο
Νέαο Τφξθεο (NYSE). H νδεγία απηή ελζσκαηψζεθε

ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο

ησλ θξαηψλ πξηλ απφ ηελ 31 Ηαλνπαξίνπ 2007 .
Ζ MiFiD είλαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ European Union ‗s Financial Services
Action Plan (FSAP) θαη ζπγρξφλσο απνηειεί ηελ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε απφ ηηο
ζαξάληα δχν (42) Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
αγνξψλ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2009.

51

Οδεγία 2004/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21 εο Απξηιίνπ 2004,γηα

ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ,γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 85/611/ΔΟΚ/ θαη 93/6/ΔΟΚ
ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2000/12/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη
γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 93/22/ΔΟΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L145 ηεο 30-4-2004.)
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3.6.2

Ο ζθνπόο θαη νη θύξηνη ζηόρνη ηεο MiFiD :

 Ζ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγώλ θαη νη νδεγίεο γηα ηελ βέιηηζηε
εθηέιεζε ησλ εληνιώλ κε ζηφρν ηελ παξνρή θαιχηεξεο πξνζηαζίαο ζηνπο
επελδπηέο.
 Ζ δεκηνπξγία αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ αγνξώλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ
πιαηθνξκψλ θαη ζπζηεκάησλ δηαπξαγκάηεπζεο ,κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ
θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο.
 Σελ δηεπθόιπλζε ησλ δηαζπλνξηαθώλ επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ ζην εζσηεξηθφ
ηεο Δ.Δ., θαιιηεξγψληαο κεγαιχηεξν ζπλαγσληζκφ θαη ζεζπίδνληαο ηνπο ίδηνπο
θαλόλεο.
Οη θύξηνη ζηόρνη ηεο είλαη :
 H επαξθήο πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ.
 Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Δπξσπατθψλ θεθαιαηαγνξψλ βάζεη θαλφλσλ πνπ
ξπζκίδνπλ ηφζν ηα ρξεκαηηζηήξηα ,δει. ηηο ‗‘ξπζκηδφκελεο αγνξέο ‗‘, φζν θαη
ηα λέα ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ ζε ηίηινπο, φπσο νη Πνιπκεξείο Μεραληθνί
Γηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ) θαη νη ζπζηεκαηηθνί εζσηεξηθνπνηεηέο (κνξθέο
δηαηξαπεδηθψλ ρξεκαηηζηεξίσλ).
 H δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ηεο εληαίαο άδεηαο ηνπ Δπξσπατθνχ δηαβαηεξίνπ γηα
ηηο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη ηα ρξεκαηηζηήξηα ηα νπνία έηζη ζα κπνξνχλ λα
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε δηαζπλνξηαθή θιίκαθα ρσξίο εκπφδηα.
3.6.3 Οη θύξηεο επηδξάζεηο ηεο MiFiD
1. Δπέθηαζε ζε λέα πξντόληα


Δπελδπηηθέο ζπκβνπιέο



χλζεηα παξάγσγα πξντφληα

2. Δπηθνηλσλία κε πειάηεο


Παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ



Τςειφηεξα standards ζηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο πειάηεο

3. Νέεο απαηηήζεηο δηαθάλεηαο ( Pre/Post trade transparency)


Αξρηθά ζα ηζρχζεη κφλν γηα κεηνρέο. Αλακέλεηαη λα επεθηαζεί θαη ζηηο ππφινηπεο
θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ.
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Πξν ηεο ζπλαιιαγήο : ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο αλάινγα κε ην είδνο
ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγψλ (quote driven, continuous auction, periodic
auction,etc.)



Μεηά ηελ ζπλαιιαγή : Γεκνζίεπζε φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν ηεο ηηκήο, ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ζπλαιιαγήο, ηεο πνζφηεηαο, ηεο
κέζεο ηηκήο θηίζεο ,ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ εθηέιεζεο ,θιπ.

4. Βέιηηζηε εθηέιεζε (Best Execution). Απηφ ζεκαίλεη λα επηηπγράλνπλ νη εηαηξίεο
ην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ηνπο πειάηεο ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε κεηαμχ άιισλ
ηελ ηηκή, ην θφζηνο, ηελ ηαρχηεηα, ηελ πηζαλφηεηα εθηέιεζεο θαη ην κέγεζνο ηεο
ζπλαιιαγήο.


Να ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ λα επηηξέπεη
ηελ βέιηηζηε εθηέιεζε ησλ εληνιψλ γηα θάζε είδνο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
πξντφληνο θαη γηα θάζε πειάηε.



Να ιακβάλνπλ νη πειάηεο επαξθείο αλαθνξέο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο
παξέρνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο
ζπλαιιαγέο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη.



Να πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο εθηέιεζεο εληνιψλ.

5. Μεησκέλε δπλαηόηεηα θεξδνζθνπίαο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθνξψλ ζηα
ζεζκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο

Δ.Δ., θαη νινθιήξσζε ηεο ζεζκηθήο

ελαξκφληζεο.
6. Καηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ. (άξζξν 4) Απαηηείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ
κε έκθαζε ζηελ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ retail θαη professional :


Οη professional πειάηεο έρνπλ εκπεηξία,γλψζε θαη εμεηδίθεπζε ζε επελδχζεηο.
πλεπψο, ρξεηάδνληαη ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε.



Οη retail πειάηεο δελ είλαη professional γηα απηφ ηνπο πξνζθέξεηαη ην πςειφηεξν
δπλαηφ επίπεδν πξνζηαζίαο θαη εθηελείο αλαθνξέο.



Με εηδηθά θξηηήξηα εμεηάδεηαη ε θαηαιιειόηεηα ηνπ πειάηε (άξζξν 19).
Απαηηείηαη λα απνθηάηαη ε αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ δεδνκέλε ή
πηζαλή γλψζε θαη πείξα ηνπ πειάηε ζην ζχγρξνλν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ.



Καηαιιειόηεηα κέζνπ ή ππεξεζίαο (άξζξν 19). Υξήζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα
ηελ γλψζε θαη ηελ πείξα ησλ πειαηψλ (profile θηλδχλνπ) ,ψζηε λα θαζίζηαηαη
εθηθηή ε εθηίκεζε γηα ην εάλ θαη ην πφηε έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία είλαη
θαηάιιειν γηα ηνλ πειάηε.
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Δθηέιεζε εληνιψλ πειαηψλ. Ζ ―execution only‖ εληνιή αθνξά ζε κε ζχλζεηεο
ζπλαιιαγέο θαη ζε ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ
πειάηε. Ο πειάηεο πξέπεη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ εηαηξεία φηη δελ απαηηείηαη
λα εθηηκήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ.

Ζ νδεγία γηα ηηο Αγνξέο Υξεκαηνπηζησηηθώλ Μέζσλ (ΑΥΜ) έρεη σο αθεηεξία
ηελ νδεγία γηα ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 1993 (Investment Services DirectiveISD52) ηελ νπνία αλαζεσξεί ξηδηθά γηαηί :
1.

Γηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο,

2.

Τηνζεηεί έλα ζεκαληηθφ επίπεδν ελαξκφληζεο ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ
πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ,

3.

Γηεπθνιχλεη ηελ δηαζπλνξηαθή παξνρή ππεξεζηψλ θπξίσο γηαηί απνζαθελίδεη
ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ επνπηηθψλ εμνπζηψλ κεηαμχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο θαη ηεο
ρψξαο ππνδνρήο, θαη

4.

Γηαηί δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ δηαθάλεηα ησλ αγνξψλ θαη εληζρχεη
ηηο εμνπζίεο θαη ηα κέζα ειέγρνπ ησλ αξκνδίσλ επνπηηθψλ αξρψλ.

3.6.4 Πεδίν εθαξκνγήο
Ζ

λέα νδεγία έρεη ζεκαληηθά επξχηεξν πεδίν εθαξκνγήο απφ ηελ νδεγία πνπ

αληηθαζηζηά δει. ηελ νδεγία γηα ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 1993 (Investment
Services Directive). ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εκπίπηνπλ :
1. Οη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη νη ξπζκηδφκελεο αγνξέο, αιιά θαη
2. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ( άξζξν 1).
Eπελδπηηθέο ππεξεζίεο (Investment Services), ζχκθσλα κε ηελ νδεγία είλαη νη
αθφινπζεο :
1. Λήςε

θαη δηαβίβαζε εληνιψλ αλαθνξηθά κε έλα ή πεξηζζφηεξα

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
2. Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ

52

Ζ Οδεγία απηή ζεσξείηαη σο o ζεκέιηνο ιίζνο γηα ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ επελδπηηθψλ
εηαηξεηψλ θαη ησλ νξγαλσκέλσλ ρξεκαηαγνξψλ ζηελ Δπξψπε. Ζ πξψηε Δπξσπατθή Οδεγία γηα επελδπηηθέο
ππεξεζίεο ρξνλνινγείηαη απφ ην 1993, θαη επηθαηξνπνηήζεθε ιφγσ ησλ πνιιψλ εμειίμεσλ (π.ρ. ζηξαηεγηθέο
ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ρξεκαηηζηεξίσλ, πηέζεηο γηα ελνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ εθθαζάξηζεο θαη ρξεκαηηθνχ
δηαθαλνληζκνχ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ) πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ
επήιζαλ ζηηο Δπξσπατθέο ρξεκαηαγνξέο θαηά ην δηάζηεκα απηφ κέρξη ζήκεξα.
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Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ

3.

4. Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ
5. Δπελδπηηθέο πκβνπιέο
6. Αλαδνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη/ε ηνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ
κέζσλ κε δέζκεπζε αλάιπζεο
7. Σνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιπζεο
8. Λεηηνπξγία ησλ MTFs
Παξάιιεια

δηεπξχλεηαη

ζεκαληηθά

ην

θάζκα

ησλ

ππεξεζηψλ

θαη

ησλ

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ( πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Η ηεο νδεγίαο) δηφηη
πεξηιακβάλεη πιένλ θαη λέα ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ φπσο νη Πνιπκεξείο Μεραληζκνί
Γηαπξαγκάηεπζεο53 (ΠΜΓ),νη ζχκβνπινη επελδχζεσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ε
έξεπλα γηα επελδχζεηο, ε ρξεκαηνπηζησηηθή αλάιπζε θαζψο θαη νη ζπλαιιαγέο ζε
παξάγσγα εκπνξεπκάησλ (derivatives) πνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν θαζίζηαληαη
ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ εληάζζνληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο MiFiD είλαη
ηα εμήο:


Μεηνρέο



Μεξίδηα ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ



Πξντφληα Money Market



πκβφιαηα Παξαγψγσλ
o Με εθθαζάξηζε ζε κεηξεηά ή κε θπζηθή παξάδνζε
o Πηζησηηθά
o Δκπνξεπκάησλ
o Weather θαη freight rate
o CFDs - Contracts for Difference
o Παξάγσγα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ θηλδχλνπ
o πκβάζεηο παξαγψγσλ κέζσλ ζρεηηδφκελεο κε θιηκαηηθέο κεηαβιεηέο,
λαχινπο, άδεηεο εθπνκπήο ξχπσλ, ή πνζνζηά πιεζσξηζκνχ ή άιιεο
επίζεκεο νηθνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο.

53

Multilateral Trade Facilities –MTF‘s
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Γελ εληάζζνληαη νη αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο (Foreign Exchange)
3.7 Δπηηξνπή Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή Δπνπηεία
Ζ Δπηηξνπή Βαζηιείαο (Basel Committee) ηδξχζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1970 χζηεξα απφ ηελ απνηπρία ηεο κηθξήο γεξκαληθήο ηξάπεδαο Herstatt, ε νπνία
δεκηνχξγεζε θιπδσληζκνχο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζαλ απνηέιεζκα ηνπ
θαθνχ ζπληνληζκνχ αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο εζληθνχο ξπζκηζηηθνχο θαη επνπηηθνχο
θνξείο. Ζ επηηξνπή απνηειείηαη απφ ξπζκηζηηθνχο θαη επνπηηθνχο θνξείο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ κηα ζεηξά απφ αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο θαη έρεη
έλα ππξήλα κειψλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο επξσπατθέο ηξαπεδηθέο δπλάκεηο κε ηελ
πξνζζήθε ηεο Ηαπσλίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α.
Ζ επηηξνπή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for
International Settlements), ε νπνία πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη θαη σο ε παγθφζκηα
ιέζρε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Ζ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ παξέρεη
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ελψ παξάιιεια πξνάγεη ηελ κεηαμχ
ηνπο ζπλεξγαζία. Δπηπιένλ παξέρεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηελ επηηξνπή
Βαζηιείαο θαζψο θαη ζε πνιινχο άιινπο πνιπκεξείο νξγαληζκνχο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε
δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
Οη ζπκθσλίεο ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο δελ απνηεινχλ επίζεκεο δεζκεπηηθέο ζπλζήθεο
θαη νη ρψξεο κέιε ηεο Δπηηξνπήο δελ ελζσκαηψλνπλ πάληνηε θαη πιήξσο ηνπο θαλφλεο
ηεο ζην εζληθφ δίθαην ή ζην αληίζηνηρν εζληθφ ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη Ζ.Π.Α. νη νπνίεο δελ είραλ αθφκε ζέζεη ζε ηζρχ ην
ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ηελ επνρή πνπ μέζπαζε ε πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
θξίζε. ηελ πξάμε πνιχ ιίγεο ρψξεο επηιέγνπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ζπκθσλίεο ηεο
Βαζηιείαο κε θάζε ιεπηνκέξεηα, ελψ πνιιέο θνξέο εξκελεχνπλ κε εληειψο
απξνζδφθεην ηξφπν πνιινχ ο απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο θαλφλεο, (Elliot,D.2010).
Ο Sava Savov (2006) [―Regulatory convergence in the EU and the importance of the
enforcement variable:Evidence from the U.K.,Germany,and Hungary‖,Harvard Law
School] εθηηκά φηη ρσξίο ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο
Βαζηιείαο I θαη II δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζεί ε δηεζλήο ζχγθιηζε ηεο ηξαπεδηθήο
ξχζκηζεο. Παξφια ηα παξαπάλσ ε εθαξκνγή ησλ ζπκθσληψλ ηεο Βαζηιείαο έρεη
νδεγήζεη ζε πην νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ην ζέκα ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ παγθνζκίσο θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο κε αλεπηπγκέλνπο
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ηξαπεδηθνχο ηνκείο έρνπλ πξνζαξκφζεη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπο ζηνπο θαλφλεο ησλ
ζπλζεθψλ ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο.
3.7.1 πλζήθε Βαζηιείαο Η54
Ζ πξαθηηθή

δηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα παξνπζίαζε

κεγάιε θαη γξήγνξε εμέιημε απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη κεηά. Οη
βαζηθφηεξνη ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηελ εμέιημε απηή ήηαλ ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ε
αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ησλ θεθαιαίσλ, ε απμαλφκελε πνιππινθφηεηα
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ παξαγψγσλ, θαζψο επίζεο ε
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηφζν ζε επίπεδν ζπλαιιαγψλ φζν θαη ζε επίπεδν δηαρείξηζεο
θεθαιαίσλ.
Ζ αχμεζε ησλ πησρεχζεσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ νθείινληαλ ζηελ έιιεηςε
ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ, νδήγεζε ηηο
επνπηηθέο αξρέο ζηελ εηζαγσγή θαλφλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα.
ηφρνο ήηαλ λα ηεζεί γηα θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα έλα ειάρηζην επίπεδν ηδίσλ θεθαιαίσλ
άκεζα ζρεηηδφκελν κε ηνλ αλαιακβαλφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν ελψ θαζηεξψζεθε γηα
πξψηε θνξά ν πληειεζηήο Φεξεγγπφηεηαο.
Ο ζπληειεζηήο θεξεγγπόηεηαο νξίζηεθε σο ν ιφγνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ
Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ
ζηνηρεία ζηαζκηζκέλα κε ηνλ θίλδπλν ηνπο. Ζ ειάρηζηε ηηκή ηνπ πληειεζηή
Φεξεγγπφηεηαο νξίζηεθε ζην 8% θαη ζρεδηάζηεθε λα θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν κε
εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε θάζε ηεο κνξθή. Καηά απηφλ
ηνλ ηξφπν επηβιήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην δηεζλέο επνπηηθφ ζχζηεκα έλαο εληαίνο
δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε πξνζζήθε ζην ζηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθφ θαη
ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ ψζηε λα ζπλππνινγίδεηαη γηα πξψηε θνξά
θαη ν θίλδπλνο αγνξάο.
Χο θίλδπλνο αγνξάο λνείηαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ
ζπλαιιάγκαηνο, κεηνρψλ, επηηνθίσλ θαη άιισλ παξακέηξσλ ηεο αγνξάο, ε δε επνπηεία

54

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
βι.http://www.bis.org/bcbs/history.htm

ηελ
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ηνπ εκπεξηέρεη ηδηαηηεξφηεηεο ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο απφ δηπιή κέηξεζε
ηνπ θηλδχλνπ αθνχ δελ πξφθεηηαη γηα αζξνηζηηθή. Δπεηδή ν θίλδπλνο αγνξάο ελφο
ραξηνθπιαθίνπ πνπ πεξηέρεη δπν κεηνρέο δελ ηζνχηαη

κε ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ

θηλδχλσλ αγνξάο δπν ραξηνθπιαθίσλ πνπ ην θαζέλα πεξηέρεη κηα κεηνρή, πξέπεη λα
γίλεηαη δεθηή σο βαζηθή ηερληθή αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ν ζπκςεθηζκφο ζέζεσλ ζε
αμηφγξαθα κε πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Κάηη ηέηνην ελζσκαηψζεθε ζηε λνκνζεζία
πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1998.
Ζ επηβνιή ησλ θαλφλσλ ηνπ πκθψλνπ Βαζηιείαο Η ηνπ 1988 νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ
επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ζε ζπλζήθεο πην
ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ. Όκσο ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο επέβαιιαλ
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ αξρηθνχ ζπκθψλνπ. Σέηνηεο εμειίμεηο ήηαλ:
1) Ζ αλαγλψξηζε θαη ε αλάγθε δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ δειαδή ηνπ
θηλδχλνπ

πνπ

δελ

νθείιεηαη

νχηε

ζε

αζέηεζε

εθπιήξσζεο

ππνρξέσζεο

αληηζπκβαιινκέλνπ, νχηε ζε κεγάιε δηαθχκαλζε παξακέηξσλ ηεο αγνξάο αιιά ζε
αηέιεηεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ.
2) Ζ ρξήζε επνπηηθνχ arbitrage απφ πνιιέο ηξάπεδεο ιφγσ ησλ πεξηζσξίσλ πνπ άθελε
ε κε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ
θηλδχλνπ. Καη‘ απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ρακειήο δηαβάζκηζεο ρσξίο παξάιιειε αχμεζε ησλ
απαηηνχκελσλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη ε
πνηφηεηα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ρσξίο απηφ λα
ππνρξεψλεηαη ζε απμεκέλεο πξνβιέςεηο θαη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο.
Έηζη ην 1999 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα γηα ζρνιηαζκφ ην
αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ 1988 ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ
ησλ θεληξηθψλ επνπηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ θαη λα πξνθχςνπλ νη λένη θαλφλεο
επνπηείαο νη νπνίνη έγηλαλ γλσζηνί σο χκθσλν Βαζηιείαο ΗΗ.
3.7.2 Ζ πλζήθε Βαζηιείαο ΗΗ- Ππιώλεο
Σν 2001 ε Δπηηξνπή εμέδσζε λέν έγγξαθν ζην νπνίν παξνπζηάδνληαλ κε ιεπηνκέξεηα
νη αλαζεσξεκέλεο πξνηάζεηο θαη πξνβιεπφηαλ ε εθαξκνγή ηνπο απφ ην 2004. ην
θείκελν ζπκπεξηιακβάλνληαλ επηπιένλ θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα θάιπςε δεκηψλ
πνπ ζα πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν φπσο πξνβιήκαηα κε ηερληθά
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ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο παξάλνκεο πξάμεηο, αλζξψπηλα ιάζε, θπζηθέο θαηαζηξνθέο
θ.α. Σν λέν ζχκθσλν ήηαλ δηαξζξσκέλν ζε ηξεηο ππιψλεο (Pillars) σο εμήο:
Πξώηνο Ππιώλαο – Διάρηζηεο Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο
Οη πξνηάζεηο ηνπ Ππιψλα Η ζηφρεπαλ ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ησλ
ρσξψλ ηεο νκάδαο G-10 κε ηηο επνπηηθέο πξαθηηθέο ηεο Κεληξηθήο Οκνζπνλδηαθήο
Σξάπεδαο ησλ Ζ.Π.Α.(Fed) ζε κηα ζεηξά απφ ζέκαηα φπσο ζηελ επάξθεηα ησλ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν, ηηο ινγηζηηθέο αξρέο, ηελ
πνηφηεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηε ξεπζηφηεηα, ηελ πνηφηεηα ηεο θεξδνθνξίαο
κηαο ηξάπεδαο θαη ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα.
Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο ζην 8% ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηηο
δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επνπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο.
Ζ βαζηθή δηαθνξνπνίεζε κε ην πξνεγνχκελν πιαίζην ήηαλ ζηε κέηξεζε ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζηε επνπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηερληθψλ κείσζεο ηνπ θαζψο
θαη ζηελ πξφβιεςε πξφζζεησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξνβιέπνληαη δπν
κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά.
Ζ

ηππνπνηεκέλε κέζνδνο (standardized method) πξνβιέπεη πξνζδηνξηζκφ ησλ

ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο απφ ηηο δηαβαζκίζεηο πνπ πξνζθέξνπλ νη Δμσηεξηθνί Οίθνη
Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο (Δ.Ο.Π.Α.). Ζ κέζνδνο εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ
(internal ratings based method) πξνβιέπεη φηη νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα εθηηκνχλ ηνλ
πηζησηηθφ θίλδπλν κε βάζε δηθέο ηνπο εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο
ηθαλφηεηαο ησλ πηζηνχρσλ ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη κε δπν παξαιιαγέο, ηελ
βαζηθή (foundation) θαη ηελ πξνεγκέλε (advanced) πξνζέγγηζε αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία αλνηγκάησλ.
Γεύηεξνο Ππιώλαο- δηαδηθαζία Δπνπηηθήο Αμηνιόγεζεο
Οη πξνηάζεηο ηνπ Ππιψλα ΗΗ εζηηάδνπλ ζηελ ηήξεζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ
δηαθάλεηαο θαη παξνπζίαζεο ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ. Σξάπεδεο κε δαλεηαθά
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ραξηνθπιάθηα πςεινχ θηλδχλνπ ή κε αλεπαξθή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα
είραλ πςειφηεξν θφζηνο δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη εθδηδφκελνπ ρξένπο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο επνπηηθήο αμηνιφγεζεο (supervisory review process) πξνβιέπεη ηελ
αμηνιφγεζε απφ κέξνπο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη
κέηξεζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε κε
ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ πξψην ππιψλα ή θάπνηνη θίλδπλνη δελ αληηκεησπίδνληαη
επαξθψο, νη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ πξφζζεηεο θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο. Έηζη ην ζχκθσλν πξνβιέπεη φηη νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ
δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο ηνπ ζε ζρέζε κε
ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Δπηπιένλ, νη επνπηηθέο
αξρέο πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο ησλ ηξαπεδψλ σο πξνο ηελ
θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ζην δείθηε θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο. Αθφκε λα απαηηνχλ ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ
είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο.
Σξίηνο Ππιώλαο- Πεηζαξρία ηεο Αγνξάο
Ο ηξίηνο ππιψλαο εηζάγεη δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο
(market discipline) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ππνρξέσζε απφ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ δεκνζηνπνίεζεο (disclosure) γηα ην χςνο ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ,
γηα ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηνχο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ
αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ κέζσ ηεο δηαθάλεηαο λα επηηεπρζεί ε
πεηζαξρία ηεο αγνξάο.
3.7.3 Ζ πλζήθε Βαζηιείαο ΗΗΗ
Ζ πλζήθε Βαζηιείαο III είλαη έλα ζχλνιν πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ επί ησλ δηεζλψλ
θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ζηε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ
θαζψο θαη ζε θάπνηα άιια ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία.
Πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε ζεκαληηθή αλαζεψξεζε ελφο αξρηθνχ ζπλφινπ θαλφλσλ
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ηξαπεδηθήο επνπηείαο γλσζηνχ σο πλζήθε Βαζηιείαο Η ην νπνίν δεκνζηεχζεθε γηα
πξψηε θνξά ην 1988 απφ ηελ Δπηηξνπή Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία.
Ζ κεηαξξπζκηζηηθή απηή πξνζπάζεηα απνηειεί ηνλ «αθξνγσληαίν ιίζν» ησλ κέηξσλ
πνπ πηνζέηεζε ε δηεζλήο θνηλφηεηα γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ πξφζθαηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε 2007-2008 θαη ε επηθχξσζε ηεο απφ ην επνπηηθφ ζψκα ηεο
Βαζηιείαο άλνημε ην δξφκν γηα ηελ ηειηθή ηεο έγθξηζε απφ ηε ζχλνδν θνξπθήο ηνπ G20 ζηε ενχι ην Ννέκβξην ηνπ 2010.
Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο πλζήθεο Βαζηιείαο ΗΗΗ αλακέλεηαη λα έρεη κεγάιεο
επηπηψζεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ ζεηηθή πιεπξά ηνπο είλαη φηη απηνί νη λένη
απζηεξφηεξνη θαλφλεο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηελ ξεπζηφηεηα ησλ
ηξαπεδψλ ζα θαηαζηήζνπλ αζθαιέζηεξεο ηηο νηθνλνκίεο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη
ζπλνιηθά ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. δπζηπρψο φκσο απηή ε απμεκέλε
αζθάιεηα έρεη θφζηνο δηφηη νη ηξάπεδεο ζα αλαγθαζηνχλ λα δεζκεχζνπλ επηπιένλ
θεθάιαηα θαη λα δηαηεξνχλ πςειφηεξα επίπεδα ξεπζηφηεηαο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία
φηη ηφζν ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο φζν θαη νη άιιεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζα γίλνπλ
αθξηβφηεξεο θαη πην δπζπξφζηηεο. Σν ζέκα δελ είλαη αλ ζα απμεζεί ην θφζηνο ησλ
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαηά πφζν ζα απμεζεί. (Elliot, 2010)
Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2009 έλα ζπκβνπιεπηηθφ έγγξαθν κε ηνλ ηίηιν ‗‘Strengthening the Resilience of the
Banking Sector‟‟, ην νπνίν έδσζε ζε δεκφζην ζρνιηαζκφ έσο ηηο 16 Απξηιίνπ ηνπ 2010.
ε απηφ πεξηγξάθνληαη νη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ
δηεζλψλ θαλφλσλ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ επηδηψθνπλ ηε
δεκηνπξγία ελφο πην εχθακπηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζε παγθφζκην επίπεδν. ηφρνο είλαη
λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθά νηθνλνκηθέο
θξίζεηο αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο ηνπο θαη λα απνηξέπεη ηελ εμάπισζε ηνπο απφ ηνλ
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Παξάιιεια νη πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο ζηξέθνληαη θαη πξνο ηε βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ, εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δηαθάλεηαο θαη
δεκνζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.
Γηα λα κπνξέζεη ε Δπηηξνπή Βαζηιείαο λα δηεπζεηήζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο
πνπ απνθαιχθζεθαλ απφ ηελ πξφζθαηε θξίζε εηζήγαγε κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζην
δηεζλέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Οη αιιαγέο απηέο θηλνχληαη ζε κηθξφ-πξνιεπηηθφ επίπεδν
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(micro prudential) δειαδή απνβιέπνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ μερσξηζηά ζε πεξηφδνπο έληαζεο.
Παξάιιεια φκσο θηλνχληαη θαη ζε καθξφ-πξνιεπηηθφ (macro prudential) επίπεδν θαη
εζηηάδνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ αιιά θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο πξνθπθιηθφηεηαο πνπ απηνί νη θίλδπλνη εκθαλίδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη
θαλεξφ πσο απηέο νη δχν πξνζεγγίζεηο δειαδή ε κηθξν- θαη ε καθξν- πξνιεπηηθή
αιιεινζπλδένληαη, θαζψο πςειφηεξε ειαζηηθφηεηα ζε επίπεδν ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο
κεηψλεη ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ζπζηεκηθήο θξίζεο.
Σα βαζηθά ζεκεία ησλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο ζπλνςίδνληαη ζηα
παξαθάησ:
1) Ζ πνηφηεηα, ε ζπλέπεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξέπεη λα απμεζεί. Έηζη ζα δηαζθαιηζηεί θαιχηεξα ε
ηθαλφηεηα κεγάισλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν λα απνξξνθνχλ
θξαδαζκνχο.
2) Σν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ αθνξά ζηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ ζα
εληζρπζεί. Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ ελίζρπζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα
έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάγσγα,
repos, θαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ αμηφγξαθα. Απηέο νη
βειηηψζεηο ζηνρεχνπλ λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ησλ πξνβιεκάησλ κεηαμχ
ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ησλ παξαγψγσλ ή άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη
απμεκέλεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα θίλδπλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ αλακέλεηαη λα
δψζνπλ θίλεηξα γηα κεηάβαζε ηεο έθζεζεο απφ κε νξγαλσκέλεο αγνξέο παξαγψγσλ
(over the counter) ζε νξγαλσκέλεο (exchanges).
3) Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ θαζηέξσζε ελφο δείθηε Μφριεπζεο (leverage-ratio) ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν ζην πθηζηάκελν ξπζκηζηηθφ
πιαίζην ηνπ Ππιψλα 1 ηεο πλζήθεο Βαζηιείαο ΗΗ. Απηφ ην κέηξν ζα απνηξέςεη ηε
δεκηνπξγία ππεξβνιηθήο Μφριεπζεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζα βειηηψζεη ην
κνληέιν ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. Γηα λα επηδέρεηαη ζχγθξηζεο, ζα ππάξμεη
ελαξκφληζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ δείθηε ζε δηεζλέο επίπεδν θαη βαζκνλφκεζε ηνπ
ψζηε λα απνηειέζεη αμηφπηζην ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν θαζνξηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ
απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ.
4) Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο κέηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ
ζηαζεξνπνηεηηθψλ θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ (capital buffers) ζε θαιέο πεξηφδνπο ηα
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νπνία ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Ζ αληί-θπθιηθφηεηα
απηψλ ησλ θεθαιαίσλ αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη λα κεηξηάζεη αληί λα εληζρχζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ θξίζεσλ.
Παξάιιεια ε Δπηηξνπή πξνσζεί έλα κνληέιν πξνβιέςεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηηο
αλακελφκελεο απψιεηεο θαη φρη ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο ην νπνίν είλαη
ιηγφηεξν πξν-θπθιηθφ θαη αλακέλεηαη λα απεηθνλίδεη ηηο πξαγκαηηθέο δεκίεο κε
κεγαιχηεξε δηαθάλεηα απφ ην πξνεγνχκελν.
5) Σέινο ε Δπηηξνπή θαζηεξψλεη έλα ειάρηζην απαηηνχκελν επίπεδν ξεπζηφηεηαο γηα
ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν. ε απηφ πεξηιακβάλεηαη κηα
απαίηεζε γηα θάιπςε ξεπζηφηεηαο κε ρξνληθφ νξίδνληα ηξηάληα (30) εκεξψλ
ππνζηεξηδφκελε απφ έλαλ άιιν δείθηε ξεπζηφηεηαο κε πην καθξνπξφζεζκν νξίδνληα.
Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη κηα δέζκε κέηξσλ πνπ ππνβνεζά ηηο επνπηηθέο αξρέο λα
παξαθνινπζεί ηηο ηάζεηο ηεο ξεπζηφηεηαο ηφζν ζε επίπεδν κεκνλσκέλεο ηξάπεδαο φζν
θαη ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο.
ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ γηα λα
δηεπθξηληζηνχλ νη αηηίεο, νη ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο φισλ απηψλ ησλ αιιαγψλ θαη ησλ
αλαζεσξήζεσλ πνπ πξνσζεί ε Δπηηξνπή Βαζηιείαο.
(α) Αύμεζε ηεο πνηόηεηαο, ζπλέπεηαο θαη δηαθάλεηαο ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε θίλδπλν λα θαιχπηεηαη απφ πςειήο
πνηφηεηαο ίδηα θεθάιαηα. Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα νη
ηξάπεδεο επηηξεπφηαλ λα δηαηεξνχλ κφιηο 2% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηνπο γηα θάιπςε
ζηνηρείσλ

ηνπ

ελεξγεηηθνχ

εθηεζεηκέλσλ

ζε

θίλδπλν.

Μάιηζηα

νξηζκέλεο

ηξνπνπνηήζεηο φπσο ε απνκείσζε ηεο «θήκεο θαη πειαηείαο» δελ θαιχπηνληαλ απφ ηηο
παξνχζεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο. Καηά ζπλέπεηα θάπνηεο ηξάπεδεο είραλ ηε δπλαηφηεηα
ππφ ην παξφλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, λα εκθαλίδνπλ ηζρπξφ δείθηε θεθαιαίσλ Tier 1 ελψ
είραλ πεξηνξηζκέλα ίδηα θεθάιαηα. Όκσο ε θξίζε απέδεημε φηη νη δεκίεο θαη νη
δηαγξαθέο ηνπο αθαηξνχληαη απφ παξαθξαηεζέληα θέξδε ηα νπνία ζπλαπαξηίδνπλ ηα
ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ. Δπίζεο απνθάιπςε ηελ αζπλέπεηα ζηνλ νξηζκφ ηνπ
θεθαιαίνπ

κεηαμχ

ησλ

δηαθφξσλ

εζληθψλ

λνκνζεζηψλ

θαη

ηελ

έιιεηςε

δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ εθηίκεζε θαη ζχγθξηζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ινηπφλ, ζα πξέπεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ Tier
1 λα απνηειείηαη απφ θνηλέο κεηνρέο θαη παξαθξαηεζέληα θέξδε.
Γηάθνξεο πξνζαξκνγέο πνπ γίλνληαη γηα επνπηηθνχο ιφγνπο ζηηο θνηλέο κεηνρέο (ή ζηα
ηζνδχλακα ηνπο ζηελ πεξίπησζε εηαηξηψλ πνπ δελ εθδίδνπλ θνηλέο κεηνρέο) αλακέλεηαη
λα ελαξκνληζηνχλ πιήξσο ζε δηεζλέο επίπεδν πξηλ ηεζνχλ ζε εθαξκνγή. Σν ππφινηπν
ησλ θεθαιαίσλ Tier 1 ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ δεπηεξεχνληα θεθάιαηα πνπ
πξνβιέπνπλ δηαλνκή κε δηθαίσκα επηινγήο κε ζπζζσξεπκέλσλ κεξηζκάησλ ή
θνππνληψλ θαη δελ έρνπλ νχηε εκεξνκελία σξίκαλζεο νχηε θάπνην θίλεηξν εμαγνξάο.
Γηάθνξα θαηλνηφκα πξντφληα πνπ κε ην ζεκεξηλφ πιαίζην κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ
έσο θαη 15 % ησλ θεθαιαίσλ Tier 1 δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηά κε ηηο λέεο
ξπζκίζεηο. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ξπζκηζηηθψλ θεθαιαίσλ
θαζψο θαη ε δεζπφδνπζα κνξθή ησλ θεθαιαίσλ Tier 1 ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ
Δπηηξνπή. Σα θεθάιαηα Tier 2 ζα ελαξκνληζηνχλ ελψ ηα ιεγφκελα θεθάιαηα Tier 3 πνπ
απνζθνπνχζαλ κφλν ζηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ζα θαηαξγεζνχλ.
Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή απηψλ ησλ αιιαγψλ θαηά ηξφπν ζηαδηαθφ πνπ λα
κελ δηαηαξάζζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ θεθαιαηαθψλ πξντφλησλ.
Αθφκε ε Δπηηξνπή ελδέρεηαη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ην θξηηήξην ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο
ησλ θεθαιαίσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο Tier 1 ή Tier 2 ψζηε λα εμαζθαιίζεη
κεγαιχηεξε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ απσιεηψλ.
Έηζη ε ηειηθή πξνηεηλφκελε δνκή ησλ εληζρπκέλσλ ξπζκηζηηθψλ θεθαιαίσλ σο
πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνβιέπεη ε ζπλζήθε ηεο
Βαζηιείαο ΗΗΗ είλαη νη εμήο:(ζε παξέλζεζε νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ)
(Caruana, 2010)
ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Κνηλέο κεηνρέο
Διάρηζηα 4,5% (2%)*
ηαζεξνπνηεηηθά θεθάιαηα (conservation buffer) 2,5% (0%)
πλνιηθά απαηηνχκελα 7% (0%)
Κεθάιαηα Tier 1
Διάρηζηα 6% (4%)*
πλνιηθά απαηηνχκελα 8,5%
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πλνιηθά Κεθάιαηα
Διάρηζηα 8% (8%)
Απαηηνχκελα 10,5%
ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Αληηθπθιηθά ηαζεξνπνηεηηθά Κεθάιαηα
Δχξνο 0-2,5% (0%)
Δπηπιένλ θεθαιαηαθή ππνρξέσζε γηα ζπζηεκηθά ζεκαληηθά Υξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα : ππφ δηακφξθσζε αληηζηνηρνχλ ζην κηζφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ
βάζεη ηνπ λένπ νξηζκνχ θαη ηεο λέαο βαζκνλφκεζεο ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε
Βαζηιείαο ΗΗΗ , γηα κηα κέζε ηξάπεδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλείο αγνξέο.
Διάρηζηα Όξηα. Σα πνζνζηά ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη πάληα
λα μεπεξλνχλ θάπνηα ειάρηζηα φξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηαζκηζκέλα γηα ηνλ
θίλδπλν ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.
(β) Δλίζρπζε ηεο Κάιπςεο ηνπ Κηλδύλνπ
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο πξφζθαηεο θξίζεο ήηαλ ε αλάγθε γηα
ελίζρπζε ηεο θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ζηνηρεία εληφο θαη εθηφο
ηζνινγηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη απφ έθζεζε ζε παξάγσγα πνπ ππήξραλ ζηα
ραξηνθπιάθηα ηνπο.
Ζ απάληεζε ζηηο αδπλακίεο απηέο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πην απζηεξνχ Value at
risk (VAR) ππνδείγκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία 12κήλνπ γηα ηελ κέηξεζε ηεο
έθζεζεο ζε θίλδπλν απφ ηηηινπνηήζεηο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ
θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο. Οη αιιαγέο
πξνβιέπνπλ επίζεο αχμεζε ησλ standards ηνπ Ππιψλα 2 ηεο δηαδηθαζίαο επνπηηθήο
αμηνιφγεζεο θαη ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ Ππιψλα 3. Ζ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ
πνπ αθνξνχλ ζηνπο Ππιψλεο 1 θαη 3 πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ σο ην ηέινο ηνπ 2010,
ελψ απηέο ηνπ Ππιψλα 2 είλαη άκεζεο. (Wellink, N. 2009)
Έηζη νη ηξάπεδεο είλαη πιένλ ππνρξεσκέλεο λα νξίζνπλ ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο
απαηηήζεηο έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο πην
απζηεξά δεδνκέλα. Απηφ ζα απνηξέςεη ηε κείσζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαηά
ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ αζηάζεηαο ζηελ αγνξά θαη ζα θαηαπνιεκήζεη ηελ ηάζε γηα πξνθπθιηθφηεηα. Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε πξνζνκνηάδεη κε ηελ αληίζηνηρε ηεο δηαρείξηζεο
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ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο. Οη ηξάπεδεο ζα ππνρξενχληαη ζε επηπξφζζεηεο θεθαιαηαθέο
ρξεψζεηο

ζε

πεξίπησζε

επηδείλσζεο

ηεο

πηζηνιεπηηθήο

ηθαλφηεηαο

ελφο

αληηζπκβαιινκέλνπ. Οη ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ πξνβιέπνπλ θάηη ηέηνην
κφλν γηα ηελ πεξίπησζε αζέηεζεο πιεξσκήο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν.
Ζ δηαρείξηζε ησλ εγγπήζεσλ θαη ηνπ αξρηθνχ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ αιιάδεη γηα
ηξάπεδεο νη νπνίεο είλαη πνιχ εθηεζεηκέλεο ζε παξάγσγα δχζθνια ξεπζηνπνηήζηκα
έλαληη αληηζπκβαιινκέλσλ. ην εμήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ πην καθξνρξφληα
πεξηζψξηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ξπζκηζηηθψλ θεθαιαίσλ ηνπο.
Γηα λα δηεπζεηήζεη ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαζχλδεζε ησλ
ηξαπεδψλ κε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κέζσ ηεο αγνξάο παξαγψγσλ, ε
Δπηηξνπή Βαζηιείαο ζέηεη λέα θξηηήξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή πζηεκάησλ
Γηαθαλνληζκνχ θαη Πιεξσκψλ. Όζεο απφ ηηο εγγπήζεηο ησλ ηξαπεδψλ πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα απηά ζα βαζκνινγνχληαη κε κεδεληθφ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ.
Αθφκε απμάλεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα έθζεζε ζε δηκεξή over the counter
παξάγσγα πξνζθέξνληαο έηζη θίλεηξν γηα κεηαθνξά απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ ζε
νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη αληαιιαθηήξηα. Αθφκε, γηα λα θαηαπνιεκήζεη ην ζπζηεκηθφ
θίλδπλν εληφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, απμάλεη ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο
θηλδχλνπ γηα έθζεζε έλαληη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ζε ζχγθξηζε κε
ηελ έθζεζε έλαληη κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, κηαο θαη απνδείρζεθε φηη νη
πξψηνη εκθαλίδνπλ πνιχ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπο.
Σέινο ε Δπηηξνπή Βαζηιείαο εμέηαζε κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ
άκβιπλζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ Δμσηεξηθψλ Οίθσλ Πηζηνιεπηηθήο
Αμηνιφγεζεο, πξνηξέπνληαο ηηο ηξάπεδεο λα πξνβαίλνπλ νη ίδηεο ζε δηθέο ηνπο
αμηνινγήζεηο γηα ηελ έθζεζε ηνπο ζε θηλδχλνπο.
(γ) Δηζαγσγή ηνπ Γείθηε Μόριεπζεο
Ζ δεκηνπξγία ππεξβνιηθήο κφριεπζεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ήηαλ κηα απφ ηηο
γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο πξφζθαηεο θξίζεο. Σν ίδην θαηλφκελν είρε παξαηεξεζεί θαη
θαηά ηε δηάξθεηα παιαηφηεξσλ θξίζεσλ φπσο απηή ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1998. ηελ
πην έληνλε θάζε ηεο θξίζεο, νη ηξάπεδεο αλαγθάζηεθαλ απφ ηελ αγνξά λα κεηψζνπλ ηε
κφριεπζε ηνπο θαηά ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχζε πησηηθέο πηέζεηο ζηηο αμίεο ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ηξνθνδφηεζε ελφο θαχινπ
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θχθινπ δεκηψλ, κεηψζεσλ ησλ θεθαιαίσλ ηνπο θαη κείσζεο ηεο ηθαλφηεηαο γηα λέεο
ρνξεγήζεηο.
Ζ εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ δείθηε κφριεπζεο απνβιέπεη ζε δπν ζηφρνπο

θαη

ζπγθεθξηκέλα λα δεκηνπξγήζεη έλα θάησ φξην δαλεηζκνχ εληφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα
θαη λα εηζάγεη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα κνληέια
κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ ιαζψλ. Ο δείθηεο κφριεπζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά
ηξφπν πνπ λα είλαη ζπγθξίζηκνο ζηηο δηάθνξεο εζληθέο λνκνζεζίεο κε πξνζαξκνγέο ησλ
ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα εμνκάιπλζε ησλ ππαξρφλησλ δηαθνξψλ.
ην παξαπάλσ πιαίζην, ν δείθηεο κφριεπζεο είλαη ην θιάζκα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
πξνο ην ζχλνιν ησλ κε ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν κεηνλέθηεκα
ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη φηη φζν θεθάιαην απαηηείηαη σο εγγχεζε γηα έλα νκφινγν
ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ζ.Π.Α., άιιν ηφζν απαηηείηαη θαη γηα έλα δάλεην πςεινχ ξίζθνπ.
Απνθεχγνληαη φκσο έηζη πξνβιήκαηα απφ ρξήζε πνιχ ρακειψλ ζπληειεζηψλ
ζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ν δείθηεο ιεηηνπξγεί σο δίρηπ αζθαιείαο .

(δ)

Μείσζε

ηεο

πξνθπθιηθόηεηαο

θαη

θαζηέξσζε

αληηθπθιηθώλ

ζηαζεξνπνηεηηθώλ θεθαιαίσλ
Έλαο απφ ηνπο πην απνζηαζεξνπνηεηηθνχο παξάγνληεο ηεο πξφζθαηεο θξίζεο ππήξμε ε
πξνθπθιηθή ελίζρπζε ησλ θξαδαζκψλ εληφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

αγνξψλ θαη

ηεο

επξχηεξεο

νηθνλνκίαο. Ζ ηάζε ησλ

ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά λα επηδεηθλχνπλ πξνθπθιηθή ζπκπεξηθνξά εληζρχεηαη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο κέζσ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ή κε ηε δεκηνπξγία πίζησζεο
κεηαμχ ηξαπεδψλ, εηαηξηψλ θαη θαηαλαισηψλ.
Ζ Δπηηξνπή Βαζηιείαο εηζάγεη κηα ζεηξά κέηξσλ κε ζθνπφ λα θάλεη ηνλ ηξαπεδηθφ
ηνκέα πην εππξνζάξκνζην απέλαληη ζε ηέηνηα πξνθπθιηθή δπλακηθή ζπκπεξηθνξά. θαη
λα ηνλ θάλεη πην ηθαλφ ζην λα απνξξνθά θξαδαζκνχο αληί λα κεηαδίδεη ηνπο θηλδχλνπο
ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ηελ επξχηεξε νηθνλνκία. Έηζη ε Δπηηξνπή κεηαμχ
άιισλ επηδηψθεη ηε κείσζε ηεο ππέξκεηξεο ηάζεο γηα πξνθπθιηθφηεηα πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη ηελ πξνψζεζε ελφο
ππνδείγκαηνο πξνβιέςεσλ κε καθξχηεξν ρξνληθφ νξίδνληα. Αθφκε ζηνπο ζηφρνπο ηεο
είλαη ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ γηα δεκηνπξγία ζηαζεξνπνηεηηθψλ απνζεκαηηθψλ ηφζν
ζε επίπεδν ηξάπεδαο, φζν θαη ζε επίπεδν ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ηα νπνία ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξηφδνπο έληαζεο θαη ε επίηεπμε ηνπ επξχηεξνπ καθξφ-
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πξνιεπηηθνχ ζηφρνπ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζε πεξηφδνπο ππεξβνιηθήο
πηζησηηθήο επέθηαζεο.
Η. Πξνθπθιηθόηεηα ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ
Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ αχμεζε ηελ επαηζζεζία έλαληη ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ
θάιπςε ηνπ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ξπζκηζηηθψλ θεθαιαίσλ θάηη ην νπνίν ζε δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο θπθιηθφηεηαο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα
ξπζκηζηηθά θεθάιαηα.
Ζ Δπηηξνπή ινηπφλ εηζάγεη κηα ζεηξά αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ γηα δηεπζέηεζε απηήο
ηεο ηάζεο φπσο ε ρξήζε δεδνκέλσλ καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο πιεξσκήο (probability of default), θαη ε βαζκνιφγεζε
(calibration) ησλ ζπλαξηήζεσλ ξίζθνπ νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ εθηηκήζεηο δεκηψλ ζε
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Αθφκε ε Δπηηξνπή απαηηεί απφ ηηο ηξάπεδεο λα δηεμάγνπλ
ηεζη αληνρήο (stress tests) ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ πησηηθή ηάζε ησλ
δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο ζε πεξηφδνπο χθεζεο.
ΗΗ. Πξνβιέςεηο κε καθξνρξόλην νξίδνληα
Ζ Δπηηξνπή επλνεί ηελ πηνζέηεζε ηζρπξφηεξσλ πξαθηηθψλ πξνβιέςεσλ κέζα απφ ηξεηο
ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο. Πξψηνλ, ζπλεγνξεί ππέξ κηαο αιιαγήο ζηα ινγηζηηθά πξφηππα
πξνο κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηηκψκελεο δεκηάο
(expected loss). Γεχηεξνλ, επηθαηξνπνηεί ηηο νδεγίεο ηεο πξνο ηηο επνπηηθέο αξρέο ψζηε
λα είλαη ζπλεπείο κε ηελ λέα πξνζέγγηζε ηεο εθηηκψκελεο δεκίαο. Σξίηνλ, πξνζπαζεί
λα άξεη εκπφδηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζην ξπζκηζηηθφ
πιαίζην.
ΗΗΗ. ρεκαηηζκόο ζηαζεξνπνηεηηθώλ θεθαιαίσλ
Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη έλα πιαίζην θαλφλσλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ ζα επλνεί ηε
ζπγθέληξσζε ζηαζεξνπνηεηηθψλ θεθαιαίσλ αξθεηά πςειφηεξσλ απφ ηα ειάρηζηα
απαηηνχκελα ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο.
ην μεθίλεκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, έλαο κεγάινο αξηζκφο ηξαπεδψλ
ζπλέρηδε λα θάλεη κεγάιεο δηαλνκέο θεξδψλ κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ, επαλαγνξάο
ηδίσλ κεηνρψλ θαη γελλαηφδσξσλ πξνγξακκάησλ απνδεκίσζεο ησλ ζηειερψλ ηνπο
παξφιν πνπ ηφζν ε αηνκηθή ηνπο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε φζν θαη ε θαηάζηαζε ηνπ
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θιάδνπ ρεηξνηέξεπαλ δηαξθψο. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε
ζπιινγηθή πεπνίζεζε πνπ ππήξρε ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε
κείσζε ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ηζνδπλακνχζε κε εθπνκπή ζήκαηνο αδπλακίαο ηεο
ηξάπεδαο. Σέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο φκσο είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα θαηαζηνχλ νη
ηξάπεδεο θαη ν ζπλνιηθά ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ιηγφηεξν ειαζηηθνί. Πξφζθαηα πνιιέο
ηξάπεδεο έρνπλ επηζηξέςεη ζηελ θεξδνθνξία, φκσο δελ έρνπλ θάλεη νπζηαζηηθά
πξάγκαηα γηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηα απαηηνχκελα ζηαζεξνπνηεηηθά θεθάιαηα πνπ ζα
ζηεξίμνπλ ηελ πηζησηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
IV. Αληηκεηώπηζε Τπεξβνιηθήο Πηζησηηθήο Δπέθηαζεο
Όπσο έγηλε νξαηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο νη δεκίεο πνπ
θαηαγξάθεθαλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν χθεζεο φηαλ είρε πξνεγεζεί
κηα πεξίνδνο ππεξβνιηθήο πηζησηηθήο επέθηαζεο, ήηαλ πνιχ κεγάιεο.
Σέηνηνπ κεγέζνπο δεκίεο κπνξνχλ λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη
απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ λα επηηείλεη ηελ χθεζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ε νπνία
ελδέρεηαη λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν αθφκε πεξηζζφηεξν. Απηέο νη
εζσηεξηθέο δηαζπλδέζεηο ππνγξακκίδνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνλ
ηξαπεδηθφ ηνκέα, ε δεκηνπξγία «ακπληηθψλ» θεθαιαίσλ ζε πεξηφδνπο πνπ ε πηζησηηθή
επέθηαζε έρεη θηάζεη ζε ππεξβνιηθά επίπεδα. Δπηπιένλ, επεηδή ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη
κηα αθξηβή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, ε ζπζζψξεπζε ηνπο έρεη ην επηπξφζζεην
πιενλέθηεκα φηη βνεζά ζην κεηξηαζκφ ηεο πηζησηηθήο αλάπηπμεο.
Οη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο απνζθνπνχλ ζην λα πξνζαξκφδνπλ φζν ην
δπλαηφ πην άκεζα ην εχξνο ησλ ζηαζεξνπνηεηηθψλ θεθαιαίσλ θάζε θνξά πνπ
ππάξρνπλ ζεκάδηα γηα ππεξβνιηθή πηζησηηθή επέθηαζε. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε
δεκηνπξγία αληηθπθιηθψλ ζηαζεξνπνηεηηθψλ θεθαιαίσλ θαη απμάλεηαη ε ηθαλφηεηα
ησλ ηξαπεδψλ λα απνξξνθνχλ δεκηέο ζε πεξηφδνπ νηθνλνκηθήο χθεζεο.
Σα ηέζζεξα κέηξα πνπ παξνπζηάζηεθαλ σο εδψ, είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα ιεηηνπξγνχλ
ζπκπιεξσκαηηθά. Έηζη νη πξσηνβνπιίεο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο κειινληηθέο πξνβιέςεηο
ελδπλακψλνπλ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηελ αληηκεηψπηζε αλακελφκελσλ δεκηψλ, ελψ ηα
κέηξα θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κε αλακελφκελσλ
δεκηψλ. Σα κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ
απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θπθιηθφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ειάρηζηεο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ζε απηά πνπ απνζθνπνχλ ζηε
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δεκηνπξγία ζηαζεξνπνηεηηθψλ θεθαιαίσλ πάλσ απφ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε. Ζ
παξνπζία ησλ δεχηεξσλ απνδεηθλχεηαη θξίζηκε αθφκε θαη ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ
πξψησλ.
Σέινο ε Δπηηξνπή πξνηείλεη φηη ε απαίηεζε γηα θεθάιαηα πνπ ζα δξνπλ
αληηζηαζκηζηηθά ζε πεξηφδνπο κεγάιεο πηζησηηθήο επέθηαζεο λα είλαη κεδεληθή ζε
νκαιέο πεξηφδνπο θαη λα απμάλεηαη κφλν ζε πεξηφδνπο πηζησηηθήο έθξεμεο. Όκσο νη
επνπηηθέο αξρέο αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο πνπ δελ ππάξρεη πηζησηηθή θνχζθα
αλακέλνπλ απφ ηηο ηξάπεδεο λα ζπγθεληξψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζηαζεξνπνηεηηθά
θεθάιαηα γηα αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεγέο.
(ε) Αληηκεηώπηζε ηνπ πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμύ
ησλ Υξεκαηνπηζησηηθώλ Οξγαληζκώλ
Όπσο είδακε, ε πξνθπθιηθφηεηα εληζρχεη ηνπο θξαδαζκνχο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ πνιιψλ
κεγάισλ ηξαπεδψλ θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ δεκηνπξγνχλ αξλεηηθέο
δνλήζεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ζ
θαηάξξεπζε ή θζνξά ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ κπνξεί λα έρεη
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα άιια ηδξχκαηα θαη ηελ νηθνλνκία ελ γέλεη. Μηα ηξάπεδα
ινηπφλ κπξνζηά ζηελ πξννπηηθή ηεο θαηάξξεπζεο κπνξεί λα πάξεη κέηξα πνπ ζα
κεηξηάζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο αιιά ζα επηβαξχλνπλ κε θφζηνο άιιεο ηξάπεδεο.
ην πιαίζην ηεο πλζήθεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη κέρξη πξηλ απφ ηελ θξίζε, δελ ππήξρε
πξφβιεςε ζηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, ε νπνία λα ελζσκαηψλεη ηνλ θίλδπλν πνπ
αληηπξνζσπεχεη κηα ηξάπεδα γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπηηξνπή πξνσζεί κηα δέζκε πξαθηηθψλ κέηξσλ πνπ
ζα βνεζήζνπλ ηηο επνπηηθέο αξρέο λα κεηξνχλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη θάζε ηξάπεδα γηα
ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Έηζη θαζνξίδνληαη
νη ηξάπεδεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γίλεηαη
πξνζπάζεηα λα κεησζνχλ ηφζν ε πηζαλφηεηα θαηάξξεπζεο ηνπο φζν θαη νη επηπηψζεηο
απφ θάηη ηέηνην. ηελ παξνχζα θάζε εμεηάδεηαη ε επηβνιή κηαο πξφζζεηεο
θεθαιαηαθήο επηβάξπλζεο αιιά θαη πξφζζεηεο επηβάξπλζεο γηα ηε ξεπζηφηεηα, ζηηο
ηξάπεδεο πνπ απνδεηθλχνληαη ζπζηεκηθά ζεκαληηθέο.
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Μηα άιιε πξνζέγγηζε είλαη λα γίλνπλ δηνξζψζεηο ζηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ηνπ
θηλδχλνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πιαίζην ηεο πλζήθεο Βαζηιείαο ΗΗ γηα ηνπο
θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπζηεκηθά ζεκαληηθέο ηξάπεδεο. Γηα παξάδεηγκα ζα
κπνξνχζε

λα

απμεζεί

ν

ζπληειεζηήο

ζπζρέηηζεο

γηα

έθζεζε

ζε

κεγάια

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έλαληη έθζεζεο ζε κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ή
λα γίλεη πην απζηεξή ε αληηκεηψπηζε παξαγψγσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κε
νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη δελ εθθαζαξίδνληαη κέζσ ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο
ζπκςεθηζκνχ.
(ζη) Καζηέξσζε ελόο Παγθνζκίνπ Standard γηα ηε Ρεπζηόηεηα
Ζ χπαξμε απμεκέλσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ απνηειεί κηα αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε
ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα φρη φκσο θαη ηθαλή. Μηα ηζρπξή βάζε ξεπζηφηεηαο
ε νπνία εληζρχεηαη απφ επνπηηθνχο θαλφλεο είλαη εμίζνπ κεγάιεο ζεκαζίαο. ήκεξα
φκσο δελ ππάξρνπλ standards γηα ηε ξεπζηφηεηα πνπ λα είλαη ελαξκνληζκέλα ζε
δηεζλέο επίπεδν. Ζ Δπηηξνπή Βαζηιείαο ινηπφλ πξνρσξά ζηελ θαζηέξσζε ηέηνησλ
standards γηα ηε ξεπζηφηεηα θαη‘ αληηζηνηρία κε ηελ θαζηέξσζε ησλ δηεζλψο
ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ (standards) γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα κε ηε θηινδνμία
λα δεκηνπξγεζεί έλα νκνηνγελέο ηνπίν πνπ ζα επλνεί ηνλ πγηή αληαγσληζκφ ησλ
ηξαπεδψλ ζε παγθφζκην επίπεδν.
ηελ αξρηθή θάζε ηεο θξίζεο πνιιέο ηξάπεδεο, παξά ηελ ηζρπξή θεθαιαηαθή ηνπο
βάζε, αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο επεηδή δελ έθαλαλ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο
ηνπο. Πξηλ απφ ηελ θξίζε νη αγνξέο ήηαλ αλνδηθέο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ εχθνια
δηαζέζηκε ζε ρακειφ θφζηνο. Ζ απφηνκε αληηζηξνθή ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο έδεημε
πφζν εχθνια εμαθαλίδεηαη ε ξεπζηφηεηα θαη πφζν πνιχ κπνξεί λα δηαξθέζεη ε έιιεηςε
ηεο.
Ζ Δπηηξνπή Βαζηιείαο δεκηνπξγεί δπν ειάρηζηεο απαηηήζεηο ξεπζηφηεηαο.
 Ζ πξψηε είλαη έλαο δείθηεο θάιπςεο βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο ηξηάληα (30)
εκεξψλ ε νπνία απνβιέπεη ζηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζε
πηζαλέο δηαθπκάλζεηο ηεο ξεπζηφηεηαο. Ο δείθηεο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο εμαζθαιίδεη
φηη, νη ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν έρνπλ επαξθή
ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πςειήο πνηφηεηαο ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ
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επηηπρψο ζε έλα ζελάξην αδπλακίαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο ην νπνίν ζα νξηζηεί απφ ηηο
επνπηηθέο αξρέο.
 Ζ δεχηεξε απαίηεζε έρεη ηε κνξθή ελφο πην καθξνπξφζεζκα δνκεκέλνπ δείθηε γηα
ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο. Σαπηφρξνλα παξέρεη θίλεηξν ζηηο
ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηαζεξέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπο.
Έλα ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ξεπζηφηεηαο απνηειεί
κηα δέζκε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ επνπηηθψλ
αξρψλ. Σα κέηξα απηά βνεζνχλ ηηο επνπηηθέο αξρέο λα εληνπίζνπλ ηηο ηάζεηο ηεο
ξεπζηφηεηαο ηφζν γηα κεκνλσκέλα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα.

3.7.4

Δθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία

Σν πκβνχιην Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο (Financial Stability Board)θαη ε
Δπηηξνπή Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία δεκνζίεπζαλ (18 Απγνχζηνπ 2010)
δπν αλαθνξέο.55 Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
λέσλ πξνηχπσλ (standards) ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη
γηα πιεξνθφξεζε ησλ κεηαβαηηθψλ δηεπζεηήζεσλ σο ηελ εθαξκνγή ηνπο.
πλδπαζηηθά, νη δπν αλαθνξέο δίλνπλ κηα εθηίκεζε ησλ θαζαξψλ νηθνλνκηθψλ
επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ εληζρπκέλσλ νξίσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο
θαη ξεπζηφηεηαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Σαπηφρξνλα φκσο
παξνπζηάδνπλ θαη ηηο καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο
πεξηφδνπ σο ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπο.
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξψηεο αλαθνξάο είλαη φηη ππάξρνπλ ζαθή θαη θαζαξά
καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο απφ ηα ηζρχνληα επίπεδα, πνπ ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία
ελφο πην εχξσζηνπ θαη πγηνχο παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα πιενλεθηήκαηα
απνξξένπλ απφ ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θξίζεσλ θαη απφ ηε κείσζε ησλ
δεκηψλ πνπ ελδέρεηαη λα ζπζζσξεχζνπλ απηέο νη θξίζεηο αλ ηειηθά εκθαληζηνχλ.

55

Ζ πξψηε επηγξάθεηαη ―An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity
requirements” θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Βαζηιείαο. Ζ δεχηεξε θέξεη ηνλ ηίηιν “ Assessing the
macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements” θαη είλαη κηα ελδηάκεζε
αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο, ηνπ πκβνπιίνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο θαη ηνπ
Macroeconomic Assessment Group (MAG) .
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Δπηπιένλ, ηα νθέιε μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηα θφζηε πνπ πηζαλψο λα δεκηνπξγεί ε
επηβνιή ησλ εληζρπκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ λένπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ ελδηάκεζε
αλαθνξά ηεο εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο κεηάβαζεο ζην λέν ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο,
πξνεηνηκάζηεθε κε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ηνπ Γηεζλνχο
Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Απηή αλαθέξεη ην ελδερφκελν λα ππάξμνπλ κέηξηεο επηπηψζεηο
ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ.
πγθεθξηκέλα αλ νη ξπζκίζεηο εθαξκνζηνχλ κε ρξνληθφ νξίδνληα πξνζαξκνγήο άλσ
ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ, ηφηε θάζε πνζνζηηαία κνλάδα αχμεζεο πνπ ζα επηβιεζεί ζην
δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ ζα επηθέξεη κείσζε ζην ΑΔΠ θαηά
0,19%- 0,20% κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ πιαηζίνπ. Ζ ειάρηζηε
ηηκή ηνπ ΑΔΠ εκθαλίδεηαη ζηα ηεζζεξάκηζη ρξφληα απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ
λέσλ αλαζεσξεκέλσλ νξίσλ θαη κεηά αλαθάκπηεη ζηαδηαθά. Αλ αλαθεξζνχκε ζε φξνπο
ξπζκνχ αλάπηπμεο, ηφηε αλακέλνπκε φηη ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ζα κεησζεί θαηά
κέζν φξν θαηά 0,04 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην πξνζδνθψκελν γηα δηάξθεηα
κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πάλσ απφ ηεζζεξάκηζη ρξφληα. Δπίζεο αχμεζε θαηά 25% ησλ
δηαζέζηκσλ ξεπζηψλ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκία πνπ δελ ζα
μεπεξλά ην κηζφ ηεο επίπησζεο πνπ ζα επηθέξεη αχμεζε θαηά κηα κνλάδα ζηνπο δείθηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Μηα δηεηήο κεηαβαηηθή πεξίνδνο πξνζαξκνγήο δίλεη ειαθξά
κεγαιχηεξεο κεηψζεηο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή λα εκθαλίδεηαη κεηά απφ δπφκηζη ρξφληα.
Αλ φκσο εθηείλνπκε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο πέξα απφ ηα ηέζζεξα ρξφληα ηφηε ε
δηαθνξά είλαη αζήκαληε.
Οη αλακελφκελεο επηπηψζεηο πξνέξρνληαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο ζα
κεηαθπιήζνπλ ηα απμεκέλα θφζηε ζηνπο δαλεηζηέο κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη
επηβξάδπλζε ησλ επελδχζεσλ. Ζ ζρεηηθή αχμεζε ζηα ηξαπεδηθά επηηφθηα ζα θπκαλζεί
ζηηο δεθαπέληε (15) κνλάδεο βάζεο γηα θάζε κηα πνζνζηηαία κνλάδα αχμεζεο ζηα
απαηηνχκελα θεθάιαηα. Σα θφζηε απηά αλακέλεηαη λα εμαλεκηζηνχλ κεηά ηε θάζε
εθαξκνγήο. ε θάζε πεξίπησζε ην ΑΔΠ επηζηξέθεη ζηελ πξνζδνθψκελε πνξεία ηνπ ζε
κεηαγελέζηεξα έηε.
Οη επηπηψζεηο απφ ηελ επηβνιή ηνπ λένπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ αλακέλεηαη λα είλαη
δηαθνξεηηθέο γηα ηηο δηάθνξεο εζληθέο νηθνλνκίεο πνπ ζα θιεζνχλ λα ηηο εθαξκφζνπλ
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θαη ζα εμαξηεζνχλ απφ ηα ηξέρνληα επίπεδα ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο
πνπ απηέο δηαζέηνπλ. Δπίζεο ζα επεξεαζηνχλ απφ ηηο απνθιίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο
νξηζκνχο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ππνινγίδνληαη νη λένη δείθηεο γηα θεθαιαηαθή επάξθεηα
θαη ξεπζηφηεηα.
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ηεο Δπηηξνπήο
Βαζηιείαο ζα έρνπλ ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε κέηξηεο επηπηψζεηο ζηε ζπλνιηθή
παξαγσγή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμεη ε θαηάιιειε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ζηελ
εθαξκνγή ηνπο. (Ceccheti, S. 2010).
Ζ άπνςε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Σξαπεδηθνχ ηνκέα δηαθνξεηηθή θαίλεηαη λα είλαη ε
άπνςε ησλ ηξαπεδηηψλ, φπσο απηή εθθξάζηεθε ζε ζπλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2010 ζηε Νέα Τφξθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ

δηεζλψλ

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ (I.I.F.), ελφο ηδξχκαηνο πνπ εθπξνζσπεί πάλσ απφ ηεηξαθφζηα
(400) δηεζλψο δξαζηεξηνπνηνχκελα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δηα ζηφκαηνο ηνπ
επηθεθαιήο ηεο Deutsche Bank Joseph Ackerman ν νπνίνο είλαη θαη πξφεδξνο ηνπ
I.I.F., εθθξάζηεθε ε έληνλε αλεζπρία γηα ην ζπληνληζκφ ησλ θξαηψλ κε ζηφρν ηε ιήςε
επηπιένλ κέηξσλ ζε κνλνκεξή βάζε πέξαλ ησλ δηεζλψλ νξίσλ: « Οη ηξάπεδεο ζα
ππαρζνύλ ζε λέν ξπζκηζηηθό πιαίζην ζε θάζε πεξηθέξεηα όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
αλεμαξηήησο έδξαο. Απηό ζα ζηεξήζεη δάλεηα από ηηο εηαηξίεο θαη ζα πιήμεη άκεζα ζέζεηο
εξγαζίαο», δήισζε ν William Dudley θεληξηθφο ηξαπεδίηεο ηεο Νέαο Τφξθεο
ζπκπιεξψλνληαο παξάιιεια πσο ζα ππάξμνπλ ζπλέπεηεο απφ ηε ζπξξίθλσζε ησλ
πεξηζσξίσλ δαλεηζκνχ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πέληε (5) ζεκεία έληνλεο δηαθσλίαο ησλ εθπξνζψπσλ
ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηηο αιιαγέο πνπ πξνσζεί ην
λέν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ο δείθηεο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδόηεζεο (net stable funding ratio). Οη
ηξάπεδεο ζεσξνχλ φηη νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο ζα είλαη αθξηβέο
ελψ ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη νξηαθά. ην
ζέκα απηφ έρνπλ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ αιιά θαη
κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Οη πςειφηεξνη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Οη
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ηξάπεδεο ζεσξνχλ φηη δελ πξέπεη λα ππάξμνπλ παξά κφλν κέηξηεο απμήζεηο ζηηο ηηκέο
ησλ δεηθηψλ, δεδνκέλσλ φισλ ησλ αιιαγψλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηε
ζχλζεζε ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ.
Ζ ρξήζε ηνπ δείθηε Μόριεπζεο.
Τπάξρεη έληνλε δηαθσλία εληφο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ θιάδνπ γηα ηε ρξεζηκφηεηα
θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ. Ζ ακεξηθαληθή πιεπξά θπξίσο ζεσξεί φηη ζα έπξεπε λα
είλαη ε ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή ε ρξήζε ηνπ, ψζηε νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο γηα θάζε ηξάπεδα λα πξνθχπηνπλ σο ην κέγηζην κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ δίλεη
ν δείθηεο θαη ηεο ηηκήο πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ θίλδπλν. Άιινη θαη θπξίσο ε
γαιιηθή πιεπξά ζεσξνχλ φηη απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν, ε εθαξκνγή ηνπ φκσο ζα
πξέπεη λα είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο θάζε ρψξαο. Ζ απαινηθή θάπνησλ
επηφηεξσλ κνξθψλ θεθαιαίσλ απφ ηα ξπζκηζηηθά θεθάιαηα. Όινη ζπκθσλνχλ φηη ε πην
ηζρπξή κνξθή ηδίσλ θεθαιαίσλ αιιά ζπγρξφλσο θαη ε πην αθξηβή είλαη νη θνηλέο
κεηνρέο. Έηζη νη ηξάπεδεο αληηδξνχλ ζηε απαινηθή απφ ηα ξπζκηζηηθά θεθάιαηα
επηφηεξσλ θαη θζελφηεξσλ κνξθψλ θεθαιαίνπ ή/ θαη δεηά κεγαιχηεξεο κεηαβαηηθέο
πεξηφδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Οη επξσπατθέο θαη νη ηαπσληθέο ηξάπεδεο
εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε αληίδξαζε ζην ζέκα δηφηη πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα
ηέηνηνπ είδνπο θεθάιαηα ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο απφ ηηο ακεξηθαληθέο. Δμαίξεζε
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ απφ ηα θεθάιαηα. Οη επξσπατθέο ηξάπεδεο
αλεζπρνχλ γηα ηελ εμαίξεζε απφ ηα θεθάιαηα, επελδχζεσλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο
θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. Οη ακεξηθαληθέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο αληηδξνχλ ζηελ
εμαίξεζε δηθαησκάησλ απφ εμππεξέηεζε ππνζεθψλ θαη ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ
επηηξέπνπλ ηελ ρξνληθή κεηάζεζε ηεο θνξνιφγεζεο ηνπο.56
Αθφκε παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα νξηζκέλα δεηήκαηα φπσο ε απνζαθήληζε ησλ
λέσλ θαλφλσλ ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο γηα ηα κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.
56

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ I.I.F., νη νηθνλνκίεο ησλ ηζρπξφηεξσλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε ζα είλαη θαηά 3% κηθξφηεξεο

χζηεξα απφ 5 ρξφληα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, ελψ έξεπλα ηεο Έλσζεο Γαιιηθψλ
Σξαπεδψλ ππνζηεξίδεη πσο ην πιήγκα ζηε γαιιηθή νηθνλνκία γηα αληίζηνηρν ρξφλν εθαξκνγήο ζα έθηαλε ζε κείσζε
ηεο ηάμεο ηνπ 6% (www.naftemporiki.gr, 19-08-2010).
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Ήδε ζηελ Διβεηία έρεη ζπζηαζεί επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ πξνηείλεη ηελ
επηβνιή αθφκα απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ ζε νξηζκέλεο ηξάπεδεο φπσο ε U.B.S. θαη ε
Credit Suisse ιφγσ ηεο πςειήο ηνπο ζπνπδαηφηεηαο γηα ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν. Βάζεη
ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, ην πνζνζηφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ κηαο ηξάπεδαο σο πξνο ην
ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ηεο, φπνπ γίλεηαη απνηίκεζε ζε φιν ην εχξνο ηνπ δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ, ζα πξέπεη λα θηάλεη ην 7% ελψ ζηελ Διβεηία ε πξφηαζε είλαη λα γίλεη
10% (www.kathimerini.gr/ Bloomberg, 12-10-2010).

ΠΗΝΑΚΑ 3.1
πγθξηηηθή επηζθόπεζε ηεο δηακόξθσζεο ηνπ δηεζλνύο θαη ηνπ
επξσπατθνύ ρξεκαηνπηζησηηθνύ δηθαίνπ
Δπίπεδα
δηακόξθσζεο

Γηεζλέο

Δπίπεδν ιήςεο G-7, G-10, G-20
πνιηηηθώλ
απνθάζεσλ
Δπίπεδν
πηνζέηεζεο
θαλόλσλ

Δπίπεδν
ζπληνληζκνύ

Δπίπεδν
εθαξκνγήο
θαλόλσλ

Καλφλεο
ήπηνπ
δηθαίνπ: Standard
setting bodies

Δπξσπατθό

Δπξσπατθφ πκβνχιην



Βαζηθέο λνκηθέο πξάμεηο
(απζηεξφ δίθαην): Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην
EcoFin (δηαδηθαζία
ζπλαπφθαζεο)



Δθηειεζηηθά κέηξα (απζηεξφ
δίθαην): Δπξσπατθή Δπηηξνπή



Καλφλεο ήπηνπ δηθαίνπ (επίπεδν
3 δηαδηθαζίαο Lamfalussy):
CEBS/CESR/CEIOPS (*)

Financial Stability Γηα ηνπο θαλφλεο ήπηνπ δηθάηνπ: 3
Forum
επίπεδα (level)-3 Δπηηξνπέο
(Committees)

Γηεζλέο
Ννκηζκαηηθφ
Σακείν
(έκκεζε 
επηβνιή)

Δπξσπατθή Δπηηξνπή (γηα
θαλφλεο απζηεξνχ δηθαίνπ)
CEBS/CESR/CEIOPS (γηα
θαλφλεο ήπηνπ δηθαίνπ)

(*) Μόλνλ γηα:
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επξσπατθό ηξαπεδηθό δίθαην



επξσπατθό δίθαην θεθαιαηαγνξάο



επξσπατθό αζθαιηζηηθό δίθαην

Πεγή: Γθφξηζνο Υξ.(2009),''Γηεζλέο Υξεκαηνπηζησηηθφ Γίθαην''

ΠΗΝΑΚΑ 3.2
Γηεζλή Πξόηππα θαη Κώδηθεο γηα ηελ Δλίζρπζε ησλ Υξεκαηνπηζησηηθώλ πζηεκάησλ
Θεκαηηθή ελόηεηα

Πξόηππν

Φνξέαο

Α. Μαθροοηθολοκηθή ποιηηηθή θαη δηαθάλεηα ζηοητείωλ
Γηαθάλεηα λνκηζκαηηθήο θαη
ρξεκαηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο

Code of Good Practices on Transparency
in Monetary and Financial Policies

IMF

Code of Good Practices on Fiscal
Transparency

IMF

Γηαθάλεηα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο

Special Data Dissemination Standard/
General Data Dissemination System

IMF

Γεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ

Β. Θεζκηθές σποδοκές θαη σποδοκές αγορώλ
World Bank

Αθεξεγγπφηεηα επηρεηξήζεσλ

Principles for Effective Insolvency and
Creditor Rights Systems

Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε

Principles of Corporate Governance

OECD
IASB

Λνγηζηηθά πξφηππα

International Accounting Standards
(IAS)
International Standards on Auditing
(ISA)

IFAC

Διεγθηηθά πξφηππα

CPSS

πζηήκαηα πιεξσκψλ θαη
δηαθαλνληζκνχ

 Core Principles for Systemically
Important Payment Systems
 Recommendations for Securities
Settlement Systems

Καηαπνιέκεζε νηθνλνκηθνχ
εγθιήκαηνο

The Forty Recommendations of the
Financial Action Task Force/
9 Special Recommendations Against
Terrorist Financing
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Γ. Καλόλες άζθεζες ρσζκηζηηθής παρέκβαζες ζηο τρεκαηοπηζηωηηθό

ζύζηεκα θαη εποπηεία ηοσ τρεκαηοπηζηωηηθού ζσζηήκαηος
Core Principles for Effective Banking
Supervision

BCBS

Σξαπεδηθή επνπηεία

Objectives and Principles of Securities
Regulation

IOSCO

Ρπζκηζηηθή παξέκβαζε ζηηο θεθαιαηαγνξέο
Δπνπηεία αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ

Insurance Core Principles

IAIS

Πεγή: Γθφξηζνο Υξ.,(2009),''Γηεζλέο Υξεκαηνπηζησηηθφ Γίθαην''
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΔ ΑΣΔΛΔΗΔ- ΚΡΗΔΗ
4.1 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο Υξεκαηνπηζησηηθέο Κξίζεηο
Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνδεηγκάησλ πξνζδηνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο σο
θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο απξφζκελεο θαη ζεσξεηηθέο επηζέζεηο πξνζδηνξίδνπλ ηελ
αηθλίδηα ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ζε κηα ζηαζεξή πνξεία,ή ηελ απφηνκε
ππνηίκεζε πνπ θαηεγξάθε ζε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ .
Οη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο πξνζπαζνχκε λα πξνβιέςνπκε ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ
λνκίζκαηνο

θαζνξίδνπλ ηηο θξίζεηο

φπσο έρνπλ θαηαδεηρζεί απφ έλα αξθεηά

κεγάιν αξηζκφ πιαζκαηηθψλ ή πξαγκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ
ηζνηηκηψλ ζε κηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδν. Oη Frankel θαη Rose (1996)
["Currency crashes in emerging markets: An empirical treatment," Journal of
International Economics, Elsevier, vol. 41(3-4), pp: 351-366] ζπκπεξηέιαβαλ ζε
θαηαιφγνπο σο θξίζε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε νλνκαζηηθή ππνηίκεζε ηνπ
εζληθνχ λνκίζκαηνο ππεξβαίλεη ην 25% ζε κία κφλν ρξνληά. Ζ αλεπάξθεηα απηήο
ηεο πξνζέγγηζεο ζπλίζηαηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην φηη δελ ζπλππνινγίδεη ην
επηηφθην ηνπ πιεζσξηζκνχ φηαλ θαζνξίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο .
Οη Kaminsky, Lizodo θαη Reinhart (1998) [―Leading Indicators of Currency
Crisis‖, Volume 45, Number 1 International Monetary Fund ], δηεχξπλαλ ηνλ νξηζκφ
ηεο θξίζεο ,κε ηελ έλλνηα νηη νη ζπγγξαθείο κειέηεζαλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
θξίζε θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο

ε πηζαλή επίζεζε ζην λφκηζκα δελ

πεηπραίλεη, ην θφζηνο αλαγθαζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ ππνηίκεζε θαη
αληίζηνηρα ε ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο παξακέλνπλ πςειά. Κάησ απφ
απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε θξίζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί

ηδηαίηεξα απφ ηελ

ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζε καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαη
έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνζέκαηα, ην
πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαη ην επηηφθην θαηαζέζεσλ.
Έηζη νη Eichengreen, Rose θαη Wyplosz (1994), νη Kaminsky, Lizodo θαη
Reinhart (1998) θαη νη Herrera θαη Garcia (1999), ζπλέζεζαλ έλαλ ζχλζεην
νξηζκφ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ θξίζε σο κηα βέβαηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία
νη πηέζεηο ησλ δεηθηψλ πξνζεγγίδνπλ ππεξβνιηθά πςειέο ηηκέο. Ζ αλεπάξθεηα
118
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απηψλ ησλ δεηθηψλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έγθεηηαη ζην φηη αλαγλσξίδνπλ

θαη

εμεηάδνπλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηελ θξίζε, νη ππεξβνιηθέο ηηκέο ηνλίδνληαη
κεηά ηελ ζχγθξηζή ηνπο κε ηηο ηηκέο νη νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί ηελ πεξίνδν πνπ
αλαιχνπκε. Οη Eichengreen, Rose θαη Wyplosz (1994) πξνζδηφξηζαλ ηνλ
ζεσξεηηθφ δείθηε πίεζεο ( SPIERW ) σο έλα δπζθίλεην θαη βαξχ ηξφπν θαηαγξαθήο
ησλ κεηαβιεηψλ φπσο είλαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία,ηα επηηφθηα θαη ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά απνζέκαηα. Ο δείθηεο SPIERW ηζνχηαη:
SPIERW = Γ%α CS +Γ%α RD- Γ%α res/BM
Όπνπ: Γ% CS = ε απφθιηζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο
Γ% RD = ε απφθιηζε ησλ επηηνθίσλ
Γ% res/BM = ε απφθιηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνζεκάησλ ,
ππνινγηζκέλα σο πνζνζηφ ζε λνκηζκαηηθή βάζε.
Γηαηεξψληαο ην ζεκειηψδεο πιαίζην ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Eichengreen,
Rose θαη Wyplosz (1994), νη Kaminsky, Lizodo θαη Reinhart (1998)
δηακφξθσζαλ έλαλ παξφκνην δείθηε. Ζ δηαθνξά ζπλίζηαηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
ζην φηη εμαηξείηαη ην επηηφθην θαη ν δείθηεο ηζνχηαη:
SPIKLR = Γ%α CS- Γ%α res/BM
Ζ κέζνδνο

ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνεηδνπνηεηηθψλ δεηθηψλ

ζχκθσλα κε ηνπο Herrera θαη Garcia (1999), δηαθξίλεηαη απφ ηηο δχν
πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο. Ζ εηζαγσγηθή πξφηαζε ζεσξείηαη σο έλα ζεκείν
έλαξμεο, φηαλ επηρεηξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ δείθηε SPIHG ,ν νπνίνο ζπλίζηαηαη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζην φηη ηα ζεκάδηα ηεο θξίζεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεθαλ
φηαλ έλα ζχλνιν δεηθηψλ απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ SPIHG αλαπηχζζνληαη ζε κηα βέβαηε
πεξίνδν,ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε(ε ζπλζήθε δηαζθαιίδεηαη δηα κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο
ησλ ζεηξψλ).
SPIHG = Γ% CS +Γ% RD- Γ% RI
Έηζη ε κεζνδνινγία ηνπ SPIHG δηαθέξεη απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ
SPIERW θαη ηνπ SPIKLR.,ησλ νπνίσλ ε θχξηα αίζζεζε ηνπ ππνινγηζκνχ θάλεη ηα
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ζεκάδηα ηεο θξίζεο λα είλαη παξφληα αθφκε θαη αλ κηα ζεκαληηθή επηδείλσζε
παξεκβαίλεη κφλν ζηελ πεξίπησζε ελφο απφ ηνπο δείθηεο, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ νη
δείθηεο είλαη θαζνξηζκέλνη.
4.2 Τπνδείγκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κξίζεσλ
Ζ πξψηε γεληά ησλ ππνδεηγκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζηεξίρζεθε πάλσ
ζε

εξεπλεηηθέο

εξγαζίεο

πνπ

δεκνζηεχηεθαλ

απφ

ηνλ

Κrugman

(1979,1987,1991,1993), θαη αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ
θαη ηελ δηαθχκαλζε γχξσ απφ κηά κεηξήζηκε θαη ζαθή δψλε θαη ηηο επηζέζεηο πάλσ
ζε απηέο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία κηα θεληξηθή ηξάπεδα επηιέγεη λα θαζνξίζεη ηελ
πνξεία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη:
i. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο καθξννηθνλνκηθέο αζηάζεηεο πνπ
πξνθαινχληαη απν ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν.
ii. ηελ πεξίπησζε κηαο θεληξηθήο ηξάπεδαο, ε νπνία εμαηηίαο ησλ πξνεγνχκελσλ
πιεζσξηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο, έρεη κεησκέλε αμηνπηζηία, είλαη απνηειεζκαηηθφ
λα αθνινπζήζεη κηα πνιηηηθή πεξηνξηζκέλσλ πξνζδνθηψλ ζηνλ πιεζσξηζκφ θαη
λα απμήζεη αληίζηνηρα ηελ αμηνπηζηία ηεο.
iii. Μηα θαζνξηζκέλε

απζηεξή πνιηηηθή ζα πξνζηαηεχζεη ηελ πξαγκαηηθή

νηθνλνκία απφ αλεπηζχκεηεο ‗θνχζθεο‘, επάλσ ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή
ηζννηηκία.
iv. ε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, κηα ρψξα κε αλεπαξθψο αλεπηπγκέλε αγνξά
κπνξεί λα νξίζεη θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κε
ζθνπφ λα πξνζθέξεη κηα ζχλζεηε λνκηζκαηηθή αγνξά ζηνπο ζπλαιιαζφκελνπο,
εμαζθαιίδνληαο ηελ ξεπζηφηεηα ζηελ λνκηζκαηηθή αγνξά ηεο ρψξαο.
πλήζσο, ζηελ πξαθηηθή, ν θαζνξηζκφο ηεο πνξείαο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη κεηξήζηκα
θαη ζαθή πιαίζηα, ζηα νπνία ην ζπλάιιαγκα κπνξεί λα θπκαλζεί. χκθσλα κε ην
κνληέιν πνπ δηακφξθσζε ν Krugman (1991), απηφ ην είδνο ηεο λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο έρεη δχν θχξηα απνηειέζκαηα:
i. Σν πιαίζην δηαθχκαλζεο ηεο αμηνπηζηίαο ζηαζεξνπνηεί ηελ ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, θαη
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ii. Οη δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο εμαξηψληαη απφ ηελ απφθιηζε
ησλ ζεκειησδψλ κεηαβιεηψλ ζχκθσλα κε ηελ θακπχιε S.
Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζνξηζκέλεο πνξείαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε
αλαπφθεπθηε

κεηακφξθσζή ηνπ (χθεζε-πηψζε) ζε έλα άιιν ζχζηεκα

κνλεηαξηζηηθήο πνιηηηθήο. πρλά ε πηψζε απνηειεί έλα εληππσζηαθφ γεγνλφο
κεηά ηελ καδηθή κεζνιάβεζε θαη παξέκβαζε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ
αγνξά ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απσιεηψλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη
ζηα εμήο:
i. εκαληηθέο θαη απφηνκεο θηλήζεηο ησλ επηηνθίσλ ζηηο βξαρππξφζεζκεο
θαηαζέζεηο
ii. Σελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ spread57 ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο
iii. Σελ επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ
θεθαιαίσλ
iv. Σελ ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο.
χκθσλα κε ηα κνληέια ηεο θξίζεο ηεο πξψηεο γεληάο (αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ
Krugman, 1979), ε ππεξβνιηθή δεκηνπξγία, θάησ απφ έλα ζηαζεξφ ζχζηεκα,
εζσηεξηθήο πίζηεο (ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ λνκίζκαηνο) είλαη
δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο γηα κηα αηθληδηαζηηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ
ηνπηθνχ λνκίζκαηνο, ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζην ηέινο ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο κνλεηαξηζηηθήο πνιηηηθήο γηα ράξε ελφο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο.

57

Spread = πνζνζηφ επηθαηαιιαγήο. Δίλαη ε δηαθνξά ηεο ηηκήο δήηεζεο θαη ηεο ηηκήο πξνζθνξάο (bid/offer)

ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο, ζπλαιιάγκαηνο, ρξενγξάθσλ θαη εκπνξεπκάησλ. Δίλαη γλσζηή θαη κε ηνλ Γαιιηθφ φξν
écart. Ζ δηαθνξά απηή απνηειεί θαη ην θέξδνο ηεο ηξάπεδαο ή νπνηνπδήπνηε παξάγνληα ηεο αγνξάο. ηα
ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures), spread είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ δχν ζρεηηδφκελσλ
ζπκβάζεσλ. ηα ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options), ηα νπνία απαηηνχλ ηαπηφρξνλεο αγνξέο θαη
πσιήζεηο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζεηξψλ options επί ηνπ ηδίνπ ππνθεηκέλνπ κέζνπ ή εκπνξεχκαηνο γηα παξάδνζε
ζε δηαθνξεηηθνχο κήλεο, spread είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ φισλ απηψλ ησλ ζεηξψλ. ηα νκφινγα, είλαη
ε δηαθνξά ζηελ απφδνζε απφ ηελ επέλδπζε ζε νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ ηδξχκαηα πνπ ελεξγνχλ κε
κεησκέλν ή κε κεγάιν θίλδπλν.
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4.3 Ση πξνθαιεί κηα Σξαπεδηθή πζηεκηθή Κξίζε
Ζ κεηαδνηηθφηεηα ηεο θξίζεο ε νπνία πιήηεη ηηο ηξάπεδεο απνηειεί ην πξσηαξρηθφ
ζηνηρείν ηεο ζπζηεκηθήο αζηάζεηαο, θάησ απφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε
θιαζζηθή άπνςε ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ. χκθσλα κε απηή ηελ
άπνςε, ε απνθάιπςε ησλ πξνβιεκάησλ θεξεγγπφηεηαο ζε κηα ηξάπεδα είλαη
δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηνπο θαηαζέηεο άιισλ ηξαπεδψλ, πνπ δξνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ζ απνπζία έζησ θαη κεξηθήο παξέκβαζεο απφ ηελ Κεληξηθή ηξάπεδα ή
απφ άιινλ δαλεηζηή ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγήζεη σο ηειεπηαίν θαηαθχγην, ε πίεζε ηεο
ξεπζηφηεηαο

ζην

ηξαπεδηθφ

ζχζηεκα

είλαη

δπλαηφλ

λα

νδεγήζνπλ

ζε

απνθεθαιαηνπνίεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ηξαπεδψλ θαη εμαηηίαο φισλ απηψλ ζε
κηα ζπζηεκηθή θαηάξξεπζε.
Ζ θιαζζηθή άπνςε δηαηεξεί ηξείο πξνππνζέζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε κεηάδνζε ζε ηξάπεδεο.
1. Σα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ πξέπεη λα είλαη αξθεηά αδηαθαλή ζε
έλα κεγάιν αξηζκφ θαηαζεηψλ, θαη ηδηαίηεξα ζηνπο κηθξνχο θαηαζέηεο. Έηζη ψζηε
απηνί λα έρνπλ δπζθνιία λα θαζνξίζνπλ κε αθξίβεηα εάλ ε λέα πιεξνθνξία ζρεηηθά
κε ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κηαο ηξάπεδαο έρεη επηπηψζεηο ζηελ
πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο δηθήο ηνπο ηξάπεδαο. Με άιια ιφγηα
νη κηθξνί θαηαζέηεο πξέπεη λα είλαη ινγηθά αδαείο θαη φρη θαιά πιεξνθνξεκέλνη.
Δάλ ινηπφλ είλαη έηζη, ζεσξείηαη απίζαλν λα έρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο δηθήο ηνπο ηξάπεδαο. Οη θαηαζέηεο νη
νπνίνη δελ έρνπλ θαζαξή δηάθξηζε κεηαμχ πγηψλ θαη αδχλακσλ ηξαπεδψλ είλαη
δπλαηφλ λα εκπηζηεπηνχλ ηηο πγηείο ηξάπεδεο ζην φλνκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ
θαηαζέζεψλ ηνπο, δηφηη αληηιακβάλνληαη ηηο νκνηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε ηξάπεδεο
πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θξίζεο, φπσο είλαη ην κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
Δλεξγεηηθνχ, ε ζέζε ζηελ αγνξά δαλείσλ, θαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα.
2. H δεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη έλαο ζπλερφκελνο πεξηνξηζκφο ππεξεζηψλ, πνπ
απαηηεί αλάθιεζε ησλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε έλα απνδεθηφ πξφηππν, έσο φηνπ ε
ηξάπεδα αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Οη αιιεινδηαδνρηθέο ππεξεζίεο

δίλνπλ

ζηνπο θαηαζέηεο ηελ επθαηξία λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε αλάιεςε
ησλ επελδχζεψλ ηνπο έγθαηξα. Παξαηεξψληαο ηα γεγνλφηα απφ απηή

ηελ
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πξννπηηθή, νη καδηθέο αλαιήςεηο παληθνχ (bank run) είλαη κηα ινγηθή απάληεζε ζε
πιεξνθνξία πνπ ελεκεξψλεη ηνπο επελδπηέο γηα επεξρφκελε θξίζε.
3. Ζ ηξίηε πξνυπφζεζε είλαη ε έιιεηςε ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο
γηα ηελ πξνψζεζε

ξεπζηφηεηαο ζηηο ηξάπεδεο. Θεσξείηαη, φηη ν πην

απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο γηα λα ζηακαηήζεη ε καδηθή αλάιεςε ησλ
θαηαζέζεσλ, πνπ πξνθαιείηαη απφ παληθφ, ζε έλαλ αμηφρξεν νξγαληζκφ είλαη ε
πξνψζεζε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο ζ΄απηφ ηνλ νξγαληζκφ-ηξάπεδα. Απηφ επηηξέπεη
ζηελ ηξάπεδα λα επηδείμεη ηελ θεξεγγπφηεηά ηεο ζηνπο θαηαζέηεο, ηθαλνπνηψληαο
φια ηα αηηήκαηα ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ.
Αλ θαη ε θιαζηθή αληίιεςε καο

πεξηγξάθεη πσο ιεηηνπξγεί ε ―κνιπζκαηηθή

αζζέλεηα‖, σζηφζν δελ απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ πνπ
εκθαλίζηεθαλ ηα ηειεπηαία είθνζη (20) ρξφληα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη θαηαζέηεο
πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηα θαηαζέζεσλ, ε νπνία πεξηνξίδεη ην θίλεηξφ ηνπο λα
πξνζθχγνπλ ζε άιιε ηξάπεδα, γηαηί γλσξίδνπλ φηη ζα πάξνπλ ζα ρξήκαηά ηνπο
πίζσ, αθφκα θαη αλ ε ηξάπεδά ηνπο ρξενθνπήζεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε έξεπλα
ζηηο πξφζθαηεο δηεζλείο

ηξαπεδηθέο θξίζεηο, δείρλεη φηη νη

αηηίεο βξίζθνληαη

καθξηά απφ κηα ηξάπεδα πνπ κνιχλζεθε απφ κνιπζκαηηθή αζζέλεηα θαη κε ηελ
ζεηξά ηεο κεηέδσζε ηελ ―αζζέλεηα‖, ζε άιιεο ηξάπεδεο.
Κάλνληαο εμνλπρηζηηθή έξεπλα ζ΄απηέο ηηο θξίζεηο ππνζέηνπκε , φηη ηα επάισηα
ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα θαη πξνθαινχλ
ζπζηεκηθή θαηάξξεπζε ήηαλ

πξντφλ ππαξθηψλ ειιείςεσλ ζηηο ηξάπεδεο, ζην

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ ηξαπεδψλ θαη ζε άιινπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο ζηελ
ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά. Σα επεηζφδηα ησλ θξίζεσλ πνπ εθδειψλνληαη ζηηο
δηάθνξεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αλ θαη ηα εθξεθηηθά γεγνλφηα
κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο κπνξεί λα επηδεηλψλεηαη απφ ην
επίπεδν ηεο δηαθζνξάο ή ηεο απάηεο παξνπζηάδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα.
Δμαηηίαο ηνπ νηη νη θξίζεηο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ θαη κε ηελ απνπζία θαηλνκέλσλ
δηαθζνξάο ή απάηεο, γηαπηφ ζα εζηηάζνπκε κεκνλνκέλα ζηα νηθνλνκηθά θίλεηξα.
Οη θξίζεηο ηείλνπλ λα αθνινπζνχλ πεξηφδνπο εθηεηακέλεο λνκηζκαηηθήο θαη
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηππηθά πεξηιακβάλνπλ ηχπνπο νηθνλνκηθήο
θηιειεπζεξνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζαλ κέξνο ηεο αλαπηπμηαθήο πξσηνβνπιίαο
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νη θπβεξλήζεηο

κεηαθηλνχλ ηελ νξνθή ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ, αλαθαινχλ

λφκνπο νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηελ είζνδν λέσλ ηξαπεδψλ ζηελ αγνξά ή επηηξέπνπλ
ζε ηξάπεδεο λα απαζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο, κέρξη πξφηηλνο απαγνξεπκέλεο,
φπσο είλαη ν δαλεηζκφο απφ ην εμσηεξηθφ. Γεληθά νη πξνζπάζεηεο αλακφξθσζεο
επεθηείλνπλ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα απαζρνιεζεί
ην ζεκαηνθπιάθην, επηηξέπνληαο πεξηζζφηεξε επειημία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα
ηελ θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ. Ζ νηθνλνκηθή θηιειεπζεξνπνίεζε
ζπρλα πεξηιακβάλεη κέηξα αλακφξθσζεο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο
νξγαληζκνχο, νη νπνίνη ήηαλ εμαξηεκέλνη απφ ηξαπεδηθά δάλεηα, λα έρνπλ
κεγαιχηεξε

πξφζβαζε

ζηελ

ρξεκαηννηθνλνκηθή

αγνξά

ρξεζηκνπνηψληαο

εηαηξηθά νκφινγα θαη εκπνξηθνχο ηίηινπο.
Ζ έθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο αλακφξθσζεο νδεγεί ζε κηά πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή
αγνξά, θαη απηφ πνπ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε είλαη κηα αχμεζε ηεο αλεπάξθεηαο
ηεο απνηίκεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Μεηά απφ
φια απηά νη ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ,
θαη έλαο θνβηζκέλνο πειάηεο ζηεξίδεηαη ζηε κεηαβνιή ησλ δαλείσλ ζε ρακειφηεξα
επηηφθηα. Οη νξγαληζκνί κε θησρηθή δξαζηεξηφηεηα ζα δνπλ ην νηθνλνκηθφ ηνπο
θεθάιαην λα δηαβξψλεηαη, θαη ζα αληηκεησπίζνπλ ην ελδερφκελν ηνπ θιεηζίκαηνο
απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο επφπηεο. Δάλ νη θπβεξλήζεηο είλαη πξφζπκεο λα θιείζνπλ ηα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δελ είλαη βηψζηκα, φκσο έλα πξφβιεκα
αλαδεηθλχεηαη. Καη ελλννχκε, ηηο θπβεξλεηηθέο εγγπήζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ
κεξίδα ηνπ ιένληνο ησλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ ησλ πξαγκάησλ (δηα κέζνπ
θαηαζέζεσλ αζθάιεηαο), ή δηθαησκαηηθά (δηα κέζνπ απαγφξεπζεο θεθαιαηαθψλ
πνιηηηθψλ). Καζψο νη εμαζθαιηζκέλεο θαηαζέζεηο δηνιηζζαίλνπλ πξνο ηελ αδπλακία
εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ, ην θίλεηξν ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ ζπζρεηίδεηαη κε έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ δίρηπ αζθαιείαο ην νπνίν πξνσζείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη
απμάλεηαη δξακαηηθά (Cull, Senbet, θαη Sorge 2004). Καζψο νη ηξάπεδεο
αληηκεησπίδνπλ θεθαιαηαθέο πηέζεηο πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηηο απνδφζεηο ηνπο,
αληαπνθξίλνληαη ζηελ κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ κεηαθέξνληαο ην ραξηνθπιάθηφ ηνπο
πξνο πςειφηεξνπ ξίζθνπ ηνπνζεηήζεηο θαη ρξεκαηνδνηψληαο ηηο επελδχζεηο ηνπο κε
βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα,ηα νπνία ζπρλά δελ είραλ ηελ αλαγθαία αληηζηάζκηζε
θηλδχλνπ ελαληίνλ ηνπ θηλδχλνπ ηνπ επηηνθίνπ.

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

124

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΑΣΔΛΔΗΔ- ΚΡΗΔΗ

Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ ζα θάλεη απηή ηε ζηξαηεγηθή ηδηαίηεξα ειθπζηηθή
ζε κηα καθξά πεξίνδν δηεπξπκέλεο κνλεηαξηζηηθήο πνιηηηθήο κε αξλεηηθά
βξαρππξφζεζκα επηηφθηα είλαη κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην θφζηνο
ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ρακειφ θαη νη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο δελ είλαη
ειθπζηηθέο. Ζ

επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή επίζεο επηδεηλψλεη

ην εζηθφ

πξφβιεκα ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο ε ππεξβνιηθή λνκηζκαηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα
είλαη πξνθαλήο, φηαλ ππάξρεη κηα αχμεζε ζηελ αμία ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ. Έηζη ηνλψλεηαη ε δήηεζε γηα ηελ θηεκαηαγνξά, ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα
θαηαλαισηηθά δάλεηα. Καζψο απμάλνληαη νη ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα
δηαζηξεβισζεί ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δαλεηζκνχ, δίλνληαο ηελ εληχπσζε
νηη νη απνδφζεηο απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη επελδχζεηο αθηλήησλ θαη ν
αληίζηνηρνο δαλεηζκφο είλαη αλεξρφκελεο θαη ην ξίζθν απν απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
είλαη ζε χθεζε. Οη ηξάπεδεο αληαπνθξίλνληαη ζ΄απηά ηα θίλεηξα απμάλνληαο ηελ
έθζεζή ηνπο ζε απηέο ηηο αγνξέο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δψζνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε
ζην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα δξνπλ ινγηθά φηαλ απαζρνινχληαη κε απηέο
ηηο δξαζηεξηφηεηεο.
Γηα παξάδεηγκα, ε δήηεζε γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία νδεγεί ζε πςειφηεξεο ηηκέο θαη
κεηψλεη ηελ αλαινγία δαλείνπ-αμίαο. Έηζη ε έθζεζε ησλ

ηξάπεδψλ θαίλεηαη λα

κεηψλεηαη, ελψ ε αμία ησλ ππνζεθεπκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απμάλεηαη.
Απηφ είλαη θπζηθά αιήζεηα, εθφζνλ θαπνηνο πηζηεχεη φηη νη ηηκεο ησλ αθηλήησλ ζα
ζπλερίζνπλ λα αλεβαίλνπλ. Αιιά αθφκε θαη φηαλ νη ηξαπεδίηεο αληηιεθζνχλ νηη απηή
ε ηάζε δελ κπνξεί λα παξαηαζεί, ζπλερίδνπλ λα δαλείδνπλ κε ηελ πξνζδνθία νηη απηνί
κπνξνχλ λα απαιιάγνχλ απφ απηά ηα δάλεηα θαη ηηο επελδχζεηο πξηλ ε αγνξά αλέιζεη
ζην ζεκείν αηρκήο ηεο ( απφ ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζηνπο ρεξηζκνχο ηνπο).
Δίλαη επίζεο εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πεξηκέλεηο ην ζεκείν αηρκήο ηεο αγνξάο, ην νπνίν
κπνξεί λα είλαη πνιιά ρξφληα κπξνζηά. Πξηλ απφ απηή ηελ ζηηγκή, έλαο ηξαπεδίηεο ζα
αληηκεησπίζεη πνιιέο δπζθνιίεο γηα λα πείζεη ηνπο κεηφρνπο, γηαηί ‗‘βξέζεθε εθηφο
δξάζεο ΄΄ φηαλ νη άιινη ηξαπεδεο απνθφκηδαλ πςειά θέξδε.
Μειέηεο ησλ Herring and Wachter (2002) εμήγεζαλ επίζεο ηηο ελέξγεηεο ησλ
ηξαπεδηηψλ σο θαηαζηξνθηθή κπσπία. Καη απηφ δηφηη ελψ νηθνλνκηθέο θξίζεηο

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

125

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΑΣΔΛΔΗΔ- ΚΡΗΔΗ

ζπκβαίλνπλ πνιχ ζπρλά, νη ηξαπεδίηεο ζπρλά ππνηηκνχλ ην ελδερφκελν ηνπ θξηζηαθνχ
θαηλνκέλνπ.
Oη Amos Tversky θαη Davied Kahneman (1982) απέδεημαλ φηη ην ππνθεηκεληθφ
ελδερφκελν ελφο γεγνλφηνο θαζνξίδεηαη αλάινγα ηελ πεξίπησζε

θαηά ηελ νπνία ν

αξκφδηνο γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξνβιέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
γεγνλφηνο.
Αλ θαη ζπκβαίλεη ηα ππνθεηκεληθά ελδερφκελα λα είλαη θνληά ζε πξαγκαηηθά
γεγνλφηα πςειήο ζπρλφηεηαο (φπσο ε εθηίκεζε γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο
πξνβιεκάησλ ζηηο πηζησηηθέο θάξηεο ).
Οη Guttentag & Herring (1986) ζεσξνχλ φηη ην θξίζηκν ζεκείν εδψ είλαη, φηαλ
κεξηθνί ηξαπεδίηεο αξρίδνπλ ηελ απνηίκεζε ησλ δαλείσλ κέζσ ―κπσπηθψλ‖
πξνζδηνξηζκψλ ρακεινχ ή κεδεληθνχ βαζκνχ ζπνπδαηφηεηαο πνπ νδεγνχλ ζε
βέβαηνπο ηχπνπο αηθλίδησλ αλαηαξάμεσλ. Όηαλ ε επφκελε θξίζε πιήμεη ηελ αγνξά
ζην κέιινλ, κπνξεί λα επηθξαηνχλ κπσπηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο δελ ζα παξέρνπλ
θακκηά πξνζηαζία ελαληίνλ ηεο πεξηζηαζηαθήο θξίζεο, έλα απνηέιεζκα πνπ κεξηθέο
θνξέο πεξηγξάθεηαη σο ζπκπεξηθνξά φρινπ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ. Καηά
θνηλή νκνινγία, δελ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε εάλ ε ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ή
ε θαηαζηξνθηθή ‗‘κπσπία‘‘ παίδνπλ έλα θξίζηκν ξφιν ζηηο ζπζηεκηθέο ηξαπεδηθέο
θξίζεηο.Σν ηειηθφ απνηέιεζκα φκσο θαη ησλ δχν είλαη ην ίδην. Καηά ηελ πεξίνδν
απνπζίαο ηνπ θξηζηαθνχ θαηλνκέλνπ, ν δαλεηζκφο ζπλερίδεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο
απμαλφκελεο ηηκέο ησλ αθηλήησλ θαη ηελ αθκάδνπζα νηθνλνκία.
χκθσλα κε ηνπο Burnside, Eichenbaum, & Rebelo (1999), παξά ηελ αλζεξή
εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο, νη επελδπηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ν επηζεηηθφο δαλεηζκφο ζηελ
αγνξά αθηλήησλ ή νη επελδχζεηο ζε αμηφγξαθα θαζηζηνχλ επάισηεο ηηο ηξάπεδεο ζηηο
εθθεληξηθφηεηεο απηψλ ησλ αγνξψλ. Δπίζεο αλαγλσξίδνπλ νηη φιεο νη ηξάπεδεο
ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη θακκία θπβέξλεζε δελ εηλαη δπλαηφλ
λα αλερηεί ην θφζηνο θαη λα επηηξέςεη ηελ θαηάξξεπζε νιφθιεξνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο. Σν ηειεπηαίν ζεκείν είλαη, ρσξίο ακθηβνιία, ηζνδχλακν κε κηά
θπβεξλεηηθή εγγχεζε. Δηζη, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ζαθήο θπβεξλεηηθή εγγχεζε
φπσο ε εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ, ε αλεπηθχιαθηε εγγχεζε πάληα ζα εκπνδίδεη ηνπο
επελδπηέο απφ ηελ παξάηνικε απνηίκεζε ηνπ θηδχλνπ.

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

126

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΑΣΔΛΔΗΔ- ΚΡΗΔΗ

ε νξηζκέλα ζεκεία, κεξηθνί επελδπηέο κπνξεί λα ακθηβάιινπλ εάλ ηα δηαζέζηκα
κέζα ησλ θπβεξλήζεσλ ζα είλαη αξθεηά γηα λα δηαζψζνπλ νιφθιεξν ην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα.
Πνιινί επελδπηέο, θπξίσο μέλνη, ζπρλά πηζηεχνπλ φηη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν
κπνξεί πάληα λα δηαζέζεη έλα παθέην εληζρχζεσλ, ην νπνίν καδί κε ηηο θπβεξλεηηθέο
πξνζπάζεηεο ζα δηαζψζνπλ ηελ νηθνλνκία ζε πεξηφδνπο θξίζεο.
Οη Cargill, Hutchinson, θαη Ito (1998) θαη Willett (2000) ζεσξνχλ νηη νη επελδπηέο
ζπρλά έρνπλ ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα εθηηκήζνπλ θαη λα
δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα ζεσξνχλ νηη αλαγλσξίδνπλ ηνλ θαηάιιειν ρξφλν
γηα λα θχγνπλ απφ κηα αγνξά πνπ θαηαξξέεη, πξηλ πξνιάβεη θάπνηνο άιινο λα θάλεη
θάηη άιιν. Έηζη δελ δηζηάδνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο επηζεηηθέο πνιηηηθέο
δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ.
Σειηθά, νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ πιεζηάδνπλ ζε πνιχ πςειά θαη κε δηαηεξήζηκα
επίπεδα, θαη ε δηφγθσζε ζπλερίδεηαη. Οη θπβεξλήζεηο έρνπλ ηε δχλακε λα
αληηζηξέςνπλ θαη λα αθπξψζνπλ νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, απμάλνληαο ηα επηηφθηα ή
ζέηνληαο φξηα ζηελ αλάπηπμε ησλ δαλείσλ. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή επηβξαδχλεηαη, νη
ηηκέο ησλ αθηλήησλ κεηψλνληαη θαη ε ηθαλφηεηα ησλ δαλεηνιεπηψλ λα ηθαλνπνηνχλ ηα
δάλεηά ηνπο πεξηνξίδεηαη.
Καζψο ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κεηψλνληαη θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δαλείσλ δελ
ηθαλνπνηνχληαη ,κε ζπλέπεηα λα δηαβξψλεηαη ην ηξαπεδηθφ θεθάιαην, νη ηξαπεδίηεο
δηαβεβαηψλνπλ νηη ε θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πνιηηηθά
αλεπηζχκεηε. Με απνηέιεζκα λα επηζπεχδνπλ λα πηνζεηήζνπλ κηα ζπκπεξηθνξά
κεξηθήο ζσηεξίαο (Bailing out). πλίζηαηαη ζηελ πψιεζε ελφο ρξενγξάθνπ ή
εκπνξεχκαηνο ηαρχηαηα ρσξίο λα καο ελδηαθέξεη ην επίπεδν ηεο ηηκήο ηνπο. Απηφ
ζπκβαίλεη φηαλ θιηκαθψλνληαη νη δεκίεο θαη ν επελδπηήο δελ αληέρεη νηθνλνκηθά λα
ππνζηεί πεξαηηέξσ δεκίεο. ηελ νπζία νη ηξαπεδίηεο έρνπλ έλα θίλεηξν λα
αζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ηελ αηηία ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο
ηζνινγηζκνχο ηνπο. Οη Penati θαη Protopapadakis (1998) έδεημαλ πσο ην
νκνζπνλδηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ δίρηπ αζθαιείαο εμαζθαιίδεη θίλεηξα γηα ηηο
ηξάπεδεο λα αλαιάβνπλ θηλδχλνπο ζπζρέηηζεο.

Απηά ηα θίλεηξα απμάλνπλ ηνλ

θίλδπλν ζπζρέηηζεο ζε φιν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
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εμεγήζνπλ ηελ ππνεθηίκεζε ησλ δαλείσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη ηξάπεδεο
αλαγλσξίδνπλ νηη νη θπβεξλεηηθέο εγγπήζεηο ηνπο επηηξέπνπλ λα απνιακβάλνπλ ηα
πιενλεθηήκαηα ησλ επελδχζεσλ πςεινχ ξίζθνπ, ελψ ηα φξηα ηνχ ξίζθνπ είλαη πνιχ
ρακειά.
χκθσλα

κε

ηνλ

De

Juan

(1988)

εάλ

κηα

ηξάπεδα

εκθαλίζεη

ηάζεηο

απνθεθαιαηνπνίεζεο, ηφηε έρεη ηζρπξφ θίλεηξν λα πηνζεηήζεη ζηξαηεγηθέο, γλσζηέο
σο θεξδνζθνπηθέο γηα ηελ δηάζσζή ηεο. Δάλ νη θεξδνζθνπηθέο πνιηηηθέο απνδφζνπλ,
νη ηξαπεδίηεο ζα δηαηεξήζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη ηελ θαιή ηνπο θήκε αλέπαθε.
Γπζηπρψο, νη θεξδνζθνπηθέο πνιηηηθέο απνηπγράλνπλ πνιχ ζπρλά κε ζπλέπεηα ε
εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη νη ξπζκηζηέο λα παξεκβαίλνπλ γηα ηελ νκαινπνίεζε ηεο
αγνξάο, φηαλ νη απψιεηεο πξνζεγγίδνπλ ππεξβνιηθά κεγάια επίπεδα.
Απηφ καο νδεγεί ζηνλ ηειεπηαίν πνπ ζπκκεηέρεη κε θξηηηθή άπνςε ζηελ ηξαπεδηθή
αγνξά: ηνπο ξπζκηζηέο. ηφρνο ησλ ξπζκηζηψλ είλαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο
θνξνινγνχκελνπο επνπηεχνληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη δηαηεξψληαο έλα
πγηέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη γηαηί νη ξπζκηζηέο
απνηπγράλνπλ λα πεηζαξρήζνπλ ηηο ηξάπεδεο λα αθνινπζήζνπλ ζηξαηεγηθέο
αλάπηπμεο πςεινχ θηλδχλνπ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη αηηίεο είλαη δπλαηφλ λα
βξίζθνληαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ ξπζκηζηψλ.
Οη Drees θαη Pazarbasioglu (1998) ππνζηεξίδνπλ νηη νξηζκέλα ξπζκηζηηθά γξαθεία
αληηκεησπίδνπλ ηελ ζηειέρσζή ηνπο κε βάζε θάπνηνπο πξνυπνινγηζηηθνχο
πεξηνξηζκνχο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα επηβιέπνπλ
απνηειεζκαηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ζ πην ζπρλά αλαθεξφκελε αηηία, φκσο είλαη ε απξνζπκία ησλ ξπζκηζηηθψλ
παξαγφλησλ λα ππνβάιινπλ ζε πεηζαξρία ηηο ηξάπεδεο. Απηφ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο
παξάγνληεο. Πξσηαξρηθά, φηαλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θηιειεπζεξνπνίεζε είλαη κέξνο
ελφο ζπλφινπ επξχηεξσλ πνιηηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο, νη ηξαπεδηθνί ξπζκηζηέο κπνξεί λα δηζηάδνπλ λα αλαζηείινπλ ηελ
ιεηηνπξγία αλαμηφπηζησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη λα επηθέξνπλ ξπζκηζηηθέο
ζπζίεο, ελαληίνλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο πςεινχ θηλδχλνπ. Καη
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απηφ δηφηη, ζε ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδν, πηζαλφλ απηέο νη ζηξαηεγηθέο ζα θαίλνληαη
θεξδνθφξεο , θαιχπηνληαο θάζε ππνθείκελε αθεξεγγπφηεηα ηεο ηξάπεδαο.
χκθσλα κε ηνλ Goodhart (2000) ζηε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχρζεθε ζηνπο
νξγαληζκνχο ηξαπεδηθήο επνπηείαο ζρεηηθά κε ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, δηαπηζηψζεθε
φηη ζα ππάξρεη ηεξάζηηα πνιηηηθή πίεζε ζηνπο ηξαπεδηθνχο ξπζκηζηέο λα θξαηήζνπλ
ρακεινχο ηφλνπο, θαζψο ε επέθηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα δηαθαίλεηαη σο
έλαο ζεκαληηθφο νδεγφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπί πιένλ θαζψο ε
θηιειεπζεξνπνίεζε αιιάδεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνπίν, νη ξπζκηζηέο κπνξεί λα
είλαη απξφζπκνη λα πάξνπλ δξαζηηθά κέηξα φπσο γλσξίδνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ
ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ.
Οη Kane (1989) θαη Boot θαη Thakor (1993) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα κνληέια ησλ
ξπζκηζηψλ εμήγεζαλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ξπζκηζηψλ φπσο εθδειψζεθε ζηηο Ζ.Π.Α.
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Έηζη ε θαζπζηέξεζε ηεο ιήςεο
κέηξσλ έγθαηξα απφ ηνπο ξπζκηζηέο δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο ηδηνηεινχο νθέινπο γηα
νξηζκέλνπο. Ζ αλεθηηθφηεηα είλαη ηδηαίηεξα αξεζηή φηαλ ε απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο, απηφ είλαη ε απνθεθαιαηνπνίεζε, εκθαλίδεηαη λα είλαη κηα ζπλέπεηα
απφ έλαλ εμσηεξηθφ παξάγνληα, φπσο είλαη έλαο καθξννηθνλνκηθφο θινληζκφο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε νη ξπζκηζηέο απέρνπλ, ελψ ην ηειηθφ ελδερφκελν πθίζηαηαη,
θαη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ απνζηαζεξνπνηεί ηηο ηξάπεδεο.
4.4 Γηδάγκαηα από ηηο πξνεγνύκελεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Κξίζεηο
Απφ ηνλ 19ν αηψλα επαλαιακβάλνληαη νηθνλνκηθέο θαη

ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαη

ρξεσθνπίεο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ, επεξεάδνληαο ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο Bordo
(1985), Grilli (1990) ηελ ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο Caprio θαη Klingebiel (1997) θαη
ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε Einchengreen θαη Rose (1998) δεηψληαο θαη πξνθαιψληαο
ηελ δηακεζνιάβεζε ζηελ αγνξά Mishkin (1994), Kindleberger (1997).
Οη Schabel θαη

Hyung (2004) παξαηεξψληαο ην εχξνο ησλ θξίζεσλ απφ ηα

πξφζθαηα ηξαπεδηθά πξνβιήκαηα, έσο ηηο θξίζεηο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ζηηο
νηθνλνκίεο ησλ αλαδπφκελσλ ρσξψλ, αληαλαθινχλ ηελ χπαξμε έλφο θνηλνχ
παξάγνληα ζε φιε ηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία .
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Οη Zimmermann θαη Saalfeld (1988) κειεηψληαο ηηο ζνβαξέο θξίζεηο απφ ην 1930,

βξήθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ φρη κφλν ζηα αίηηα, θαη ζηα γεγνλφηα ησλ θξίζεσλ
αιιά επίζεο θαη ζηελ απάληεζε πνιηηηθήο πνπ επηιέρζεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο
επηπηψζεηο ηεο. Δπηζήκαλαλ έλα κίγκα απνπιεζσξηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ
ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηελ εηζαγσγή πεξηνξηζκψλ ,επηδνηήζεσλ θαη ζπλέπεηεο ζηελ
ελεξγφ αγνξά εξγαζίαο. Οη αληηδξάζεηο νη νπνίεο ζπκπεξαίλνπκε φηη ζα ζπλεηζέθεξαλ
ζηελ αλάθακςε ,ήηαλ ζε εμέιημε κεηά απφ πεξίπνπ 3-4 ρξφληα.
Οη Guender θαη Gilmore (2009) ζεσξνχλ φηη ην ελδηαθέξνλ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ
ρξνληθή πεξίνδν ηεο αλάθακςεο είλαη εάλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε γηα ηνλ ηχπν θαη
ηελ ζνβαξφηεηα θάζε θξίζεο θαη επίζεο εάλ απηφ ην δηάζηεκα ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ
3-4 εηψλ, πνπ ζπρλά ζπκπίπηεη κε θαλνληθή πεξίνδν αλάθακςεο κπνξεί λα δηαθνπεί
απφ έλα νξζφ κίγκα πνιηηηθήο απάληεζεο. Πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο ζεσξνχλ απηφ ην
δηάζηεκα φηη είλαη έλαο ζεκειηαθφο παξάγσλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο.
4.5 Δπηζθόπεζε θαη Σππνινγία ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κξίζεσλ
Οη Radelet θαη Sachs (1998) κειέηεζαλ ηα ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θξίζεσλ, νη αηηίεο ησλ νπνίσλ

είλαη

δηαθξηηέο, φπσο ε πεξίνδνο ηεο απνξχζκηζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο,
ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ζηελ θξίζε ηεο θαλδηλαβία θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 γηα
ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο. Οη αληζνξξνπίεο δηαηεξνχληαη θαη επαλαιακβάλνληαη κε
ειαθξά ηξνπνπνηεκέλε κνξθή, έρνληαο έλα θνηλφ ζηνηρείν, ηελ έλλνηα ηεο έιιεηςεο
ξεπζηφηεηαο.
Ο Brunnermeier (2009) νξίδεη ηελ ‗‘θξίζε‘‘ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
θαη εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο, σο κηα αηθληδηαζηηθή δηαθνπή ηεο ξνήο ησλ
θεθαιαίσλ. Οη θξίζεηο ή νη αηθληδηαζηηθέο δηαθνπέο ζηελ ξεπζηφηεηα κπνξεί λα
πξνθιεζνχλ είηε απφ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ή απφ ξαγδαία
κείσζε ζηελ ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο, πξάγκα αιεζηλφ ζε ρψξεο φπνπ ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο εληαίεο ηξάπεδεο.
Οη

Diamond θαη Dybvig (1983)

ππνζηεξίδνπλ φηη ν κεραληζκφο κπνξεί λα

απεηθνλίζεη ζε επίπεδν κηθξννηθνλνκηθήο φπνπ ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηε
ρξεκαηνδφηεζε, αληαπνθξίλεηαη ζε θιαζηθφ ηξαπεδηθφ πξφβιεκα. Δίλαη ε
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πεξίπησζε φπνπ νη θαηαζέηεο βηάδνληαη λα απνζχξνπλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο, δηφηη
πξνβιέπνπλ ηελ ρξενθνπία ηεο ηξάπεδαο.
Οη

Kaminski θαη Reinhart (1996) πηζηεχνπλ

φηη ην θιαζζηθφ ηξαπεδηθφ

πξφβιεκα, είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί παξάιιεια ζε έλα εζληθφ επίπεδν, φπνπ νη
ρψξεο έρνπλ κηα πεξηνξηζκέλε εζσηεξηθή θεθαιαηαγνξά, θαη απφ δπζπηζηία νη
δηεζλείο επελδπηέο βηάδνληαη λα απνζχξνπλ ην επελδπηηθφ ραξηνθπιάθηφ ηνπο, κε ηα
απνηειέζκαηα λα επηβαξχλνπλ ην λφκηζκα ή ην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Καη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο ν επελδπηήο ππνρξενχηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ
ζηνηρεία κε κεγάιε δεκία. Σππηθά, απηέο νη θξίζεηο ζην παξειζφλ είραλ ζχληνκε
δηάξθεηα θαη έρνπλ ζπλνδεπηεί απφ ηηο απνθαινχκελεο ‗‘θνχζθεο‘‘ ζηελ αγνξά
αθηλήησλ ή θάπνηα ηκήκαηα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ πνπ ήηαλ ζην επίθεληξν ηεο
απάηεο.
Οη Kaminski θαη Reinhart (1996) ζχκθσλα κε ηε παξαδνρή ηεο ξεπζηφηεηαο
ζπλδπάδνπλ ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαη ηηο λνκηζκαηηθέο θξίζεηο θαη ζεσξνχλ φηη
φιεο πξνθαινχληαη απφ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ
αηθληδηαζηηθέο κεηψζεηο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά .
Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ινγηθά ηηο θξίζεηο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ ξεπζηφηεηα:
 ‗‘θνχζθεο΄‘ ζηηο ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
 Σξαπεδηθέο θξίζεηο
 Ννκηζκαηηθέο θξίζεηο ή ΄΄ζπηξάι ξεπζηφηεηαο ‗‘, φπσο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα
κφλν ηξάπεδα έρεη πιεγεί απφ ηελ θξίζε, ηελ κεηαδίδεη θαη εμαπιψλεηαη ζε
φιν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.
ηελ αλαδήηεζε κηαο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο γηα λα ζπγθξίλνπκε ηα ζηνηρεία
ξεπζηφηεηαο αλφκνησλ θξίζεσλ, κπνξνχκε λα ζηεξηρηνχκε ζηηο παξαδνρέο πνπ
αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Allen (2002), ζηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην πάγσκα
ηεο ξεπζηφηεηαο ζηηο αγνξέο ηεο Αζίαο ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Ο ίδηνο ζεσξεί φηη
ε ξεπζηφηεηα απνηειεί ην θχξην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλδέεη ηελ καθξννηθνλνκηθή
θξίζε ζε κηα ρψξα, κε ρακειφ επίπεδν απφζπξζεο ρξεκάησλ απφ ηηο ηξάπεδεο ,θαη
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ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο. Ο Allen (2002) εζηηάδεη ζε κηα «πξνζέγγηζε ηζνινγηζκνχ» ,
ε νπνία ζηελ νπζία είλαη κεηαβιεηέο κε κηα έλλνηα ξνήο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη
ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο,
ζηνπο ηδηψηεο θαη ζηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο, ζηα επίζεκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ
θπβεξλήζεσλ .

Οη Mattig, Morkoetter (2011)[‘‘Financial Crises and Adequacy of Regulatory
Responses, SSRN, Systemic Risk, Basel III, Financial Stability and Regulation
2011]ζε

κειέηε

ηνπο

ζπγθέληξσζαλ

ζηνηρεία

νηθνλνκηθψλ

θξίζεσλ

θαη

δηακφξθσζαλ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη φπνπ παξνπζηάδνληαη ηξηάληα
νθηψ (38) νηθνλνκηθέο θξίζεηο, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα κεηαμχ ηνπ 1990-2007. Σα
πεξηζηαηηθά ησλ θξίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο «Run» γηα
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ―ban runs‖58, «Currency» γηα ηηο Ννκηζκαηηθέο θξίζεηο θαη
θξίζεηο Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ, θαη «Liquidity» γηα ηα πηξάι Ρεπζηφηεηαο,
ζχκθσλα κε ηνπο Brunnermeier θαη Pedersen (2008), Brunnermeier (2009).
Δπηπιένλ, ζηαζκίζακε ηνλ παξάγνληα ησλ επηπηψζεσλ ζε απηέο ηηο θξίζεηο σο
κηθξό, κέηξην ή ζπζηεκηθό, φπσο πεξηγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε ζηελ βηβιηνγξαθία
θαη/ή ζηηο εθηηκήζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Χο κεηαβιεηέο ειέγρνπ δειψζακε
ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θξίζεο

θαη ηελ σξηκόηεηα ηεο πξνζβαιιφκελεο

νηθνλνκίαο απφ ηελ θξίζε, θαηά πξνζέγγηζε απφ ηνλ ηίηιν «αλαδπόκελε αγνξά» ή
«αλεπηπγκέλε ρώξα». Γηαπηφ,

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο γεληθέο θαηαηάμεηο ηεο

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο
Ζ θαηάηαμε αθνινπζεί κηα ζπλαθή βαζηθή ζεσξία ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνπηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη λνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Οη
θξίζεηο πξνζδηνξίδνπλ έλαλ παξάγνληα ησλ επηπηψζεσλ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ
εθηίκεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ,κε ζεβαζκφ ζηελ βηβιηνγξαθία ησλ θξίζεσλ.
Οη θπβεξλεηηθέο δξάζεηο δελ έρνπλ δηαρσξίζεη ηνπο ξπζκηζηέο απφ ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα, αιιά κφλν ζηελ δξάζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πνπ εκπιέθεηαη άκεζα

58

―ban runs‖ νλνκάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο καδηθήο απφζπξζεο ησλ θαηαζέζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο
πνπ ζεσξνχληαη απφ ηνπο θαηαζέηεο αθεξέγγπεο
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κε ρξεκαηνδνηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη άιιεο θπβεξλεηηθέο αξρέο,
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκία κε επξεία πξνγξάκκαηα ζηαζεξνπνίεζεο.

ΠΗΝΑΚΑ 4.1: ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΡΗΔΩΝ

ΩΡΗΜΟΣΖΣΑ

ΥΡΟΝΗΚΖ
ΠΔΡΗΟΓΟ

ΣΤΠΟ ΚΡΗΖ

ΔΠΗΠΣΩΖ

Α/Α

ΥΩΡΑ

(DC:Αλαπηπγκέλε
ρώξα ή EM:
αλαδπόκελε αγνξά)

1

Δθνπαδφξ

EM

1989-1999

Ννκηζκαηηθή

πζηεκηθή

2

Δι αιβαληφξ

EM

1989-1999

Run

Μηθξή/Μέηξηα

3

Ννξβεγία

DC

1990-1991

Ρεπζηφηεηαο

πζηεκηθή

4

Φηλιαλδία

DC

1990-1991

Ρεπζηφηεηαο

πζηεκηθή

5

νπεδία

DC

1990-1991

Ρεπζηφηεηαο

πζηεκηθή

6

Ηαπσλία

DC

1991-1994

Ρεπζηφηεηαο

πζηεκηθή

7

Οπγγαξία

EM

1992-1992

Run

Μέηξηα

8

Μεμηθφ

EM

1992-1992

Ννκηζκαηηθή

πζηεκηθή

9

Βνιηβία

EM

1994-1994

Run

Μηθξή/Μέηξηα

10

Κφζηα Ρίθα

EM

1994-1994

Run

πζηεκηθή

11

Δθνπαδφξ

EM

1994-1994

Run

Μηθξή/Μέηξηα

12

Μεμηθφ

EM

1994-1995

Ννκηζκαηηθή

πζηεκηθή

13

Βξαδηιία

EM

1994-1995

Ννκηζκαηηθή

πζηεκηθή

14

Βελεδνπέια

EM

1994-1995

Ρεπζηφηεηαο

πζηεκηθή

15

N. Κνξέα

DC

1995-1995

Run

Μέηξηα

16

Αξγεληηλή

EM

1995-1995

Run

Μηθξή/Μέηξηα

17

Μεμηθφ

EM

1995-1995

Ρεπζηφηεηαο

πζηεκηθή

18

Παξαγνπάε

EM

1995-1995

Run

Μηθξή/Μέηξηα

19

Γνκηληθαλή
Γεκνθξαηία

EM

1996-1996

Run

Μηθξή/Μέηξηα
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20

Δθνπαδφξ

EM

1996-1996

Run

Μηθξή/Μέηξηα

21

Ηλδνλεζία

EM

1997-1997

Ννκηζκαηηθή

πζηεκηθή

22

Μαιαηζία

EM

1997-1997

Ννκηζκαηηθή

πζηεκηθή

23

Σατιάλδε

EM

1997-1997

Ννκηζκαηηθή

πζηεκηθή

24

Ηαπσλία

DC

1997-1998

Run

πζηεκηθή

25

Παξαγνπάε

EM

1997-1998

Run

Μηθξή/Μέηξηα

26

Ρσζία

EM

1998-1998

Ννκηζκαηηθή

πζηεκηθή

27

Βνιηβία

EM

1999-1999

Ννκηζκαηηθή

Μηθξή/Μέηξηα

28

Κνινκβία

EM

1999-1999

Run

πζηεκηθή

29

Ολδνχξα

EM

1999-1999

Run

Μηθξή/Μέηξηα

30

Πεξνχ

EM

1999-1999

Ρεπζηφηεηαο

πζηεκηθή

31

Νηθαξάγνπα

EM

2000-2001

Ρεπζηφηεηαο

πζηεκηθή

32

Γνπαηεκάια

EM

2001-2001

Run

Μηθξή/Μέηξηα

33

Ολδνχξα

EM

2001-2001

Run

Μηθξή/Μέηξηα

34

Αξγεληηλή

EM

2002-2002

Ννκηζκαηηθή

πζηεκηθή

35

Ολδνχξα

EM

2002-2002

Run

Μηθξή/Μέηξηα

36

Παξαγνπάε

EM

2002-2002

Ννκηζκαηηθή

πζηεκηθή

37

Οπξνπγνπάε

EM

2002-2002

Ρεπζηφηεηαο

πζηεκηθή

38

Γνκηληθαλή
δεκνθξαηία

EM

2003-2003

Ννκηζκαηηθή

πζηεκηθή

Πεγή: Brunnermeier θαη Pedersen (2008), Brunnermeier (2009).

4.6 Ζ ξπζκηζηηθή απάληεζε ζηελ Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε
ην ζπλέδξην ηνπ CESIFO ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, κε ηίηιν, ―Financial Market
Regulation in Europe‖, ν C.A.E. Goodhart, θαζεγεηήο ζην

London School of

Economics, παξνπζίαζε ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ,νη νπνίεο
δεκνζηεχηεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2008 ζην θείκελν (Working Paper) No 2257 ζηελ
θαηεγνξία ―Monetary Policy and International Finance‖. χκθσλα κε ην θείκελν
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απηφ, ε αλαηαξαρή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζε ζηελ
πξφζθαηε θξίζε, αλέδεημε ηα αθφινπζα δεηήκαηα:
 Αζθάιεηα θαη εγγχεζε θαηαζέζεσλ. Όηαλ κηα ηξάπεδα είλαη εγγπεκέλε θαηά
100%, ε νπνία, αλεμαξηήησο ηεο θαθήο ηεο επίδνζεο, είλαη ζε ζέζε λα
απνπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη λα παξακέλεη ζην ρψξν, ηφηε
δεκηνπξγείηαη έλα κείδνλ πξφβιεκα εζηθνχ θηλδχλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη
επνπηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο φθεηιαλ λα αλαιάβνπλ έγθαηξα δηνξζσηηθή
δξάζε θαη λα δηαθφςνπλ ηελ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ
εμαηηίαο ηεο ζπζζψξεπζεο ηεξάζηησλ δεκηψλ θαη ρξεψλ ζην ηακείν εγγχεζεο
θαηαζέζεσλ.
 Καζεζηψο πηψρεπζεο ηξαπεδψλ. Μηα ηξαπεδηθή ρξενθνπία ιακβάλεη ρψξα
φηαλ κηα ηξάπεδα δελ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο
ππνρξεψζεηο, ζπλήζσο ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. Όκσο κηα ηξάπεδα πνπ
έρεη

100%

εγγπεκέλεο

ρξεκαηνδφηεζε

θαηαζέζεηο

κπνξεί

λα

εμαζθαιίδεη

επηπιένλ

πξνζθέξνληαο επηπιένλ επηηφθην. Μηα ηξάπεδα φκσο πνπ

αληηκεησπίδεη ην θάζκα ηεο ρξενθνπίαο έρεη θάζε ιφγσ λα δηαθηλδπλεχζεη γηα
λα νξζνπνδήζεη. Δάλ φκσο δελ ηα θαηαθέξεη ,ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πιήγκα
ζην ηακείν εγγχεζεο. Όηαλ φκσο έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα

αλαζηέιιεη ηελ

ιεηηνπξγία ηνπ κε εληνιή ησλ επνπηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, είηε ζα
έρνπκε ηελ αηηίαζε φηη νη κέηνρνη απνζηεξήζεθαλ ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, είηε νη
θνξνινγνχκελνη έπεζαλ ζχκαηα αηζρξνθέξδεηαο, ή θαη ηα δχν ηαπηνρξφλσο.
 Λεηηνπξγίεο ηεο Υξεκαηαγνξάο θαη Κεληξηθέο Σξάπεδεο. Ζ πξφζθαηε
ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πξνθάιεζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηελ
αγνξά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρσξψλ ζην θιείζηκν ηεο δηαηξαπεδηθήο
αγνξάο. Με ζπλέπεηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα απεπζπλζεί ζηηο αληίζηνηρεο
Κεληξηθέο Σξάπεδεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο ξεπζηφηεηαο. Όκσο
ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ε πηψρεπζε ησλ ηξαπεδψλ είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπλέβε είλαη ε ηαρχηαηε
εμάληιεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Σν πξφβιεκα ινηπφλ μεθηλά απφ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ βάζεη ησλ νπνίσλ νη ηξάπεδεο νθείινπλ
λα δηαηεξνχλ έλα ειάρηζην φξην άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ
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ζηνηρείσλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ, λα παξέρνληαη θίλεηξα ζηηο
ηξάπεδεο ,ψζηε λα δηαηεξνχλ ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο
αμίεο.
 Πξνθπθιηθόηεηα59

πνπ δεκηνπξγνύλ νη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη

γεληθόηεξε έιιεηςε αληηθπθιηθώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εξγαιείσλ. Καηά ηελ
δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ, ν θίλδπλνο αζέηεζεο

πιεξσκήο απμάλεηαη. Οη

πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο ππνβαζκίδνληαη θαη νη αμίεο ππνρσξνχλ

ηφζν

ζηελ πξσηνγελή φζν θαη ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά πηνζεηνχλ πην ζπληεξεηηθή ζηάζε θαη εληζρχεηαη ε
πξνθπθιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Όξηα ζηελ ξύζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο. Ζ επέθηαζε

ηεο ηζρχνο ησλ

επνπηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ ζηηο Δηδηθέο Δπελδπηηθέο Δηαηξίεο
( SVIs–Conduits) ζεσξείηαη απαξαίηεηε. Σν κνληέιν επηρεηξεκαηηθήο
ζηξαηεγηθήο ησλ ηξαπεδψλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία θαη δηαλνκή
δαλείσλ (originate and distribute) δεκηνχξγεζε πιήζνο πξνβιεκάησλ. Πνιιέο
ηξάπεδεο κεηέθεξαλ κεγάιν κέξνο ηνπ δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ ζε
εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ κε ηηο νπνίεο ήηαλ ζπλδεδεκέλεο είηε κε λνκηθή
δέζκεπζε είηε αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα ηηο ζπλδξάκνπλ φηαλ νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επηδεηλσζνχλ.

59

Ζ εθηίκεζε δειαδή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζηε θάζε πνπ νη ηξάπεδεο έρνπλ αδχλακν ξφιν θαη
κεηά απηφ γπξίδεη θπθιηθά αληίζηξνθα. Τπάξρεη δειαδή κία θπθιηθή αλαπξνζαξκνγή ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην
σο πξνο ην θεθάιαην θαη ηε ξεπζηφηεηα θαη ζα πξέπεη αλάινγα κε ηνπο θχθινπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά λα
ππάξρεη αλαπξνζαξκνγή ησλ θχθισλ ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ
5.1 Δηζαγσγή

ην θεθάιαην απηφ μεθηλάκε κε ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ
πιαηζίνπ ηεο έξεπλάο καο θαη απνζαθελίδνπκε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε
έξεπλα απηή. Παξνπζηάδεηαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ ζα εθηηκεζεί θαη
αλαιχνληαη νη βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή
αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. ηελ ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα
εθαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη εμάγνληαη ηα ηειηθά
απνηειέζκαηα.
5.2 Βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο
θνπφο

ηεο

δηαηξηβήο

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

απηήο

είλαη

ζπζηεκάησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν

ε

θαη

δηεξεχλεζε
ε

ηεο

πνζνηηθή

ξχζκηζεο
ζχγθξηζε

ησλ
ησλ

ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή εζηηάδεηαη

ηδηαίηεξα ζηελ πνζνηηθή ζχγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηα
πιαίζηα απηά δηεξεπλάηαη

θαη αλαιύεηαη

ε αιιειεπίδξαζε

κεηαμύ ηεο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξύζκηζεο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ όπνπ
ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ξύζκηζε επεξεάδεη ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ
κέζσ πεξηνξηζκνύ ηεο ξεπζηόηεηαο.
Ζ ζπλερηδφκελε

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 ραξαθηεξίδεηαη απφ

κεγάιεο θαη επίκνλεο αληζνξξνπίεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.
Μηα ζρνιή ζθέςεο ζπκθσλεί φηη νη αηηίεο ηεο θξίζεο βξίζθνληαη ζηηο αληζνξξνπίεο
ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, πνπ ρηίζηεθαλ γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία (King,
2009). Τπάξρνπλ ηφζν εκπεηξηθά φζν θαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ
απηή ηελ άπνςε. Θεσξεηηθά νη Caballero θαη Krishnamurthy (2009) αλέπηπμαλ
έλα ππφδεηγκα γηα λα δείμνπλ πσο ε ξνή θεθαιαίσλ πξνο ηηο Ζ.Π.Α. πξνθάιεζε
κηα αηθλίδηα αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κηα κείσζε ησλ
αζθαιίζηξσλ θηλδχλνπ θαη ησλ επηηνθίσλ. Δκπεηξηθά, νη Warnock θαη Warnock
(2009) εθηηκνχλ φηη εάλ δελ ππήξρε επίζεκε ξνή μέλσλ ζε Ακεξηθάληθα θξαηηθά
νκφινγα

θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο ηα καθξνπξφζεζκα επηηφθηα ζα ήηαλ
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ζρεδφλ 100 κνλάδεο βάζεο πςειφηεξα. Οκνίσο νη Sa, Towbin, θαη Wieladek
(2011) ρξεζηκνπνηνχλ έλα δνκηθφ ππφδεηγκα VAR, ην νπνίν δείρλεη φηη ζηηο ρψξεο
ηνπ ΟΟΑ, νη εηζξνέο θεθαιαίσλ (ζε πεξίνδν θιπδσληζκψλ ηεο λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο) έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ αθηλήησλ θαη
ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο, παξά

ηνπο θιπδσληζκνχο ηεο λνκηζκαηηθήο

πνιηηηθήο.
Άιινη

ππνζηεξίδνπλ φηη νη αληζνξξνπίεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ

αληαλαθινχλ ηελ εζσηεξηθή πηζησηηθή έθξεμε θαη ηελ ππεξβνιηθή αχμεζε ησλ
ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη

Laibson θαη

Mollerstrom (2010)

παξνπζηάδνπλ έλα ππφδεηγκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ην έιιεηκκα ησλ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο εζσηεξηθήο ―θνχζθαο‖ ησλ ηηκψλ ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο πηζησηηθήο έθξεμεο, ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα νπνία
νη ζπγγξαθείο ζπκθσλνχλ φηη είλαη ζπλεπή κε ηα δεδνκέλα. Οκνίσο ν Gete (2010)
έδεημε φηη ε αχμεζε ηεο δήηεζεο θαηνηθηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα εκπνξηθφ
έιιεηκκα κε ηελ εμνκάιπλζε ηεο θαηαλάισζεο ζε εκπνξεχζηκεο
εκπνξεχζηκα

αγαζά. Δκπεηξηθά, νη

Fratzscher,

θαη κε

Juvenal, θαη Sarno (2007)

βξήθαλ φηη νη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο Ζ.Π.Α.
κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ πάλσ απφ 32% ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, παξέρνληαο
ππνζηήξημε γηα απηή ηελ άπνςε.
Μηα ηξίηε, αθφκα εθθνιαπηφκελε, ζρνιή ζθέςεο ζεσξεί ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή
απνξξχζκηζε σο κηα εμήγεζε γηα ηηο παγθφζκηεο αληζνξξνπίεο ηνπ

ηζνδπγίνπ

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Δηδηθφηεξα, ν Ferrero (2011) ζεσξεί φηη έλαο
θιπδσληζκφο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εγγπήζεσλ, φπσο ηζρπξίδεηαη, κπνξεί λα
κεηαθξαζηεί σο καθξννηθνλνκηθή επίδξαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαηλνηνκίαο,
ζε έλα ππφδεηγκα δχν ρσξψλ. Ζ πινπνίεζε απηνχ ηνπ θιπδσληζκνχ ζε κηα
βαζκνλνκεκέλε έθδνζε ηνπ ππνδείγκαηνο, κπνξεί ζε θάπνην βαζκφ, λα αλαπαξάγεη
ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ έθξεμε
ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, παξαηεξψληαο ηελ πνξεία ηεο θξίζεο. ην ίδην πλεχκα νη
Borio θαη

Disyatat (2011), ζπκθσλνχλ φηη ην πξφβιεκα είλαη ε ππεξβνιηθή

―ειαζηηθφηεηα‖ ζην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Οξίδνπλ
ηελ ειαζηηθφηεηα (Jevons,1875), σο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν εθηείλεηαη ην
λνκηζκαηηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ θαζεζηψο πεξηνξίδνληαο ηε δηαδηθαζία
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δεκηνπξγίαο πίζησζεο, θαη ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε γεληθφηεξα. Τπνζέηνπλ
φηη κηα αχμεζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ, ζαλ απνηέιεζκα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο απνξξχζκηζεο, νδεγεί ζε
κεγαιχηεξεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα
δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ε αχμεζε, ζε απφιπην κέγεζνο, ησλ αληζνξξνπηψλ ηνπ
ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε επηκνλή ηνπο πξνέθπςε ζην πιαίζην ηεο
ρξεκαηνπηζησηηθήο απνξξχζκηζεο ηφζν ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α., φζν θαη ζηηο
αγνξέο ησλ αλαδπφκελσλ ρσξψλ παξέρνληαο άηππε ππνζηήξημε γηα ηελ ππφζεζε
ηεο ππεξβνιηθήο ειαζηηθφηεηαο. Αιιά θαηά ηελ γλψκε ησλ Lanak θαη Wieladek
(2012) ε αληίδξαζε ηνπ

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εμαξηάηαη απφ ην

εζσηεξηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Οη ίδηνη, Lanak θαη
Wieladek (2012) παξέρνπλ ηα πξψηα εκπεηξηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα νπνία γηα
έλα δεδνκέλν ζχλνιν θαζαξήο παξαγσγήο ζε πεξίνδν θξίζεσλ, ε αληίδξαζε ηνπ
ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ είλαη κεγαιχηεξε θαη πεξηζζφηεξν επίκνλε ζε
κηα ρψξα κε έλα ρακειφ βαζκφ ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο, παξά ζε κηα ρψξα κε
πςειφ βαζκφ.
ηφρνο ηνπο ήηαλ λα ελζσκαησζεί ε ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε ζε έλα ππφδεηγκα
ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ην νπνίν είλαη αξθεηά απιφ θαη λα ιάβεη ηα
δεδνκέλα ζε έλα ηαθηνπνηεκέλν ηξφπν. Γεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Sachs
(1981) έλα δηαρξνληθφ ππφδεηγκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (ICA).
Θεσξεηηθά,

ε

ρξεκαηνπηζησηηθή

ξχζκηζε

κπνξεί

λα

επεξεάζεη

ηηο

καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ηξφπνπο.
 Πξώηνλ, ε ξχζκηζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
κεηαηξνπήο ηεο απνηακίεπζεο ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο (Goldsmith, 1969) κε
ηελ πξνψζεζε ή ηελ παξεκπφδηζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.
 Γεύηεξνλ, ν φγθνο ησλ απνηακηεχζεσλ ζηε ξνή ησλ επελδχζεσλ κπνξεί είηε λα
απμεζεί (McKinnon, 1973? Shaw, 1973) είηε λα κεησζεί (Devereux θαη Smith,
1994, Jappelli θαη Pagano, 1994) αθνινπζψληαο ηελ

απνξξχζκηζε. Ζ πξψηε

αληίδξαζε είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηελ ηηκή, ελψ ε δεχηεξε ηελ πνζφηεηα, ησλ
δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο. Δπεηδή ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
αληαλαθιά κάιινλ ηηο πνζφηεηεο θαη φρη ηηο ηηκέο εζηηάδνπκε ζην ηειεπηαίν θαλάιη.
Δλψ ζεσξεηηθά είλαη αζαθέο, σζηφζν εκπεηξηθέο απνδείμεηο ππνζηεξίδνπλ ηελ
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άπνςε φηη ην απζηεξφηεξν ξπζκηζηηθφ πιαίζην, κεηψλεη ηηο απνηακηεχζεηο κέζσ ηνπ
πεξηνξηζκνχ ηεο ξεπζηφηεηαο.
Ο Alejandro Diaz (1985) επηζεκαίλεη φηη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ν φγθνο ησλ
απνηακηεχζεσλ ηείλεη λα κεηψλεηαη κεηά ηελ νηθνλνκηθή θηιειεπζεξνπνίεζε
(απνξξχζκηζε) ελψ νη Bayoumi (1993a), Bayoumi (1993b), Sarno θαη Taylor
(1998) βξίζθνπλ φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή απνξξχζκηζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έγηλε αηηία λα κεησζνχλ νη πεξηνξηζκνί ξεπζηφηεηαο,
νδεγψληαο ζε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο απνηακίεπζεο .
Οη Bayoumi θαη Koujianou (1989) θαη Jappelli θαη Pagano (1994)
επηβεβαηψλνπλ ηελ ηάζε απηή ζε έλα επξχ θάζκα βηνκεραληθψλ ρσξψλ. Οη
Bandiera θαη άιινη (2000) βξίζθνπλ επίζεο εκπεηξηθή ππνζηήξημε γηα ηελ ηδέα φηη
ε ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε κεηψλεη ηελ απνηακίεπζε κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο
ξεπζηφηεηαο ζε νθηψ αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο. Σέινο, ρξεζηκνπνηψληαο
δεδνκέλα απφ εβδνκήληα δχν (72) ρψξεο, ν Lewis (1997) βξίζθεη φηη νη
θαηαλαισηέο ζε ρψξεο κε θπβεξλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο
ηείλνπλ λα ελεξγνχλ ζαλ λα είλαη πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα.
Απηφ ην εχξνο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, δηθαηνινγεί ηελ πξνζέγγηζή ησλ
Lanak θαη Wieladek (2012) γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο,
κέζσ πεξηνξηζκνχ ηεο ξεπζηφηεηαο .
Οη Bergin θαη Sheffrin (2000) θαη Ghosh (1995), κεηαμχ άιισλ, δελ βξίζθνπλ
εκπεηξηθή ππνζηήξημε γηα ην απιφ δηαρξνληθφ ππφδεηγκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο G7. ηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί
ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ βαζηθνχ ππνδείγκαηνο πνπ ζα βειηηψζεη ηηο
επηδφζεηο ηνπ εκπεηξηθά.
Ο Gruber (2004) εηζήγαγε ηελ εζσηεξηθή δηακφξθσζε (φπνπ ε ρξεζηκφηεηα είλαη
ε ζπλάξηεζε ηεο αηνκηθήο θαηαλάισζεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ), ελψ νη
Bussiere, Fratzscher, θαη Muller (2004) ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εμσηεξηθή
δηακφξθσζε (φπνπ ρξεζηκφηεηα είλαη ε ζπλάξηεζε ηεο κέζεο θαηαλάισζεο ηνπ
παξειζφληνο) θαη νη Nason θαη Rogers (2006) ππνζηήξημαλ φηη ην επηηφθην ζε έλαλ
ρξνληθά κεηαβαιιφκελν θφζκν πξνζθέξεη έλα πην ξεαιηζηηθφ ππφδεηγκα.
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Πξφζθαηα, ν Kano (2009) έρεη δείμεη φηη νη εζσηεξηθέο ζπλήζεηεο θαη νη
πξνζεγγίζεηο φπνπ ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα ζε έλαλ ρξνληθά κεηαβαιιφκελα θφζκν
παξέρνπλ ηζνδχλακεο πξνβιέςεηο κε παξαηεξήζεηο.
Μαδί κε κία απφ απηέο ηηο ηξεηο ελζηάζεηο, πξνζζέηνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο
ξεπζηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο
ξχζκηζεο. Απηφ καο επηηξέπεη λα δείμνπκε φηη ε αλαγλψξηζε ησλ πεξηνξηζκψλ καο
είλαη ηζρπξή ζε απηέο ηηο επηινγέο ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ππνδείγκαηνο θαη
αηηηνιφγεζεο ηεο παξακεηξνπνίεζεο.
Θεσξνχκε κηα κηθξή αλνηθηή νηθνλνκία πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ
λνηθνθπξηψλ θαη

πνπ ππφθεηληαη ζε κεγηζηνπνίεζε ρξεζηκφηεηαο ησλ

δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Ζ παξαγσγή, νη επελδχζεηο νη θπβεξλεηηθέο δαπάλεο
θαη νη εθάπαμ θφξνη είλαη εμσγελείο παξάγνληεο.
Τπάξρνπλ δχν ηχπνη λνηθνθπξηψλ ζηελ νηθνλνκία. Ο έλαο ηχπνο λνηθνθπξηνχ έρεη
πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα, κε ηελ έλλνηα φηη δελ έρνπλ θακία πξφζβαζε, ζε
ηερλνινγία απνηακίεπζεο. Θα αλαθεξφκαζηε ζε απηά σο κε- Ricardian λνηθνθπξηά.
Απηά ηα λνηθνθπξηά θαηαλαιψλνπλ ηα εμσγελή εηζνδήκαηά ηνπο ηνπο θάζε πεξίνδν,
ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: CtNR = Yt – It –Tt
Όπνπ Τt είλαη ε παξαγσγή, Ιt είλαη νη επελδύζεηο θαη Σt είλαη νη θόξνη.
Ο δεχηεξνο ηχπνο λνηθνθπξηνχ έρεη πξφζβαζε ζε κε νινθιεξσκέλεο δηεζλείο
ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ζηηο νπνίεο απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κε
αθίλδπλα νκφινγα. Απηά ηα λνηθνθπξηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ άξηζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο φζνλ αθνξά ηελ δηαρξνληθή θαηαλνκή ηεο θαηαλάισζεο. Θα
αλαθεξζνχκε ζε απηή ηελ νκάδα λνηθνθπξηψλ σο

Ricardian ζε φιε ηνπο ηελ

έθηαζε.Τπνζέηνπκε φηη ηα κε- Ricardian λνηθνθπξηά ζπληζηνχλ έλα θιάζκα φπνπ
ιє[0,1] ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κε- Ricardian λνηθνθπξηψλ σο ην ππφινηπν. Χο εθ
ηνχηνπ, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε νξίδεηαη : Ct = ι CtNR + (1- ι) CtR
Σα αληηπξνζσπεπηηθά Ricardian λνηθνθπξηά, επηιχνπλ ην αθφινπζν πξφβιεκα
κεγηζηνπνίεζεο:
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(5.1)

= (1+

)

+

(5.2)

Rt,i Et Bi+1 ≥ 0

(5.3)

t+i

1/( ∏ (1 + r j )) if i ≥ 1
Ri,t =

(5.4)

j=t+1

1

if i = 0

φπνπ β є{0,1} είλαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ( ή ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο) θαη
ε θαηαλάισζε ζε ρξφλν t, θαη Ct-1 είλαη ε θαηαλάισζε ηνπ παξειζφληνο,
είλαη ην θαζαξφ απφζεκα ησλ δηεζλψλ νκνιφγσλ ηα νπνία θαηέρνληαη απφ ηα
Ricardian λνηθνθπξηά, ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ t, θαη ηα νπνία απνδίδνληαη ζε
παγθφζκην πξαγκαηηθφ επηηφθην rt. Σα λνηθνθπξηά επηιέγνπλ

θαη

, γηα λα

κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ έθπησζε ζηελ δηα βίνπ θαηαλάισζε πνπ ππφθεηηαη ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ρσξίο ηελ ζπλζήθε πνπ δεκηνπξγεί
θεξδνζθνπηθά ζρήκαηα ηχπνπ Ponzi.
Τπνζέηνπκε φηη 0 ≤ h < 1 , πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα Ricardian λνηθνθπξηά
κπνξνχλ λα έρνπλ ηε ζπλήζεηα λα ζρεκαηίδνπλ φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε. Θα
δηεξεπλήζνπκε ηε δπλαηφηεηα ηφζν ηεο εμσηεξηθήο φζν θαη ηεο εζσηεξηθήο
δηακφξθσζεο ζπλήζεηαο ηεο θαηαλάισζεο. Χο απνηέιεζκα, ε ρξεζηκφηεηα απμάλεη
ηε δαπάλε ηεο θαηαλάισζεο πνπ ππεξβαίλεη ηελ κεησκέλε αμία ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο
θαηαλάισζεο ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ζηελ νηθνλνκία (ζηελ πεξίπησζε ησλ
εμσηεξηθψλ ζπλεζεηψλ) ή ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ λνηθνθπξηψλ κε ρξνληθή
πζηέξεζε θαηαλάισζε (ζηελ πεξίπησζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλήζεηεο), φπνπ h είλαη ην
πνζνζηφ ηεο απφζβεζεο. Ζ ζπλάξηεζε

ρξεζηκφηεηαο παίξλεη κηα κνξθή

θαηαγξαθήο ζε φιε ηελ έθηαζε. Οη πξψηεο ηάμεο αλαγθαίεο ζπλζήθεο απηνχ ηνπ
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πξνβιήκαηνο

ηεο

βειηηζηνπνίεζεο,

πεξηιακβάλνπλ

ηνλ

πεξηνξηζκφ

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ (5.2), ηνλ φξν εγθαξζηφηεηαο (5.3) θαη ηελ αθφινπζε Euler
εμίζσζε:

]

(5.5)

Δπαλάιακβάλνληαο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ επηβνιή ηεο κε
Ponzi θαηάζηαζεο καο παξέρεη ην δηαρξνληθφ εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ
Ricardian λνηθνθπξηνχ:

(5.6)

Τπνζέηνπκε, επίζεο, ηελ παξνπζία ελφο εμσγελνχο δεκφζηνπ ηνκέα. Ο πεξηνξηζκφο
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη:

)

φπνπ

είλαη ην θαζαξφ απφζεκα ησλ δηεζλψλ νκνιφγσλ πνπ θαηέρνληαη απφ

ηελ θπβέξλεζε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ t. Όπνπ Gt είλαη ε θπβεξλεηηθή δαπάλε.
Δπαλαιακβάλνληαο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαη
ζπλδπάδνληαο απηφ κε ην (5.6), κπνξεί θαλείο λα δείμεη φηη:

(5.7)
Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί κηα αλαιπηηθή ιχζε γηα ηελ παξνχζα αμία ηνπ
ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, παίξλνπκε γξακκηθέο πξνζεγγίζεηο ηφζν ηνπ
πεξηνξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (5.7) θαη ηελ εμίζσζε ηνπ Euler (5.5).
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Αθνινπζψληαο ηελ πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηνλ Kano (2008), κπνξεί θαλείο λα
δείμεη

κεηά

απφ

έλα

δίθαην

πνζφ

ηεο

άιγεβξαο

φηη:

(5.8)

Αο δερηνχκε φηη c, bG, bP, µ, θαη

γ ππνδειψλνπλ ηελ απφιπηε αλαινγία ηεο

θαηαλάισζεο πξνο ηηο θαζαξέο εθξνέο, ηελ αλαινγία ησλ

θαζαξψλ μέλσλ

ηδησηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο θαζαξέο εθξνέο, ηελ αλαινγία ηνπ
θαζαξνχ εμσηεξηθνχ δεκφζηνπ αγαζνχ πξνο ην θαζαξφ πνζνζηφ απφδνζεο, ην
αξρείν θαηαγξαθήο ηνπ αθαζάξηζηνπ παγθφζκηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη ηνπ
ξπζκνχ αχμεζεο ησλ θαζαξψλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, αληίζηνηρα. Αο
θαζνξίζνπκε

φπνπ

=

είλαη ε ζηαζεξή αμία ηεο κεηαβιεηήο Υ.

Λακβάλνληαο κηα πξψηεο ηάμεο επέθηαζε ηνπ Taylor (5.8) γχξσ απφ ηηο ζηαζεξέο
απνδφζεηο θαηάζηαζε:

(5.9)

Όπνπ k=exp (γ-κ). Απηή είλαη ε γξακκηθφηεηα δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. ε
απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα γίλνπλ πεξαηηέξσ ππνζέζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ
ππνδείγκαηνο. Ζ βηβιηνγξαθία έρεη πξνηείλεη ηξείο δηαθνξεηηθέο απινπζηεχζεηο
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πξνθεηκέλνπ λα ιχζεη ην ππφδεηγκα. Ζ πξψηε επηινγή είλαη λα ππνζέζνπκε φηη ην
παγθφζκην

πξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη ζηαζεξφ θαη φηη ππάξρεη εμσηεξηθφο

ζρεκαηηζκφο ζπλήζεηαο (δειαδή, ην επηρείξεκα ηεο ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο είλαη
φπνπ C ππνδειψλεη ηε κέζε θαηαλάισζε ζηελ νηθνλνκία.
Ζ δεχηεξε επηινγή είλαη λα ππνζέζνπκε φηη ην παγθφζκην πξαγκαηηθφ επηηφθην
είλαη ζηαζεξφ θαη ηελ εζσηεξηθή δηακφξθσζε ζπλήζεηαο (δειαδή, ην επηρείξεκα
ηεο ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο είλαη

).

Σειηθά, κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη κηα ζηνραζηηθή ηηκή γηα ην παγθφζκην
πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη θακηά δηακφξθσζε ζπλήζεηαο (h= 0 ζην ππφδεηγκά καο).
χκθσλα κε ηνλ Kano (2009) δείρλεη φηη νη δχν ηειεπηαίεο ηξηβέο ππνδειψλνπλ κε
παξαηεξήζεηο ηζνδχλακα ζηνηρεία δηεξγαζηψλ παξαγσγήο. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ
πξάμε είλαη δχζθνιν λα γλσξίδνπκε πνην ππφδεηγκα είλαη ηα δεδνκέλα πνπ
δεκηνπξγεί ε δηαδηθαζία, έρνπκε δείμεη φηη ε αλαγλψξηζε ησλ ππνζέζεσλ καο είλαη
αλζεθηηθή ζε νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ηνπ ππνδείγκαηνο.
χκθσλα κε έλα ζηαζεξφ παγθφζκην

πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη ηελ εμσηεξηθή

δηακφξθσζε ηεο ζπλήζεηαο, ε ιεηηνπξγία ηεο αληίδξαζεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ είλαη:

(5.10)

Διιείςεη πεξηνξηζκνχ ηεο ξεπζηφηεηαο, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ζην
πιαίζην ηνπ ζρεκαηηζκνχ εμσηεξηθήο ζπλήζεηαο, είλαη ζπλάξηεζε κε ρξνληθή
πζηέξεζε θαη ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ ηξερνπζψλ θαη ησλ κειινληηθψλ
αιιαγψλ ησλ θαζαξψλ απνδφζεσλ. Καζψο νη ζπλήζεηεο θαζίζηαληαη ηζρπξφηεξεο,
ε ζεκαζία ηφζν ηνπ ιφγνπ κε ρξνληθή πζηέξεζε ηνπ

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ

ζπλαιιαγψλ πξνο ηελ θαζαξή αχμεζε ηεο παξαγσγήο (ν πξψηνο φξνο ηεο (5.10))
θαη ην βάξνο ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ θαζαξψλ απνδφζεσλ ηεο παξαγσγήο
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απμάλεηαη (ηξίηνο φξνο). Οη πεξηνξηζκνί ξεπζηφηεηαο παίδνπλ ηξεηο ξφινπο ζηελ
εμίζσζε (5.10):
Πξψηνλ, δεκηνπξγνχλ κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο
θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν
ηξφπνο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ρξεκαηνδνηείηαη θαη επεξεάδεη άκεζα ην εηζφδεκα
θαη ηελ θαηαλάισζε ζε κε Ricardian λνηθνθπξηά. Έλα θνξνινγηθφ έιιεηκκα
νθείιεηαη ζε έλα έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, δεδνκέλνπ φηη απμάλεη ην
εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ απηψλ.
Γεχηεξνλ, θαζψο έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ αληηκεησπίδεη
πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα, ε ζεκαζία ησλ θξίζεσλ θαζαξήο απφδνζεο κεηψλεηαη
απφ ηε ζηηγκή φπνπ ιηγφηεξα λνηθνθπξηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμνκαιχλνπλ
απηέο ηηο θξίζεηο κε ηηο δαλεηνιεπηηθέο θαη δαλεηνδνηηθέο ζπλαιιαγέο ζε δηεζλέο
επίπεδν.
Σέινο, ν ζπληειεζηήο γηα ηελ ρξνληθή πζηέξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ είλαη ζπλάξηεζε ηφζν ησλ ζπλεζεηψλ θαη ηνπ θιάζκαηνο ησλ
λνηθνθπξηψλ

κε πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο. Απηφ απνξξέεη επζέσο απφ ηελ

εμίζσζε Euler, δεδνκέλνπ φηη ηα λνηθνθπξηά επηζπκνχλ έλα ζρέδην εμνκάιπλζεο ην
νπνίν εμαξηάηαη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαη σο εθ ηνχηνπ
εκκέζσο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο. Με εμσηεξηθέο ζπλήζεηεο, ζπλεπψο, ε
ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ επίζεο, γίλεηαη κηα
ζπλάξηεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ξεπζηφηεηαο. χκθσλα κε έλα ζηαζεξφ παγθφζκην
πξαγκαηηθφ επηηνθίνπ θαη ηε ζπλήζε εζσηεξηθή θαηαλάισζε ε ιεηηνπξγία ηεο
αληίδξαζεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ είλαη :

+

(5.11)
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Σα ππνθείκελα ζηηο (5.10) θαη (5.11) είλαη παξφκνηα. ε αληίζεζε κε (5.10), ν
ζπληειεζηήο ρξνληθήο πζηέξεζεο

ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δελ

επεξεάδεηαη απφ πεξηνξηζκνχο ξεπζηφηεηαο (5.11). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη,
ζηελ πεξίπησζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλήζνπο

θαηαλάισζεο, κφλν ε αηνκηθή

θαηαλάισζε είλαη ζρεηηθή θαη δελ ππάξρεη πεξηζψξην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
ξεπζηφηεηαο, λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ πζηέξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ.

(5.12)

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηνλ

Kano (2009), ε ιεηηνπξγία ηεο

αληίδξαζεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο
ζπλήζεηαο (εμίζσζε (5.11)) είλαη ηζνδχλακν κε παξαηεξήζεηο κε ηε ιεηηνπξγία
αληίδξαζεο θάησ απφ έλα ζηνραζηηθφ παγθφζκην πξαγκαηηθφ επηηφθην (εμίζσζε
(5.12)).
5.3 Μεζνδνινγία
ε απηφ ην ηκήκα αλαπηχζζεηαη κηα κεζνδνινγία κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηηο θχξηεο
επηπηψζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο, δειαδή φηη ε αληίδξαζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ ζηελ θαζαξή απφδνζε ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ είλαη κεγαιχηεξε θαη
πεξηζζφηεξν επίκνλε θάησ απφ ζπλζήθεο ήπηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξχζκηζεο.
Γηα λα ιχζνπκε απηφ ην πξφβιεκα, πηνζεηνχκε κηα πξνζέγγηζε πάλει (panel) VAR,
θαη ρξεζηκνπνηνχκε εηήζηα ζηνηρεία. Σν πάλει (panel) VAR πεξηιακβάλεη ηηο ηξείο
κεηαβιεηέο ζπληζηψζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκά καο.
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ηελ έξεπλά καο αθνινπζνχκε ηελ εξγαζία ησλ Lanau θαη Wieladek (2012) πνπ
ζηεξίδνληαη ζηα ζχλνια δεδνκέλσλ ησλ Abiad, Detragiache, and Tressel (2010),
δηφηη νη ρψξεο θαη νη ρξνλνζεηξέο ηνπο θαιχπηνπλ επξχ θάζκα 82 ρσξψλ γηα ηελ
ρξνληθή πεξίνδν απφ 1973-2005, θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ πάλει (panel) VAR
κεζνδνινγία.
Σα δεδνκέλα ζηηο αθφινπζεο καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ πεξίνδν
1973-2005 είλαη αλαγθαίν λα εμεηάζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο:
1. Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
2. Σελ δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία
3. Σελ κέηξεζε ηεο θαζαξήο απφδνζεο
1. Σν ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ινγαξηαζκφο ηνπ
Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ60, θαη απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ηεο ρψξαο ζε
ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, θαη ηελ έθζεζε κηαο νηθνλνκίαο έλαληη ηεο
αιινδαπήο.
Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ παξέρεη
πιεξνθνξίεο φρη κφλν γηα ην δηεζλέο εκπφξην αγαζψλ (πνπ είλαη θαηά θαλφλα ε
κεγαιχηεξε θαηεγνξία), αιιά θαη γηα ην δηεζλέο εκπφξην ππεξεζηψλ, ην εηζφδεκα
θαη ηηο ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο. Γηα φιεο απηέο ηηο ζπλαιιαγέο, ην ηζνδχγην
πιεξσκψλ θαηαγξάθεη ηελ αμία ησλ πηζηψζεσλ (εμαγσγψλ) θαη ησλ ρξεψζεσλ
(εηζαγσγψλ). Όηαλ ην ηζνδχγην είλαη αξλεηηθφ δειαδή, ππάξρεη έιιεηκκα ζην
ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρψξα δαπαλά ζην εμσηεξηθφ
πεξηζζφηεξα απφ φζα θεξδίδεη απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηηο άιιεο νηθνλνκίεο θαη,
ζπλεπψο, είλαη θαζαξφο νθεηιέηεο έλαληη ηεο αιινδαπήο.
2. Σελ δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία, δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα είλαη ε δηαθνξά εληφο
ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο, κεηαμχ ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο (θπξίσο θφξνη) θαη
εμφδσλ (κηζζνί θαη ζπληάμεηο, αγνξέο αγαζψλ, κεηαβηβάζεηο, ηφθνη θ.ά.). Δπεηδή

60

Σν Ηζνδχγην Πιεξσκψλ είλαη έλαο ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη φιεο νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κηαο ρψξαο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Απνηειείηαη απφ ηξείο βαζηθνχο επί κέξνπο ινγαξηαζκνχο:
1. Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
2. Σν ηζνδχγην Κεθαιαίνπ , θαη
3. Σν ηζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ.
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θάζε ρξφλν ην θξάηνο δαλείδεηαη γηα θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο, ζεσξεηηθά, ζην
ζχλνιφ ηνπο ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, δεκηνπξγνχλ ην δεκφζην ρξένο.
3. Ωο

θαζαξή απφδνζε νξίδεηαη

ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ κείνλ ηελ

θξαηηθή θαηαλάισζε θαη επέλδπζε. Απνθηνχκε ηελ θαζαξή απφδνζε αλά θάηνηθν
εάλ δηαηξέζνπκε ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ απνπιεζσξηζκέλν κε ην ζχλνιν
ηνπ πιεζπζκνχ.
Όπσο ηνλίζακε πξνεγνπκέλσο, πηνζεηνχκε κηα πξνζέγγηζε panel data, γηα ηελ
δηακφξθσζε ηνπ ππνδείγκαηνο κε ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο, δηφηη είλαη επξχηεξα
απνδεθηφ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα φηη ηα panel data
θαηάιιεια

είλαη ηα πιένλ

γηα λα κειεηήζνπκε δπλακηθά θαηλφκελα, δειαδή θαηλφκελα πνπ

κεηαβάιινληαη πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ.
Σα δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία (cross section data) δε κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηέηνηνπ
είδνπο δπλακηθέο ζρέζεηο, ηα δε ζηνηρεία ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (time data
series) εθθξάδνπλ δπλακηθέο ζρέζεηο, αιιά νη εθηηκήζεηο πνπ παξάγνπλ δελ είλαη
ηδηαίηεξα αθξηβείο, ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιπζπγξακκηθφηεηαο (multicollinearity). Σα
νηθνλνκεηξηθά

ππνδείγκαηα

πνπ

βαζίδνληαη

απνθιεηζηηθά

ρξνλνινγηθψλ

ζεηξψλ

ππνθέξνπλ

ζεκαληηθά

απφ

ηελ

ζε

ζηνηρεία

χπαξμε

έληνλεο

πνιπζπγξακκηθφηεηαο (multicollinearity).
Ζ

ρξήζε

ησλ

δεδνκέλσλ

πάλει

(panel

data)

παξνπζηάδεη

ζεκαληηθά

πιενλεθηήκαηα, θαζψο καο παξέρεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο
κνλάδεο, κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο, κηθξφηεξε ζπγγξακηθφηεηα
κεηαμχ

ηνπο,

πεξηζζφηεξνπο

βαζκνχο

ειεπζεξίαο

θαη

πεξηζζφηεξε

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ νηθνλνκεηξηθή εθηίκεζε (Sarafidis, 2012)
 Ζ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πάλει (panel data) καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα
αλαιχζνπκε ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ δπλακηθή πξνζαξκνγήο ησλ νηθνλνκηθψλ
δεδνκέλσλ δηαρξνληθά δηαηεξψληαο θαη θαηαγξάθνληαο παξάιιεια ηελ
αηνκηθή εηεξνγέλεηα (individual heterogeneity) ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Ζ χπαξμε
ππνδειψλεη απφ κφλε ηεο

ησλ δεδνκέλσλ πάλει (panel data)

φηη νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο

έρνπλ εγγελή

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ρξήζε απιψλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ή δηαζηξσκαηηθψλ
ζηνηρείσλ αγλνεί απηή ηελ δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο γεγνλφο πνπ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε κεξνιεπηηθέο εθηηκήζεηο (Moulton,1986,1987). Ζ ρξήζε ησλ
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δεδνκέλσλ πάλει (panel data) καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιάβνπκε έκκεζα
ππφςε καο θαηά ηελ νηθνλνκεηξηθή εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο φιεο εθείλεο
ηηο κεηαβιεηέο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ αληηθεηκεληθά λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην
εκπεηξηθφ ππφδεηγκα άκεζα (Wooldridge,2002).
 Σα δεδνκέλα πάλει (panel data) παξέρνπλ εθηηκήζεηο απμεκέλεο αθξίβεηαο,
θαζψο ην πιήζνο ησλ ζπλνιηθψλ παξαηεξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη
ππεξδηπιάζην ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ηφζν θαηά ηελ εθηίκεζε κε δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία, φζν θαη θαηά ηελ εθηίκεζε
κε ζηνηρεία ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ.
 Ζ χπαξμε

ησλ δεδνκέλσλ πάλει (panel data) επηηξέπεη ηελ εκπεηξηθή

εμεηδίθεπζε πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ ζεσξεηηθψλ ππνδεηγκάησλ γηα ηελ
αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ε νπνία είλαη αδχλαηε
κε ηελ ρξήζε απνθιεηζηηθά ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ή δηαζηξσκαηηθψλ
δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ δεδνκέλνπ φηη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζε
επίπεδν νηθνλνκηθήο κνλάδαο κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην ελδερφκελν ζθάικαηνο
θαηά ηελ δηαδηθαζία άζξνηζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν.
 Παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ζηαζεξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία
παξακέλνπλ δηαρξνληθά ζηαζεξά. πλεπψο ηα panel data ιακβάλνπλ ππφςε
ηνπο κεγαιχηεξν βαζκφ εηεξνγέλεηαο. ρεκαηηθά έρνπκε κείσζε ηεο
πνιπζπγξακκηθφηεηαο, αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ εθηηκήζεσλ, αχμεζε ηεο
κεηαβιεηφηεηαο (δηαθχκαλζεο) ησλ ηηκψλ ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ xit
γηα θάζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν t.
 Μαο επηηξέπνπλ λα δηνξζψζνπκε ηελ ζπλδπαζκέλε επίδξαζε (απνηέιεζκα) ηεο
κεξνιεςίαο απφ παξαιεηπφκελεο κεηαβιεηέο ζην ππφδεηγκα, αιιά είλαη
δηαρξνληθά ζηαζεξέο. Σν αi πξνζνκνηψλεη ηε ζπλδπαζκέλε απηή επίδξαζε ησλ
παξαιεηπφκελσλ κεηαβιεηψλ ζην ππφδεηγκα.
Σα ππνδείγκαηα ησλ δεδνκέλσλ πάλει (panel data) παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα
κεηνλεθηήκαηα (Papanikolaou,2011), ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηηο:

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

150

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5:

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ

 Γπζθνιίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπιινγήο ησλ ζηαηηζηηθψλ
δεδνκέλσλ
 Ύπαξμε ζθαικάησλ κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ (measurement errors)
 Ύπαξμε ζθαικάησλ επηιεθηηθφηεηαο (Selectivity Bias)
 Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο ζπληειεζηψλ γηα εθηίκεζε
 Σν ππφδεηγκα πξνυπνζέηεη ζηάζηκεο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο, θαη ε δηαδηθαζία
κεηαηξνπήο ζεσξείηαη πνιχπινθε

5.4. Δθηίκεζε Απιήο Παιηλδξόκεζεο (Pooled regression)
Ζ Απιή Παιηλδξφκεζε (Pooled regression) βαζίδεηαη ζε δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα
θαη ππνζέηεη φηη νη αηνκηθέο επηδξάζεηο είλαη θνηλέο γηα φια ηα i .απηφ ζεκαίλεη φηη
ζην θιαζηθφ ππφδεηγκα Pooled παιηλδξφκεζεο

ν ζπληειεζηήο ηνκήο είλαη

νκνηνγελήο γηα φια ηα δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία i (Schmidt 1997).
yit = α + βxit + uit

φπνπ i =1,…..,N θαη t = 1,....,Σ

Τπφ ηελ ππφζεζε ηεο απζηεξήο εμσγέλεηαο Cov  xit, uit = 0, θαζψο θαη ππφ ηελ
ππφζεζε φηη ε ζπλδηαθχκαλζε ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ ζηαζεξνχ
φξνπ είλαη κεδέλ Cov xit, α = 0, νη Pooled OLS εθηηκεηέο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη
ζπλεπείο θαη ακεξφιεπηνη. Αλ δελ ηζρχεη ε ππφζεζε Cov xit, α = 0, νη εθηηκεηέο
ζα είλαη κεξνιεπηηθνί θαη αζπλεπείο. ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπκε ην πξφβιεκα
ηεο κεξνιεςίαο (ζθάικαηνο) εηεξνγέλεηαο ( heterogeneity bias). Σν απνηέιεζκα ζα
είλαη ε κείσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ εθηηκήζεσλ. Αλ, φκσο ην Ν είλαη αξθεηά κεγάιν,
βειηηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεσλ πνπ παίξλνπκε (Hicks 1994).
5.5 θάικα επηιεθηηθόηεηαο (Selectivity Bias)
Σν ζθάικα επηιεθηηθφηεηαο είλαη επίζεο πνιχ ζπρλφ ζηα νηθνλνκεηξηθά
ππνδείγκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε είηε δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ είηε
δεδνκέλσλ πάλει (panel data). Σν ζθάικα επηιεθηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ην ρξεζηκνπνηνχκελν δείγκα δελ επηιέγεηαη ηπραία απφ
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ηνλ πιεζπζκφ, θαη δεκηνπξγεί ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ
ππνδείγκαηνο θαη ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε ππνεθηίκεζε
ησλ παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ( Heckman, Ichimura, Smith, Todd, 1998,
―Characterizing Selection Bias Using sing Experimental Data‖, Econometrica ,Vol. 66, No.
5 ,pp. 1017-1098).

5.6 ηαζηκόηεηα ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ
Ζ

ζηαζηκφηεηα

ησλ

ρξνλνινγηθψλ

ζεηξψλ

απνηειεί

έλα

ζεκειηψδεο

ραξαθηεξηζηηθφ. Ο έιεγρνο ηεο ζηαζηκφηεηαο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα κπνξεί λα
απνδνζεί ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζε έλα καζεκαηηθφ ππφδεηγκα κε ζηαζεξνχο
ζπληειεζηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ απφ ηηο ηζηνξηθέο ηηκέο ηεο αθνχ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο δελ κεηαβάιινληαη δηαρξνληθά.
Όκσο νη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο δελ είλαη πάληα ζηάζηκεο ζην ρξφλν. Δπίζεο, κπνξεί ε
δηαθχκαλζε ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο λα απμάλεη φζν απμάλεηαη ην επίπεδν ηεο
κέζεο ηηκήο ηεο ζεηξάο. Μηα ζεηξά κε ζηάζηκε ζην κέζν δεκηνπξγεί ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζηελ δηαδηθαζία εθηίκεζεο. Δάλ ε δηαδηθαζία ηνπ κέζνπ είλαη ζηαζεξή
ηφηε κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζεηξάο γηα λα ηνλ
εθηηκήζνπκε, ελψ αλ ε δηαδηθαζία ηνπ κέζνπ είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε ρξνληθή
πεξίνδν δελ κπνξνχκε λα έρνπκε κηα θαιή εθηίκεζε.
Μηα ζεηξά κπνξεί λα θηλείηαη αλνδηθά ή θαζνδηθά ζαλ απνηέιεζκα ηπραίσλ
παξαγφλησλ ή δηαξζξσηηθψλ κεηαβνιψλ. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ν ηπραίνο
πεξίπαηνο φπνπ ε δηαθχκαλζε ηεο δηαδηθαζίαο απμάλεηαη κε ηνλ ρξφλν φπσο θαη ε
ζπζρέηηζε κεηαμχ δπν γεηηνληθψλ ηηκψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ κεγάιεο
πεξίνδνη πνπ ε δηαδηθαζία παίξλεη ηηκέο πνιχ καθξηλέο ηεο κέζεο ηηκήο ηεο. ηελ
πεξίπησζε απηή κηιάκε γηα ζηνραζηηθή ηάζε. Μηα άιιε πεξίπησζε αλάπηπμεο
ηάζεο ζε κηα κε ζηάζηκε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία είλαη φηαλ ν κέζνο ηεο δηαδηθαζίαο
είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε πξνζδηνξηζηηθή ηάζε.
Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα έρνπκε κηθηή πεξίπησζε ζηνραζηηθήο θαη πξνζδηνξηζηηθήο
ηάζεο ζε κηα δηαδηθαζία : Τt = α +βt + Yt-1 + et
Τπνζέηνπκε φηη ν φξνο et είλαη κηα δηαδηθαζία ιεπθνχ ζνξχβνπ, ζπλζήθε πνπ εάλ
δελ ηζρχεη νδεγνχκαζηε ζηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο ζηε ζεηξά ησλ et . Ζ χπαξμε
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ηεο κε ζηαζηκφηεηαο κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί θαη απφ ηελ
γξαθηθή ηεο παξάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη ηηκέο ηεο θηλνχληαη πξνο κηα θαη
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, δειαδή φηαλ ππάξρεη ηάζε, ηφηε ε ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε .
Ζ κε ζηαζηκφηεηα ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
ζηελ αλάιπζή ηνπο, αθνχ δεκηνπξγείηαη ην πξφβιεκα ηεο ςεπδνύο ζπζρέηηζεο
(spurious correlation) φπνπ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηεξνχληαη εξκελεπηηθήο
ηθαλφηεηαο.
To ζεκαληηθφηεξν βήκα πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνδείγκαηφο καο
είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζηαζηκφηεηα ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ ρξήζε κε ζηάζηκσλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ νδεγεί ζε έλα
ζχλνιν απνηειεζκάησλ πνπ απνδπλακψλνπλ ηελ ηζρχ ηνπ ππνδείγκαηνο θαη πνιιέο
θνξέο νδεγνχλ ζε απνηειέζκαηα ηα νπνία δελ είλαη αζθαιή θαη θαηά ζπλέπεηα δελ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ. Γηα απηφ ην ιφγν ζα ειέγμνπκε αλ νη
ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ζηάζηκεο ζηα επίπεδά ηνπο, θαη αλ δελ είλαη, λα θαζνξίζνπκε
χζηεξα ην επίπεδν ζην νπνίν γίλνληαη ζηάζηκεο.
Μηα ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ‗αζζελψο ζηάζηκε‘ (Phillips, Perron, 1988) [―Testing
for a unit root in time series Regression‖, Biometrika 75(2), pp.335–346] εάλ:
1. Ο κέζνο Δ(Υ ) = κ είλαη ζηαζεξφο ζε φια ηα t
2. Ζ δηαθχκαλζε Var (Xt) = E( Xt – κ)2 = ζ2 είλαη ζηαζεξή ζε φια ηα t
3. Ζ ζπλδηαθχκαλζε

Cov (Xt, Xt+k) = E  ( Xt- κ) (Xt+k-κ )  = γθ είλαη

ζηαζεξή ζε φια ηα t θαη k  0
Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ‗ζηάζηκε‘ εάλ νη κέζνη θαη νη
δηαθπκάλζεηο είλαη ζηαζεξέο δηαρξνληθά θαη νη (απηφ)δηαθπκάλζεηο κεηαμχ δπν
ρξνληθψλ πεξηφδσλ t, θαη t+k, εμαξηψληαη κφλν απφ ηελ απφζηαζε (δηάζηεκα ή
πζηέξεζε) k κεηαμχ ησλ δπν απηψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ θαη φρη απφ ηελ πξαγκαηηθή
πεξίνδν t θαηά ηελ νπνία ζεσξνχληαη νη ζπλδηαθπκάλζεηο απηέο. πγθεθξηκέλα
ζηαζηκφηεηα ζηηο πξψηεο δηαθνξέο ππάξρεη αλ ν κέζνο, ε δηαθχκαλζε, θαη ε
ζπλδηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο ζεηξάο είλαη ζηαζεξέο θαη φρη ζπλαξηήζεηο ηνπ
ρξφλνπ. Ζ ζηαζηκφηεηα νπζηαζηηθά καο δείρλεη φηη ε εκθάληζε θάπνησλ
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θιπδσληζκψλ ζηελ αγνξά είλαη παξνδηθή θαη επεξεάδεη κφλν πεξηζηαζηαθά ηηο
κεηαβιεηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θιπδσληζκφο ζα επεξεάδεη φιν θαη ιηγφηεξν ηηο
κεηαβιεηέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
Αληίζεηα, εάλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξεηο ζπλζήθεο γηα ζηαζηκφηεηα δελ
εθπιεξψλεηαη, ε ρξνλνινγηθή ζεηξά νλνκάδεηαη ‗ κε ζηάζηκε‘.
5.6.1 Έιεγρνο Μνλαδηαίαο Ρίδαο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο
Πνιιέο καθξννηθνλνκηθέο ζεηξέο πεξηέρνπλ κνλαδηαίεο ξίδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη
απφ ηελ χπαξμε ζηνραζηηθψλ ηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο Nelson θαη Plosser (1982)
[―Trends and random walks in macroeconomic time series: some evidence and
implications‖, Journal Monetary Econ.10, pp139-62, University of Washington
Seattle. WA and University of Rochester].
Οη έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο είλαη ζεκαληηθνί ζηελ εμέηαζε ηεο ζηαζηκφηεηαο κηαο
ρξνληθήο ζεηξάο, δηφηη ν κε ζηάζηκνο ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο απνξξίπηεη
πνιιά εκπεηξηθά απνηειέζκαηα (Pesaran, 2003) ["Estimation and Inference in
Large Heterogeneous Panels with Cross Section Dependence," Cambridge Working
Papers in Economics 0305, Faculty of Economics, University of Cambridge].
Ζ χπαξμε ζηνραζηηθήο ηάζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ έιεγρν χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο
ζηα ζηνηρεία ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ.
Γηα λα ειέγμνπκε ηελ ππφζεζε φηη κηα ζεηξά Τt είλαη νινθιεξσκέλε 1νπ βαζκνχ Ι
(1) , ειέγρνπκε ηελ ππφζεζε φηη ξ = 1 ζηελ παιηλδξφκεζε ρσξίο ζηαζεξφ φξν:
Τt = ξΤ t-1 + ε t
Αλ ηα θαηάινηπα είλαη κηα δηαδηθαζία ιεπθνχ ζνξχβνπ θαη ξ = 1, ηφηε ε εμίζσζε
είλαη ηπραίνο πεξίπαηνο ρσξίο κεηαηφπηζε θαη ε Τt

είλαη Ι(1), δειαδή έρεη

κνλαδηαία ξίδα θαη, άξα, είλαη ζηάζηκε. Αλ ξ < 1 ηφηε ε Τt είλαη νινθιεξσκέλε
Ι(0), θαη είλαη ζηάζηκε. Όκσο , ν έιεγρνο γηα ξ = 1, εθηηκψληαο ηελ παιηλδξφκεζε
ηεο παξαπάλσ ζρέζεο κε OLS θαη ηελ ρξήζε ηεο t-stat, δελ είλαη ζσζηφο αθνχ
δελ γλσξίδνπκε ηελ θαηαλνκή ηεο t-stat φηαλ ε Τt είλαη κε ζηάζηκε θαη ν
εθηηκεηήο ηεο παξακέηξνπ ξ είλαη κεξνιεπηηθφο ζε κηα απηνπαιίλδξνκε εμίζσζε.
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο παξαθάησ θαηάιιεινπο ειέγρνπο
πνπ έρνπλ πξνηαζεί:
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5.6.2 Ο Έιεγρνο Dickey-Fuller (DF)
Έλαο θαηάιιεινο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο, έρεη πξνηαζεί απφ
ηνπο Dickey-Fuller (DF) (1979) [‘‘Distribution of the estimators for autoregressive
time series with a unit root‘‘, Journal of the American Statistical Association, 74,
pp: 427-431]. Ο έιεγρνο DF είλαη έλαο έιεγρνο ηεο ππφζεζεο ξ = 1, δειαδή έλαο
έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο. ηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο
εμίζσζεο:
ΓΤt = Τt - Τ t-1 = ξΤ t-1 + εt

ή αιιηψο Τt = (1+δ) Τ t-1 + εt θαη δ = 1+ξ

Αλ δ < 0 ηφηε ξ < 1 . Ο έιεγρνο DF ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο αξλεηηθφηεηαο ηνπ
δ, εθαξκφδνληαο ηελ OLS ζηελ παιηλδξφκεζε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο. Ζ κεδεληθή
ππφζεζε είλαη : Η0 : δ = 0, ξ =1 κε ελαιιαθηηθή ηελ Ζ1: δ < 0 , ξ < 1.
Ζ απφξξηςε ηεο Η0 ζεκαίλεη φηη ξ =1 θαη άξα ε ζεηξά Τt είλαη Ι (0) νινθιεξσκέλε
ελψ ε απνδνρή ηεο Η0 ζεκαίλεη φηη Τt ~ Ι (1), δειαδή ΓΤt ~ Ι (0). Οη Dickey-Fuller
θαηαζθεχαζαλ έλα ζηαηηζηηθφ πίλαθα θξίζηκσλ ηηκψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηξία
κέξε. Γηα δηάθξηζε, νη θξίζηκεο ηηκέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ειιεληθφ γξάκκα η .
Γηα ηηο θξίζηκεο ηηκέο ζεσξνχκε ηηο απφιπηεο ηηκέο.
Σα ηξία κέξε ηνπ πίλαθα θαηαλνκήο ησλ DF αθνξνχλ ζηελ νπζία ηξία δηαθνξεηηθά
ππνδείγκαηα. Αλ βξεζεί ε ζεηξά λα είλαη κε ζηάζηκε ( δερηνχκε ηελ ππφζεζε Η0 )
δελ ζεκαίλεη πσο νη (πξψηεο) 1εο δηαθνξέο είλαη ζηάζηκεο. Ζ δηαδηθαζία πξέπεη λα
ζπλερηζηεί γηα ηηο επφκελεο δηαθνξέο κέρξη λα θαηαιήμνπκε ζε ζηαζηκφηεηα.
5.6.3 Ο επαπμεκέλνο έιεγρνο ησλ Dickey-Fuller θαη ν έιεγρνο ησλ PhillipsPerron
Οη ηξεηο έιεγρνη ησλ Dickey-Fuller (1979,1981) [‖Likelihood ratio statistics for
autoregressive time series with a unit root‖, Econometrica 49 (4),pp:1057–72]
ππνζέηνπλ φηη ηα ζθάικαηα πιεξνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ.
Οη Phillips- Perron (1988) [―Testing for a unit root in time series Regression‖,
Biometrika 75(2), pp:335–346] γεληθεχνπλ ηελ πξνζέγγηζε απηή ρσξίο ηηο απζηεξέο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζθαικάησλ. Οη

Phillips- Perron (ΡΡ)

ππνζέηνπλ φηη ην ζθάικα έρεη κέζν ην κεδέλ θαη φηη ηα δεδνκέλα έρνπλ παξαρζεί
απφ ηελ ζρέζε Yt = Yt-1 + ut.

Με βάζε ηηο ππνζέζεηο απηέο αλαπηχζζνπλ
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ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο νη νπνίεο είλαη ηξνπνπνηεκέλεο ζηαηηζηηθέο t ή F αιιά νη
θξίζηκεο ηηκέο είλαη αθξηβψο ίδηεο κε απηέο ησλ Dickey-Fuller. Οη έιεγρνη ηεο
κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ ΡΡ δηαθέξνπλ απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ ADF θπξίσο ζην πσο ζα
εμεηάζνπλ ηελ απηνζπζρέηηζε θαη ηελ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα
Ηδηαίηεξα,

φπνπ

νη

έιεγρνη

ησλ

ADF

ζηα ζθάικαηα.

ρξεζηκνπνηνχλ

παξακεηξηθή

απηνπαιηλδξφκεζε γηα λα πξνζεγγίζνπλ ην ππφδεηγκα ΑRΜΑ ζηνλ έιεγρν ηεο
παιηλδξφκεζεο, ν έιεγρνο ησλ Phillips- Perron αγλνεί νπνηαδήπνηε απηνζπζρέηηζε
ζηνλ έιεγρν ηεο παιηλδξφκεζεο θαη εμεηάδεη ηελ απηνζπζρέηηζε θαη ηελ
εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ζηα ζθάικαηα ηεο παιηλδξφκεζεο κε ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα
Εt θαη Zp .
Ο επαπμεκέλνο έιεγρνο ησλ Dickey-Fuller θαη ησλ Phillips- Perron εθαξκφδνληαη
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κε ζηάζηκσλ πνζνζηψλ ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ο έιεγρνο πνπ
πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Fuller (1976), [―Introduction to Statistical Time Series‖, John
Wiley, New York] ππνζέηεη έλα απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα κε p πζηεξήζεηο κε
ιεπθφ ζφξπβν ζηα θαηάινηπα θαη ππνινγίδεη απφ ηελ θαηαλνκή ηελ κεδεληθή
ππφζεζε γηα θ = 0 :

ηνλ επαπμεκέλν έιεγρν ησλ Dickey-Fuller θαζνξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ
πζηεξήζεσλ απφ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ζην θξηηήξην Schwarz. Δπηιέγνπκε εθείλν
ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ γηα ηνλ νπνίν δελ ζα έρνπκε απηνζπζρέηηζε
ζηα θαηάινηπα.
Ζ

κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ειέγρνπ είλαη ε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο θαη

απνξξίπηεηαη αλ ε t ζηαηηζηηθή παίξλεη ηηκή κηθξφηεξε απφ ηελ θξηηηθή ηηκή ηεο
ζηαηηζηηθήο ησλ Dickey-Fuller γηα ην δεδνκέλν πιήζνο ηνπ δείγκαηνο.
Ο έιεγρνο ησλ Phillips- Perron θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία κηαο ρξνληθήο ζεηξάο ζηελ
εμέηαζε ελφο απηνπαιίλδξνκνπ ππνδείγκαηνο ARMA θαη επεμεξγάδεηαη ηηο
απηνζπζρεηίζεηο ζηα θαηάινηπα.
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Δθηφο απφ ηελ αλάιπζε ησλ ειέγρσλ ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο κε ηνλ επαπμεκέλν
έιεγρν ησλ Dickey-Fuller θαη ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron ηξεηο άιινη έιεγρνη
ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο κε θαιχηεξε ηζρχ θαη κέγεζνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα
ζπγθξηηηθή εμεηαζηηθή δηαδηθαζία. Υξεζηκνπνηνχκε ηηο αθφινπζεο:
 Σελ γεληθεπκέλε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ησλ Dickey-Fuller, πνπ
έρεη ηελ κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηνλ επαπμεκέλν ησλ Dickey-Fuller,
 Σνλ έιεγρν ηνπ βέιηηζηνπ ζεκείνπ ησλ Elliot, Rothenberg, θαη Stock (1996)
[―Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root,‖ Econometrica, 64, pp: 813836]
 Σνλ έιεγρν ησλ Ng θαη Perron (2001). [―Lag Length Selection and the Construction
of Unit Root Tests with Good Size and Power,‖ Econometrica, 69, pp: 1519-1554].

5.7 Έιεγρνη Μνλαδηαίαο Ρίδαο ζε Πάλει Γεδνκέλα
ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ππάξρνπλ ηφζν δηαρξνληθά, φζν θαη δηαζηξσκαηηθά
ζηνηρεία ηφηε γηα ην έιεγρν ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζθαηεο
ηερληθέο φπσο είλαη απηέο ησλ Breitung ( 2000), Levin, Lin θαη Chu (2002) (LLC),
Im, Pesaran θαη Shin (2003),W-test (IPS), ADF-Fisher Chi-square test (ADFFisher), PP Fisher Chi-square test (PP Fisher) Maddala θαη Wu (1999) θαη Hadri
( 2000).
5.7.1 Έιεγρνο Levin, Lin θαη Chu (LLC)
O έιεγρνο ησλ Levin, Lin θαη Chu (2002) (LLC), [Unit root tests in panel data:
Asymptotic and finite sample properties. Journal of Econometrics 98, pp1–24.],
ππνζέηνπλ

ηελ

νκνηνγέλεηα

(homogeneity)

ησλ

ζπληειεζηψλ

ζε

έλα

απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα γηα φια ηα κέιε ησλ νκάδσλ (ζηξσκάησλ), θαζψο θαη
ησλ Im, Pesaran θαη Shin (2003) ["Testing for Unit Roots in Heterogeneous
Panels", Journal of Econometrics, vol 115, pp 53-74] πνπ είλαη γεληθφηεξνο απφ ηνλ
έιεγρν ησλ LLC δηφηη επηηξέπεη ηελ εηεξνγέλεηα (heterogeneity) ζηα δηαρξνληθά θαη
δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία (panel data). Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη θαη νη δχν
έιεγρνη βαζίδνληαη ζηνλ παξαδνζηαθφ έιεγρν ησλ Dickey-Fuller.
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Οη Levin, Lin θαη Chu (LLC) γηα ηα δηαρξνληθά θαη δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία (panel
data) έρνπλ πξνηείλεη έλαλ έιεγρν κνλαδηαίαο ξίδαο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ επαπμεκέλν
έιεγρν ησλ Dickey-Fuller (ADF).

φπνπ : t = 1,…,Σ είλαη νη ρξνληθέο πεξίνδνη, θαη i = 1,…,Ν αξηζκφο νκάδσλ
(ζηξσκάησλ). Ζ κεδεληθή ππφζεζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ LLC είλαη Ζ0 : γ1 = γ2= γ =0
γηα φια ηα ζηξψκαηα (i), έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο Ζα : γ1 = γ2= γ < 0 γηα φια ηα
ζηξψκαηα,

κε

ηνλ

έιεγρν

λα

βαζίδεηαη

ζην

ζηαηηζηηθφ

Όπσο έρνπκε επηζεκάλεη θαη πην πάλσ, ν έιεγρνο ησλ (LLC) ππνζέηεη ηελ
νκνηνγέλεηα (homogeneity) ησλ ζπληειεζηψλ ζε έλα δπλακηθφ απηνπαιίλδξνκν
ππφδεηγκα Panel γηα φια ηα κέιε ησλ νκάδσλ (ζηξσκάησλ). πγθεθξηκέλα ν
παξαπάλσ έιεγρνο ππνζέηεη φηη ην θάζε ζηξψκα έρεη ην ίδην απηνπαιίλδξνκν
ζπληειεζηή πξψηεο ηάμεο γ1, αιιά επηηξέπεη ηελ επίδξαζε ηεο ρξνληθήο ηάζεο
κεκνλσκέλα ζε θάζε νκάδα (ζηξψκα). Οη ρξνληθέο πζηεξήζεηο ηεο εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηήο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζην ππφδεηγκα γηα ηνλ ηκεκαηηθφ ζπζρεηηζκφ
ζηα ιάζε.
5.7.2 Έιεγρνο Im, Pesaran θαη Shin ( IPS)
Οη Im, Pesaran θαη Shin ζην ππφδεηγκά ηνπο, επηηξέπνπλ κεκνλσκέλεο επηδξάζεηο,
ρξνληθέο ηάζεηο θαη θνηλέο ρξνληθέο επηδξάζεηο γηα ηα εηεξνγελή δηαρξνληθά θαη
δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία. Ο έιεγρνο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Im, Pesaran θαη Shin
(IPS) επηηξέπεη ηελ εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ νκάδσλ (ζηξσκάησλ) ζε έλα δπλακηθφ
πιαίζην δηαρξνληθψλ θαη δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ (panel data) θαη βαζίδεηαη
ζηνλ επαπμεκέλν έιεγρν ησλ Dickey-Fuller (ADF):
pt

ΓYit = ξ i yit -1 +  γik ΓYit - k + Zit Γ + εit
k=1
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θάζε κεηαβιεηή ηνπ ππνδείγκαηνο, ξ είλαη ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ

πζηεξήζεσλ γηα ηα αλεμάξηεηα ζπζρεηηδφκελα θαηάινηπα, Zit δείρλεη ην δηάλπζκα
ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ κεηαβιεηψλ ζην

ππφδεηγκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ

ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ ή ησλ κεκνλσκέλσλ ηάζεσλ θαη δ

είλαη ην αληίζηνηρν

δηάλπζκα ησλ ζπληειεζηψλ.
Ζ κεδεληθή θαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε νξίδνληαη σο εμήο:
Ζ1 =

ξi = 0 γηα i = 1,...,Ν
ξi < 0 γηα i = Ν+1, Ν+2, Ν

φπνπ Ν ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ (ζηξσκάησλ).
Οη Im, Pesaran θαη Shin ρξεζηκνπνηνχλ ρσξηζηνχο ειέγρνπο κνλαδηαίαο ξίδαο γηα
ηελ θάζε Ν δηαζηξσκαηηθή νκάδα. Οη Im, Pesaran θαη Shin πξνηείλνπλ επίζεο ηε
ρξήζε ηνπ κέζνπ ηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηαηηζηηθήο

t (t-bar statistic) γηα θάζε

νκάδα φπνπ νη ζηαηηζηηθέο απφ θάζε έιεγρν επαπμεκέλν ησλ Dickey-Fuller
ππνινγίδνληαη θαηά κέζν φξν ζε φια ηα δηαρξνληθά θαη δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία. Οη
πξνζαξκνζκέλνη παξάγνληεο ρξεηάδνληαη γηα λα κεηαθξάζνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο
πξνζαξκνζκέλεο ζηαηηζηηθήο t (t-bar statistic) ζε κηα ηππνπνηεκέλε θαλνληθή
θαηαλνκή θάησ απφ ηελ κεδεληθή ππφζεζε Ζ0 .Ο κέζνο φξνο ησλ κεκνλσκέλσλ
ζηαηηζηηθψλ ηνπ επαπμεκέλνπ Dickey-Fuller (ADF) θαη νξίδεηαη σο:

Όπνπ tpt είλαη ε κεκνλσκέλε t-ζηαηηζηηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο.
χκθσλα κε ηελ κεδεληθή ππφζεζε, φιεο νη ζεηξέο ζηα δηαρξνληθά θαη
δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία είλαη κε ζηάζηκεο δηαδηθαζίεο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ
ελαιιαθηηθή ππφζεζε, έλα κέξνο ηεο ζεηξάο ζηα δηαρξνληθά θαη δηαζηξσκαηηθά
ζηνηρεία ππνηίζεηαη φηη είλαη ζηάζηκν.
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5.7.3 Έιεγρνο Breitung

Ο Breitung (2000) [―The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data,
in: B.Baltagi (ed.), Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic
Panels‖,Advances in Econometrics,Vol. 15,JAI:Amsterdam,pp:161-178] ,πξφηεηλε
έλα ηππηθφ ζηαηηζηηθφ έιεγρν (t-ratio) γηα ηνλ έιεγρν ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε
πάλει ζηνηρεία. Μέζσ ηεο αξηζκεηηθήο αλάιπζεο, ππνζηήξημε φηη ν έιεγρφο ηνπ
έρεη ηηο ηδηφηεηεο κηαο δχλακεο ζε νκάδεο πνπ γεηηληάδνπλ. Ο έιεγρνο ηνπ
Breitung (2000) δηαθέξεη απφ ηνλ έιεγρν ησλ Levin, Lin θαη Chu (LLC) ζηα
παξαθάησ δχν ζεκεία : ην πξψην ζεκείν είλαη φηη, γηα ηελ παξαγσγή ηεο
ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο, ην απηνπαιίλδξνκν κέξνο ηνπ ππνδείγκαηνο
παξαιείπεηαη.

pt

ΓYit -

 γik ΓYit - k
k=1

ΓYit = ———————————
Si

pt

Yit-1 +  γik ΓYit - k
k=1

Yit -1 = ———————————
Si
Όπνπ Si είλαη ηα εθηηκεκέλα ηππνπνηεκέλα ιάζε.

Σν δεχηεξν ζεκείν είλαη φηη νη πιεξεμνχζηεο κεηαβιεηέο κεηαζρεκαηίδνληαη σο
εμήο:

θαη

ΓYit -1 = Yit -1 - cit
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Όπνπ

cit =

0

ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε

Yit

κε ζηαζεξά ρσξίο ηάζε

Yit - [ Σ-1 (t-1) ] YiT κε ζηαζεξά θαη ηάζε

5.7.4 Έιεγρνο Maddala θαη Wu

Οη Maddala θαη Wu (1999) [―A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel
Data and a New Simple Test‖, Oxford Bulletin of Economics and Statistics Vol.61,
Issue S1, pp: 631–652] , πξνηείλνπλ έλαλ έιεγρν ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε ζηνηρεία
πάλει, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ Fisher (1932) [Statistical Methods for
Research Workers, Oliver & Boyd, Edinburgh, 4th Edition]. Ο έιεγρφο ηνπο
εμεηάδεη βαζηθά ηελ πηζαλφηεηα (p-value) ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ
κεκνλσκέλσλ νκάδσλ γηα κηα κνλαδηαία ξίδα, θαη ηελ ζπλδπάδεη κε κηα ζηαηηζηηθή
κε πάλει ζηνηρεία. Ο έιεγρνο ηεο θαηαλνκήο Υ2 κε δπν βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη
έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή:

φπνπ, πi ε πηζαλφηεηα (p-value) ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ νκάδα i.
Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ειέγρνπ είλαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ππάξρεη νινθιήξσζε κεδέλ ή πξψηεο ηάμεσο ή ππάξρεη
ζηαζηκφηεηα. Ζ πηζαλφηεηα (p-value) ππνινγίδεηαη απφ ηνλ επαπμεκέλν έιεγρν ησλ
Dickey-Fuller (ADF) θαη ηνλ έιεγρν ησλ Phillips-Perron (PP). Ζ απιφηεηα απηνχ
ηνπ ειέγρνπ θαη ε επξσζηία ηεο ζηελ επηινγή ηνπ κήθνπο ησλ πζηεξήζεσλ θαη ηνπ
κεγέζνπο ησλ δεηγκάησλ θάλνπλ ηε ρξήζε ηεο ειθπζηηθή, ελψ ε δνθηκή ησλ
Maddala θαη Wu είλαη ιηγφηεξν ελζαξξπληηθή.
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5.8 Έλλνηα θαη Έιεγρνη πλνινθιήξσζεο
H

χπαξμε ηάζεο ζε κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά, είηε είλαη ζηνραζηηθή είηε

πξνζδηνξηζηηθή, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα δηφηη νδεγεί ζε ςεπδείο
παιηλδξνκήζεηο κε κε εξκελεπηηθά απνηειέζκαηα ηεο t-stat, ησλ ζηαηηζηηθψλ
θξηηεξίσλ θαιήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο εξκελείαο ηεο παιηλδξφκεζεο. ηελ
Οηθνλνκηθή επηζηήκε, νη πεξηζζφηεξεο ρξνλνινγηθέο παξνπζηάδνπλ κηα κνξθή
ηάζεο (Phillips θαη Ouliaris, 1990) [―Asymptotic Properties of Residual Based
Tests for Cointegration‖, Econometrica 58, pp:165–193]. Ο έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο
ξίδαο είλαη έλαο ηξφπνο δηφξζσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κε ζηαζηκφηεηαο.
Θεσξψληαο ηηο 1εο δηαθνξέο ηεο ζεηξάο αδεγνχκαζηε ζηελ απψιεηα ησλ
καθξνρξφλησλ ηδηνηήησλ ηεο αθνχ ην ππφδεηγκα ζηηο 1εο δηαθνξέο δελ έρεη
καθξνρξφληα ιχζε. πλεπψο αλαδεηνχκε έλα νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα πνπ ζα
ζπλδηάδεη ηα βξαρπρξφληα θαη ηα καθξνρξφληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαβιεηήο
αιιά ζπγρξφλσο ζα δηαηεξνχζε ηελ ηδηφηεηα ηεο ζηαζηκφηεηαο (Johansen , 1995).
[―Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models‖.
Oxford University Press].
Ζ έλλνηα ηεο ζπλνινθιήξσζεο (cointegration) είλαη ζεκαληηθή γηαηί επηηξέπεη λα
πεξηγξάςνπκε ηελ πηζαλή ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ
νηθνλνκηθψλ ρξνλνζεηξψλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη κε ζηάζηκε. Θα πξέπεη
εδψ λα δηεπθξηλήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο. Οξίδνπκε κηα θαηάζηαζε
ηζνξξνπίαο σο εθείλε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ηάζε αιιαγήο, δειαδή
κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία έιθεηαη ην ζχζηεκα (Hendry θαη Juselius, 2000)
[―Explaining Cointegration Analysis: Part II, Nuffield College, Oxford, OX1
1NF.,Department of Economics, University of Copenhagen, Denmark ]
Ζ έθθξαζε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηε ζρέζε
ηζνξξνπίαο πνπ ζπγθιίλεη έλα ζχζηεκα κε ην ρξφλν. Άξα κηα ζρέζε καθξνρξφληαο
ηζνξξνπίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπζηεκαηηθή γξακκηθή θίλεζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζέηεη ην παξάδεηγκα ελφο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο
καθξνρξφληα. Ζ έλλνηα απηή είλαη γεληθφηεξε απφ ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ
νηθνλνκηθή ζεσξία γηαηί πεξηιακβάλεη θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα
εθδειψζνπλ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ ζπζηήκαηνο (Hamilton, (1994),‖ Time
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Series Analysis‖, Princeton University Press, Princeton), (Campbell, Lo θαη
Mackinlay, (1997),‖ The Econometrics of Financial Markets”, Princeton: Princeton
University Press, Chapter 4) .
Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε έλλνηα ηεο ζπλνινθιήξσζεο
είλαη ζεκαληηθή ζηα ππνδείγκαηα νιθιεξσκέλσλ ρξνλνζεηξψλ θαη ζηελ εμέηαζε
ηεο καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο:
1. πλδέεη

ζεηξέο πςειφηεξνπ βαζκνχ νιθιήξσζεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη

γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ρακειφηεξνπ βαζκνχ νιθιήξσζεο πνπ κπνξεί λα
ραξαθηεξίζεη ηε ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ απηψλ ησλ ζεηξψλ.
2. αλ ζπλέρεηα ηεο ηαπηνπνίεζεο ηεο ζπλνινθιήξσζεο κε ηελ ηζνξξνπία,
πξνθχπηεη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ςεπηνπαιηλδξόκεζεο έλαληη ηεο εξκελεπηηθήο
παιηλδξφκεζεο. Παιηλδξνκήζεηο πνπ ζρεηίδνπλ ηα επίπεδα ησλ ρξνλνζεηξψλ
έρνπλ λφεκα φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, νη κεηαβιεηέο είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο. Έηζη,
ν έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκνο ζηελ αλαγλψξηζε κεηαμχ
ςεπηνπαιηλδξφκεζεο θαη παιηλδξφκεζεο κε εξκελεπηηθή δπλαηφηεηα.
3.Σέινο, άλ έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ ζπλνινθιεξψλεηαη ηφηε παξνπζηάδνπλ κηα
δηφξζσζε ζθάικαηνο, δειαδή ε ζρέζε ηνπο κπνξεί λα εθθξαζηεί απφ έλα
ππφδεηγκα ζην νπνίν πεξηέρεηαη ε απφθιηζε ησλ παξαηεξνχκελσλ ηηκψλ απφ ηελ
θαηάζηαζε καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο.
5.8.1 Ο Μεραληζκόο Γηόξζσζεο θάικαηνο
Έζησ δπν κεηαβιεηέο Τ1t ,Τ2t πνπ βξίζθνληαη ζε καθξνρξφληα (γξακκηθή) ζρέζε
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο, δειαδή Τ1t = βΤ2t . Ζ δηαθνξά ηνπο Τ1t - βΤ2t δειψλεη ηελ
απφθιηζε απφ ηελ θαηάζηαζε θαη πεξηέρεη ζεκαληηθή πιεξνθνξία αθνχ, θαηά κέζν
φξν, ην ζχζηεκα ηείλεη πξνο απηή ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. πλεπψο ε δηαθνξά
απηή είλαη ελδεηθηηθή σο πξνο ηελ κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηεο κεηαβιεηήο Τ1t. Αλ
ε δηαθνξά είλαη ζεηηθή ηφηε ε Τ1t ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ηεο Τ2t θαη, θαηά κέζν
φξν, ζα πεξηκέλνπκε κηα πηψζε ηεο

Τ1t

κειινληηθά. Ο φξνο Τ1t-1 – βΤ2t-1

νλνκάδεηαη κεραληζκόο δηόξζσζεο ζθάικαηνο θαη δειψλεη ηελ πξνεγνχκελε
θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.
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ηελ πξάμε, ε δεκηνπξγία ππνδείγκαηνο ζπλνινθιεξσκέλσλ ζεηξψλ είλαη ζηελά
ζπλδεδεκέλε κε ηνλ κεραληζκόο δηόξζσζεο ζθάικαηνο. Ζ ζπκπεξηθνξά δηφξζσζεο
ζθάικαηνο πξνθαιεί ηελ ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη
αληίζηξνθα. Αλ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κε
ζηάζηκσλ ρξνλνζεηξψλ θαη ε απφθιηζή ηνπο απφ απηή ηελ καθξνρξφληα ζρέζε είλαη
ζηάζηκε , ηφηε νη κεηαβιεηέο ζεσξνχκε φηη ζπλνινθιεξώλνληαη.
Απηή ε καθξνρξφλα ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Τ1t ,Τ2t ζα κπνξνχζε λα είλαη
έλαο καθξννηθνλνκηθφο λφκνο πνπ απαγνξεχεη ζηηο κεηαβιεηέο λα απνκαθξχλνληαη
ε κία απφ ηελ άιιε.
Ο νξηζκφο ηεο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ δπν ζεηξψλ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Engle
θαη Granger (1987) [‖Cointegration and Error-Correction: Estimation and Testing‖
Econometrica 55, pp:.215-238, 251-276]:
Γύν ρξνλνινγηθέο ζεηξέο Τ1t θαη ,Τ2t ζεσξνύληαη ζπλνινθιεξσκέλεο βαζκνύ d θαη b,
όπνπ d  b  0 θαη ζπκβνιίδνπκε κε Τ1t θαη Τ2t ~ CI (d.b) , αλ:
1. θαη νη δύν είλαη νινθιεξσκέλεο βαζκνύ d.
2. ππάξρεη έλαο γξακκηθόο ζπλδπαζκόο ηνπο , Wt = α1 Τ1t + α2 Τ2t, , ν νπνίνο
δίλεη κηα ζεηξά πνπ είλαη νινθιεξσκέλε βαζκνύ (d-b).
3. ην δηάλπζκα [α1 ,α2] νλνκάδεηαη δηάλπζκα νινθιήξσζεο (Cointegrating
vector).
ηελ πεξίπησζε ησλ n κεηαβιεηψλ, ν νξηζκφο ηεο ζπλνινθιήξσζεο είλαη:
Αλ Τt είλαη έλα n x1 δηάλπζκαησλ ζεηξώλ Τ1t ,Τ2t , ..., Τ n t ηόηε:
1. θάζε κηα από απηέο είλαη Ι(d).
2. ππάξρεη έλα n x1 κε κεδεληθό δηάλπζκα β, ηέηνην ώζηε Τ΄ t β ~ I (d-b),ηόηε :
Τ΄ t β~ CI (d.b).
3. ην δηάλπζκα β θαιείηαη δηάλπζκα νινθιήξσζεο.
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Ο δεχηεξνο νξηζκφο είλαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρξνλνζεηξέο. Όηαλ ην δηάλπζκα
ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ δχν ζηνηρεία ηφηε ην
δηάλπζκα νινθιήξσζεο ίζσο λα κελ είλαη κνλαδηθφ. Αλ n ην πιήζνο δηαλπζκάησλ
ζπλνινθιήξσζεο

ηφηε

έρνπκε

n-1

γξακκηθψο

αλεμάξηεηα

δηαλχζκαηα

ζπλνινθιήξσζεο. Ο αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ δηαλπζκάησλ ζπλνινθιήξσζεο
ιέγεηαη ηάμε ηεο ζπλνινθιήξσζεο (Cointegrating rank) Li,Qiaoling θαη Pan,
Jiazhu θαη Yao, Qiwei (2009)[―On determination of cointegration ranks. Statistics
and its interface‖, 2 (1). pp. 45-56] .
Όηαλ νη κεηαζρεκαηηζκέλεο ρξνλνζεηξέο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαλχζκαηνο
ζπλνινθιήξσζεο

γίλνληαη

ζηάζηκεο,(δειαδή

d=b)θαη

νη

ζπληειεζηέο

ζπλνινθιήξσζεο (νη ζπληειεζηέο ηνπ δηαλχζκαηνο ζπλνινθιήξσζεο ) κπνξνχλ λα
πξνζδηνξηζηνχλ απφ παξακέηξνπο κέζα απφ κηα καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ (Trenkler, C., Saikkonen, P., and Lütkepohl, H. (2008), ―Testing for
the cointegrating rank of a VAR process with level shift and trend break‖, Journal of
Time Series Analysis, 29, pp: 331-358.)
5.8.2 Έιεγρνη ζπλνινθιήξσζεο
Αθνχ δηαπηζησζεί πσο νη εμεηαδφµελεο µεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσµέλεο ηεο ίδηαο
ηάμεο, ηφηε εθηειείηαη ν έιεγρνο γηα ηε ζπλνινθιήξσζε. Ζ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη
είλαη ε µεδεληθή ηεο µε ζπλνινθιήξσζεο έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο πνπ είλαη ε
χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο.
• Ho: Γελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε µεηαμχ ησλ µεηαβιεηψλ
• Ζα: Τπάξρεη ζπλνινθιήξσζε µεηαμχ ησλ µεηαβιεηψλ
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο µεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ µεηαβιεηψλ
ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο µεζφδσλ ζχκθσλα κε ηνπο Harris, (1995),
[―Using cointegration analysis in econometric modelling‖, London; New
York:Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf], θαη Maddala θαη Kim (1998) [ ―Unit
roots, cointegration, and structural change‖, Cambridge University Press. ISBN
0521582571]
Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο ηεο µηαο εμίζσζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ εθηίµεζε
ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη ε δεχηεξε ζε ζχζηεµα εμηζψζεσλ ε νπνία βαζίδεηαη
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ζηε µέζνδν ηεο µέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. ηελ πξψηε θαηεγνξία έρνπµε ηνπο
ειέγρνπο ζπλνινθιήξσζε µε δχν µεηαβιεηέο θαη ηνπο ειέγρνπο µε πεξηζζφηεξεο
απφ δχν µεηαβιεηέο.
ηε δεχηεξε θαηεγνξία έρνπµε ηνπο ειέγρνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε µεζνδνινγία
ησλ VAR ππνδεηγµάησλ, φπνπ µπνξνχµε λα πξνζδηνξίζνπµε ην µέγηζην αξηζµφ
ησλ ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο πνπ µπνξνχλ λα έρνπλ νη µεηαβιεηέο ηνπ
ππνδείγµαηνο πνπ εμεηάδνπµε, πξάγµα πνπ δελ µπνξνχµε λα θάλνπµε µε ηελ πξψηε
θαηεγνξία ηεο µίαο εμίζσζεο. Ζ πην δηαδεδνµέλε µέζνδνο απφ ηελ θαηεγνξία απηή
είλαη ε µέζνδνο ηνπ Johansen (1988) ["Statistical Analysis of Cointegrating
Vectors", Journal of Economic Dynamics and Control 12, pp: 231-254].
5.8.3Έιεγρνη πλνινθιήξσζεο ζε πάλει
Ο έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο ησλ Engle-Granger (1987) [Cointegration and ErrorCorrection: Estimation and Testing‖, Econometrica 55, pp:.215-238, 251-276] , βαζίδεηαη
ζηελ

εμέηαζε

ησλ

θαηάινηπσλ

κηαο

ςεπδήο

παιηλδξφκεζεο

πνπ

εθηειείηαη

ρξεζηκνπνηψληαο κε-ζηαζεξέο κεηαβιεηέο. Δάλ νη κεηαβιεηέο είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο,
είλαη αλαγθαίν λα βξεζεί φηη ηα θαηάινηπα είλαη ζηάζηκα ζηα επίπεδά ηνπο, Ι(0). Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, αλ νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο, ηα θαηάινηπα ζα είλαη Ι(1).
Οη Pedroni (1999)[ Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with
Multiple Regressors ―,Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Volume 61, Issue S1,
pp: 653–670] θαη Kao (1999) ["Spurious regression and residual-based tests for
cointegration in panel data," Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 90(1), pp 1-44],
επέθηεηλαλ ηελ έξεπλα ησλ Engle-Granger φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηα πάλει. Όινη
απηνί νη έιεγρνη ζπλνινθιήξσζεο ζε πάλει επηηξέπνπλ ηελ εηεξνγέλεηα ησλ
ζπληειεζηψλ ζπλνινθιήξσζεο. Αξρηθά, ε κεζνδνινγία ησλ δχν ζηαδίσλ ησλ EngleStranger εθαξκφζηεθε ζηνπο ειέγρνπο ζπλνινθιήξσζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη
έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο εθαξκφδνληαη θαηεπζείαλ ζηα θαηάινηπα. Χζηφζν, νη
ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ απηή ηε πξνζέγγηζε, ήηαλ πξνθαηεηιεκκέλνη
σο πξνο ηελ απνδνρή ζηαζηκφηεηαο. Ο Pedroni ππνζηεξίδεη φηη ε εθαξκνγή ειέγρσλ
κνλαδηαίαο ξίδαο απεπζείαο ζηελ θαηάινηπα παιηλδξφκεζεο είλαη αθαηάιιειε γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ηεο έιιεηςεο

εμσγέλεηαο ησλ παιηλδξνκεηψλ θαη ηεο

εμάξηεζεο ησλ θαηαινίπσλ ζηελ θαηαλνκή ησλ εθηηκψκελσλ ζπληειεζηψλ. Γηα ηνπο
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ιφγνπο απηνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε κηα δηαδηθαζία ειέγρσλ γηα ηε
ζπλνινθιήξσζε πνπ λα είλαη εχξσζηε ζηελ παξνπζία ηεο εηεξνγέλεηαο.
5.8.4 Έιεγρνο πλνινθιήξσζεο ηνπ Pedroni
Ο Pedroni ζεσξεί ηελ παξαθάησ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο (time series panel
regression):

φπνπ yit θαη Xit είλαη νη παξαηεξήζηκεο κεηαβιεηέο ζηηο δηάζηαζεηο (Ν*Σ)x1 θαη
(Ν*Σ) x m, αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζεη ηηο αζπκπησηηθέο ηδηφηεηεο θαη
ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πεπεξαζκέλνπ δείγκαηνο, ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ γηα λα
εμεηάζεη ηε κεδεληθή ππφζεζε ηεο κε ζπλνινθιήξσζεο ζηα πάλει δεδνκέλα. Οη
έιεγρνη επηηξέπνπλ ηελ εηεξνγέλεηα κεηαμχ κεκνλσκέλσλ κειψλ ηεο νκάδαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

εηεξνγέλεηαο

θαη

ζηα

δχν

καθξνρξφληα

ζπλνινθιεξσκέλα δηαλχζκαηα θαη ζηε δπλακηθή, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ιφγνο
λα πηζηεχνπκε φηη φιεο νη παξάκεηξνη είλαη ίδηεο ζε φιεο ηηο ρψξεο. Γχν ηχπνη
δνθηκψλ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Pedroni.
Ο πξψηνο ηχπνο βαζίδεηαη

ζε κηα «within-dimension» δηάζηαζε, ε νπνία

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ζηαηηζηηθέο: ηελ λ-ζηαηηζηηθή, ηελ p-ζηαηηζηηθή, ηελ PPζηαηηζηηθή, θαζψο θαη ηελ ADF-ζηαηηζηηθή. Απηέο νη ζηαηηζηηθέο ζπγθεληξψλνπλ
ηνπο απηνπαιίλδξνκνπο (autoregressive) ζπληειεζηέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κειψλ
γηα ηνπο ειέγρνπο κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα εθηηκεκέλα θαηάινηπα.
Ο δεχηεξνο ηχπνο ειέγρνπ απφ ηνλ Pedroni βαζίδεηαη ζηελ «between dimension»
πξνζέγγηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηξεηο ζηαηηζηηθέο: ηελ p-ζηαηηζηηθή, ηελ PPζηαηηζηηθή θαη ηελ ADF-ζηαηηζηηθή. Οη ζηαηηζηηθέο απηέο βαζίδνληαη ζε εθηηκεηέο
νη νπνίνη απιά βξίζθνπλ ην κέζν φξν ησλ κεκνλσκέλσλ ζπληειεζηψλ πνπ
ππνινγίδνληαη γηα θάζε κέινο. Μεηά, ηα εηεξνγελή πάλει θαη νη εηεξνγελείο νκάδεο
πνπ αθνξνχλ ηηο ζηαηηζηθέο ζπλνινθιήξσζεο ππνινγίδνληαη σο εμεο (Pedroni
1999):
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Δδψ, είλαη ην εθηηκψκελν θαηάινηπν απφ ηελ αξρηθή παιηλδξφκεζε θαη ε
εθηηκψκελε καθξνπξφζεζκε κήηξα ζπλδηαθχκαλζεο.Οκνίσο, νη

θαη

είλαη νη καθξνρξφληεο θαη ηαπηφρξνλεο δηαθπκάλζεηο γηα θάζε i, αληηζηνίρσο. Οη
άιινη φξνη έρνπλ θαζνξηζηεί ζσζηά απφ ηνλ Pedroni (1999) κε ην θαηάιιειν κήθνο
πζηέξεζεο (lag length), πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε κέζνδν Newey-West. Καη νη επηά
έιεγρνη θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.
Ζ λ-ζηαηηζηηθή απνηειεί έλαλ κνλφπιεπξν έιεγρν φπνπ κεγάιεο ζεηηθέο ηηκέο
απνξξίπηνπλ ηελ κεδεληθή ππφζεζε κε ζπλνινθιήξσζεο. Σα ππφινηπα ζηαηηζηηθά
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απνθιίλνπλ ζην αξλεηηθφ άπεηξν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη κεγάιεο αξλεηηθέο
ηηκέο απνξξίπηνπλ ηελ κεδεληθή ππφζεζε. Οη θξίζηκεο ηηκέο επίζεο ζπλνςίδνληαη
απφ ηνλ Pedroni (1999). Σν κηθξφ κέγεζνο δείγκαηνο θαη ν πην ηζρπξφο απφ φινπο
απηνχο ηνπο επηά ειέγρνπο

ζπδεηνχληαη επίζεο απφ ηνλ Pedroni (1999). ε

δεηγκαηνιεςίεο ζηηο νπνίεο ν αξζκφο ησλ νκαδνπνηεκέλσλ κνλάδσλ είλαη πάλσ απφ
100, φιεο νη ζηαηηζηηθέο παξάγνπλ αξθεηά πεηζηηθά απνηειέζκαηα. ε κηθξφηεξα
πάλει, απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη απνδείμεηο είλαη κεηαβιεηέο. Χζηφζν, θαζψο ε
δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ είλαη κηθξή (T ≈ 20), ν Pedroni (1999) αλαθέξεη φηη ε νκάδα
ηεο ADF -ζηαηηζηηθήο

θαη ην πάλει ηεο ADF -ζηαηηζηηθήο, είλαη γεληθά νη

θαιχηεξνη δείθηεο (Groen θαη Kleibergen (1999) ["Likelihood-Based Cointegration
Analysis in Panels of Vector Error Correction Models," Tinbergen Institute
Discussion Papers 99-055/4], Larsson θαη Lyhagen (1999) ["Likelihood-Based
Inference in Multivariate Panel Cointegration Models," Working Paper Series in
Economics and Finance 331, Stockholm School of Economics] .
5.8.5 Έιεγρνο πλνινθιήξσζεο ηνπ Kao
Ο Kao (1999) πεξηγξάθεη δχν ειέγρνπο, ππφ ηελ κεδεληθή ππφζεζε κε
ζπλνινθιήξσζεο ζηα δεδνκέλα πάλει. Ο πξψηνο είλαη ν έιεγρνο ησλ DickeyFuller θαη ν άιινο είλαη ηχπνπ επαπμεκέλνπ έιεγρνπ ησλ Dickey-Fuller (augment
Dickey-Fuller type test). Γηα ηνλ δεχηεξν έιεγρν, ν Kao παξνπζηάδεη δχν ζχλνια
πξνδηαγξαθψλ. ηελ πεξίπησζε δχν κεηαβιεηψλ, ν Kao ζεσξεί ην παξαθάησ
ππφδεηγκα:
yit = αi + βxit +eit

γηα i=1,…,T

όπνπ,

Σν αi είλαη ε ζηαζεξή επίδξαζε δηαθνξψλ ηνσλ νκαδνπνηεκέλσλ παξαηεξήζεσλ,
ην β είλαη ε παξάκεηξνο θιίζεο θαη yit θαη xit είλαη νη αλεμάξηεηεο ηπραίεο
κεηαβιεηέο γηα θάζε i . Οη ζεηξέο θαηαινίπσλ eit πξέπεη λα είλαη I(1) ζεηξέο. ηε
ζπλέρεηα, ν Kao ηξέρεη είηε ηε ζπγθεληξσηηθή βνεζεηηθή παιηλδξφκεζε:
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ή ηελ επαπμεκέλε εθδνρή:

Κάησ απφ ηελ κεδεληθή ππφζεζε, ν Kao δείρλεη φηη νη παξαθάησ
ζηαηηζηηθέο,

θαη γηα

,

ζπγθιίλεη πξνο

αζπκπησηηθά, φπνπ ε εθηηκψκελε δηαθχκαλζε είλαη
κε

καθξνρξφληα

εθηηκψκελε

δηαθχκαλζε

είλαη

.
5.8.6 Έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο ησλ Fisher Johansen
Ο Fisher (1932) δεκηνχξγεζε έλα ζπλδπαζκέλν έιεγρν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα
απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθψλ αλεμάξηεησλ ειέγρσλ. Οη Maddala θαη Wu (1999),
ρξεζηκνπνηνχλ ην απνηέιεζκα ηνπ Fisher γηα λα πξνηείλνπλ κηα ελαιιαθηηθή
πξνζέγγηζε γηα ηνλ έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο ζε δεδνκέλα πάλει, ζπλδπάδνληαο
ειέγρνπο απφ κεκνλσκέλεο δηαηνκέο (cross-sections) γηα λα ιεθζεί έλαο ζηαηηζηηθφο
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έιεγρνο γηα ηα πιήξε δεδνκέλα πάλει. Αλ πi είλαη ε p-value ελφο μερσξηζηνχ
ειέγρνπ ζπλνινθιήξσζεο γηα ηε δηαηνκή i, ηφηε θάησ απφ ην κεδεληθή ππφζεζε,
ηζρχεη:

φπνπ

-value βαζίδεηαη ζηηο p-values ησλ MacKinnon, Haug θαη Michelis

(1999),[―Numerical

distribution

functions

of

likelihood

ratio

tests

for

cointegration‖, Journal of Applied Econometrics, 14, pp:563-577 ] γηα ηνλ έιεγρν
ίρλνπο (trace) ζπλνινθιήξσζεο θαη ηνλ κέγηζην έιεγρν ηδηνηηκψλ.

6.Αηηηόηεηα
Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ εμεηδίθεπζε ελφο ππνδείγκαηνο
είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηεχζπλζε πνπ κία κεηαβιεηή πξνθαιεί κία άιιε ζε κία
εμίζσζε παιηλδξφκεζεο. Με άιια ιφγηα θαηά πφζν κία κεηαβιεηή αηηηάδεη κία
άιιε ή αηηηάδεηαη απφ απηή ή θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο. ηελ νηθνλνκηθή
επηζηήκε κία ηέηνηα ζρέζε είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ.
Γηα ην ιφγν απηφ ζηα νηθνλνκηθά πνιιέο θνξέο ζεσξνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ
δεδνκέλε κία ζπγθεθξηκέλε ζρέζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα
εθαξκφζνπκε ηηο θιαζηθέο νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο εθηίκεζεο ελφο ππνδείγκαηνο.
Αλ έρνπκε δχν κεηαβιεηέο Υ θαη Τ θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ε
κεηαβιεηή Υ πξνζδηνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Τ ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ
πξάγκαηη κηα ηέηνηα ζρέζε ππάξρεη.
Ζ δηαδηθαζία πνπ θάλνπκε γηα λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα απηφ είλαη λα
παιηλδξνκήζνπκε ηε κεηαβιεηή Τ πάλσ ζηε Υ ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα πνπ
έρνπκε θαη λα ειέγμνπκε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζπληειεζηή Υ.
Ζ

χπαξμε πςειήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ δελ απνηειεί ζε θακία

πεξίπησζε θαη απφδεημε φηη ππάξρεη κία ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ
πνπ κειεηάκε. Σα πξνβιήκαηα κε ηηο θαηλνκεληθέο (λφζεο) ζπζρεηίζεηο
παξνπζηάδνληαη πνιχ ζπρλά αθφκε θαη ζε δπλακηθά ππνδείγκαηα.
Οη δπζθνιίεο ηνπ θαζνξηζκνχ κίαο ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ
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κεηαβιεηψλ νδήγεζαλ ηνλ Granger (1969) ["Investigating Causal Relations by
Econometric Models and Cross-spectral Methods". Econometrica 37 (3): 424–
438] ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο έλλνηαο ηεο αηηηφηεηαο γλσζηήο σο
«αηηηφηεηα θαηά Granger» (Granger Causality).
Γεληθά, ζεσξνχκε φηη κία κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη θαηά Granger κία άιιε Τ, αλ φιε
ε πξφζθαηε θαη πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο
απηήο βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο Τ.
Δηζη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Granger, ε κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη ηελ Τ αλ ε
πξφβιεςε ηεο Τ γηα κία πεξίνδν ζην κέιινλ, πνπ πξνέθπςε κε βάζε φιε ηελ
πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε έρεη κηθξφηεξν κέζν ζθάικα ηεηξαγψλνπ απφ ηελ
πξφβιεςε ηνπ Τ πνπ γίλεηαη κε βάζε φιε ηελ πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε πιελ
εθείλεο πνπ αθνξά ηε κεηαβιεηή Υ .
6.1 Έιεγρνο αηηηόηεηαο θαηά Granger
Ζ δηαηχπσζε ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πξνο
δηεξεχλεζε. Ζ παιηλδξφκεζε είλαη ε αλάιπζε κηαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ αιιά δελ ζπλεπάγεηαη θαη αηηηφηεηα γηαηί ζεσξείηαη δεδνκέλε.
πγθεθξηκέλα, απηφ πνπ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη κηα παιηλδξφκεζε είλαη ην
γεγνλφο φηη νη κεηαβνιέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ δελ πξνεγνχληαη, έπνληαη
ή είλαη ζπγρξνληζκέλεο κε ηηο κεηαβνιέο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο Υ. Ζ
δηαπίζησζε ηεο πξνεγήζεσο (precedence) είλαη ν ζθνπφο ηεο αλάιπζεο αηηηόηεηαο
θαηά Granger (Granger causality).
Ο έιεγρνο απηφο βαζίδεηαη ζην ζπιινγηζκφ φηη ην κέιινλ δελ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ην παξφλ ή ην παξειζφλ. ε ππνδείγκαηα ηεο νηθνλνκεηξίαο ε ζρέζε
αηηίαο–αηηηαηνχ (αηηηφηεηα) είλαη δεδνκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ (a priori). Ο έιεγρνο
γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αηηηφηεηαο θαηά Granger είλαη ν αθφινπζνο:
Έζησ φηη έρνπκε δχν ρξνληθέο ζεηξέο Yt θαη Xt θαη ηα παξαθάησ ππνδείγκαηα:

(6.1)
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(6.2)

φπνπ m είλαη ην κέγεζνο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ.
ην ππφδεηγκα (6.1) ππνζέηνπκε φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ είλαη
ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ ηεο ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, θαζψο θαη ησλ
πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Υ.
ην ππφδεηγκα (6.2) ππνζέηνπκε φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ είλαη
ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ θαη κε ηηο
πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο.
Τπνζέηνπκε επίζεο φηη νη δηαηαξαθηηθνί φξνη ut θαη et ζηα δχν παξαπάλσ
ππνδείγκαηα (6.1),(6.2) δελ ζπζρεηίδνληαη.
Με βάζε ηα δχν παξαπάλσ ππνδείγκαηα κπνξνχκε λα έρνπκε ηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο:
Αλ νη ζπληειεζηέο βi ησλ κεηαβιεηψλ Υt-i ζηελ πξψηε ζπλάξηεζε είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθνί (δηάθνξνη ηνπ κεδέλ), ελψ νη ζπληειεζηέο γi ησλ κεηαβιεηψλ Τt-i ζηε
δεχηεξε ζπλάξηεζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (ίζνη ηνπ κεδέλ), ηφηε ππάξρεη
αηηηφηεηα θαηά Granger απφ ηε κεηαβιεηή Υ πξνο ηε κεηαβιεηή Τ.
Γειαδή, αλ {β1, β2,……….βθ}≠ 0 θαη {γ1, γ2,……..γθ} = 0 ηφηε ππάξρεη κνλφδξνκε
ζρέζε αηηηφηεηαο απφ ηε κεηαβιεηή Υ ζηελ κεηαβιεηή Τ (Υ → Τ)
Αλ νη ζπληειεζηέο βi ησλ κεηαβιεηψλ Υt-i ζηελ ζπλάξηεζε (6.2) δελ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (ίζνη ηνπ κεδέλ), ελψ νη ζπληειεζηέο γi ησλ κεηαβιεηψλ Τt-i
ζηε

ζπλάξηεζε (6.1) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (δηάθνξνη ηνπ κεδέλ), ηφηε

ππάξρεη κνλόδξνκε ζρέζε αηηηόηεηαο θαηά Granger απφ ηε κεηαβιεηή Τ πξνο ηε
κεηαβιεηή Υ.
Γειαδή, αλ {β1, β2,……….βθ}= 0 θαη {γ1, γ2,……..γθ} ≠ 0 ηφηε ππάξρεη
κνλφδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο απφ ηε κεηαβιεηή Τ ζηελ κεηαβιεηή Υ (Τ → Υ)

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

173

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5:

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ

Αλ νη ζπληειεζηέο βi ησλ κεηαβιεηψλ Υt-i ζηελ ζπλάξηεζε (6.2 ) θαη γi ησλ
κεηαβιεηψλ Τt-i ζηε ζπλάξηεζε (6.1 ) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (δηάθνξνη ηνπ
κεδέλ), ηφηε ππάξρεη αηηηφηεηα θαηά Granger θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο.
Γειαδή, αλ {β1, β2,……….βθ} ≠ 0 θαη {γ1, γ2,……..γθ} ≠ 0 ηφηε ππάξρεη
ακθίδξνκε ζρέζε αηηηόηεηαο (Τ ↔ Υ).
Αλ νη ζπληειεζηέο βi ησλ κεηαβιεηψλ Υt-i ζηελ ζπλάξηεζε (6.2) θαη γi ησλ
κεηαβιεηψλ Τt-i ζηε ζπλάξηεζε (6.1) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (ίζνη ηνπ
κεδέλ), ηφηε δελ ππάξρεη αηηηφηεηα θαηά Granger .
Γειαδή, αλ {β1, β2,……….βθ} = 0 θαη {γ1, γ2,……..γθ} = 0 ηφηε δελ ππάξρεη ζρέζε
αηηηόηεηαο, κε άιια ιφγηα νη κεηαβιεηέο Υ θαη Τ είλαη αλεμάξηεηεο.
Οη ππνζέζεηο αηηηφηεηαο πνπ δηακνξθψλνληαη είλαη νη παξαθάησ: Ζ0: Ζ κεηαβιεηή
Υ δελ πξνθαιεί θαηά Granger (δελ αηηηάηαη) ηεο Τ. Ζα: Ζ κεηαβιεηή Υ πξνθαιεί
θαηά Granger ( αηηηάηαη) ηεο Τ
ή
Ζ0: {β1, β2,……….βθ}= 0 (Ζ κεηαβιεηή Υ δελ πξνθαιεί θαηά Granger
(δελ αηηηάηαη) ηεο Τ)
Ζα: {β1, β2,……….βθ} ≠ 0 (Ζ κεηαβιεηή Υ πξνθαιεί θαηά Granger
(αηηηάηαη) ηεο Τ).
Ζ0: Ζ κεηαβιεηή Τ δελ πξνθαιεί θαηά Granger (δελ αηηηάηαη) ηεο Υ Ζα: Ζ
κεηαβιεηή Τ πξνθαιεί θαηά Granger (αηηηάηαη) ηεο Υ
ή
Ζ0:{γ1, γ2,……….γθ}= 0 (Ζ κεηαβιεηή Τ δελ πξνθαιεί θαηά Grange
(δελ αηηηάηαη) ηεο Υ
Ζα: {γ1, γ2 ,….γθ} ≠ 0 (Ζ κεηαβιεηή Τ πξνθαιεί θαηά Granger ( αηηηάηαη) ηεο Υ).
ηελ πξάμε, νη έιεγρνη γηα ηελ χπαξμε αηηηφηεηαο γίλνληαη κε ηε ρξήζε ησλ
ππνδεηγκάησλ VAR. Γειαδή, γηα λα αηηηάδεη κία κεηαβιεηή Υ κία άιιε Τ ζα
πξέπεη νη ζπληειεζηέο φισλ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο Υ ζηελ εμίζσζε ηεο Τ
λα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην κεδέλ, ελψ νη ζπληειεζηέο ησλ
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ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο Τ ζηελ εμίζσζε ηεο Υ λα κε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ
ην κεδέλ. Ο έιεγρνο απηφο κπνξεί λα γίλεη κε ην θξηηήξην ηεο θαηαλνκήο F ηνπ
Wald (1940) ["The Fitting of Straight Lines if Both Variables Are Subject to Error".
Annals of Mathematical Statistics 11 (3) pp: 284–300] γηα ηελ απφ θνηλνχ
ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ
κεηαβιεηψλ θαη δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν:

Όπνπ : SSRR= Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εθηίκεζε ηεο εμίζσζεο κε πεξηνξηζκφ (δειαδή παιηλδξνκψληαο ηε κεηαβιεηή Υ
κφλνλ πάλσ ζηηο πζηεξήζεηο ηεο).
SSRU = Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε
ηεο εμίζσζεο παιηλδξφκεζεο (πιήξε εμίζσζε).
k=Αξηζκφο ησλ πεξηνξηζκψλ, n = Μέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.
Αλ ε ηηκή ηεο θαηαλνκήο F είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ πηλάθσλ ζε θάπνην
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηφηε ιέκε φηη ε ππφζεζε Ζν απνξξίπηεηαη θαη
ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πζηεξήζεηο ηεο κεηαβιεηήο Υ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε
ζπκπεξηθνξά ηεο Τ. ηε ζπλέρεηα γηα λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε Υ αηηηάδεη ηελ Τ
κνλφδξνκα ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε ηελ αληίζηνηρε ππφζεζε γηα ηηο πζηεξήζεηο ηεο
Τ πάλσ ζηε κεηαβιεηή Υ ζπγθεθξηκέλα έρνπκε:
Αλ F < Fπηλ δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0 δειαδή ε κεηαβιεηή Υ δελ πξνθαιεί θαηά
Granger (δελ αηηηάηαη) ηεο Τ γηα ηελ πξψηε ζπλάξηεζε ή ε κεηαβιεηή Τ δελ
πξνθαιεί θαηά Granger (δελ αηηηάηαη) ηεο Υ γηα ηε δεχηεξε ζπλάξηεζε.
Αλ F > Fπηλ δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα δειαδή ε κεηαβιεηή Υ πξνθαιεί θαηά
Granger (αηηηάηαη) ηεο Τ γηα ηε πξψηε ζπλάξηεζε ή ε κεηαβιεηή Τ πξνθαιεί
θαηά Granger (αηηηάηαη) ηεο Υ γηα ηε δεχηεξε ζπλάξηεζε.

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

175

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΔΜΠΔΗΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6:ΔΜΠΔΗΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ
6.1 Δηζαγσγή - Πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ έξεπλα
ε θάζε εκπεηξηθή έξεπλα ε παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηψλ είλαη απαξαίηεηε ψζηε
λα κπνξεί ν θάζε αλαγλψζηεο λα ελεκεξσζεί γηα ηηο κεηαβιεηέο απηέο. Οη
κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ δηαηξηβή είλαη νη παξαθάησ:
 Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (Current Account Balance- CAB)
 Σελ δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία – έιιεηκκα ( Deficit- DEF)
 Σελ κέηξεζε ηεο θαζαξήο απφδνζεο (NET)
1. Σν ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ (Current Account Balance-CAB) είλαη ν
ζεκαληηθφηεξνο ινγαξηαζκφο ηνπ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ, θαη απεηθνλίδεη ηελ
νηθνλνκηθή δχλακε ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, θαη ηελ έθζεζε
κηαο νηθνλνκίαο έλαληη ηεο αιινδαπήο.
Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ παξέρεη πιεξνθνξίεο
φρη κφλν γηα ην δηεζλέο εκπφξην αγαζψλ (πνπ είλαη θαηά θαλφλα ε κεγαιχηεξε
θαηεγνξία), αιιά θαη γηα ην δηεζλέο εκπφξην ππεξεζηψλ, ην εηζφδεκα θαη ηηο
ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο. Γηα φιεο απηέο ηηο ζπλαιιαγέο, ην ηζνδχγην πιεξσκψλ
θαηαγξάθεη ηελ αμία ησλ πηζηψζεσλ (εμαγσγψλ) θαη ησλ ρξεψζεσλ (εηζαγσγψλ).
Όηαλ ην ηζνδχγην είλαη αξλεηηθφ δειαδή, ππάξρεη έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ, απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρψξα δαπαλά ζην εμσηεξηθφ πεξηζζφηεξα απφ
φζα θεξδίδεη απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηηο άιιεο νηθνλνκίεο θαη, ζπλεπψο, είλαη
θαζαξφο νθεηιέηεο έλαληη ηεο αιινδαπήο. Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
κεηξά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο ρψξαο ζηνλ θφζκν, θαιχπηνληαο φιεο ηηο
ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ κνλάδσλ θαηνίθσλ θαη κνλάδσλ κε
θαηνίθσλ. Δηδηθφηεξα, ηα ηέζζεξα θχξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνδπγίνπ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ νξίδνληαη σο εμήο:


Σν εκπόξην αγαζώλ θαιχπηεη ηα γεληθά εκπνξεχκαηα, ηα αγαζά πξνο
επεμεξγαζία, ηηο επηζθεπέο αγαζψλ, ηα αγαζά πνπ παξέρνληαη ζηνπο ιηκέλεο
απφ ηνπο κεηαθνξείο θαη ηνλ κε λνκηζκαηηθφ ρξπζφ. Οη εμαγσγέο θαη νη
εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ θαηαγξάθνληαη ζηελ απνθαινχκελε βάζε fob/fob
176
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κε άιια ιφγηα, ζηελ αγνξαία ηνπο αμία ζηα ηεισλεηαθά ζχλνξα ησλ
νηθνλνκηψλ εμαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειψλ γηα ηηο ππεξεζίεο
αζθάιηζεο θαη κεηαθνξάο έσο ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο εμαγσγήο.


Σν εκπόξην ππεξεζηώλ απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ππεξεζίεο
κεηαθνξψλ πνπ παξαζρέζεθαλ απφ θαηνίθνπο ηεο ΔΔ ζε θαηνίθνπο ρσξψλ
εθηφο ηεο ΔΔ ή αληίζηξνθα, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά
επηβαηψλ, ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, ηελ ελνηθίαζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ
κε πιήξσκα θαη ηηο ζρεηηθέο ππνζηεξηθηηθέο θαη βνεζεηηθέο ππεξεζίεο.Σηο
ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ πξσηίζησο ηα αγαζά θαη ηηο
ππεξεζίεο πνπ απνθηνχλ ηαμηδηψηεο ηεο ΔΔ απφ θαηνίθνπο ρσξψλ εθηφο ηεο
ΔΔ ή αληίζηξνθα. Λνηπέο ππεξεζίεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο
επηθνηλσλίαο, ηηο ππεξεζίεο θαηαζθεπήο, ηηο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη
ηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο, ηα ηέιε δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαη
αδεηψλ ρξήζεο, ηηο ινηπέο επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο (πνπ πεξηιακβάλνπλ
ηηο ππεξεζίεο δηεζλνχο ηξηγσληθνχ εκπνξίνπ θαη ηηο ινηπέο ζπλαθείο κε ην
εκπφξην ππεξεζίεο, ηηο ππεξεζίεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο θαη δηάθνξεο
επηρεηξεκαηηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο), ηηο πξνζσπηθέο,
πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη αιινχ.



Σν εηζόδεκα θαιχπηεη δχν είδε ζπλαιιαγψλ: ην εηζφδεκα εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εξγαδνκέλνπο κε θαηνίθνπο ή πνπ
ιακβάλεηαη απφ εξγνδφηεο κε θαηνίθνπο θαη ην εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ην
νπνίν πξνθχπηεη απφ εμσηεξηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαη ππνρξεψζεηο.



Οη ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο, π.ρ. ηηο κεηαβηβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεζλή
ζπλεξγαζία κεηαμχ θπβεξλήζεσλ, ηηο πιεξσκέο ηξερφλησλ θφξσλ
εηζνδήκαηνο θαη πεξηνπζίαο θαη άιιεο ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο, φπσο ηα
εκβάζκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα αζθάιηζηξα (εμαηξνπκέλσλ ησλ ρξεψζεσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ) θαη νη απαηηήζεηο επί αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ
θιάδνπ δεκηψλ.

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

177

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΔΜΠΔΗΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ

χκθσλα κε ηνπο θαηά ζχκβαζε θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζνδπγίνπ
πιεξσκψλ, νη ζπλαιιαγέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ εηζξνή πξαγκαηηθψλ πφξσλ,
αχμεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ (φπσο νη
εμαγσγέο εκπνξεπκάησλ) θαηαγξάθνληαη σο πηζηψζεηο, ελψ νη ζπλαιιαγέο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ εθξνή πξαγκαηηθψλ πφξσλ, κείσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ή αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ (φπσο νη εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ) θαηαγξάθνληαη σο
ρξεψζεηο. Σν θαζαξφ απνηέιεζκα είλαη ην ππφινηπν (πηζηψζεηο κείνλ ρξεψζεηο)
φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε θάζε εηαίξν.
2. Σν δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα (Deficit- DEF) είλαη ε δηαθνξά εληφο ελφο
νηθνλνκηθνχ έηνπο, κεηαμχ ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο (θπξίσο θφξνη) θαη εμφδσλ
(κηζζνί θαη ζπληάμεηο, αγνξέο αγαζψλ, κεηαβηβάζεηο, ηφθνη θ.ά.). Δπεηδή θάζε
ρξφλν ην θξάηνο δαλείδεηαη γηα θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο, ζεσξεηηθά, ζην ζχλνιφ
ηνπο ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, δεκηνπξγνχλ ην δεκφζην ρξένο. Πξαθηηθά
φκσο, ην δεκφζην ρξένο απνηειείηαη θπξίσο απφ ην ζχλνιν ησλ ειιεηκκάησλ αιιά
θαη απφ ηηο εηήζηεο ζηαηηζηηθέο πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε
ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Διιείκκαηνο (Fiscal Deficit). Σν
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ
(θφξσλ) ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν (έηνο). Ζ ζπζζψξεπζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
ειιεηκκάησλ θαη νη νθεηιφκελεο πιεξσκέο ηφθσλ απνηεινχλ ην δεκνζηνλνκηθφ
ρξένο.
3. Χο θαζαξή απόδνζε (NET) νξίδεηαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ κείνλ ηελ
θξαηηθή θαηαλάισζε θαη επέλδπζε. Απνθηνχκε ηελ θαζαξή απφδνζε αλά θάηνηθν
εάλ δηαηξέζνπκε ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ απνπιεζσξηζκέλν κε ην ζχλνιν
ηνπ πιεζπζκνχ.
6.2 Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο
Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ δηακνξθψλνπκε
είλαη εηήζηα ζηνηρεία (annual) θαη θαιχπηνπλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1990-2010. Σα
ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, Eurostat (2012). ηελ έξεπλά καο πηνζεηνχκε ην ππφδεηγκα
VAR πνπ εθαξκφδεηαη ζε δεδνκέλα πάλει (panel). Οη ρψξεο, ησλ νπνίσλ ηα
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ζηνηρεία εμεηάδνληαη, είλαη: ε Γερκαλία (ελνπνηεκέλα ζηνηρεία),ε Ιζπαλία, ε
Γαιιία, ε Ιηαιία θαη ην Ηλωκέλο Βαζίιεηο.
Ο πηλάθαο 6. 1 παξνπζηάδεη ηνλ κέζν θαη ην εχξνο ησλ κεηαβιεηψλ γηα θάζε ρψξα
πνπ κειεηάκε.
ΠΗΝΑΚΑ 6.1: ΜΔΟ & ΔΤΡΟ ΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ
ΥΩΡΔ

CAB

DEF

NET

1,7809

-2,3

781,8

ΜΑΥ

-1,70 / 7,5

-9,5 / 1,1

-88,0 / 2.306,4

Μ.Ο.

-3,9761

-3.5

-427,8

ΜΑΥ

-10,0 / -0,1

-11.2 / 2.4

-1.523,7 / 141,0

Μ.Ο.

0,5333

-3.9

139,1

ΜΑΥ

-1,70 / 3,1

-7.5 / -1.5

-706,4 / 729,8

Μ.Ο.

-0,3047619

-4.8

262,7

ΜΑΥ

-3,500/ 3,1

-9.1 / -0.8

-335,1 / 867,0

Μ.Ο.

-1,9142

-3.9

-317,9

ΜΗΝ /

-3,80 / -0,1

-11.5 / 3.6

-759,7 / 261,2

Μ.Ο.

ΓΔΡΜΑΝΗΑ
ΜΗΝ /

ΗΠΑΝΗΑ
ΜΗΝ /

ΓΑΛΛΗΑ
ΜΗΝ /

ΗΣΑΛΗΑ
ΜΗΝ /

ΖΝΩΜΔΝΟ
ΒΑΗΛΔΗΟ

ΜΑΥ

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 6.1 παξαηεξνχκε νηη:
 Σν κέζν εηήζην πνζνζηφ ηνπ CAB γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο πνπ κειεηάκε
θπκαίλεηαη απφ -3,9761 ζηελ Ηζπαλία , έσο 1,7809 ζηελ Γεξκαλία.
 Σν κέζν εηήζην πνζνζηφ ηνπ DEF γηα ηηο ρψξεο πνπ κειεηάκε θπκαίλνληαη
απφ -4.8 ζηελ Ηηαιία έσο -2,3 ζηελ Γεξκαλία.
 Σν κέζν εηήζην πνζνζηφ ηνπ NET γηα ηηο ρψξεο πνπ κειεηάκε θπκαίλνληαη απφ
-427,8 ζηελ Ηζπαλία έσο 781,8 ζηελ Γεξκαλία.
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ηνλ πίλαθα 6.2 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηηο ρψξεο
πνπ κειεηάκε.

ΠΗΝΑΚΑ 6.2: ΑΝΑΛΤΖ ΤΥΔΣΗΔΩΝ
CAB

DEF

NET

CAB

1.000000

-0.029122

0.912498

DEF

-0.029122

1.000000

0.000583

NET

0.912498

0.000583

1.000000

Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ παξαηεξνχκε νηη νη κεηαβιεηέο DEF/ CAB
παξνπζηάδνπλ ζπλδηαθχκαλζε (-0.029122) πνπ ζεκαίλεη φηη νη δπν κεηαβιεηέο έρνπλ
αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Οη κεηαβιεηέο

NET / CAB παξνπζηάδνπλ ζπλδηαθχκαλζε

0.912498 πνπ ζεκαίλεη φηη νη δπν κεηαβιεηέο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε. Σέινο νη

κεηαβιεηέο DEF/ NET παξνπζηάδνπλ ζπλδηαθχκαλζε 0.000583, πνπ ζεκαίλεη φηη νη
δπν κεηαβιεηέο είλαη ζρεδφλ αζπζρέηηζηεο.

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή .
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6.3 Παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ
6.3.1 Ηζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ- (CAB)
ην

δηάγξακκα 6.1, παξνπζηάδνληαη ηα εηήζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην Ηζνδχγην

Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ-(CAB), ησλ πέληε ρσξψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί, Γεξκαλία,

Ηζπαλία, Γαιιία, Ηηαιία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην, γηα ηελ πεξίνδν 1990-2010.
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.1 : ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΡΔΥΟΤΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ Ω ΠΟΟΣΟ
ΔΠΗ ΣΟΗ % ΣΟΤ Α.Δ.Π.-

Πεγή:EUROSTAT (2012)

6.3.2 Γεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία – έιιεηκκα (DEF)
ην δηάγξακκα 6.2, παξνπζηάδνληαη ηα εηήζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην Έιιεηκκα(DEF), ησλ πέληε ρσξψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί, Γεξκαλία, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηηαιία θαη

Ζλσκέλν Βαζίιεην, γηα ηελ πεξίνδν 1990-2010.
ην δηάγξακκα 6.2 παξνπζηάδνληαη ηα εηήζηα ειιείκκαηα ησλ ρσξψλ σο πνζνζηά
ηνπ ΑΔΠ.
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6. 2 : ΔΛΛΔΗΜΜΑ Ω ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΟΗ % ΣΟΤ Α.Δ.Π.

Πεγή:EUROSTAT(2012)

6.3.3 Μέηξεζε ηεο θαζαξήο απόδνζεο (NET)
ην δηάγξακκα 6.3, παξνπζηάδνληαη ηα εηήζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε κέηξεζε ηεο

θαζαξήο απφδνζεο αλα θάηνηθν (NET), ησλ πέληε ρσξψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί,
Γεξκαλία, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηηαιία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην, γηα ηελ πεξίνδν 19902010.
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.3 : ΚΑΘΑΡΖ ΑΠΟΓΟΖ Ω ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΣΟΗ % ΣΟΤ Α.Δ.Π
Πνζά ζε εθαηνκ. Euro (από.1.1.1999 έσο 31.12.2010 / ζε εθαηνκ. ECU έσο 31.12.1998

Πεγή:EUROSTAT (2012)
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6.4 πκπεξάζκαηα
ηελ παξνχζα δηαηξηβή πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξχζκηζεο θαη ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, επηιέγνπκε
ηξείο κεηαβιεηέο, ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ

(CAB), δεκνζηνλνκηθή

ηζνξξνπία – έιιεηκκα (DEF)θαη ηελ κέηξεζε ηεο θαζαξήο απόδνζεο (NET).
Οη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξηβή βαζίδνληαη
ζηηο έξεπλεο ησλ Lanak θαη Wieladek, (2012) [‖ Financial Regulation and the
Current Account‖ IMF Working Paper No. 12/98] θαη ησλ Abiad, Detragiache,
and Tressel, (2010)[ ―A New Database of Financial Reforms‖, IMF Working Paper
WP/08/266]. Σα ζηνηρεία είλαη εηήζηα θαη αλαθέξνληαη ζηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ
ην 1990 έσο ην 2010.
Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε
ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα :
 Τπάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ DEF/ CAB
 Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ NET / CAB
 Οη κεηαβιεηέο DEF/ NET ζεσξνχληαη ζρεδφλ αζπζρέηηζηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ ΣΟΤ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ
7.1 Δηζαγσγή
Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθηίκεζε ελφο ππνδείγκαηνο αμηνινγνχληαη ζπκθσλα κε
ηνπο ζηαηηζηηθνχο θαη δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο, ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
είλαη έγθπξε άλ ηζρχνπλ νη ππνζέζεηο πνπ θάλνπκε πξηλ ηελ εθηίκεζε ηνπ
ππνδείγκαηνο, θαη φηαλ νη κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηίκεζε είλαη
ζηάζηκεο. Γειαδή έρνπλ ζηαζεξφ κέζν φξν θαη δηαθχκαλζε θαη δελ εμαξηψληαη
απν ην ρξφλν.
7.2 Έιεγρνο ηεο ηαζηκόηεηαο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο
Οη νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ζηα επίπεδά ηνπο ζπλήζσο δελ είλαη ζηάζηκεο. Γηαπηφ
είλαη πξνηηκφηεξν λα εθηηκνχκε ηηο κεηαβιεηέο απηέο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο ηνπο.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη
ηέζζεξνη

κέζνδνη ειέγρνπ κνλαδηαίαο ξίδαο ζε ρξνληθψο επαλαιακβαλφκελα

δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη νη έιεγρνη ησλ Levin, Lin
and Chu (LLC), Im, Pesaran θαη Shin (IPS), Fisher‐ADF θαη Fisher‐PP.
Ο έιεγρνο ησλ Levin, Lin and Chu (LLC), ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππφζεζε ηεο κε
χπαξμεο αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ησλ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζεσξψληαο φηη θάζε
δηαζηξσκαηηθή ζεηξά παξνπζηάδεη χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο. Ζ ππφζεζε ηεο απφ
θνηλνχ χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν έιεγρν ζηαζηκφηεηαο
εμαηξεηηθά πεξηνξηζηηθφ, γεγνλφο πνπ δε ζπκβαίλεη κε ηνπο ειέγρνπο IPS, FisherADF θαη Fisher-PP νη νπνίνη αληί λα εμεηάδνπλ ηελ απφ θνηλνχ χπαξμε κνλαδηαίαο
ξίδαο, ειέγρνπλ ηελ ππφζεζε ηεο ζηαζηκφηεηαο κεκνλσκέλα θάζε δηαζηξσκαηηθή
ζεηξά.
Δμεηάδνληαο ηελ ππφζεζε ηεο χπαξμεο δηαδηθαζηψλ κνλαδηαίαο ξίδαο ζηηο
ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηε κειέηε καο κεηαβιεηέο ζην επίπεδν (Level), ιακβάλνπκε
ηα θάησζη απνηειέζκαηα:
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ΠΗΝΑΚΑ 7.1: ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΗΑΗΑ ΡΗΕΑ ΣΑ
ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ

CAB
ΣΑΘΔΡΑ

ΔΠΗΠΔΓΑ ΣΩΝ

DEF

ΣΑΘΔΡΑ
ΚΑΗ ΣΑΖ

ΣΑΘΔΡΑ

NET

ΣΑΘΔΡΑ
ΚΑΗ ΣΑΖ

ΣΑΘΔΡΑ

ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ
ΣΑΖ

1.0619

-0.13683

-0.80506

1.55114

0.61767

-0.92566

(0.8559)

(0.4456)

(0.2104)

(0.9396)

(0.73160)

(0.1773)

0.9852

0.05149

-1.46816

0.08794

1.51614

-0.00709

(0.8378)

(0.5205)

(0.0710)*

(0.5350)

(0.9353)

(0.4972)

ADF-

5.8699

8.65254

15.4619

10.8023

3.53600

10.8169

Fisher

(0.8261)

(0.5654)

(0.1161)

(0.3731)

(0.9659)

(0.3720)

8.0893

15.0052

11.2795

4.95990

2.44074

5.48701

(0.6201)

(0.1319)

(0.3362)

(0.8938)

(0.9917)

(0.8564)

LLC

IPS

PP-Fisher

εκεηψζεηο : 1. Σα πάλει πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ππνδείγκαηνο.
2. ηηο παξελζέζεηο είλαη ηα p-value
3. *a=10%, **a=5%, ***a=1%
4. H0: Ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ( κε ζηάζηκεο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο)
5. ηα probability ζηνπο ειέγρνπο Fisher ρξεζηκνπνηνχλ αζπκπησκαηηθή ηελ ρ2
θαηαλνκή, ελψ ηα άιια ηεζη ηελ θαλνληθή θαηαλνκή
6.Οη ρξνληθέο πζηεξήζεηο βαζίδνληαη ζην θξηηήξην ηνπ Αkaike

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 7.1 ππνδεηθλχνπλ φηη ε χπαξμε ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο
δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί ζηα επίπεδα

ησλ κεηαβιεηψλ ζε επίπεδν

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10%. Άξα θακηά ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε ζηα
επίπεδα ησλ κεηαβιεηψλ.
ηελ ζπλέρεηα νη ρξνληθέο ζεηξέο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε πξψηεο δηαθνξέο θαη
θάλνπκε μαλά ηνπο ειέγρνπο ηεο ζηαζηκφηεηαο .
Παξαηεξψληαο ηα p-values γηα θάζε εμεηαδφκελε κεηαβιεηή έρνπκε ηελ χπαξμεην
ηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο κνλαδηαίαο ξίδαο ζην επίπεδν ηφζν γηα ην ηζνδχγην
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CAB), φζν θαη γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ απεηθνλίδνπλ ηε
δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία- έιιεηκκα (DEF) αιιά θαη ηελ θαζαξή απφδνζε (NET).
Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ ζηαζηκφηεηαο κε ηε κέζνδν ησλ Im,
Pesaran θαη Shin (IPS) γηα ηελ κεηαβιεηή DEF θαη κε ηε ρξήζε ζηαζεξνχ φξνπ θαη
ηάζεο, φπνπ ε κεδεληθή ππφζεζε ηεο χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο απνξξίπηεηαη ζε
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=10%.
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Δθαξκφδνληαο ηνπο πξναλαθεξζέληεο ειέγρνπο ζηαζηκφηεηαο ζηηο πξώηεο
δηαθνξέο (1stDifference) ησλ ρξνληθψο επαλαιακβαλφκελσλ δηαζηξσκαηηθψλ
(panel) δεδνκέλσλ καο πξνθχπηεη ν αθφινπζνο πίλαθαο:
ΠΗΝΑΚΑ 7.2: ΔΛΔΓΥΟΗ ΜΟΝΑΓΗΑΗΑ ΡΗΕΑ ΣΗ ΠΡΩΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ
CAB
ΣΑΘΔΡΑ

ΣΑΘΔΡΑ

LLC

IPS

ADF- Fisher

PP-Fisher

DEF

ΚΑΗ ΣΑΖ

ΣΑΘΔΡΑ

NET

ΣΑΘΔΡΑ
ΚΑΗ ΣΑΖ

ΣΑΘΔΡΑ

ΣΑΘΔΡΑ
ΚΑΗ ΣΑΖ

-0.23810

0.25002

-4.93982

-3.41994

-3.68530

-3.75422

(0.4059)

(0.5987)

(0.0000)***

(0.0003)***

(0.0001)***

(0.0001)***

-2.3550

-1.57690

-3.83021

-2.71691

-3.51019

-3.55901

(0.0093)***

(0.0574)*

(0.0001)***

(0.00330)***

(0.0002)***

(0.0002)***

21.8177

17.1649

33.9109

24.7700

31.5641

31.6438

(0.0161)***

(0.0708)*

(0.0002)***

(0.0058)***

(0.0005)***

(0.0005)***

51.7353

42.0394

45.6995

33.7626

48.9443

56.3220

(0.0000)***

(0.0000)***

(0.0000)***

(0.0002)***

(0.0000)***

(0.0000)***

εκεηψζεηο : 1. Σα πάλει πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ππνδείγκαηνο.
2. ηηο παξελζέζεηο είλαη ηα p-value
3. *a=10%, **a=5%, ***a=1%
4. H0: Ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ( κε ζηάζηκεο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο)
5.Tα probability ζηνπο ειέγρνπο Fisher ρξεζηκνπνηνχλ αζπκπησκαηηθή ηελ ρ2
θαηαλνκή, ελψ ηα άιια ηεζη ηελ θαλνληθή θαηαλνκή
6.Οη ρξνληθέο πζηεξήζεηο βαζίδνληαη ζην θξηηήξην ηνπ Αkaike

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 7.2 παξαηεξνχκε φηη νη ρξνληθέο ζεηξέο φηαλ
κεηαζρεκαηίδνληαη ζε πξψηεο δηαθνξέο γίλνληαη ζηάζηκεο θαη θαηά ζπλέπεηα νη
κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο Η(1).

7.3 πκπεξάζκαηα
θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα ειέγμνπκε αλ νη ρξνληθέο ζεηξέο γηα ηηο ρψξεο πνπ
κειεηνχκε είλαη ζηάζηκεο. Σα απνηειέζκαηα καο δείρλνπλ φηη φιεο νη κεηαβιεηέο
ησλ ρσξψλ πνπ κειεηάκε παξνπζηάδνπλ κνλαδηαία ξίδα ζηα επίπεδά ηνπο, ελψ
φηαλ κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο πξψηεο δηαθνξέο γίλνληαη ζηάζηκεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΩΖ – ΈΛΔΓΥΟΗ
ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΩΖ
8.1 Δηζαγσγή
ην θεθάιαην απηφ ειέγρνπκε αλ ππάξρνπλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηηο ρψξεο πνπ κειεηνχκε. Γηα ηελ δηεξεχλεζε απηή
απαξαίηεηα

ζηνηρεία είλαη ε γλψζε ησλ a priori πεξηνξηζκψλ δειαδή ησλ

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην ππφδεηγκά καο, U= f ( CAB, DEF, NET )
8.2 Τπνδείγκαηα δηαλπζκαηηθώλ απηνπαιηλδξνκήζεσλ (VAR ππνδείγκαηα)
Σα ππνδείγκαηα VAR απνηεινχλ έλα ζχζηεκα εμηζψζεσλ φπνπ φιεο νη κεηαβιεηέο
είλαη ελδνγελείο θαη θαζεκία απφ απηέο πξνζδηνξίδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ
πξνεγνπκέλσλ ηηκψλ φισλ ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Έλα ππφδεηγκα VAR γξάθεηαη σο εμήο:
Τt = a + AiYt-1 + A2Yt-2 + …. + et
Όπνπ: Τt είλαη ην δηάλπζκα ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ, a είλαη ην δηάλπζκα ησλ
ζηαζεξψλ φξσλ, Ai (i = 1,2,…) είλαη κήηξεο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ ελδνγελψλ
κεηαβιεηψλ κε ρξνληθέο πζηεξήζεηο, θαη et είλαη ην δηάλπζκα ησλ θαηαινίπσλ.
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ππνδεηγκάησλ VAR ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ
ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, θαη επίζεο ηελ ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο. Ο
πξνζδηνξηζκφο ηεο ηάμεο ηνπ VAR ππνδείγκαηνο γίλεηαη κε ην θξηηήξην Αkaike θαη
Schwartz.
Γηα ηελ αλάιπζε ζπλνινθιήξσζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο ψζηε λα
δηαπηζησζεί ε χπαξμε ή φρη καθξνρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο ηξεηο
εμεηαδφκελεο

κεηαβιεηέο,

ρξεζηκνπνηνχκε

ηξεηο

δηαθνξεηηθέο

ηερληθέο

ζπλνινθιήξσζεο ζε panel data. Οη δπν πξψηεο βαζίδνληαη ζηνλ έιεγρν
ζπλνινθιήξσζεο ησλ Engle θαη Granger (1987), θαη παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνπο
Pedroni (1999) θαη Kao (1999), ελψ ε ηξίηε αθoξά ηνλ έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο
πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερληθή πνπ αλέπηπμε ν Johansen (1988).
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8.3 Έιεγρνο πλνινθιήξσζεο Pedroni
Ο έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο ηνπ Pedroni (1999) βαζίδεηαη ζηε ζηαζηκφηεηα ησλ
θαηαινίπσλ πνπ πξσηνδηαηχπσζαλ νη Engle θαη Granger (1987) θαη ρξεζηκνπνηεί
επηά δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζπλνινθιήξσζεο κέζσ ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ
θαηαινίπσλ. πγθεθξηκέλα ε χπαξμε δηαδηθαζηψλ κνλαδηαίαο ξίδαο ζεκαηνδνηεί
ηελ κε χπαξμε δηαλχζκαηνο ζπλνινθιήξσζεο πνπ αληηζηνηρεί θαη ζηελ αλάινγε
κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ειέγρνπ. ηελ παξνχζα κειέηε νη εμεηαδφκελεο
ελαιιάζζνληαη ζηε ζέζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ψζηε λα δηαπηζησζεί ε
χπαξμε ή φρη καθξνρξφληαο επηξξνήο ησλ άιισλ δπν κεγεζψλ ζε απηή. Οη
εμαρζείζεο ζηαηηζηηθέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηε ρξήζε ζηαζεξνχ
φξνπ, ελψ παξάιιεια ελαιιάζζνληαη ζηε ρξήζε ή κε πξνζδηνξηζηηθήο ηάζεο ζηα
δεδνκέλα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζπλνινθιήξσζεο κε ηε ρξήζε ηεο
ηερληθήο Pedroni παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
ΠΗΝΑΚΑ 8.1 : ΔΛΔΓΥΟ ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΣΟΤ Pedroni
CAB-DEF-NET

DEF-CAB-NET

NET-DEF-CAB

ΣΑΘΔΡΑ

ΣΑΘΔΡΑ
ΚΑΗ ΣΑΖ

ΣΑΘΔΡΑ

ΣΑΘΔΡΑ
ΚΑΗ ΣΑΖ

ΣΑΘΔΡΑ

ΣΑΘΔΡΑ
ΚΑΗ ΣΑΖ

Panel v-

1.305107

-0.195982

-0.424801

-1.751201

-0.053340

0.904833

Statistic

(0.0959) *

(0.5777)

(0.6645)

(0.9600)

(0.5213)

(0.1828)

Panel rho-

-1.816034

-0.592205

0.717039

1.604317

-0.856059

0.344272

Statistic

(0.0347) **

(0.2769)

(0.7633)

(0.9457)

(0.1960)

(0.6347)

Panel PP-

-4.876752

-4.739206

0.534071

1.364315

-3.687351

-2.699285

Statistic

(0.0000)***

(0.0000) ***

(0.7034)

(0.9138)

(0.0001) ***

(0.0035) ***

Panel ADF-

-0.792511

-0.268197

0.299066

1.304298

0.283100

-2.476909

Statistic

(0.2140)

(0.3943)

(0.6176)

(0.9039)

(0.6114)

(0.0066) ***

Group rho-

-0.413005

0.719850

1.483706

1.973046

-0.060455

1.110896

Statistic

(0.3398)

(0.7642)

(0.9311)

(0.9758)

(0.4759)

(0.8667)

Group PP-

-4.304452

-4.126159

0.955738

1.450375

-2.872348

-3.895488

Statistic

(0.0000)***

(0.000) ***

(0.8304)

(0.9265)

(0.0020) ***

(0.0000) ***

Group ADF-

-0.961150

-0.750099

0.844924

1.366402

0.037687

-1.854397

Statistic

(0.1682)

(0.2266)

(0.8009)

(0.9141)

(0.5150)

(0.0318) **

εκεηψζεηο : 1. H0: Ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο- (Γελ ππάξρεη ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)
2.*a=10%, **a=5%, ***a=1%
3.ηηο παξελζέζεηο είλαη ηα p-value
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Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 8.1, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλν
δηάλπζκα δηφηη

νη ηέζζεξηο (4) απφ ηνπο επηά (7) ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο ηνπ

Pedroni είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%.
πγθεθξηκέλα, ζέηνληαο ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ (CAB), πξνθχπηεη ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο κε ηε ρξήζε ηεο
ζηαηηζηηθήο ξ (within dimensions), ρσξίο ηε ρξήζε πξνζδηνξηζηηθήο ηάζεο ζηα
δεδνκέλα (p-value=0,347), θαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ
Phillips-Perron (within θαη between dimensions), ηφζν ρσξίο ηε ρξήζε ηάζεο φζν
θαη κε απηή, φπνπ ηα πξνθχπηνληα p-values είλαη κεδεληθά επηηξέπνληαο καο λα
απνξξίςνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε ηεο κε χπαξμεο ζρέζεο ζπλνινθιήξσζεο
αλάκεζα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CAB), ηε δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία
(DEF) θαη ηελ θαζαξή απφδνζε (NET).
Θέηνληαο ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ηε δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία (DEF),
παξαηεξνχκε πςεινχ βαζκνχ ζαθήλεηα ζηα απνηειέζκαηα καο θαζψο ε κεδεληθή
ππφζεζε ηεο κε χπαξμεο ζπλνινθιήξσζεο δελ κπνξεί λα απνξξηθηεί ζε θακηά
πεξίπησζε κε ην p-value φισλ ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ ζηαηηζηηθψλ λα ππεξβαίλεη
ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 10%, 5% θαη 1% ζεκαηνδνηψληαο ηελ κε χπαξμε
καθξνρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο ησλ εμεηαδφκελσλ κεγεζψλ.
Σέινο, ζέηνληαο ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ θαζαξή απφδνζε (NET), εμάγνληαη
αλάινγα απνηειέζκαηα κε ηελ πξψηε ειεγρζείζα ππφζεζε θαζψο ε ρξήζε ηνπ PPstatistic (within θαη between dimensions), παξνπζηάδεη ηελ χπαξμε ζρέζεο
ζπλνινθιήξσζεο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο a=0,01 κε ηα αληίζηνηρα p-values λα
είλαη εμαηξεηηθά ρακειά ηφζν κε ηε ρξήζε πξνζδηνξηζηηθήο ηάζεο φζν θαη ρσξίο
ηελ χπαξμε απηήο. Παξάιιεια, παξαηεξνχκε φηη αλάινγα είλαη ηα απνηειέζκαηα
πνπ ιακβάλνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ζπλνινθιήξσζεο πνπ βαζίδεηαη
ζηνλ επαπμεκέλν έιεγρν ησλ Dickey θαη Fuller (within θαη between dimensions κε
p-value=0,0066 θαη 0,0318 αληηζηνίρσο), κε ηε ρξήζε πξνζδηνξηζηηθήο ηάζεο ζηηο
ζεηξέο καο, απνξξίπηνληαο ηελ κεδεληθή ππφζεζε ηεο κε χπαξμεο ζρέζεο
ζπλνινθιήξσζεο.

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

189

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΧΖ – ΔΛΔΓΥΟΗ ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΧΖ

8.4

Έιεγρνο πλνινθιήξσζεο Kao

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ζπλνινθιήξσζεο ηνπ Kao (1999) πνπ ειέγρεη ηελ
κεδεληθή ππφζεζε ηεο κε χπαξμεο ζρέζεο ζπλνινθιήξσζεο βάζε ηεο ζηαηηζηηθήο t
ηνπ Δπαπμεκέλνπ ειέγρνπ ησλ Dickey θαη Fuller. Οπζηαζηηθά, ν έιεγρνο βαζίδεηαη
θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηε κεζνδνινγία ησλ Engle θαη Granger γηα
ζηαζηκφηεηα ησλ θαηαινίπσλ πνπ αληηζηνηρεί κε χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε. Ζ δηαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ειέγρνπ είλαη φηη δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε πξνζδηνξηζηηθήο ηάζεο ζηα δεδνκέλα,
αιιά κφλν ηελ παξνπζία ζηαζεξνχ φξνπ.
ΠΗΝΑΚΑ 8.2 : ΔΛΔΓΥΟ ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΣΟΤ Kao
CAB-DEF-NET

ADF

-2.089023
(0.0184) **

DEF-CAB-NET

NET-DEF-CAB

-1.460271
(0.0721) *

-1.917140
(0.0276) **

εκεηψζεηο : 1.H0: Ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο- (Γελ ππάξρεη ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)
2.*a=10%, **a=5%, ***a=1%
3.ηηο παξελζέζεηο είλαη ηα p-value

Ο έιεγρνο

ζπλνινθιήξσζεο ηνπ Kao, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 8.2. Απφ ηα

απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 8.2 παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη έλα ζπλνινθιεξσκέλν
δηάλπζκα. Σα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνπκε δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ηεο
ηερληθήο ζπλνινθιήξσζεο ηνπ Pedroni, θαζψο θαη ζηηο ηξεηο ειεγρφκελεο
πεξηπηψζεηο, πξνθχπηεη ζρέζε καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο κε ηε δηαθνξνπνίεζε φηη
απηή θαζίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% φηαλ ζαλ
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηίζεηαη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CAB), θαη ηελ
θαζαξή απφδνζε (NET) (p-value= 0,0184 θαη 0,0276 αληίζηνηρα) θαη ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο α=10% φηαλ ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηίζεηαη ε δεκνζηνλνκηθή
ηζνξξνπία (DEF).
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8.5

Έιεγρνη πλνινθιήξσζεο JOHANSEN

Ο έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο ηνπ Johansen (1988) πξνηείλεη δχν δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο, ε πξψηε είλαη κέζσ ηνπ ίρλνπο ηνπ ιφγνπ πηζαλνθάλεηαο, ελψ ε
δεχηεξε κέζσ ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνπζία
δηαλπζκάησλ ζπλνινθιήξσζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο
ηζνξξνπίαο ζηηο εμεηαδφκελεο ζεηξέο. Ζ χπαξμε ελφο δηαλχζκαηνο ζπλνινθιήξσζεο
ππνλνεί πσο νη ζεηξέο δελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα
μερσξηζηά θαη αλ νη ζεηξέο νινθιεξψλνληαη, ην δηάλπζκα ζπλνινθιήξσζεο πξέπεη
λα είλαη [1,-1]. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή εξκελεχνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα κέζσ
ηνπ ίρλνπο ηνπ ιφγνπ πηζαλνθάλεηαο.
ΠΗΝΑΚΑ 8.3 : ΔΛΔΓΥΟΗ ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΩΖ JOHANSEN
CAB-DEF-NET

DEF-CAB-NET

NET-DEF-CAB

ΣΑΘΔΡΑ

ΣΑΘΔΡΑ
ΚΑΗ ΣΑΖ

ΣΑΘΔΡΑ

ΣΑΘΔΡΑ
ΚΑΗ ΣΑΖ

37.29

37.02

37.29

37.02

(0.0001) ***

(0.0001) ***

(0.0001)***

(0.0001) ***

(0.0001)
***

(0.0001) ***

20.70

16.79

20.70

16.79

20.70

16.79

(0.0233) **

(0.0790) *

(0.0233)**

(0.0790) *

(0.0233) **

(0.0790) *

25.50

9.567

25.50

9.567

25.50

9.567

(0.4792)

(0.0045)***

(0.4792)

None

ΣΑΘΔΡΑ

37.29

ΣΑΘΔΡΑ
ΚΑΗ ΣΑΖ

37.02

At most 1

At most 2
(0.0045) ***
(0.4792)
(0.0045)***
*Ζ ειεγρφκελε ππφζεζε απνξξίπηεηαη γηα α=10%
**Ζ ειεγρφκελε ππφζεζε απνξξίπηεηαη γηα α=5%
***Ζ ειεγρφκελε ππφζεζε απνξξίπηεηαη γηα α=1%

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 8.3 παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη έλα
ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα.
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8.6 πκπεξάζκαηα
Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ ειέγρσλ ζπλνινθιήξσζεο (Pedroni, Kao,
Johansen) παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα αλάκεζα ζηηο
κεηαβιεηέο

CAB-DEF-NET. Άξα δηαπηζηψλνπκε ηελ χπαξμε καθξνρξφληαο

ζρέζεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε.
Δξκελεχνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνπκε, αθελφο ρσξίο ηάζε ζηηο
εθηηκεζείζεο εμηζψζεηο ζπλνινθιήξσζεο αιιά θαη ηα εθηηκψκελα απηνπαιίλδξνκα
δηαλχζκαηα, αιιά κε ηε ρξήζε ζηαζεξνχ φξνπ θαη αθεηέξνπ κε ηε ρξήζε ζηαζεξνχ
φξνπ θαη ηάζεο ζηηο εθηηκεζείζεο εμηζψζεηο ζπλνινθιήξσζεο αιιά ρσξίο ηε ρξήζε
ηάζεο ζηα εθηηκψκελα απηνπαιίλδξνκα δηαλχζκαηα, παξαηεξνχκε φηη φπσο είλαη
αλακελφκελν ε ζεηξά κε ηελ νπνία επηιέγνπκε ηηο κεηαβιεηέο καο δελ επεξεάδεη ηηο
εθηηκήζεηο θαζψο ε κέζνδνο ηνπ Johansen ειέγρεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζρέζεσλ
ζπλνινθιήξσζεο πνπ δηέπνπλ ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο.
Καηά ζπλέπεηα, ρσξίο ηε ρξήζε ηάζεο ζηηο εμηζψζεηο ζπλνινθιήξσζεο,
παξαηεξνχκε φηη ε πεξίπησζε ηεο κε χπαξμεο ζρέζεο ζπλνινθιήξσζεο
παξαηεξνχκε φηη απνξξίπηεηαη γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=1 (p-value=0,0001),
αληίζεηα, δε ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεο ελφο δηαλχζκαηνο
ζπλνινθιήξσζεο (p-value=0,0233) αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε γίλεηαη δεθηή
γηα α=1%, φρη φκσο θαη γηα α=5% ή α=10%. Δπηπιένλ ε ππφζεζε ηεο χπαξμεο δπν
ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο απνξξίπηεηαη (p-value=0,0045), γεγνλφο πνπ καο νδεγεί
ζην ζπκπέξαζκα ελφο χπαξμεο δηαλχζκαηνο ζπλνινθιήξσζεο κε εμαηξεηηθά φκσο
πεξηνξηζηηθφ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 1%.
Σα απνηειέζκαηά καο δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ
ζπλνινθιήξσζεο κε ηε κέζνδν ηνπ Johansen, φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηάζε ζηηο
εμηζψζεηο ζπλνινθιήξσζεο.
πγθεθξηκέλα, ελψ ε ππφζεζε ηεο κε χπαξμεο ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ
ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CAB), ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο
(DEF) αιιά θαη ηεο θαζαξήο απφδνζεο (NET), απνξξίπηεηαη (p-value=0,0001), δε
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ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ χπαξμεο κηαο ζρέζεο
καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% θαη α=1%, (pvalue=0,0790) φπνπ ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δελ κπνξεί λα απνξξηθηεί,
παξάιιεια, φκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα καο ζηελ πεξίπησζεο ηεο χπαξμεο δπν
δηαλπζκάησλ

ζπλνινθιήξσζεο

γηα

επίπεδν

ζεκαληηθφηεηαο

α=10%

(p-

value=0,4792).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: ΑΗΣΗΟΣΖΣΑ
9.1 Δηζαγσγή
Ζ δηαηχπσζε ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ αληηθείκελν κειέηεο
ελφο εξεπλεηή. Σν είδνο ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο κπνξεί λα δηαθέξεη θαζψο νη
κεηαβνιέο κηαο κεηαβιεηήο κπνξεί λα πξνεγνχληαη ή λα έπνληαη ή λα είλαη
ηαπηφρξνλεο ησλ κεηαβνιψλ κηαο άιιεο κεηαβιεηήο. Ζ δηαπίζησζε ηεο
πξνεγήζεσο είλαη ν ζθνπφο ηεο αλάιπζεο αηηηφηεηαο γλσζηήο σο αηηηφηεηα θαηά
Granger (Granger Causality).
9.2 Αηηηόηεηα θαηά Granger (Granger Causality).
Γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο αηηηφηεηαο θαηά Granger,
ζεσξνχκε ηα αθφινπζα ππνδείγκαηα:
m

m

i 1

i 1

m

m

i 1

i 1

Yt   aiYt 1    i X t 1  ut

X t    iYt 1    i X t 1   t

(9.1)

(9.2)

Με βάζε ηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα, δηαθξίλνπκε ηηο πεξηπηψζεηο (Υξήζηνπ, 2008):
1. Οη ζπληειεζηέο βi ησλ κεηαβιεηψλ Υt-i ζηελ (1) λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί,
ελψ νη ζπληειεζηέο γi ησλ Τt-i ζηελ (2) δελ είλαη ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθνί απφ ην
κεδέλ. ηελ πεξίπησζε απηή παξαηεξείηαη αηηηφηεηα θαηά Granger απφ ηελ Υ πξνο
ηελ Τ.
2. Οη ζπληειεζηέο βi ησλ κεηαβιεηψλ Υt-i ζηελ (1) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί,
ελψ νη ζπληειεζηέο γi ησλ Τt-i ζηελ (2) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. ηελ
πεξίπησζε απηή παξαηεξείηαη αηηηφηεηα θαηά Granger απφ ηελ Τ πξνο ηελ Υ.
3. Οη ζπληειεζηέο ηφζν βi ησλ κεηαβιεηψλ Υt-i ζηελ (1) θαη νη ζπληειεζηέο γi ησλ
Τt-i ζηελ (2) είλαη ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθνί απφ ην κεδέλ. ηελ πεξίπησζε απηή
παξαηεξείηαη ακθίδξνκε αηηηφηεηα θαηά Granger.
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4. Οη ζπληειεζηέο ηφζν βi ησλ κεηαβιεηψλ Υt-I ζηελ (1) θαη νη ζπληειεζηέο γi ησλ
Τt-I ζηελ (2) δελ είλαη ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθνί απφ ην κεδέλ. ηελ πεξίπησζε απηή
παξαηεξείηαη αλεμαξηεζία θαηά Granger. Καηά ζπλέπεηα, ε εθηίκεζε ηεο
αηηηφηεηαο θαηά Granger εμεηάδεη ηε κεδεληθή ππφζεζε κηα κεηαβιεηή αηηηάδεη ηελ
άιιε κε ηαπηφρξνλν έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ εθηηκεκέλσλ
ζπληειεζηψλ.
Με βάζε ηα έσο ηψξα απνηειέζκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο ηεο δηαηξηβήο, πξνρσξνχκε
ζε έιεγρν αηηηφηεηαο θαηά Granger ζε ηέζζεξηο (4) πεξηπηψζεηο. Οη κεδεληθέο
ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη είλαη:
1. Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CAB) δελ αηηηάδεη δεκνζηνλνκηθή
ηζνξξνπία (DEF)
2. Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CAB) δελ αηηηάδεη ηελ θαζαξή απφδνζε
(NET)
3. Ζ δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία (DEF) δελ αηηηάδεη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ (CAB)
4. Ζ δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία (DEF) δελ αηηηάδεη ηελ θαζαξή απφδνζε (NET)
5. Ζ θαζαξή απφδνζε (NET) δελ αηηηάδεη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
(CAB)
6.Ζ θαζαξή απφδνζε (NET) δελ αηηηάδεη ηελ δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία (DEF)
πλεπψο εθαξκφδνληαο Granger causality test γηα ηηο ειεγρφκελεο πεξηπηψζεηο
ιακβάλνπκε ηα θάησζη απνηειέζκαηα:
ΠΗΝΑΚΑ 9.1 : ΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ GRANGER
Granger Causality Tests
Sample: 1990 - 2010
Null Hypothesis:

F-Statistic

Prob.

DCAB does not Granger Cause DDEF

6.34234

0.0134**

DCAB does not Granger Cause DNET

0.16168

0.6885

DDEF does not Granger Cause DCAB

6.68229

0.0112**

DDEF does not Granger Cause DNET

7.18548

0.0086***

DNET does not Granger Cause DCAB

12.4251

0.0006***

DNET does not Granger Cause DDEF

6.26713

0.0140**

**Ζ ειεγρφκελε ππφζεζε απνξξίπηεηαη γηα α=5%
***Ζ ειεγρφκελε ππφζεζε απνξξίπηεηαη γηα α=1%
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9.3 πκπεξάζκαηα
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 9.1 παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε ακθίδξνκεο
αηηηφηεηαο θαηά Granger ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CAB) θαη ηεο
κεηαβιεηήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο (DEF), (p-value=0,0134 θαη 0,0112) ζε
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%, ελψ παξάιιεια, δελ ζθηαγξαθείηαη ε χπαξμε
αηηηψδνπο ζρέζεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CAB) πξνο ηελ θαζαξή
απφδνζε (NET) (p-value=0,6885). Αληίζεηα παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
αληίζηξνθε ζρέζε αηηηφηεηαο θαζψο ε ππφζεζε ηεο κε χπαξμεο αηηηφηεηαο ηεο
θαζαξή απφδνζε (NET) πξνο ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CAB)
απνξξίπηεηαη γηα α=1% (p-value=0,0006). Σέινο ακθίδξνκε είλαη ε ζρέζε
αηηηφηεηαο θαηά Granger γηα α=5%, πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ
απεηθνλίδνπλ ηελ θαζαξή απφδνζε (NET) δελ αηηηάδεη ηελ δεκνζηνλνκηθή
ηζνξξνπία (DEF) κε ηα p-values λα ηζνχληαη κε 0,0140 θαη 0,0086 αληίζηνηρα.
Οη ζρέζεηο αηηηφηεηαο ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε απεηθνλίδνληαη ζην
δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί:
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9.1 :
ΥΔΔΗ ΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ CAB-DEF-NET

DEF

CAB

NET

Απφ ην δηάγξακκα 9.1 πξνθχπηνπλ νη εμήο ζρέζεηο γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ
εμεηάδνπκε:
 Μνλφδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο απφ ηελ NET πξνο ηελ CAB θαη
 Ακθίδξνκε

ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ CAB θαη DEF, NET θαη DEF.
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10.1 πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο
Οη παγθφζκηεο αληζνξξνπίεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο
ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο ήηαλ ζηελ πξψηε γξακκή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο
απφ ζπδεηήζεηο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηα ηέιε ηνπ
2008. Μηα δηαξθψο απμαλφκελε βηβιηνγξαθία αλέιπζε ην ξφιν ησλ παγθφζκησλ
αληζνξξνπηψλ θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ
θξίζε θαη ε δηεξεχλεζε γηα ην κειινληηθφ θαλνληζηηθφ ηνπίν είλαη εμίζνπ ελεξγή
θαη ζε εμέιημε. Χζηφζν, ε ηδέα φηη ν ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο ζα κπνξνχζε λα
επεξεάζεη ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθή ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ
παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμεξεχλεην παξά ηηο δπλεηηθά ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο ηεο. Ζ παξνχζα εξγαζία παξέρεη εκπεηξηθά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηελ χπαξμε ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.
Έρνπκε εηζαγάγεη πεξηνξηζκνχο ξεπζηφηεηαο, σο ππνθαηάζηαην γηα ηελ εγρψξηα
ρξεκαηννηθνλνκηθή ξχζκηζε, θαη πηνζεηήζακε κηα πξνζέγγηζε κε έλα ππφδεηγκα
VAR.
Γελεξγήζακε ειέγρνπο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε επίπεδν κεηαβιεηψλ θαη ζηηο πξψηεο
δηαθνξέο. Σα απνηειέζκαηα καο δείρλνπλ φηη φιεο νη κεηαβιεηέο ησλ ρσξψλ πνπ
κειεηάκε

παξνπζηάδνπλ

κνλαδηαία

ξίδα

ζηα

επίπεδά

ηνπο,

ελψ

φηαλ

κεηαζρεκαηίδνληαη ζηηο πξψηεο δηαθνξέο γίλνληαη ζηάζηκεο.
ηε ζπλέρεηα ειέγμακε αλ ππάξρνπλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ γηα ηηο ρψξεο πνπ κειεηνχκε. Γηα ηελ αλάιπζε ζπλνινθιήξσζεο ησλ
κεηαβιεηψλ ηεο δηαηξηβήο ψζηε λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε ή φρη καθξνρξφληαο
ζρέζεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο ηξεηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο, ρξεζηκνπνηνχκε
ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζπλνινθιήξσζεο ζε δεδνκέλα πάλει(panel data). Οη
δπν πξψηεο βαζίδνληαη ζηνλ έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο ησλ Engle θαη Granger
(1987), θαη παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνπο Pedroni (1999) θαη Kao (1999), ελψ ε ηξίηε
αθoξά ηνλ έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερληθή πνπ αλέπηπμε ν
Johansen (1988).
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Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ
εθηίκεζεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα,δειαδή καθξνρξφληα
ζρέζε ηζνξξνπίαο.
Σα απνηειέζκαηά καο δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ
ζπλνινθιήξσζεο κε ηε κέζνδν ηνπ Johansen, φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηάζε ζηηο
εμηζψζεηο ζπλνινθιήξσζεο. πγθεθξηκέλα, ελψ ε ππφζεζε ηεο κε ύπαξμεο
ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CAB),
ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο (DEF) αιιά θαη ηεο θαζαξήο απφδνζεο (NET),
απνξξίπηεηαη δε ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ χπαξμεο κηαο
ζρέζεο καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5% θαη α=1%,
φπνπ ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δελ κπνξεί λα απνξξηθηεί. Παξάιιεια, φκνηα είλαη
ηα απνηειέζκαηα καο ζηελ πεξίπησζεο ηεο χπαξμεο δπν δηαλπζκάησλ
ζπλνινθιήξσζεο γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=10%
Μειεηψληαο ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ καο,
παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε ακθίδξνκεο ζρέζεο αηηηφηεηαο θαηά Granger ηνπ
ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CAB) θαη ηεο κεηαβιεηήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο
ηζνξξνπίαο-έιιεηκκα (DEF), ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%, ελψ παξάιιεια,
δελ δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε αηηηψδνπο ζρέζεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ (CAB) πξνο ηελ θαζαξή απφδνζε (NET). Αληίζεηα παξνπζηάδεηαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αληίζηξνθε ζρέζε αηηηφηεηαο θαζψο ε ππφζεζε ηεο κε
χπαξμεο αηηηφηεηαο ηεο θαζαξή απφδνζε (NET) πξνο ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ (CAB) απνξξίπηεηαη γηα α=1% . Σέινο ακθίδξνκε είλαη ε ζρέζε
αηηηφηεηαο θαηά Granger γηα α=5%, πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ
απεηθνλίδνπλ ηελ θαζαξή απφδνζε (NET) θαη ηελ δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπίαέιιεηκκα (DEF).
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο δείρλνπλ φηη ε εγρψξηα ρξεκαηνπηζησηηθή
κεηαξξχζκηζε έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν γηα ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθή ηνπ
ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Απηή ε εηθφλα δελ ζεσξνχκε φηη απνηειεί ην
θαζνξηζηηθφ δήηεκα ηεο ηξέρνπζαο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζπδήηεζεο γηα
ηε κεηαξξχζκηζε, αιιά ηα επξήκαηά καο δείρλνπλ φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα έρεη
ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο.
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Αιιαγέο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή
επίδξαζε ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα
εξγαιείν πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ αηειεηψλ ζην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ
ζχζηεκα.
10.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαηξηβήο απηήο ππφθεηληαη ζηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο:
 Γελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, δηφηη ε έξεπλα
αζρνιείηαη επηιεθηηθά κε ζηνηρεία απφ πέληε (5) ρψξεο κέιε.
 Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη εηήζηα. Δίλαη πηζαλφλ λα
δηαθνξνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη νη εθηηκήζεηο ηεο έξεπλαο, εάλ ηα
ζηνηρεία αθνξνχλ ζε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν.
10.3 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα
Ζ δηαηξηβή απηή ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ αξρή, πξνθεηκέλνπ λα
δηεξεπλεζνχλ θαη άιια ελδηαθέξνληα εξσηήκαηα, φπσο:
 Πψο ε ξχζκηζε ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ηε
ζχλζεζε ησλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ ζε κηα δεδνκέλε ρψξα.
 Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξχζκηζεο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.
 Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξχζκηζεο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, κεηαμχ ησλ Ζ.Π.Α., θαη ησλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ
ηελ νκάδα BRIC ( Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία, Κίλα).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
Παξάξηεκα Η - ΔΚ Οδεγίεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Παξαηίζεηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ε πηνζέηεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ νδεγηψλ πνπ
αθνξνχλ ζε Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο:

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

1973/6/28

ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ61

Οδεγία 73/183 πνπ αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ησλ
πεξηνξηζκψλ ζηελ ειεπζεξία εγθαηαζηάζεσο
θαη ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ
ηνκέα
ησλ
απηναπαζρνινχκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηξαπεδψλ θαη άιισλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ (Δλνπνηήζεθε
ζηελ Οδεγία 2000/12)

Να θάλεη έλα πξψην βήκα
πξνο ηελ θαζηέξσζε ηεο
ειεπζεξίαο
ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη ηεο
ειεχζεξεο
παξνρήο
ππεξεζηψλ
ζηνλ
ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ηνκέα

Ο.J.L194/1( 16/7/1973)

1977/12/12

Οδεγία 77/780 γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάιεςε θαη ηελ
άζθεζε
δξαζηεξηφηεηαο
πηζησηηθψλ
ε
ηδξπκάησλ
(‗1
Σξαπεδηθή
Οδεγία’)
(Δλνπνηήζεθε ζηελ Οδεγία 2000/12)

Να εγθαηαζηήζεη ηηο
ζπλζήθεο
γηα
κηα
πξαγκαηηθά
εληαία
ηξαπεδηθή αγνξά.

Ο.J.L322/30 (17/12/1977)

1979/3/05

1980/3/17

Οδεγία 79/279 ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ φξσλ γηα Να θαζνξίζνπλ ηνπο
ηελ εηζαγσγή θηλεηψλ αμηψλ ζε ρξεκαηηζηήξην ειάρηζηνπο φξνπο πνπ
αμηψλ (Δλνπνηήζεθε ζηελ Οδεγία 2001/34)
δηέπνπλ ηελ εηζδνρή
θηλεηψλ
αμηψλ
ζε
ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ πνπ
βξίζθνληαη ή ιεηηνπξγνχλ
Ο.J.L066/21 (20/8/1977)
ζηα Κξάηε-Μέιε
Οδεγία
80/390 γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
απαηηήζεσλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
θαηάξηηζε , ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηάδνζε ηνπ
ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ πνπ πξέπεη λα
δεκνζηεχεηαη γηα ηελ εηζαγσγή θηλεηψλ αμηψλ
ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ (‗LPD‘)

Να
παξέρνπλ
ζηνπο
ελεξγνχο θαη δπλεηηθνχο
επελδπηέο ζηηο θηλεηέο
αμίεο
επαξθείο θαη
αληηθεηκεληθέο
πιεξνθνξίεο,
κε
ζπληνληζκφ
ησλ

61

Σα αληηθείκελα έρνπλ ιεθζεί πξσηίζησο απφ ηηο πεξηιήςεηο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. ζηελ
ηζηνζειίδα: http://europa.eu.int./scadpluw/leg/en/s08000.htm
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(Δλνπνηήζεθε ζηελ Οδεγία 2001/34)
Ο.J.L100/1 (17/4/1980)

Οδεγία 82/121 πνπ αθνξά ζηελ πιεξνθφξεζε
πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζε ηαθηηθή βάζε
απφ ηηο εηαηξείεο γηα ηηο κεηνρέο νη νπνίεο
έρνπλ εηζαρζεί ζε επίζεκν ρξεκαηηζηήξην
αμηψλ
1982/2/15

(Δλνπνηήζεθε ζηελ Οδεγία 2001/34)
Ο.J.L048/26 (20/2/1982)

1982/03/03

απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε
ηνλ
ζπγθεθξηκέλν
θαηάινγν
πνπ
δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ
εθδφηε ησλ θηλεηψλ
αμηψλ.
Να
βειηηψζεη
ηελ
πξνζηαζία
ησλ
επελδπηψλ θαζηζηψληαο
ππνρξεσηηθή
γηα
ηηο
εηαηξείεο
πνπ
είλαη
εηζεγκέλεο
ζε
ρξεκαηηζηήξην αμηψλ λα
δεκνζηεχνπλ
κηα
εμακεληαία αλαθνξά

Οδεγία 82/148 ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία Να ηξνπνπνηήζεη
79/279 ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ φξσλ γηα ηελ Οδεγίεο
79/279
εηζαγσγή θηλεηψλ αμηψλ ζε ρξεκαηηζηήξην 80/390.
αμηψλ, θαη ηελ Οδεγία
80/390 γηα ηνλ
ζπληνληζκφ ησλ απαηηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ θαηάξηηζε , ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηάδνζε
ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ πνπ πξέπεη λα
δεκνζηεχεηαη γηα ηελ εηζαγσγή θηλεηψλ αμηψλ
ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ

ηηο
θαη

Ο.J.L062/22 (5/3/1982)

1986/12/8

1986/12/8

1987/6/22

Οδεγία 86/635 πνπ αθνξά ζηηο εηήζηεο θαη Να ελαξκνλίζεη ηνλ ηχπν
ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη θαη ην πεξηερφκελν ησλ
άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ
εηήζησλ
ινγαξηαζκψλ
φισλ
ησλ
Ο.J.L372/1 (31/12/1986)
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ηδξπκάησλ κέζα ζηελ
Κνηλφηεηα.
Oδεγία 86/635/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο
Γεθεκβξίνπ
1986 γηα
ηνπο
εηήζηνπο
ινγαξηαζκνχο
θαη
ηνπο
ελνπνηεκέλνπο
ινγαξηαζκνχο ησλ ηξαπεδψλ θαη ινηπψλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ

Oδεγία γηα ηνπο εηήζηνπο
ινγαξηαζκνχο θαη ηνπο
ελνπνηεκέλνπο
ινγαξηαζκνχο
ησλ
ηξαπεδψλ θαη ινηπψλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ

Οδεγία 87/345 ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία Να ηξνπνπνηήζεη
80/390 γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ απαηηήζεσλ Οδεγία 80/390.
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε , ηνλ έιεγρν
θαη ηελ δηάδνζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ πνπ
πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη γηα ηελ εηζαγσγή
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θηλεηψλ αμηψλ ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ
Ο.J.L185/81 (4/7/1987)
1988/12/12

Οδεγία 88/627 πνπ αθνξά ζηελ πιεξνθφξεζε
πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη φηαλ κηα Να πιεξνθνξήζεη ηνπο
ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζε εηαηξεία εηζεγκέλε επελδπηέο
ησλ
ζην ρξεκαηηζηήξην εμαγνξάζηεθε ή ζα δηαηεζεί ζεκαληηθψλ ζπκκεηνρψλ
ησλ
Κνηλνηηθψλ
Ο.J.L185/81 (4/7/1987)
εηαηξεηψλ γηα ηηο αιιαγέο
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζπκκεηνρέο.

1989/2/13

Οδεγία 89/117 πνπ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο
ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ θαη ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ηδξπκάησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε έλα
Κξάηνο Μέινο αιιά πνπ έρνπλ ηα θεληξηθά
ηνπο γξαθεία εθηφο απηνχ ηνπ Κξάηνπο
Μέινπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε Οδεγία είλαη ζρεηηθή
κε ηελ δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Ο.J.L044/40 (16/2/1989)

1989/4/17

1989/4/17

Οδεγία 89/299 πνπ αθνξά ζηα ίδηα θεθάιαηα Να ζεζπίζνπλ θνηλνχο
ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Δλνπνηήζεθε ζηελ βαζηθνχο θαλφλεο ζηα
Οδεγία 2000/12)
ίδηα θεθάιαηα φισλ ησλ
πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ
πνπ
έρνπλ
ηελ
εμνπζηνδφηεζε
λα
Ο.J.L124/16 (5/5/1989)
αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο
ζηελ Δ.Δ.
Οδεγία
89/298
ε νπνία ζπληνλίδεη ηα
απαηηνχκελα γηα ηελ θαηάξηηζε , ηνλ έιεγρν θαη
ηελ δηάδνζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ πνπ
πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη , θηλεηέο αμίεο
πξνζθέξνληαη ζην θνηλφ ( ‗POD‘)
Ο.J.L124/8 ( 5/5/1989 )

1989/11/13

Να
αθαηξέζεη
ηελ
αλάγθε,
γηα
ηα
ππνθαηαζηήκαηα
ησλ
μέλσλ ηξαπεδψλ θαη
άιισλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ ηα
θεληξηθά γξαθεία ηνπο ζε
άιιν Κξάηνο Μέινο ή ζε
ρψξα φρη κέινο ηεο Δ.Δ.,
λα
δεκνζηεχνπλ
μερσξηζηά ηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο.

Να
εθαξκνζηεί
ε
Κνηλνηηθή
πνιηηηθή
ζρεηηθά
κε
ηελ
πιεξνθφξεζε
ησλ
θηλεηψλ
αμηψλ
πνπ
πξνζθέξνληαη ζην θνηλφ
γηα πξψηε θνξά ζε έλα
Κξάηνο Μέινο.

Οδεγία
89/592 ε νπνία ζπληνλίδεη ηνπο Να
εκπνδίζεη
θαλνληζκνχο ησλ εκπηζηεπηηθψλ ζπλαιιαγψλ
εκπηζηεπηηθέο
ζπλαιιαγέο
θαη
λα
δηαζθαιίζεη φηη φινη νη
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Ο.J.L334/30 ( 18/11/1989 )
Οδεγία 89/646 πνπ αθνξά ζηνλ ζπληνληζκφ
ησλ
λνκνζεηηθψλ,
θαλνληζηηθψλ
θαη
δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε
ηελ
αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηξνπνπνηεί ηελ
Οδεγία 77/780 (‗2ε Σξαπεδηθή Οδεγία’)
1989/12/15

(Δλνπνηήζεθε ζηελ Οδεγία 2000/12)

Ο.J.L386/1 (30/12/1989)

1989/12/18

1990/4/23

επελδπηέο
ζπλαιιάζζνληαη
ηζφηηκε βάζε

ζα
ζε

Να
επηηεπρζεί
ε
νπζηαζηηθή ελαξκφληζε
πνπ είλαη αλαγθαία θαη
επαξθήο γηα ηελ ακνηβαία
αλαγλψξηζε ησλ αδεηψλ
θαη ησλ ζπζηεκάησλ
πξνιεπηηθήο
επνπηείαο
ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή
ε
ρνξήγεζε
εληαίαο
άδεηαο
αλαγλσξηζκέλεο ζε φιε
ηελ Κνηλφηεηα θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ
ειέγρνπ
ηεο
ρψξαο
θαηαγσγήο

Οδεγία 89/647 πνπ αθνξά ζηνλ ζπληειεζηή Να
ζπκβάιεη
ζηελ
θεξεγγπφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ελαξκφληζε
ηεο
(‗Οδεγία Φεξεγγπόηεηαο΄)
πξνιεπηηθήο
επνπηείαο
θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ
(Δλνπνηήζεθε ζηελ Οδεγία 2000/12)
πξνηχπσλ θεξεγγπφηεηαο
ζηελ
Δπξσπατθή
Κνηλφηεηα
,πξνζηαηεχνληαο
έηζη
Ο.J.L386/14 ( 30/9/1989)
ηφζν ηνπο θαηαζέηεο φζν
θαη
ηνπο
επελδπηέο,δηαηεξψληαο
επίζεο ηελ ηξαπεδηθή
ζηαζεξφηεηα.
Οδεγία 90/211 ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία Να ηξνπνπνηήζεη
80/390 ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε Οδεγία 80/390.
ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ ηεο δεκφζηαο
πξνζθνξάο θηλεηψλ αμηψλ,φπσο θαη ηα
αληίζηνηρα ησλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην.

ηελ

Ο.J.L112/24 ( 3/5/1990 )

1992/3/15

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 93/6 πνπ αθνξά ζηελ Να επηηχρεη ηελ ηζφηεηα
θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ επελδπηηθψλ ηεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ
εηαηξεηψλ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
ησλ
πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ
θαη
ησλ
(‗’Οδεγία Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο’’)
επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ κε
ηελ ελαξκφληζε ησλ
θεθαιαηαθψλ
απαηηήζεσλ.
Δπηπιένλ
Ο.J.L141/1 (11/6/1993)
εηζάγεη
έλα
ζεζκηθφ
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πιαίζην γηα ηελ κέηξεζε
ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο
ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη
νη επελδπηηθέο εηαηξείεο.

1992/4/06

1992/12/21

Οδεγία 92/30 πνπ αθνξά ζηελ επνπηεία ησλ Να
εληζρχζεη
ηελ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε κηα ελνπνηεκέλε επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ
βάζε. (Δλνπνηήζεθε ζηελ Οδεγία 2000/12)
ηδξπκάησλ,
ηδηαίηεξα
απηψλ πνπ αλήθνπλ ζε
Ο.J.L110/52 ( 28/4/1992)
κηα νκάδα.
Οδεγία 92/121 πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν θαη Να
ελαξκνλίζεη
ζηελ παξαθνινχζεζε κεγάιεο έθζεζεο ησλ αλαγθαίνπο
θαλφλεο
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
επνπηείαο, λα εκπνδίζεη
ηελ
λφζεπζε
ηνπ
(Δλνπνηήζεθε ζηελ Οδεγία 2000/12)
αληαγσληζκνχ.
Ο.J.L029/1( 5/2/1993)

1993/5/10

1993/5/10

1994/5/30

Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 93/22 πνπ αθνξά ζηηο Με
ζηφρν
ηελ
επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο απειεπζέξσζε
ηεο
αζθάιεηαο (Οδεγία επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ) πξφζβαζεο
ζηε
ζπκκεηνρή
ζην
ρξεκαηηζηήξην θαη ηηο
αγνξέο θεθαιαίσλ ζην
Ο.J.L141/27 (11/6/1993)
θξάηνο κέινο ππνδνρήο
γηα επελδπηηθέο εηαηξείεο
,νη νπνίεο έρνπλ ηελ
εμνπζηνδφηεζε
λα
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο
ζην
θξάηνο
κέινο
θαηαγσγήο
Οδεγία 93/22/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Οδεγία ,ζρεηηθά κε ηηο
Μαΐνπ 1993 ζρεηηθά κε ηηο επελδπηηθέο επελδπηηθέο
ππεξεζίεο
ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ
ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ
αμηψλ
ΔΔ L 141, 11.6.1993
Οδεγία 94/19 πνπ αθνξά ζε ζπζηήκαηα Να πξνζηαηεχζεη ζε φιε
εγγχεζεο θαηαζέζεσλ
ηελ
επηθξάηεηα
ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπο
θαηαζέηεο φισλ ησλ
πηζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη
Ο.J.L135/5 (31/5/1994)
λα
πξνζηαηεχζεη ηελ
ζηαζεξφηεηα
ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο .
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1994/5/30

Οδεγία 94/18 ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία Να ηξνπνπνηήζεη
80/390 ε νπνία ζπληνλίδεη ηα απαηηνχκελα γηα Οδεγία 80/390.
ηελ θαηάξηηζε , ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηάδνζε
ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ πνπ πξέπεη λα
δεκνζηεχεηαη

ηελ

Ο.J.L135/1 ( 31/5/1994 )

1995/6/29

Οδεγία 95/26 πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε
νδεγηψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ ηνκέα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ
ελίζρπζε ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο (‗BCCI
Οδεγία‘)
Ο.J.L168/7 (18/7/1995)

Οδεγία 96/10 πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο
Οδεγίαο 89/647 φζνλ αθνξά ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπκςεθηζκνχ απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο (‗Οδεγία πκςεθηζκνχ ‘)
1996/3/21
Ο.J.L085/17 (3/4/1996)

Να αληηκεησπίζεη ζέκαηα
πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ζηελνχο δεζκνχο κεηαμχ
Δπξσπατθψλ εηαηξεηψλ
θαη άιισλ αηφκσλ πνπ
κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ
επνπηεία
νκίισλ
εηαηξεηψλ
ζε
κηα
ελνπνηεκέλε βάζε.
Να
επηηξέπεη
ηνλ
ζπκςεθηζκφ
ζε
αμηνιφγεζε
ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζην
ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην
ησλ
πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ

1997/3/03

Οδεγία 97/9 πνπ αθνξά ζηα επελδπηηθά- Να πξνζηαηεχζεη ηνπο
ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα
επελδπηέο
κεηά
ηελ
απνηπρία ηεο επηρείξεζεο
Ο.J.L084/2 (6/3/1997)
επελδχζεσλ

1998/5/19

Οδεγία 98/26 πνπ αθνξά ζην ακεηάθιεην ηνπ Να
κεηψζεη
ηνλ
δηαθαλνληζκνχ ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ζπζηεκηθφ θίλδπλν πνπ
ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ αμηνγξάθσλ.
ππάξρεη ζηα ζπζηήκαηα
πιεξσκψλ
θαη
(Οδεγία ηνπ ακεηάθιεηνπ ηνπ δηαθαλνληζκνχ) δηαθαλνληζκνχ
αμηνγξάθσλ
θαη
λα
ειαρηζηνπνηήζεη
ηελ
αλαζηάησζε
πνπ
Ο.J.L166/45 (11/6/1998)
πξνθαιείηαη απφ ηελ
έιιεηςε θεξεγγπφηεηαο
ελφο ζπκκεηέρνληα ζε έλα
ηέηνην ζχζηεκα.

1998/6/22

Οδεγία 98/31 πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε Να επεθηαζεί ε έλλνηα
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ηεο Οδεγίαο 93/6 ζρεηηθή κε ηελ θεθαιαηαθή ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ
επάξθεηα ησλ επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ζέζεηο ζε
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.(‗CAD II Οδεγία‘)
βαζηθά εκπνξεχκαηα.

Ο.J.L204/13 (21/7/1998)

Να επηηξαπεί ε ρξήζε
εζσηεξηθνχ
κνληέινπ
ζηελ
εθηίκεζε
ηνπ
θηλδχλνπ ηεο αγνξάο ζην
ραξηνθπιάθην
ζπλαιιαγψλ
ησλ
πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ
θαη ησλ επελδπηηθψλ
εηαηξεηψλ.

Οδεγία 98/33 πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε:
ηνπ Άξζξνπ 12 ηεο Οδεγίαο 77/780 πνπ αθνξά
ζηελ αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ,ησλ Άξζξσλ 2,5,6,7,8
ησλ παξαξηεκάησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηεο Οδεγίαο
89/647
ζρεηηθά
κε
ηνλ
ζπληειεζηή
θεξεγγπφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη
1998/7/22

2000/3/20

Να
ξπζκίζεη
ηη
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο
ζρεηηθά
κε
ηελ
εθθαζάξηζε
εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ
ζπλαιιαγψλ
ζε
παξάγσγα, θαη ζρεηηθά κε
ην πηζησηηθφ θίλδπλν
ην Άξζξν 2 ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο πεξηζηαηηθψλ
ησλ
ηνπ πκβνπιίνπ 93/6 πνπ αθνξά ζηελ εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ
θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ επελδπηηθψλ ζπλαιιαγψλ
ζε
εηαηξεηψλ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ .
παξάγσγα, επίζεο λα
επεθηείλεη
ηελ
δηαζεζηκφηεηα
ηνπ
ζπκβηβαζκνχ
ζηελ
Ο.J.L204/29 (21/7/1998)
εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ πνπ ππάξρεη ζε
απηέο ηηο ζπλαιιαγέο.
Οδεγία 2000/12 πνπ αθνξά ζηελ αλάιεςε θαη Δλνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ
άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ 73/183,7 7/780, 89/299,
ηδξπκάησλ
89/646, 89/647, 92/30 θαη
92/121.
Ο.J.L126/1 (26/5/2000)

2000/9/18

Οδεγία 2000/28 πνπ ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία
2000/12 EC πνπ αθνξά ζηελ αλάιεςε θαη
άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ

Σξνπνπνηεί ηελ Οδεγία
2000/12 EC, ζρεηηθά κε
ην
ηδξχκαηα
ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο.

Ο.J.L275/37 (27/10/2000)

2000/9/18

Οδεγία 2000/46 πνπ αθνξά ζηελ αλάιεςε θαη
άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο
ηεο πξνιεπηηθήο
επνπηείαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηδξπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο.
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ
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ρξήκαηνο, θαη λα ηνπο
ελζσκαηψζεη ζην γεληθφ
Κνηλνηηθφ πιαίζην γηα
ηελ
ξχζκηζε
ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ

Ο.J.L275/39 (27/10/2000)

2000/10/17

2000/11/07

Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο
Οθησβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε
ξπζκίζεσλ γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
κνλάδσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ
ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ. 2000/642/ΓΔΤ.

Θέζπηζε ξπζκίζεσλ γηα
ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ
κνλάδσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ ησλ θξαηψλ
κειψλ φζνλ αθνξά ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ

Οδεγία 2000/64 πνπ ηξνπνπνηεί ηηο Οδεγίεο
ηνπ πκβνπιίνπ 85/611/EEC, 92/49/ EEC,
92/96/ EEC, 9 2/96/ EEC, 93/22/EEC, νη νπνίεο
αθνξνχλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε
ηξίηεο ρψξεο.

Να δηεπθνιχλεη
ηελ
αληαιιαγή επνπηηθψλ θαη
ξπζκηζηηθψλ
πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ
αξκφδησλ αξρψλ ησλ
θξαηψλ κειψλ θαη ησλ
αξκφδησλ αξρψλ ηξίησλ
ρσξψλ.

Ο.J.L290/27 (17/11/2000)
Οδεγία
2001/24
αλαδηνξγάλσζε
θαη
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.

πνπ αθνξά
εθθαζάξηζε

2001/4/04
Ο.J.L125/15 (5/5/2001)

2001/5/07

ζηελ Να ελαξκνλίζεη ηνπο
ησλ λφκνπο
θαη
λα
δεκηνπξγήζεη
έλα
ακνηβαίν
θαζεζηψο
αλαγλψξηζεο ζρεηηθά κε
ηηο
δηαδηθαζίεο
θεξεγγπφηεηαο
ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.

Οδεγία 2001/34 γηα ηελ εηζαγσγή θηλεηψλ
αμηψλ ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ θαη ηελ
πιεξνθφξεζε πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη γηα
ηηο ζπγθεθξηκέλεο αμίεο.

Να ελνπνηήζεη ηα θείκελα
ησλ Οδεγηψλ 79/279,
80/390,
82/121
θαη
88/627

Ζ Οδεγία 2001/34 πηνζεηήζεθε ζηηο 7/5/2001
ζηελ ζπλάληεζε ηνπ ECOFIN

2001/12/04

2001/12/31

Οδεγία
97/2001/ΔΚ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 4εο
Γεθεκβξίνπ 2001, γηα ηελ πξφιεςε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
Καηάινγνο

ησλ

πηζησηηθψλ

Οδεγία γηα ηελ πξφιεςε
ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο
γηα
ηε
λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ
απφ
παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο.

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ
ηδξπκάησλ άξζξνπ 11 ηεο νδεγίαο
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ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο νδεγίαο 2000/12/ΔΚ
ηνπ
2000/12/ΔΚ (πηνζεηήζεθε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Δπξσπατθνχ
2001)
—
Δηθνζηή
έθδνζε Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, (2000/3/20),
Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. C 307 ηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε
10/12/2002
θαη ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ε
Δπηηξνπή νθείιεη λα
θαηαξηίδεη
θαη
λα
δεκνζηεχεη
θαηάινγν
φισλ ησλ εγθεθξηκέλσλ
πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ
ζηα θξάηε κέιε.

2002/9/23

2002/12/16

Οδεγία
2002/65/ΔΚ
ηνπ
Δπξσπατθνχ Ζ
παξνχζα
νδεγία
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
θαιχπηεη
φιεο
ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο εκπνξία ππεξεζίεο
πνπ
είλαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δπλαηφλ λα παξαζρεζνχλ
θαηαλαισηέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ εμ απνζηάζεσο. Χζηφζν,
90/619/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 97/7/ΔΚ θαη νξηζκέλεο
98/27/ΔΚ
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο δηέπνληαη απφ
εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο
θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο
Ο.J.L271/ (9-10-2002)
πνπ εμαθνινπζνχλ λα
εθαξκφδνληαη
ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο.
Οδεγία
2002/87/ΔΚ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο
Γεθεκβξίνπ
2002
ζρεηηθά
κε
ηε
ζπκπιεξσκαηηθή
επνπηεία
πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ, αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
νκίινπ εηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ
73/239/ΔΟΚ,
79/267/ΔΟΚ,
92/49/ΔΟΚ,
92/96/ΔΟΚ 93/6/ΔΟΚ θαη 93/22/ΔΟΚ θαη ησλ
νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ 98/78/ΔΚ θαη 2000/12/ΔΚ
ΔΔ L 35 ( 11.2.2003 )
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Ζ
παξνχζα
νδεγία
ζεζπίδεη θαλφλεο ζρεηηθά
κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή
επνπηεία
ησλ
ξπζκηδφκελσλ νληνηήησλ
πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα
ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 6 ηεο νδεγίαο
73/239/ΔΟΚ, ην άξζξν 6
ηεο νδεγίαο 79/267/ΔΟΚ,
ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1
ηεο νδεγίαο 93/22/ΔΟΚ ή
ην άξζξν 4 ηεο νδεγίαο
2000/12/ΔΚ θαη νη νπνίεο
αλήθνπλ
ζε
ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν
εηεξνγελψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Σξνπνπνηεί επίζεο ηνπο
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ζρεηηθνχο
ηνκεαθνχο
θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα
ηηο νληφηεηεο νη νπνίεο
ξπζκίδνληαη
απφ
ηηο
πξναλαθεξφκελεο
νδεγίεο.

Οδεγία 2003/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 3εο
Ηνπλίνπ 2003, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ
επνπηεία ησλ ηδξπκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ
παξνρψλ
ΔΔ L 235 ηεο 23.9.2003

2003/6/03

2003/6/03

Οδεγία
2003/41/ΔΚ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 3εο
Ηνπλίνπ 2003, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ
επνπηεία ησλ ηδξπκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ
παξνρψλ
ΔΔ L 235 ηεο 23.9.2003,

2003/11/4

Οδεγία
2003/71/ΔΚ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 4εο
Ννεκβξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ην ελεκεξσηηθφ
δειηίν πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη θαηά ηε
δεκφζηα πξνζθνξά θηλεηψλ αμηψλ ή ηελ
εηζαγσγή ηνπο πξνο δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/34/ΔΚ
ΔΔ L 345 ηεο 31.12.2003

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

Ζ
παξνχζα
νδεγία
εθαξκφδεηαη
ζηα
ηδξχκαηα επαγγεικαηηθψλ
ζπληαμηνδνηηθψλ
παξνρψλ. Αλ, βάζεη ηεο
ηζρχνπζαο
εζληθήο
λνκνζεζίαο, ηα ηδξχκαηα
επαγγεικαηηθψλ
ζπληαμηνδνηηθψλ
παξνρψλ δελ δηαζέηνπλ
λνκηθή πξνζσπηθφηεηα,
ηα
θξάηε
κέιε
εθαξκφδνπλ ηελ νδεγία
είηε ζηα ηδξχκαηα απηά
είηε, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο παξαγξάθνπ 2, ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο
θνξείο
πνπ
ηα
δηαρεηξίδνληαη
θαη
ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ
ηνπο.
Ζ
παξνχζα
νδεγία
ζεζπίδεη θαλφλεο γηα ηελ
αλάιεςε θαη άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ
ησλ
ηδξπκάησλ
επαγγεικαηηθψλ
ζπληαμηνδνηηθψλ
παξνρψλ.

Oδεγία ζρεηηθά κε ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν πνπ
πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη
θαηά
ηε
δεκφζηα
πξνζθνξά θηλεηψλ αμηψλ
ή ηελ εηζαγσγή ηνπο πξνο
δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο
2001/34/ΔΚ
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2003/12/01

Καηεπζπληήξηα γξακκή ηεο Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 1εο Γεθεκβξίνπ 2003
πνπ ηξνπνπνηεί ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή
ΔΚΣ/2000/7 ζρεηηθά κε ηα κέζα θαη ηηο
δηαδηθαζίεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ
Δπξσζπζηήκαηνο
(ΔΚΣ/2003/16)
Δπίζεκε Δθεκεξίδα
08/03/2004

2003/12/01

αξηζ.

L

069

Oδεγία πνπ ηξνπνπνηεί
ηελ
θαηεπζπληήξηα
γξακκή
ΔΚΣ/2000/7
ζρεηηθά κε ηα κέζα θαη
ηηο
δηαδηθαζίεο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο
ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο

ηεο

Καηεπζπληήξηα γξακκή ηεο Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 1εο Γεθεκβξίνπ 2003
πνπ ηξνπνπνηεί ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή
ΔΚΣ/2000/7 ζρεηηθά κε ηα κέζα θαη ηηο
δηαδηθαζίεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ
Δπξσζπζηήκαηνο (ΔΚΣ/2003/16)

Αξρέο, κέζα, δηαδηθαζίεο
θαη θξηηήξηα εθαξκνγήο
ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο
ηνπ
Δπξσζπζηήκαηνο

ΔΔ L 69 ηεο 8.3.2004

2004/4/06

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 707/2004 ηεο
Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Απξηιίνπ 2004, πνπ
ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.
1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ
δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζχκθσλα κε
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ
θαη
ηνπ
πκβνπιίνπ
ΔΔ L 111 ηεο 17.4.2004

2004/4/21

Οδεγία
2004/39/ΔΚ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, (MiFID)
ηεο 21εο Οδεγία Απξηιίνπ 2004, γηα ηηο αγνξέο
ρξεκαηνπηζησηηθψλ
κέζσλ,
γηα
ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 85/611/ΔΟΚ θαη
93/6/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο
2000/12/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 93/22/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ΔΔ L 145 ηεο 30.4.2004

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

Καλνληζκφο ηξνπνπνηεί
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ)
αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ
πηνζέηεζε
νξηζκέλσλ
δηεζλψλ
ινγηζηηθψλ
πξνηχπσλ ζχκθσλα κε
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ)
αξηζ. 1606/2002 ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ

Ζ παξνχζα νδεγία
εθαξκφδεηαη
ζηηο
επηρεηξήζεηο
επελδχζεσλ θαη ζηηο
ξπζκηδφκελεο αγνξέο.
Οη αθφινπζεο δηαηάμεηο
εθαξκφδνληαη επίζεο
ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα
πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα
ιεηηνπξγίαο βάζεη ηεο
νδεγίαο 2000/12/ΔΚ,
φηαλ ηα ελ ιφγσ
ηδξχκαηα
παξέρνπλ/αζθνχλ κία ή
πιείνλεο
επελδπηηθέο
ππεξεζίεο/δξαζηεξηφηε
ηεο
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2004/4/30

Γηνξζσηηθφ ζηελ νδεγία 2004/39/ΔΚ ηνπ Γηνξζσηηθφ ζηελ νδεγία
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ
θαη
ηνπ 2004/39/ΔΚ
πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, γηα ηηο
αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 85/611/ΔΟΚ θαη
93/6/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο
2000/12/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 93/22/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ (MiFID)
(ΔΔ L 145 ηεο 30.4.2004)
ΔΔ L 45 ηεο 16.2.2005
ΔΚΣ/2005/16 Καηεπζπληήξηα γξακκή ηεο
Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο
Σξάπεδαο,
ηεο
30ήο Γεθεκβξίνπ 2005 , ζρεηηθά κε ην
Γηεπξσπατθφ Απηνκαηνπνηεκέλν χζηεκα
Σαρείαο Μεηαθνξάο Κεθαιαίσλ ζε πλερή
Υξφλν ( TARGET )

2005/12/30
ΔΔ L 18 ηεο 23.1.2006

2006/6/14

Οδεγία
2006/48/EK
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε
ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ

Σν
Γηεπξσπατθφ
Απηνκαηνπνηεκέλν
χζηεκα
Σαρείαο
Μεηαθνξάο Κεθαιαίσλ ζε
πλερή Υξφλν είλαη έλα
ζχζηεκα δηαθαλνληζκνχ
ζε ζπλερή ρξφλν γηα ην
επξψ. Απνηειείηαη απφ ηα
εζληθά
ΓΥ,
ην
κεραληζκφ πιεξσκψλ ηεο
ΔΚΣ θαη ην κεραληζκφ
δηαζχλδεζεο. Σα ΓΥ
κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κε
ην ΣARGET κέζσ ηνπ
κεραληζκνχ δηαζχλδεζεο ή
βάζεη δηκεξνχο ζχλδεζεο.
Οδεγία ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε
δξαζηεξηφηεηαο
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ

Ο.J L 177 ( 30.6.2006)

2006/6/14

Οδεγία
2006/49/ΔΚ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ,γηα ηελ
επάξθεηα
ησλ
ηδίσλ
θεθαιαίσλ
ησλ
επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ (αλαδηαηχπσζε)

Οδεγία γηα ηελ επάξθεηα
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ
θαη
ησλ
πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ

Ο.J L 177 ( 30.6.2006)

2006/6/14

Οδεγία 2006/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 78/660/EΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ πεξί ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

Oδεγία
2006/46/ΔΚ
ππνρξεψλεη
ηνπο
ρξεκαηνπηζησηηθνχο
νξγαληζκνχο πνπ είλαη
237

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ

εηαηξεηψλ νξηζκέλσλ κνξθψλ, ηεο νδεγίαο
83/349/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ηεο νδεγίαο
86/635/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνπο
εηήζηνπο θαη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο
ησλ ηξαπεδψλ θαη ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ θαη ηεο νδεγίαο 91/674/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηνπο εηήζηνπο θαη ηνπο
ελνπνηεκέλνπο
ινγαξηαζκνχο
ησλ
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (Κείκελν πνπ
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ)

εηζεγκέλνη
ζε
ξπζκηδφκελεο αγνξέο λα
νξίδνπλ έλαλ θψδηθα
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
ζηνλ νπνίν ζα ππάγνληαη,
θαζψο θαη λα δειψλνπλ
ηα κέξε ηνπ θψδηθα
απηνχ απφ ηα νπνία
απνθιίλνπλ
θαη
ηελ
αηηηνιφγεζε απηήο ηεο
απφθιηζεο.

ΔΔ L 224 ηεο 16.8.2006

2006/8/10

Οδεγία 2006/73/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο
Απγνχζηνπ 2006 , γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
νδεγίαο 2004/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ
αθνξά ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο θαη ηνπο
φξνπο
ιεηηνπξγίαο
ησλ
επηρεηξήζεσλ
επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηνπο νξηζκνχο πνπ
ηζρχνπλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ελ ιφγσ
νδεγίαο
(Κείκελν
πνπ
παξνπζηάδεη
ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ)
ΔΔ L 241 ηεο 2.9.2006
2007/601/ΔΚ: Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηεο 24εο Ηνπιίνπ 2007 ,
ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ TARGET2-EKT (ΔΚΣ/2007/7)
ΔΔ L 237 ηεο 8.9.2007

2007/7/24

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
νδεγίαο 2004/39/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά
ηηο
νξγαλσηηθέο
απαηηήζεηο
θαη
ηνπο
φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ
επελδχζεσλ, θαζψο θαη
ηνπο
νξηζκνχο
πνπ
ηζρχνπλ γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο
Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ
αξρηθνχ
Γηεπξσπατθνχ
Απηνκαηνπνηεκέλνπ
πζηήκαηνο
Σαρείαο
Μεηαθνξάο Κεθαιαίσλ
ζε
πλερή
Υξφλν
(ζχζηεκα TARGET) απφ
ην
TARGET2,
ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ
νπνίνπ είλαη κία εληαία
ηερληθή
πιαηθφξκα
απνθαινχκελε
"εληαία
θνηλή
πιαηθφξκα"
(ΔΚΠ). Σν TARGET2 ζα
εμαθνινπζήζεη
λα
εμππεξεηεί ηνπο ίδηνπο
βαζηθνχο ζθνπνχο κε ην
TARGET,
παξέρνληαο
έλαλ
εχξσζην
θαη
απνηειεζκαηηθφ
κεραληζκφ
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δηαθαλνληζκνχ
πιεξσκψλ ζε επξψ, ε
ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζα
βαζίδεηαη ζηελ ΔΚT

2007/8/01

2008/4/23

(2007/830/ΔΚ) Καηεπζπληήξηα γξακκή ηεο
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηεο
1εο Απγνχζηνπ 2007 , ζρεηηθά κε ηε
λνκηζκαηηθή ζηαηηζηηθή θαη ηε ζηαηηζηηθή
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αγνξψλ
(ΔΚΣ/2007/9)
Δ. Δ. αξηζ. L 341 ηεο 27/12/2007

ρεηηθά
κε
ηε
λνκηζκαηηθή ζηαηηζηηθή
θαη
ηε
ζηαηηζηηθή
ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ θαη αγνξψλ

Οδεγία
2008/48/ΔΚ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο
Απξηιίνπ
2008,
γηα
ηηο
ζπκβάζεηο
θαηαλαισηηθήο πίζηεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 87/102/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

Οδεγία γηα ηηο ζπκβάζεηο
θαηαλαισηηθήο
πίζηεο
θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 87/102/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ

(ΔΔ L 133 ηεο 22.5.2008)
2008/596/ΔΚ Καηεπζπληήξηα γξακκή
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

2008/6/20

2008/10/23

ηεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε
ησλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ
δηαζεζίκσλ
ηεο
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ Δπξσπατθήο Κεληξηθήο
δηαζεζίκσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο απφ ηηο εζληθέο
Σξάπεδαο απφ ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ηα
θαη ηα λνκηθά έγγξαθα γηα πξάμεηο πνπ λνκηθά
έγγξαθα
γηα
αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ δηαζέζηκα (ΔΚΣ/2008/5)
πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα
ελ ιφγσ δηαζέζηκα
ΔΔ L 192 ηε19.7.2008..............................
Καηεπζπληήξηα γξακκή (ΔΚΣ/2008/13) ηεο
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηεο 23εο
Οθησβξίνπ 2008 , πνπ ηξνπνπνηεί ηελ
θαηεπζπληήξηα γξακκή ΔΚΣ/2000/7 ζρεηηθά κε
ηα κέζα θαη ηηο δηαδηθαζίεο λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο
ΔΔ L 36 ηεο 5.2.2009

2008/12/19

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 25/2009 ηεο
Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο
Σξάπεδαο,
ηεο
19εο Γεθεκβξίνπ 2008 , ζρεηηθά κε ηε
ινγηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα ησλ
λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
(αλαδηαηχπσζε) (ΔΚΣ/2008/32)

ηξνπνπνίεζε
ηεο
θαηεπζπληήξηαο γξακκήο
ΔΚΣ/2000/7 ζρεηηθά κε
ηα
κέζα
θαη
ηηο
δηαδηθαζίεο λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο
ηνπ
Δπξσζπζηήκαηνο

ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή
θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα ησλ
λνκηζκαηηθψλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ

ΔΔ L 15 ηεο 20.1.2009
2008/12/19

Καλνληζκφο

(ΔΚ)

αξηζ.

24/2009
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Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο
Σξάπεδαο,
ηεο
19εο Γεθεκβξίνπ 2008 , ζρεηηθά κε ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ
ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εηαηξεηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ
νη νπνίεο κεηέρνπλ ζε ζπλαιιαγέο ηηηινπνίεζεο
(ΔΚΣ/2008/30)

θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα ησλ
λνκηζκαηηθψλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ

ΔΔ L 15 ηεο 20.1.2009

2009/1/20

Καηεπζπληήξηα
γξακκή
(ΔΚΣ/2009/1)ηεο
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηεο 20ήο
Ηαλνπαξίνπ 2009 , γηα ηξνπνπνίεζε ηεο
θαηεπζπληήξηαο γξακκήο ΔΚΣ/2000/7 ζρεηηθά
κε ηα κέζα θαη ηηο δηαδηθαζίεο λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο
ΔΔ L 36 ηεο 5.2.2009,

2009/3/19

ηξνπνπνίεζε
ηεο
θαηεπζπληήξηαο γξακκήο
ΔΚΣ/2000/7 ζρεηηθά κε
ηα
κέζα
θαη
ηηο
δηαδηθαζίεο λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο
ηνπ
Δπξσζπζηήκαηνο

2009/338/ΔΚ: Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο ζχζηαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηεο 19εο Μαξηίνπ 2009 , γηα
ην
πξφγξακκα
ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ γηα ην TARGET2-Securities
πξφγξακκα TARGET2-Securities (TARGET2Securities Programme Board) (ΔΚΣ/2009/6)
ΔΔ L 102 ηεο 22.4.2009

2009/7/13

Οδεγία
2009/65/ΔΚ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο
Ηνπιίνπ 2009 , γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ
δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο νξγαληζκνχο
ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο
(ΟΔΚΑ)
(Κείκελν
πνπ
παξνπζηάδεη
ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ)

Σα θξάηε κέιε ππάγνπλ
ζηελ παξνχζα νδεγία
ηνπο
εγθαηεζηεκέλνπο
ζην
έδαθφο
ηνπο
νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ
επελδχζεσλ ζε θηλεηέο
αμίεο (εθεμήο "ΟΔΚΑ").

ΔΔ L 302 ηεο 17.11.2009

2009/10/06

2009/768/ΔΚ: Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, (6εο Οθησβξίνπ 2009) ,
γηα ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ΔΚΣ/2007/7
ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
Target2 — EKT (ΔΚΣ/2009/22)

Tξνπνπνίεζε
ηεο
απφθαζεο ΔΚΣ/2007/7
ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
Target2 — EKT

2009/11/20

Οδεγία
2002/65/ΔΚ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο
επηεκβξίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ εμ
απνζηάζεσο εκπνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

Ζ ελ ιφγσ έθζεζε
πεξηιακβάλεη
ζπκπεξάζκαηα
απφ
κειέηεο, αλαιχζεηο θαη
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ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ αλάδξαζε φζνλ αθνξά
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 90/619/ΔΟΚ ηνπ ηελ
θαηάζηαζε
ηεο
πκβνπιίνπ, 97/7/ΔΚ θαη 98/27/ΔΚ
αγνξάο
ζηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηεο νδεγίαο
ΔΔ L 271 ηεο 9.10.2002
γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
θαηαλαισηψλ.

2009/11/25

Οδεγία 2009/138/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο
Ννεκβξίνπ 2009 , ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε
θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ αζθάιηζεο
θαη
αληαζθάιηζεο
(Φεξεγγπφηεηα
II)
(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ
ΔΟΥ)

Oδεγία Φεξεγγπφηεηα II∙
νδεγία γηα ηηο «εθ ηνπ
λφκνπ
θεθαιαηαθέο
62
απαηηήζεηο»

ΔΔ L 335 ηεο 17.12.2009

2010/11/24

Οδεγία
2010/78/ΔΔ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
24εο Ννεκβξίνπ 2010 , γηα ηξνπνπνίεζε ησλ
νδεγηψλ 1998/26/ΔΚ, 2002/87/ΔΚ, 2003/6/ΔΚ,
2003/41/ΔΚ,
2003/71/ΔΚ,
2004/39/ΔΚ,
2004/109/ΔΚ,
2005/60/ΔΚ,
2006/48/ΔΚ,
2006/49/ΔΚ, θαη 2009/65/ΔΚ φζνλ αθνξά ηηο
εμνπζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο Αξρήο
(Δπξσπατθήο
Αξρήο
Σξαπεδψλ),
ηεο
Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο Αξρήο (Δπξσπατθήο
Αξρήο Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ
πληάμεσλ) θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο
Αξρήο (Δπξσπατθήο Αξρήο Κηλεηψλ Αμηψλ
θαη Αγνξψλ)
ΔΔ L 331 ηεο 15.12.2010

2010/12/13

Oδεγία 2010/794/ΔΔ: Καηεπζπληήξηα
γξακκή ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο, ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2010 ,

Σξνπνπνίεζε
ησλ
νδεγηψλ
1998/26/ΔΚ,
2002/87/ΔΚ, 2003/6/ΔΚ,
2003/41/ΔΚ, 2003/71/ΔΚ,
2004/39/ΔΚ,
2004/109/ΔΚ,
2005/60/ΔΚ, 2006/48/ΔΚ,
2006/49/ΔΚ,
θαη
2009/65/ΔΚ φζνλ αθνξά
ηηο
εμνπζίεο
ηεο
Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο
Αξρήο
(Δπξσπατθήο
Αξρήο Σξαπεδψλ), ηεο
Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο
Αξρήο
(Δπξσπατθήο
Αξρήο Αζθαιίζεσλ θαη
Δπαγγεικαηηθψλ
πληάμεσλ)
θαη
ηεο
Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο
Αξρήο
(Δπξσπατθήο
Αξρήο Κηλεηψλ Αμηψλ
θαη Αγνξψλ)
πνπ
ηξνπνπνηεί
ηελ
θαηεπζπληήξηα
γξακκή

62

Committee of European Banking Supervisors, Guidelines on the Application of the Supervisory
Review Process under Pillar 2 (CP03 revised), 25 Ηαλνπαξίνπ 2006, http://www.cebs.org/getdoc/00ec6db3-bb41-467c-acb9-8e271f617675/GL03.aspx; CEBS High Level Principles
for Risk Management, 16 Φεβξνπαξίνπ 2010,
http://www.c-ebs.org/Publications/Standards-Guidelines/
Management.aspx

CEBS-High-Level-Principles-for-Risk-
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πνπ ηξνπνπνηεί ηελ θαηεπζπληήξηα
γξακκή ΔΚΣ/2000/7 ζρεηηθά κε ηα
κέζα θαη ηηο δηαδηθαζίεο λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο
ηνπ
Δπξσζπζηήκαηνο
(ΔΚΣ/2010/30)

ΔΚΣ/2000/7 ζρεηηθά κε
ηα
κέζα
θαη
ηηο
δηαδηθαζίεο λνκηζκαηηθήο
πνιηηηθήο
ηνπ
Δπξσζπζηήκαηνο

ΔΔ L 336 ηεο 21.12.2010

2011/1/11

Oδεγία 2011/68/ΔΔ: Καηεπζπληήξηα γξακκή
ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζρεηηθά
κε ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηε ινγηζηηθή
παξαθνινχζεζε
θαη
ηελ
ππνβνιή
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ζην επξσπατθφ
ζχζηεκα θεληξηθψλ ηξαπεδψλ (ΔΚΣ/2010/20)
Ο.J L 35 ( 9.2.2011)

2011/5/28

Γεκνζίεπζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 6 ηεο νδεγίαο 2001/24/EK ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
γηα ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ
πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ
Δ. Δ. αξηζ. C 159 ηεο 28/05/2011

2011/6/08

Οδεγία
2011/61/ΔΔ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε
ηνπο δηαρεηξηζηέο νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
νδεγηψλ 2003/41/ΔΚ θαη 2009/65/ΔΚ θαη ησλ
θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1060/2009 θαη (ΔΔ)
αξηζ. 1095/2010 Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη
ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ

Ο.J.L 174 (21/7/2011)

30/6/2011

Γηνξζσηηθφ ζηελ νδεγία 2010/78/ΔΔ
(24.11.2010) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηξνπνπνίεζε ησλ
νδεγηψλ 1998/26/ΔΚ, 2002/87/ΔΚ,
2003/6/ΔΚ, 2003/41/ΔΚ, 2003/71/ΔΚ,
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ζρεηηθά κε ην λνκηθφ
πιαίζην γηα ηε ινγηζηηθή
παξαθνινχζεζε θαη ηελ
ππνβνιή
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
εθζέζεσλ ζην επξσπατθφ
ζχζηεκα
θεληξηθψλ
ηξαπεδψλ

Γεκνζίεπζε
θαη
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 6 ηεο νδεγίαο
2001/24/EK
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ
γηα
ηελ
εμπγίαλζε
θαη
ηελ
εθθαζάξηζε
ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
Ζ
παξνχζα
νδεγία
θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο
ρνξήγεζεο
αδείαο,
δηαξθνχο ιεηηνπξγίαο θαη
δηαθάλεηαο
ησλ
δηαρεηξηζηψλ νξγαληζκψλ
ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ (ΓΟΔΔ) πνπ
δηαρεηξίδνληαη
θαη/ή
πξνσζνχλ
εκπνξηθά
ηέηνηνπο
νξγαληζκνχο
ελαιιαθηηθψλ
επελδχζεσλ (ΟΔΔ) ζηελ
Έλσζε.

Γηνξζσηηθφ ζηελ νδεγία
2010/78/ΔΔ
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ
242
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2004/39/ΔΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ,
2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όςον
αφορά τισ εξουςίεσ τησ Ευρωπαϊκθσ Εποπτικθσ
Αρχθσ (Ευρωπαϊκθσ Αρχθσ Τραπεζών), τησ
Ευρωπαϊκθσ Εποπτικθσ Αρχθσ (Ευρωπαϊκθσ
Αρχθσ Αςφαλίςεων και Επαγγελματικών
Συντάξεων) και τησ Ευρωπαϊκθσ Εποπτικθσ
Αρχθσ (Ευρωπαϊκθσ Αρχθσ Κινητών Αξιών και
Αγορών) (EE L 331/15/12/2010 )

Ο.J.L 170 ( 30/6/2011)
Παξνπζίαζε κε ζρφιηα ησλ ξπζκηδφκελσλ
αγνξψλ θαη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο νδεγίαο
MiFID (Οδεγία 2004/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ)
E.E. 2011/C 209/13

2011/7/15

ηνλ
ζπλεκκέλν
θαηάινγν επηζεκαίλεηαη ε
νλνκαζία ησλ επηκέξνπο
αγνξψλ γηα ηηο νπνίεο νη
αξκφδηεο εζληθέο αξρέο
έρνπλ
δερζεί
φηη
αληαπνθξίλνληαη
ζηνλ
νξηζκφ
ηεο
"ξπζκηδφκελεο αγνξάο".
Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη
ε νληφηεηα πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλε κε ηε
δηαρείξηζε ησλ ππφςε
αγνξψλ, θαζψο θαη ε
αξρή πνπ θέξεη ηελ
επζχλε γηα ηε ζέζπηζε ή
ηελ έγθξηζε ησλ θαλφλσλ
ιεηηνπξγίαο ηεο εθάζηνηε
αγνξάο.

Σν άξζξν 47 ηεο νδεγίαο γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ νξίδεη επίζεο φηη ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ηνλ θαηάινγν ησλ ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ ζηηο
ηζηνζειίδεο ηεο θαη ηνλ ελεκεξψλεη ηαθηηθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, επηπιένλ ηεο εηήζηαο δεκνζίεπζεο θαηαιφγνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα, ζα
ηεξεί ελεκεξσκέλε εθδνρή ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηεο ηφπν
(http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm). Ο θαηάινγνο απηφο ζα
επηθαηξνπνηείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ θνηλνπνηνχλ
νη εζληθέο αξρέο. Απηέο νη ηειεπηαίεο θαινχληαη λα εμαθνινπζήζνπλ λα ελεκεξψλνπλ
ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε θάζε πξνζζήθε ή δηαγξαθή ε νπνία επέξρεηαη ζηνλ θαηάινγν
ησλ ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο
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Παξάξηεκα ΗI : Πίλαθεο (πξσηνγελώλ) ζηνηρείσλ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ
ππνδείγκαηνο
ΠΗΝΑΚΑ ΗI.1 : CAB -ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΡΔΥΟΤΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ Ω % ΣΟΤ Α.Δ.Π.ΔΣΖΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΕΣΟ/ΧΩΡΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΣΑΛΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΙΛΕΙΟ

1990

3

-3.5

0.4

-1.5

-3.8

1991

-1.3

-3.6

0.3

-2

-1.8

1992

-1.1

-3.6

0.3

-2.4

-2.1

1993

-0.9

-1.1

0.4

0.9

-1.9

1994

-1.4

-1.3

0.5

1.2

-1

1995

-1.2

-0.3

0.7

2.2

-1.2

1996

-0.6

-0.2

1.3

3.1

-0.8

1997

-0.5

-0.1

2.7

2.8

-0.1

1998

-0.7

-1.2

2.8

1.8

-0.4

1999

-1.3

-2.9

3.1

1

-2.3

2000

-1.7

-4

1.5

-0.2

-2.6

2001

0

-3.9

1.8

0.3

-2.1

2002

2

-3.3

1.2

-0.4

-1.7

2003

1.9

-3.5

0.7

-0.8

-1.6

2004

4.7

-5.2

0.5

-0.3

-2.1

2005

5.1

-7.4

-0.5

-0.9

-2.6

2006

6.3

-9

-0.6

-1.5

-3.4

2007

7.5

-10

-1

-1.3

-2.5

2008

6.3

-9.6

-5.2

-2.9

-1.4

2009

5.6

-5.2

-1.5

-2

-1.5

2010

5.7

-4.6

-1.7

-3.5

-3.3

Πεγή: EUROSTAT,2012
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ΠΗΝΑΚΑ ΗI 2 : DEF - EΛΛΔΗΜΜΑ Ω % ΣΟΤ Α.Δ.Π.-ΔΣΖΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΕΣΟ/ΧΩΡΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΣΑΛΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΙΛΕΙΟ

1990

-1.8

-5.8

-5.2

-7.5

-5.6

1991

-1.9

-6.1

-4.9

-8.1

-5.8

1992

-2.1

-6.2

-5.1

-8.5

-6.1

1993

-2.2

-6.5

-5.2

-8.9

-6.5

1994

-2.3

-6.8

-5.5

-9.1

-6.8

1995

-9.5

-7.2

-5.5

-7.4

-5.9

1996

-3.4

-5.5

-4.0

-7.0

-4.3

1997

-2.8

-4.0

-3.3

-2.7

-2.2

1998

-2.3

-3.0

-2.6

-2.7

-0.1

1999

-1.6

-1.2

-1.8

-1.9

0.9

2000

1.1

-0.9

-1.5

-0.8

3.6

2001

-3.1

-0.5

-1.5

-3.1

0.5

2002

-3.8

-0.2

-3.1

-3.1

-2.1

2003

-4.2

-0.3

-4.1

-3.6

-3.4

2004

-3.8

-0.1

-3.6

-3.5

-3.5

2005

-3.3

1.3

-2.9

-4.4

-3.4

2006

-1.6

2.4

-2.3

-3.4

-2.7

2007

0.2

1.9

-2.7

-1.6

-2.7

2008

-0.1

-4.5

-3.3

-2.7

-5.0

2009

-3.2

-11.2

-7.5

-5.4

-11.5

2010

-4.3

-9.3

-7.1

-4.6

-10.2

Πεγή: EUROSTAT,2012
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ΠΗΝΑΚΑ ΗI 3 : ΝΔΣ – ΚΑΘΑΡΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΣΟΗΥΔΗΑ

Ω % ΣΟΤ Α.Δ.Π.-ΔΣΖΗΑ

ΕΣΟ/ΧΩΡΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΣΑΛΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΙΛΕΙΟ

1990

33.3

-280.8

27.1

86.2

-288.1

1991

76.1

-294.9

4.5

99.7

-152.8

1992

-88.0

-255.6

85.2

61.4

-124.1

1993

-27.1

-81.3

81.6

494.2

-15.1

1994

54.9

22.6

251.4

578.9

118.8

1995

242.6

43.8

389.5

693.4

179.4

1996

215.1

102.8

286.9

867.0

109.8

1997

370.0

141.0

589.4

806.1

261.2

1998

496.0

25.2

729.8

678.1

-3.6

1999

324.0

-188.5

614.0

467.7

-186.5

2000

284.1

-422.0

474.7

271.4

-351.0

2001

578.5

-365.1

443.3

348.5

-449.7

2002

1,084.9

-316.1

477.0

266.0

-697.0

2003

1,037.0

-407.9

269.7

212.7

-527.9

2004

1,406.7

-744.9

251.2

256.4

-689.3

2005

1,402.0

-1,086.7

-1.7

-26.2

-759.7

2006

1,599.4

-1,348.0

-63.8

-96.5

-712.4

2007

2,306.4

-1,523.7

-148.0

106.5

-700.3

2008

2,100.9

-1,294.7

-441.6

-49.0

-584.9

2009

1,207.3

-334.8

-693.0

-270.8

-564.5

2010

1,713.6

-375.0

-706.4

-335.1

-538.3

Πεγή:EUROSTAT,2012
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ΠΗΝΑΚΑ ΗI 4: ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ
ΠΟΑ Δ ΔΚΑΣΟΜ. EURO (ΑΠΟ 1.1.1999) / ΔΚΑΣΟΜ. ECU (ΔΩ 31.12.1998)
GEO/TIME
Germany
(including
former GDR
from 1991)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.347.083,8 1.463.561,9 1.595.789,7 1.713.939,3 1.811.190,1 1.929.474,2 1.920.451,9 1.904.279,1 1.946.465,4 2.000.200,0 2.047.500,0 2.101.900,0 2.132.200,0 2.147.500,0 2.195.700,0 2.224.400,0 2.313.900,0 2.428.500,0 2.473.800,0 2.374.500,0 2.496.200,0

Spain

401.685,8

France

979.820,2 1.007.616,5 1.061.257,4 1.107.322,3 1.153.827,8 1.202.507,8 1.239.183,5 1.254.699,7 1.312.730,0 1.367.004,7 1.439.603,4 1.495.553,6 1.542.928,3 1.587.902,6 1.655.571,6 1.718.047,2 1.798.115,5 1.886.792,1 1.933.195,0 1.885.763,0 1.937.261,0

Italy

895.949,2

971.520,3

982.507,5

876.932,6

891.770,4

865.498,5

997.469,9 1.058.143,8 1.093.914,3 1.133.998,1 1.198.291,9 1.255.737,8 1.301.873,0 1.341.850,1 1.397.728,3 1.436.379,5 1.493.031,3 1.554.198,9 1.575.143,9 1.519.695,1 1.553.166,2

United Kingdom804.192,7

860.758,4

851.035,4

847.231,1

902.908,6

895.096,5

968.774,1 1.207.035,6 1.304.958,4 1.410.980,1 1.600.206,7 1.639.953,7 1.699.344,8 1.642.503,5 1.768.014,9 1.846.607,2 1.955.549,9 2.063.475,8 1.809.578,3 1.573.465,1 1.709.606,7

443.715,2

463.262,9

425.936,0

425.089,1

456.494,7

490.476,2

505.437,8

536.917,2

579.942,0

629.907,0

Πεγή: EUROSTAT,2012
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680.397,0

729.258,0

783.082,0

841.294,0

909.298,0

985.547,0 1.053.161,0 1.087.788,0 1.048.060,0 1.048.883,0

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΗI 5: ΤΝΟΛΗΚΖ (ΚΡΑΣΗΚΖ) ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ
ΠΟΑ Δ ΔΚΑΣΟΜ. EURO (ΑΠΟ 1.1.1999) / ΔΚΑΣΟΜ. ECU (ΔΩ 31.12.1998)

GEO/TIME 1990
Germany
(including
former
GDR from
1991)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.024.824,5 1.117.260,6 1.227.424,0 1.331.113,4 1.398.362,3 1.487.005,1 1.493.374,1 1.473.511,3 1.494.468,7 1.546.640,0 1.584.610,0 1.632.570,0 1.650.960,0 1.679.960,0 1.697.810,0 1.724.280,0 1.764.230,0 1.790.770,0 1.841.540,0 1.866.850,0 1.920.760,0

Spain

308.722,5

343.718,9

366.107,3

338.570,5

334.479,7

356.523,3

France

776.060,6

801.450,7

850.724,8

903.181,3

934.054,5

969.361,4 1.008.080,0 1.007.416,6 1.041.104,7 1.080.734,0 1.138.911,4 1.186.090,3 1.232.539,6 1.280.559,9 1.330.731,6 1.385.833,0 1.441.776,0 1.501.588,0 1.549.583,0 1.562.873,0 1.606.243,0

Italy

692.072,7

753.986,2

770.225,3

681.947,5

691.743,6

659.028,7

757.845,7

810.768,7

United
Kingdom

656.723,6

715.686,7

717.301,2

714.771,3

752.180,9

738.268,9

802.226,5

991.385,9 1.073.847,8 1.176.201,5 1.346.710,3 1.390.301,8 1.453.391,2 1.403.770,3 1.513.831,7 1.585.566,0 1.665.545,0 1.740.687,4 1.541.403,8 1.374.005,0 1.488.130,7

381.398,8

389.542,0

412.180,6

843.254,2

444.982,0

883.383,6

484.003,0

937.326,2

Πεγή: EUROSTAT, 2012
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518.208,0

550.490,0

587.055,0

636.786,0

688.625,0

743.272,0

797.713,0

834.371,0

816.007,0

832.616,0

978.205,5 1.012.142,6 1.054.399,5 1.094.457,9 1.137.144,5 1.179.638,1 1.214.368,1 1.247.413,0 1.241.278,0 1.268.885,4

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΗI 6: ΔΠΔΝΓΤΔΗ
ΠΟΑ Δ ΔΚΑΣΟΜ. EURO (ΑΠΟ 1.1.1999) / ΔΚΑΣΟΜ. ECU (ΔΩ 31.12.1998)

GEO/TIME

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Germany
(including
former GDR
from 1991)

319.622,4 340.235,7 375.432,7 385.017,7 408.366,4 422.689,0 409.481,3 400.420,3 411.293,5 426.980,0 439.550,0 421.740,0 391.800,0 381.950,0 381.790,0 384.450,0 417.820,0 447.880,0 459.530,0 408.650,0 435.260,0

Spain

103.865,1 111.459,2 107.124,3

France

202.184,3 205.905,8 205.537,7 199.337,7 204.916,0 210.041,6 214.026,8 212.078,5 227.882,9 249.333,4 271.953,3 282.432,5 281.088,5 290.656,5 309.190,8 332.318,9 360.376,1 394.621,6 411.879,0 367.485,0 376.721,0

Italy

198.990,4 211.876,2 208.797,1 166.901,9 167.120,0 167.051,2 190.339,2 201.525,0 212.073,5 224.000,8 245.518,7 257.682,0 274.571,1 275.257,6 288.429,0 300.765,5 319.061,9 333.532,7 330.649,4 294.680,2 304.498,6

United
Kingdom

163.937,5 153.831,9 140.870,4 133.331,6 143.862,2 146.435,4 160.170,1 200.438,1 231.319,0 245.705,4 274.128,8 276.183,1 287.225,5 270.109,4 295.334,9 306.652,5 333.042,4 365.350,6 303.964,7 234.233,5 254.862,2

90.546,9

89.723,9

98.249,4 105.022,0 110.323,1 123.739,4 142.462,0 162.806,0 176.967,0 191.715,0 213.020,0 236.051,0 267.444,0 301.263,0 323.216,0 312.046,0 247.396,0 233.515,0

Πεγή: EUROSTAT,2012
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ΠΗΝΑΚΑ ΗI 7: ΠΛΖΘΤΜΟ 1.1.2012
GEO/TIME

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Germany
(including
former
GDR)

79.112.831 79.753.227 80.274.564 80.974.632 81.338.093 81.538.603 81.817.499 82.012.162 82.057.379 82.037.011 82.163.475 82.259.540 82.440.309 82.536.680 82.531.671 82.500.849 82.437.995 82.314.906 82.217.837 82.002.356 81.802.257

Spain

38.826.297 38.874.573 39.003.524 39.131.966 39.246.833 39.343.100 39.430.933 39.525.438 39.639.388 39.802.827 40.049.708 40.476.723 40.964.244 41.663.702 42.345.342 43.038.035 43.758.250 44.474.631 45.283.259 45.828.172 45.989.016

France

58.049.812 58.313.439 58.604.851 58.885.929 59.104.320 59.315.139 59.522.297 59.726.386 59.934.884 60.158.533 60.545.022 60.979.315 61.424.036 61.864.088 62.292.241 62.772.870 63.229.635 63.645.065 64.007.193 64.350.226 64.694.497

Italy

56.694.360 56.744.119 56.772.923 56.821.250 56.842.392 56.844.408 56.844.197 56.876.364 56.904.379 56.909.109 56.923.524 56.960.692 56.993.742 57.321.070 57.888.245 58.462.375 58.751.711 59.131.287 59.619.290 60.045.068 60.340.328

United
Kingdom

57.156.972 57.338.199 57.511.594 57.649.210 57.788.017 57.943.472 58.094.587 58.239.312 58.394.596 58.579.685 58.785.246 58.999.781 59.216.138 59.435.480 59.697.037 60.038.695 60.409.918 60.781.346 61.191.951 61.595.091 62.026.962

Πεγή: EUROSTAT,2012
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Παξάξηεκα ΗIΗ : Πίλαθεο εθηππώζεσλ από ην EVIEWS-7

Panel unit root test: Summary
Series: CAB
Date: 10/21/12 Time: 15:28
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

5

95

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*

1.06195

0.8559

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

0.98526

0.8378

5

95

ADF - Fisher Chi-square

5.86992

0.8261

5

95

PP - Fisher Chi-square

8.08930

0.6201

5

100

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
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Panel unit root test: Summary
Series: CAB
Date: 10/21/12 Time: 16:16
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*
Breitung t-stat

-0.13683

0.4456

5

95

0.47365

0.6821

5

90

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

0.05149

0.5205

5

95

ADF - Fisher Chi-square

8.65254

0.5654

5

95

PP - Fisher Chi-square

15.0052

0.1319

5

100

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
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Level-def
Panel unit root test: Summary
Series: DEF
Date: 10/21/12 Time: 23:57
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

5

95

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*

-0.80506

0.2104

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

-1.46816

0.0710

5

95

ADF - Fisher Chi-square

15.4619

0.1161

5

95

PP - Fisher Chi-square

11.2795

0.3362

5

100

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
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Panel unit root test: Summary
Series: DEF
Date: 10/21/12 Time: 23:59
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*
Breitung t-stat

1.55114

0.9396

5

95

-0.65233

0.2571

5

90

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

0.08794

0.5350

5

95

ADF - Fisher Chi-square

10.8023

0.3731

5

95

PP - Fisher Chi-square

4.95990

0.8938

5

100

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
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Panel unit root test: Summary
Series: D(DEF)
Date: 10/21/12 Time: 23:46
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

5

90

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*

-4.93982

0.0000

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

-3.83021

0.0001

5

90

ADF - Fisher Chi-square

33.9109

0.0002

5

90

PP - Fisher Chi-square

45.6995

0.0000

5

95

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
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Panel unit root test: Summary
Series: DEF
Date: 10/21/12 Time: 23:43
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

5

95

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*

-0.80506

0.2104

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

-1.46816

0.0710

5

95

ADF - Fisher Chi-square

15.4619

0.1161

5

95

PP - Fisher Chi-square

11.2795

0.3362

5

100

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
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Panel unit root test: Summary
Series: DEF
Date: 10/21/12 Time: 23:45
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*
Breitung t-stat

1.55114

0.9396

5

95

-0.65233

0.2571

5

90

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

0.08794

0.5350

5

95

ADF - Fisher Chi-square

10.8023

0.3731

5

95

PP - Fisher Chi-square

4.95990

0.8938

5

100

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

LEVEL
Panel unit root test: Summary
Series: NET
Date: 10/22/12 Time: 00:02
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test
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CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

5

95

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*

0.61767

0.7316

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

1.51614

0.9353

5

95

ADF - Fisher Chi-square

3.53600

0.9659

5

95

PP - Fisher Chi-square

2.44074

0.9917

5

100

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Panel unit root test: Summary
Series: NET
Date: 10/22/12 Time: 00:03
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*
Breitung t-stat

-0.92566

0.1773

5

95

1.28334

0.9003

5

90

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

-0.00709

0.4972

5

95

ADF - Fisher Chi-square

10.8169

0.3720

5

95

PP - Fisher Chi-square

5.48701

0.8564

5

100
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** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

1

ST

Panel unit root test: Summary
Series: D(NET)
Date: 10/22/12 Time: 00:04
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

5

90

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*

-3.68530

0.0001

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

-3.51019

0.0002

5

90

ADF - Fisher Chi-square

31.5641

0.0005

5

90

PP - Fisher Chi-square

48.9443

0.0000

5

95

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
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Panel unit root test: Summary
Series: D(NET)
Date: 10/22/12 Time: 00:05
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*

-3.75422

0.0001

5

90

Breitung t-stat

-3.51650

0.0002

5

85

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

-3.55901

0.0002

5

90

ADF - Fisher Chi-square

31.6438

0.0005

5

90

PP - Fisher Chi-square

56.3220

0.0000

5

95

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Level
Panel unit root test: Summary
Series: DEF
Date: 10/21/12 Time: 23:43
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test
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CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

5

95

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*

-0.80506

0.2104

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

-1.46816

0.0710

5

95

ADF - Fisher Chi-square

15.4619

0.1161

5

95

PP - Fisher Chi-square

11.2795

0.3362

5

100

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Panel unit root test: Summary
Series: DEF
Date: 10/21/12 Time: 23:45
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*
Breitung t-stat

1.55114

0.9396

5

95

-0.65233

0.2571

5

90

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

0.08794

0.5350

5

95

ADF - Fisher Chi-square

10.8023

0.3731

5

95

PP - Fisher Chi-square

4.95990

0.8938

5

100
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** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

st

1 differ
Panel unit root test: Summary
Series: D(CAB)
Date: 10/21/12 Time: 23:38
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

5

90

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*

-0.23810

0.4059

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

-2.35507

0.0093

5

90

ADF - Fisher Chi-square

21.8177

0.0161

5

90

PP - Fisher Chi-square

51.7353

0.0000

5

95

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
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Panel unit root test: Summary
Series: D(CAB)
Date: 10/21/12 Time: 23:41
Sample: 1990 2010
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test

CrossMethod

Statistic

Prob.**

sections

Obs

Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*
Breitung t-stat

0.25002

0.5987

5

90

-1.94450

0.0259

5

85

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat

-1.57690

0.0574

5

90

ADF - Fisher Chi-square

17.1649

0.0708

5

90

PP - Fisher Chi-square

42.0394

0.0000

5

95

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Pedroni Residual Cointegration Test
Series: CAB DEF NET
Date: 11/05/12 Time: 16:22
Sample: 1990 2010
Included observations: 105
Cross-sections included: 5
Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: No deterministic trend
User-specified lag length: 1
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Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)
Weighted
Statistic

Prob.

Statistic

Prob.

1.305107

0.0959

1.199977

0.1151

Panel rho-Statistic

-1.816034

0.0347

-1.397036

0.0812

Panel PP-Statistic

-4.876752

0.0000

-3.667504

0.0001

Panel ADF-Statistic

-0.792511

0.2140

-1.482933

0.0690

Panel v-Statistic

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)

Statistic

Prob.

Group rho-Statistic

-0.413005

0.3398

Group PP-Statistic

-4.304452

0.0000

Group ADF-Statistic

-0.961150

0.1682

Cross section specific results

Phillips-Peron results (non-parametric)

Cross ID

AR(1)

Variance

1

0.239

0.853999

2

0.407

3

HAC

Bandwidth

Obs

1.076712

1.00

20

0.231049

0.250234

2.00

20

0.404

0.187892

0.203641

2.00

20

4

0.025

0.270745

0.129922

6.00

20

5

0.206

0.372885

0.178121

7.00

20
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Augmented Dickey-Fuller results (parametric)

Cross ID

AR(1)

Variance

Lag

Max lag

Obs

1

0.576

0.725114

1

--

19

2

0.508

0.237168

1

--

19

3

0.447

0.196365

1

--

19

4

-0.339

0.233087

1

--

19

5

0.074

0.330077

1

--

19

Pedroni Residual Cointegration Test
Series: CAB DEF NET
Date: 11/05/12 Time: 16:28
Sample: 1990 2010
Included observations: 105
Cross-sections included: 5
Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: Deterministic intercept and trend
User-specified lag length: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)
Weighted
Statistic

Prob.

Statistic

Prob.

Panel v-Statistic

-0.195982

0.5777

-0.139511

0.5555

Panel rho-Statistic

-0.592205

0.2769

-0.230202

0.4090

Panel PP-Statistic

-4.739206

0.0000

-3.439755

0.0003

Panel ADF-Statistic

-0.268197

0.3943

-0.997353

0.1593
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Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)

Statistic

Prob.

Group rho-Statistic

0.719850

0.7642

Group PP-Statistic

-4.126159

0.0000

Group ADF-Statistic

-0.750099

0.2266

Cross section specific results

Phillips-Peron results (non-parametric)

Cross ID

AR(1)

Variance

1

0.168

1.005172

2

0.364

3

HAC

Bandwidth

Obs

1.005172

0.00

20

0.206889

0.215764

2.00

20

0.406

0.187799

0.203686

2.00

20

4

-0.142

0.204650

0.061541

9.00

20

5

0.048

0.393021

0.168763

6.00

20

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)

Cross ID

AR(1)

Variance

Lag

Max lag

Obs

1

0.399

0.921995

1

--

19

2

0.431

0.208957

1

--

19

3

0.449

0.196335

1

--

19

4

-0.570

0.180299

1

--

19

5

-0.252

0.315642

1

--

19

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή : Γεκήηνγινπ Αξγπξώ

266

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
Pedroni Residual Cointegration Test
Series: CAB DEF NET
Date: 11/05/12 Time: 16:28
Sample: 1990 2010
Included observations: 105
Cross-sections included: 5
Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: Deterministic intercept and trend
User-specified lag length: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)
Weighted
Statistic

Prob.

Statistic

Prob.

Panel v-Statistic

-0.195982

0.5777

-0.139511

0.5555

Panel rho-Statistic

-0.592205

0.2769

-0.230202

0.4090

Panel PP-Statistic

-4.739206

0.0000

-3.439755

0.0003

Panel ADF-Statistic

-0.268197

0.3943

-0.997353

0.1593

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)

Statistic

Prob.

Group rho-Statistic

0.719850

0.7642

Group PP-Statistic

-4.126159

0.0000

Group ADF-Statistic

-0.750099

0.2266
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Cross section specific results

Phillips-Peron results (non-parametric)

Cross ID

AR(1)

Variance

1

0.168

1.005172

2

0.364

3

HAC

Bandwidth

Obs

1.005172

0.00

20

0.206889

0.215764

2.00

20

0.406

0.187799

0.203686

2.00

20

4

-0.142

0.204650

0.061541

9.00

20

5

0.048

0.393021

0.168763

6.00

20

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)
Cross ID

AR(1)

Variance

Lag

Max lag

Obs

1

0.399

0.921995

1

--

19

2

0.431

0.208957

1

--

19

3

0.449

0.196335

1

--

19

4

-0.570

0.180299

1

--

19

5

-0.252

0.315642

1

--

19

Kao Residual Cointegration Test
Series: CAB DEF NET
Date: 11/05/12 Time: 16:32
Sample: 1990 2010
Included observations: 105
Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: No deterministic trend
User-specified lag length: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
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ADF

t-Statistic

Prob.

-2.089023

0.0184

Residual variance

0.719294

HAC variance

0.544080

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESID)
Method: Least Squares
Date: 11/05/12 Time: 16:32
Sample (adjusted): 1992 2010
Included observations: 95 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RESID(-1)

-0.322060

0.088792

-3.627133

0.0005

D(RESID(-1))

-0.088080

0.090576

-0.972445

0.3334

R-squared

0.178329

Mean dependent var

0.018389

Adjusted R-squared

0.169494

S.D. dependent var

0.762473

S.E. of regression

0.694857

Akaike info criterion

2.130608

Sum squared resid

44.90290

Schwarz criterion

2.184374

Hannan-Quinn criter.

2.152333

Log likelihood
Durbin-Watson stat

-99.20388
1.945103
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Johansen Fisher
Panel
Cointegration
Test
Series: CAB DEF NET
Date: 11/05/12 Time: 16:46
Sample: 1990 2010
Included observations: 105
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)
Lags interval (in first differences): 1 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue)

Hypothesized

Fisher Stat.*

Fisher Stat.*

No. of CE(s)

(from trace test)

Prob.

(from max-eigen test)

Prob.

None

37.02

0.0001

30.12

0.0008

At most 1

16.79

0.0790

13.25

0.2100

At most 2

9.567

0.4792

9.567

0.4792

* Probabilities
are computed
using asymptotic
Chi-square
distribution.

Individual cross section results

Trace Test
Cross Section

Statistics

Max-Eign Test
Prob.**

Statistics

Prob.**

Hypothesis of no cointegration
1

45.3054

0.0283

31.2894

0.0086

2

39.2987

0.1099

23.0015

0.1129

3

33.0981

0.3315

18.7522

0.3223

4

59.2300

0.0006

24.5844

0.0722

5

47.6908

0.0155

30.1013

0.0128

Hypothesis of at most 1 cointegration relationship
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1

14.0160

0.6563

9.9960

0.6193

2

16.2972

0.4689

10.1308

0.6048

3

14.3459

0.6290

10.8251

0.5314

4

34.6456

0.0031

22.3676

0.0179

5

17.5894

0.3722

12.4762

0.3721

Hypothesis of at most 2 cointegration relationship
1

4.0200

0.7392

4.0200

0.7392

2

6.1664

0.4394

6.1664

0.4394

3

3.5207

0.8097

3.5207

0.8097

4

12.2780

0.0548

12.2780

0.0548

5

5.1132

0.5802

5.1132

0.5802

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Johansen
Fisher Panel
Cointegration
Test
Series: CAB DEF NET
Date: 11/05/12 Time: 16:41
Sample: 1990 2010
Included observations: 105
Trend assumption: Linear deterministic trend
Lags interval (in first differences): 1 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue)

Hypothesized

Fisher Stat.*

Fisher Stat.*

No. of CE(s)

(from trace test)

Prob.

(from max-eigen test)

Prob.

None

37.29

0.0001

24.74

0.0059

At most 1

20.70

0.0233

12.71

0.2401

At most 2

25.50

0.0045

25.50

0.0045
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* Probabilities
are computed
using asymptotic
Chi-square
distribution.

Individual cross section results

Trace Test
Cross Section

Statistics

Max-Eign Test
Prob.**

Statistics

Prob.**

Hypothesis of no cointegration
1

22.9583

0.2481

14.7841

0.3043

2

18.7119

0.5138

11.0359

0.6438

3

19.8628

0.4322

14.3835

0.3344

4

45.6799

0.0004

24.5334

0.0159

5

45.2956

0.0004

28.3492

0.0041

Hypothesis of at most 1 cointegration relationship
1

8.1742

0.4470

7.9719

0.3816

2

7.6761

0.5007

6.1807

0.5901

3

5.4793

0.7560

3.6610

0.8933

4

21.1465

0.0063

13.1565

0.0743

5

16.9465

0.0300

11.8563

0.1162

Hypothesis of at most 2 cointegration relationship
1

0.2023

0.6528

0.2023

0.6528

2

1.4954

0.2214

1.4954

0.2214

3

1.8183

0.1775

1.8183

0.1775

4

7.9901

0.0047

7.9901

0.0047

5

5.0902

0.0241

5.0902

0.0241

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Pairwise Granger Causality Tests
Date: 11/08/12 Time: 20:12
Sample: 1990 2010
Lags: 2

Null Hypothesis:

DEF does not Granger Cause CAB

Obs

F-Statistic

Prob.

95

1.91925

0.1527

2.10632

0.1276

3.04777

0.0524

4.33889

0.0159

1.92762

0.1515

2.73972

0.0700

CAB does not Granger Cause DEF

NET does not Granger Cause CAB

95

CAB does not Granger Cause NET

NET does not Granger Cause DEF

95

DEF does not Granger Cause NET

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 11/08/12 Time: 20:14
Sample: 1990 2010
Lags: 1

Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.

DEF does not Granger Cause CAB

100

6.68229

0.0112

6.34234

0.0134

12.4251

0.0006

0.16168

0.6885

6.26713

0.0140

7.18548

0.0086

CAB does not Granger Cause DEF

NET does not Granger Cause CAB

100

CAB does not Granger Cause NET

NET does not Granger Cause DEF
DEF does not Granger Cause NET

100
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Pairwise Granger Causality Tests
Date: 11/08/12 Time: 20:24
Sample: 1990 2010
Lags: 2

Null Hypothesis:

DEF does not Granger Cause CAB

Obs

F-Statistic

Prob.

95

1.91925

0.1527

2.10632

0.1276

3.04777

0.0524

4.33889

0.0159

1.92762

0.1515

2.73972

0.0700

Obs

F-Statistic

Prob.

95

1.92762

0.1515

2.73972

0.0700

2.10632

0.1276

1.91925

0.1527

4.33889

0.0159

3.04777

0.0524

CAB does not Granger Cause DEF

NET does not Granger Cause CAB

95

CAB does not Granger Cause NET

NET does not Granger Cause DEF

95

DEF does not Granger Cause NET

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 11/08/12 Time: 20:31
Sample: 1990 2010
Lags: 2

Null Hypothesis:

NET does not Granger Cause DEF
DEF does not Granger Cause NET

CAB does not Granger Cause DEF

95

DEF does not Granger Cause CAB

CAB does not Granger Cause NET
NET does not Granger Cause CAB

95
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D-C-N
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 11/08/12 Time: 20:37
Sample: 1990 2010
Lags: 2

Null Hypothesis:

CAB does not Granger Cause DEF

Obs

F-Statistic

Prob.

95

2.10632

0.1276

1.91925

0.1527

1.92762

0.1515

2.73972

0.0700

3.04777

0.0524

4.33889

0.0159

DEF does not Granger Cause CAB

NET does not Granger Cause DEF

95

DEF does not Granger Cause NET

NET does not Granger Cause CAB
CAB does not Granger Cause NET

95
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΑ
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