
 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

Διπλωματική Εργασία 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

 

του 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Νούλας Αθανάσιος 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

στη 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 



i 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει τίτλο "Χρηματοοικονομική Μόχλευση και 

κίνδυνοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων" και εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2014-2015 υπό την επίβλεψη του κ. Νούλα Αθανάσιου, καθηγητή του 

ΠΑΜΑΚ Θεσσαλονίκης, στον οποίο και οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες για την 

συνεχή καθοδήγησή του.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, Νικόλαο και Αικατερίνη, 

τον αδερφό της μητέρας μου, Ιωάννη  καθώς και τους φίλους μου που με στήριξαν 

σε αυτήν την επίπονη προσπάθεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοοικονομική μόχλευση 

επιδρά στον κίνδυνο των τραπεζών, ενώ παράλληλα μελετά τις συνθήκες βάσει των 

οποίων μεταβάλλεται ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης σε δύο επίπεδα: το 

πρώτο αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες αντλούν δανειακά κεφάλαια 

προκειμένου να δώσουν νέα δάνεια στην αγορά, ενώ το δεύτερο αφορά στις 

παραμέτρους μεταβολής των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών. 

Στα πλαίσια της ανάλυσης εξετάζεται το ζήτημα της προσφοράς χρήματος, 

αλλά και των προβλημάτων που συνδέονται με την χορήγηση και την άντληση 

δανειακών κεφαλαίων από τις τράπεζες. Επίσης, αναλύονται οι παράμετροι της 

μεταβολής της χρηματοοικονομικής μόχλευσης των τραπεζών και οι επιπτώσεις που 

έχει η μεταβολή στην συνολική οικονομία. 
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ABSTRACT 

 

This study examines the way in which the financial leverage affects the risk of banks, 

while considering the conditions under which the financial leverage ratio is changing 

under two levels: the first concerns the way in which banks raise borrowed funds to 

give new loans in the market, while the second is about the change in the 

parameters of the level of bank's equity. 

As part of the analysis, it is examined the issue of the money supply, but also 

the problems associated with the administration and raising debt capital from banks.  

Also, there is an analysis about the parameters of the change in financial leverage of 

banks and the impact the change has on the overall economy. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η λειτουργία του συνολικού οικονομικού συστήματος, καθώς και η εν γένει 

κατάσταση της οικονομίας μιας χώρας συνδέεται άμεσα και απαρέγκλιτα με την 

κατάσταση και λειτουργία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Οι τράπεζες 

έχουν, εφ’ ενός την αποστολή της διασφάλισης των αποταμιεύσεων των καταθετών, 

και αφ’ ετέρου της χρηματοδότησης της οικονομίας. Δια μέσου αυτής της διπλής 

τους λειτουργίας οι τράπεζες αποτελούν τους θεσμικούς φορείς που εξασφαλίζουν 

την εμπιστοσύνη αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας των 

οικονομούντων ατόμων, των επιχειρήσεων και της οικονομίας (Mishkin, 2007). 

Ο δανεισμός τον οποίο παρέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπεριέχει 

μια σειρά από κινδύνους, οι οποίοι συνδέονται τόσο με την ποιότητα του δανειακού 

χαρτοφυλακίου, όσο και με το ύψος των χορηγούμενων δανείων. Σταδιακά, έγινε 

σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει τόσο μια κοινά χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 

μέτρησης του κινδύνου των τραπεζών, όσο και να τεθούν κοινά όρια για τον κίνδυνο 

που δύναται να αναλάβει και να κατέχει το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Όμως, 

αν και οι εν λόγω κανόνες έχουν τεθεί και ακολουθούνται από όλες τις τράπεζες 

διεθνώς, δια μέσου των συμφωνιών της επιτροπής της Βασιλείας (Παναγόπουλος & 

Πελετίδης, 2007; Γκόρτσος, 2011; BIS, 2013), ωστόσο το ζήτημα της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης παραμένει πάντα υπό διαρκή εξέταση και 

ανάλυση.  

Πρώτον, το ύψος των χορηγούμενων δανείων διαφέρει τόσο από χώρα σε 

χώρα, όσο και από τράπεζα σε τράπεζα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφοροποίηση 

τόσο ως προς τις αποδόσεις (Pagratisetal, 2014), όσο και ως προς τον κίνδυνο της 

κάθε τράπεζας (Kohler, 2012; Koudstaaland van Wijnbergen 2012), γεγονός που 

μπορεί να έχει αντίκτυπο τόσο στην ίδια την τράπεζα, όσο και στην συνολική 
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οικονομία, εάν ο εν λόγω κίνδυνος μεταδοθεί στις λοιπές τράπεζες (VanGreuning & 

Bratanovic, 2009) ή εάν η τράπεζα χρειάζεται να διασωθεί δια μέσου κρατικής 

κεφαλαιακής ενίσχυσης. 

Δεύτερον, το ύψος του δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης μπορεί να 

μεταβληθεί τόσο λόγω μεταβολών στον αριθμητή, όσο και στον παρανομαστή, 

γεγονός που αφ’ ενός μπορεί να σηματοδοτεί την ανάγκη εξεύρεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την τράπεζα  και αφ’ ετέρου να επιφέρει την μείωση της παροχής 

ρευστότητας στην αγορά, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη ύφεση και την διακοπή 

της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος ως φορέα μετάδοσης της νομισματικής 

πολιτικής (Gambacorta &Marques – Ibanez 2011). 

Τρίτον, το ύψος των χορηγούμενων δανείων μεταβάλλεται αναλόγως του 

σταδίου του οικονομικού κύκλου (Χαλαραμπίδης, 2011, με αποτέλεσμα να 

προκύπτει είτε μεγάλη παροχή ρευστότητας που εκτοξεύει τις τιμές των αγαθών και 

των αξιών, είτε ελλιπής ρευστότητα που δημιουργεί συνθήκες αποπληθωρισμού και 

ύφεσης  

Τέταρτον, η ποιότητα των χορηγούμενων δανείων δεν αποτελεί στατικό 

δείκτη, αλλά δυναμικό: καθώς η οικονομία μεταβάλλεται, αντιστοίχως 

μεταβάλλονται οι προοπτικές και η δυναμικότητα των δανειζομένων, κάτι που έχει 

ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη μεταβολή των χαρακτηριστικών του δανειακού 

χαρτοφυλακίου των τραπεζών (Foosetal 2010). 

Στην παρούσα μελέτη θα εξεταστούν διεξοδικά όλα τα παραπάνω ζητήματα, 

με ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες που επικρατούν στο Ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, από την έναρξη της κρίσης έως και σήμερα. Θα 

εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η χρηματοοικονομική μόχλευση επιδρά στον 

κίνδυνο των τραπεζών, ενώ παράλληλα θα αποσαφηνιστούν πλήρως οι παράμετροι 

του καθορισμού των κινδύνων της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, τόσο σε 

ποιοτικά, όσο και σε ποσοτικά χαρακτηριστικά (Rache &Johannes, 1987; 

Bernankeetal, 1991; Black&Dowd, 1994, Jain & Tomic, 1995; Begg και συν., 2006). 

Στην μελέτη θα υπάρξει μια κριτική ανασκόπηση μιας εκτεταμένης 

βιβλιογραφίας αναφορικά με το ζήτημα της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, 

πλαισιωμένη από την τρέχουσα βιβλιογραφία. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εξέλιξη 

της χρηματοοικονομικής μόχλευσης στον Ελληνικό τραπεζικό κλάδο, σε παράλληλη 
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εξέταση των εξελίξεων αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (Bank 

of Greece, 2011; Τράπεζα της Ελλάδος, 2012). 

 

1.2 Μεθοδολογία 

 

Η μεθοδολογία αφορά την βιβλιογραφική αναζήτηση και αναφέρεται στο ζήτημα 

της χρηματοοικονομικής μόχλευσης των τραπεζών. Με την έναρξη της 

χρηματοοικονομικής κρίσης το 2008, σειρά ερευνητών από την ακαδημαϊκή 

κοινότητα, τους συμμετέχοντες στην αγορά και θεσμικούς φορείς, εξερεύνησαν την 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην χρηματοοικονομική μόχλευση των τραπεζών και 

τις ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις. Δια μέσου αυτών των μελετών κατεδείχθει η 

αναγκαιότητα εμπλουτισμού του εννοιολογικού πλαισίου της χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης, καθώς είχε μεταβληθεί ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες μπορούσαν 

να αντλήσουν κεφάλαια προκειμένου να χορηγήσουν πιστώσεις. Ως εκ τούτου, μια 

εμπεριστατωμένη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας επί του θέματος κρίνεται ως 

απαραίτητη, ειδικά στο τρέχον περιβάλλον, όπου συχνά οι ανάγκες 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών οδηγούν σε σειρά ερωτημάτων τα οποία 

οφείλουν να τύχουν απάντησης και διευκρίνησης. 

Ως προς την επιλογή των βιβλίων, χρησιμοποιήθηκαν τίτλοι διεθνώς 

αναγνωρισμένων συγγραφέων – μελετητών, από έγκυρους εκδοτικούς οίκους, 

πολλοί εκ των οποίων έχουν εξειδίκευση σε ζητήματα χρηματοοικονομικής. 

Η επιλογή της βιβλιογραφίας έγινε με βάση τρεις χρονικούς άξονες: ως προς 

την λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος η βιβλιογραφία περιλαμβάνει 

τίτλους και μελέτες που εξετάζουν το ζήτημα στην ιστορική του εξέλιξη, ασχέτως 

χρόνου δημοσίευσης. Ως προς το εννοιολογικό πλαίσιο, την δομή και την λειτουργία 

της χρηματοοικονομικής μόχλευσης των τραπεζών, επιλέχθηκαν μελέτες και τίτλοι 

που εστιάζουν στον τρόπο που διαμορφώθηκε το σημερινό χρηματοπιστωτικό 

περιβάλλον, ειδικά από την περίοδο της χρηματοοικονομικής απορύθμισης 

(financial deregulation) και εντεύθεν. Αναφορικά με την ex-post ανάλυση των 

δεικτών χρηματοοικονομικής μόχλευσης, των τρεχόντων επιπέδων μόχλευσης και 

των συνεπειών που έχει τόσο η μόχλευση, όσο και η απομόχλευση, επιλέχθηκαν 
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πηγές που έχουν δημοσιευτεί από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης και 

μετά, σε παράλληλη ανάγνωση και εξέταση πηγών προ κρίσης, οι οποίες 

υπογράμμιζαν στοιχεία που τέθηκαν αργότερα υπό εξέταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

 

2.1 Εννοιολογικό πλαίσιο χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

 

Η χρηματοοικονομική μόχλευση αποτελεί έναν θεμελιώδη άξονα της λειτουργίας 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και γενικότερα της ευστάθειας και 

ανάπτυξης της οικονομίας των χωρών. 

Η έννοια του δανεισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αγορές χρήματος 

και κεφαλαίου, αφού εκ της ίδιας της αποστολής τους οι θεσμικοί παράγοντες του 

πιστωτικού συστήματος, δηλαδή οι τράπεζες, καλούνται να επιτελέσουν τον ρόλο 

τους ως φορείς μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, διασφαλίζοντας, όμως, 

ταυτόχρονα, την πίστη όλων των ενδιαφερομένων μερών προς την ορθή και 

διασφαλισμένη λειτουργία του συστήματος της προσφοράς και ζήτησης κεφαλαίου. 

Ένα από τα πρώτιστα ζητήματα αναφορικά με το εννοιολογικό πλαίσιο της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης αποτελεί η διασάφηση του όρου. 

Χρηματοοικονομική μόχλευση αποτελεί η χρήση δανειακών κεφαλαίων από  μια 

επιχείρηση, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες. Ουσιαστικά, αποτελεί την σχέση ανάμεσα στα ίδια κεφάλαια της 

επιχείρησης και στα δανεισθέντα κεφάλαια.  

Προκειμένου μια επιχείρηση να επεκτείνει ή και να συνεχίσει τις 

δραστηριότητές της απαιτείται η χρήση παραγωγικών συντελεστών, οι οποίοι είναι, 

ως επί το πλείστον, η εργασία και το κεφάλαιο. Θεωρώντας ως δεδομένη την 

επιθυμία των καταναλωτών να αγοράσουν το προϊόν που παράγει η επιχείρηση 

στην εκάστοτε ποσότητα που καθορίζεται από την τιμή του προϊόντος (καμπύλη 

ζήτησης), η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης απαιτεί την 

εξεύρεση πρόσθετων εισροών. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση χρησιμοποιεί δανειακά 
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κεφάλαια, ούτως ώστε να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα, τις πωλήσεις 

της και την κερδοφορία της. 

Άρα, η χρήση δανειακών κεφαλαίων έχει ως στόχο την αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων της επιχείρησης. Ωστόσο, προκύπτει το εξής ζήτημα: ο δανεισμός έχει 

ένα κόστος, το οποίο θα πρέπει να αποπληρωθεί από την απόδοση των στοιχείων 

του ενεργητικού. Ως εκ τούτου, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις: 

 Τα κέρδη που προκύπτουν από την απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού να 

είναι μικρότερα από το κόστος αποπληρωμής των δανειακών κεφαλαίων. 

 Τα κέρδη που προκύπτουν από την απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού να 

είναι μεγαλύτερα από το κόστος αποπληρωμής των δανειακών κεφαλαίων. 

 Τα κέρδη που προκύπτουν από την απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού να 

είναι ισόποσα με το κόστος αποπληρωμής των δανειακών κεφαλαίων. 

Το ποια από τις τρεις περιπτώσεις θα ισχύσει κάθε φορά για την επιχείρηση, 

εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων, οι οποίοι αποτελούν και τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση, όπως θα αναλυθούν στην συνέχεια. Αρχικά, όμως, θα 

πρέπει να καταγραφεί το σε τι συνίσταται η χρηματοοικονομική μόχλευση 

αναφορικά με τις τράπεζες. 

 

 

2.2 Χρηματοοικονομική μόχλευση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

 

Ειδικά, αναφορικά με τις τράπεζες, ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

εξάγεται από τον λόγο (BIS, 2013a, σ. 5; BIS, 2014, σ. 1) 

 

 

 

Οι όροι του άνω κλάσματος, δηλαδή η έννοια και η λειτουργία των βασικών 

ιδίων κεφαλαίων (capital measure) και της έκθεσης της τράπεζας σε δανειακά 

κεφάλαια (exposure measure) θα διευκρινιστούν ακολούθως. 
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Προτού, ωστόσο, διευκρινιστούν οι εν λόγω όροι, αρχικά θα πρέπει να 

υπάρξει μια συνολική περιγραφή της έννοιας και της λειτουργίας της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης, με εστίαση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Το τραπεζικό σύστημα, από τις απαρχές του ως θεσμοθετημένου οργάνου, 

ως κύριο στόχο έχει να φέρνει σε επαφή τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις 

επιθυμίες των αποταμιευτών. Επ’ αυτού του πλαισίου, θα πρέπει να υπάρξει η εξής 

διευκρίνιση: οι οικονομικές μονάδες προβαίνουν σε αποταμίευση ενός μέρους του 

διαθεσίμου εισοδήματός τους (μέση ροπή προς κατανάλωση), αποστερούμενα το 

όφελος που θα είχαν από την σημερινή τους κατανάλωση, προκειμένου να λάβουν 

ένα αντίτιμο το οποίο θα υπερβαίνει το οριακό τους όφελος από την εν λόγω 

κατανάλωση από την οποία έχουν αποφασίσει να απέχουν. Το εν λόγω αντίτιμο 

είναι το επιτόκιο το οποίο τους προσφέρει η τράπεζα. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι 

το επιτόκιο της τράπεζας αποτελεί το κόστος ευκαιρίας του οφέλους της σημερινής 

κατανάλωσης.  

Αντιστοίχως, οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη να δανειστούν κεφάλαιο, 

προκειμένου αφ’ ενός να συνεχίσουν και αφ’ ετέρου να επεκτείνουν την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Δεδομένου του ότι το κεφάλαιο αποτελεί, μαζί 

με την εργασία, τον κύριο παραγωγικό συντελεστή, οι επιχειρήσεις αποκομίζουν 

έσοδο από την παραγωγική διαδικασία, το οποίο έσοδο θα πρέπει να βρίσκεται σε 

μια επιθυμητή και προσδιορισμένη ανά επιχείρηση αναλογία με το κόστος της1. 

Ως εκ τούτου, η τράπεζα χρησιμοποιεί τα χρήματα των αποταμιευτών, 

προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις. Η τράπεζα λαμβάνει επιτόκιο από 

τους δανειζόμενους (τις επιχειρήσεις) και αποδίδει επιτόκιο στους καταθέτες. Η 

διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο που δίδει και σε αυτό που λαμβάνει αποτελεί και το 

ουσιαστικό έσοδο της τράπεζας. 

Αυτή η παραπάνω περιγραφή, η οποία αποτυπώνει τον κλασικό τρόπο 

λειτουργίας των τραπεζών, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, όσο περισσότερα 

κεφάλαια έχει στην διάθεσή της μια τράπεζα για να δανείσει, τόσο μεγαλύτερα θα 

είναι και τα έσοδά της. Ωστόσο, στην άνω περιγραφή προκύπτουν μια σειρά από 

ζητήματα τα οποία οφείλουν να επισημανθούν και να επιλυθούν.  

                                                 
1
 Η εν λόγω ανάλυση, αν και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα πρέπει να παραληφθεί, καθώς  υπερβαίνει 

τα όρια της παρούσας μελέτης. 
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2.3 Τραπεζική πίστη, διασφάλιση καταθέσεων και λειτουργία 

χρηματοπιστωτικού συστήματος 

 

Οι οικονομικές μονάδες προβαίνουν στην πράξη της αποταμίευσης, βεβαίως 

με στόχο την αποκόμιση προσόδου2, όμως έχοντας ως δεδομένο το ότι ανά πάσα 

στιγμή3 θα έχουν την δυνατότητα ανάληψης των χρημάτων τους.  

Το εν λόγω στοιχείο της πίστης των αποταμιευτών χρήζει ειδικής αναφοράς, 

καθώς, όπως θα αναλυθεί στην συνέχεια της παρούσας μελέτης, η απώλεια της 

εμπιστοσύνης των καταθετών αποτελεί κομβικό σημείο κινδύνου της ευστάθειας 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου των 

τραπεζών και της ραγδαίας μεταβολής της χρηματοοικονομικής μόχλευσης των 

τραπεζών. 

Η εμπιστοσύνη, υπό την ευρεία έννοια - η οποία περιλαμβάνει την 

εμπιστοσύνη στις συναλλαγές, τον αντισυμβαλλόμενο, την λειτουργία των αγορών, 

κ.α.- αποτελεί τον απαραίτητο όρο λειτουργίας του οποιοδήποτε οικονομικού 

συστήματος. Έτσι, η μείωση της εμπιστοσύνης μπορεί να επιφέρει σημαντική 

επιδείνωση στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. 

Οι Guiso et al. (2006) σημειώνουν την βαρύτητα που έχει το στοιχείο της 

εμπιστοσύνης για την οικονομική δραστηριότητα, και μελετούν κατά πόσο η 

εμπιστοσύνη διαφοροποιείται ανάλογα με την εθνικότητα, καταγράφοντας 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικοτήτων. 

Η ανάλυση του παράγοντα της εμπιστοσύνης σε συνάφεια με την εξέταση 

του συνολικού θεσμικού πλαισίου έχει αναλυθεί από τον Axelrod (1984), ο οποίος 

αναφέρει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης, λόγω της 

ποιότητας του νομικού συστήματος ή ως το αποτέλεσμα της στρατηγικής 

αλληλεπίδρασης. Επίσης, η εμπιστοσύνη μπορεί ακόμη και να είναι το αποτέλεσμα 

της βέλτιστης επένδυσης σε κοινωνικό κεφάλαιο. Επιπροσθέτως, υπάρχει άμεση 

σύνδεση μεταξύ της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης, καθώς η ύπαρξη 

εμπιστοσύνης ενθαρρύνει τις συναλλαγές, προωθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

                                                 
2
Το οποίο θα υπερβαίνει, όπως προαναφέρθηκε, το οριακό όφελος της κατανάλωσης 

3
 Ή, τουλάχιστον, σύμφωνα με τους όρους της προθεσμιακής κατάθεσης 
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και την λειτουργία των τραπεζών –τόσο σε αποταμιευτική βάση, όσο και στη 

παροχή δανειοδοτήσεων.  

Επειδή οι περιφέρειες και οι χώρες έχουν διαφορετικές κουλτούρες, 

υπάρχουν διακυμάνσεις στο επίπεδο της εμπιστοσύνης, όπως και παραλλαγές της 

συμπεριφοράς όσον αφορά την αβεβαιότητα. Μερικοί πολιτισμοί είναι πιο 

πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα, και άλλοι πολιτισμοί προσπαθούν 

να δημιουργήσουν ένα σύστημα το οποίο ελαχιστοποιεί την αβεβαιότητα. 

Ακριβώς επειδή παρουσιάζονται οι εν λόγω διαφοροποιήσεις στον βαθμό 

εμπιστοσύνης προς την αγορά και τα συναλλακτικά ήθη, γι’ αυτό και προέκυψε η 

ανάγκη να τεθούν άξονες προστασίας των καταθετών. Στο εν λόγω ζήτημα είναι 

απαραίτητο να σταθούμε, διότι η χρηματοοικονομική μόχλευση καθορίζεται σαφώς 

από το ύψος των καταθέσεων της κάθε τράπεζας, που με την σειρά του καθορίζεται 

από την εγγύηση και την εξασφάλιση έχουν οι καταθέτες για την ακεραιότητα και 

διαθεσιμότητα των καταθέσεών τους. 

Η σημασία της λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας ως δανειστή έσχατης 

καταφυγής αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση από τον WalterBagelot το 1873, στο 

βιβλίο του «LombardStreet» (Vaish, σ. 414)4.  

Παρ’ ότι δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

περί της λειτουργίας της ΕΚΤ ως δανειστή έσχατης καταφυγής, ωστόσο στα άρθρα 

145 και 18.1 (ECB, 2002) δίδεται η δυνατότητα στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες να 

λειτουργήσουν ως τέτοιοι, με την πραγματοποίηση πιστωτικών πράξεων 

δανειοδότησης προς τα εθνικά τραπεζικά ιδρύματα, με την αντίστοιχη λήψη των 

κατάλληλων εγγυήσεων.  

Παρ’ όλα ταύτα, δεν ορίζεται στο εν λόγω καταστατικό ο τρόπος, οι όροι και 

οι συνθήκες βάσει των οποίων δύναται να χορηγηθεί από τις εθνικές κεντρικές 

                                                 
4
 Μάλιστα, παρ’ ότι, βάσει του BankCharterAct που υιοθετήθηκε το 1844 η Τράπεζα της Αγγλίας δεν 

θα έπρεπε να παρεμβαίνει σε τραπεζικές κρίσεις, ανέλαβε το ρόλο του δανειστή έσχατης καταφυγής σε 

όλες τις τραπεζικές κρίσεις που συνέβησαν τον 19
ο
 αιώνα (Ψαλιδόπουλος, 2014, σ. 59). 

5
Σύμφωνα με το οποίο: «Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να εκτελούν και λειτουργίες άλλες 

από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν καταστατικό, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφανθεί, 

με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων, ότι οι λειτουργίες αυτές παρακωλύουν τους στόχους και τα 

καθήκοντα του ΕΣΚΤ. Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται υπό την ευθύνη και την ευθύνη των 

εθνικών κεντρικών τραπεζών και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος των λειτουργιών 

του ΕΣΚΤ». 
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τράπεζες η εν λόγω χρηματοδότηση. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον DeGrauwe (2014) 

η λειτουργία της ΕΚΤ ως δανειστή έσχατης ανάγκης θα δημιουργήσει πρόβλημα 

στην άσκηση της αποφασισμένης νομισματικής πολιτικής, δεδομένου του ότι θα 

αυξηθεί η προσφερόμενη ποσότητα χρήματος, ως εκ τούτου πιθανό να προκύψουν 

πληθωριστικές πιέσεις. Επίσης, όπως αναφέρει ο Goodhart (1999), η διάσωση του 

τραπεζικού συστήματος μιας χώρας-μέλους θα συμβεί από τα κεφάλαια όλων των 

κρατών-μελών, άρα θα προκύψει επιβάρυνση των λοιπών χωρών, γεγονός που 

πιθανό να μην γίνει δεκτό και να δημιουργήσει αντιθέσεις.  

Σύμφωνα με άλλους αναλυτές, η λειτουργία της ΕΚΤ ως δανειστή έσχατης 

προσφυγής αποτελεί αναγκαία συνθήκη προκειμένου να υπάρξει, αφ’ ενός 

διασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος, και αφετέρου να υπάρχει η 

αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας της ΕΚΤ έναντι των εθνικών κεντρικών τραπεζών, 

ως ‘primusinterpares’ (Lanoo, 2000, σ. 15) 

Ένα από τα ζητήματα που προκύπτουν με την λειτουργία των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών ως δανειστές έσχατης καταφυγής, είναι ότι, λόγω της 

επιθυμίας προστασίας του τραπεζικού της συστήματος, η κάθε χώρα-μέλος θα 

προσέφερε αυξημένη ρευστότητα στις εγχώριες τράπεζες, ακόμη και εάν δεν 

υπήρχε πραγματική ανάγκη, με αποτέλεσμα την προεξόφληση, εκ μέρους των 

τραπεζικών ιδρυμάτων, της κρατικής στήριξης (Nikolov & Popov, 2014), με τον 

αντίστοιχο ηθικό κίνδυνο που προκύπτει από αυτό. Επίσης, καθώς συχνά ένα 

πρόβλημα στον τραπεζικό τομέα μιας χώρας-μέλους συνδέεται ευθέως με 

γενικότερα δημοσιονομικά και μακροοικονομικά προβλήματα της εν λόγω χώρας, οι 

καταθέτες, φοβούμενοι ότι δεν θα υπάρχει επαρκής εθνικός μηχανισμός 

προστασίας τους, πιθανό να προβούν σε μαζικές αναλήψεις και σε περαιτέρω 

επιδείνωση της χορήγησης πιστώσεων και ρευστότητας (Calomiris, 1999). Συν τοις 

άλλοις, υπό τον φόβο ότι οι πόροι της κάθε τράπεζας χώρας-μέλους πιθανό να μην 

επαρκούν, και με την απουσία ενεργειών διάσωσης από την ΕΚΤ, υπάρχει ο 

κίνδυνος διακοπής της παροχής ρευστότητας από την διατραπεζική αγορά (Lanoo, 

2000, Vollmer, 2009). 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κρίσεις στον τραπεζικό τομέα 

συνδέονται με προβλήματα στα δημοσιονομικά μεγέθη των χωρών-μελών, ως εκ 

τούτου, συχνά τίθεται το ζήτημα του κατά πόσο η ΕΚΤ και το θα πρέπει να 
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λειτουργούν ως δανειστής έσχατης καταφυγής όχι μόνο για τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, αλλά και για τα ομόλογα των κρατών-μελών (Buiter & Rahbari, 2012; 

Nikolov & Popov, 2014)6.  

Σε περιόδους κρίσης, ένα από σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν είναι 

ότι οι τράπεζες των πλέον αδύναμων κρατών-μελών δεν έχουν πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση, αφού, αφ’ ενός σταματά η παροχή δανείων από την διατραπεζική 

(λόγω αυξημένου κινδύνου) και αφετέρου τα ομόλογά τους πιθανό να μην πληρούν 

τις προϋποθέσεις της ΕΚΤ. Έτσι, είναι πιθανό οι τράπεζες αυτών των χωρών να 

βρεθούν σε κατάσταση που να απαιτείται η ενεργοποίηση του μηχανισμού έσχατης 

καταφυγής.  

Έτσι, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(EFSF), καθώς και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης 

(EFSM).  Επίσης, από το 1999 θεσμοθετήθηκε ο Emergency Liquidity Assistance 

(ELA). Όμως, ο δανεισμός από το ELA γίνεται με σημαντικά υψηλότερο επιτόκιο και 

έχει περιορισμένο ύψος και περιορισμένη χρονική διάρκεια, με αποτέλεσμα την μη-

αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας. Η εν λόγω έλλειψη ρευστότητας 

οδηγεί σε «πάγωμα» την χρηματοδότηση της οικονομίας, και ειδικά των 

επιχειρήσεων, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας (σχήμα 2). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμβάθυνση και την χρονική επέκταση της 

ύφεσης, που σε άλλη περίπτωση, με αυξημένη παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ, 

θα είχε αποφευχθεί. Άρα, σε περιόδους κρίσης, θα πρέπει ο μηχανισμός δανεισμού 

έσχατης ανάγκης να επεκτείνεται, προκειμένου ακριβώς να λειτουργεί αποτρεπτικά 

σε ενδεχόμενη στασιμότητα του τραπεζικού συστήματος μιας χώρας-μέλους, 

βεβαίως θέτοντας τις προϋποθέσεις εκείνες που θα αποτρέπουν τον ηθικό κίνδυνο. 

Παρ’ ότι σε περιπτώσεις πτώχευσης επιχείρησης όπου το ενεργητικό 

υπολείπεται του παθητικού οι πιστωτές τυγχάνουν ίσης αντιμετώπισης και οι ζημίες 

κατανέμονται ισόποσα μεταξύ τους, στην περίπτωση των τραπεζικών ιδρυμάτων 

θεωρείται ότι οι καταθέτες θα πρέπει να τυγχάνουν αυξημένης προστασίας, ειδικά 

                                                 
6
Όμως, η εν λόγω λειτουργία αφ’ ενός αντίκειται στο καταστατικό λειτουργίας της ΕΚΤ και αφετέρου 

μπορεί να αποτελέσει πηγή ηθικού κινδύνου, αφού το κάθε κράτος-μέλος θα γνωρίζει ότι θα διασωθεί 

εκ των προτέρων, με αποτέλεσμα να μην κάνει ορθολογική δημοσιονομική πολιτική (Ising, 2011). 

 



12 

 

μάλιστα εκείνοι των οποίων οι καταθέσεις δεν υπερβαίνουν κάποιο συγκεκριμένο 

όριο (Hardy, 2013).  

 

Σχήμα  1. Εξέλιξη τραπεζικής χρηματοδότησης επιχειρήσεων 

 

Πηγή: Δημητροπούλου και συν. 2014, σ. 8 

 

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι εγγύησης των καταθέσεων (Καλφάογλου, 2012): 

 Άμεση εγγύηση των καταθέσεων, με ασφάλισή τους από 

θεσμοθετημένο οργανισμό.  

 Έμμεση εγγύηση των καταθέσεων, όπου υφίσταται η γενική 

πεποίθηση παρέμβασης του κράτους.  

 Προνομιακή αντιμετώπιση καταθετών, όπου η σχετική νομοθεσία 

ορίζει την προνομιακή μεταχείριση των καταθετών σε σχέση με τους 

άλλους πιστωτές. 

Με την υιοθέτηση της οδηγίας 94/19/EC περί του συστήματος εγγύησης των 

καταθέσεων τέθηκαν οι βάσεις για την γενική εναρμόνιση της ασφάλειας των 

καταθέσεων στα κράτη-μέλη, όμως η εν λόγω οδηγία όριζε το κάθε κράτος-μέλος 
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ως αρμόδιο για σειρά θεμάτων, όπως, π.χ., τον ορισμό των καταθέσεων που 

καλύπτονται, το ύψος της κάλυψης, κ.ο.κ., με αποτέλεσμα την σημαντική 

ανομοιογένεια των εγγυήσεων ανά χώρα (Caribonietal., 2008). 

Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2000 το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων7, ενώ το 

2009 αντικαταστάθηκε από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 

(ΤΕΚΕ)8. Το ΤΕΚΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το ιδρυτικό 

κεφάλαιο του ΤΕΚΕ έχει καλυφθεί κατά έξι δέκατα από την Τράπεζα της Ελλάδος και 

κατά τέσσερα δέκατα από τα πιστωτικά ιδρύματα μέλη της Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών., ενώ η συμμετοχή όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ είναι 

υποχρεωτική9. Ο σκοπός λειτουργίας του ΤΕΚΕ είναι η καταβολή αποζημιώσεων 

στους καταθέτες και τους επενδυτές των Ελληνικών τραπεζών που αδυνατούν να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων στους 

επενδυτές  

Δια μέσου του ΤΕΚΕ, όταν διαπιστώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ή με 

δικαστική απόφαση, ότι μια τράπεζα αδυνατεί να αποδώσει στο αποταμιευτικό 

κοινό της καταθέσεις του, το ΤΕΚΕ δίδει αποζημίωση έως 100.000 ευρώ10, 

ανεξαρτήτως του αριθμού των λογαριασμών, καθώς και ανεξαρτήτως της χώρας 

λειτουργίας του υποκαταστήματος της τράπεζας που έγινε η κατάθεση. 

Αντιστοίχως, για τους επενδυτές, το ΤΕΚΕ δίδει αποζημίωση ανώτατου ύψους 

30.000 ευρώ. 

Όπως έχει προαναφερθεί, λόγω του ότι κάθε κράτος-μέλος καθόριζε την 

δική του πολιτική εγγυήσεων, παρουσιαζόταν σημαντική ανομοιογένεια. Αυτό 

δημιούργησε πρόβλημα δυνητικής εκροής καταθέσεων από τις χώρες με μικρότερο 

ποσό ανώτατης κάλυψης προς τις χώρες με μεγαλύτερο ποσό, καθώς και πρόβλημα 

ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των καταθετών των τραπεζών που, έχοντας 

υποκαταστήματα σε άλλες χώρες-μέλη, θα έδιδαν και διαφορετικό ύψος 

αποζημίωσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω προβλήματα, τον 

Δεκέμβριο του 2013 εκδόθηκε οδηγία περί του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων, 

βάσει της οποίας ορίζεται ποσό ανώτατης αποζημίωσης στα 100.000 ευρώ για όλα 

                                                 
7
 Ν. 2832/2000, ΦΕΚ 141 Α’ /13.06.2000 

8
 Ν. 3746/2009, ΦΕΚ 27 Α’/16.02.2009 

9
Άρθρο 3 Ν. 3746/2009 

10
Ν. 3714/2008 , ΦΕΚ 231 Α’ 7/11/2008 
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τα κράτη-μέλη (ΤΕΚΕ, 2014). Με το εν λόγω ύψος, καλύπτεται ποσοστό καταθέσεων 

άνω του 95% της Ευρωζώνης (Καλφάογλου, 2012). 

Η λειτουργία της εγγύησης καταθέσεων με κοινό πλαίσιο είναι 

σημαντικότατη για την συνολική ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

καθώς αποτρέπει την μαζική ανάληψη καταθέσεων και ομογενοποιεί το τραπεζικό 

σύστημα της ευρωζώνης.  

Ένα από τα προβλήματα που προκύπτουν με τον μηχανισμό εγγύησης των 

καταθέσεων, που, μετά την οδηγία του 2013, λειτουργεί ως ενιαίος μηχανισμός 

στην Ευρωζώνη, είναι ότι δημιουργείται ηθικός κίνδυνος. Έτσι, οι τράπεζες, όντας 

σίγουρες ότι θα διασωθούν, πιθανό να μην ακολουθούν χρηστή πολιτική και 

αντιστοίχως οι καταθέτες να αντιμετωπίζουν αλόγιστα το σε ποιά τράπεζα να 

προβούν σε καταθέσεις.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω πρόβλημα, η πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι, προκειμένου να υπάρξει η χορήγηση κρατικών 

κεφαλαίων ή κεφαλαίων του ESM σε μια τράπεζα προκειμένου αυτή να διασωθεί 

(bail-in), θα πρέπει να έχει προηγηθεί εξάντληση των πόρων από λοιπές πηγές, ως 

εκ τούτου από τα κεφάλαια των μετόχων και των πιστωτών (bail-out), ενώ η 

συμμετοχή του Ταμείου Εξυγίανσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 5% των 

υποχρεώσεων της τράπεζας (Καλφάογλου, 2012). Η εν λόγω διαδικασία, της 

συμμετοχής δηλαδή των καταθετών και των πιστωτών στην τραπεζική διάσωση, 

αναφέρεται σε καταθέτες από ένα ύψος καταθέσεων και επάνω. Αυτό στηρίζεται 

στο ότι οι μεγάλοι καταθέτες θα πρέπει να λειτουργούν ως επενδυτές (Jens&Scott, 

1992), αναλαμβάνοντας αυξημένη ευθύνη για την επιλογή τους. 

Βασικό στοιχείο, βέβαια, του παραπάνω, είναι οι καταθέτες να είναι 

ενήμεροι για την πραγματική κατάσταση της τράπεζας, ως εκ τούτου θα πρέπει να 

ενημερώνονται πλήρως για όλα τα οικονομικά στοιχεία, καθώς και για 

αποτελέσματα των stresstests που διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς (Gick & 

Pausch, 2012). 

Το μέτρο της συμμετοχής των καταθετών στην διάσωση των τραπεζών 

αποτρέπει τον ηθικό κίνδυνο που προέρχεται από την αμοιβαιοποίηση των 

κινδύνων μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την λειτουργία του 

συστήματος σε ενιαία βάση. 
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Τόσο στην περίπτωση του δανειστή έσχατης προσφυγής, όσο και στην 

περίπτωση της εγγύησης καταθέσεων, διαπιστώνεται ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική 

έχει ως άξονα τις ενέργειες των κρατών-μελών, όμως ως παράμετρος της καλής 

λειτουργίας του συστήματος είναι να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο, με όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη ενεργοποίηση διατάξεων που αποτρέπουν τον ηθικό κίνδυνο. 

Ένα έτερο ζήτημα της μεταβολής της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, πέραν 

αυτού της εμπιστοσύνης των καταθετών, εστιάζει στο κατά πόσο οι τράπεζες 

μπορούν να μεταβάλουν το ύψος των χορηγούμενων δανείων πέραν της ευχέρειας 

της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας. Το εν λόγω ζήτημα είναι 

κομβικό και έχει βαρύνουσα σημασία στην ανάλυση της χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης, γιατί, όπως θα αναλυθεί ακολούθως, ο δείκτης χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης μπορεί να παρουσιάζει υπερ-αντίδραση ή και αντίστροφη πορεία από 

την χαραγμένη νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι, τίθεται το 

ζήτημα του κατά πόσο η προσφορά χρήματος είναι ενδογενής ή εξωγενής. 

 

 

2.5 Εξωγενής και ενδογενής προσφορά χρήματος 

 

Ως εξωγενή προσφορά χρήματος αναφέρουμε την προσφορά χρήματος που 

καθορίζεται αυτόνομα, perse, από την κεντρική τράπεζα, προκειμένου η ίδια να 

εκπληρώσει τους στόχους της (Samuelson&Nordhaus, 2000). Σε αυτή  την 

περίπτωση, η προσφορά χρήματος δεν αποτελεί συνάρτηση των επιτοκίων, άρα: 

 Ms ≠ f(r)        

Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά χρήματος δεν καθορίζεται από την ζητούμενη 

ποσότητα χρήματος, αλλά αντιθέτως καθορίζει την ζητούμενη ποσότητα χρήματος. 

Ως εκ τούτου, η μεταβολή των επιτοκίων της αγοράς δεν προκαλεί μεταβολή 

στην προσφερόμενη ποσότητα χρήματος, όπως στο επόμενο γράφημα, όπου η 

άνοδος των επιτοκίων, από r1 σε r2 άφησε αμετάβλητη την προσφερόμενη 

ποσότητα χρήματος Ms. 
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Σύμφωνα με την κλασική, νεοκλασική και μονεταριστική άποψη, η 

προσφερόμενη ποσότητα χρήματος καθορίζεται αποκλειστικά από την Κεντρική 

Τράπεζα, η οποία, με τις πράξεις ανοικτής αγοράς (και δευτερευόντως με τον 

καθορισμό του ποσοστού υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων), έχει την απόλυτη 

δυνατότητα καθορισμού της νέας ποσότητας χρήματος που δημιουργείται δια 

μέσου του πολλαπλασιαστή του χρήματος (JainandTomic, 1995).  

Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με τις εξεταζόμενες θεωρίες, ελέγχοντας την 

προσφορά του χρήματος, η κεντρική τράπεζα έχει την δυνατότητα ελέγχου των 

επιτοκίων και των τιμών (πληθωρισμός). Εφ’ όσον η προσφερόμενη ποσότητα 

χρήματος –και ακολούθως τα επιτόκια- καθορίζεται από τις εκάστοτε αποφάσεις 

της Κεντρικής Τράπεζας, ο καθορισμός γίνεται εξωγενώς. Υπό αυτή την παραδοχή, η 

άσκηση νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική τράπεζα είναι πλήρως 

αποτελεσματική: όταν η οικονομία διανύει περίοδο έξαρσης, ή θεωρείται ότι θα 

δεχθεί πληθωριστικές πιέσεις, τότε η Κ.Τ. περιορίζει την προσφερόμενη ποσότητα 

χρήματος και αύξηση των επιτοκίων.  

Με περιορισμό της προσφερόμενης ποσότητας χρήματος, τα επιτόκια 

αυξάνουν. Έτσι, ο δανεισμός των εμπορικών τραπεζών από την κεντρική τράπεζα 

κοστίζει περισσότερο, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να δανείζονται λιγότερα χρήματα 

από την ΚΤ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη διακράτησης περισσότερων 

ρευστών διαθεσίμων, άρα, αφού αυξάνεται ο παρανομαστής, ο πολλαπλασιαστής 

μειώνεται. Ως εκ τούτου, μειώνεται και η συνολική ποσότητα χρήματος που 

κυκλοφορεί στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ζήτησης στην 

αγορά αγαθών και προϊόντων, άρα μείωση των τιμών. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η 

νομισματική πολιτική, με δεδομένο το ότι η προσφορά χρήματος είναι εξωγενής, 

είναι πλήρως αποτελεσματική, υπό την έννοια ότι επιτυγχάνει τους στόχους της. 

Σε περίπτωση ενδογενούς προσφοράς χρήματος, η εν λόγω προσφορά 

οφείλει να βρίσκεται σε ισότητα με την ζητούμενη ποσότητα (Mitra & Abhilasha, 

2012).Άρα, η ισορροπία ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση χρήματος παρίσταται 

ως: 

 

Ms= f (Md)    
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Όπου: 

Ms = προσφερόμενη ποσότητα χρήματος 

f = συνάρτηση (ζήτησης χρήματος) 

Md = ζήτηση χρήματος 

 

Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, η προσφορά χρήματος καθορίζεται 

ενδογενώς από την ζήτηση χρήματος, καθώς οι τράπεζες μπορούν, με δικές τους 

ενέργειες, να ικανοποιήσουν την ζήτηση για δανεισμό, γεγονός που ουσιαστικά 

καθορίζει και την προσφερόμενη ποσότητα χρήματος (Black&Dowd, 1994). 

Η θεωρία της ενδογενούς προσφοράς χρήματος στηρίζεται στον Keynes και 

έχει υποστηριχτεί από τους νεο-Κευνσιανούς οικονομολόγους. Σύμφωνα με την εν 

λόγω θεωρία, το χρήμα, ως αγαθό, καθορίζεται κυρίως από την ζήτηση (demand-

driven). Το κύριο σημείο της εν λόγω θεωρίας είναι ότι τα δάνεια δημιουργούν 

καταθέσεις (loanscreatedeposits) (Jainand Tomic, 1995). Στην περίπτωση της 

ενδογενούς προσφοράς χρήματος, τα άτομα και οι επιχειρήσεις ζητούν από τις 

εμπορικές τράπεζες δάνεια, αυτές τα παρέχουν και έτσι δημιουργείται νέο χρήμα 

στην αγορά, δια μέσου του πολλαπλασιαστή χρήματος. Εφ’ όσον υπάρχει στην 

αγορά ρευστότητα και οι εμπορικές τράπεζες είναι πρόθυμες να δανείσουν και να 

δανειστούν, το ποσοστό των διαθεσίμων τους είναι μικρό (όσο υποχρεούνται να 

έχουν από τα υποχρεωτικά ρευστά διαθέσιμα).  

Στην περίπτωση της ενδογενούς προσφοράς χρήματος, η άσκηση 

αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής είναι δυσκολότερη και αυτό γιατί, σε 

περιόδους έξαρσης, όλο και περισσότεροι επιθυμούν τον δανεισμό, με αποτέλεσμα 

η έξαρση να συνεχίζεται και να δημιουργείται πληθωρισμός. Ακόμη και εάν η 

Κεντρική τράπεζα ασκήσει περιοριστική νομισματική πολιτική για να ανασχέσει τον 

πληθωρισμό, οι τράπεζες και πάλι έχουν την ευχέρεια παροχής δανείων, από τον 

διατραπεζικό δανεισμό (JainandTomic, 1995), καθώς και από διάφορα προϊόντα, 

όπως η τιτλοποίηση των δανείων. Έτσι, ο πληθωρισμός πιθανό να συνεχίσει να 

ανεβαίνει, παρ’ όλη την παρέμβαση της ΚΤ. Τα ακριβώς αντίθετα ισχύει σε 

περίπτωση που στην οικονομία υπάρχει ύφεση και η ΚΤ ασκήσει νομισματική 
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πολιτική: με ενδογενή προσφορά χρήματος, πιθανό οι τράπεζες να μην επιθυμούν 

να δώσουν την παραπάνω ρευστότητα στις επιχειρήσεις, φοβούμενες αδυναμία 

εξυπηρέτησής τους, άρα δεν θα προβούν σε μείωση των επιτοκίων, άρα η 

νομισματική επέκταση της ΚΤ δεν θα έχει επιτύχει τον στόχο της. 

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι εάν η προσφορά χρήματος είναι 

εξωγενής, η νομισματική πολιτική είναι περισσότερο αποτελεσματική απ’ όσο αν 

είναι ενδογενής 

Το εάν η προσφορά χρήματος είναι ενδογενής ή εξωγενής έχει σαφή 

επίδραση και στον πολλαπλασιαστή του χρήματος. 

Ο πολλαπλασιαστής χρήματος περιγράφει την ποσότητα χρήματος Μ που 

δημιουργείται από κάθε μονάδα χρήματος των αρχικών καταθέσεων και ισούται με 

τον λόγο της μονάδας προς το ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, 

δηλαδή: 

 

Μ = 1/r     

Σε περίπτωση, που η προσφορά χρήματος καθορίζεται εξωγενώς, τότε η 

Κεντρική τράπεζα, έχει καθορίσει την προσφερόμενη ποσότητα χρήματος, το 

επιτόκιο και το ύψος των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, άρα, κατ’ επέκταση ο 

πολλαπλασιαστής χρήματος είναι δεδομένος.  

Βεβαίως, ακόμη και στην  περίπτωση που η προσφορά χρήματος 

καθορίζεται εξωγενώς, το μέγεθος του πολλαπλασιαστή χρήματος μεταβάλλεται, 

καθώς προκύπτουν μεταβολές στην προθυμία των τραπεζών να δανείσουν ή να 

διακρατήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια, αλλά και την προθυμία ή απροθυμία των 

ατόμων και των επιχειρήσεων να δανειστούν, καθώς και τον βαθμό φερεγγυότητάς 

τους.  

Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής μετράται από το κατά 

πόσο μεταβάλλεται το παραγόμενο προϊόν από την μεταβολή της ποσότητας 

χρήματος. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας εξαρτάται από τον βαθμό ευαισθησίας 

της επένδυσης στην μεταβολή του επιτοκίου (εάν δηλαδή μια μείωση των επιτοκίων 

προκαλεί μικρή ή μεγάλη αύξηση των επενδύσεων), από την οριακή ροπή προς 

κατανάλωση (όσο μεγαλύτερη η οριακή ροπή προς κατανάλωση, τόσο 
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αποτελεσματικότερη η νομισματική πολιτική), από την ευαισθησία ζήτησης 

χρήματος στην μεταβολή του επιτοκίου (όσο μικρότερη η ευαισθησία, τόσο 

αποτελεσματικότερη είναι η νομισματική πολιτική) και από την ευαισθησία ζήτησης 

χρήματος στην μεταβολή του εισοδήματος (όσο μικρότερη η ευαισθησία, τόσο 

αποτελεσματικότερη η νομισματική πολιτική).  

Εάν η προσφορά χρήματος καθορίζεται εξωγενώς, η ευαισθησία της ζήτησης 

χρήματος δεν μεταβάλλει την προσφερόμενη ποσότητα χρήματος, έτσι η κεντρική 

τράπεζα μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική νομισματική πολιτική, με δεδομένο ότι 

γνωρίζει την ευαισθησία των επενδύσεων και της ζήτησης χρήματος στις μεταβολές 

του επιτοκίου. Αυτό συμβαίνει διότι, εάν η κεντρική τράπεζα γνωρίζει πόσο θα 

μεταβληθεί το προϊόν σε κάθε μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας χρήματος, 

τότε η άσκηση της νομισματικής πολιτικής είναι αποτελεσματική. 

Εάν η προσφορά χρήματος καθορίζεται ενδογενώς, τότε ο πολλαπλασιαστής 

χρήματος έχει σημαντικά μεγαλύτερες διακυμάνσεις, καθώς μεταβάλλεται πολύ πιο 

εύκολα τόσο η ζητούμενη, όσο και η προσφερόμενη ποσότητα χρήματος, με 

αποτέλεσμα η άσκηση της νομισματικής πολιτικής να καθίσταται δυσχερέστερη. 

Ακόμη και εάν η τράπεζα αποφασίσει να μην μεταβάλλει την νομισματική βάση, εάν 

η προσφορά χρήματος καθορίζεται ενδογενώς και οι τράπεζες επιθυμούν να 

παρέχουν λιγότερο χρήμα (έστω και εάν η κεντρική τράπεζα έχει διατηρήσει 

αμετάβλητο το ποσοστό υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων), τότε θα υπάρχει 

μείωση του πολλαπλασιαστή χρήματος, και αρνητικές συνέπειες στο παραγόμενο 

προϊόν (Bernankeetal, 1991). Βεβαίως ο πολλαπλασιαστής χρήματος μεταβάλλεται, 

ακόμη και εάν θεωρήσουμε ότι η προσφορά καθορίζεται εξωγενώς (Mitra & 

Abhilasha, 2012). Όπως το έχουν θέσει οι Rasche & Johannes, ακόμη και αν η 

προσφορά χρήματος είναι εξωγενής, ο πολλαπλασιαστής χρήματος είναι ενδογενής 

(Rasche & Johannes, 1987, όπως αναφέρεται στον Salvary, 1999). Όμως, με 

ενδογενή την προσφορά χρήματος, θα έχει μεγαλύτερες διακυμάνσεις και 

μεταβλητότητα. 

Μέχρι στιγμής, εξετάστηκαν δύο παράμετροι της μεταβολής της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης που σχετίζονται με την διαθεσιμότητα των 

κεφαλαίων που θα αντλήσουν ως δάνεια οι τράπεζες, ούτως ώστε να δανείσουν, με 

την  σειρά τους, τους πελάτες δανειολήπτες. Ωστόσο, υπάρχει και μια επιπρόσθετη 
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διάσταση στην χρηματοοικονομική μόχλευση: αυτή των ορίων που θέτονται στο 

κανονιστικό πλαίσιο των συμφωνιών της Βασιλείας, στο οποίο γίνεται και 

αποσαφήνιση των παραμέτρων των ιδίων κεφαλαίων και των δανειακών 

υποχρεώσεων των τραπεζών, δηλαδή των παραμέτρων του αριθμητή και του 

παρανομαστή του λόγου της χρηματοοικονομικής μόχλευσης.  

Η εν λόγω διάσταση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης θα εξεταστεί στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

3. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

 

3.1 Πλαίσιο λειτουργίας κανονισμών Βασιλείας 

 

Η επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee) συστάθηκε προκειμένου να 

καθοριστούν κοινοί και κανόνες λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ως βασική 

παράμετρος για την ευστάθεια των τραπεζών κρίθηκε η κεφαλαιακή τους επάρκεια, 

ως εκ τούτου το βάρος δόθηκε στον προσδιορισμό των ορίων που θα έπρεπε οι 

τράπεζες να τηρούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους. 

Το βασικό σημείο που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι, πριν την 

συμφωνία της Βασιλείας δεν υπήρχε κοινός τρόπος μέτρησης του κινδύνου, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην αντικειμενικότητα της μέτρησης, αλλά και 

σημαντικός ηθικός κίνδυνος (Guadalupi, 2013). Επιπλέον, τέθηκε το ζήτημα της 

δημιουργίας ενός κοινού μηχανισμού εποπτείας και ελέγχου και θεσπίστηκε ο 

τρόπος λειτουργίας των τραπεζών σε κοινό πλαίσιο. 

Βάσει του Συμφώνου της Βασιλείας, καθορίστηκε ότι το ελάχιστο ύψος των 

εποπτικών κεφαλαίων ανέρχεται σε 8% του δείκτη φερεγγυότητας της κάθε 

τράπεζας. Ο δείκτης φερεγγυότητας υπολογίζεται βάσει των ιδίων κεφαλαίων των 

τραπεζών, ως προς το σύνολο του ενεργητικού τους, όμως τα στοιχεία του 

ενεργητικού υπολογίζονται βάσει του κινδύνου τους.  

Ο κίνδυνος εκφράζεται ως ποσοστό της αξίας που ενδέχεται να απολέσουν 

τα στοιχεία ενεργητικού της τράπεζας. Δημιουργήθηκαν 5 κατηγορίες: στοιχεία με 

κίνδυνο 0%, 10%, 20%, 50% και 100% (Παναγόπουλος & Πελετίδης, 2007).  

Η Συμφωνία της Βασιλείας αποτέλεσε σημαντικό σημείο για την ευστάθεια 

του τραπεζικού συστήματος, καθώς, για πρώτη φορά, υπήρχε κοινός τρόπος 

αποτίμησης του κινδύνου και κοινό όριο για τον δείκτη φερεγγυότητας των 

τραπεζών. Όμως, στην Συμφωνία της Βασιλείας ασκήθηκαν έντονες κριτικές 

αναφορικά με το ότι η κατηγοριοποίηση του κινδύνου θα έπρεπε να είχε σημαντικά 
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περισσότερες διαβαθμίσεις, το ότι αναγνώριζε μόνο τον πιστωτικό κίνδυνο ενώ 

υπάρχουν και λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι επηρεάζουν την κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών (BIS, 2013a)  και ότι η κατηγοριοποίηση των κινδύνων δεν αντιπροσώπευε 

τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς (Van Greuningetal., 2009).  

Ουσιαστικά, στην Βασιλεία Ι δεν υπήρχε πραγματική καταγραφή του 

συνολικού κινδύνου, ο οποίος συμπεριλαμβάνει παραμέτρους όπως ο κίνδυνος 

αγοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Πέραν αυτών, μια επιπλέον κριτική εστίασε στο 

ότι στην συμφωνία δεν υπήρχε πρόβλεψη για την διαφάνεια των αποτελεσμάτων 

ων τραπεζών, ούτε είχε προβλεφθεί μηχανισμός παρακολούθησης της τήρησης των 

ορίων. 

Οι εν λόγω παρατηρήσεις και κριτικές ελήφθησαν σοβαρά υπ’ όψιν, 

δεδομένης της σημαντικότητάς τους. Έτσι, το 2004 δημοσιοποιήθηκε το Νέο 

Σύμφωνο, γνωστό πλέον ως Βασιλεία ΙΙ. Στο νέο αυτό σύμφωνο υπάρχει σημαντική 

βελτίωση, που καλύπτει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν ανωτέρω. Έτσι, 

προβλέπεται η λειτουργία των τραπεζών βάσει τριών πυλώνων (Παναγόπουλος & 

Πελετίδης, 2007, BIS, 2013a): 

 Πυλώνας Ι: Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διατηρείται στο 8%, όμως υπάρχει 

διαφοροποίηση στον υπολογισμό της φερεγγυότητας, καθώς αναγνωρίζεται ο 

κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος. Επίσης, καθορίζεται η 

ποσοτικοποίηση των παραμέτρων του πιστωτικού κινδύνου, με τους 

συντελεστές κινδύνου να μεταβάλλονται ανάλογα με την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων (Glanz & Mun, 2008). 

 Πυλώνας ΙΙ: Θεσπίζονται διαδικασίες ελέγχου σε μόνιμη και διαρκή βάση, τόσο 

εσωτερικά από την κάθε τράπεζα, όσο και από τις αρμόδιες Αρχές, ούτως ώστε 

να διαπιστώνεται εάν χρειάζονται επιπλέον κεφάλαια.  

 Πυλώνας ΙΙΙ: γνωστοποίηση όλων των απαραίτητων στοιχείων των τραπεζών στο 

προς όλους, με πλήρη διαφάνεια, ώστε να ενισχυθεί η πειθαρχία και η 

εμπιστοσύνη. 

Οι διατάξεις της Βασιλείας Ι όριζαν τους εξής συντελεστές στάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου: 

 Μετρητά 0% (Van Greuning &Bratanovic, 2009, σ. 153) 
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 Κρατικά ομόλογα των χωρών ΟΟΣΑ: 0% και χωρών εκτός ΟΟΣΑ: 20% (Guadalupi, 

2013, σ. 17) 

 Διατραπεζικά δάνεια των χωρών ΟΟΣΑ έχουν συντελεστή στάθμισης 20%, όπως 

και τα διατραπεζικά δάνεια των  χωρών εκτός ΟΟΣΑ διάρκειας μικρότερης του 

ενός έτους (VanGreuning & Bratanovic, 2009, σ. 153, Guadalupi, 2013, σ. 17). Τα 

μεγαλύτερης διάρκειας εκτός ΟΟΣΑ έχουν συντελεστή 100%. 

 Στεγαστικά δάνεια: 50% (VanGreuning & Bratanovic, 2009, σ. 154) 

 Επιχειρηματικά δάνεια: 100% % (Guadalupi, 2013, σ. 18) 

 Πάγια στοιχεία: 100% (Tarulo, 2008, σ. 59, Guadalupi, 2013, σ. 18) 

 

Στην Βασιλεία ΙΙ (Basel Committee on Banking Supervision, 2006),  υπάρχει 

διαβάθμιση στον πιστωτικό κίνδυνο ανάλογα με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του δανειζόμενου φορέα, καθώς και η προσθήκη του κινδύνου αγοράς 

και του λειτουργικού κινδύνου. 

Ο υπολογισμός του βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Tier 1 ratio) 

εξάγεται από τον τύπο : 

 

 

Ο υπολογισμός του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) εξάγεται από 

τον  τύπο : 

 

 =  

 

 

Στο προσαρμοσμένο ενεργητικό προστίθενται τρία στοιχεία: το 

προσαρμοσμένο ενεργητικό στον πιστωτικό κίνδυνο, ο κίνδυνος αγοράς και ο 

λειτουργικός κίνδυνος, ενώ στον αριθμητή λαμβάνονται υπόψη τo άθροισμα των 

κεφαλαίων Tier 1 και Tier 2. 
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Αναφορικά με τα στοιχεία των κινητών αξιών, στην Βασιλεία ΙΙΙ γίνεται  

διαχωρισμός της καταχώρισής  τους στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (banking book) 

και στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (trading book). Ο εν λόγω διαχωρισμός έχει 

καθοριστική επίδραση, αφού, όπως ορίζεται, τα μεν στοιχεία του τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου καταγράφονται ως διακρατούμενα έως την λήψη τους, ενώ τα 

στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών θεωρούνται ως διατιθέμενα προς 

πώληση ανά πάσα στιγμή και αποτιμώνται βάσει της τρέχουσας τιμής της αγοράς 

(mark-to-market). 

Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα πρέπει να υπάρξει η εξής διευκρίνιση, 

αναφορικά με τον κίνδυνο (του κινδύνου της χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

συμπεριλαμβανομένου): 

Η έννοια της διακράτησης ενός ομολογιακού τίτλου έως την λήψη του δεν 

σημαίνει ότι η τράπεζα που κατέχει το εν λόγω ομόλογο δεν έχει κίνδυνο. Ο 

κίνδυνος ενός ομολόγου που θα διακρατηθεί έως την λήξη του αντανακλά την 

ικανότητα του εκδότη να αποπληρώσει το τοκομερίδιο ή, αντιστοίχως, την 

ονομαστική αξία του εν λόγω ομολόγου, στην καθορισμένη ημερομηνία και με τους 

προκαθορισμένους όρους. Ως εκ τούτου, η τράπεζα, κατέχοντας ένα ομόλογο, είναι 

εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο.  

Ενώ, όμως, αυτό είναι απολύτως σαφές στα εταιρικά ομόλογα, αντιθέτως 

για τα κρατικά ομόλογα υπήρχε η πεποίθηση ότι δεν έχουν πιστωτικό κίνδυνο, αφ’ 

εις στιγμής τα ομόλογα έχουν εκδοθεί στο νόμισμα της χώρας. Το σκεπτικό της εν 

λόγω πεποίθησης ήταν ότι, ανά πάσα στιγμή η χώρα μπορεί να τυπώσει νόμισμα, 

άρα ναν αποπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις. Ωστόσο, το ιστορικό των 

πτωχεύσεων κρατών και των αναδιαρθρώσεων κρατικού χρέους είναι μεγάλο, και 

έχει σημαντικό βάθος χρόνου (Sturzenegger & Zettelmeyer, 2006) 

Οι λόγοι για τους οποίους δύναται να μην γίνει αποπληρωμή των κρατικών 

ομολόγων μιας χώρας είναι αρκετοί, με σημαντικότερο εκείνον του φόβου του 

υπερ-πληθωρισμού, όπου το νόμισμα θα χάσει κάθε έννοια αντανάκλασης των 

αξιών και δεν θα μπορεί να αποτελεί, στην πράξη, μέσο συναλλαγών. 

Έτσι, έχει καταστεί σαφές ότι ακόμη και σε περίπτωση κατοχής κρατικών 

χρεογράφων, οι τράπεζες είναι αντιμέτωπες με πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος θα 
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προσμετράτε βάσει της εκάστοτε αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας από 

τους οίκους αξιολόγησης. 

Ωστόσο, ο εν λόγω κίνδυνος των ομολόγων που διακρατώνται μέχρι την λήξη 

τους, είναι σαφώς μικρότερος από τον κίνδυνο των τίτλων εκείνων που μπορούν να 

πωληθούν ανά πάσα στιγμή. Οι κίνδυνοι, σε αυτή την περίπτωση, είναι σαφώς και 

περισσότεροι και ποιοτικά διαφορετικοί. Μια τέτοια περίπτωση αφορά στον 

κίνδυνο ρευστότητας, δηλαδή να μην υπάρχουν διατιθέμενοι αγοραστές των τίτλων 

που επιθυμεί να πουλήσει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  

Βάσει των παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι το βιβλίο συναλλαγών (trading 

book) των τραπεζών έχει σαφώς μεγαλύτερο κίνδυνο απ' όσο το τραπεζικό 

χαρτοφυλάκιο (banking book), άρα η τράπεζα θα πρέπει να έχει περισσότερα 

κεφάλαια απ’ όσο καθοριζόταν βάσει της Βασιλείας ΙΙ (Γκόρτσος, 2011). 

Επίσης, στην Βασιλεία ΙΙΙ  προβλέπεται μια αυστηρότερη κατηγοριοποίηση 

των ιδίων κεφαλαίων, όπου προβλέπεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να 

ανέρχεται σε 4,5% κατ’ ελάχιστον, ενώ στην Βασιλεία ΙΙ το όριο ήταν 2,5%. Πλέον 

του 4,5% προβλέπεται ένα επιπρόσθετο 2,5%, το οποίο ορίζεται ως περιθώριο 

διατήρησης κεφαλαίων11, το οποίο υπάρχει προκειμένου το χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα να έχει την ικανότητα να απορροφήσει τυχόν ζημίες λόγω δυσμενών 

οικονομικών συνθηκών (Koffer, 2014).  

Ωστόσο, σε αυτό το περιθώριο συμπεριλαμβάνεται ένα μεταβλητό ποσοστό 

επί των συνολικών κεφαλαίων, ανωτάτου ύψους 2,5%, το οποίο σε περιόδους 

οικονομικής έξαρσης λειτουργεί αποτρεπτικά στην περαιτέρω εξάπλωση της 

ανόδου των αξιών -αυτό που ο τότε διοικητής της FED, Alan Greenspan, το 1996, 

είχε ονομάσει «παράλογη ευφορία» (Greenspan, 2007), ενώ σε περιόδους 

οικονομικής ύφεσης λειτουργεί ενισχυτικά στην οικονομία. Ως εκ τούτου, το εν 

λόγω περιθώριο ορίζεται ως αντι-κυκλικό12 και συνδέεται ευθέως με την 

χρηματοοικονομική μόχλευση. 

Αναφορικά με την ίδια την μόχλευση, σύμφωνα με την Βασιλεία ΙΙΙ, ο δείκτης 

της μόχλευσης (δηλαδή ίδια κεφάλαια –δηλαδή τα στοιχεία που προσμετρούνται 

στο TierI- προς στοιχεία ενεργητικού εντός και εκτός ισολογισμού,  τόσο αυτά που 

                                                 
11

Conservationbuffer 
12

 Δηλαδή λειτουργεί αντιστρόφως προς τον οικονομικό κύκλο 
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καταγράφονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, όσο και αυτά που 

συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο συναλλαγών) θα πρέπει να ανέρχεται, κατ’ 

ανώτατο όριο, στο 3%. 

Έτσι, το «άνοιγμα» της τράπεζας αποτελεί το άθροισμα τεσσάρων στοιχείων: 

 Το άνοιγμα που είναι καταγεγραμμένο στον ισολογισμό 

 Το άνοιγμα σε παράγωγα προϊόντα 

 Το άνοιγμα σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων13, και 

 Το άνοιγμα των στοιχείων εκτός ισολογισμού14. 

Βάσει όλων των παραπάνω, θα πρέπει να εξεταστούν δύο ζητήματα τα 

οποία αναδεικνύονται ταυτόχρονα: το πρώτο αφορά στην αποτύπωση της 

λειτουργίας της χρηματοοικονομικής μόχλευσης των τραπεζών, και το δεύτερο 

αφορά στην ανάλυση των παραμέτρων που δύνανται να μεταβάλουν τόσο το ύψος 

της εν λόγω μόχλευσης, όσο και τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει η μεταβολή του 

ύψους της μόχλευσης. Τα δύο αυτά ζητήματα εξετάζονται στην επόμενη ενότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

Securities Financing Transaction  
14

Off-balance sheet 
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4. Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 

4.1 Πλαίσιο και λειτουργία χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

 

Όπως περιγράφηκε ανωτέρω, η χορήγηση κεφαλαίου προς τις παραγωγικές 

μονάδες, τις βοηθά να αναπτύξουν την παραγωγή τους, να ισχυροποιηθούν και να 

επεκταθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας (Becketal., 

2000; Levineetal, 2000; Adrian&Shin, 2009). Η παροχή πιστώσεων συνδέεται θετικά 

με την οικονομική ανάπτυξη, όπως καταγράφεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Η παραπάνω αντίληψη τονίζει τον διαμεσολαβητικό ρόλο και την αποστολή 

των τραπεζών. Η εν λόγω λειτουργία ονομάζεται διαμεσολάβηση, ακριβώς διότι οι 

αποταμιευτές (που χορηγούν το κεφάλαιο)  και οι επιχειρήσεις (που δανείζονται το 

κεφάλαιο) δεν έρχονται σε απευθείας επαφή μεταξύ τους.  

Βάσει των παραπάνω, το κεφάλαιο που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να 

δανείσουν προέρχεται από τις καταθέσεις των αποταμιευτών. Όμως προκύπτουν 

δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά στο ότι, στον βαθμό που η τράπεζα διασφαλίζει τις 

καταθέσεις και τις αποδόσεις των καταθέσεων, στον ίδιο βαθμό θα πρέπει να έχει 

διασφαλίσει τα έσοδα από τα χορηγούμενα δάνεια.  

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στον κύκλο εργασιών της τράπεζας και, κατ’ 

επέκταση, την χρηματοδότηση της οικονομίας. Όσο περισσότερο η τράπεζα χορηγεί 

δάνεια, τόσο περισσότερο αυξάνουν τα μεγέθη του ισολογισμού της και, στον 

βαθμό που τα δάνεια είναι ασφαλή και ενήμερα, αυξάνονται τα έσοδα και τα κέρδη 

της τράπεζας. Άρα, η τράπεζα, προκειμένου ακριβώς να αυξήσει τα χορηγούμενα 

κεφάλαια, έχει την δυνατότητα να αντλήσει η ίδια δανειακά κεφάλαια δια μέσου 

δανεισμού από την διατραπεζική αγορά και να τα δανείσει στην πελατεία της. Σε 

αυτή την περίπτωση, η άντληση κεφαλαίου από την διατραπεζική λειτουργεί ως 

υποκατάστατο των καταθέσεων ((Damaretal., 2010; Haung & Ratnovski, 2010).Η 
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διαφορά μεταξύ της απόδοσης των χορηγήσεων με το επιτόκιο των δανείων της 

διατραπεζικής αποτελεί το περιθώριο κέρδους της τράπεζας. 

Σε αυτό το σημείο γίνεται εμφανές το ότι η προσφορά χρήματος ουσιαστικά 

καθορίζεται ενδογενώς, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Η άντληση των δανειακών 

κεφαλαίων της διατραπεζικής ουσιαστικά αποτελεί μεταβίβαση χρήματος από τις 

πλεονασματικές μονάδες προς τις ελλειμματικές μονάδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την σημαντική ενίσχυση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, αφού στην 

περίπτωση των πλεονασματικών μονάδων το κεφάλαιο δεν έχει ενταχθεί στην 

παραγωγική διαδικασία ως παραγωγικός συντελεστής. Αντιθέτως, με την χορήγηση 

κεφαλαίου προς τις ελλειμματικές μονάδες, το εν λόγω κεφάλαιο εισέρχεται στην 

παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα την αύξηση του παραγομένου προϊόντος 

(ΑΕΠ) και του μέσου εισοδήματος, την μείωση της ανεργίας, κ.ο.κ. 

Ωστόσο, υπάρχει η περίπτωση το εν λόγω αντλούμενο κεφάλαιο να μην 

κατευθύνεται στην παραγωγή νέου προϊόντος, αλλά στην αγορά ήδη υπαρχόντων 

αξιών. Σε αυτή την περίπτωση, με αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας χρήματος 

προκύπτει αύξηση των τιμών, άρα πληθωρισμός. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

εν λόγω αύξηση της προσφοράς χρήματος δεν συνέβη λόγω επεκτατικής 

νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, αλλά λόγω ακριβώς του 

αλληλοδανεισμού των τραπεζών. Βεβαίως, σε συνθήκες όπου υπάρχει φόβος 

αύξησης του πληθωρισμού, η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια, ούτως ώστε 

να αφ’ ενός να περιορίσει την ζήτηση χρήματος –αφού ο δανεισμός θα κοστίζει 

περισσότερο- και αφ’ ετέρου να αυξήσει την προσφορά χρήματος –αφού η 

διακράτηση κεφαλαίου ως αποταμίευση θα επιφέρει αυξημένη απόδοση.  

Ωστόσο, ο εν λόγω διατραπεζικός δανεισμός έχει μια σημαντική συνέπεια: 

αυξάνει τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, προκύπτει το εξής: μια 

πλεονασματική (σε κεφάλαιο) τράπεζα δανείζει μια άλλη τράπεζα, η οποία με την 

σειρά της δανείζει σε επιχειρήσεις –ή σε ιδιώτες- πελάτες της. Η εν λόγω δεύτερη 

τράπεζα βρίσκεται, ως εκ τούτου, με αυξημένο δείκτη χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης. Όμως, καθώς στην συνολική αγορά επικρατεί πιστωτική επέκταση, 

αυξάνεται η αξία των εταιριών, με άνοδο των τιμών των μετοχών και άνοδο των 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού τους. Αυτή η άνοδος έχει ως αποτέλεσμα 

την μείωση του δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης.  
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Όπως σημειώνουν οι Cipriani et al (2012), η χρηματοοικονομική μόχλευση 

έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών των περιουσιακών στοιχείων (assets). 

Μάλιστα, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο, 

τότε αυξάνεται η τιμή του και μάλιστα σημαντικά. Ωστόσο, σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης, η διαφορά των τιμών ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία που 

δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρο και σε αυτά που δεν έχουν αυτή την 

δυνατότητα δεν αυξάνει, γεγονός που υποδηλώνει την απροθυμία δανεισμού με 

ενεχυρίαση όταν αναμένεται περαιτέρω πτώση των τιμών των αξιών, λόγω της 

κρίσης. 

Οι Adrian & Shin (2010), σε ανάλυσή τους αναφορικά με την 

χρηματοοικονομική μόχλευση των τραπεζών στις ΗΠΑ σημειώνουν ότι, αφ’ ενός η 

εν λόγω μόχλευση λειτουργεί προ-κυκλικά και αφ’ ετέρου ότι δια μέσου της 

μόχλευσης αυξάνει η συνολική μεταβλητότητα της κεφαλαιαγοράς. 

Η προ-κυκλικότητα της τραπεζικής μόχλευσης καταγράφεται σε περιπτώσεις 

όπου η διοίκηση της τράπεζας προβαίνει σε ενεργητική διαχείριση των οικονομικών 

μεγεθών, σε αντίθεση με την παθητική διαχείριση. Όπως σημειώνουν οι 

Adrian&Shin (2010), σε περίπτωση αύξησης των ιδίων κεφαλαίων, λόγω αύξησης 

των τιμών των στοιχείων που αποτιμώνται σε αγοραίες τιμές (mark-to-market), ο 

δείκτης της χρηματοοικονομικής μόχλευσης της τράπεζας μειώνεται. Εάν η τράπεζα 

έχει επιλέξει να κάνει ενεργητική διαχείριση, τότε θα αυξήσει τον δανεισμό της, τον 

οποίο θα κατευθύνει σε χορήγηση δανείων, με αποτέλεσμα την αύξηση των 

μεγεθών του ισολογισμού. Η προ-κυκλικότητα παρουσιάζεται ακριβώς διότι οι τιμές 

των αξιών αυξάνονται κατά την διάρκεια της οικονομικής ανόδου και μειώνονται 

στην διάρκεια των υφέσεων. 

Ως εκ των παραπάνω, γίνεται εμφανής η διπλή φύση της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης των τραπεζών: χωρίς την χορήγηση αυξημένου 

όγκου δανείων η τράπεζα έχει μικρότερη κερδοφορία από το δυνητικό επίπεδο και 

καθίσταται σε δυσχερέστερη θέση από τις λοιπές τράπεζες οι οποίες, παρέχοντας 

αυξημένο δανεισμό, έχουν μεγαλύτερα μεγέθη ισολογισμού, μεγαλύτερη απόδοση 

ιδίων κεφαλαίων (return on equity) και καλύτερη χρηματιστηριακή πορεία. Επίσης, 

χωρίς την χορήγηση δανείων από δανειζόμενα κεφάλαια διατραπεζικής, η 

οικονομία δεν προσεγγίζει το δυνητικό προϊόν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
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παραγωγικό κενό. Το κεφάλαιο των πλεονασματικών μονάδων μένει λιμνάζον και 

δεν εισάγεται στην παραγωγική διαδικασία. Ως εκ τούτου, η χρηματοοικονομική 

μόχλευση λειτουργεί θετικά τόσο για την τράπεζα όσο και για το σύνολο της 

οικονομίας. Για παράδειγμα, η ανάλυσης των Hirstovetal (2012) αναφορικά με τα 

κράτη-μέλη της Ευρωζώνης καταδεικνύει ότι η πιστωτική επέκταση σε αρκετές 

χώρες κατά την διάρκεια της κρίσης λειτούργησε ενισχυτικά προς τις οικονομίες, 

αρχικά αποτρέποντας την εμβάθυνση της κρίσης και στην συνέχεια επαναφέροντας 

τις τιμές στο πρότερο, προ κρίσης, επίπεδο. 

Ως εκ των παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ 

της δανειακής πολιτικής των τραπεζών –τόσο αναφορικά με τα δάνεια που οι ίδιες 

λαμβάνουν, όσο και με τα δάνεια που δίδουν- και της γενικότερης οικονομικής 

κατάστασης των χωρών. Σημαντικό στοιχείο ανάλυσης της εν λόγω σχέσης αποτελεί 

ο βαθμός διασύνδεσης των τραπεζών, ο οποίος θα αναλυθεί στην συνέχεια. 

 

 

4.2 Εννοιολογικό πλαίσιο διασύνδεσης τραπεζών και 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

 

Όπως αναφέρουν οι Drehmann & Tarashev (2011), η διασύνδεση των τραπεζών 

είναι ο κύριος παράγοντας επέκτασης των αρνητικών συνεπειών στο συνολικό 

σύστημα όταν εμφανίζεται πρόβλημα σε μια τράπεζα, ειδικά όταν η εν λόγω 

τράπεζα έχει στηρίξει την δανειοδοτική της πολιτική στην έκδοση τίτλων 

προκειμένου να βρει τα απαραίτητα κεφάλαια.  

Σύμφωνα με την ανάλυση των συγγραφέων, υπάρχουν τέσσερις πιθανές 

περιπτώσεις διασύνδεσης των τραπεζικών ιδρυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

εν λόγω διασύνδεση γίνεται δια μέσου της κεντρικής τράπεζας. 

Στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει καμία διασύνδεση μεταξύ των 

τραπεζών, αφού η κεντρική τράπεζα (η οποία βρίσκεται πάντα στο μέσο μεταξύ των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) ούτε δέχεται κεφάλαια, ούτε δανείζει τις τράπεζες. 

Στην δεύτερη περίπτωση, η κεντρική τράπεζα δέχεται κεφάλαια των 

τραπεζών. Αυτή είναι μια από τις σημαντικές αποστολές όλων των κεντρικών 
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τραπεζών, αφού δια μέσου της αποδοχής των καταθέσεων γίνεται η λειτουργία της 

νομισματικής πολιτικής. Υπό αυτή την έννοια, η κεντρική τράπεζα καθορίζει το 

επιτόκιο της αποδοχής των κεφαλαίων (deposit facility) και έτσι υπάρχει η 

λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης του χρήματος στην οικονομία. Σε αυτή την 

περίπτωση, δεν προκύπτει συστημικός κίνδυνος, αφού σε περίπτωση ύφεσης, η 

κεντρική τράπεζα θα προβεί σε μείωση του επιτοκίου αποδοχής κεφαλαίων, οπότε 

οι τράπεζες θα έχουν κίνητρο να διοχετεύσουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια σε 

δανεισμό επιχειρήσεων και ιδιωτών. 

Στην τρίτη περίπτωση, η κεντρική τράπεζα δανείζει τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. Όπως και η προηγούμενη περίπτωση, έτσι και αυτή αποτελεί μια από τις 

βασικές αποστολές των κεντρικών τραπεζών, προκειμένου να λειτουργήσει ο 

μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Και σε αυτή την περίπτωση δεν 

υφίσταται συστημικός κίνδυνος, αφού σε περίπτωση ύφεσης η κεντρικής τράπεζα 

θα μειώσει τα επιτόκια, ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διοχετεύσουν τα 

δανειζόμενα κεφάλαια στην οικονομία. Αντιθέτως, σε περιπτώσεις έξαρσης της 

οικονομικής δραστηριότητας, όπου εμφανίζονται κίνδυνοι πληθωρισμού, η 

κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια, με αποτέλεσμα την περικοπή της 

παροχέτευσης δανειακών κεφαλαίων προς τις τράπεζες. 

Στην τέταρτη περίπτωση, η κεντρική τράπεζα δέχεται κεφάλαια από τις 

τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα δίδει δάνεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε 

αυτή την περίπτωση, που αποτελεί και την κύρια μεθοδολογία και πρακτική των 

κεντρικών τραπεζών, η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής διασφαλίζεται από τον 

καθορισμό του επιτοκίου και στην συνέχεια το σημείο ισορροπίας προκύπτει δια 

μέσου της ζήτησης κεφαλαίων 

Η αγορά χρήματος βρίσκεται σε ισορροπία όταν η προσφορά κεφαλαίου 

ισούται με την ζήτηση κεφαλαίου. 

Όπως καταγράφεται στο ακόλουθο γράφημα, όσο περισσότερο αυξάνεται το 

επιτόκιο, τόσο περισσότερο οι αποταμιευτές επιθυμούν να προβαίνουν σε 

καταθέσεις κεφαλαίου, αφού θα λάβουν υψηλότερο αντίτιμο, ενώ αντιθέτως θα 

μειώνονται οι αιτήσεις για δανειακά κεφάλαια, αφού θα έχει αυξηθεί το κόστος 

δανεισμού. 
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Ως εκ τούτου, το σημείο ισορροπίας προκύπτει στο σημείο εκείνο του 

επιτοκίου όπου η επιθυμία των αποταμιευτών ισούται με την πρόθεση των 

δανειζομένων. 

 

Σχήμα  3. Ισορροπία ζήτησης και προσφοράς χρήματος 

 

                Ζήτηση                                      Προσφορά 

       r1 

 

 

                                                m1 

Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου, από r1 σε r2, όπως καταγράφεται στο 

ακόλουθο σχήμα, η ζήτηση για δανειακά κεφάλαια μειώνεται από Qm2 σε Qm1. 

 

Σχήμα  1. Νέα θέση ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης χρήματος. 

 

                           D 

        R2        

        R1 

 

                          S 

                                 QM1          QM2 
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Στην προαναφερόμενη περίπτωση, μετακινήθηκε το επιτόκιο, με 

αποτέλεσμα την μετακίνηση του σημείου ισορροπίας. 

Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις μετατόπισης των καμπυλών ζήτησης και 

προσφοράς δανειακών κεφαλαίων, που έχουν ως αποτέλεσμα την μετακίνηση του 

σημείου ισορροπίας. 

Για παράδειγμα, εάν το κράτος αυξήσει τις φοροαπαλλαγές για το εισόδημα 

που αποταμιεύεται, τότε θα αυξηθούν οι αποταμιεύσεις, άρα θα μετατοπιστεί 

θετικά, δηλαδή προς τα κάτω και δεξιά, η καμπύλη προσφοράς. 

Αντιστοίχως, εάν το κράτος ασκήσει επεκτατική νομισματική πολιτική, τότε 

θα αυξηθεί η προσφορά κεφαλαίου, με αντίστοιχη μετατόπιση της καμπύλης. 

Άρα, με όλα τα παραπάνω μοντέλα διασύνδεσης τραπεζών δεν υφίσταται η 

έννοια του συστημικού κινδύνου, αφού, εάν προκύψει ανισορροπία σε μια τράπεζα 

αυτομάτως θα καλυφθεί από την κεντρική τράπεζα. 

Ωστόσο, το πρόβλημα που εγείρεται αφορά στο ότι οι τράπεζες, πέραν των 

παραπάνω μορφών διασύνδεσης, έχουν επιπλέον την δυνατότητα να 

αλληλοδανείζουν και να αλληλοδανείζονται κεφάλαια. Έτσι, για παράδειγμα, μια 

τράπεζα μπορεί να εκδώσει τίτλους με υποκείμενη αξία στοιχεία που έχει εγγράψει 

στο ενεργητικό της ως απαιτήσεις και στην συνέχεια να λάβει το κεφάλαιο των εν 

λόγω τίτλων από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν αγοράσει τους εν 

λόγω τίτλους, το οποίο κεφάλαιο θα κατευθύνει σε νέα δάνεια. 

Άρα, έχει δημιουργηθεί η πρώτη συνθήκη του συστημικού κινδύνου: αφού η 

πρώτη τράπεζα έχει αντλήσει το κεφάλαιο δια μέσου της τιτλοποίησης των 

απαιτήσεων, η δεύτερη τράπεζα, έχοντας αγοράσει τον τίτλο της πρώτης τράπεζας, 

μπορεί να βάλει ως ενέχυρο (collateral) τον τίτλο και να λάβει το προβλεπόμενο 

κεφάλαιο, είτε από την Κεντρική τράπεζα, είτε από άλλες τράπεζες. 

Σε περίπτωση που η πρώτη τράπεζα έχει δυσκολία να αποπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της στους αγοραστές των τίτλων, τότε προκύπτει η δεύτερη συνθήκη 

του συστημικού κινδύνου: οι αγοραστές των τίτλων έχουν, με την σειρά τους, 

πρόβλημα αποπληρωμής των δικών τους εκδοθέντων τίτλων, ή επαναγοράς των 

τίτλων που έχουν θέσει ως ενέχυρο. Έτσι, το πρόβλημα μεταφέρεται στα λοιπά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και γίνεται συνολικό, δηλαδή συστημικό. 



34 

 

Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που η δεύτερη, τρίτη, κ.ο.κ. τράπεζα δεν 

έχουν πρόβλημα, λόγω ικανοποιητικού ύψους ιδίων κεφαλαίων, να καλύψουν τις 

απαιτήσεις προς τρίτους, παρ’ ότι έχουν αυξημένο δείκτη επισφαλειών, δεν θα 

προβούν σε νέο δανεισμό, ούτε προς άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ούτε προς 

τους παραδοσιακούς δανειζομένους, δηλαδή τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. 

Η εν λόγω απόφαση της μείωσης του δανεισμού έχει δύο συνέπειες. Η 

πρώτη συνέπεια αφορά στο τραπεζικό και πιστωτικό σύστημα. Μείωση του 

διατραπεζικού δανεισμού επιφέρει μείωση της προσφερόμενης ποσότητας 

χρήματος, άρα αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου. Βεβαίως, το διατραπεζικό 

επιτόκιο για συγκεκριμένο νόμισμα δεν έχει, ιστορικά, σημαντική απόκλιση από το 

επιτόκιο δανεισμού της κεντρικής τράπεζας, όμως, σε περιόδους που η 

διατραπεζική αγορά έχει μειωμένη ρευστότητα, τότε πιθανό να προκύψουν 

αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο επιτόκια. 

Ένα άλλο πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος αφορά στην κεντρική 

τράπεζα. Η κεντρική τράπεζα, όπως σημειώθηκε, και δανείζει και δανείζεται από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα έχουν πρόβλημα αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους, στον ίδιο βαθμό 

έχουν και πρόβλημα επαναγοράς των τίτλων που έχουν ενεχυριάσει στην κεντρική 

τράπεζα. Εδώ προκύπτουν μια σειρά προβλημάτων. 

Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι η τράπεζα έχει αγοράσει τίτλους που 

εκδόθηκαν από ένα άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οι τράπεζες δηλώνουν, μεν, 

τους εν λόγω τίτλους ως στοιχεία του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (banking book), τα 

οποία θα διακρατηθούν ως την λήψη τους και των οποίων η αποτίμηση γίνεται 

βάσει του αποσβεσμένου κόστους και τα οποία λογίζονται στα ίδια κεφάλαια, όμως 

έχουν τοποθετήσει ως ενέχυρο τους εν λόγω τίτλους στην κεντρική τράπεζα.  Έτσι, 

προκύπτει το εξής θέμα: 

Η τράπεζα έχει καταγράψει τους τίτλους ως στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, 

έχει δανειστεί χρήματα από την κεντρική τράπεζα και έχει δανείσει, με την σειρά 

της, τα εν λόγω κεφάλαια. Η διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού από την 

Κεντρική τράπεζα και στο επιτόκιο χορηγήσεων προς τους πελάτες-δανειολήπτες, 

αποτελεί έσοδο της τράπεζας. Έτσι, η τράπεζα, εμφανίζει αυξημένο κύκλο εργασιών 

και αυξημένη κερδοφορία, χωρίς να καταγράφεται ότι έχει επιβαρυνθεί ουσιαστικά 
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ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Όμως, όταν η τράπεζα έχει πρόβλημα 

αποπληρωμής των υποχρεώσεών της λόγω αδυναμίας του εκδότη των τίτλων που 

κατέχει να αποπληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις προς αυτή, τότε γίνεται 

αντιληπτός ο βαθμός έκθεσης της τράπεζας στον κίνδυνο. Υπό αυτή την έννοια, είτε 

η τράπεζα θα πρέπει να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να 

μπορέσει, με τα αυξημένα ίδια κεφάλαια, να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της, 

είτε θα πτωχεύσει.  

Το πρώτο ενδεχόμενο, αν και θεωρείται το συνηθέστερο για εμπορικές 

επιχειρήσεις, είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμο  σε συνθήκες όπου οι επενδυτές 

έχουν απολέσει την εμπιστοσύνη τους, η φοβούνται ότι είναι πιθανή μια πτώχευση 

της τράπεζας, ή λόγω γενικής ανασφάλειας. Το δεύτερο ενδεχόμενο, αν και από 

σειρά αναλυτών θεωρείται ως το πλέον δίκαιο, έχει σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις, τόσο στους καταθέτες, όσο και στην οικονομία της χώρας και 

πιθανότατα και των άλλων χωρών. 

Έτσι, προκύπτουν οι δύο λύσεις που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Η πρώτη λύση έγκειται στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζα που έχει 

το πρόβλημα, με κρατική ενίσχυση, ενώ η δεύτερη λύση έγκειται στην λειτουργία 

της κεντρικής τράπεζας ως δανειστή έσχατης καταφυγής (lenderofthelastresort). Και 

στις δύο αυτές περιπτώσεις, εγείρεται το ζήτημα  του ηθικού κινδύνου, ο οποίος 

εξετάζεται ακολούθως. 

 

 

4.3 Ηθικός κίνδυνος, χρηματοοικονομική μόχλευση και κεφαλαιακή 

ενίσχυση τραπεζών 

 

Οι τράπεζες, αυξάνοντας τον δανεισμό τους και τις χορηγήσεις τους, αναλαμβάνουν 

κίνδυνο. Εάν ο κίνδυνος δεν επέλθει, οι μέτοχοι εξασφαλίζουν μεγαλύτερα κέρδη 

και οι καταθέτες είναι απολύτως εξασφαλισμένοι, λαμβάνοντας το επιτόκιο των 

καταθέσεων. Όμως, όταν ο κίνδυνος επέλθει, τότε η τράπεζα δεν αφήνεται να 

πτωχεύσει, ούτε οι καταθέτες χάνουν όλα τους τα αποταμιευθέντα κεφάλαια.  
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Η πρώτη περίπτωση, η οποία έχει αναφερθεί, είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση 

των τραπεζών δια μέσου των κρατών. Επ’ αυτού, υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 

Α. Το κράτος να διαθέτει από τον προϋπολογισμό τα διαθέσιμα κεφάλαια 

ούτως ώστε να ενισχύσει κεφαλαιακά τις τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση οι 

τράπεζες προβαίνουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, τις 

οποίες αγοράζει το κράτος. Βεβαίως, δεδομένου του ότι τα εν λόγω κεφάλαια δεν 

είχαν προϋπολογιστεί ότι θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση των τραπεζών, θα πρέπει 

να υπάρξει μια αναδιάρθρωση του κρατικού προϋπολογισμού, με νέα κατανομή 

των κονδυλίων του. Έτσι, ακόμη και εάν υπάρχουν τα εν λόγω κεφάλαια, η 

κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών θα επιφέρει μειωμένη κρατική χρηματοδότηση 

προς άλλους τομείς, όπως, π.χ., στην υγεία, παιδεία, κτλ. Επίσης, το εν λόγω 

απόθεμα κεφαλαίου του προϋπολογισμού μειώνεται, ως εκ τούτου το επόμενο έτος 

η χώρα θα βρίσκεται σε ταμειακά δυσχερέστερη κατάσταση.  

Β. Το κράτος να μην διαθέτει τα εν λόγω κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση, 

η κυβέρνηση θα πρέπει να εκδώσει ομόλογα και με τα αντληθέντα κεφάλαια να 

ενισχύσει κεφαλαιακά τις τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει έλλειμμα στον 

προϋπολογισμό και ταυτόχρονα αυξάνεται το χρέος της χώρας. Προκειμένου να 

χρηματοδοτηθεί το έλλειμμα και το χρέος, η κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί σε 

μείωση των δαπανών, είτε σε αύξηση των εσόδων, είτε σε έναν συνδυασμό αυτών 

των δύο.  

Το ζήτημα, ως εκ τούτου, του ηθικού κινδύνου αναφορικά με τα 

προβλήματα που δημιουργούνται στις τράπεζες λόγω της μεγάλης μόχλευσης, είναι 

σημαντικό. Οι διοικήσεις των τραπεζών δανείστηκαν κεφάλαια, είτε από την 

διατραπεζική, είτε από την κεντρική τράπεζα, προκειμένου να αυξήσουν τις 

χορηγήσεις τους. Οι τράπεζες, ως εκ τούτου, έχουν σημαντικό κίνητρο να προβούν 

σε αύξηση του δανεισμού τους και σε μεγέθυνση του δείκτη χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης, δεδομένου του ότι αυτό θα τους επιτρέψει καλύτερα αποτελέσματα, 

αύξηση κερδοφορίας και αύξηση της τιμής της μετοχής.  

Το πρώτο ζήτημα αναφορικά με τον ηθικό κίνδυνο που υπάρχει στην 

χρηματοοικονομική μόχλευση αφορά στους καταθέτες και τους πιστωτές της 

τράπεζας. Οι καταθέτες και οι πιστωτές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν με απόλυτη 
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ακρίβεια το πόση είναι η μόχλευση της τράπεζας, άρα υπάρχει πρόβλημα 

ασυμμετρίας πληροφόρησης. 

Σύμφωνα με τους Christiano & Ikeda (2013), οι τράπεζες, επιθυμώντας να 

αποκομίσουν όσο το δυνατό υψηλότερα κέρδη για τους πιστωτές τους και τους 

μετόχους, προβαίνουν σε ενέργειες για τις οποίες οι πιστωτές δεν έχουν 

πληροφόρηση, άρα εγείρεται το πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου (Jensen & 

Meckling, 1976). Σε κανονικές συνθήκες, οι τράπεζες, ως διαμεσολαβητές, 

λειτουργούν ως μετασχηματιστές πληροφορίας. Με την παρουσία των τραπεζών 

δεν είναι απαραίτητη η γνώση, εκ μέρος των αποταμιευτών, για τα χαρακτηριστικά 

των δανειζομένων, καθώς η συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται 

από την τράπεζα, άρα υπάρχει διαμεσολάβηση της πληροφορίας μεταξύ των τριών 

μερών, δηλαδή των αποταμιευτών, των ιδίων των τραπεζών και των δανειζομένων, 

και του κινδύνου της ασύμμετρης πληροφόρησης. 

Όπως καταγράφεται στο ακόλουθο σχήμα, πριν από την συμφωνία μεταξύ 

των αποταμιευτών και της τράπεζας ή των πιστωτών και της τράπεζας υπάρχουν 

δύο συνθήκες. 

Όμως, στην προσπάθειά τους να καταγράψουν μεγαλύτερη απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων (ROE), οι τράπεζες προβαίνουν σε αυξημένο δανεισμό. Αυτό συμβαίνει 

διότι η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ισούται με την αποδοτικότητα του 

ενεργητικού επί την μόχλευση, ήτοι (Pagratisetal.,  2014, σ. 3): 

 

                                                ROE = ROA * Leverage 

Όμως, ακριβώς η προσπάθεια αύξησης της αποδοτικότητας των ιδίων 

κεφαλαίων επιφέρει αύξηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου, αφού, έστω και μια 

μικρή μείωση της τιμής των αξιών επιφέρει μεγάλη απώλεια κεφαλαίου. Αυτό 

λαμβάνει σημαντική έκταση στην περίπτωση που η τράπεζα αντιμετωπίζει ανάγκη 

αποπληρωμής των υποχρεώσεών της ή σε περίπτωση αναλήψεων μεγαλυτέρων του 

αναμενομένου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τράπεζα θα πρέπει να προβεί σε 

πώληση περιουσιακών της στοιχείων. Οι εν λόγω πωλήσεις, όμως, καθώς 

συμβαίνουν σε συνθήκες ανάγκης, είναι πιθανό να έχουν αντίτιμο πολύ μικρότερο 

από αυτό που θα υπήρχε σε κανονικές συνθήκες (Caballero & Simsek, 2013). Άρα, 



38 

 

βάσει όλων των παραπάνω, προκύπτει ότι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι –καταθέτες και 

δανειστές- έχουν ελλιπείς πληροφορίες, άρα ασύμμετρη πληροφόρηση, ως εκ 

τούτου δεν μπορούν να κοστολογήσουν ορθά και αντικειμενικά τον κίνδυνο. Η εν 

λόγω ασυμμετρία, όμως, έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την υποτίμηση του κινδύνου 

exante, αλλά και την υπερτιμολόγηση του κινδύνου expost, αφού οι μεν 

αποταμιευτές ανασύρουν μαζικά τις καταθέσεις, ενώ οι δανειστές είτε ζητούν 

αυξημένα επιτόκια, είτε δεν προβαίνουν σε δανεισμό. 

Όμως, ταυτόχρονα, η χρηματοοικονομική μόχλευση συνεπάγεται και 

σημαντικούς κινδύνους: πρώτα απ’ όλα, σε περίοδο ύφεσης οι τιμές των μειώνεται, 

με αποτέλεσμα την απομείωση των στοιχείων του ενεργητικού που διακρατά η 

τράπεζα. Επίσης, αυξάνουν οι επισφάλειες των τραπεζών και καθίσταται δυσχερής 

η αναχρηματοδότηση του ανοίγματος των τραπεζών από νέο διατραπεζικό 

δανεισμό. Πέραν αυτού, μειώνεται η αξία των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, 

γεγονός που εκτοξεύει τον δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Όσο 

περισσότερο αυξάνει ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης, τόσο περισσότερο 

αυξάνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο η τράπεζα έχει την δυνατότητα να 

αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τόσο ως προς τους δανειστές, όσο και ως προς 

τους καταθέτες. Οι μεν αμφιβολίες των καταθετών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

την μαζική ανάληψη καταθέσεων (bankrun), ενώ οι αμφιβολίες της διατραπεζικής 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το πάγωμα της χορήγησης πιστώσεων, με 

αποτέλεσμα την κατάρρευση της τράπεζας. 

Πέραν όλων των παραπάνω ζητημάτων, η μεγάλη χρηματοοικονομική 

μόχλευση συνδέεται ευθέως με την αύξηση των τιμών. Σειρά αναλύσεων (Kaminsky 

and Reinhart, 1999;  Gourinchas and Obstfeld, 2012; Schularick and Taylor, 2012) 

καταδεικνύουν ότι η πιστωτική επέκταση δια μέσου της χρήσης μεγαλύτερης 

μόχλευσης αποτελεί παράγοντα δημιουργίας χρηματοοοικονομικών κρίσεων, 

καθώς αυξάνει σημαντικά τις τιμές των αξιών με δημιουργία «φούσκας». Όπως 

καταδεικνύει η ανάλυση των Carvallo & Parliacci (2014), η αύξηση των τιμών των 

ακινήτων είναι αποτέλεσμα της πιστωτικής επέκτασης τρων τραπεζών, άρα της 

μεγαλύτερης μόχλευσης. Οι Bordo & Jeanne (2002) σημειώνουν ότι, ακριβώς λόγω 

της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, προκύπτει το πρόβλημα της υπερ-επένδυσης 

εκ των προτέρων (exante) και της πιστωτικής ασφυξίας εκ των υστέρων (expost). Στο 
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ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η μελέτη του Lorenzoni (2008), στην οποία 

σημειώνεται ότι, όσο πιο ανταγωνιστικές οι συνθήκες μεταξύ των τραπεζών, τόσο 

μεγαλύτερη και η χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων που αυξάνουν την 

μόχλευση, με αύξηση του διατραπεζικού δανεισμού exante και κρίση expost. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει αναφορά στο θέμα του ηθικού 

κινδύνου που προκύπτει αναφορικά με το ύψος των δανειακών κεφαλαίων, την 

χρηματοδοτική πολιτική και το ύψος της χρηματοοικονομικής μόχλευσης των 

τραπεζών, καθώς αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας, ειδικά αναφορικά με την 

Ελλάδα στην οποία αφ’ ενός παρουσιάστηκε η ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των 

τραπεζών και αφ’ ετέρου κλήθηκε να λάβει σημαντικά μέτρα δημοσιονομικής 

πολιτικής προκειμένου να ανταπεξέλθει αυτών των κεφαλαιακών αναγκών. 

Ως εκ τούτου, ακολούθως θα καταγραφούν τα μέτρα που έλαβαν οι 

Ελληνικές κυβερνήσεις, τα οποία συνδέονται ευθέως με το ύψος της μόχλευσης των 

Ελληνικών τραπεζών, αφού ένα σημαντικό μέρος των δανειακών κεφαλαίων 

κατευθύνθηκε προς τις τράπεζες. 

 

 

4.4 Μέτρα οικονομικής πολιτικής 

 

Η οικονομική κρίση του 2008 είχε ως αποτέλεσμα τα προγράμματα δημοσιονομικής 

εξυγίανσης να καταστούν προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής των 

περισσότερων χωρών με κύριο στόχο να μειώσουν το χρέος και τα ελλείμματα που 

είχαν συσσωρευτεί κατά τις προηγούμενες περιόδους. Οι περισσότερες χώρες που 

ακολουθούν τέτοια προγράμματα ήρθαν αντιμέτωπες με σημαντική και διαρκή 

μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης, ο οποίος έφτασε ακόμη και σε αρνητικά επίπεδα. 

Σε αυτά τα πλαίσια τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής εξυγίανσης ως προς την 

οικονομική μεγέθυνση βρέθηκαν στο επίκεντρο της οικονομικής έρευνας και 

συζήτησης.  

Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινιστούν συνοπτικά οι έννοιες της οικονομικής 

ανάπτυξης και μεγέθυνσης καθώς συχνά συγχέονται. Η οικονομική μεγέθυνση 
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σημαίνει την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας15 (Mankiw, 

2012). Η εν λόγω έννοια ήταν κυρίαρχη τις δεκαετίες 1950 και 1960 και 

πραγματώθηκε με διάφορες αναπτυξιακές πολιτικές. Όμως, τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, οι κρίσεις του 1970 και το υψηλό επίπεδο φτώχειας σε πολλές χώρες 

του κόσμου οδήγησε στην ποιοτική αναβάθμιση του όρου μέσω της έννοιας της 

οικονομικής ανάπτυξης. Η σημερινή έννοια της ανάπτυξης δεν ορίζεται πλέον σε 

αυστηρό οικονομικό περιεχόμενο, δηλαδή μόνο ως προς τη διαρκή αύξηση του 

ΑΕΠ.  

Αντιθέτως, λαμβάνει υπόψη κατά πόσο αυξάνεται το παραγωγικό και 

κοινωνικό κεφάλαιο της οικονομίας, οι θέσεις απασχόλησης, κατά πόσο 

δημιουργούνται εισοδήματα στον ευρύτερο πληθυσμό και περιορίζεται η ανεργία 

(Jones, 1993). Επίσης, ενσωματώνει την έννοια της ισόρροπης ή χωρικής ανάπτυξης, 

που αφορά την ισόποση κατανομή του ΑΕΠ μεταξύ εισοδηματικών τάξεων και 

περιοχών, καθώς και την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης συνδέοντας τη μεγέθυνση 

του συνολικού προϊόντος με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την εξάντληση των 

αποθεμάτων μη ανανεώσιμων πηγών (Soubbotina, 2004).  

Για δεκαετίες κυριαρχούσε η θεωρία του Κέυνς για την αρνητική σχέση 

ανάμεσα στη δημοσιονομική εξυγίανση και την οικονομική ανάπτυξη στη 

βραχυχρόνια περίοδο. Σύμφωνα με την Κεϋνσιανή θεωρία, η εφαρμογή 

συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής οδηγεί πάντα σε ύφεση την οικονομία 

(Keynes, 2010, 1936). Βάσει της εθνικολογιστικής ταυτότητας η μείωση των 

δημοσίων δαπανών ή/και αύξηση των φόρων προκαλεί μείωση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης και επένδυσης που με τη σειρά τους προκαλούν μείωση του 

παραγόμενου προϊόντος και της συνολικής ζήτησης με τελικό αποτέλεσμα να 

περιορίζεται η οικονομική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η αρνητική επίδραση στη 

συνολική ζήτηση προκύπτει είτε άμεσα όταν εφαρμόζονται μέτρα μείωσης της 

δημόσιας κατανάλωσης και επένδυσης, είτε έμμεσα όταν τα νοικοκυριά μειώνουν 

την κατανάλωσή τους λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος (Samuelson & 

Nordhaus, 2000, 1948 Heylen&Evaert, 2000). Περαιτέρω η Κεϋνσιανή θεωρία 

εισήγαγε και την έννοια του πολλαπλασιαστή υποδεικνύοντας ότι η τελική μείωση 

                                                 
15

 Όπου υπάρχει μετατόπιση της καμπύλης δυνατοτήτων παραγωγής ανοδικά ή εναλλακτικά την 

αύξηση του εισοδήματος πλήρους απασχόλησης. 
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της συνολικής ζήτησης είναι πολλαπλασιαστικά μεγαλύτερη σε σχέση με την αρχική 

μεταβολή των  δημοσίων δαπανών και φόρων16.  

Η πρώτη αξιόπιστη κριτική στις αρνητικές Κεϋνσιανές επιδράσεις 

εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990 από δύο ερευνητές που μελέτησαν τα μέτρα 

δημοσιονομικής εξυγίανσης στη Δανία και στην Ιρλανδία (Giavazzi & Pagano 1990). 

Στην έρευνά τους διαπιστώθηκε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να έχει 

θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της οικονομίας υποστηρίζοντας ότι όσο πιο 

μεγάλη και επίμονη είναι η δημοσιονομική προσαρμογή τόσο αυξάνονται οι 

πιθανότητες να υπάρξει αύξηση του ΑΕΠ και κατ΄ επέκταση του ρυθμού μεγέθυνσης 

της οικονομίας. Έκτοτε αρκετοί οικονομολόγοι, διεθνείς οργανισμοί και ερευνητικά 

κέντρα έχουν διεξάγει μελέτες με στόχο τη διερεύνηση της θετικής σχέσης ανάμεσα 

στη δημοσιονομική εξυγίανση και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ πρόσφατα έχουν 

εμφανισθεί και οι όροι «έξυπνη δημοσιονομική εξυγίανση» και «φιλική προς την 

ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση» σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί πως τα 

μέτρα συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής οδηγούν σε οικονομική επέκταση17.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι η πλειοψηφία των σύγχρονων 

ερευνών συμφωνούν ως προς την ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στα εξεταζόμενα 

μεγέθη κατά τη μακροχρόνια περίοδο18. Αναφορικά με τη βραχυχρόνια περίοδο δεν 

υπάρχει συμφωνία ως προς τη σχέση των δύο μεγεθών. Από τη μία πλευρά έχει 

υποστηριχθεί εμπειρικά ότι είναι δυνατό οι δημοσιονομικές προσαρμογές να 

ακολουθούνται αμέσως από διατηρήσιμη μεγέθυνση χωρίς να εισέλθει η οικονομία 

σε ύφεση (Alesina, 2010).  

Από την άλλη πλευρά, αρκετές είναι  οι έρευνες που υποδεικνύουν ότι 

βραχυχρόνια όλα τα εργαλεία δημοσιονομικής πολιτικής οδηγούν σε μείωση του 

ρυθμού μεγέθυνσης (Sutherland et al, 2012, Cournede et al, 2013). Σε αυτό το 

πλαίσιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μελέτης του Διεθνούς 

                                                 
16

 Σύμφωνα με την Κεϋνσιανή θεωρία, ο πολλαπλασιαστής της δημόσιας κατανάλωσης και επένδυσης 

είναι μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν των φόρων και των μεταβιβάσεων. 
17

 Ένα μέρος της εν λόγω ανάλυσης εστιάζει στο ότι, με τον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού, το 

κράτος εξασφαλίζει τις συνθήκες βιωσιμότητας του χρέους του. 
18

 Η διάκριση ανάμεσα στη μακροχρόνια και βραχυχρόνια περίοδο αφορά τη διαδικασία προσαρμογής. 

Στην πρώτη περίπτωση οι συνέπειες της δημοσιονομικής πολιτικής εμφανίζονται όταν η κυκλική 

προσαρμογή έχει ολοκληρωθεί και η συμπεριφορά της παραγωγής ανταποκρίνεται στα ληφθέντα 

μέτρα, ενώ η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στη χρονική περίοδο κατά την οποία τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή μέτρων. 
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Νομισματικού Ταμείο, σύμφωνα με τα οποία βραχυχρόνια ο αρνητικός αντίκτυπος 

της δημοσιονομικής εξυγίανσης στην οικονομία είναι πολύ σοβαρός για τις 

αναπτυγμένες οικονομίες, λιγότερο για τις αναδυόμενες και μικρός για τις λιγότερο 

αναπτυγμένες (Estevao&Samake, 2013) 

Οι νέες εξελίξεις στη σχέση δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής 

ανάπτυξης εστιάζουν στα δημοσιονομικά εργαλεία που επηρεάζουν θετικά την 

αύξηση του ΑΕΠ όπως επίσης και στην ανάγκη συνδυασμού της δημοσιονομικής 

προσαρμογής με πολιτικές προσανατολισμένες στην ανάπτυξη.  

Έχει διαπιστωθεί συμφωνία μεταξύ των ερευνητών ότι το πιο 

αποτελεσματικό δημοσιονομικό εργαλείο ως προς την οικονομική μεγέθυνση δεν 

είναι η αύξηση των φόρων αλλά η μείωση των δημοσίων δαπανών λόγω του 

μικρότερου κόστους σε όρους απώλειας προϊόντος που συνεπάγονται. Η μείωση 

των δημοσίων δαπανών οδηγεί σε περισσότερο μη αναστρέψιμα αποτελέσματα και 

μακροπρόθεσμη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ εμφανίζοντας μεγαλύτερες 

πιθανότητες να οδηγήσει σε ανάπτυξη (Alesina & Ardagna, 2013). Μάλιστα  έχει 

αποδειχθεί εμπειρικά ότι ακόμη και στο βραχυχρόνιο διάστημα η δημοσιονομική 

προσαρμογή μπορεί να ακολουθείται από βιώσιμη μεγέθυνση όταν οι μειώσεις 

δημοσίων δαπανών είναι μεγάλες, αξιόπιστες και αποφασιστικές  (Alesina, 2010). 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο βαθμός επίδρασης των στοιχείων 

των δημοσίων δαπανών ποικίλλει και επηρεάζει διαφορετικά την εξέλιξη του 

τελικού προϊόντος και κατ’ επέκταση της οικονομικής μεγέθυνσης. Γι’ αυτό το λόγο 

προτείνεται η περικοπή δαπανών με περιορισμένο αναπτυξιακό προσανατολισμό ή 

δαπανών που προκαλούν σημαντικές διαταραχές στην κατανομή των πόρων στην 

οικονομία. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν οι κοινωνικές δαπάνες, οι 

μεταβιβαστικές πληρωμές, οι μισθοί του δημόσιου τομέα και οι επιδοτήσεις. Επί 

παραδείγματι μειώσεις των δημοσίων δαπανών, όπως οι συντάξεις ή τα επιδόματα 

ανεργίας, μπορεί να προκαλέσουν θετική αντίδραση της αγοράς εργασίας19 και κατ’ 

επέκταση να έχουν θετική επίδραση στο μακροχρόνιο επίπεδο προϊόντος 

σηματοδοτώντας την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας (Cournede et al, 

2013).  

                                                 
19

 Δηλαδή αύξηση της ζήτησης εργατικού δυναμικού. 
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Αντιθέτως, η περικοπή των δημοσίων επενδύσεων και η αύξηση των φορών 

θεωρείται ότι δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο στόχο της οικονομικής 

μεγέθυνσης και μειώνουν τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. 

Συγκεκριμένα, οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι φόροι εισοδήματος 

νομικών προσώπων και οι εισφορές κοινωνικές ασφάλισης επηρεάζουν αρνητικά τη 

συνολική προσφορά σε σημαντικό βαθμό ενώ μικρότερης ισχύος αρνητική 

επίδραση έχουν οι φόροι κατανάλωσης20 (Cournede et al, 2013). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μελέτης του ΟΟΣΑ 

για την ιεράρχηση των δημοσιονομικών εργαλείων ανάλογα με την επίδρασή τους 

στην οικονομική μεγέθυνση στη μακροχρόνια περίοδο.  Η εν λόγω κατηγοριοποίηση 

μπορεί να βοηθήσει ένα κράτος να επιλέξει εκείνα τα εργαλεία που θα περιορίσουν 

τις αρνητικές επιδράσεις της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ταυτόχρονα θα 

βοηθήσουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας αποφεύγοντας μια βαθιά και 

παρατεταμένη ύφεση21. 

Εμπειρικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι στη μακροχρόνια περίοδο ο 

πολλαπλασιαστής των δημοσίων δαπανών είναι μικρότερος από τη μονάδα και 

χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν των φόρων με αποτέλεσμα η δημοσιονομική 

προσαρμογή βάσει δημοσίων δαπανών να συνδέονται με υψηλή μεγέθυνση όπως 

συμβαίνει και με την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική (Alesina, 2010).  Η 

διαφορετική επίδραση των δημοσιονομικών εργαλείων εξηγείται και από το 

γεγονός ότι η δημοσιονομική εξυγίανση που στηρίζεται στις περικοπές των 

δαπανών θεωρείται περισσότερο μόνιμη και μακροχρόνια καθώς αντιμετωπίζει δύο 

στοιχεία του προϋπολογισμού22 που έχουν την τάση να αυξάνονται αυτόματα 

στέλνοντας θετικά μηνύματα στις αγορές για τη βιωσιμότητα του χρέους. Επίσης, 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτού του τύπου η πολιτική δημοσιονομικής 

εξυγίανσης συνήθως συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα ενισχύοντας με αυτό τον 

τρόπο τις πιθανότητες σταθεροποίησης και μεγέθυνσης της οικονομίας.  

                                                 
20

 Αντίστοιχα μειώσεις των δημοσίων επενδύσεων σε τομείς παροχής δημοσίων αγαθών ή υπηρεσιών 

με αναπτυξιακό περιεχόμενο, όπως η εκπαίδευση ή υγεία, μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες απώλειες 

προϊόντος μακροχρόνια καθώς επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα μιας 

οικονομίας 
21

 Βεβαίως, το επιλεγόμενο μείγμα των μέτρων εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομίας. 
22

 Μισθοί και μεταβιβάσεις 
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Από την άλλη πλευρά το μέτρο της αύξησης των φόρων δεν ενδείκνυται ως 

εργαλείο επειδή υποδεικνύει ασθενή δέσμευση για ριζικές αλλαγές λόγω του 

χαρακτήρα του ως προσωρινού και έκτακτου μέτρου που μπορεί να επανέλθει στην 

πρότερη κατάσταση πολύ πιο εύκολα (Cournede et al, 2013). Τέλος, τα μέτρα 

νομισματικής πολιτικής και ο οικονομικός κύκλος δεν επηρεάζουν τη σχέση 

δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής μεγέθυνσης .  

Οι επεκτατικές επιδράσεις της δημοσιονομικής εξυγίανσης στην οικονομία 

καθίστανται ορατές τόσο στην πλευρά της ζήτησης μέσω των μηχανισμών των 

προσδοκιών (expectationeffect), όσο και στην πλευρά της προσφοράς μέσω της 

αγοράς εργασίας. Στην πλευρά της ζήτησης, οι επεκτατικές επιδράσεις της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης εμφανίζονται όταν οι οικονομικοί δρώντες πιστεύουν 

ότι αυτή η πολιτική θα εξαλείψει την ανάγκη για μεγαλύτερες και ίσως πιο 

διαταρακτικές προσαρμογές στο μέλλον. Αν οι οικονομικοί δρώντες θεωρήσουν ότι 

οι περικοπές των δημοσίων δαπανών είναι μόνιμες, σχηματίζουν θετικές 

προσδοκίες για μόνιμη μείωση στο μελλοντικό φορολογικό βάρος και 

συνεπακόλουθα για μόνιμη αύξηση του μελλοντικού εισοδήματος. Οι εν λόγω 

θετικές προσδοκίες οδηγούν σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και επένδυσης 

αυξάνοντας τη συνολική  ζήτηση και την παραγωγή και δίνοντας ώθηση στην 

οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον Blanchard (1990), το ίδιο αποτέλεσμα 

θα έχει και μία αύξηση των φόρων καθώς οι οικονομικοί δρώντες θα αναμένουν 

μικρότερες φορολογικές αυξήσεις στο μέλλον. 

Επίσης, ο μηχανισμός των προσδοκιών επηρεάζει θετικά τη δημοσιονομική 

εξυγίανση μέσω του επιπέδου των επιτοκίων. Αν οι οικονομικοί δρώντες έχουν 

πειστεί για την αξιοπιστία του προγράμματος και για την αποφυγή χρεοκοπίας, τότε 

θα ζητήσουν χαμηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου για τα κυβερνητικά ομόλογα που 

κατέχουν στην περίπτωση που αυτά βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Η μείωση των 

επιτοκίων επί των κρατικών ομολόγων θα οδηγήσει σε μείωση των πραγματικών 

επιτοκίων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις επηρεάζοντας θετικά την ιδιωτική 

κατανάλωση και επένδυση. Το θετικό αποτέλεσμα στα στοιχεία της ιδιωτικής 

ζήτησης ενισχύεται και από την αύξηση του χρηματοοικονομικού πλούτου του 

ιδιωτικού τομέα λόγω της ανατίμησης των μετοχών και των ομολόγων που κατέχει, 
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η οποία προκαλείται από τη μείωση των επιτοκίων (Alesina, 2010, Alesina & 

Ardagna 2009)23.  

Στην πλευρά της προσφοράς, οι επεκτατικές επιδράσεις της δημοσιονομικής 

εξυγίανσης λειτουργούν μέσω της αγοράς εργασίας και κυρίως μέσω των 

επιδράσεων που προκαλούν στην προσφορά εργασίας οι αυξήσεις των φόρων ή/και 

οι μειώσεις των δαπανών. Από τη μία πλευρά οι μειώσεις των μισθών στο δημόσιο 

τομέα και των μεταβιβάσεων καθώς και οι περικοπές προσωπικού στο δημόσιο 

τομέα μπορούν να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα στην προσφορά εργασίας. 

Οι αρνητικές συνθήκες στο δημόσιο τομέα επηρεάζουν και τη συμπεριφορά στον 

ιδιωτικό οδηγώντας σε μείωση τη διαπραγματευτική δύναμη των εργατικών 

συνδικάτων, σε συγκράτηση (ή μείωση) τους μισθούς και σε αύξηση κερδών, 

επενδύσεων, εξαγωγών και ανταγωνιστικότητας. Από την άλλη πλευρά, οι αυξήσεις 

των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης προκαλούν αύξηση του 

εργατικού κόστους είτε άμεσα είτε έμμεσα όταν οι εργαζόμενοι ζητούν υψηλότερο 

μικτό μισθό για να αντισταθμίσουν τη μείωση του καθαρού λόγω της υψηλότερης 

φορολογίας. Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρείται μείωση του καθαρού μισθού 

και μείωση των κερδών, της επένδυσης και της ανταγωνιστικότητας.  

Αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρούνται και όταν μειώνονται οι δημόσιες 

επενδύσεις λόγω της μείωσης του αποθέματος κεφαλαίου στην οικονομία24.  

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε δεύτερο χρόνο οι επιδράσεις της 

προσφοράς επηρεάζουν τη ζήτηση με αποτέλεσμα όσο πιο ευνοϊκές είναι αυτές για 

την οικονομική μεγέθυνση τόσο περισσότερο ενισχύουν την ισχύ των 

αποτελεσμάτων των προσδοκιών και αξιοπιστίας.  

Αναφορικά με τη νομισματική πολιτική, αν και γενικά γίνεται παραδεκτό ότι 

μία χαλαρή νομισματική πολιτική επηρεάζει θετικά τη δημοσιονομική εξυγίανση, 

εντούτοις δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προσδιοριστικός παράγοντας μίας 

επιτυχημένης επεκτατικής δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό συμβαίνει διότι η 

επίδραση της νομισματικής πολιτικής εξαρτάται σημαντικά από την ισχύ του 

                                                 
23

 Οι επιδράσεις του επιπέδου των επιτοκίων είναι γνωστές και ως «επιδράσεις αξιοπιστίας» 

(“credibilityeffects”) επειδή ενεργοποιούνται όταν ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής 

εμπνέει εμπιστοσύνη σε επενδυτές και αγορές ως προς τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά 

του να επιφέρει βιώσιμες αλλαγές στην οικονομική κατάσταση μιας χώρας. 
24

 Βλέπε Heylen & Everaert, 2000 



46 

 

δημοσιονομικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση μιας ασθενούς 

δημοσιονομικής εξυγίανσης που συνοδεύεται από υποτίμηση νομίσματος, η 

επίδραση της νομισματικής πολιτικής είναι αρνητική, καθώς μπορεί να ενισχύσει τις 

προσδοκίες περαιτέρω υποτίμησης και να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια και 

χαμηλότερη ζήτηση επιβαρύνοντας τα ήδη αρνητικά αποτελέσματα25.  

Άλλες παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία της επεκτατικής 

δημοσιονομικής εξυγίανσης συνιστούν το ευνοϊκό διεθνές οικονομικό που 

χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης και χαμηλά πραγματικά 

επιτόκια, και οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης λόγω του μεγάλου μεγέθους του 

χρέους επειδή δημιουργούν θετικές προσδοκίες από την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Η χρονική διάρκεια ενός προγράμματος επεκτατικής δημοσιονομικής 

προσαρμογής εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Συγκεκριμένα, 

όταν υπάρχει η δυνατότητα να αντληθούν άμεσα οφέλη η επεκτατική 

δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να είναι εμπροσθοβαρής και επίμονη. Άλλες 

μελέτες υποδεικνύουν ότι οι επιτυχημένες επεκτατικές δημοσιονομικές 

προσαρμογές είναι μεγάλες και μικρής διάρκειας.  

Η επεκτατική δημοσιονομική προσαρμογή συχνά συνοδεύεται από 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίζουν 

τις αρνητικές επιδράσεις της αύξησης των φόρων και της μείωσης των δαπανών. 

Αυτή η θέση έχει υποστηριχθεί και εμπειρικά από ερευνητές που κατέδειξαν ότι 

μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην απελευθέρωση των αγορών εργασίας και 

αγαθών και συμφωνίες με τα εργατικά συνδικάτα για συγκράτηση μισθών 

συμβάλλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων της δημοσιονομικής 

εξυγίανσης (Perotti, 2011).   

Η απελευθέρωση των εν λόγω αγορών οδηγεί σε αύξηση του ανταγωνισμού 

και στην αποδοτικότερη κατανομή και χρήση των παραγωγικών συντελεστών. 

Ειδικά για τις αγορές αγαθών, ο περιορισμός των εμποδίων εισόδου και η μείωση 

των τιμών για συγκεκριμένες υπηρεσίες δημιουργούν μεγαλύτερο ανταγωνισμό 

που καθιστά τις επιχειρήσεις πιο παραγωγικές, καινοτόμες και αποτελεσματικές 

                                                 
25

 Εξάλλου, η ισχύς της νομισματικής πολιτικής εμφανίζεται περισσότερο αποδυναμωμένη για τις 

χώρες της ευρωζώνης, οι οποίες έχουν απολέσει τη συγκεκριμένη πολιτική και κατ’ επέκταση το 

αποτέλεσμα των δημοσιονομικών προσαρμογών τους εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την επιλογή των 

δημοσιονομικών εργαλείων και το συνδυασμό τους με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 
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στην αξιοποίηση των πόρων. Περαιτέρω, η θετική επίδραση στη μεγέθυνση από την 

απελευθέρωση της αγοράς εργασίας προκύπτει από το γεγονός ότι οι κανόνες για 

την προστασία των θέσεων εργασίας θέτουν εμπόδια στην κατανομή των πόρων 

προς πιο παραγωγικές χρήσεις. Επίσης, η απελευθέρωση των αγορών εργασίας και 

αγαθών έχει θετικά αποτελέσματα και σε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και 

ισότητας26 (Kolev & Matthes, 2013). 

Αν και η Ελλάδα κατάφερε να καταγράψει πλεόνασμα προϋπολογισμού για 

το 201327 (European Commission 2014a), η Ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει 

τεράστια προβλήματα: το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε τα 

τελευταία πέντε χρόνια κατά 14.181 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 31,8%. Για την 

περίοδο που καλύπτεται από το τρίτο τρίμηνο του 2012 έως το τρίτο τρίμηνο του 

2013, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε  κατά 8% (ΕΛΣΤΑΤ, 2014a). Επίσης, το 

ποσοστό ανεργίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθε σε 27,5%. Σε αυτή την 

περίοδο, η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,3% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 

2013, ενώ ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 5,2% σε σύγκριση με το τέταρτο 

τρίμηνο του 2012. (ΕΛΣΤΑΤ, 2014b). Επίσης, ο δείκτης των μισθών στο σύνολο της 

οικονομίας έχει δείξει μια μείωση της τάξης του 6,2% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 

2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, και το 2012, σημείωσε μείωση 

2,6% σε σύγκριση με το 2011 (ΕΛΣΤΑΤ 2014c). 

Την ίδια στιγμή, το Ελληνικό χρέος αυξάνεται υψηλότερα κάθε χρόνο, ειδικά 

μετά την έγκριση των μέτρων λιτότητας. Ενώ το δημόσιο χρέος το 2009 ήταν 127,9% 

του ΑΕΠ, για το 2010 ανήλθε σε 148,3% και για το 2011 στο 170,3%. Τον Μάρτιο του 

2012, αποφασίστηκε το «κούρεμα» των Ελληνικών ομολόγων που κατέχονταν από 

τον ιδιωτικό τομέα, όμως, ακόμη και μετά την απόφαση αυτή, το ελληνικό χρέος για 

το 2012 ήταν 152,7% και για το 2013 το χρέος εκτοξεύτηκαν στα 175,1% (Τράπεζα 

της Ελλάδος, 2014). 

Όταν το ΔΝΤ πρότεινε στην Ελλάδα να λάβει τα δημοσιονομικά μέτρα, είχε 

υποτιμήσει το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή28 (IMF 2013a, IMF 2013b, Blanchard 

                                                 
26

 Αυτό διότι συχνά οι αυστηροί κανονισμοί προστατεύουν τους εντός από τον ανταγωνισμό δίνοντας 

τους τη δυνατότητα να επιβάλλουν αδικαιολόγητα υψηλές απολαβές εις βάρος των εκτός, οι οποίοι 

συνήθως αποτελούνται από υψηλών προσόντων νέους και ανέργους. 
27

 Αναφερόμαστε σε πρωτογενές πλεόνασμα. 
28

 Η αρχική εκτίμησή του ήταν 0,5 και αναπροσαρμόστηκε εκ των υστέρων σε 1,75. 
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& Leigh 2013).  Αυτό έφερε το εξής αποτέλεσμα: σύμφωνα με τον αρχικό 

υπολογισμό του ΔΝΤ, κάθε μονάδα περικοπτόμενων δημοσίων δαπανών θα είχε ως 

αποτέλεσμα την μείωση του ΑΕΠ κατά 0,5 μονάδες, άρα η μείωση του ΑΕΠ θα ήταν 

μικρότερη από την αντίστοιχη μείωση των δαπανών. Το δημόσιο, με αυτό τον 

τρόπο, θα παρουσίαζε πρωτογενές πλεόνασμα και αντίστοιχα, θα είχε την ευχέρεια 

της μείωσης του χρέους. Όμως, με πολλαπλασιαστή 1,75, σημαίνει ότι κάθε μονάδα 

περικοπής επιφέρει μείωση του ΑΕΠ κατά 1,75 μονάδες, γεγονός που οδηγεί σε 

ύφεση, καθώς η μείωση του ΑΕΠ είναι μεγαλύτερη της μείωσης των δημοσίων 

δαπανών.  

Πέραν του πολλαπλασιαστή, η κριτική που ασκείται στο ΔΝΤ είναι ότι, αντί 

να λάβει υπόψη του τις διαφορές στην διάρθρωση των οικονομιών των χωρών, 

προτείνει τα ίδια μέτρα για όλες σχεδόν τις χώρες, όπως εν προκειμένω στην 

Ελλάδα. Εφ’ όσον, όμως, η διάρθρωση των οικονομιών των χωρών διαφέρει, 

προτείνοντας ενιαίες και κοινές πολικές29 δεν λαμβάνει υπ’ όψη του ότι οι 

συνέπειες των εν λόγω μέτρων διαφέρουν ανά χώρα. Η ανάλυση των Baum et al 

(2012) εστιάζει στο ότι οι δημοσιονομικοί  πολλαπλασιαστές διαφέρουν από χώρα 

σε χώρα, απαιτώντας προσαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής ανά 

χώρα. Επιπλέον, όπως σημειώνουν, το σημείο του οικονομικού κύκλου στο οποίο 

βρίσκεται η οικονομία επηρεάζει την επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στο 

προϊόν: ως επί το πλείστον, οι πολλαπλασιαστές των κρατικών δαπανών και 

δημοσίων εσόδων τείνουν να είναι μεγαλύτεροι σε περιόδους ύφεσης απ’ ότι σε 

περιόδους επέκτασης. Αυτή η ασυμμετρία έχει επιπτώσεις για την επιλογή μεταξύ 

του εάν τα μέτρα που θα ληφθούν θα έχουν ως στόχο άμεσων, χρονικά, 

αποτελεσμάτων, ή εάν θα είναι σταδιακά εντός ενός σχετικά μεγάλου χρονικού 

διαστήματος.  

Βάσει, λοιπόν, του διαστήματος της χρονικής εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων γίνεται διάκριση ανάμεσα στα άμεσου χαρακτήρα διαρθρωτικά και 

δημοσιονομικά μέτρα εξυγίανσης30 και στα μέτρα σταδιακής διαρθρωτικής και 

δημοσιονομικής αναπροσαρμογής31. Στην πρώτη περίπτωση, ο όρος «κρύο ντους» 

                                                 
29

 Συχνά αναφέρονται ως πολιτικές «one-size-fits-all» 
30

 Τα οποία αναφέρονται ως «μέτρα κρύου ντους» (coldshowerconsolidation) 
31

Gradualconsolidationmeasures 
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χρησιμοποιείται για να τονίσει την σχετικά ισχυρή συσταλτική πολιτική που 

ακολουθείται κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, ενός μικρού δηλαδή 

χρονικού διαστήματος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η εξυγίανση είναι σταδιακή και 

πραγματοποιείται σε περίοδο άνω του ενός έτους, αποκλείοντας όμως την επίτευξη 

εξυγίανσης άνω του 4,5% του ΑΕΠ για την τριετή εξεταζόμενη περίοδο, καθώς 

τέτοιου είδους επεισόδια μπορούν να θεωρηθούν διαδοχικά επεισόδια «κρύου 

ντους». Σύμφωνα με την ανάλυση των Larch & Tourini (2011), τα λαμβανόμενα 

μέτρα ανταποκρίνονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και οικονομικό 

περιβάλλον κι επιπλέον, εντάσσονται σε διαφορετικά θεσμικά πλαίσια. 

Στην Ελληνική περίπτωση, τα μέτρα που ελήφθησαν, τόσο δημοσιονομικά 

όσο και διαρθρωτικά, σχεδιάστηκαν με στόχο την άμεση επίτευξη αποτελεσμάτων. 

Αυτό οφείλεται τόσο στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα δημοσιονομικά 

μεγέθη, όπου απαιτείτο η δραστική λήψη μέτρων, καθώς η οικονομία δεν θα άντεχε 

αντίστοιχο έλλειμμα για το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και λόγω του κινδύνου 

της μετάδοσης της Ελληνικής κρίσης στις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης.  Η 

περίπτωση μιας πτώχευσης κράτους, εν προκειμένω της Ελλάδας,  ενδέχεται να έχει 

σοβαρές συνέπειες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και για τις ευρωπαϊκές 

τράπεζες. Σύμφωνα με τον Audige (2013), υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στα 

εκτιμώμενα επίπεδα χρεοκοπίας της Ελλάδας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, με 

συνέπεια την αύξηση του κινδύνου από την περιφέρεια προς το κέντρο της 

Ευρωζώνης . Οι Mink & DeHaan (2013) σημειώνουν ότι η λήψη της απόφασης για 

την ενίσχυση της Ελλάδας (bail-out) καθώς και η λήψη των διαρθρωτικών και 

δημοσιονομικών μέτρων στην Ελλάδα λειτούργησε θετικά για τις τράπεζες των 

χωρών της Ευρωζώνης, ακόμα και εκείνων που δεν είχαν έκθεση στον κίνδυνο της 

Ελλάδας. Επίσης, στην ίδια μελέτη διαπιστώνεται  ότι τα Ελληνικά μέτρα ενίσχυσαν 

τις τιμές των ομολόγων της Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ιρλανδίας, καθώς μειώθηκε ο 

κίνδυνος των εν λόγω χωρών. Στην μελέτη των Gorea & Radev (2013) σημειώνεται 

ότι, τόσο λόγω των εμπορικών, όσο και λόγω των κεφαλαιακών σχέσεων, μια 

ενδεχόμενη πτώχευση χώρας της περιφέρειας θα μεταδοθεί στο κέντρο της 

Ευρωζώνης, ως εκ τούτου γίνεται σαφές ότι η λήψη των άμεσων μέτρων «κρύου 

ντους» λειτούργησε θετικά για το σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης. 



50 

 

Βάση όλων των παραπάνω, στο επόμενο κεφάλαιο θα εξεταστεί η 

διαμόρφωση των επιπέδων της χρηματοοικονομικής μόχλευσης των Ελληνικών 

τραπεζών προ και μετά της κρίσης, ενώ θα αναλυθεί η επίδραση της μεταβολής της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης στην Ελληνική οικονομία, σε σύνδεση με τα 

δημοσιονομικά μέτρα που περιγράφηκαν ανωτέρω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

5. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 

ΣΗΜΕΡΑ 

 

Μια από τις κύριες συνισταμένες προκειμένου να εξεταστεί η εξέλιξη της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης των τραπεζών αποτελεί η παρουσίαση και 

καταγραφή των μεγεθών αναφορικά με το ύψος των χορηγήσεων και καταθέσεων 

στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Όπως καταγράφεται στο ακόλουθο γράφημα, οι καταθέσεις, από το 2008 

έως και το 2011 παρουσίασαν μια μεγάλη μείωση, ενώ μια σταδιακή ανάκαμψή 

τους εμφανίστηκε καταγράφηκε το 2012 και το 2013, ενώ στην συνέχεια 

επακολούθησε μια πτώση, η οποία όμως δεν ήταν συνεχής. 

Αυτή η πτώση των καταθέσεων οφείλεται τόσο στην σημαντική μείωση του 

εισοδήματος, όσο και στην μείωση της εμπιστοσύνης, λόγω αβεβαιότητας. 

 

Σχήμα  5. Εξέλιξη καταθέσεων 2008-2014 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2015, σ. 155 
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Η μείωση των εν καταθέσεων αποτελεί βασική παράμετρο της μείωσης των 

χορηγήσεων, όπως θα διαπιστωθεί στην συνέχεια. 

Όλα τα παραπάνω συντελούν στην μείωση της πιστωτικής επέκτασης και της 

χορήγησης δανείων από τις Ελληνικές τράπεζες. 

Στο επόμενο γράφημα καταγράφεται η εξέλιξη της χρηματοδότησης του 

ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) και του δημοσίου τομέα (γενική 

κυβέρνηση) από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα. Καθ’ όλο το διάστημα 2008-2014, 

καταγράφεται μια συνεχής μείωση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα 

 

Σχήμα  6. Εξέλιξη τραπεζικής χρηματοδότησης 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2015, σ. 155 

 

Όπως καταγράφεται στο επόμενο γράφημα, οι ανάγκες τραπεζικών δανείων 

για τις ΜΜΕ είναι σημαντικά υψηλότερες από την διαθεσιμότητα των δανειακών 

κεφαλαίων. 

Σχήμα  7. Ανάγκες και διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων προς ΜΜΕ 



53 

 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2015, σ. 161 

 

Επίσης, όπως καταγράφεται στο ακόλουθο γράφημα, η σημαντική 

αυστηροποίηση έχει θετικό πρόσημο, κάτι που δυσχεραίνει την χορήγηση νέων 

δανείων.  

 

Σχήμα  8. Μεταβολή πιστοδοτικών κριτηρίων τραπεζών 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2015, Σ. 157 
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Βεβαίως, όλα τα παραπάνω συντελούν στο να υπάρχει μια αύξηση των 

επιτοκίων χορηγήσεων, ειδικά από το 2011 και μετά, κάτι που, σύμφωνα με τις 

προαναφερόμενες θεωρίες, περιορίζει την ζήτηση δανειακών κεφαλαίων. 

 

Σχήμα  9. Επιτόκια νέων τραπεζικών δανείων. 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2015, σ. 163 

 

Βάσει όλων των παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι η μείωση των δανείων των 

ελληνικών τραπεζών προέρχεται τόσο από την μείωση της καταθετικής βάσης, όσο 

και λόγω της αυστηροποίησης των μέτρων χορήγησης δανείων. 

Ο  λόγος των δανειακών προς ίδια κεφάλαια των Ελληνικών τραπεζών, ενώ 

έως το 2011 κατέγραφε μια σταθερή πορεία, στην συνέχεια υπέστη μια σημαντική 

πτώση. 

Σχήμα  10.Λόγος δανειακών προς ίδια κεφάλαια 

 

Πηγή: Σαρδελής, 2013, σ. 51 
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Βεβαίως θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δείκτης δανειακών προς ίδια 

κεφάλαια αποτελεί μόνο μια ένδειξη αναφορικά με την εξέλιξη της μόχλευσης, 

αφού, όπως προαναφέρθηκε, ο αριθμητής του λόγου της χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης εμπεριέχει τα στοιχεία εκείνα του ενεργητικού που υπάγονται στο 

coretierI, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον υπολογισμό βάσει των ισολογισμών 

των τραπεζών του ύψους του coretierI. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Βάσει όλης της προηγούμενης ανάλυσης γίνεται εμφανές ότι η πολιτική των 

τραπεζών αναφορικά με το ύψος των δανειακών κεφαλαίων που χρησιμοποιούν 

μεταβάλλεται, όμως η εν λόγω μεταβολή συχνά έχει σημαντικές κυκλικές συνέπειες 

στην οικονομία.  

Αρχικά, οι τράπεζες προβαίνουν σε αύξηση των κεφαλαίων που λαμβάνουν 

οι ίδιες ως δάνειο, είτε δια μέσου έκδοσης τίτλων, είτε δια μέσου της παροχής ως 

εγγύησης (collateral) των τίτλων που κατέχουν. Αυτό, στην μεν πρώτη περίπτωση 

καθιστά την τράπεζα ναι μεν ευάλωτη ως προς τα οικονομικά στοιχεία που 

παρουσιάζει, αλλά όμως της δίδει την δυνατότητα να αντλήσει τα οφέλη της 

μόχλευσης, όπως μεγαλύτερος κύκλος εργασιών. Βεβαίως, λόγω των διατάξεων της 

Βασιλείας ΙΙΙ, τα όρια που μπορεί να χρησιμοποιήσει η τράπεζα είναι περισσότερο 

αυστηρά από πριν. Στην δεύτερη περίπτωση, ελλοχεύει ο σημαντικός κίνδυνος μια 

τράπεζα να είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο χωρίς να έχει συμπεριληφθεί ο εν λόγω 

κίνδυνος στα αποτελέσματα της τράπεζας, αφού δεν έχουν επηρεαστεί τα ίδια 

κεφάλαιά της. 

Σε οιαδήποτε περίπτωση, τόσο η μόχλευση, όσο και η απομόχλευση, 

ελλοχεύουν σειρά κινδύνων. Στην περίπτωση της αυξημένης και μεγάλης 

μόχλευσης, ο κίνδυνος του ενός τραπεζικού συστήματος μεταφέρεται σε όλο το 

φάσμα της οικονομίας: ενώ, σε πρώτη ανάλυση, οι συνέπειες των προβλημάτων 

μιας τράπεζας περιορίζονται στο τραπεζικό σύστημα, στην συνέχεια γίνεται 

αντιληπτό ότι οι συνέπειες επεκτείνονται στα δημόσια οικονομικά και στην ζωή των 

πολιτών της χώρας, αφού καλούνται να επωμιστούν τα βάρη της τραπεζικής 

διάσωσης και ανακεφαλαιοποίησης. 

Αντιστοίχως, και η απομόχλευση έχει κινδύνους. Το κεφάλαιο αποτελεί το 

ζωτικό στοιχείο της επιχειρηματικότητας και κύριο παραγωγικό συντελεστή. Με 

μείωση της μόχλευσης επικρατεί υφεσιακό περιβάλλον, καθώς το χρήμα γίνεται 

σπάνιος πόρος και το κόστος του αυξάνει. 

Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η χρηματοοικονομική μόχλευση 

των τραπεζών δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στατικά, αλλά δυναμικά, και πάντα 
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σε συσχέτιση με τις γενικές μακροοικονομικές και διεθνής εξελίξεις. Η μόχλευση 

προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά έχει και σημαντικούς κινδύνους. 

Ένας βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας έγκειται στο ότι το 

Ελληνικό τραπεζικό τοπίο βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή, με αποτέλεσμα να 

καθίσταται πρακτικά αδύνατο για τον ερευνητή να διαπιστώσει τον δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και το ύψος των κεφαλαίων του core tier I, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Βασιλείας. Ο ερευνητής έρχεται αντιμέτωπος με την 

έλλειψη στοιχείων, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από την ανάλυση των μεγεθών του ισολογισμού, αφού σε αυτούς 

δεν γίνεται αναγωγή των στοιχείων σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των 

διατάξεων της Βασιλείας. 

Σημαντικό πεδίο μελλοντικής έρευνας αποτελεί η συσχέτιση μεταξύ του 

δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης και της κερδοφορίας των Ελληνικών 

τραπεζών προ και μετά της εμφάνισης της κρίσης. Επίσης, σημαντικό είναι να 

υπάρξει μελλοντική ανάλυση αναφορικά με την συσχέτιση του δείκτη 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης των τραπεζών και των κεφαλαιακών τους αναγκών. 
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