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Δπραξηζηίεο 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ κνπ 

ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θύξην Μηραιόπνπιν 

Γεώξγην γηα ηελ βνήζεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζηελ επηινγή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ, αιιά θαη γηα ηελ πξνζπκία ηνπ λα ηεζεί επηβιέπσλ κνπ. 

Αθόκε ζέισ λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, αιιά θαη γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ ε νπνία κνπ έδσζε ην 

έλαπζκα θαη ην θίλεηξν λα αζρνιεζώ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Οη επραξηζηίεο απεπζύλνληαη επίζεο ζε όινπο ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηε ζπλεξγαζία καο θαη ηηο 

γλώζεηο πνπ κνπ παξείραλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. 

Θα αθηεξώζσ απηή ηελ εξγαζία ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ζηνπο θίινπο κνπ. 

Μαξία – Αηθαηεξίλα Σνπάηζε  



Πεξίιεςε 

Σν ζέκα απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη νη ηξαπεδηθέο απνηπρίεο πνπ έιαβαλ ρώξα θαη ελίζρπζαλ 

ηελ έληαζε ηεο πξόζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2008, νη παξάγνληεο πνπ 

νδήγεζαλ ζε απηέο θαη ν ξόινο πνπ έπαημαλ νη επνπηηθέο αξρέο. Γεληθά, νη ηξάπεδεο 

ππόθεηληαη ζε μερσξηζηή επνπηεία γηα ηνλ ηδηαίηεξν ιόγν όηη είλαη ην ζεκαληηθόηεξν κέξνο 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα 

αμηνινγνύληαη δηαξθώο νη παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα ηηο νδεγήζνπλ ζε ρξενθνπία, θαη λα 

γίλνληαη νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο αιιαγέο ζηνπο ξπζκηζηηθνύο θαλόλεο, ζηελ δηνίθεζε, 

ζηελ επνπηεία θηι. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη επόπηεο δελ ζπκβαδίδνπλ κε θαηλνηνκίεο ηνπ 

ηξαπεδηθνύ ηνκέα θαη είλαη αλέηνηκνη θαη αλίθαλνη λα επέκβνπλ απνηειεζκαηηθά, όπσο 

ζπλέβε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηξαπεδηθή θξίζε. Έηζη ζπλέβεζαλ νη απνηπρίεο πνιιώλ 

ηξαπεδώλ ζπζηεκηθώλ θαη κε, θάπνηεο από ηηο νπνίεο αλαιύνληαη  σο κειέηεο πεξηπηώζεσλ 

ζηελ παξνύζα εξγαζία. ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ν ξόινο ησλ επνπηηθώλ αξρώλ ζηελ 

απνηπρία ησλ ηξαπεδώλ θαη νη κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην κε αθνξκή απηά ηα 

γεγνλόηα.  
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Κεθάιαην 1
ν
 : ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Οη Οηθνλνκνιόγνη ζεσξνύλ πσο ν θόζκνο είλαη ην απνηέιεζκα ελόο ‘’αόξαηνπ ρεξηνύ’’, 

ν νπνίνο είλαη έλαο θόζκνο όπνπ νη απνθάζεηο ησλ ηδησηώλ θαζνδεγνύληαη αθνύζηα από 

ηηο ηηκέο γηα ηνλ απνδνηηθό δηακνηξαζκό ησλ πόξσλ. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε εγείξεη 

ην εξώηεκα γηαηί ην ‘’αόξαην ρέξη’’ καο ραζηνύθηζε.
1
  

Σν ζθηώδεο ηξαπεδηθό ζύζηεκα είλαη έλαο όξνο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα κεηαμύ ησλ κε ηξαπεδηθώλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ νξγαληζκώλ θαη ιεηηνπξγνύλ εθηόο ηεο νκνζπνλδηαθήο επνπηείαο. 

Απηνί νη νξγαληζκνί πεξηιακβάλνπλ δαλεηζηέο ππνζεθώλ, επελδπηηθέο ηξάπεδεο, 

θεθάιαηα αγνξώλ ρξήκαηνο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, θεθάιαηα εμαζθάιηζεο θηλδύλνπ θαη 

άιινπο, νη νπνίνη είλαη ε πεγή ηεο αλάπηπμεο ηεο πίζησζεο ζηελ νηθνλνκία.   

Σν ζθηώδεο ηξαπεδηθό ζύζηεκα μέθπγε αξρηθά από ηελ επνπηεία επεηδή δελ 

δέρεηαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα, πνιινί από ηνπο νξγαληζκνύο 

λα αλαιάβνπλ  πςειόηεξν θίλδπλν αγνξάο, ξεπζηόηεηαο θαη πηζησηηθό θίλδπλν, ρσξίο 

λα έρνπλ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα λα ηνπο αληηζηαζκίζνπλ. Απηό νδήγεζε ζηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζε παληθό. Μεηά από ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

ελππόζεθσλ δαλείσλ ην 2008, νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζθηώδνπο ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

ππόθεηληαη ζε απζηεξή παξαθνινύζεζε θαη θαλνληζκνύο.
2 Σέινο, πνιινί πίζηεπαλ όηη 

ηξαπεδηθνί παληθνί είλαη αδύλαην λα ζπκβνύλ, θαζώο ην 1934 πηνζεηήζεθε ε αζθάιηζε 

θαηαζέζεσλ. Καλείο όκσο δελ πξνέβιεςε όηη απηή ζα ήηαλ κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

αηηίεο ηεο ππεξβνιηθήο αλάιεςεο θηλδύλνπ θαη ηειηθά ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ 

ζπζηήκαηνο.   

Δπνκέλσο ε ηξαπεδηθή θξίζε αλέδεημε ηελ αλεμέιεγθηε αλάιεςε θηλδύλνπ από 

ηηο ηξάπεδεο κε ζθνπό ην θέξδνο, ηελ αδπλακία ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ επνπηείαο λα 

ηε ρεηξηζηεί, ηα θελά πνπ ππάξρνπλ θαη ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ.  

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο απνηπρίαο ησλ ηξαπεδώλ 

θαηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008 θαη ν ξόινο ηεο επνπηείαο θαη ησλ 

                                                           
1
 Gorton G. , (2009) 

2
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ξπζκηζηηθώλ αξρώλ ζε απηή. Γηα ην ιόγν απηό αλαιύνληαη νη κειέηεο πεξηπηώζεσλ 

απνηπρίαο  θάπνησλ ζπζηεκηθώλ ηξαπεδώλ. Απηέο είλαη ε Bear Stearns, ε Lehman 

Brothers, ε Northern Rock θαη νη ηξείο Ηζιαλδηθέο Glitnir, Kaupthing θαη Landsbanki.  

Σα παξαδείγκαηα απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ ζπγθξίλνληαη κε βάζε ην ζεσξεηηθό 

ππόβαζξν πνπ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία, όζνλ αθνξά ηελ ηξαπεδηθή απνηπρία, θαη 

εληνπίδνληαη νη ιαλζαζκέλεο ηαθηηθέο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηηο νδήγεζαλ ζηελ 

θαηάξξεπζε. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, πέξα από ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

κηαο, εληνπίζηεθαλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία καο νδεγνύλ ζηα βαζύηεξα 

αίηηα ηεο απνηπρίαο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ε εξγαζία επηθεληξώλεηαη ζηνλ παξάγνληα ηεο επνπηείαο θαη ζην 

ξόιν πνπ έπαημε ζηελ γεληθεπκέλε απνηπρία ησλ ηξαπεδώλ. πγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάδνληαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη νη αδπλακίεο ζηε δηαρείξηζε 

θηλδύλνπ θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ επνπηηθώλ αξρώλ. Σέινο, αλαιύνληαη νη κεηαβνιέο 

πνπ πξνήιζαλ από ηελ εηζαγσγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ θαη νη 

αιιαγέο ζηηο αξκνδηόηεηεο θαη ζηα όξγαλα ειέγρνπ ησλ ηξαπεδώλ. 

Ζ δνκή κε βάζε ηελ νπνία είλαη νξγαλσκέλε ε παξνύζα δηπισκαηηθή είλαη ε 

εμήο : 

Κεθάιαην 2
ν
 : Ζ παξνπζίαζε ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ ηξαπεδώλ θαη ησλ 

ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε επνπηεία ηνπο κε δηαθνξεηηθνύο θαλνληζκνύο από 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ηνκέα. Δπίζεο αλαθέξεηαη θαη ε αληίζεηε άπνςε, ε νπνία είλαη 

απηή ηεο Διεύζεξεο Σξαπεδηθήο (Free Banking), ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη ηξάπεδεο δελ 

ππόθεηληαη ζε ηδηαίηεξνπο θαλνληζκνύο, θαη αλαπηύζζνπλ ειεύζεξα ηνλ αληαγσληζκό θαη 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο.  

Κεθάιαην 3
ν
 : ε απηό ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ζηελ ηξαπεδηθή απνηπρία, όπσο απηή αλαιύεηαη ζηε βηβιηνγξαθία. Δπνκέλσο, γίλεηαη 

αλάιπζε ησλ ηύπσλ απνηπρίαο θαη ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ πνπ 

κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε απηή.  

Κεθάιαην 4
ν
 : ηε ζπλέρεηα επηθεληξώλεηαη ζε κεκνλσκέλεο αιιά θαζνξηζηηθέο 

πεξηπηώζεηο απνηπρίαο ζπζηεκηθώλ ηξαπεδώλ πνπ είραλ κεγάιε επίπησζε ζηελ έθβαζε 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. Γηα ην 

ιόγν απηό αλαιύνληαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ ηηο νδήγεζαλ ζε απηή ηε θαηάιεμε. 
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Κεθάιαην 5
ν
 : ε απηό ην ζεκείν ην ελδηαθέξνλ ηεο εξγαζίαο ζπγθεληξώλεηαη 

ζην ξόιν ησλ επνπηηθώλ κεραληζκώλ θαη ηνπ επνπηηθνύ πιαηζίνπ ησλ ηξαπεδώλ. 

Αλαθέξεηαη ζηελ αλεπάξθεηα πνπ παξνπζίαζε ε Βαζηιεία ΗΗ θαη ηα όξγαλα ειέγρνπ ζηελ 

πξόιεςε, δηαρείξηζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ηεο ηξαπεδηθήο 

απνηπρίαο. 

Κεθάιαην 6
ν
 : ε απηό ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ζην 

πιαίζην ηξαπεδηθήο επνπηείαο, κέζσ ηεο Βαζηιείαο ΗΗI, θαη ηα κέηξα αληηκεηώπηζεο θαη 

πξόιεςεο πνπ ειήθζεζαλ κεηά ηελ θξίζε από ηνπο ξπζκηζηηθνύο θνξείο ζηελ Δπξώπε, 

ηηο ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Κεθάιαην 7
ν
 : Οινθιεξώλνληαο, παξνπζηάδνληαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πεγάδνπλ 

από ηελ αλάιπζε ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζηελ εξγαζία. 
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Κεθάιαην 2
ν
 :ΘΔΩΡΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ 

 

2.1 Γηαηί νη ηξάπεδεο ππόθεηληαη ζε μερσξηζηνύο θαλόλεο επνπηείαο 

Ζ ύπαξμε ηεο θαλνληζκώλ δηθαηνινγείηαη από ηηο απνηπρίεο ησλ αγνξώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

θαλνληζκνί εθαξκόδνληαη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

i. Πξνζηαζία ησλ Δπελδπηώλ : όηαλ έλαο επελδπηήο αγνξάζεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό 

πξντόλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα είλαη πιεξνθνξεκέλνο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ απηό 

θέξεη, θαζώο ε πνηόηεηα ηνπ δελ είλαη εύθνιν λα παξαηεξεζεί. Γη’ απηό ην ιόγν ην 

θξάηνο νθείιεη λα δηαβεβαηώζεη γηα ηελ επαξθή πιεξνθόξεζε. 

ii. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εηαηξηώλ ζηελ αγνξά : ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθόο ηνκέαο απνηειείηαη από πνιιέο αγνξέο, ησλ νπνίσλ νη δνκέο 

αληαγσληζκνύ δηαθέξνπλ πνιύ κεηαμύ ηνπο. Οη παγθόζκηεο αγνξέο είλαη πνιύ 

αληαγσληζηηθέο γηαηί ππάξρεη έληνλε δξαζηεξηόηεηα από όιεο ηηο εηαηξίεο, ελώ νη 

εγρώξηεο αγνξέο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκό εηαηξηώλ πνπ πξνζθέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο.  

iii. Παξάλνκε Γξαζηεξηόηεηα : αθνξά πξάθηνξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε νηθνλνκηθέο 

απάηεο, μέπιπκα ρξεκάησλ θαη θνξνδηαθπγή. 

iv. Αξλεηηθέο πλέπεηεο : ην πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

πξαθηόξσλ νη νπνίεο ππνλνκεύνπλ ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ε κεηάδνζε  έρεη ζπλήζσο αξλεηηθά απνηειέζκαηα. 
3
 

 πγθεθξηκέλα, ε επνπηεία είλαη ρξήζηκε όηαλ νη εθξνέο ησλ αγνξώλ είλαη θνηλσληθά 

αλεπαξθείο, θαζώο κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα κε ηξόπν πνπ αληηζηαζκίδεη ην 

θόζηνο ηνπο. Οη αλεπάξθεηεο κπνξνύλ λα πξνέξρνληαη από δπλάκεηο ηεο αγνξάο ή εμσηεξηθνύο 

παξάγνληεο θαη αζπκκεηξίεο πιεξνθόξεζεο. Δπνκέλσο, ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ θαη ε 

αζθαιήο παξνρή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ θνηλσλία είλαη δπν 

ζπλήζεηο ιόγνη ύπαξμεο ησλ θαλνληζκώλ. 

Οη ηξάπεδεο είλαη ηδηαίηεξεο γηα δύν ιόγνπο νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ έλαλ επηθίλδπλν 

ζπλδπαζκό. Πξώηνλ, ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα είλαη έκθπηα αζηαζέο, γηα ιόγνπο πνπ ζα 

αλαιπζνύλ ζηε ζπλέρεηα. Γεύηεξνλ, πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα πηζαλώο 

                                                           
3
 Heffernan (2005) 
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επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία ζε κεγαιύηεξε έθηαζε θαη βάζνο από νπνηνδήπνηε άιιν ηνκέα. Έλα 

μαθληθό ‘’πάγσκα’’ ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο κπνξεί λα παξαιύζεη ην ζύζηεκα πιεξσκώλ , ηε 

βξαρππξόζεζκε πίζησζε θαη ηηο επελδύζεηο ζε όιε ηελ νηθνλνκία. Δπίζεο, ε απνηπρία κηαο 

ηξάπεδαο, αληίζεηα κε άιινπο ηνκείο, ηείλεη λα απνδπλακώλεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζε 

ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, γηαηί νη ηξάπεδεο είλαη εθηεζεηκέλεο ε κία ζηελ άιιε άκεζα θαη 

έκκεζα. Απηό ζεκαίλεη πσο θαιά ππνθαηάζηαηα γηα ηηο ππεξεζίεο κηα ηξάπεδαο είλαη δύζθνιν 

λα βξεζνύλ όηαλ ππάξρεη κεγαιύηεξε αλάγθε. 

Ζ αζηάζεηα ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξνρή ιηγόηεξσλ 

ππεξεζηώλ από ην βέιηηζην. Ωζηόζν, ηα δίρηπα αζθαιείαο (safety nets) ηα νπνία έρνπλ 

εθαξκνζζεί γηα λα θαηαζηήζνπλ ηελ ηξαπεδηθή πην ζηαζεξή, κπνξνύλ εύθνια λα νδεγήζνπλ ζε 

πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο θαη αλάιεςε θηλδύλνπ από ην απνδεθηό. Σα δίρηπα αζθαιείαο κπνξνύλ 

επνκέλσο λα πξνάγνπλ λένπο θαλνληζκνύο. 

 

2.1.1 Αζπκκεηξία Πιεξνθόξεζεο 

Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή αζπκκεηξία κεηαμύ ησλ πσιεηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ 

θαη ησλ αγνξαζηώλ. ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό ηνκέα, νη αγνξαζηέο αγνξάδνπλ έλα κηθξό αξηζκό 

πξντόλησλ – ππνζήθε, αζθάιεηα δσήο, ζύληαμε- θάζε έλα από ηα νπνία όκσο κπνξεί λα έρεη 

επηπηώζεηο ζηελ δσή ηνπ. Σν αξλεηηθό όκσο είλαη όηη αλαθαιύπηνπλ έλα θαθό πξντόλ πνιύ 

θαηξό κεηά ηελ ζπλαιιαγή, δειαδή όηαλ είλαη αξγά γηα λα ην δηνξζώζνπλ. 

Γηα απηό ην ιόγν, κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ξπζκίζεσλ θαη 

θαλνληζκώλ είλαη λα εμηζνξξνπνύλ ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο αγνξέο πνπ 

δηαζέηνπλ πιεξνθόξεζε (πσιεηέο) θαη απηώλ πνπ δελ είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη (αγνξαζηέο). 

Απηή ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ εθαξκόδεηαη κέζσ θαλόλσλ ζρεηηθά κε ην πώο πσινύληαη 

ηα πξντόληα, πνηνο κπνξεί λα ηα πνπιήζεη θαη κεξηθέο θνξέο, ηη επηηξέπεηαη λα πσιείηαη. Μέξνο 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνζηαζίαο είλαη ε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ επάισησλ θαηαλαισηώλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηώλ επελδπηώλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξε επαηζζεζία. 
4
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2.1.2 Ο θίλδπλνο ησλ καδηθώλ αλαιήςεσλ 

ιεο νη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνύλ δηαηεξώληαο ρακειά απνζέκαηα ξεπζηόηεηαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ππνρξεώζεσλ ησλ ηξαπεδώλ είλαη πνιύ ξεπζηέο θαηαζέζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα επηζηξαθνύλ 

όηαλ δεηεζνύλ. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπο ζηνηρείσλ είλαη κε 

ξεπζηνπνηήζηκα δάλεηα. Απηή ε θαηάζηαζε νδεγεί ζην εμήο πξόβιεκα : Δάλ όινη νη θαηαζέηεο 

δεηνύζαλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο ηαπηόρξνλα, νπνηαδήπνηε ηξάπεδα (αθόκα θαη αλ ήηαλ πγηήο) ζα 

αληηκεηώπηδε ζνβαξά πξνβιήκαηα εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο πξνο ηνπο θαηαζέηεο. 

Μηα ηξάπεδα από κόλε ηεο ζα κπνξνύζε λα απνθηήζεη ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο, αιιά ην πξόβιεκα ζα παξέκελε ζε πεξηπηώζεηο έιιεηςεο 

ξεπζηόηεηαο ζηηο αγνξέο ή αλ ππήξραλ θαη άιιεο ηξάπεδεο κε ηα ίδηα ζέκαηα.
5 

 

2.1.3  Ο θίλδπλνο ηεο ππεξβνιηθήο αλάιεςεο θηλδύλνπ (εζηθόο θίλδπλνο) 

Οη ηξάπεδεο παξαρσξνύλ δάλεηα ηα νπνία ζπλήζσο ρξεκαηνδνηνύλ κέζσ ησλ θαηαζέζεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ. Απηό είλαη από κόλν ηνπ ηζρπξό θίλεηξν ώζηε νη ηξάπεδεο λα παξαρσξνύλ πίζησζε 

ρσξίο ζύλεζε θαη απνδνηηθόηεηα, αλαιακβάλνληαο ππεξβνιηθό θίλδπλν. Γηα ηελ αθξίβεηα είλαη 

γλσζηό ζηε βηβιηνγξαθία πσο κε ηελ ρξεκαηνδόηεζε κέζσ δαλεηζκνύ, λαη κελ ν θίλδπλνο 

απνηπρίαο ηεο επέλδπζεο αλαιακβάλεηαη σο επί ην πιείζηνλ από ηνπο θαηαζέηεο, αιιά ε 

επηηπρία ηεο επέλδπζεο επηθέξεη θέξδε θπξίσο ζηελ ηξάπεδα. Γεληθά, απηά ηα θίλεηξα κπνξνύλ 

λα πεξηνξηζηνύλ από ηελ πηζαλόηεηα όηη ε αγνξά, κέζσ ησλ θαηαζεηώλ θαη άιισλ ηξαπεδώλ, ζα 

κπνξνύζε λα ειέγμεη  ηνπο θηλδύλνπο πνπ ιακβάλεη ε δηνίθεζε ησλ ηξαπεδώλ. 

Ο βαζηθόο ζηόρνο ησλ ξπζκίζεσλ είλαη ε απνθπγή ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο 

ηξαπεδηθήο απνηπρίαο γηα ηελ νηθνλνκία. Τπάξρνπλ δύν είδε επηρεηξεκάησλ γηα ηνπο 

ηξαπεδηθνύο θαλνληζκνύο. Ο πξώηνο επηθεληξώλεηαη ζηνπο ζπζηεκηθνύο θηλδύλνπο, ελώ ν 

δεύηεξόο ζηελ αλάγθε γηα αζθάιεηα θαη ζηαζεξόηεηα ζην ζύζηεκα πιεξσκώλ. 
6
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Α)  πζηεκηθνί Κίλδπλνη ηεο ηξαπεδηθήο απνηπρίαο
 

Σν θύξην επηρείξεκα ππέξ ησλ ηξαπεδηθώλ θαλνληζκώλ επηθεληξώλεηαη ζηελ πηζαλόηεηα 

ζπζηεκηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο ηξαπεδηθήο απνηπρίαο, θαζώο ε απνηπρία κηαο ηξάπεδαο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ απνηπρία θαη άιισλ. Απηό ην επηρείξεκα ζπλνςίδεηαη από ηνλ Feldstein ζηε 

ζπλέρεηα :  

 Οη ζπζηεκηθνί θίλδπλνη γηα ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα είλαη θίλδπλνη πνπ αθνξνύλ ηελ 

νηθνλνκία σο ζύλνιν. Παξόιν πνπ ε δηνίθεζε θαη νη κέηνρνη ηνπ θάζε νξγαληζκνύ είλαη 

πξόζπκνη λα πξνζηαηέςνπλ ηελ βησζηκόηεηα ηνπ, δελ ιακβάλνπλ επαξθώο ππόςε ηα αξλεηηθά 

ηεο ζπζηεκηθήο απνηπρίαο ζην θξάηνο. Οη ηξάπεδεο πνπ δελ ζα ιάβνπλ βνήζεηα ζα αλαιάβνπλ 

πεξηζζόηεξν θίλδπλν από ηνλ ζπζηεκηθά απνδεθηό. Απηόο είλαη ν βαζηθόο ιόγνο ύπαξμεο ηεο 

θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ ηξαπεδηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζηελ εθαξκνγή θεθαιαηαθώλ 

απαηηήζεσλ.
7
 

 ύκθσλα κε ηνπο Heimler θαη Biggar (2005) κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε δπν 

κεραληζκνύο κε ηνπο νπνίνπο ε απνηπρία κηαο ηξάπεδαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνηπρία 

άιισλ ηξαπεδώλ ή κε ηξαπεδηθώλ εηαηξηώλ
8
 :  

i. Ζ απνηπρία κηαο ηξάπεδαο νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ αξθεηά, 

ώζηε λα πξνθαιέζεη ηελ απνηπρία κηαο άιιεο ηξάπεδαο (‘’επαθόινπζε 

απνηπρία’’) θαη 

ii. Ζ απνηπρία κηαο ηξάπεδαο νδεγεί ζηελ απνηπρία κηαο θεξέγγπαο ηξάπεδαο , κέζσ 

θάπνηνπ κεραληζκνύ κεηάδνζεο (‘’κεηαδνηηθή απνηπρία’’). 

Δπαθόινπζε απνηπρία 

Ζ απνηπρία κηαο ηξάπεδαο, όπσο θαη θάζε άιιε απνηπρία εηαηξίαο ζηελ νηθνλνκία, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ απνηπρία άιισλ εηαηξηώλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο καδί ηεο. Ζ απώιεηα αμίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηπρία νδεγεί ζε κηα κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηεξνύλ νη 

ελδηαθεξόκελνη. Αλ απηή ε απώιεηα είλαη αξθεηά κεγάιε ηόηε θαη νη αληηζπκβαιιόκελνη ηεο 

είλαη πνιύ θνληά ζηελ απνηπρία, ηόηε νη ηειεπηαίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζα απνηύρνπλ. 

Παξόιν πνπ ππάξρνπλ γεληθά, ηζρπξά θίλεηξα γηα δηαθνξνπνίεζε, ζηελ πεξίπησζε κηαο 

κεγάιεο εηαηξίαο κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο εηαηξίεο ( όπσο νη πξνκεζεπηέο) πνπ 

                                                           
7
 Feldstein, Martin (1991) 

8
 Biggar Darryl and Heimler Alberto (2005) 



8 
 

αδπλαηνύλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ επαξθώο θαη ησλ νπνίσλ ε επηβίσζε απεηιείηαη από ηελ 

αδπλακία ηεο κεγάιεο εηαηξίαο. Ωζηόζν, νη ηξάπεδεο κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ. Γελ 

ππνρξεώλνληαη  λα δηαηεξήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο κε κία ηξάπεδα πνπ έρεη πξόβιεκα. Ζ 

απόθαζε λα επελδύζνπλ ζε κηα πξνβιεκαηηθή ηξάπεδα είλαη κηα απόθαζε ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδύλνπ, όπσο όιεο νη επελδπηηθέο απνθάζεηο. Γεδνκέλνπ όηη ε επελδπηηθή ηξάπεδα έρεη γλώζε 

ηνπ θηλδύλνπ πνπ ιακβάλεη, δελ ππάξρεη εμσηεξηθόο θίλδπλνο. Ο εμσηεξηθόο θίλδπλνο όκσο 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί από ηελ απνπζία άκεζεο, ζσζηήο θαη εύθνια πξνζβάζηκεο 

πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν. 

Μεηαδνηηθή Απνηπρία 

Πνιινί ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρεη αζπκκεηξία πιεξνθόξεζεο κεηαμύ ησλ 

ηξαπεδώλ θαη ησλ θαηαζεηώλ ή ησλ εμσηεξηθώλ επελδπηώλ. Οη ηξάπεδεο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη εμεηδίθεπζε γηα λα κεηώζνπλ ηα θόζηε ζπλαιιαγώλ 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αμηνιόγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δαλεηνιήπηε, ηνλ έιεγρν ηεο επίδνζεο 

ηνπ θαη λα αλαιάβνπλ απνηειεζκαηηθή δξάζε κείσζεο ηεο πηζαλόηεηαο θαη ηνπ θόζηνπο 

πηώρεπζεο. Γηα απηό ην ιόγν νη ηξάπεδεο δηαζέηνπλ πιεξνθόξεζε γηα ηελ αμία ησλ δαλείσλ, 

ηελ νπνία ηα άηνκα εθηόο απηώλ δελ έρνπλ.
9
 

ηελ πην ζνβαξή πεξίπησζε αζπκκεηξίαο πιεξνθόξεζεο, νη θαηαζέηεο δελ κπνξνύλ λα 

μερσξίζνπλ ηηο πγηείο από ηεο κε-πγηείο ηξάπεδεο.
10

 Ωο απνηέιεζκα, ε είδεζε όηη έλα ίδξπκα 

απνηπγράλεη κπνξεί λα εξκελεπζεί σο πιεξνθνξία πσο θαη άιια ηδξύκαηα αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο. Δίλαη πηζαλό ινηπόλ ε απνηπρία ελόο ηδξύκαηνο λα νδεγήζεη ζηελ εμαθάληζε ησλ 

θεθαιαίσλ από όια ηα ηδξύκαηα.  

Β)   Κίλδπλνη γηα ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκώλ 

ύκθσλα κε ηνπο Benson θαη Kaufman (1995), έλα απνδνηηθό ζύζηεκα πιεξσκώλ, ζην νπνίν ε 

κεηαηξεςηκόηεηα ησλ απαηηήζεσλ επεξεάδεηαη πιήξσο θαη εγθαίξσο, είλαη έλα πξναπαηηνύκελν 

γηα απνδνηηθή καθξννηθνλνκία. Οη δηαηαξαρέο ζην ζύζηεκα πιεξσκώλ θέξνπλ ηνλ θίλδπλν 

πξόθιεζεο δηαηαξαρώλ ζην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
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Μέρξη πξόζθαηα ε ηππηθή κνξθή ζπκθσλίαο κεηαμύ ηξαπεδώλ ήηαλ ε ζπκθσλία ζην 

ηέινο ηεο εκέξαο (end-of-day net settlement). Οη ηξάπεδεο ζπζζώξεπαλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο 

πξνο ηηο άιιεο ηξάπεδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ώζηε λα δηαθαλνλίζνπλ ηηο κηθξόηεξεο 

ππνρξεώζεηο ζην ηέινο ηεο εκέξαο. Ο θίλδπλνο απηήο ηεο κνξθήο δηαθαλνληζκνύ είλαη όηη 

ζπλήζσο απαηηείηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ρνξεγνύλ απεξηόξηζηε θαη αλαζθάιηζηε 

πίζησζε ζηνπο ππόινηπνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κέρξη ηελ ηειηθή ζπκθσλία. Απηή ε 

αύμεζε πίζησζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπκκεηέρνληα κπνξεί λα μεπεξάζεη ην θεθάιαην ηεο 

ηξάπεδαο. πσο θαη ζε άιιεο κνξθέο πίζησζεο, ππάξρεη ε πεξίπησζε ηεο πηώρεπζεο. Αλ ε 

αλακελόκελε πιεξσκή ζηελ ηξάπεδα πνπ αύμεζε ηελ πίζησζε δελ πινπνηεζεί  πιήξσο θαη ζηελ 

ώξα ηεο, νη πξνεγνύκελεο πιεξσκέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αληηζηξαθνύλ ή λα κεησζνύλ. Απηό 

ζύκθσλα κε ηνπο Benson θαη Kaufman (1995), κπνξεί λα είλαη πνιύπινθν θαη ρξνλνβόξν θαη 

λα πξνθαιέζεη ‘’πάγσκα’’ ζην ζύζηεκα πιεξσκώλ, κε απνηέιεζκα λα δηαθνπεί ε νκαιή ξνή 

ησλ ζπλαιιαγώλ. Δπίζεο, αλ νη απώιεηεο ζηηο ηξάπεδεο πνπ πιεξώλνπλ είλαη αξθεηά κεγάιεο 

εμ’ αηηίαο ησλ πησρεύζεσλ ησλ πειαηώλ ηνπο ώζηε λα ηηο δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα, νη 

ηξάπεδεο πνπ ιακβάλνπλ πιεξσκέο ζα αληηκεησπίζνπλ απώιεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα ηηο 

νδεγήζνπλ ζε απνηπρία αλ μεπεξάζνπλ ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα.
11

 

Μηα πξνθαλήο ιύζε ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα είλαη ε πξόιεςε ηεο εκεξήζηαο 

ζπζζώξεπζεο πηζησηηθήο έθζεζεο δηαθαλνλίδνληαο ηηο πιεξσκέο ηαπηόρξνλα κε όιεο ηηο 

ζπλαιιαγέο ζηνηρείσλ. Απηό είλαη γλσζηό σο δηαθαλνληζκόο ‘’πξώηνπ ρξόλνπ’’ θαη έρεη ήδε 

εθαξκνζηεί ζε πνιιέο ρώξεο.  

ε απηή ηε πεξίπησζε δηεζλώλ ζπλαιιαγώλ, ην πξόβιεκα ηεο εκεξήζηαο έθζεζεο είλαη 

πνιύπινθν. Σν πξόβιεκα πξνθύπηεη από ηελ δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή ηνλ θαζεκεξηλώλ 

εξγαζηώλ ηνπ θάζε εζληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

2.2 Ζ Θεσξία ηεο Διεύζεξεο Σξαπεδηθήο (Free Banking) 

Μηα ελαιιαθηηθή  ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία πξνσζεί ηελ ειεύζεξε ηξαπεδηθή θαη 

αλαθέξεηαη ζε έλα ζύζηεκα νπνύ θπξηαξρεί ν έληνλνο αληαγσληζκόο θαη απνπζηάδεη ε θεληξηθή 

ηξάπεδα θαη ε επνπηεία. Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο ζεσξίαο θαηεγνξνύλ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο 
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γηα ηελ πξνώζεζε κνλνπσιηαθώλ δπλάκεσλ, θαζώο εληζρύνπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

κεηαμύ ησλ ηξαπεδώλ. Έλα άιιν πιενλέθηεκα απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ηξαπεδηθήο είλαη όηη ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ εθαξκόζζεθε, όπσο ζηε θσηία, ζηνλ Καλαδά, ζηε νπεδία , ζηελ Διβεηία θαη 

αιινύ, δελ ππήξρε θάπνηα θεληξηθή εμνπζία λα ρεηξαγσγήζεη ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο. Με απηό 

ηνλ ηξόπν ε ειεύζεξε ηξαπεδηθή ζπλέβαιε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ έληνλνπ 

αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ ηξαπεδώλ. Δπεηδή όκσο νη ηξάπεδεο κπνξνύζαλ λα ηππώζνπλ 

ρξήκαηα ζε κνξθή ηξαπεδνγξακκάηησλ, θπζηθά, πνιινί ζέιεζαλ λα αλνίμνπλ ηξάπεδεο. Απηό 

νδήγεζε ζηε δηαθζνξά θαη κεξνιεςία. 

Αληίζεηα, όηαλ δελ εθαξκόδεηαη επνπηεία θαη θαλνληζκνί από ην θξάηνο, νη ηδησηηθέο 

ηξάπεδεο έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα γηα ηελ αλάπηπμε ελόο πιαηζίνπ πνπ ζα απνηξέςεη ηνλ 

παληθό. Απηό ην πιαίζην ζα κπνξνύζε λα έρεη ηε κνξθή ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαηαζέζεσλ ή / 

θαη γξαθείν ζπκςεθηζκνύ (Clearing house), ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ζαλ δαλεηζηέο έζραηεο 

αλάγθεο. Παξ’ όια απηά, έλα ηδησηηθό γξαθείν ζπκςεθηζκνύ ζα κπνξνύζε λα πξνσζήζεη ηε 

ζπκπαηγλία κεηαμύ ηξαπεδώλ. Δπίζεο, ε ηδησηηθή αζθάιηζε θαηαζέζεσλ ή ηα ηδξύκαηα 

δαλεηζκνύ έζραηεο αλάγθεο δύζθνια αλαπαξάγνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, 

νπόηε πξνθύπηνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα ειέγρνπ, ηα νπνία δεκηνπξγνύλ θίλεηξα ‘’free-riding’’. 

Ζ ειεύζεξε ηξαπεδηθή επίζεο πξνθαιεί καθξννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θαζώο νη 

ηξάπεδεο εθδίδνπλ ηα δηθά ηνπο ηξαπεδνγξακκάηηα. Κακία ηξάπεδα δελ πξέπεη λα έρεη ην 

δηθαίσκα λα εθδώζεη ππεξβνιηθά πνιιά ηξαπεδνγξακκάηηα γηαηί ζα αληαιιαρζνύλ κε 

λνκίζκαηα, κεηώλνληαο ηα απνζέκαηα ηνπο. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ηνλ Nelder (2003) απηό ηζρύεη 

κόλν αλ νη θάηνρνη ησλ γξακκαηίσλ ηα επηζηξέςνπλ ζηελ ηξάπεδα πνπ ηα εμέδσζε.
12

 Δάλ όκσο 

ηα ηξαπεδνγξακκάηηα πνπ εθδίδνπλ δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο είλαη ηέιεηα ππνθαηάζηαηα (ή 

ζεσξνύληαη από ην θνηλό όηη είλαη), ηόηε δίλεηαη ην θίλεηξν ζηηο κηθξόηεξεο ηξάπεδεο λα 

εθδώζνπλ ππεξβνιηθή πνζόηεηα ρξήκαηνο θαζώο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

εμαξγπξσζνύλ ζηηο κεγάιεο ηξάπεδεο. Ο Nelder (2003) ππνζηεξίδεη πσο απηό, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Διβεηίαο, νδήγεζε ζηελ ππεξβνιηθή έθδνζε ρξήκαηνο θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ ειβεηηθνύ 

θξάγθνπ. Ωο απνηέιεζκα, νη ηξάπεδεο ζπκθώλεζαλ λα παξαρσξήζνπλ ην δηθαίσκα έθδνζεο 

ρξήκαηνο θαη λα ηδξύζνπλ κηα θεληξηθή ηξάπεδα. 
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Παξόιν πνπ ε ηδέα ηεο ειεύζεξεο ηξαπεδηθήο είλαη κηα ελδηαθέξνπζα ζεσξία, είλαη πνιύ 

απίζαλν ηα ξπζκηζηηθά ζπζηήκαηα ησλ δπηηθώλ ρσξώλ λα θαηαξγεζνύλ επηηξέπνληαο απηό ην 

πείξακα.
13

 

 

 2.3 Σππηθά Δξγαιεία ηξαπεδηθνύ Διέγρνπ 

Απηό ην κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεη ηα βαζηθά όξγαλα ηξαπεδηθώλ ξπζκίζεσλ θαη ειέγρνπ. 

Απηά είλαη ε αζθάιηζε θαηαζέζεσλ, νη απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ν Γαλεηζηήο 

Έζραηεο Αλάγθεο. Σα ηξία απηά όξγαλα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο.  

 

2.3.1 Αζθάιηζε Καηαζέζεσλ 

Ζ αζθάιηζε θαηαζέζεσλ απνηειεί κηα εγγύεζε όηη όιν ην κέξνο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο 

ηξάπεδαο πξνο ηνπο θαηαζέηεο ζα απνπιεξσζεί ζε πεξίπησζε πηώρεπζεο. Ζ κνξθή ησλ ζρεδίσλ 

αζθάιηζεο πνηθίιεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, πεξηιακβάλνληαο ηε δηάξζξσζε πξνκεζεηώλ, ηνλ 

βαζκό θάιπςεο, ηελ παξνρή ρξεκαηνδόηεζεο, ηηο δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο ιύζεηο θαη ηελ 

ππνρξεσηηθή ή εζεινληηθή ζπκκεηνρή.  

Ζ αζθάιηζε θαηαζέζεσλ κεηώλεη θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο εμαθαλίδεη εληειώο ην 

θίλεηξν ηξαπεδηθνύ παληθνύ ζε πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο. Δπνκέλσο, κεηώλεη 

ηελ πηζαλόηεηα κηαο πξνζσξηλήο θάζεο έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο θαη ησλ θεκώλ λα νδεγήζνπλ ζε 

πξαγκαηηθή απνηπρία ηξάπεδαο. Δπίζεο ε αζθάιηζε θαηαζέζεσλ πξνιακβάλεη ηελ ‘’αιπζηδσηή 

αληίδξαζε‘’, ε νπνία κπνξεί επίζεο λα μεθηλήζεη ζε ζπζρέηηζε κε καδηθέο αλαιήςεηο ζε κία 

ηξάπεδα, κεηώλνληαο ηελ πηζαλόηεηα κεηάδνζεο ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα. 

Έλα κεηνλέθηεκα όκσο ηεο ύπαξμεο ηεο είλαη όηη από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ θαηαζέηε, ε 

αζθάιηζε θαηαζέζεσλ θαζηζηά όιεο ηηο ηξάπεδεο ην ίδην ειθπζηηθέο. ηελ νπζία ζρεδόλ 

εμαιείθεη ην θίλεηξν ηνπ θαηαζέηε λα εξεπλήζεη ηνλ θίλδπλν κηαο ηξάπεδαο θαη ηελ αλάγθε ηεο 

ηξάπεδαο λα απνδεκηώζεη ηνλ θαηαζέηε γηα ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

έλα ζπγθεθξηκέλν πξηκ θηλδύλνπ ζην επηηόθην πνπ πξνζθέξεη ζηνλ θαηαζέηε. Παξνκνίσο, ν 

θαηαζέηεο δελ έρεη θίλεηξα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ. 
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Σν απνηέιεζκα ηεο αζθάιηζεο θαηαζέζεσλ ζηα θίλεηξα ηεο ηξάπεδαο εμαξηάηαη από ηελ 

θύζε ηνπ ζπκβνιαίνπ αζθάιηζεο (θαη επίζεο ζε άιια ζπκπιεξσκαηηθά ξπζκηζηηθά κέηξα). 

πγθεθξηκέλα, εμαξηάηαη από ην αλ ην πξηκ αζθάιηζεο πνπ πιεξώλεη ε ηξάπεδα εμαξηάηαη από 

ηνλ θίλδπλν ηεο θάζε ηξάπεδαο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξηκ είλαη ηειείσο άζρεην κε ηνλ θίλδπλν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηξάπεδαο, ππάξρεη εκθαλώο πξόζεζε από ηελ ηξάπεδα λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο, είηε απμάλνληαο 

ηα έζνδα ηεο (δαλείδνληαο γηα πςειόηεξεο απνδόζεηο ζε πην επηθίλδπλα ζρέδηα) ή κεηώλνληαο ηα 

θόζηε ηεο (κεηώλνληαο ηα απνζέκαηα ηεο). Καη νη δύν κέζνδνη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν. Απηό 

είλαη γλσζηό σο ην πξόβιεκα ‘’θηλδύλνπ εζηθήο’’ ηεο αζθάιηζεο θαηαζέζεσλ. Ζ ζηαζεξή 

πξνκήζεηα ησλ αζθαιίζεσλ θαηαζέζεσλ δεκηνπξγεί θίλεηξα ζηηο ηξάπεδεο λα αλαιάβνπλ 

πεξηζζόηεξν θίλδπλν ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο από απηό πνπ ζα απνδέρνληαλ εάλ δελ ππήξρε 

αζθάιηζε. 

Ζ αζθάιηζε θαηαζέζεσλ, εηδηθά εάλ εθαξκνζζεί ζε όιεο ηηο θαηαζέζεηο, κεηώλνληαο ηα 

θίλεηξα αγνξάο γηα πξνζεθηηθή δηνίθεζε, κπνξεί λα έρεη αληίζηξνθα απνηειέζκαηα θάλνληαο 

ηηο ηξάπεδεο πην ξηςνθίλδπλεο. ηαλ ν εζηθόο θίλδπλνο εμαπιώλεηαη ζε όια ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα, νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο κπνξεί λα είλαη πνιύ ζνβαξέο.  

Σν πξόβιεκα ηνπ εζηθνύ θηλδύλνπ θαη ε αλάγθε γηα πξόζζεηα ξπζκηζηηθά κέηξα κπνξεί 

λα κεησζεί εάλ ην πξηκ αζθάιηζεο είλαη ζρεηηθό κε ηνλ θίλδπλν ηεο αζθαιηζκέλεο ηξάπεδαο. Με 

απηή ηε κέζνδν, ε θάζε ηξάπεδα ππόθεηηαη ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πςεινύ θηλδύλνπ 

ή ζε ρακειόηεξν δείθηε θεθαιαίνπ-θαηαζέζεσλ, κε ηελ κνξθή πςειόηεξεο αζθαιηζηηθήο 

πξνκήζεηαο.
14

 

 

2.3.2 Απαηηήζεηο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 

Έλαο θαλνληζκόο πνπ ηζρύεη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο είλαη κηα κνξθή απαίηεζεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο. ύκθσλα κε ηνλ Baltensperger (1989) oη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κπνξνύλ λα έρνπλ 

δηάθνξεο κνξθέο. ε θάπνηεο ρώξεο ππάξρεη έλα ειάρηζην επίπεδν απαηηνύκελσλ θεθαιαίσλ (ζε 

απόιπην κέγεζνο), ελώ ζε άιιεο απαηηείηαη ε ζπκθσλία κε θάπνην δείθηε θεθαιαίσλ, ν νπνίνο 

είλαη έλαο δείθηεο πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ ειάρηζηε ζρέζε κεηαμύ θεθαιαίσλ θαη ηνπ κεγέζνπο 
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ηνπ ηζνινγηζκνύ, όπσο ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεώζεηο, ή θάπνηα ζηάζκηζε 

ησλ θηλδύλσλ ησλ ζηνηρείσλ.
15

  

Ωζηόζν, νη απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο παξνπζηάδνπλ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα: 

i. Πξώηνλ, είλαη δύζθνιε ε δεκηνπξγία θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ κε απνδνηηθό θαη 

εμειηγκέλν ηξόπν. Γηα παξάδεηγκα, παξά ην γεγνλόο όηη ε Βαζηιεία ην 1988 κέζσ ησλ 

θαλόλσλ ηεο θαηεγνξηνπνηνύζε ηα ζηνηρεία θαη έζεζε κηα ‘’ζηάζκηζε θηλδύλνπ’’, 

αλαπόθεπθηα πνιιέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θηλδύλσλ ζηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία είραλ 

παξαιεηθζεί. Μηα ζπλέπεηα απηνύ ήηαλ όηη νη ηξάπεδεο επηρεηξνύζαλ λα βξνπλ ηα πην 

επηθίλδπλα ζηνηρεία ώζηε λα επηηύρνπλ πςειόηεξεο απνδόζεηο. Απηό νδήγεζε ζηελ 

επαλεκθάληζε ηνπ εζηθνύ θηλδύλνπ. 

ii. Γεύηεξνλ, ν δηαηξαπεδηθόο δαλεηζκόο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα. Δάλ ν 

δηαηξαπεδηθόο δαλεηζκόο επλνείηαη γηα ιόγνπο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ζθνπό λα 

απμεζεί ε ξεπζηόηεηα ζηελ αγνξά, νη ηξάπεδεο κπνξνύλ λα πξνζπαζήζνπλ λα δαλείζνπλ 

ζε άιιεο πνπ δπζθνιεύνληαη, απμάλνληαο όκσο κε απηό ηνλ ηξόπν ηνλ θίλδπλν 

κεηάδνζεο θαη αθαηξώληαο έλαλ από ηνπο πην ζεκαληηθνύο θαλόλεο πεηζαξρίαο ζηελ 

ηξαπεδηθή αλάιεςε θηλδύλσλ. 

iii. Σξίηνλ, ράξε ζηελ ηερλνινγηθή πξόνδν, ε θαηλνηνκία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πξντόλησλ είλαη πνιύ έληνλε. Αληίζεηα, νη ξπζκίζεηο, κπνξεί λα κελ κεηαβάιινληαη ηόζν 

ζπρλά ώζηε λα απνδίδνπλ θαη ζπκβαδίδνπλ κόλν κε ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο. 

iv. Σέινο, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε πηνζέηεζε λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ 

επηβξαδύλεηαη από ηεο θαζπζηεξήζεηο ησλ εμειίμεσλ ζηηο ξπζκίζεηο, θαζπζηεξώληαο ηνλ 

ξπζκό ηεο θαηλνηνκίαο. 

ηαλ άξρηζαλ λα αλαγλσξίδνληαη απηά ηα πξνβιήκαηα, ε Βαζηιεία κεηαβιήζεθε ην 2004 

εθαξκόδνληαο πην εμεηδηθεπκέλνπο ηξόπνπο ππνινγηζκνύ ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ θαη 

ζπγθεληξώλνληαο ηελ πξνζνρή ηεο ζηηο πνιηηηθέο  θαη ηα ζπζηήκαηα αλάιεςεο θηλδύλνπ ησλ 

ηξαπεδώλ. Ζ εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ από ην ηέινο ηνπ 2006, ελζάξξπλε ηηο ηξάπεδεο λα 

αλαπηύμνπλ, κε επνπηεία, ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα ππνινγηζκνύ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθώλ 

απαηηήζεσλ. Δπίζεο ε Βαζηιεία ΗΗ, κε ηελ βειηίσζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδώλ ζηνπο επόπηεο θαη ην θνηλό, παξείρε έλαλ ζπνπδαηόηεξν ξόιν ζηελ 

                                                           
15

 Baltensperger, Ernst (1989) 
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επνπηεία θαη παξαθνινύζεζε ησλ αγνξώλ κε ζηόρν λα κεηώζεη ηνλ θίλδπλν ησλ ηξαπεδηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σειηθά, πνιιέο όκσο από ηηο ξπζκίζεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ απνδείρζεθαλ 

αδύλακεο ή αλεπαξθείο θαηά ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο θαη έηζη εθαξκόζζεθαλ πξόζζεηεο 

απαηηήζεηο θαη κέηξα από ηελ Βαζηιεία ΗΗΗ.
16

 

 

2.3.3. Ο δαλεηζηήο ηεο Έζραηεο Αλάγθεο 

ε πνιιά θξάηε ε θεληξηθή ηξάπεδα ή ε θπβέξλεζε έρνπλ μεθάζαξε πνιηηηθή παξνρήο βνήζεηαο 

ζε ηξάπεδεο πνπ βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή δπζπξαγία. 

Απηέο νη παξεκβάζεηο έζραηεο αλάγθεο πξέπεη απζηεξώο λα πεξηνξηζηνύλ ζηηο ηξάπεδεο 

πνπ έρνπλ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο, αλαθνπθίδνληαο κόλν ηα πξνζσξηλά πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαη όρη λα επεθηαζνύλ βνεζώληαο ηηο ρξεoθνπεκέλεο ηξάπεδεο. Πξάγκαηη, 

όπνηε ν δαλεηζηήο έζραηεο αλάγθεο βνεζήζεη πησρεπκέλεο ηξάπεδεο, ε παξέκβαζε ηνπ έρεη ηηο 

ίδηεο ζπλέπεηεο κε ηελ θαη’ απνθνπή κε-ρξεκαηνδνηνύκελε αζθάιηζε θαηαζέζεσλ, δίλνληαο 

θίλεηξα ζηηο ηξάπεδεο λα πάξνπλ πην επηθίλδπλεο ζέζεηο απ’ όηη ζε άιιε πεξίπησζε. πσο θαη 

κε ηελ αζθάιηζε θαηαζέζεσλ, όηαλ απηά ηα θίλεηξα εμαπιώλνληαη ζε όιν ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθό ζύζηεκα, νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο είλαη ζνβαξέο. 
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Κεθάιαην 3
ν
 : ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΠΟΣΤΥΗΑ 

 

3.1 Οξηζκόο θαη Σύπνη ηξαπεδηθήο απνηπρίαο 

Σξαπεδηθή απνηπρία πξνθύπηεη όηαλ κηα ηξάπεδα δελ κπνξεί λα εθπιεξώζεη πιένλ ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο, δειαδή λα θαιύςεη ηα ρξέε ηεο. Ο θάζε ηύπνο απνηπρίαο πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθό βαζκό δεκόζηαο ππνζηήξημεο ( γηα ηελ απνθπγή κεγαιύηεξεο έθηαζεο κεηάδνζεο ή 

νινθιεξσηηθήο ηξαπεδηθήο απνηπρίαο) θαη/ή δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε. 

ύκθσλα κε ηελ Frontier Economics (2009) oη δηάθνξνη ηύπνη απνηπρίαο πεξηιακβάλνπλ : 

i. Δμαγνξά από άιιν ίδξπκα – απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απώιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο, 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο Γηνίθεζεο θαη πηζαλή κείσζε ηεο αμίαο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. 

ii. Αλάγθε γηα βξαρπρξόληα θξαηηθή ππνζηήξημε κέζσ δαλεηζκνύ – δειαδή, παξνρή 

ξεπζηόηεηαο από ηελ θεληξηθή ηξάπεδα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ παληθνύ ζηηο αγνξέο, 

ιόγσ ηεο έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο ζηελ δηαηξαπεδηθή. 

iii. Αλάγθε γηα καθξνρξόληα θξαηηθή ππνζηήξημε κέζσ δαλεηζκνύ ή εγγπήζεσλ – κέζσ 

ηεο απνδνρήο ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ σο εγγύεζε, ή έθδνζε κε-εμαζθαιηζκέλσλ 

δαλείσλ. 

iv. Αλάγθε γηα θξαηηθή ππνζηήξημε ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ - κέζσ εμαγνξάο ελόο κέξνπο 

ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

v. Πιήξεο θξαηηθνπνίεζε – κέζσ εμαγνξάο όισλ ησλ θεθαιαίσλ, πνπ νδεγεί ζηελ πιήξε 

απώιεηα ηεο αμίαο θεθαιαίσλ, κεξηθή ή πιήξε απώιεηα αμίαο ρξένπο , θαη πηζαλή 

αλάγθε απνδεκίσζεο σλ θαηαζεηώλ. 

vi. Λύζε ιεηηνπξγηώλ – ε νπνία είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλέρηζεο θαη πώιεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηώλ, αιιά έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πιήξε απώιεηα ηεο αμίαο 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ηνπ ρξένπο θαη πνιύ πηζαλόλ ηελ αλάγθε γηα απνδεκίσζε ησλ 

θαηαζεηώλ. 

vii. Πηώρεπζε/Ρεπζηνπνίεζε –  δειαδή, ε άκεζε αλαζηνιή θαη πώιεζε ιεηηνπξγηώλ θαη 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, πνπ νδεγεί ζηελ πιήξε απώιεηα ηεο αμίαο ησλ ηδίσλ 
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θεθαιαίσλ , ζηελ κεξηθή ή πιήξε απώιεηα  αμίαο ρξένπο θαη πηζαλόλ ηελ αλάγθε 

απνδεκίσζεο ησλ θαηαζεηώλ.
17

 

 

3.2 Λόγνη Αλάπηπμεο Πξνβιεκάησλ ζηηο ηξάπεδεο 

ύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Γξαθείνπ Διέγρνπ (Office of the Comptroller of the Currency – OCC) 

ησλ ΖΠΑ, ε αδπλακία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ηειερώλ είλαη έλαο από ηνπο 

πξώηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηπρία κηαο ηξάπεδαο. Ζ πνηόηεηα ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κηαο ηξάπεδαο εμαξηάηαη από ηελ εκπεηξία, ηελ ηθαλόηεηα, ηελ θξίζε 

θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ Γηεπζπληώλ θαη ησλ αλώηαησλ ζηειερώλ. Σα πξνβιήκαηα θαη νη 

αδπλακίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα.
18 

 

3.2.1 Δζσηεξηθά Πξνβιήκαηα 

Α) Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη Γηνηθεηηθά ηειέρε 

i. Αλεπαξθέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Σν Γ.. κηαο ηξάπεδαο είλαη ππεύζπλν γηα ηελ δηελέξγεηα όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη 

ζεκαληηθώλ απνθάζεσλ ηεο, θαζώο πξνζθέξεη θαζνδήγεζε θαη ζέηεη ηνπο ζηόρνπο ηεο. 

Δπνκέλσο, νθείιεη λα ραξαθηεξίδεηαη από δύλακε, αλεμαξηεζία θαη πιήξε ζπκκεηνρή ζηα 

ζέκαηα ηεο ηξάπεδαο γηαηί ζε απηήλ ζηεξίδεηαη ε καθξνρξόληα πγεία ηνπ ηδξύκαηνο. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη μεθάζαξνο δηαρσξηζκόο εμνπζηώλ θαη επζπλώλ κέζα ζηελ 

ηξάπεδα, έηζη ώζηε ε δηνίθεζε λα θαηαιαβαίλεη θαη λα εθαξκόδεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνύ. 

Ζ έξεπλα αλέδεημε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο, ζε ζρέζε κε ηελ αδπλακία ηεο Γηνίθεζεο ησλ 

ηξαπεδώλ πνπ απέηπραλ. Απηνί είλαη : 

 Αλύπαξθηεο ή αλεπαξθώο αθνινπζνύκελεο πνιηηηθέο δαλείσλ,  

 Αλεπαξθή ζπζηήκαηα δηαβεβαίσζεο ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηνπο εζσηεξηθνύο 

θαλνληζκνύο ή ηξαπεδηθνύο λόκνπο, 

                                                           
17

 Frontier Economics, (2009) 
18

   Comptroller of The Currency Administrator of National Banks, (1988) 
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 Αλεπαξθείο έιεγρνη ή επνπηεία ησλ θαίξησλ ηξαπεδηθώλ ζηειερώλ ή ηκεκάησλ, 

 Αλεπαξθή ζπζηήκαηα εληνπηζκνύ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ, 

 Λήςε απνθάζεσλ από έλα αλώηαην ζηέιερνο,  

 Αλύπαξθηεο ή αλεπαξθώο αθνινπζνύκελεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ, 

 Αλεπάξθεηα γλώζεσλ θαη εκπεηξίαο θαη  

 Με- απνδνηηθή πιεξνθόξεζε ή έιιεηςε απηήο. 

Πξνθύπηεη επνκέλσο κηα αλάγθε δηόξζσζεο ηεο επνπηείαο από ην Γ.., θαζώο είλαη 

απαξαίηεηε ε πξνζαξκνγή ζηηο ζπλερείο αιιαγέο ηνπ απνξπζκηζκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ 

πεξηβάιινληνο. 

ii. Τπεξβνιηθά Δπηζεηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηεο Γηνίθεζεο 

Πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη επίζεο ζε ηξάπεδεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από 

ππεξβνιηθά επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη είλαη πξνζεισκέλεο ζηελ κεγέζπλζε ηνπο. Ζ 

επηζεηηθή, κε ζηόρν ηελ κεγέζπλζε ζπκπεξηθνξά δελ είλαη από κόλε ηεο αδπλακία. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ηαθηηθώλ θαη 

ειέγρσλ κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιύ επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή. Σν πξόβιεκα σζηόζν πνπ 

εληόπηζε ε OCC είλαη νη ππεξβνιηθά επηζεηηθέο ή ππεξβνιηθά επηθεληξσκέλεο ζηελ 

κεγέζπλζε δξάζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύζαλ νη ηξάπεδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

πεξηζζόηεξεο ηξάπεδεο πνπ απέηπραλ, δηαηεξνύζαλ επηζεηηθέο ηαθηηθέο δαλεηζκνύ θαη 

ιεηηνπξγίαο θαη απηό είρε ηειηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Μεξηθέο από απηέο ηηο ηαθηηθέο 

είλαη νη εμήο : 

 Αθαηάιιειεο πνιηηηθέο δαλεηζκνύ : ειεύζεξνη όξνη απνπιεξσκήο ή πξόηππα 

πίζησζεο, 

 Τπεξβνιηθή κεγέζπλζε ησλ δαλείσλ ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

δηαρείξηζεο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο, 

 Αζέκηηε εμάξηεζε από αζηαζείο ππνρξεώζεηο, θαη 

 Αλεπαξθή ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο ελαιιαθηηθή πεγή ξεπζηόηεηαο. 
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iii. Πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή 

Ο γεληθόο Γηεπζπληήο είλαη ν πην θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία 

κηαο ηξάπεδαο. ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ OCC, νη πεξηζζόηεξεο ηξάπεδεο πνπ απέηπραλ, 

δηέζεηαλ Γηεπζπληέο κε ειιείςεηο ζε ηθαλόηεηεο, εκπεηξία θαη αθεξαηόηεηα, ηα νπνία ήηαλ 

απαξαίηεηα πξνζόληα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία ηεο ηξάπεδαο.  

iv. Άιια πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Έιεγρν ή ηεο Γηνηθεηηθέο Αλεπάξθεηεο 

Άιιεο ελδείμεηο έληνλεο επηζεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ή αλεπαξθνύο ιήςεο απνθάζεσλ 

από ηε Γηνίθεζε πεξηιακβάλνπλ : 

 Έληνλεο εμαηξέζεηο ζηελ πίζησζε – όπσο γηα παξάδεηγκα, απνπζία 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή πιεξνθνξίεο εηζνδήκαηνο ησλ 

δαλεηδόκελσλ θαη αλεπαξθή έγγξαθα εγγπήζεσλ, 

 Τπεξδαλεηζκόο (Τπεξκόριεπζε), δειαδή ππεξβνιηθά δαλεηαθά πνζά ζε ζρέζε 

κε ηελ δπλαηόηεηα ηνπ δαλεηζηή, 

 Γαλεηζκόο βαζηζκέλνο ζηηο εγγπήζεηο θαη κε απνδνηηθή αλάιπζε ηακηαθώλ 

ξνώλ, θαη 

 Αδηθαηνιόγεηε ζπγθέληξσζε πίζησζεο ζε έλαλ ηνκέα. 

Β) Δζσηεξηθή θαθνκεηαρείξηζε θαη Απάηε 

Ζ έξεπλα ηνπ OCC εληόπηζε εζσηεξηθή θαθνκεηαρείξηζε ζε ηξάπεδεο πνπ απέηπραλ ή 

απνθαηαζηάζεθαλ, όπσο γηα παξάδεηγκα πεξηπηώζεηο απηνξξύζκηζεο , αδηθαηνιόγεηεο 

εμάξηεζεο ηεο ηξάπεδαο από ην εηζόδεκα ή ηηο ππεξεζίεο ελόο κέινπο ηνπ Γ.. ή κεηόρνπ, 

αθαηάιιειεο ζπλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο ή αλεπίζεκεο ζπλαιιαγέο από ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο. 

Απηά ηα πξνβιήκαηα ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε έιιεηςε επνπηείαο θαη ειέγρσλ από ηνπο ειεγθηέο 

θαη αλεπαξθείο θαηεπζύλζεηο γηα αγνξά δαλεηαθώλ ζπκκεηνρώλ. 

 

3.2.2 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο – νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ηξαπεδώλ πνπ απέηπραλ ιεηηνπξγνύζαλ ζε ζεκαληηθά δπζκελείο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο. Απηόο ν παξάγνληαο όκσο δελ πξνθαιεί από κόλνο ηνπ ηελ θαηάξξεπζε κηαο 
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ηξάπεδαο. Ζ έξεπλα απέδεημε πσο εάλ νη ηξάπεδεο πξνζαξκνζηνύλ ζηηο ζπλζήθεο δηελεξγώληαο 

ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ δηνίθεζε, ηνπο ειέγρνπο θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπο, κπνξνύλ λα 

επηβηώζνπλ θαη λα απνθαηαζηαζνύλ. 
19 

 

3.3 Λόγνη απνηπρίαο ησλ ηξαπεδώλ ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008 μεθίλεζε από ηηο ΖΠΑ θαη εμαπιώζεθε κέζσ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ θαλαιηώλ ζηνλ ππόινηπν θόζκν. Οη νηθνλνκηθά αδύλακεο 

ρώξεο επεξεάζηεθαλ πεξηζζόηεξν. Δπνκέλσο, θάπνηεο αηηίεο ηεο θξίζεο κπνξνύλ λα βξεζνύλ 

ζηηο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Ωζηόζν, απνηπρίεο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα, θαη εηδηθά ζε απηό ησλ ΖΠΑ, βξηζθόηαλ ζηε ξίδα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Απηέο νη απνηπρίεο ήηαλ απνηέιεζκα εγγελώλ αδπλακηώλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθό 

ζύζηεκα, νηθνλνκηθώλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαλ ζε θάπνηα θξάηε θαη ζε αλεπαξθή έιεγρν. 

ηε ζπλέρεηα αλαιύνληαη νη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο ηεο θξίζεο θαη ηεο απνηπρίαο ησλ 

ηξαπεδώλ, ζύκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ Δζληθνύ νπεδηθνύ Διεγθηηθνύ Οξγαληζκνύ (Swedish 

National Audit Office). 

Α) Μαθξννηθνλνκηθνί Παξάγνληεο 

i. Φακειόο Πιεζσξηζκόο θαη ρακειά πνζνζηά Δπηηνθίσλ 

Οη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ραξαθηεξίδνληαλ από έλαλ αζπλήζηζηα πςειό βαζκό 

καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, θαηά ηελ νπνία, ε ζηαζεξή 

κεγέζπλζε ζπλδπάζηεθε κε ρακειό θαη ζηαζεξό πιεζσξηζκό. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ζπλέβαιε 

ε είζνδνο λέσλ ρσξώλ ζην παγθόζκην εκπόξην πνπ κείσζε ην θόζηνο εξγαζίαο θαη ε έληνλε 

ηερλνινγηθή πξόνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, αιιάδνληαο ηηο ηζνξξνπίεο ζην παγθόζκην εκπόξην. 

Δπίζεο, ε αιιαγή ζην πιαίζην λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο από πνιιέο θεληξηθέο ηξάπεδεο, 

βνήζεζε ζηελ κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνύ θαη ζπλεπώο ζηελ δηαηήξεζε ησλ επηηνθίσλ ζε 

ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα.  

                                                           
19

 Comptroller of The Currency Administrator of  National Banks,  (1988) 
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Απηέο νη αιιαγέο όκσο έθαλαλ ηελ αγνξά θαηνηθηώλ κέζσ δαλεηζκνύ πην πξνζηηή  θαη 

έηζη απμήζεθε ε δήηεζε θαη νη ηηκέο ζε πνιιέο ρώξεο. Σέινο, ηα λνηθνθπξηά ζε απηέο ηηο ρώξεο 

αύμεζαλ πάξα πνιύ ην δαλεηζκό ηνπο, θαηέιεμαλ λα είλαη ππεξρξεσκέλα θαη έηζη ν δείθηεο 

ρξένπο / δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο έθηαζε ζε πνιύ πςειά επίπεδα ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Γύζεο. 

πλεπώο, ν ρακειόο πιεζσξηζκόο θαη ηα ρακειά επηηόθηα, είραλ θαη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα. Απηά ήηαλ ε έληνλε ζπγθέληξσζε ρξένπο ζηα λνηθνθπξηά ηνπ Γπηηθνύ θόζκνπ 

θαη ε ελ αγλνία  ησλ ζπκκεηερόλησλ αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα. 

ii. Αύμεζε Αλάιεςεο Κηλδύλνπ 

Ζ αύμεζε ηεο δήηεζεο δαλείσλ δελ ζπλνδεύηεθε από αύμεζε ησλ ηξαπεδηθώλ 

θαηαζέζεσλ, νπόηε νη ηξάπεδεο έπξεπε λα αλαδεηήζνπλ άιιε πεγή ρξεκαηνδόηεζεο. 

ηξάθεθαλ ινηπόλ ζηηο αγνξέο ρνλδξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζηαδηαθά ε εμάξηεζε ηνπο από 

απηέο απμαλόηαλ. Δπίζεο, θαη άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα, όπσο ηα ακνηβαία θεθάιαηα 

θηλδύλνπ,  εμαξηηόηαλ έληνλα από ηελ βξαρππξόζεζκε ρξεκαηνδόηεζε παξόιν πνπ νη 

επελδύζεηο ηνπο ήηαλ πην καθξνπξόζεζκεο. Γη’ απηό ην ιόγν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα 

αλέπηπμαλ κεγάιεο θιίκαθαο θηλδύλνπο ξεπζηόηεηαο. 

Σα ρακειά επηηόθηα έθαλαλ ηνπο επηθπιαθηηθνύο επελδπηέο λα δπζθνιεπηνύλ θαζώο ηα 

θξαηηθά νκόινγα δελ είραλ πςειέο απνδόζεηο, νπόηε απηνί ζηξάθεθαλ ζε επηινγέο πςεινύ 

θηλδύλνπ γηα λα απμήζνπλ ηηο απνδόζεηο ηνπο. Άιινη επελδπηέο εθκεηαιιεύηεθαλ ην ρακειό 

θόζηνο δαλεηζκνύ γηα λα επελδύζνπλ ζε ηίηινπο πςειόηεξνη θηλδύλνπ. Με ηνλ θαηξό ε πςειή 

δήηεζε θηλδύλνπ κείσζε ηα πεξηζώξηα επηηνθίνπ κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ζηαζεξνύ εηζνδήκαηνο, 

ελώ ηα επηηόθηα ησλ επηθίλδπλσλ ηίηισλ κεηώζεθαλ. Απηό εξκελεύηεθε σο ζπλέπεηα ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο, ελώ πξαγκαηηθά ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ επελδπηώλ πξνο ηα ρακειά επηηόθηα.  

πκπεξαίλνπκε ινηπόλ πσο ην θνηλό, νη επνπηηθνί θαη λνκηζκαηηθνί νξγαληζκνί 

ππνηίκεζαλ ηνλ θίλδπλν. 

Έλαο άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο ηξαπεδηθήο απνηπρίαο ήηαλ ε ππεξβνιηθή 

αύμεζε ηεο κόριεπζεο κε ζθνπό ηελ δηαηήξεζε ηεο πςειήο νλνκαζηηθήο απόδνζεο ζε 

θεθάιαην. 

Σέινο, κηα έκκεζε κνξθή αλάιεςεο θηλδύλνπ από πνιιέο εηαηξίεο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα ήηαλ ε έληνλε εμάξηεζε ηνπο από ηελ βξαρππξόζεζκε 
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ρξεκαηνδόηεζε θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζπκθσληώλ επαλαγνξάο (repo). ηαλ 

όκσο δεκηνπξγήζεθε αλεζπρία ζηηο αγνξέο ιόγσ ηεο πνηόηεηαο ησλ ηίηισλ ελππόζεθσλ 

δαλείσλ θαη ησλ ζπκθσληώλ επαλαγνξάο, νη επελδπηέο άξρηζαλ λα απνζύξνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο. 

πλεπώο,  νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο ηηο αγνξέο δελ είραλ πξόζβαζε ζε ρξεκαηνδόηεζε, 

αληηκεηώπηζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο θαη πνιινί πηώρεπζαλ, ιόγσ αδπλακίαο 

αλαρξεκαηνδόηεζεο.  

iii. Απμαλόκελεο Αληζνξξνπίεο 

Γηα πνιιά ρξόληα θάπνηεο ρώξεο παξήγαγαλ κεγάια ειιείκκαηα ηξερόλησλ 

ινγαξηαζκώλ, ελώ άιιεο παξήγαγαλ κεγάια θαη απμαλόκελα πιενλάζκαηα. Έλα κεγάιν κέξνο 

απηώλ ησλ πιενλαζκάησλ επελδύνληαλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Απηή ε αύμεζε ηεο δήηεζεο 

επελδύζεσλ νδήγεζε ζε πςειόηεξεο ηηκέο θαη ρακειόηεξεο απνδόζεηο θξαηηθώλ νκνιόγσλ, 

όπσο επίζεο θαη ρακειέο απνδόζεηο ζε ζηνηρεία ζηαζεξνύ εηζνδήκαηνο ζε όιεο ηηο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. 

iv. Απνηπρία επηζήκαλζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θύθινπ 

Πνιιέο θεληξηθέο ηξάπεδεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ, 

ζεώξεζαλ όηη δελ ζα κπνξνύζαλ λα εληνπίζνπλ κηα θνύζθα ηηκώλ θαη πσο εάλ ην θαηάθεξλαλ 

ζα ήηαλ επηθίλδπλν ην μεθνύζθσκα’’ ηεο. Θα κπνξνύζαλ όκσο λα ακβιύλνπλ ηα 

απνπιεζσξηζηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία. Οπόηε δελ έιαβαλ κέηξα πξνζαξκνγήο 

ελαληία ζηελ ξαγδαία αύμεζε ησλ ηηκώλ θαη ησλ πηζηώζεσλ θαη ην κόλν πνπ ζα έθαλαλ είλαη λα 

κεηώζνπλ ηα επηηόθηα εάλ νη ηηκέο έπεθηαλ. 

ηηο ρώξεο όπνπ επηθξαηνύζε απηή ε πξνζέγγηζε, ηελ επζύλε γηα επηζήκαλζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θύθισλ είρε ην θξάηνο θαη νη επόπηεο. Οη επνπηηθνί κεραληζκνί όκσο 

αζρνινύληαη ζπλήζσο κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο θαη ε αμηνιόγεζε 

ζπζηεκηθώλ θηλδύλσλ ζπάληα βξηζθόηαλ ζηα θαζήθνληα ηνπο. 

ην ηέινο δελ ήηαλ μεθάζαξνο ν ππεύζπλνο γηα ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό θύθιν, θαη έηζη 

ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε ππεξβνιηθή αύμεζε πίζησζεο θαη κόριεπζεο δελ αληηκεησπίζηεθε.
20
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 Swedish National Audit Office, (2010), ‘’The Causes of the Global Financial Crisis and their implications for 

supreme audit institutions’’ 
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Β) Παξάγνληεο ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ 

H ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε μέζπαζε ζε κηα πεξίνδν πνπ ραξαθηεξηδόηαλ από ζηαζεξόηεηα, 

κεγέζπλζε, ρακειά επηηόθηα, καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαη αζηαζή ξεπζηόηεηα. Παξ’ 

όια απηά έλαο ρξεκαηνπηζησηηθόο ηνκέαο, ν νπνίνο είλαη ηζρπξόο θαη ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη 

απνδνηηθά, ζα ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνο γηα κηα ηέηνηα πεξίπησζε. Δπνκέλσο, κπνξνύκε  λα πνύκε 

όηη νη απνηπρίεο ησλ ηξαπεδώλ θαη ε θξίζε δελ είλαη κόλν απνηέιεζκα ηνπ δπζκελνύο 

νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ησλ έκθπησλ αδπλακηώλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ 

πνπ επέηξεςαλ ηελ ηόζν κεγάιε ζπγθέληξσζε θηλδύλνπ. 

i. Πνιύπινθεο θαηλνηνκίεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα 

Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ηα ηδξύκαηα έρνπλ κεγεζπλζεί ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ραιάξσζε ηνπ ειέγρνπ ζηηο αγνξέο θαη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, έρεη νδεγήζεη ζην ζρεκαηηζκό ηεξάζηησλ θαη πνιύπινθσλ δηαζπλνξηαθώλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηδξπκάησλ,  ηα νπνία είλαη έληνλα ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο. ηελ αύμεζε 

ηεο πνιππινθόηεηαο θαη ηεο δηαζύλδεζεο ηνπο έρνπλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ.  

Έλα παξάδεηγκα θαηλνηνκίαο είλαη ε ηηηινπνίεζε (securitization) θαη ηα 

εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα (over-the-counter derivatives). Απηά ηα πξντόληα 

ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ επίηεπμε πςειώλ νλνκαζηηθώλ απνδόζεσλ ρσξίο νπζηαζηηθή αύμεζε 

ηνπ θηλδύλνπ θαη απνηεινύζαλ ηδησηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμύ ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ.
21

 ηελ 

ζπλέρεηα όκσο απνδείρζεθε πσο νη ηξάπεδεο θαη νη ειεγθηέο έθαλαλ ιάζνο εθηίκεζε ησλ 

θηλδύλσλ πνπ εκπεξηέρνληαλ ζε απηά. 

Ζ ρξήζε ηεο ηηηινπνίεζεο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ ήηαλ επξεία, θαζώο ν 

ζθνπόο ηεο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε θαη πώιεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε επελδπηέο πνπ ζα ηα 

δηαρεηξηζηνύλ θαιύηεξα. Απηή ε δηαδηθαζία ζεσξνύληαλ πσο δηαθνξνπνηνύζε ηνλ θίλδπλν γηαηί 

ηνλ δηακνίξαδε ζε κεγαιύηεξε έθηαζε ζην ρξεκαηννηθνλνκηθό ζύζηεκα. 

ηελ πξάμε όκσο, όηαλ μέζπαζε ε θξίζε, νη επελδπηέο δηαπίζησζαλ πσο ν θίλδπλνο δελ είρε 

δηαθνξνπνηεζεί, αιιά είρε ζπγθεληξσζεί ζε πςειά κνριεπκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα. 

Σα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα όκσο αλέκελαλ πσο ζα δηαηεξνύζαλ γηα ιίγν θαηξό απηνύο ηνπο ηίηινπο 
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ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπο θαη έηζη δελ είραλ εθαξκόζεη ηνπο απαξαίηεηνπο πηζησηηθνύο ειέγρνπο. 

Οπόηε, όηαλ ε αγνξά απηώλ ησλ ηίηισλ πάγσζε, νη ηξάπεδεο έκεηλαλ εθηεζεηκέλεο ζηνλ ηεξάζηην 

θίλδπλν κε κπνξώληαο λα ηνπο μεθνξησζνύλ. 

 

ii. Υπνηίκεζε ζπζηεκηθώλ θηλδύλσλ 

Οη πξόζθαηεο θαηλνηνκίεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα έθαλαλ ηα ηδξύκαηα λα είλαη 

όιν θαη πην εμαξηεκέλα  από ηελ ηηηινπνίεζε θαη άιιεο αγνξέο ρνλδξηθήο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ζπλερνύο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπο. Γη’ απηό ην ιόγν ην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα έγηλε πην 

επάισην ζε παληθνύο αγνξώλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά δελ κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ από κόλνη 

ηνπο ηνλ ζπζηεκηθό θίλδπλν. ηηο δηαηαξαγκέλεο αγνξέο, νη ηξάπεδεο θηλεηνπνηνύληαη κε βάζε 

ηελ απηνζπληήξεζε ηνπο, θάλνληαο ην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα πην αζηαζέο. Σα πξόηππα 

ειέγρνπ βαζίδνληαη ζην όηη αλ  ην θάζε ηξαπεδηθό ίδξπκα παξακείλεη ζηαζεξό, ηόηε θαη όιν ην 

ζύζηεκα ζα είλαη αζθαιέο. Απηή ε πξνζέγγηζε όκσο, ππνεθηίκεζε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ πνπ εκπεξηερόηαλ ζηηο θαηλνηνκίεο. Ζ εμάπισζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, γηα 

παξάδεηγκα, είλαη ππεύζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο πνιύπινθνπ δηθηύνπ δηαζπλδέζεσλ κεηαμύ 

ηξαπεδώλ θαη άιισλ ζπκκεηερόλησλ ηεο αγνξάο. 

Λόγσ απηήο ηεο έληνλεο δηαζύλδεζεο, ήηαλ ππεξβνιηθά δύζθνιν έσο αδύλαην λα γίλεη 

εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ επέλδπζεο,  θαζώο ζα έπξεπε λα δηαζέηνπλ πιεξνθνξίεο γηα όινπο ηνπο 

αληηζπκβαιιόκελνπο ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο απηώλ. Απηό είρε δύν ζεκαληηθέο 

επηπηώζεηο : 

 ηηο ζηαζεξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, νη ηξάπεδεο δελ έιαβαλ ππόςε ηνπο 

ηα πηζαλά παξάπιεπξα απνηειέζκαηα ηεο απνηπρίαο ελόο αληηζπκβαιιόκελνπ 

ζην ππόινηπν ζύζηεκα θαη 

 ηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο αληηκεηώπηζαλ εθηεηακέλεο δηαηαξαρέο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ηεο αγνξάο πξνζπάζεζαλ λα ην αληηζηαζκίζνπλ ζηακαηώληαο ηνλ 

δαλεηζκό ζε αμηόπηζηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο. 

Ο πξώηνο παξάγνληαο ζήκαηλε πσο ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο δελ ήηαλ αξθεηή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ. Ο δεύηεξνο ζήκαηλε πσο έλα πξόβιεκα 
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πνπ επεξέαδε έλα ίδξπκα ή έλα ζύλνιν ηδξπκάησλ, ζα πξνθαινύζε έληνλε αβεβαηόηεηα ζηελ 

αγνξά, όπσο ηηο καδηθέο αλαιήςεηο θεθαιαίσλ από ηηο πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο. 

Έλα παξάδεηγκα απηώλ ησλ θηλδύλσλ ήηαλ ην γεγνλόο όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ νη ζπλζήθεο ‘’πξαγκαηηθήο πώιεζεο’’ δελ ίζρπαλ. Οη ηξάπεδεο 

παξαρσξνύζαλ δάλεηα θαη/ ή εγγπήζεηο ξεπζηόηεηαο γηα απηά ηα πξντόληα. πλήζσο νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηηο εγγπήζεηο ξεπζηόηεηαο ήηαλ ρακειόηεξεο από απηέο ησλ 

δαλείσλ, νπόηε θαη ήηαλ θζελόηεξεο γηα ηνλ εθδόηε. ηαλ όκσο ε ξεπζηόηεηα ‘’εμαλεκίζηεθε’’ 

θαηά ηελ θξίζε, νη ηξάπεδεο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ηνπο ηίηινπο θαη εγγπνύηαλ ηελ 

ξεπζηόηεηα, αγόξαζαλ πίζσ ηα πξντόληα, ηα νπνία επηβάξπλαλ ηνπο ηζνινγηζκνύο ηνπο. 

iii. Αλεπαξθήο Γηαρείξηζε θηλδύλνπ 

Σα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα ρξεζηκνπνηνύζαλ ππεξβνιηθά πνιύ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα γηα ηηο 

κειινληηθέο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο. Σν ζηαζεξό καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηηο έθαλε λα 

ππνηηκήζνπλ ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ζπάλησλ γεγνλόησλ, όπσο απηώλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ 

θξίζε. Σα κνληέια εθηίκεζεο θηλδύλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ απνδείρζεθαλ αλαπνηειεζκαηηθά 

ζηελ παξνπζίαζε ηεο αληίδξαζεο ησλ αγνξώλ. πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ησλ κνληέισλ VAR ( 

Value-at-risk), ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύζε ηελ κεηαβιεηόηεηα ησλ  ηζηνξηθώλ ηηκώλ ησλ 

ζηνηρείσλ γηα λα εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν πνπ πεξηειάκβαλαλ νη ηίηινη,  αύμεζε ηελ ηάζε ησλ 

αγνξώλ λα ππνηηκνύλ ηνλ θίλδπλν ζε επλντθέο πεξηόδνπο θαη ζπλέβαιε ζηηο καδηθέο ηάζεηο ησλ 

αγνξώλ. 

Σα Stress Tests επίζεο απνδείρζεθαλ αλεπαξθή, θαζώο δελ ππνιόγηζαλ ηελ επίπησζε ησλ 

ζπζηεκηθώλ θηλδύλσλ, όπσο ε έιιεηςε ξεπζηόηεηαο θαη ε κεηάδνζε ησλ θηλδύλσλ κεηαμύ ησλ 

ηξαπεδώλ πνπ θηλδύλεπαλ. 

 

iv. Απνηπρία εθηίκεζεο θηλδύλσλ από ηνπο Οίθνπο Αμηνιόγεζεο 

Δίλαη γεγνλόο όηη αθόκα θαη νη νίθνη αμηνιόγεζεο απέηπραλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα 

εθηηκήζνπλ πιήξσο ηα λέα πνιύπινθα πξντόληα. Οη νίθνη αμηνιόγεζεο επεξεάδνπλ πάξα πνιύ 

ηελ είζνδν ζηηο αγνξέο, ηελ ηηκνιόγεζε θαη ηνπο όξνπο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο θαη έρνπλ ην 

θαζήθνλ λα ειέγρνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηνπο ηίηινπο πνπ εθδίδνπλ ηα θξάηε, νη ηξάπεδεο θαη νη 

εηαηξίεο ζε όιν ηνλ θόζκν. ηελ πεξίπησζε ηεο θξίζεο, πνιιά ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα 

είραλ πςειέο αμηνινγήζεηο, αιιά ε κεζνδνινγία ζηελ νπνία ζηεξίρζεθαλ δελ έιαβε ππόςε ηελ 
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αύμεζε ζηηο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκώλ θαη ζηηο θαηαζρέζεηο ζηελ αγνξά αθηλήησλ ησλ ΖΠΑ, 

θαη εηδηθά απηέο ησλ ελππόζεθσλ δαλείσλ πςεινύ θηλδύλνπ (sub-prime mortgage). Καζώο απηνί 

νη ηίηινη εκθάληζαλ απώιεηεο, έγηλε μεθάζαξν πσο νη βαζκνινγίεο ηνπο δελ αληαλαθινύζαλ 

επαξθώο ηνλ θίλδπλν πνπ πεξηέρνληαλ ζε απηνύο. 

Δπηπξνζζέησο, ππήξμε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ε νπνία δεκηνύξγεζε ακθηβνιίεο γηα ηελ 

δηαθάλεηα ησλ αμηνινγήζεσλ. Απηό ζπλέβε γηαηί νη νίθνη αμηνιόγεζεο εμαξηώληαη από ηηο 

πιεξσκέο ησλ εθδνηώλ πνπ ήηαλ νη ηξάπεδεο θαη ην πξνζσπηθό ηνπο παξείρε πξνηάζεηο γηα 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλεο βαζκνινγίαο. Δπίζεο, ε ζεκαζία ησλ δνκεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

αμηνινγήζεσλ ήηαλ θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο. Οη νίθνη αμηνιόγεζεο ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηα 

δνκεκέλα πξντόληα, ζύκβνια αμηνιόγεζεο, ηα νπνία ήηαλ ίδηα κε απηά ησλ ζπλεζηζκέλσλ 

ηίηισλ ζηαζεξνύ εηζνδήκαηνο, παξόιν πνπ είραλ κηθξή εκπεηξία ζηελ θαηαλόεζε ησλ 

δνκεκέλσλ πξντόλησλ. 

v. Τα ζπζηήκαηα αληακνηβώλ πξνσζνύζαλ ηελ αλάιεςε θηλδύλνπ 

Οη πξαθηηθέο αληακνηβώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ελδπλάκσζαλ ηελ 

ραιάξσζε ησλ θξηηεξίσλ εγγπήζεσλ θαη ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθνύ θηλδύλνπ, ζπλέβαιαλ 

επίζεο ζηελ θξίζε. πγθεθξηκέλα, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί δεκηνπξγνύζαλ θίλεηξα 

γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, αληακείβνληαο ηνλ όγθν ησλ δαλείσλ ή ηηο ζπλαιιαγέο ηίηισλ πνπ 

εμέδηδαλ αληί γηα ηελ καθξνρξόληα πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ.
22

 Απηό ζπλέβαιε ζηελ θξίζε θαζώο 

νη δαλεηζηέο παξήγαγαλ δάλεηα ρακειήο πνηόηεηαο θαη κεηά ηα πνπινύζαλ ζηελ δεπηεξνγελή 

αγνξά, κεηαβηβάδνληαο ηνλ θίλδπλν ζε άιινπο επελδπηέο. Οη ηξάπεδεο πηνζέηεζαλ από ηελ 

δεθαεηία ηνπ 90’ επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ είραλ σο επίθεληξν ηε κεγέζπλζε θαη ηελ γξήγνξε 

θεξδνθνξία κέζσ εηζνδεκάησλ θαη πξνκεζεηώλ από ηελ δηαδηθαζία ηηηινπνίεζεο. Έηζη 

επηβξάβεπαλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο κε βάζε ηα βξαρπρξόληα θέξδε πνπ ηνπο πξνζέθεξαλ, 

αγλνώληαο ηελ πνηόηεηα ησλ ηίηισλ πνπ παξήγαγαλ, ε νπνία καθξνπξόζεζκα ήηαλ δεκηώδεο 

θαη επηθίλδπλε.  

vi. Παξάβιεςε Καλνληζκώλ Κεθαιαηαθώλ Απαηηήζεσλ από ηηο ηξάπεδεο 

Έλα από ηα ζεσξνύκελα πιενλεθηήκαηα ηεο ηηηινπνίεζεο ήηαλ όηη νη θίλδπλνη 

κεηαθηλνύληαλ από ηηο ηξάπεδεο ζε άιια κέξε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο. Θεσξεηηθά, 

                                                           
22

Blundell-Wignall Adrian, Atkinson Paul and Se Hoon Lee, (2008), 
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ν θίλδπλνο δηαλέκνληαλ εθηεηακέλα κεηαμύ ησλ ηειηθώλ επελδπηώλ, νη νπνίνη είραλ ηελ δηάζεζε 

θαη ηνλ ηξόπν λα ηνλ δηαρεηξηζηνύλ. ύκθσλα κε ηνλ Norberg (2009) θάπνηνη ειεγθηέο 

ζεσξνύζαλ ηελ ηηηινπνίεζε θαη ηηο ππόινηπεο θαηλνηνκίεο σο επαλαζηαηηθέο θαζώο κείσλαλ 

ηνπο θηλδύλνπο ζην ζύζηεκα θαη ηνπο δηνρέηεπαλ ζε απηνύο πνπ ηνπο ήζειαλ.
23

 

Ωζηόζν, ιίγνη αληηιήθζεθαλ πσο έλα κεγάιν κέξνο ησλ ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ ήηαλ 

ζπλδεδεκέλν κε ηηο ηξάπεδεο κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Οη εηαηξίεο εηδηθνύ ζθνπνύ (SPVs), νη 

νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ από ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ, 

ειέγρνληαλ ζηελά από ηηο ηξάπεδεο θαη ζπρλά πεξηειάκβαλαλ άκεζεο ή έκκεζεο εγγπήζεηο 

ρξεκαηνδόηεζεο. Σα ακνηβαία θεθάιαηα θηλδύλνπ πνπ ζπζρεηίδνληαλ κε ηηο ηξάπεδεο είραλ 

παξόκνηεο αξκνδηόηεηεο. Έηζη παξόιν πνπ απηέο νη πηζηώζεηο δελ ππήξραλ  ζηηο θαηαζηάζεηο 

ησλ ηξαπεδώλ, ε επζύλε παξέκελε ζηελ ηξάπεδα. Δπνκέλσο, νη ηξάπεδεο θαηάθεξλαλ λα 

ρεηξαγσγήζνπλ ηνπο θαλόλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ζθνπό ηελ  κείσζε ησλ απαηηνύκελσλ 

θεθαιαίσλ πνπ έπξεπε λα παξαθξαηνύλ. 

vii. Πξνθπθιηθά Κξηηήξηα Γαλεηνδόηεζεο 

O ζπζηεκηθόο θίλδπλνο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ. πσο 

είδακε ηα ηειεπηαία ρξόληα νη ηξάπεδεο ραιαξώλνπλ ηα θξηηήξηα δαλεηζκνύ θαηά ηηο πεξηόδνπο 

αλάθακςεο. Καηά ηελ θάκςε όκσο, ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Απηή ε θίλεζε κεηαμύ ησλ 

θξηηεξίσλ δαλεηζκνύ θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ νλνκάδεηαη ‘’ πξνθπθιηθόηεηα’’, θαζώο 

εληζρύεη ηνλ θύθιν. Ζ πξνθπθιηθή θύζε ηεο αλάιεςεο θηλδύλνπ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο 

επνκέλσο νδήγεζε ζην λα απμήζνπλ νη ηξάπεδεο ηελ κόριεπζε ηνπο θαη λα κεγεζπλζνύλ πνιύ 

θαηά ηηο επλντθέο πεξηόδνπο, θάλνληαο ηηο αγνξέο πην επάισηεο ζηελ αιιαγή ησλ θηλήζεσλ. Οη 

Adrian θαη Shin (2007) παξνπζηάδνπλ απνδείμεηο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξύκαηα απμάλνπλ ηελ κόριεπζεο ηνπο θαηά ηηο ‘’εθξήμεηο’’ ηηκώλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

κεηώλνπλ όηαλ νη ηηκέο πέθηνπλ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνθπθιηθόηεηα 

ηεο εθηίκεζεο κε ηξέρνπζεο ηηκέο, απμάλεη ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θύθινπ.
24
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 Norberg, J. (2009) 
24

 Adrian, T. and H.S. Shin (2007) 
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Γ) Απνηπρίεο Δθαξκνγήο Πνιηηηθώλ θαη Διέγρσλ 

Σα θξάηε θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο έρνπλ ηελ επζύλε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξόηεηαο, κέζσ ηεο θαηάιιειεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ αγνξώλ. 

Παξ’ όια απηά, νη επνπηηθέο δνκέο ζε πνιιέο πεξηνρέο ήηαλ θαηαθεξκαηηζκέλεο θαη απηό 

νδήγεζε ζε απνπζία επζπλώλ γηα ηνπο ζπζηεκηθνύο θηλδύλνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη ηελ 

εκθάληζε ηεο θξίζεο. Οη επνπηηθνί θαη ξπζκηζηηθνί θνξείο απέηπραλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο 

θαηλνηνκίεο θαη ηελ πξόνδν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ γηα πνιινύο ιόγνπο. Απηό 

νδήγεζε ζε έμαξζε ηεο επηθίλδπλεο δξαζηεξηόηεηαο κεηαμύ ησλ ηξαπεδώλ θαη ησλ επελδπηώλ, 

αθήλνληαο εθηεζεηκέλνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο αγνξέο. Οπόηε όηαλ δεκηνπξγήζεθε 

ηξαπεδηθόο παληθόο θαη νη αγνξέο πάγσζαλ νη ηξάπεδεο πνπ δελ κπνξνύζαλ λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ έθζεζε ηνπο ζηνλ θίλδπλν απέηπραλ θαη πηώρεπζαλ. 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο εξγαζίαο ζα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά ηηο επνπηηθέο 

αλεπάξθεηεο θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηνπο ειεγθηηθνύο κεραληζκνύο, θαζώο ζε 

επόκελν θεθάιαην ζα αλαιπζνύλ εθηελώο. Απηνί νη παξάγνληεο ζύκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ 

Δζληθνύ νπεδηθνύ Διεγθηηθνύ Οξγαληζκνύ (Swedish National Audit Office) είλαη : 

i. Πξώηνλ, ε κείσζε ηνπ πηζησηηθνύ ειέγρνπ κέζσ θξαηηθώλ πνιηηηθώλ, θαζώο ην θξάηνο 

πξνσζνύζε ηελ αύμεζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαηνηθηώλ ζηα άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα, 

έδηλε θίλεηξα γηα έθδνζε δαλείσλ ζε ηδηώηεο ρακειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο. Απηά 

ηα δάλεηα αξγόηεξα ήηαλ ε πεγή ηεο θξίζεο. 

ii. Γεύηεξνλ, ε κε αληίιεςε ή θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκηθώλ θηλδύλσλ από ηηο επνπηηθέο 

αξρέο, ηόζν ησλ ΖΠΑ όζν θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαη ε έιιεηςε μεθάζαξνπ 

δηαρσξηζκνύ ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ από ηνπο δηάθνξνπο θνξείο.  

iii. Σξίηνλ, ε έιιεηςε δηεζλνύο ελαξκόληζεο θαη ζπληνληζκνύ, θαζώο ηα ειεγθηηθά 

ζπζηήκαηα δελ κπνξνύζαλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηνλ ηαρύ ξπζκό ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ 

πηζησηηθώλ αγνξώλ θαη ηελ κεγέζπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ηξαπεδηθήο. 

iv. Σέηαξηνλ, νη επόπηεο δελ δηαπίζησζαλ ηνπο θηλδύλνπο θαη ην γεγνλόο πσο νη ηξάπεδεο 

απέθεπγαλ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Δπίζεο, νύηε ε ηξαπεδηθή επνπηεία ησλ ΖΠΑ 

νύηε ε Βαζηιεία εληόπηζε πιήξσο ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδεόηαλ κε ηελ ηηηινπνίεζε ησλ 

δαλείσλ θαη ζπλεπώο πνιύ κηθξό θεθάιαην απαηηνύληαλ έλαληη απηώλ ησλ θηλδύλσλ. 

v. Πέκπηνλ, ε απνπζία δηαδηθαζηώλ εθθαζάξηζεο γηα ηηο ηξάπεδεο, άθεζε θάπνηα θξάηε κε 

κόλε επηινγή ηελ δηάζσζε ησλ πησρπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηδξπκάησλ. 
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vi. Έθηνλ, νη θξαηηθέο εγγπήζεηο θαη ε αζθάιηζε θαηαζέζεσλ έρνπλ δώζεη θίλεηξα ζηηο 

ηξάπεδεο γηα ππεξβνιηθή αλάιεςε θηλδύλνπ, θαζώο ζεσξνύλ πσο ην θξάηνο ζα 

επεκβαίλεη πάληα γηα λα ηηο δηαζώζεη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο 

νη δξάζεηο πνπ δελ ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ αγνξώλ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε 

κεγάιε αύμεζε ηεο αβεβαηόηεηαο θαη ζε ηξαπεδηθό παληθό.
25
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Κεθάιαην 4
ν
 : ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΔΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

ΠΟΤ ΑΠΔΣΤΥΑΝ ΣΖΝ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ 

ΚΡΗΖ ΣΟΤ 2008 

 

Ζ  θξίζε μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 2007 θαη εμαπιώζεθε κέζσ δηαθνξεηηθώλ θαλαιηώλ ζηε 

παγθόζκηα νηθνλνκία. Πξώηα επεξεάζηεθε ν ηξαπεδηθόο ηνκέαο αιιά θαζώο ε θξίζε 

εμειίρζεθε, επεξέαζε όιν ηνλ θόζκν. Ο θύξηνο ιόγνο γη’ απηό είλαη ε δπζθνιία πξόζβαζεο ζε 

δάλεηα ελώ νη επελδπηέο απνζηξέθνληαλ ηνλ θίλδπλν. Οη νξγαληζκνί κε πςειή κόριεπζε 

επεξεάζηεθαλ αθόκα πεξηζζόηεξν από ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο ζηηο αγνξέο. Οπζηαζηηθά, ε 

απώιεηα ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ επελδπηώλ θαη ηεο πνηόηεηαο θαη ην ‘’πάγσκα’’ ηεο 

δηαηξαπεδηθήο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ πηζησηηθή θξίζε πνπ επεξέαζε πεξηζζόηεξν ηηο 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο.
26

 

 ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πεξηπηώζεηο ηξαπεδώλ πνπ απέηπραλ θαη είραλ 

ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία θαη ζε όια ηα ζπλδεόκελα κέξε κε απηέο.   

4.1 Bear Stearns 

Ζ Bear Stearns ήηαλ ε πξώηε επελδπηηθή ηξάπεδα πνπ θαηέξξεπζε θαηά ηε θξίζε, 

απνδεηθλύνληαο ζηνπο επελδπηέο πσο θαη νη κεγάιεο ηξάπεδεο πησρεύνπλ.  Ζ θαηάξξεπζε έγηλε 

εκθαλήο ζηηο 13 Μαξηίνπ 2008 όηαλ ηα ζηειέρε ηεο δηαπίζησζαλ πσο είραλ έιιεηςε 

ξεπζηόηεηαο θαζώο νη αλήζπρνη επελδπηέο θαη δαλεηζηέο άξρηζαλ λα απνζύξνπλ ηα ρξήκαηα 

ηνπο, νπόηε δελ κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ηε δηαζώζνπλ δήηεζαλ 

δάλεην από ηελ J.P. Morgan. Δάλ ην δάλεην δελ γηλόηαλ απνδεθηό ε κόλε ιύζε ζα ήηαλ ε 

δήισζε ρξενθνπίαο. Μεηά από πνιιέο δηαπξαγκαηεύζεηο ηειηθά ζηηο 14 Μαξηίνπ βξέζεθε ιύζε 

κέζσ ηηο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ, ε νπνία ζηεξηδόκελε ζε λνκνζεζία πνπ είρε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ δεθαεηία ηεο Μεγάιεο Όθεζεο ηνπ 1930, παξαρώξεζε δάλεην κέζσ ηεο 

J.P. Morgan.
27
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Σα αίηηα απνηπρίαο ηεο Bear Stearns είλαη πνιιά θαη αθνξνύλ ηόζν ην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν επλννύζε ηελ ρξήζε θαηλνηόκσλ θαη πνιύπινθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πξντόλησλ πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο, όζν θαη ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ 

κέζσ ησλ επηινγώλ θαη απνθάζεσλ ησλ ζηειερώλ ηεο.  

Ζ βαζηθόηεξε πεγή ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Bear Stearns ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο επηρεηξεζηαθήο ηεο θνπιηνύξαο θαη νη πξάμεηο ηεο Αλώηεξεο Γηνίθεζεο, ηα νπνία 

πήγαδαλ από ηνλ απμαλόκελν αληαγσληζκό ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα. Απηό νδήγεζε ηελ Bear 

Stearns λα πηνζεηήζεη επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ είραλ απνθιεηζηηθό ζηόρν ηελ γξήγνξε 

θεξδνθνξία θαη κεγέζπλζε. Έηζη ζηξάθεθε ζε επηθίλδπλεο θαη αζηαζείο αγνξέο, όπσο απηή ησλ 

ηίηισλ ελππόζεθσλ δαλείσλ, ζηηο νπνίεο ζηήξηδε ηελ ξεπζηόηεηα θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 

θεξδώλ ηεο. Ζ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ππνζηεξίδνληαλ από ην ζύζηεκα αληακνηβώλ ησλ 

ζηειερώλ, ην νπνίν επηβξάβεπε ηελ έληνλε θεξδνθνξία κέζσ αλάιεςεο πςεινύ θηλδύλνπ. Έηζη 

ηα ζηειέρε εζηίαδαλ ζηα βξαρπρξόληα θέξδε θαη αδηαθνξνύζαλ γηα ηπρόλ κειινληηθέο 

απώιεηεο.
28

 

ζνλ αθνξά ηηο κεζόδνπο ιήςεο απνθάζεσλ από ηελ Γηνίθεζε, θαη απηέο ήηαλ άθξσο 

επηζεηηθέο θαη ππεξβνιηθά αηζηόδνμεο ζε ιάζνο πεξηόδνπο. Απηό θάλεθε από ηελ απόθαζε λα 

δηπιαζηάζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηα ‘’ηνμηθά’’ θαη δεκηώδε ελππόζεθα δάλεηα ηνλ Ηνύιην ηνπ 2007, 

απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν θαη ηελ κόριεπζε αθόκα θαη όηαλ ππήξραλ ζεκάδηα θαηάξξεπζεο ηνπ 

ηνκέα αθηλήησλ. Σόηε θαηέξξεπζαλ δύν ακνηβαία θεθάιαηα αληηζηάζκηζεο θηλδύλνπ θαη νη 

επελδπηέο ηξάβεμαλ ακέζσο ηα θεθάιαηα ηνπο. 

Σέινο, ηόζν ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην όζν θαη ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Bear Stearns, o 

James Cayne, απνδείρζεθαλ αλεπαξθείο θαη αλεύζπλνη. Σν Γ.. ήηαλ απξνεηνίκαζην γηα κηα 

ηόζν θξίζηκε πεξίνδν θαη πνιιά κέιε ζύκθσλα κε ηελ Corporate Library (2008) ιόγσ κεγάιεο 

ειηθίαο δελ είραλ εκπεηξία ζηα θαηλνηόκα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπο. 

Δπίζεο ε απνπζία θαη ε αδηαθνξία ηνπ James Cayne όηαλ ε ηξάπεδα θηλδύλεπε, δεκηνύξγεζε 

ακθηβνιίεο ζηνπο επελδπηέο.
29

 Παξ’ όια απηά ε επνπηεία δελ έιαβε θάπνηα κέηξα γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή θαη βειηίσζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Bear Stearns.
30

 

Ζ επόκελε θαηεγνξία παξαγόλησλ είλαη απηή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο. Από ην 2004 θαη κεηά ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC), άξρηζε λα 
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ραιαξώλεη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ απαηηνύκελσλ θεθαιαίσλ. Ωο απνηέιεζκα νη επελδπηηθέο 

ηξάπεδεο θαη ε Bear Stearns θαηά ηελ πεξίνδν απηή άξρηζαλ λα δαλείδνληαη πεξηζζόηεξν, 

απμάλνληαο ηελ κόριεπζε ηνπο. Με ηα θεθάιαηα όκσο πνπ δαλεηδόηαλ έθαλαλ επελδύζεηο ζε 

επηθίλδπλα ζηνηρεία, όπσο ηα ελππόζεθα δάλεηα πςεινύ θηλδύλνπ, κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο. Έηζη ε εμάξηεζε ηεο από ην δαλεηζκό απμήζεθε θαη ηελ  θαηέζηεζε πνιύ επάισηε 

ζηνλ θίλδπλν ξεπζηόηεηαο, ν νπνίνο ηειηθά ηεο δεκηνύξγεζε πξόβιεκα.
31

 Σελ πνξεία ηεο 

κόριεπζεο ηεο Bear Stearns παξαηεξνύκε ζην Γξάθεκα 1. Από ην γξάθεκα θαίλεηαη πσο από 

ην 2006 κέρξη θαη ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 2008 ε κόριεπζε ηεο δηαξθώο απμαλόηαλ, κέρξη πνπ 

θαηάξξεπζε θαη εμαγνξάζηεθε. 

 

 

Γξάθεκα 1 : Ηζηνξηθέο ηηκέο Μόριεπζεο ηεο Bear Stearns ηεο πεξηόδνπ 2003-2008 

Πεγή : Kensil S. θαη Margraf K., (2012) 

Ζ απμαλόκελε κόριεπζε αλάγθαζε ηελ Bear Stearns λα δαλείδεηαη πεξίπνπ 50-70 εθ. $ 

θαζεκεξηλά, δειαδή βξαρπρξόληα, γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κέζσ ζπκθσληώλ 

επαλαγνξάο (repurchase agreements). Έηζη όκσο απμαλόηαλ ε εμάξηεζε ηνπο από ηελ αγνξά 

απηώλ ησλ ζπκθσληώλ, δεκηνπξγώληαο κεγάιν πξόβιεκα γηαηί ζπλνδεύνληαλ από ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ππνζήθεο, ησλ νπνίσλ 17.2 δηο $ ήηαλ ζηνηρεία Δπηπέδνπ 3 (The Financial Crisis 
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Inquiry Report, 2010) θαη απηά ηα ζηνηρεία ζπλήζσο απνξξίπηνληαλ σο εγγπήζεηο ή ήηαλ πνιύ 

επηθίλδπλα. Σν πξόβιεκα απηό επηδεηλώζεθε από ην γεγνλόο όηη ε Bear Stearns δελ δηέζεηε 

ηκήκα ιηαληθήο ηξαπεδηθήο γηα λα έρεη πξόζζεηα θεθάιαηα. 

Οη επελδύζεηο πνπ έθαλε ε Bear Stearns ζηα ελππόζεθα δάλεηα δεκηνύξγεζαλ πςειή 

ζπγθέληξσζε κε ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ, πνπ δύζθνια εθηηκώληαη, ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο. 

πγθεθξηκέλα, ν ηζνινγηζκόο ηεο ήηαλ επηβαξπκέλνο κε 13 δηο δνιάξηα ελππόζεθσλ δαλείσλ, ηα 

νπνία  αληηζηνηρνύζαλ ζηα θεθάιαηα ηεο 30 θνξέο. Έηζη όηαλ ε δηαηξαπεδηθή αγνξά πάγσζε νη 

δαλεηζηέο ηεο απαηηνύζαλ κεγαιύηεξεο εγγπήζεηο ή αξλνύληαλ λα ηεο δαλείζνπλ έλαληη απηώλ 

ησλ ζηνηρείσλ.
32

 Σειηθά ε ηξάπεδα αλαγθάζηεθε λα πνπιήζεη ηα ζηνηρεία ηεο ζε πνιύ ρακειέο 

ηηκέο γηαηί νη επελδπηέο απέθεπγαλ πιένλ ηνλ θίλδπλν, θαη λα έρεη πξόζζεηεο απώιεηεο. ια 

απηά δελ ζα είραλ ζπκβεί αλ είρε δηαηεξήζεη πεξηζζόηεξα θεθάιαηα θαη πην δηαθνξνπνηεκέλν 

Ηζνινγηζκό. 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ επελδύζεσλ ηεο Bear Stearns θαηεπζπλόηαλ ζε πνιύπινθα 

παξάγσγα. Ζ ζέζε ηεο ζε απηά ην 2006 ήηαλ 8.7 ηξηο $ θαη κέρξη ην 2007 μεπεξλνύζαλ ηα 13.4 

ηξηο $. ηαλ ε αμία ησλ ελππόζεθσλ δαλείσλ κεηώζεθε ζεκαληηθά, δεκηνπξγήζεθε αλεζπρία 

κεηαμύ ησλ κεξώλ ηεο αγνξάο παξαγώγσλ ζρεηηθά κε ηε ξεπζηόηεηα ηεο Bear θαη ηελ ηθαλόηεηα 

ηεο γηα πιεξσκέο. Απηό ηνπο έθαλε λα ζηακαηήζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο καδί ηεο, επηβαξύλνληαο 

πεξηζζόηεξν ηνλ Ηζνινγηζκό ηεο. 

ζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο ε Bear Stearns είρε κεγάιε πνζόηεηα 

ζηνηρείσλ Δπηπέδνπ 3 ζε ζρέζε κε ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 2008 απηά 

απνηεινύζαλ ην 9.36%, πνπ ήηαλ ην πςειόηεξν ζηνλ ηνκέα. Σα ζηνηρεία Δπηπέδνπ 3 ζύκθσλα 

κε ηνλ Οξγαληζκό Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (FASB), κε ηνλ Καλνληζκό 157 (2006), ν νπνίνο 

απαηηνύζε από ηηο εηαηξίεο λα δειώλνπλ πσο ππνινγίδνπλ ηελ εύινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, 

είλαη κε ξεπζηνπνηήζηκα θαη εθηηκώληαη δύζθνια κε ηε ρξήζε ππνζέζεσλ ή κε πξνζαξκνζκέλεο 

ηηκέο ζηνλ θίλδπλν. Έλα παξάδεηγκα ηέηνησλ ζηνηρείσλ είλαη ηα ελππόζεθα δάλεηα. Οη ηξάπεδεο 

κε κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ Δπηπέδνπ 3 ηα εθηηκνύζαλ πνιύ ππνθεηκεληθά θαη απηό είρε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπο. 

Σέινο, ηελ ήδε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Bear Stearns επηβάξπλε, ε αβεβαηόηεηα 

θαη ν παληθόο ζηελ αγνξά. Απηό ζπλέβε γηαηί νη θήκεο γηα θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνθάιεζαλ ηελ θπγή πηζησηώλ, επελδπηώλ θαη πειαηώλ θαη έηζη δπζθόιεπαλ ηελ πξόζβαζε ζε 
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εμαζθαιηζκέλε θαη κε-εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδόηεζε. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θπγήο ήηαλ ε 

εμάιεηςε ηεο ξεπζηόηεηαο. 

Σνλ παληθό πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ αγνξά ηνλ δηαθξίλνπκε θαη από ηελ πνξεία ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Bear Stearns, ε νπνία ζύκθσλα κε ην Γξάθεκα 2 από ηα κέζα ηνπ 2007 

πνπ μέζπαζε ε θξίζε, άξρηζε λα κεηώλεηαη θαη λα έρεη αζηαζή πνξεία. Απηό νθείιεηαη ζηελ 

αλαγλώξηζε ηεο θνύζθαο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηελ αγνξά. Ζ ηηκή ηεο ζπλέρηζε λα κεηώλεηαη 

κέρξη ηηο 14/3/2008 πνπ έθηαζε ζην θαηώηαην ζεκείν ηεο, δειαδή ηελ κέξα πνπ εθδήισζε ηελ 

αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. πγθεθξηκέλα από ηα 50$ πνπ απνηηκνύληαλ ζηα ηέιε 

ηνπ 2006, ζηηο 14/3/2008 έπεζε ζηα 32,1$.  Δπεηδή όκσο ηειηθά δηαζώζεθε κέζσ εμαγνξάο, ε 

ηηκή ηεο άξρηζε ζηαδηαθά λα αλεβαίλεη από εθείλν ην ζεκείν θαη κεηά. 

 

Γξάθεκα 2 : Ηζηνξηθέο Σηκέο Μεηνρήο ηεο Bear Stearns από 6/11/2006 έσο 30/5/2008 

Πεγή : www.investorpoint.com 

 

ε ζπλδπαζκό κε ηνπο πξνεγνύκελνπο παξάγνληεο, θαζνξηζηηθό ξόιν έπαημε ε απνηπρία 

ησλ επνπηηθώλ θαη ξπζκηζηηθώλ αξρώλ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) θαηεγνξήζεθε γηα 

αλεπαξθή παξαθνινύζεζε θαη εθηίκεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ θηλδύλσλ ηεο Bear Stearns από ηα 

ελππόζεθα δάλεηα, θαζώο θαη γηα αλέπζπλε αλάζεζε ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ, θαη επνκέλσο ησλ απαηηήζεσλ ζε θεθάιαηα, ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηνπο νίθνπο 
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αμηνινγήζεηο, νη νπνίνη ζηελ πνξεία απνδείρηεθαλ αλαμηόπηζηνη θαη ιαλζαζκέλνη ζηηο 

εθηηκήζεηο. Δπίζεο, θαηεγνξείηαη θαζώο ελώ είρε εληνπίζεη επηθίλδπλα ζεκεία ζηελ Bear 

Stearns, δελ επελέβε γηα λα κεηώζεη ηελ απμεκέλε κόριεπζε ηεο γηαηί ζεσξνύζε πσο πάληα ζα 

κπνξνύζε λα δαλεηζηεί έλαληη ησλ ηίηισλ πνπ δηέζεηε. Απηή ε απξαμία ίζσο λα νθείιεηαη, 

ζύκθσλα κε ηνλ Edward J. Kane, ζηνλ απμεκέλν αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ ειεγθηηθώλ εηαηξηώλ, 

ζηελ ραιάξσζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα λα κελ κεησζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πξόνδνο. ε ππεξάζπηζε ηεο, ν δηεπζπληήο ηεο Δπηηξνπήο Christopher Cox ππνζηήξημε πσο ε 

ηξάπεδα ήηαλ επαξθώο θεθαιαηνπνηεκέλε θαη κε πιήξε ξεπζηόηεηα αιιά αληηκεηώπηζε κηα 

θξίζε εκπηζηνζύλεο θαη καδηθέο αλαιήςεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηεο.
33

 

ζνλ αθνξά ηε Βαζηιεία ΗΗ, ηα πξόηππα ηεο έρνπλ θελά, ηα νπνία επέηξεςαλ ζηηο 

ηξάπεδεο όπσο ε Bear Stearns λα απμήζνπλ πνιύ ηελ κόριεπζε ηνπο, ρεηξαγσγώληαο ηνπο 

Ηζνινγηζκνύο ώζηε λα κελ ππόθεηληαη ζηε ζύλζεζε ησλ  απαηηνύκελσλ θεθαιαίσλ. Απηέο νη 

ειιείςεηο ζα αλαιπζνύλ ζε επόκελν θεθάιαην.  

 

4.2 Lehman Brothers 

ηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ 2008, ε Lehman Brothers, ε 4
ε
 κεγαιύηεξε επελδπηηθή ηξάπεδα ησλ 

ΖΠΑ, πηώρεπζε, απνηειώληαο ηελ κεγαιύηεξε πηώρεπζε ζηελ ηζηνξία ηεο Ακεξηθήο.
34

 Ζ 

Lehman πξνζπάζεζε λα ειέγμεη ηηο θαηαζηάζεηο, ηνπο δείθηεο θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο κε ηελ 

πξόζιεςε εηδηθώλ ινγηζηώλ θαη εηδηθώλ ζηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ. Γεληθά, ηελ ηειεπηαία ζηηγκή 

έιαβε απεγλσζκέλα κέηξα γηα λα παξακείλεη ζε ιεηηνπξγία. Παξ’ όια απηά  όκσο πηώρεπζε 

γηαηί δελ κπνξνύζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Απηό ήηαλ έλα ηεξάζηην ζνθ γηα ηηο 

παγθόζκηεο αγνξέο, νη νπνίεο ήδε βξηζθόηαλ ζε άζρεκε θαηάζηαζε από ηελ πηώζε ηεο αγνξάο 

αθηλήησλ θαη ην πξόβιεκα κε ηα ελππόζεθα δάλεηα πςεινύ θηλδύλνπ.
35

 

Γηα λα θηάζνπκε ζε έλα ζπκπέξαζκα γηα ην ηη νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman, 

ζα αλαιύζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηήλ, όπσο απηνί παξνπζηάδνληαη από ηνλ 

Rikard Smistad (2011) 
36
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Αξρηθά πξέπεη λα αλαθέξνπκε θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ Lehman. ύκθσλα κε 

ηνλ Rhee (2010), ην κίγκα ησλ πεγώλ θέξδνπο ήηαλ ζηαζεξό ηελ πεξίνδν ηνπ 1996-2000, αιιά 

κέρξη ην 2006, ην 69% ησλ θεξδώλ πξνεξρόηαλ από ηηο ζπλαιιαγέο, 16% από ηελ δηαρείξηζε 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ην 15% από ππεξεζίεο  & Δ. πσο παξαηεξνύκε ζην Γξάθεκα 3, 

ζηα ρξόληα πξηλ ηελ απνηπρία ηεο ε Lehman αύμεζε πνιύ ηελ κόριεπζε ηεο θαη ην πξνθίι ηεο 

έγηλε πνιύ πην ξηςνθίλδπλν.
37

  

 

 

Γξάθεκα 3 : Ηζηνξηθέο Σηκέο Μόριεπζεο ηεο Lehman Brothers ηεο πεξηόδνπ 2003-2008 

Πεγή : Kensil S. θαη Margraf K., (2012)  

 

Απηή ε αύμεζε ηεο κόριεπζεο πξνήιζε όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Bear 

Stearns, από ηελ γεληθή ραιάξσζε ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ζηελ ηξαπεδηθή ησλ ΖΠΑ.  

πγθεθξηκέλα, ε αιιαγή ζην πξνθίι θηλδύλνπ ηεο Lehman δελ ζπληνληδόηαλ από ηνπο ειέγρνπο 

πνπ εθαξκνδόηαλ ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαζώο νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνύζαλ ζην 

ζθηώδεο ηξαπεδηθό ζύζηεκα (shadow banking system), πνπ ήηαλ εθηόο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο.
38

 Δπίζεο, ζηελ πεξίνδν κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηεο, νη θξαηηθνί ηξαπεδηθνί έιεγρνη είραλ 
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ραιαξώζεη (αλάθιεζε ηεο Glass- Steagall Act ην 1999).
39

 ζνλ αθνξά ην ζύκθσλν ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ θαη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε απνζεκαηηθώλ, δελ επεθηάζεθαλ ώζηε 

λα πεξηιακβάλνπλ θαη ην ζθηώδεο ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Σέινο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

ραιάξσζε ηα όξηα κόριεπζεο, πξνθαιώληαο ηελ αύμεζε ηεο κόριεπζεο ησλ ηξαπεδώλ θαη 

θπζηθά θαη ηεο Lehman. 

Ζ αλάθιεζε ηεο Glass-Steagall Act ην 1999, νδήγεζε ζηελ ζπκκεηνρή ησλ εκπνξηθώλ 

ηξαπεδώλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο ησλ ελππόζεθσλ δαλείσλ πνπ ήηαλ απνθιεηζηηθό 

πξντόλ ζπλαιιαγήο ησλ επελδπηηθώλ ηξαπεδώλ.
40

 Σν 2005 θαη ην 2006, ε Lehman ήηαλ ε 

κεγαιύηεξε εηαηξία ζηελ Wall Street, ε νπνία ηηηινπνηνύζε δνκεκέλα ρξεσζηηθά νκόινγα 

(collateral debt obligations – CDOs) πνπ εμαζθαιίδνληαλ από ελππόζεθα δάλεηα πςεινύ 

θηλδύλνπ
41

 θαη θξαηνύζε πνιιά από απηά, επηβαξύλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ Ηζνινγηζκό. 

Σα ελππόζεθα δάλεηα πςεινύ θηλδύλνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ηελ πνηόηεηα ηνπ 

δαλεηδόκελνπ θαη όρη ηεο ππνζήθεο. Ο επηζεηηθόο δαλεηζκόο πξνθύπηεη όηαλ έλα ίδξπκα δίλεη 

δάλεην ζε αθειείο δαλεηδόκελνπο κε θαθνύο όξνπο θαη αζύκθνξα επηηόθηα. Ζ Lehman 

ζπκκεηείρε ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο, θαζώο ζπλεξγαδόηαλ κε ηελ Alliance, ε νπνία 

θαηεγνξήζεθε γηα εμαπάηεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δαλεηνιεπηώλ. Οη ειεγθηηθνί θνξείο είραλ 

γλώζε απηώλ ησλ ηαθηηθώλ, αιιά απέηπραλ λα ζέζνπλ θαλόλεο θαη λα δξάζνπλ ελαληίνλ απηώλ 

ησλ δαλεηζηώλ.  

Σελ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ελζάξξπλε θαη ζηε πεξίπησζε ηεο Lehman ην ζύζηεκα 

αληακνηβώλ επίηεπμεο θεξδνθνξίαο ησλ ζηειερώλ κέζσ ηεο αλάιεςεο ππεξβνιηθνύ θηλδύλνπ. 

Σέινο, θαλέλα από απηά ηα κπόλνπο δελ απαηηήζεθε λα επηζηξαθεί όηαλ ε Lehman εκθάληδε 

απώιεηεο. 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ησλ καθξνρξόλησλ επελδύζεσλ ηεο Lehman γηλόηαλ κέζσ 

βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ. ηαλ από ην 2006 θαη κεηά άξρηζε λα ηα παξαθξαηεί ζηνλ 

Ηζνινγηζκό ηεο, απηόο γηλόηαλ όιν θαη πην κε-ξεπζηνπνηήζηκνο. Σα κε ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία 

αύμεζαλ ηνλ θίλδπλν, θαζώο όηαλ μέζπαζε ε θξίζε δελ κπνξνύζε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη σο 

εγγπήζεηο θαη ηα πνύιεζε ζε ππεξβνιηθά ρακειέο ηηκέο.
42
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ζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ, ην Γ.. ηεο Lehman θαηεγνξήζεθε γηα 

απνδνρή αλάιεςεο ππεξβνιηθνύ θηλδύλνπ, γηα άγλνηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζηειερώλ ζε 

ζρέζε κε ηα stress tests θαη ηα όξηα ζπλαιιαγώλ ζηελ αλάιπζε κόριεπζεο. Γεληθά, ην Γ.. δελ 

ζπκκεηείρε ελεξγά ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο, ήηαλ αλεθπαίδεπην ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα  ή 

ήηαλ κεγάιεο ειηθίαο θαη ζπλεπώο αλίθαλν λα θαηαλνήζεη ηα πνιύπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζέκαηα. Δπίζεο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Lehman ππέπεζε ζε πνιιά ζηξαηεγηθά ιάζε θαηά ηελ 

θξίζηκε πεξίνδν ηεο ηξάπεδαο, θαη παξά ηηο πηέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ απέξξηςε 

θάζε επθαηξία εμαγνξάο ηεο ή αθόκα θαη ηελ θεθαιαηαθή βνήζεηα από ηνλ Warren Buffet.
43

 

ινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο έθαλαλ ηελ Lehman λα ράζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο αγνξάο. 

Απηό είρε σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία πξόζβαζεο ηεο ζηηο αγνξέο γηα δαλεηζκό θαη 

ρξεκαηνδόηεζε, θαη ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γηαηί δελ κπνξνύζε λα εθπιεξώζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο, ιόγσ έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο. Ωο επαθόινπζν, νη πειάηεο θαη νη επελδπηέο 

απνρώξεζαλ κε ηα θεθάιαηα ηνπο. Ζ απνηπρία ηεο ίζσο λα είρε απνθεπρζεί εάλ είρε αλαπηπρζεί 

έλαο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ελ όςεη ηεο θξίζεο ή απιά αλ ππήξρε ζαλ ζελάξην ζηηο εθηηκήζεηο 

ηεο ηξάπεδαο.
44

 

ηνρεύνληαο πάληα ζηε θεξδνθνξία ε Lehman πξνζπαζνύζε αθόκα θαη κέρξη ην ηέινο 

λα ηελ δηαηεξήζεη, ρξεζηκνπνηώληαο παξαπιαλεηηθέο ηερληθέο ρεηξαγώγεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο. πγθεθξηκέλα, ην 2007 θαη 2008, ε Lehman ζπκκεηείρε ζηηο ζπλαιιαγέο 

Repo 105, ηηο νπνίεο δελ θαηαρσξνύζε ζηα βηβιία ηεο σο Repo αιιά σο πσιήζεηο ζηνηρείσλ
45

 

γηα λα παξνπζηάζεη κηα θαιύηεξε εηθόλα από ηελ πξαγκαηηθή.
46

 Με απηό ηνλ ηξόπν ζπγθάιππηε 

ηνλ απμεκέλν θίλδπλν θαη ηελ κόριεπζε, αιιά ζπγθέληξσλε ζπκθσλίεο επαλαγνξάο γηα ηηο 

νπνίεο δελ ππήξρε έηνηκε αγνξά, νπόηε νη ηηκή ηνπο ήηαλ ρακειόηεξε από ηελ ινγηζηηθή ηνπο 

αμία, πξνθαιώληαο ηεο απώιεηεο.
47

 

ηε ζπλέρεηα, νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο όπσο ε απξαμία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ δέρζεθε έληνλε θξηηηθή, θαζώο ζεσξείηαη πσο ήηαλ ην ηειεπηαίν 

ζηήξηγκα γηα ηελ δηάζσζε ηεο. Έρνληαο επέκβεη γηα λα δηαζώζνπλ άιια ηδξύκαηα, απηνί νη δύν 

θνξείο, έδσζαλ ηελ εληύπσζε πσο ζα έζσδαλ κηα ηόζν ζεκαληηθή ηξάπεδα όπσο ε Lehman. 
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Παξά όια απηά, ηελ εβδνκάδα πξηλ ηελ πηώρεπζε ηεο ππήξραλ αλάκηθηεο εληππώζεηο θαζώο ν 

Henry Paulson, ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, δήισζε πσο δελ ζα δηέζσδε άιιε ηξάπεδα ιόγσ ηεο 

δεκηνπξγίαο εζηθνύ θηλδύλνπ, όπσο θαη έπξαμε.
48

 

Οη νίθνη αμηνιόγεζεο απέηπραλ επίζεο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ παξαπιάλεζε ησλ αγνξώλ 

επεηδή έδηλαλ βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ Α ζηελ Lehman αθόκα θαη όηαλ βξηζθόηαλ ζηα όξηα ηεο 

πηώρεπζεο. Αξγόηεξα, νη νίθνη αμηνιόγεζεο αηηηνιόγεζαλ απηνύο ηνπο βαζκνύο ζηηο 

πξνζδνθίεο γηα δηάζσζε. 

Σειεπηαίνο αιιά εμίζνπ ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζύκθσλα κε πνιινύο αλαιπηέο είλαη 

απηόο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο ηεο εκθάληζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Lehman. Eαλ ε πηώρεπζε ηεο 

Lehman Brothers είρε ζπκβεί πξηλ από απηή ηεο Bear Stearns, ηόηε ε Lehman πηζαλόηαηα ζα 

είρε δηαζσζεί κέζσ εμαγνξάο από ηελ J.P. Morgan. Ζ νκνηόηεηα ησλ θεθαιαηαθώλ ζέζεσλ θαη 

ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπο, έθαλε ηελ ρξνληθή ζηηγκή πηώρεπζεο ηεο πην ζεκαληηθή από ηελ 

αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ. Απηό ζπλέβε γηαηί κεηά από ηελ αξλεηηθή δεκνζηόηεηα πνπ έιαβαλ γηα 

ηελ ππέξνγθε δηάζσζε ηεο Bear Stearns, ήηαλ ελάληηα ζηελ δηάζσζε ελόο δεύηεξνπ πνιύ 

κεγάινπ νξγαληζκνύ. ε απηή ηελ απόθαζε ζπλέβαιε θαη ν εζηθόο θίλδπλνο πνπ πεξηειάκβαλε 

αιιά θαη νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
49

 

Ζ αδπλακία ηεο αγνξάο λα θαηαιάβεη ηνλ θίλδπλν πνπ ζπγθέληξσλε ε Lehman Brothers 

θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο, δειαδή ε ύπαξμε αζύκκεηξεο πιεξνθόξεζεο κεηαμύ 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ αγνξά θαη ηεο ηξάπεδαο, νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ‘’θνύζθαο’’ ζηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο. Απηό δηαθξίλεηαη ζην Γξάθεκα 4, όπνπ από ηα κέζα ηνπ 2007 άξρηζε λα 

θινλίδεηαη ε άιινηε ζηαζεξή ηηκή ηεο Lehman θαη λα έρεη πησηηθή θαη αζηαζή πνξεία. Ζ 

κεγάιε πηώζε ηεο όκσο μεθίλεζε όηαλ άξρηζε ην 2008 λα επηθξαηεί παληθόο ζηηο αγνξέο θαη νη 

αγνξαζηέο αληηιήθζεθαλ ηελ θνύζθα. Έηζη ε αμία ηεο κεηνρήο ηεο θαηέιεμε από ηα 25 $, πνπ 

ήηαλ ζηα ηέιε ηνπ 2006, λα είλαη 0.23$ ηελ εκέξα ηεο πηώρεπζεο ηεο. 
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Γξάθεκα 4 : Ηζηνξηθέο Σηκέο Μεηνρήο Lehman Brothers από 3/11/2006 έσο 15/9/2008 

Πεγή : www.nasdaq.com 

 

4.3 Northern Rock (NR) 

Γηα ηξείο εκέξεο ησλ Αύγνπζην ηνπ 2007, ε Μεγάιε Βξεηαλία αληηκεηώπηζε ηνλ πξώην ηεο 

ηξαπεδηθό παληθό από ην 1866. Έγηλε αλάιεςε πεξίπνπ 3 δηο ιηξώλ θαηαζέζεσλ ( πεξίπνπ ην 

11% ησλ ζπλνιηθώλ θαηαζέζεσλ ηεο Northern Rock), από κηα ηξάπεδα κεζαίνπ κεγέζνπο. Οη 

επξεία δεκνζίεπζε  από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ησλ εηθόλσλ από νπξέο αηόκσλ πνπ 

έπαηξλαλ ηα ρξήκαηα ηνπο, επηβάξπλε αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ θαθή θαηάζηαζε ηεο NR.  

H NR, ε νπνία παιηόηεξα ήηαλ ακνηβαίν θαηαζθεπαζηηθό ζσκαηείν κεηαηξάπεθε ζε 

ηξάπεδα ην 1997 θαη από ηόηε δηελεξγνύζε όιεο ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Ωζηόζν, ε πξνζνρή ηεο 

ζπγθεληξώζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ ππνζεθώλ. Από ηελ αξρή, πηνζέηεζε κηα 

ζηξαηεγηθή ηηηινπνίεζεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο ε νπνία γηλόηαλ όιν θαη πην εμαξηώκελε από ηελ 

έθδνζε ηηηινπνηεκέλσλ ελππόζεθσλ δαλείσλ (mortgage backed securities – MBS).  

Απηό πνπ μαθληάδεη είλαη όηη ιίγνπο κήλεο πξηλ ηε θξίζε ηεο, ε NR παξνπζίαδε κεγάιε 

θεξδνθνξία, πςειή πνηόηεηα πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, κηθξέο  απώιεηεο δαλείσλ ζε ζρέζε κε 

ηνλ θιάδν θαη γηα πνιιά ρξόληα ζεσξνύληαλ θνξπθαία ηξάπεδα ζηηο αγνξέο. 
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Παξ’ όια απηά δπν πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2007 : ππήξρε κηα γεληθή 

έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηίηισλ (ηηηινπνηεκέλα ελππόζεθα 

δάλεηα) ε νπνία ζρεηηδόηαλ κε ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο ελππόζεθσλ δαλείσλ πςεινύ θηλδύλνπ 

ζηηο ΖΠΑ θαη επίζεο δεκηνπξγήζεθαλ ακθηβνιίεο γηα ηε βησζηκόηεηα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ 

κνληέινπ ηεο NR. 

Σειηθά, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007, όηαλ απνδείρζεθε όηη ε NR δελ κπνξνύζε λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηελ αγνξά θαη λα ιεηηνπξγήζεη, 

ζηξάθεθε ζηελ Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο γηα βνήζεηα θαη ζηελ ζπλέρεηα θξαηηθνπνηήζεθε.
50

 

ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε NR επεξεάζηεθε ηαπηόρξνλα από εζσηεξηθνύο θαη 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, όπσο ε θξίζε ησλ ελππόζεθσλ ηίηισλ θαη ε έιιεηςε αμηνπηζηίαο ησλ 

θαηαζεηώλ, νη ιάζνο ζηξαηεγηθέο θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ. ηε ζπλέρεηα αλαπηύζζνληαη 

απηνί νη παξάγνληεο πην αλαιπηηθά.    

Ζ NR αθνινπζνύζε θαη απηή κηα επηζεηηθή ζηξαηεγηθή έληνλεο κεγέζπλζεο, ε νπνία ηεο 

επέηξεπε λα αληαγσλίδεηαη ηνπο ηζρπξνύο ηνπ θιάδνπ. ηνρεύνληαο ζην πην επηθίλδπλν θνκκάηη 

ηεο αγνξάο θαη ρξεζηκνπνηώληαο αληαγσληζηηθέο ηηκέο, θαηάθεξε λα γίλεη ν 5
νο

 ζεκαληηθόηεξνο 

πξνκεζεπηήο ππνζεθώλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Μέζα ζε 10 ρξόληα πέηπρε κηα αλάπηπμε ηεο 

ηάμεο ηνπ 23%, αλαιακβάλνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη πνιύ θίλδπλν, ν νπνίνο ήηαλ θαη ε αηηία 

ηεο απνηπρίαο ηεο. 

ηελ αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ ηεο NR ζπλέβαιε θαη ε ηεξάζηηα αύμεζε ηεο κόριεπζεο ηεο 

από ην 1998 κέρξη ην 2007. Καηά ηα πξώηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο NR, δελ ππήξρε δηαρσξηζκόο 

κεηαμύ ηνπ θεθαιαίνπ θνηλώλ κεηνρώλ, ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ θεθαιαίνπ. ια 

ηα θεθάιαηα ήηαλ απιά θνηλέο κεηνρέο. Ωζηόζν, από ην 2005, ηα ηξία κεγέζε αξρίδνπλ λα 

απνθιίλνπλ έληνλα.  πγθεθξηκέλα, όηαλ ε κόριεπζε αλαιύεηαη σο ν δείθηεο ησλ πλνιηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο θνηλέο κεηνρέο, όπσο παξαηεξνύκε από ην Γξάθεκα 5, ε 

κόριεπζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (Leverage on Common Equity) ηεο απμήζεθε από 22.8 ηνλ 

Ηνύλην ηνπ 1998, ζην 58.2 Σνλ Ηνύλην ηνπ 2007. Ζ κόριεπζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 

αλέβεθε ζε αθόκα πςειόηεξα επίπεδα κεηά ηνλ παληθό πνπ πξνθιήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2007, θηάλνληαο ζην 86.3. ηαλ κηα ηξάπεδα είλαη ηόζν κνριεπκέλε, αθόκα θαη κηα κηθξή 

αύμεζε ζηελ έθπησζε ηνπ δαλεηζκνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ ρξεκαηνδόηεζε, 

όπσο θαη ζπλέβε αξγόηεξα.  
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Γξάθεκα 5 : Ηζηνξηθέο ηηκέο κόριεπζεο ηεο Northern Rock 1998 - 2007 

Πεγή : Shin H. S. (2008) 

 

Ζ NR μερώξηδε από ηηο ππόινηπεο ηξάπεδεο ππνζεθώλ γηα ηελ έληνλε εμάξηεζε ηεο από  

ηελ βξαρπρξόληα ρξεκαηνδόηεζε. Μέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 2007 κόλν 23% ησλ ππνρξεώζεσλ 

ηεο ήηαλ ζηε κνξθή ιηαληθώλ θαηαζέζεσλ. Ζ ππόινηπε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνεξρόηαλ από 

βξαρππξόζεζκν δαλεηζκό ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ ή από ηηηινπνεκέλα ζηνηρεία θαη άιιεο 

καθξνπξόζεζκεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο. Σν πξόβιεκα απηήο ηεο κεζόδνπ πξνέθπςε όηαλ νη 

θαηαζέηεο θαη νη επελδπηέο έραζαλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο θαη ηξάβεμαλ ηα ιεθηά ηνπο, θαη ε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά πάγσζε νπόηε δελ κπνξνύζαλ πιένλ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ κέζσ δαλείσλ. 

Σαπηόρξνλα, ε θξίζε ησλ ελππόζεθσλ δαλείσλ πςεινύ θηλδύλνπ ζηηο ΖΠΑ απνξξόθεζε ηε 

ξεπζηόηεηα ησλ αγνξώλ νπόηε, έηζη επεξέαζε ηελ NR πνπ ρξεκαηνδνηνύληαλ από ηελ ίδηα  

πεγή.
51

  

ην Γξάθεκα 6 παξαηεξνύκε ηελ θαηαλνκή ησλ πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1998-2007.  Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έληνλε εμάξηεζε ηεο από ηα ηηηινπνηεκέλα 

πξντόληα (Securitized notes), ηα όπνηα εκθαλίζηεθαλ σο πεγή ρξεκαηνδόηεζεο από ηα κέζα ηνπ 
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1999 θαη από ηόηε απμήζεθαλ ξαγδαία. Δπίζεο, κεγάιν κέξνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 

πξνεξρόηαλ από θαηαζέζεηο θαη ππεξεζίεο ιηαληθήο (Retail Funds and deposits). 

 

 

 

Γξάθεκα 6 : Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Northern Rock από ην 1998 έσο ην 2007 

Πεγή : Northern Rock Interim Annual Reports, Bank of England Financial Stability Report, 

October 2007, p. 10 

 

Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ ηεο ήηαλ ε έληνλε ρξήζε ηεο κεζόδνπ 

ηηηινπνίεζεο θαη ησλ Γνκεκέλσλ Υξεσζηηθώλ Οκνιόγσλ (CDOs). Mε απηό ηνλ ηξόπν ε 

Northern Rock επηδίσθε ηελ θάιπςε ηνπ θελνύ αζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο ιεθηόηεηαο ηνπ 

βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ θαη ησλ καθξνπξόζεζκσλ επελδύζεσλ ηεο.
52

 Σν πξόβιεκα ζηε 

δηαδηθαζία ηηηινπνίεζεο πξνέθπςε όηαλ νη εθδόηεο ηεο πίζησζεο πνπ εγγπνύληαλ γηα έλα κέξνο 

ησλ πηζηώζεσλ, δελ κπνξνύζαλ λα θαιύςνπλ ηνλ θίλδπλν θαη επίζεο όηαλ ε NR αδπλαηνύζε λα 

πνπιήζεη άιια ηηηινπνηεκέλα πξντόληα επεηδή είραλ ‘’ζηεξέςεη’’ νη αγνξέο. Πξέπεη λα 

επηζεκάλσ όκσο όηη ε δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο δελ είλαη από κόλε ηεο πξνβιεκαηηθή, αιιά 

ηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύληαη από ηελ θαθή δηαρείξηζε ηεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο NR, ην ζέκα ήηαλ ε άγλνηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ θηλδύλνπ θαη ε αθαηάιιειε ηηκνιόγεζε ηνπ.
53
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 Shin Hyun Song (2009) 
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 www.essay.uk.com/free-essays/finance/critical-analysis-of-northern-rocks-failure.php 
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Ζ ελαζρόιεζε ηεο κε ηελ ηηηινπνίεζε πεξηειάκβαλε θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαζώο νη 

ηηκέο απηώλ ησλ ηίηισλ ήηαλ πνιύ αζηαζείο. Λόγσ ηεο θξίζεο ε NR δελ κπνξνύζε λα εθδώζεη 

ηίηινπο θαη λα ηνπο πνπιήζεη, νπόηε ηνπο θξαηνύζε θαη αληηκεηώπηζε αύμεζε ηνπ θόζηνπο 

δαλεηζκνύ ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ επηηνθίσλ ζηελ δηαηξαπεδηθή.  Ο κόλνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο 

απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ ην ηαίξηαζκα ηεο ιεθηόηεηαο. Σα ζηειέρε όκσο, αθνινπζώληαο 

ηελ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο, δελ ήζειαλ λα κεησζεί ε θεξδνθνξία νπόηε θαη δελ 

εθάξκνζαλ απηή ηε ιύζε. Οη θίλδπλνη όκσο πνπ επεξέαζαλ πεξηζζόηεξν ηελ NR, ήηαλ απηόο 

ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο. 

Έλαο παξάγνληαο πνπ επηβάξπλε αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ αξλεηηθή ηεο θαηάζηαζε ήηαλ 

ε πξνβνιή ηνπ ηξαπεδηθνύ παληθνύ από ηα ΜΜΔ. Οη θαηαζέηεο επεξεάζηεθαλ από ηα ΜΜΔ θαη 

από ηελ θξίζε ζηηο ΖΠΑ, ρσξίο αθόκα λα ππάξρεη ζύλδεζε κεηαμύ ησλ ππνζεθώλ ησλ ΖΠΑ κε 

απηώλ ηεο Βξεηαλίαο. Έηζη όηαλ ιόγσ ηνπ θόβνπ ησλ επελδπηώλ γηα ηα πξνβιήκαηα 

ξεπζηόηεηαο, δεκηνπξγήζεθε αλεζπρία ζηηο αγνξέο, νη θαηαζέηεο επηβεβαηώζεθαλ απνζύξνληαο 

ηα ρξήκαηα ηνπο.  

Σνλ παληθό πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ αγνξά ηνλ δηαθξίλνπκε θαη από ηελ πνξεία ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Northern Rock, ε νπνία ζύκθσλα κε ην Γξάθεκα 7 από ηηο αξρέο ηνπ 

2007 πνπ μέζπαζε ε θξίζε, άξρηζε λα έρεη έληνλα πησηηθή  θαη θαηαθόξπθε πνξεία. Απηό 

νθείιεηαη ζηελ εκθάληζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηελ αγνξά ησλ 

ηνμηθώλ δαλείσλ  θαη ζηελ αλεζπρία ησλ επελδπηώλ πνπ απέζπξαλ ηα θεθάιαηα ηνπο από απηήλ. 

πγθεθξηκέλα, από ηελ αλώηαηε αμία ησλ 1200 £ πνπ άμηδε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007, ε κεηνρή 

ηεο άξρηζε λα ‘’γθξεκίδεηαη’’ θαηαθόξπθα ιόγσ ηεο απνηπρίαο θαη θξαηηθνπνίεζεο ηεο, 

θηάλνληαο ζηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008 λα αμίδεη ιηγόηεξν από 100£. 
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Γξάθεκα 7 : Ηζηνξηθέο ηηκέο Μεηνρήο ηεο Northern Rock από 3/1/2005 έσο 3/2/2008 

Πεγή : www.wikipedia.org 

 

Σέινο, ζηελ απνηπρία ηεο NR ζπλέβαιε ε γεληθή απνηπρία ησλ θνξέσλ νη νπνίνη 

απνδείρζεθε πσο δελ ζπκβάδηδαλ κε ηηο θαηλνηνκίεο ηεο αγνξάο. Πξώηνλ, ε θπβέξλεζε δελ ήηαλ 

έηνηκε ιόγσ ηνπ εζηθνύ θηλδύλνπ
54

 λα αληηκεησπίζεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Γεύηεξνλ, ε 

Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο
55

 αλεζπρνύζε γηα ηηο κειινληηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πιεζσξηζκνύ, μερλώληαο 

ηνλ θίλδπλν ηεο αζηαζνύο αγνξάο από ηελ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο πνπ πξνθάιεζε ε απνηπρία ηεο 

NR. Σξίηνλ, νη νίθνη αμηνιόγεζεο ππνεθηίκεζαλ ηνπο θηλδύλνπο, παξαπιαλώληαο ηνπο 

επελδπηέο. Σέινο, ην FSA ήηαλ ην κόλν πνπ κπνξνύζε λα επέκβεη θαζώο γλώξηδε ηνλ θίλδπλν, 

αιιά δελ πξόζεμε ηελ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο NR θαη ηελ επηθίλδπλε ζύλδεζε ηεο κε ηελ 

αγνξά ησλ ηηηινπνηήζεσλ, θαη κάιηζηα ηεο επέηξεςε λα ρξεζηκνπνηεί δηθέο ηεο κεζόδνπο 

αμηνιόγεζεο ηνπ θηλδύλνπ.
56

 Πξόβιεκα επίζεο δεκηνπξγήζεθε ιόγσ ηνπ κε μεθάζαξνπ 

δηαρσξηζκνύ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επζπλώλ κεηαμύ ησλ θνξέσλ.
57
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4.4 Glitnir, Kaupthing, Landsbanki ( Ηζιαλδηθό ηξαπεδηθό ύζηεκα) 

Ζ Ηζιαλδηθή νηθνλνκία δέρζεθε ηζρπξό ρηύπεκα από ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο νη ηξείο 

κεγαιύηεξεο ηξάπεδεο (Glitnir, Kaupthing θαη Landsbanki), νη νπνίεο απνηεινύζαλ ην 85% ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Ηζιαλδίαο, θαηέξξεπζαλ παξαζύξνληαο καδί ηνπο 

κηθξόηεξεο ηξάπεδεο θαη εηαηξίεο. Σηο ηξείο ηξάπεδεο εμαγόξαζε ν Ηζιαλδηθόο Δπνπηηθόο Φνξέαο 

(Financial Supervisory Authority) γηα λα εκπνδίζεη κηα ξαγδαία ππνηίκεζε ηεο Ηζιαλδηθήο 

θνξώλαο, θαζώο απηό γηα κηα ρώξα πνπ εμαξηάηαη έληνλα από ην εκπόξην απμάλεη ηα θόζηε 

εηζαγσγώλ θαη δεκηνπξγεί εγρώξηεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο.
58

 Οη ζπλέπεηεο απηώλ ησλ 

πησρεύζεσλ ήηαλ ζνβαξέο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο πνιίηεο. Πξηλ ηελ θξίζε, ε Ηζιαλδία είρε 

πςειά εηζνδήκαηα, γλώξηζε έληνλνπο ξπζκνύο κεγέζπλζεο θαη πξσηόγλσξε εμάπισζε ησλ 

παγθόζκησλ επελδύζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εηδηθά ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό ηνκέα.
59

 Απηή 

όκσο ε ‘’εθξεθηηθή’’ κεγέζπλζε ηεο πεξηόδνπ 2005-2007 εληζρύζεθε από επλντθνύο 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, θαθή δηαρείξηζε καθξννηθνλνκηθώλ θαη επηζεηηθό εγρώξην δαλεηζκό.
60

 

Αμίδεη πάλησο λα αλαθέξσ πσο ν πιεζπζκόο ηεο Ηζιαλδίαο ήηαλ 320.000 θαη ην ΑΔΠ ηεο κόλν 

14 δηο δνιάξηα.
61

 ε απηό ην ζεκείν ν Ηζνινγηζκόο ηνπο άμηδε 11 θνξέο ην ΑΔΠ ηεο κε ην μέλν 

ζπλάιιαγκα λα απνηειεί ηα ⅔, ή ζρεδόλ 7½ θνξέο ην ΑΔΠ.  

Ζ θαηάξξεπζε ηνπ Ηζιαλδηθνύ Σξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, 

πξνθιήζεθε από ηνλ ζπλδπαζκό πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα
62

. 

Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο είλαη ε πηνζέηεζε από ην 2003 επηζεηηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ δηεζλνύο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κεγέζπλζεο, κέζσ εμαγνξώλ θαη 

ζπγρσλεύζεσλ, νη νπνίεο βαζηδόηαλ ζε πςειή κόριεπζε θαη επέλδπζε ζε αλεπηπγκέλνπο ηνκείο 

πνπ απνδείρζεθαλ θνύζθεο, όπσο απηόο ησλ νξπρείσλ αινπκηλίνπ θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο 

βηνκεραλίεο. Ο θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο εμαγνξέο είλαη απηόο ηεο ππεξβνιηθά πςειήο 

ηηκήο, ελώ απηόο ηεο εζσηεξηθήο κεγέζπλζεο είλαη ε κείσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δαλείσλ θαη ε 

αδπλακία δηαρείξηζεο ηνπο ιόγσ ηνπ κεγέζνπο. ηε πεξίνδν 2004-2005 ε Kaupthing εμαγόξαζε 

ηελ FIH Erhvervsbank  θαη ηελ Singer & Friedlander. Ζ Glitnir εμαγόξαζε ηελ BN Bank. 
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Σαπηόρξνλα, από ην 2004 θαη κεηά άξρηζε λα απμάλεηαη ν αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ ηξαπεδώλ 

θαη ν δαλεηζκόο ζηα λνηθνθπξηά γηα ηελ απόθηεζε θαηνηθηώλ θαη ζπλέρηζε λα απμάλεηαη αθόκα 

θαη όηαλ μεθίλεζε ε θξίζε ξεπζηόηεηαο ζηελ δηαηξαπεδηθή ην 2007. Έηζη, ην ραξηνθπιάθην ησλ 

ηξαπεδώλ έγηλε πνιύ πςεινύ θηλδύλνπ αθνύ ηα δάλεηα παξέρνληαλ ζε άηνκα πνπ δελ 

ηθαλνπνηνύζαλ ηα θξηηήξηα αζθαινύο δαλεηζκνύ.
63

 

ηα πιαίζηα ηεο επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο, από ην 2005 νη Ηζιαλδηθνί ηίηινη δαλείσλ 

ζπκκεηείραλ ζηελ  ακεξηθαληθή αγνξά δαλείσλ ράξε ζηελ πςειή αμηνιόγεζε ηνπο, 

δηακνξθώλνληαο ηα δνκεκέλα ρξεσζηηθά νκόινγα (CDOs). Με απηό ηνλ ηξόπν νη ηξάπεδεο 

είραλ πξόζβαζε ζηνλ δαλεηζκό. Ζ έληνλε ρξήζε όκσο απηήο ηεο κεζόδνπ, ζπγθεθξηκέλα ηελ 

πεξίνδν 2008-2011, δεκηνύξγεζε θίλδπλν αλαρξεκαηνδόηεζεο γηαηί ήηαλ εκθαλέο όηη ζύληνκα 

ηα επηηόθηα ζα απμαλόηαλ θαη ε πξόζβαζε ζηνλ δαλεηζκό ζα δπζθόιεπε. 

Αθόκα έλαο επηθίλδπλνο παξάγνληαο ήηαλ όηη νη μέλεο θαηαζέζεηο θαη ηα βξαρππξόζεζκα 

εμαζθαιηζκέλα δάλεηα έγηλαλ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο ηξείο ηξάπεδεο. Απηό όκσο είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ηεο εμάξηεζεο ηνπο από έλα είδνο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ήηαλ πνιύ 

επαίζζεην ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο, θαζώο ήηαλ εύθνιν λα γίλνπλ καδηθέο αλαιήςεηο θαη είρε 

κεδεληθή ιεθηόηεηα. ην Γξάθεκα 8 θαη ζην Γξάθεκα 9 παξαηεξνύκε ηελ αύμεζε ησλ μέλσλ 

θαηαζέζεσλ ζηελ Kaupthing  θαη ηελ Landsbanki θαη παξαηεξνύκε πσο από ηνλ Μάξηην ηνπ 

2008, απνηεινύληαη από μέλεο θαηαζέζεηο (deposits) από ρώξεο όπσο ε Φηλιαλδία, ε νπεδία, ε 

Ννξβεγία, ε Γεξκαλία, ε Αγγιία, ην Βέιγην, ε Γαλία θαη άιιεο. 

 

Γξάθεκα 8 : Αύμεζε ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Kaupthing 

Πεγή : http://orientalspeculator.blogspot.gr/2013/01/iceland-financial-crisis.html 
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Γξάθεκα 9 : Αύμεζε ησλ θαηαζέζεσλ από ηελ Αγγιία θαη ηελ Οιιαλδία ζηελ Landsbanki 

Πεγή : http://orientalspeculator.blogspot.gr/2013/01/iceland-financial-crisis.html 

 

Έλα επίζεο θνηλό ραξαθηεξηζηηθό κε άιιεο ηξάπεδεο πνπ απέηπραλ ήηαλ απηό ηεο 

αζπκθσλίαο ιεθηόηεηαο θαζώο εμέδηδαλ  βξαρπρξόληεο ππνρξεώζεηο γηα λα επελδύζνπλ ζε 

καθξνρξόληα ζηνηρεία, δεκηνπξγώληαο ρξεκαηνδνηηθό θελό αιιά θαη πνιιά θέξδε. Οπόηε 

έπξεπε δηαξθώο λα αλαλεώλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο κέρξη λα ιήμνπλ ηα καθξνπξόζεζκα ζηνηρεία. 

Σν πξόβιεκα πξνέθπςε ινηπόλ, όηαλ  κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2008
64

, δελ κπνξνύζαλ λα βξνπλ λένπο δαλεηζηέο γηαηί νη δηεζλείο αγνξέο 

ρνλδξηθήο ηξαπεδηθήο πάγσζαλ
65

 ιόγσ καδηθήο αλεζπρίαο, θαη νδεγήζεθαλ ζε έιιεηςε 

ξεπζηόηεηαο.
66

 

Σηο ζπλζήθεο πίεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, επηβάξπλε ε αλεπάξθεηα δηαρείξηζεο 

θηλδύλνπ, ε νπνία επέηξεςε ηελ ππεξβνιηθή αύμεζε ηεο έθζεζε ηνπο ζε θίλδπλν. Γεληθά, νη 

ηξάπεδεο δελ αθνινπζνύζαλ ηηο ππνδείμεηο ηνπ FME όζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ κεγάισλ 

εθζέζεσλ θηλδύλνπ θαη κάιηζηα πξνζπαζνύζαλ λα πξνζπεξάζνπλ ηνπο θαλόλεο. πλεπώο, 

δεκηνπξγήζεθε έληνλνο ζπζηεκηθόο θίλδπλνο, θαζώο νη ηξάπεδεο ήηαλ εθηεζεηκέλεο από κόλεο 
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ηνπο αιιά θαη κεηαμύ ηνπο, ιόγσ ηεο δηαζύλδεζεο ηνπο.
67

 Δπίζεο νη ηξάπεδεο είραλ 

δεκηνπξγήζεη κεγάιε έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν θαη θαη’ επέθηαζε πηζησηηθό θίλδπλν 

ζε μέλν ζπλάιιαγκα. Ζ Ηζιαλδηθή θπβέξλεζε, ε ΚΣ θαη ε Ηζιαλδηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επνπηεία απέηπραλ ζηνλ έιεγρν θαη ηελ εθηίκεζε απηήο ηεο ππεξβνιηθήο αλάιεςεο θηλδύλνπ 

ιόγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο θαη ζπληνληζκνύ
68

 θαη ιόγσ ηνπ ηεξάζηηνπ κεγέζνπο ηνπ ηξαπεδηθνύ 

ηνκέα, ηνπ νπνίνπ ε έθζεζε δελ κπνξνύζε λα θαιπθζεί.   

Σν 2008 ην κεηνρηθό θεθάιαην πνπ ρξεκαηνδνηνύληαλ από ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο, κέζσ 

άκεζσλ εγγπήζεσλ θαη ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ήηαλ πεξίπνπ 300 δηο θνξώλεο, 

ελώ ε θεθαιαηαθή βάζε ηνπο ήηαλ 1,186 δηο θνξώλεο. Δπνκέλσο, απηό ην κέξνο ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ απνηεινύζε ην 25% ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο. ύκθσλα κε ηελ SIC ηα θεθάιαηα ησλ 

ηξαπεδώλ βαζίδνληαλ ηόζν πνιύ ζηνλ δαλεηζκό από ην ζύζηεκα, πνπ ε ζηαζεξόηεηα ηνπ 

απεηινύληαλ. πγθεθξηκέλα, νη κεηνρέο ηνπο ήηαλ ηόζν κνριεπκέλεο, ώζηε θηλδύλεπαλ άκεζα ζε 

πεξίπησζε απώιεηαο ή κείσζεο ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ.  

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνύλ νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απνηπρία. 

Πξώηνλ, όηαλ ε Ηζιαλδία έγηλε κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο πλζήθεο (EEA Treaty), νη 

ηξάπεδεο αλέιαβαλ πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο. πγθεθξηκέλα, απμήζεθε ε επέλδπζε ζε άζρεηνπο 

ηνκείο θαη ζηνλ ηνκέα αθηλήησλ, ε πίζησζε ζε δηεπζπληέο, ε δπλαηόηεηα λα δαλείζνπλ ιεθηά 

γηα αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ, αιιά θαη κεηώζεθαλ νη απαηηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

εηαηξηώλ ηηηινπνίεζεο. Δπίζεο, παξείρε ηε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ θαη 

ηδηνθηεζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηδξπκάησλ. Απηό ζπλέβαιε ζηελ αύμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

θηλδύλνπ ησλ ηξαπεδώλ, θαζώο δελ ζπλδπάζηεθε κε αύμεζε ησλ θεθαιαίσλ. 

Γεύηεξνλ, ην γεγνλόο όηη κεηαμύ ησλ κεγαιύηεξσλ δαλεηνιεπηώλ ησλ ηξαπεδώλ ήηαλ θαη 

νη ηδηνθηήηεο ηνπο θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, νη νπνίνη θαηάθεξλαλ λα δαλείδνληαη 

κε πην επλντθνύο όξνπο ιόγσ ηεο εμνπζίαο πνπ δηέζεηαλ, δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ηελ 

αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο θαη 

νδεγνύζε ζηελ έθδνζε πηζαλόηαηα δαλείσλ ρακειήο πνηόηεηαο. 

Σξίηνλ, νη ηξάπεδεο θαηέιεμαλ λα είλαη ππεξβνιηθά κεγάιεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηεο 

Ηζιαλδίαο θαη ε ΚΣ δελ κπνξνύζε λα επέκβεη σο δαλεηζηήο έζραηεο αλάγθεο. Σν 2006 έγηλε κηα 

πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ησλ απνζεκάησλ ζπλαιιάγκαηνο αιιά απνδείρζεθε κάηαηε. Έηζη 
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κέρξη ην ηέινο ηνπ 2007 ηα βξαρππξόζεζκα ρξέε ηεο Ηζιαλδίαο ήηαλ 15 θνξέο κεγαιύηεξα από 

ηα απνζέκαηα ζπλαιιάγκαηνο θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο απηώλ πξννξηδόηαλ γηα ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε ησλ ηξαπεδώλ. Δπίζεο, νη μέλεο θαηαζέζεηο ήηαλ 8 θνξέο κεγαιύηεξεο από ηα 

απνζέκαηα ζπλαιιάγκαηνο. ην Γξάθεκα 10 βιέπνπκε ηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ηξηώλ 

κεγαιύηεξσλ ηξαπεδώλ ηεο Ηζιαλδίαο (Glitnir, Kaupthing, Landsbanki), θαζώο θαη ηελ αύμεζε 

ηεο κόριεπζεο ηνπο ηελ πεξίνδν 2003-2008. Παξαηεξώληαο ην κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηελ 

ππεξβνιηθή αύμεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπο ζηνηρείν ζπγθξίλνληαο ηελ κε ην ΑΔΠ ηεο 

Ηζιαλδίαο σο πνζνζηό ηνπ. ηνλ αξηζηεξό άμνλα ηνπνζεηνύκε ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ζηνλ δεμηό άμνλα ηελ κόριεπζε. 

% ηνπ ΑΔΠ      Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία/Ίδηα Κεθάιαηα 

 

Γξάθεκα 10: Αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη ηεο Μόριεπζεο ησλ ηξηώλ 

κεγαιύηεξσλ ηξαπεδώλ ηεο Ηζιαλδίαο 

Πεγή : http://orientalspeculator.blogspot.gr/2013/01/iceland-financial-crisis.html 

 

Σέηαξηνλ, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο θαη νη αγνξέο ρξήκαηνο εμαξηηόηαλ από ηηο 

μέλεο ζπλαιιαγέο. Απηή ε εμάξηεζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ΚΣ, 

θαζώο ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ αζθεί επεξεάδεη κόλν έλα κηθξό θνκκάηη ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. Ο πςειόο βαζκόο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ππνηίκεζε ηνλ 
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δαλεηζκό εγρώξηα θαη επίζεο έθαλε ηελ νηθνλνκία επηξξεπή ζε αλαηαξαρέο ζηελ εμσηεξηθή αμία 

ηεο Ηζιαλδηθήο θνξώλαο. 
69

 

Πέκπηνλ, θαηά ηα ρξόληα ηεο αλάπηπμεο επηθξάηεζε ραιάξσζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαη έηζη ηα απνζέκαηα μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ηεο ΚΣ δελ κπνξνύζαλ λα αλαπηπρζνύλ 

ηαπηόρξνλα κε ηελ ζπλνιηθή εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο από ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Απηή ε 

θαηάζηαζε επηδεηλώζεθε αθόκα πεξηζζόηεξν από ην γεγνλόο όηη ν δεκόζηνο ηνκέαο είρε δύν 

δηαθνξεηηθέο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο, θαζώο νη δξάζεηο ην θξαηηθνύ Κεθαιαίνπ 

Υξεκαηνδόηεζεο Καηνηθηώλ ( Housing Financing Fund-HFF) έξρνληαλ αληηκέησπεο κε ηνπο 

λνκηζκαηηθνύο ζηόρνπο ηεο ΚΣ. 

Σέινο, όπσο απνδείρζεθε ν ηζιαλδηθόο επνπηηθόο θνξέαο, δειαδή ην FME, δελ κπόξεζε 

λα ζπκβαδίζεη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα θαη έηζη ήηαλ αλεπαξθήο γηα λα ειέγμεη 

έλα ηόζν πνιύπινθν ηξαπεδηθό ζύζηεκα, όπσο ηo Ηζιαλδηθό. Ζ δπλάκεηο ησλ επνπηώλ ήηαλ 

πνιύ πεξηνξηζκέλεο, θαη ε θαλδηλαβηθή παξάδνζε ηεο λνκνζεζίαο δελ επέηξεπε πνιιέο 

ειεπζεξίεο. 
70

 

πλνςίδνληαο, νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηξαπεδώλ ζρεηίδνληαη βεβαίσο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηώλ θαη ησλ 

ζπλζεθώλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύζαλ, αιιά θαη κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληάκε ζην πξνθίι 

όισλ. Αξρηθά, όια μεθηλνύζαλ από ηηο επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο θεξδνθνξίαο θαη κεγέζπλζεο πνπ 

είραλ πηνζεηήζεη ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ αληαγσληζκνύ ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα. Απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ραιάξσζε ησλ θξηηεξίσλ δαλεηζκνύ, έδσζαλ ηελ επθαηξία 

ζηηο ηξάπεδεο λα δαλείδνπλ ‘’επηζεηηθά’’ ζε αλαμηόπηζηνπο πειάηεο θαη λα επελδύνπλ ζε 

επηθίλδπλα ζηνηρεία, όπσο ηα ελππόζεθα δάλεηα. Με απηό ηνλ ηξόπν, απμήζεθε πάξα πνιύ ε 

κόριεπζε ηνπο θαη ζπγθέληξσλαλ πνιιά ζηνηρεία Δπηπέδνπ 3 θαη πνιύπινθα παξάγσγα, ηα 

νπνία ήηαλ δύζθνια εθηηκήζηκα θαη νη αμία ηνπο ήηαλ επκεηάβιεηε. Δπίζεο, όιεο νη ηξάπεδεο 

ζπκκεηείραλ έληνλα ζηελ δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο, θαη εηδηθά ε Bear Stearns, ε Lehman 

Brothers θαη ε Northern Rock, θξαηνύζαλ πνιινύο από απηνύο ηνπο ηίηινπο, επηβαξύλνληαο ηνλ 

Ηζνινγηζκό ηνπο. Σν γεγνλόο απηό όκσο, απνηέιεζε θαζνξηζηηθό παξάγνληα ζηελ απνηπρία 

ηνπο, θαζώο απηά ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσλαλ ήηαλ κε ξεπζηνπνηήζηκα, νπόηε όηαλ νη αγνξέο 

ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαλ πάγσζαλ, δελ είραλ πξόζβαζε ζε ρξεκαηνδόηεζε. Δπνκέλσο, 
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παξνπζηάζηεθε έιιεηςε ξεπζηόηεηαο ζηελ δηαηξαπεδηθή θαη έηζη δελ κπνξνύζαλ λα θαιύςνπλ 

ην θελό πνπ πξνέθππηε από ηελ αζπκθσλία ιεθηόηεηαο κεηαμύ ησλ βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 

θαη ησλ καθξνπξόζεζκσλ επελδύζεσλ ηνπο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί παληθόο 

ζηελ αγνξά κε ηνπο θαηαζέηεο θαη ηνπο επελδπηέο λα απνζύξνπλ καδηθά ηα θεθάιαηα ηνπο από 

ηηο ηξάπεδεο. Καζνξηζηηθόο ήηαλ θαη ν ξόινο ησλ επνπηηθώλ αξρώλ θαη γεληθά ηνπ ξπζκηζηηθνύ 

πιαηζίνπ, θαζώο απέηπραλ ζηελ πξόιεςε, ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππεξβνιηθήο 

ζπγθέληξσζεο θηλδύλνπ  ζηηο ηξάπεδεο. Δπίζεο, αγλννύζαλ ή παξέβιεπαλ ην γεγνλόο όηη ε Bear 

Stears θαη ε Lehman Brothers εθάξκνδαλ ‘’δεκηνπξγηθή’’ ινγηζηηθή, παξαπιαλώληαο ηνπο 

ειεγθηέο γηα ηελ εηθόλα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπο θαη δηακόξθσλαλ κε 

θαηάιιειν ηξόπν ηα κνληέια θηλδύλσλ ώζηε λα εκθαλίδνπλ κηθξόηεξε έθζεζε θαη λα 

ρξεηάδνληαη ιηγόηεξα θεθάιαηα. 

Σελ επηζεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο Bear Stears θαη ηεο Lehman Brothers επλννύζαλ ηα 

ζπζηήκαηα αληακνηβήο ζηειερώλ γηα ηελ θεξδνθνξία, αιιά θαη ε αλεπάξθεηα ησλ κειώλ ηνπ 

Γ.. θαη ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή, νη νπνίνη επέηξεπαλ ή δελ αζρνινύληαλ ηδηαίηεξα κε ην 

ξηςνθίλδπλν πξνθίι πνπ αλαπηπζζόηαλ θαη ιάκβαλαλ ιάζνο απνθάζεηο ζε θξίζηκεο πεξηόδνπο. 

ζνλ αθνξά ηελ κε επέκβαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Lehman 

Brothers, ζπλέβε γηαηί ππήξρε πξόβιεκα εζηθνύ θηλδύλνπ ιόγσ ηεο δηάζσζεο ηεο Bear Stearns 

πξηλ από κεξηθνύο κήλεο. Δπνκέλσο, ε κε δηάζσζε ηεο ήηαλ ζέκα ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ 

πξνέθπςε ε απνηπρία ηεο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνλ Ηζιαλδηθώλ ηξαπεδώλ, νη ηξάπεδεο 

είραλ γίλεη ππεξβνιηθά κεγάιεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ΚΣ ηεο Ηζιαλδίαο. Δπίζεο, γηα ηελ 

δηάζσζε ηνπο απαηηνύληαλ μέλν ζπλάιιαγκα γηαηί ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ θαηαζέζεσλ θαη 

ησλ δαλείσλ ηνπο ήηαλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα. Ζ ζπλέπεηα απηνύ, ήηαλ λα εμαξηώληαη ππεξβνιηθά 

από ηηο μέλεο θαηαζέζεηο θαη λα είλαη εθηεζεηκέλεο ζε ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν θαη θαη’ 

επέθηαζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

 

 

 



52 
 

Κεθάιαην 5
ν
 : Ο ΡΟΛΟ ΚΑΗ ΣΑ ΛΑΘΖ ΣΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΗ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΑΠΟΣΤΥΗΔ 

Ζ πξόζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 αλέδεημε αδπλακίεο ηνπ ππάξρνληνο επνπηηθνύ 

θαη ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ θαη νδήγεζε ζε κηα ζπληνληζκέλε δξάζε ησλ δηεζλώλ θαη εζληθώλ 

επνπηηθώλ θαη ξπζκηζηηθώλ αξρώλ θαη θνξέσλ κε ζθνπό ηελ ζσξάθηζε ηνπ παγθόζκηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

5.1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΔΠΟΠΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ (ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ) 

Ζ Βαζηιεία ΗΗ ήηαλ έλα ζύλνιν θαλόλσλ πνπ θάιππηε ηηο θπξηόηεξεο πεγέο θηλδύλσλ ησλ 

ηξαπεδώλ αιιά απνδείρζεθε αλεπαξθήο γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

Αληθαλόηεηα ειέγρνπ ηνπ θηλδύλνπ κηαο αλεμάξηεηεο ηξαπεδηθήο απνηπρίαο: 

  Οη ιόγνη ύπαξμεο ηεο πξνιεπηηθήο ηξαπεδηθήο επνπηείαο είλαη ε πξνζηαζία ησλ 

θαηαζεηώλ ελάληηα ζηνλ θίλδπλν απνηπρίαο ηεο ηξάπεδαο ηνπο (κηθξό-πξνιεπηηθή επνπηεία), θαη 

ε πξνζηαζία ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο σο ζύλνιν από ηνπο θηλδύλνπο κηαο γεληθεπκέλεο 

θξίζεο (καθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία). Απνδείρζεθε ινηπόλ, όηη παξά ηελ απμαλόκελε ζεκαζία 

ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ, ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ επηθεληξώλεηαη πνιύ ζηελ καθξν-

πξνιεπηηθή πιεπξά.  

Αξρηθά, ε Μέζνδνο Δζσηεξηθώλ Αμηνινγήζεσλ (Internal Ratings-Based Approach) πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ζε όξνπο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, 

δελ εθηηκά πιήξσο ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν θαη αγλνεί ηνλ θίλδπλν ξεπζηόηεηαο, ν νπνίνο 

απνδείρζεθε θαζνξηζηηθόο ζηελ θξίζε. 

Έλα αθόκα ιάζνο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ ε απνηπρία αλαγλώξηζεο ηεο ελδνγέλεηαο ησλ 

ηξαπεδηθώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ. Απηνί νη θίλδπλνη πξνέξρνληαη από ηηο 

απνθάζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ πξαθηόξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ζύζηεκα. 

Απνηπρία ηνπ Μνληέινπ Var :  

Σα κνληέια εθηίκεζεο θηλδύλνπ VaR πεξηιακβάλνπλ κεξηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο αλ δελ 

αλαγλσξηζηνύλ, ζα νδεγήζνπλ ζε δηαζηξέβισζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ γηα ηνλ 
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θίλδπλν θαη επνκέλσο γηα ηα θεθάιαηα. Οη ππνζέζεηο  απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

όισλ ησλ ηζηνξηθώλ ηηκώλ, εθηηκήζεσλ θαη δεδνκέλσλ. Ήηαλ αθξηβώο ε έιιεηςε πξνζνρήο ζηηο 

ππνζέζεηο ησλ Var κνληέισλ θαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπο, ην γεγνλόο πνπ ζπλέβαιε ζηελ 

απνηπρία ησλ ηξαπεδώλ όπσο ε Bear Stearns θαη ε Lehman Brothers.
71

  Δπνκέλσο, ε πηνζέηεζε 

απηνύ ηνπ θξηηεξίνπ από ηνπο επόπηεο, ελζάξξπλε ηηο ηξάπεδεο λα επηθεληξσζνύλ ζε δνκηθά 

πνιύπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα (όπσο ηα εμαζθαιηζκέλα νκόινγα ρξένπο – CDOs), ηα 

νπνία αύμεζαλ ηνλ θίλδπλν θαηαθόξπθα. 

Φεηξαγώγεζε ησλ απαηηήζεσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (Ππιώλαο 1) :  

Πνιιέο από ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο απέηπραλ, όπσο ε Bear Stearns θαη ε Lehman Brothers, 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ‘’θελά’’ ζηνπο θαλνληζκνύο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη ηερληθέο ρεηξαγώγεζεο,  ησλ 

δεηθηώλ θεθαιαίσλ, όπσο ηα repo 105, γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο επηθίλδπλεο ζηξαηεγηθέο ηνπο. 

Έηζη, παξνπζίαδαλ θαιύηεξε εηθόλα από ηελ πξαγκαηηθή θαη δελ ρξεηαδόηαλ λα απμήζνπλ ηα 

απνζέκαηα θεθαιαίσλ. 

Υπνεθηίκεζε ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ δνκεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ  

Μεηαβίβαζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθηίκεζεο ησλ λέσλ πξντόλησλ ζηνπο Οίθνπο Αμηνιόγεζεο :  

Με ηελ απόδνζε ζηνπο νίθνπο αμηνιόγεζεο ηεο δπλαηόηεηαο ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο έδσζε ηεξάζηηα δύλακε ζε απηνύο θαη ελίζρπζε ηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ πνπ 

ηνπο ραξαθηεξίδεη. 

Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Βαζηιείαο ΙΙ εμαξηηόηαλ πνιύ από κηα ηζρπξή επνπηεία: 

Ζ Βαζηιεία ΗΗ έδσζε πνιύ ρώξν ζηηο ηξάπεδεο γηα λα απνθαζίζνπλ ζσζηά όζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ. Οπόηε πάληα ήηαλ έλα εξγαιείν γηα ηνπο ηξαπεδίηεο πνπ πξνζπαζνύζαλ 

λα ρεηξαγσγήζνπλ απηνύο ηνπο θαλόλεο. ε απηό ην ζεκείν ήηαλ απαξαίηεηε ε ύπαξμε ελόο 

ηζρπξνύ επνπηηθνύ κεραληζκνύ. ηηο ρώξεο όκσο όπσο νη ΖΠΑ, όπνπ ε επνπηεία ήηαλ ζπρλά 

ραιαξή, απηόο ήηαλ ν ιόγνο ηεο θαηαζηξνθήο ζηελ δαλεηαθή θξίζε. 

Αθαηαιιειόηεηα θαλνληζκώλ ζηελ θάιπςε θηλδύλνπ ηεο αγνξάο 

Απηό ίζρπε ηδηαίηεξα γηα ηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο είραλ κεγάιε έθζεζε ζε ηίηινπο 

ζπλδεδεκέλνπο κε ηελ αγνξά. Ζ Βαζηιεία ΗΗ ζπρλά επέηξεπε λα εθδίδνληαη νκόινγα σο κέξνο 
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ηεο ηηηινπνίεζεο θαη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ ΑΑΑ ηηηινπνηήζεηο. Ωζηόζν, πνιιά από απηά ηα 

νκόινγα πεξηείραλ ζηνηρεία πνπ ήηαλ βαζκνινγεκέλα σο ‘’ζθνππίδηα’’. Έηζη πνιιέο κεγάιεο 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο εθκεηαιιεύηεθαλ ηελ ρακειή θάιπςε θηλδύλνπ αγνξάο ππό ηε Βαζηιεία 

ΗΗ.
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Αληθαλόηεηα πξνζδνθίαο ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ 

  Ο ππεξβνιηθά κεγάινο αξηζκόο ηξαπεδώλ πνπ αληηκεηώπηζαλ δπζθνιίεο από ηνλ Ηνύιην 

ηνπ 2007, μεθάζαξα απνδεηθλύεη όηη ν ηξαπεδηθόο θίλδπλνο είρε ππνεθηηκεζεί πιήξσο από ηελ 

Βαζηιεία II θαη δελ πεξηειάκβαλε θαλέλα μεθάζαξν κέηξν ελαληίνλ ηνπ. Σν γεγνλόο όηη κόλν 

ιίγεο από απηέο θαηέξξεπζαλ ηειηθά, νθείιεηαη  κόλν ζηελ επέκβαζε ησλ θξαηώλ ηνπο γηα 

δηάζσζε. Οη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επόπηεο ηηο Βαζηιείαο δελ αλέκελαλ ηνλ ζπζηεκηθό 

θίλδπλν είλαη νη εμήο : 

 ηηο ζπζηεκηθέο θξίζεηο, ζηηο νπνίεο νη δηαηξαπεδηθή θαη νη αγνξέο ρξήκαηνο παύνπλ λα 

ιεηηνπξγνύλ, νη ηξάπεδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν από ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο δελ 

κπνξνύλ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ κέζσ βξαρπρξόληνπ δαλεηζκνύ, όπσο ζε θαλνληθέο 

ζπλζήθεο. 

 Οη ζπζηεκηθή θξίζε εμ νξηζκνύ είλαη ζπάλην θαηλόκελν, θαη ηα ζηαηηζηηθά κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ δεδνκέλα από θαλνληθέο πεξηόδνπο είλαη αθαηάιιεια. 

 Δπίζεο, ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επόπηεο κεξηθέο θνξέο έρνπλ εθαξκνγή ζηηο 

θαλνληθέο πεξηόδνπο, αιιά όρη ζηα αθξαία γεγνλόηα. 

Αληθαλόηεηα Γηαρείξηζεο ησλ Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηλνηνκηώλ 

Ζ ρξήζε ηεο ηηηινπνίεζεο ρσξίο λα ζπλνδεύεηαη από ηελ ζσζηή δηαρείξηζε εθ κέξνπο ησλ 

ηξαπεδώλ νδήγεζε ζε κεγάιε θαηαζηξνθή. Ζ ηηηινπνίεζε ηνπ ρξένπο κηαο ηξάπεδαο επηηξέπεη 

λα απμήζεη ην ζπλνιηθό ρξένο ηεο νηθνλνκίαο βαζηδόκελε ζε πνιύ ιηγόηεξα θεθάιαηα. Από κηα 

άπνςε ε πξόζθαηε θξίζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην γεγνλόο όηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθνί ‘’κεραληθνί’’ 

πιεξσλόηαλ κε βάζε ησλ όγθν ησλ ηίηισλ πνπ παξήγαγαλ, ρσξίο λα ππνινγίδνπλ ηνπο 

θηλδύλνπο πνπ δεκηνπξγνύζαλ ζε όιν ην ζύζηεκα. Ζ θαηαζηξνθή επνκέλσο, ήηαλ αλακελόκελε 

αλ ζθεθηνύκε ηελ δηαζύλδεζε ησλ κεξώλ ηνπο ζπζηήκαηνο. Παξ’ όια απηά ν δηαζέζηκνο 

κεραληζκόο γηα ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηλνηνκηώλ ήηαλ 
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ηειείσο αλαπνηειεζκαηηθόο, γηαηί επέηξεςε ζηηο ηξάπεδεο λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο λέεο 

ηερληθέο πνπ αθνξνύζαλ δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
73

 

 

Πξνθπθιηθέο Τάζεηο 

Ζ θξίζε ελππόζεθσλ δαλείσλ είλαη έλα ηέιεην παξάδεηγκα ηεο πξνθπθιηθόηεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπζηεκάησλ, δειαδή, ηεο ηάζεο ηνπο λα εληζρύνπλ ηηο πξαγκαηηθέο 

αλαηαξαρέο ζηελ νηθνλνκία. Ζ Βαζηιεία ΗΗ θαηεγνξείηαη ζπρλά πσο είλαη πξνθπθιηθή, θαζώο νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο είλαη θπθιηθέο, θαη επνκέλσο έρνλ ηε ηάζε λα εληζρύνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο. ε πεξηόδνπο ύθεζεο, ν αξηζκόο ησλ δαλεηνιεπηώλ πνπ αδπλαηνύλ 

λα πιεξώζνπλ ηα ρξέε ηνπο απμάλεηαη, ηα θέξδε κεηώλνληαη θαη νη ηξάπεδεο απμάλνπλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπο γηα δεκίεο, έηζη ώζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ απμαλόκελν αξηζκό ρξεσθνπηώλ. 

Δάλ ηα θέξδε δελ αξθνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαλεηαθώλ δεκηώλ, ηα Ίδηα Κεθάιαηα αξρίδνπλ λα 

κεηώλνληαη. Αθνύ ε Βαζηιεία ΗΗ απαηηεί κεγαιύηεξε επαηζζεζία ζηνλ θίλδπλν ησλ ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ, ε θπθιηθόηεηα είλαη απνηέιεζκα θαη ησλ δύν αιιαγώλ ζηα επίπεδα 

θεθαιαίσλ θαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηνλ θίλδπλν (ιόγσ ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ πειαηώλ από ηηο πςειόηεξεο ζηηο ρακειόηεξεο βαζκίδεο αμηνιόγεζεο).
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ύκθσλα κε ηνπο, Goodhart θαη Persaud (2008), ην βαζηθό πξόβιεκα δελ είλαη ε δνκή ηεο 

επνπηείαο, είηε εζληθή είηε δηεζλήο, αιιά ε έιιεηςε αληηθπθιηθώλ κεραληζκώλ θαη νξγάλσλ 

ειέγρνπ. Οη ειεγθηηθνί θνξείο είραλ πξνβιέςεη ηνλ θίλδπλν αιιά δελ δηέζεηαλ ηα κέζα γηα λα 

ηνλ αληηκεησπίζνπλ. Οη θαλόλεο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα δελ πεξηνξίδνπλ 

ηηο πηζησηηθέο ‘’εθξήμεηο’’ θαη ην κόλν απνηέιεζκα ηνπο είλαη λα εληείλνπλ πεξηζζόηεξν ηα 

πξνβιήκαηα. 

Απνηπρία επνπηείαο από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) (Ππιώλαο 2) 

Ζ Βαζηιεία ΗΗ απαηηεί από ηνπο επόπηεο λα ειέγρνπλ θαη λα εθηηκνύλ ηηο εζσηεξηθέο 

εθηηκήζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, αιιά θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα 

αμηνινγνύλ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο θεθαιαηαθνύο δείθηεο ηνπ πιαηζίνπ. πγθεθξηκέλα, 

ην πξόγξακκα Δλνπνηεκέλσλ Δπνπηεπόκελσλ Φνξέσλ  (Consolidated Supervised Entities – 

CSE) δεηνύζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ππνβάιινληαη ζε ηαθηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ 
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ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη έδσζε ζηελ SEC ηελ εμνπζία λα απαηηεί από έλα 

ζπκκεηέρνληα λα έρεη δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 10%. Ωζηόζν, παξά ηελ 

επίγλσζε πνιιώλ ειιείςεσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνιιά πεξηζηαηηθά 

απνδεηθλύνπλ ηελ απνηπρία ηνπ SEC λα επηβάιιεη ελ απαηηνύκελε ζπκκόξθσζε. Σν πξώην 

ιάζνο ηεο SEC, ινηπόλ, ήηαλ όηη παξαζύξζεθε από ηελ επηηπρία ηεο αγνξάο θαη ην δεύηεξν, όηη 

δελ δηέζεηε επαξθέο πξνζσπηθό ζην CSE, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ απνδνηηθή παξαθνινύζεζε 

ησλ ζπκκεηερόλησλ. ε πεξηπηώζεηο όπσο ηεο Bear Stearns ε SEC δελ είρε επηζήκσο απνδερζεί 

ην κνληέιν Var ηεο ελώ γλώξηδε όηη ήηαλ αλεπαξθέο θαη νδεγνύζε ζε αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ. 

Αθόκα θαη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δελ έιαβε κέηξα γηα λα πξνιάβεη ηελ απνηπρία ηεο 

Lehman.
75

 

5.2 Απνηπρία ησλ Διεγθηηθώλ Φνξέσλ 

Αλ ζθεθηεί θαλείο ηα αίηηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, είλαη εύθνιν λα εληνπηζηνύλ νη 

αληίζηνηρεο απνηπρίεο ησλ ξπζκηζηηθώλ θνξέσλ ζε θάζε έλα από απηά. Ζ πξαθηηθή ηεο πώιεζεο 

ελππόζεθσλ δαλείσλ ζε αγνξαζηέο θαηνηθηώλ ρακειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ή επαξθέο 

εηζόδεκα, γηα παξάδεηγκα, αληαλαθινύζε ηελ έιιεηςε πξνζηαζίαο θαηαλαισηώλ θαη επνπηείαο 

εηαηξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη επόπηεο ζα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ εληνπηζκό ησλ 

αδπλακηώλ ζηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ ζηηο κεγάιεο ηξάπεδεο αλ αζθνύζαλ απζηεξόηεξε 

πξνιεπηηθή επνπηεία. 

Παξνκνίσο, ε έιιεηςε επνπηείαο ησλ κε ηξαπεδηθώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ νξγαληζκώλ, 

όπσο νη επελδπηηθέο εηαηξίεο, ηα ηδησηηθά κεηνρηθά θεθάιαηα, θαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα 

θηλδύλνπ, αλέδεημαλ έλα πξόβιεκα αλεπάξθεηαο επνπηείαο – από ηελ άπνςε όηη θαλέλαο 

ειεγθηηθόο θνξέαο δελ είρε απόιπηε επζύλε γηα ηελ επνπηεία απηώλ ησλ ηδξπκάησλ. 

Σαπηόρξνλα, ν έιεγρνο ησλ πνιύ-ιεηηνπξγηθώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αγνξώλ αλέδεημε έλα 

πξόβιεκα επηθαιππηόκελσλ ειέγρσλ – από ηελ άπνςε όηη απηά ηα ηδξύκαηα ήηαλ ππνθείκελα 

ζε επνπηεία από πνιιαπινύο θνξείο, θαλέλαο από ηνπο νπνίνπο δελ ζπληόληδε ηηο επνπηηθέο 

πξνζπάζεηεο κε ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο. Ζ απνηπρία ησλ νίθσλ αμηνιόγεζεο ζηελ παξνρή 

ζσζηώλ θαη έγθαηξσλ αμηνινγήζεσλ αληαλαθινύζε ηα πξνβιήκαηα ησλ ππεύζπλσλ ξπζκηζηώλ 

ησλ αγνξώλ θαη ηνλ θίλδπλν ηεο εμάξηεζεο από ηελ απηό-ξύζκηζε ηνπ ηνκέα θαη ηελ πεηζαξρία 

ηεο αγνξάο γηα λα πεηύρεη ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ. Σέινο, ε εμάπισζε ηεο 
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ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο από ηηο ΖΠΑ ζηελ Δπξώπε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ 

απνθάιπςε αδπλακίεο ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ εζληθώλ ξπζκηζηώλ λα κνηξάζνπλ πιεξνθνξίεο ζε 

ζσζηό ρξόλν, λα ζπλεξγαζηνύλ ζηελ επνπηεία ησλ δηεζλώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εηαηξηώλ θαη 

λα ζπληνλίζνπλ ηηο ξπζκηζηηθέο αληηδξάζεηο. Ζ θξίζε επίζεο αλέδεημε ηελ απώιεηα ηεο 

εκπηζηνζύλεο ησλ ξπζκηζηώλ ζην ζέκα ηεο επνπηεία ησλ δηεζλώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ηδξπκάησλ από ηεο επνπηεία ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο. 

Δπνκέλσο, απαηηείηαη ε αλαγλώξηζε ηεο απνηπρίαο ζηελ πξόιεςε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ε αλάγθε λα επηηύρνπλ απνηειεζκαηηθόηεξεο επνπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, ώζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο κεηαβνιέο ζην πιαίζην, ζηνπο κεραληζκνύο θαη 

ζηνπο θνξείο επνπηείαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηδξπκάησλ.
76

 

 

Πίλαθαο 1: Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε σο απνηπρία επνπηείαο 

 

Παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

Δίδνο επνπηηθήο Απνηπρίαο 

Δπηζεηηθόο Γαλεηζκόο Έιιεηςε ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο θαηαλαισηώλ 

Αθειείο επελδπηέο θαη δαλεηνιήπηεο Έιιεηςε ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο θαηαλαισηώλ 

Αδπλακίεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Απνηπρία πξνιεπηηθήο επνπηείαο 

Απνηπρία νίθσλ αμηνιόγεζεο θαη άιισλ 

ππεύζπλσλ ηεο αγνξάο 

Απνηπρία απηό-ξύζκηζεο 

Με επνπηεπκέλα ηδξύκαηα θαη όξγαλα Αλεπάξθεηα επνπηείαο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξαγνξέο Δπηθάιπςε θαη αληαγσληζηηθή επνπηεία θαη 

αλεπαξθήο επνπηεία 

Αληίδξαζε ζηελ θξίζε Απνπζία Αγνξάο 

Γηαζπλνξηαθή κεηάδνζε Έιιεηςε δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο θαη ακθηβνιίεο 

πνπ αθνξνύλ ηελ επνπηεία από ηηο ρώξεο 

πξνέιεπζεο 

 

Πεγή : Υξηζηνθόξνπ Βαζηιηθή, (2011) 
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Κεθάιαην 6
ν
 : ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΖΝ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΚΡΗΖ 

 

6.1 Βαζηιεία ΗΗΗ 

Ζ  πξόζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008  απέδεημε πσο ε ηξαπεδηθή είλαη πην εύζξαπζηε 

από ην αλακελόκελν. 
77

ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα αληαπνθξηζεί ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Σξαπεδηθή Δπνπηεία (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) παξνπζίαζε ηνλ 

Ηνύιην ηνπ 2009 ην αλαζεσξεκέλν πιαίζην θαλόλσλ θαη νδεγηώλ γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα 

ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ. Σν λέν απηό πιαίζην απνηειεί βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ θαη όρη κηα λέα ζπκθσλία. Οη βειηηώζεηο απηέο θηλνύληαη πξνιεπηηθά ζην 

κηθξννηθνλνκηθό θαη ζην καθξννηθνλνκηθό επίπεδν (micro & macro prudential). Με άιια ιόγηα 

ζηνρεύνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θάζε ηξάπεδαο μερσξηζηά, ώζηε λα κπνξνύλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζε πεξηόδνπο αξλεηηθώλ εμειίμεσλ θαη ηνλ 

ζπζηεκηθό θίλδπλν. Τπάξρεη αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ησλ 2 επηπέδσλ, θαζώο ε ελδπλάκσζε ηεο 

θάζε ηξάπεδαο μερσξηζηά ηειηθά νδεγεί ζε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ εθδήισζεο ζπζηεκηθήο θξίζεο.  

Σα θύξηα ζηνηρεία ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ζα ηεζνύλ ζε εθαξκνγή ζην ηέινο ηνπ 

2019. Ζ απόθαζε γηα ηελ ζηαδηαθή ελζσκάησζε ησλ αιιαγώλ (smooth process) νθείιεηαη 

ζηνπο θόβνπο πνπ ππάξρνπλ γηα ηπρόλ επηπηώζεηο ηόζν ζηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα όζν θαη ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ελζσκάησζε ησλ αιιαγώλ απαηηεζεί άκεζα. 

πγθεθξηκέλα, κε ηηο πξνζαξκνγέο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, ζύκθσλα κε ηνπο Υξηζηόπνπιν θαη 

Νηόθα (2012) : 

i. Απμάλνληαη ηα επίπεδα ζπλέπεηαο θαη δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε : 

 Σα θπξηόηεξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ πιένλ ηα θεθάιαηα Δπηπέδνπ 1 (Tier 1) ζα 

είλαη θνηλέο κεηνρέο θαη παξαθξαηεζέληα θέξδε. πλνιηθά ηα ίδηα θεθάιαηα 

ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: βαζηθά θεθάιαηα, θύξηα θαη πξόζζεηα 

θεθάιαηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα. 
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 Θα ππάξμεη ελαξκόληζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ θεθαιαίσλ Δπηπέδνπ 2 (Tier 2) (πνπ 

απνηειείηαη θπξίσο από απνζεκαηηθά, γεληθέο πξνβιέςεηο, πβξηδηθά θεθάιαηα, 

απαηηήζεηο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θηι). 

 Καηαξγνύληαη ηα θεθάιαηα Δπηπέδνπ 3 (Tier 3) (κεγαιύηεξν εύξνο απαηηήζεσλ 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, loan loss reserves θηι). 

Έηζη ε ηειηθή πξνηεηλόκελε δνκή ησλ εληζρπκέλσλ ξπζκηζηηθώλ θεθαιαίσλ σο πνζνζηό 

επί ηνηο εθαηό ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνύ πνπ πξνβιέπεη ε ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζπγθξίλεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο Βαζηιείαο 

ΗΗ.
78

 

Πίλαθαο 2 : Γνκή Κεθαιαηαθώλ Απαηηήζεσλ θαη Μαθξνπξνιεπηηθώλ Κεθαιαίσλ ζύκθσλα κε 

ηελ Βαζηιεία ΗΗΗ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΔ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗΗ 

Κνηλέο Μεηνρέο :     

Διάρηζηα θεθάιαηα 2% 4,50% 

ηαζεξνπνηεηηθά 

Κεθάιαηα 0% 2,50% 

πλνιηθά Απαηηνύκελα 0% 7% 

      

Κεθάιαηα Tier 1 :     

Διάρηζηα θεθάιαηα 4% 6% 

πλνιηθά Απαηηνύκελα   8,50% 

      

πλνιηθά Κεθάιαηα :     

Διάρηζηα θεθάιαηα 8% 8% 

πλνιηθά Απαηηνύκελα   10,50% 

      

ΠΡΟΘΔΣΑ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΖΣΗΚΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ     

Αληηθπθιηθά 

ηαζεξνπνηεηηθά 

Κεθάιαηα (εύξνο) 0% 0%-2,5% 
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ii. Δλδπλακώλεηαη ην πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο από πιεπξάο θάιπςεο θηλδύλσλ 

: 

 Απμάλνληαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζηα πηζησηηθά αλνίγκαηα 

αληηζπκβαιιόκελσλ πνπ πξνέξρνληαη από παξάγσγα πξντόληα ηνπ πηζησηηθνύ 

ηδξύκαηνο, ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (Repo) θηι. 

 Γηεπξύλνληαη ηα ειάρηζηα όξηα θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα 

αλσηέξσ αλνίγκαηα. 

 Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζπκβνιαίσλ OTC (παξάγσγα 

πξντόληα ησλ νπνίσλ νη αγνξνπσιεζίεο γίλνληαη εθηόο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ) 

ζηνπο θύξηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο (πηζαλόηαηα ζε νξγαληζκνύο εθθαζάξηζεο 

ζπλαιιαγώλ). 

 Παξέρνληαη θίλεηξα γηα πην ζθηθηή δηαρείξηζε θηλδύλσλ αλάινγα κε ηα 

πηζησηηθά αλνίγκαηα αληηζπκβαιιόκελσλ.
79

 Απηό ζα απνηξέςεη ηε κείσζε ησλ 

θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα αζηαζώλ πεξηόδσλ ζηελ αγνξά θαη 

ζα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθπθιηθέο ηάζεηο.
80

 

iii. Δηζάγεηαη απινπνηεκέλνο δείθηεο θεθαιαηαθήο εμάξηεζεο, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ πθηζηακέλνπ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. ηόρνο ηνπ λένπ απηνύ 

δείθηε ζα είλαη :  

 Να ζέζεη ειάρηζηα όξηα κόριεπζεο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα. Ο δείθηεο κόριεπζεο 

έρεη σο ζηόρν λα κεησζεί ν δαλεηζκόο ησλ ηξαπεδώλ νη νπνίεο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο αληηκεηώπηζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ιόγσ ηνπ ππεξδαλεηζκνύ ηνπο. 

Τπνινγίδεηαη σο ε ζρέζε ησλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζύλνιν ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγαζηώλ εθηόο Ηζνινγηζκνύ θαη 

ησλ εξγαζηώλ επί παξαγώγσλ πξντόλησλ), ε νπνία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 

3%. 

 Να εηζάγεη πξόζζεηεο δηθιείδεο αζθαιείαο έλαληη πηζαλώλ αζηνρηώλ, 

πξνεξρόκελσλ από ππνδείγκαηα κέηξεζεο θηλδύλνπ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ 

απιώλ (ζπκπιεξσκαηηθώλ) κεζόδσλ κέηξεζεο, πνπ ζα ππνινγίδνπλ ζπλνιηθέο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο (θαη όρη θαηά ραξηνθπιάθην). 
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iv. Δηζάγεηαη ζεηξά κέηξσλ ελίζρπζεο ησλ απνζεκάησλ θεθαιαίσλ γηα αληηκεηώπηζε 

κειινληηθώλ δπζκελώλ ζπλζεθώλ θαη ηεο πξνθπθιηθόηεηαο πνπ ηηο εληζρύεη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εηζάγνληαη κέηξα κε ζθνπό : 

 Σνλ πεξηνξηζκό ππέξκεηξσλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθώλ 

απαηηήζεσλ. 

 Σνλ ππνινγηζκό πξνβιέςεσλ πνπ ζα βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ πξνβνιή ζην 

κέιινλ. 

 Σελ καθξνπξόζεζκε πξνζηαζία ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζε πεξηόδνπο 

ππέξκεηξεο πηζησηηθήο έθηαζεο. 

 Σε ρξήζε δεδνκέλσλ καθξνπξόζεζκνπ νξίδνληα γηα ηνλ ππνινγηζκό 

πηζαλνηήησλ αζέηεζεο. 

 Σελ ππνρξεσηηθή ρξήζε ησλ εθηηκήζεσλ LGD ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο ύθεζεο 

(down turn LGD). 

 Σε βειηίσζε ηεο βαζκνλόκεζεο (calibration) ησλ ππνδεηγκάησλ κέηξεζεο 

θηλδύλσλ πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο εθηηκώκελεο δεκίεο ζε θεθαιαηαθή απαίηεζε. 

 Σε δηελέξγεηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, όπνπ ζα 

πξνβιέπεηαη ε πεξαηηέξσ άκβιπλζε ησλ πηζησηηθώλ αζθαιίζηξσλ θηλδύλνπ ζηα 

ζελάξηα πνπ αθνξνύλ πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο ύθεζεο. 

 Σελ αιιαγή ηνπ ινγηζηηθνύ ρεηξηζκνύ ηεο αλακελόκελεο δεκίαο. 

v. Δηζάγεηαη λέν πξόηππν ειάρηζηεο ξεπζηόηεηαο, ζε παγθόζκην επίπεδν, γηα πηζησηηθά 

ηδξύκαηα κε δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο, όπνπ πεξηιακβάλεηαη Γείθηεο Κάιπςεο 

Ρεπζηόηεηαο 30 εκεξώλ ( Liquidity Coverage Ratio). Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη όηη πιένλ 

ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα ζα πξέπεη λα δηαηεξνύλ ηθαλό απόζεκα από ‘’πςειήο πνηόηεηαο’’ 

ξεπζηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ώζηε λα κπνξνύλ λα θαιύπηνπλ θαζαξέο εθξνέο 

θεθαιαίσλ γηα δηάζηεκα 30 εκεξώλ ζε ζελάξηα αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ. 

vi. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε (επέθηαζε), νη ηξάπεδεο 

είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξαθξαηνύλ πςειόηεξν απνζεκαηηθό απ’ όηη πξνβιέπεηαη 

ζπλήζσο, ώζηε λα θαιύπηνπλ ή λα εληζρύνπλ ην Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζε 
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πεξηόδνπο ύθεζεο ή θξίζεο. Γειαδή νπζηαζηηθά ε Βαζηιεία ΗΗΗ είλαη όηη θαη ε Βαζηιεία 

ΗΗ καδί κε έλα πξνζηαηεπηηθό ‘’καμηιάξη’’ γηα ηηο πεξηπηώζεηο θξίζεσλ.
81

 

Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ επίζεο ζηνρεύεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο Δπνπηείαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

αλαδόκεζε θαη αλαλέσζε ηεο θύζεο ηεο Δπνπηείαο ζην ζύζηεκα. Έηζη, γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ 

εληζρπκέλσλ λνκηθώλ εμνπζηώλ θαη ηελ εληνιή εληνπηζκνύ ησλ θηλδύλσλ ζηηο ΖΠΑ, ηελ ΔΔ θαη 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηδξύζεθαλ λένη θνξείο πνπ ζα αλαιπζνύλ ζην επόκελν κέξνο ηνπ 

θεθαιαίνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε Βαζηιεία ΗΗΗ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ βειηίσζε πνιιώλ πιεπξώλ ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο αθόκα θαη αλ νη ηθαλόηεηεο ηεο λα επλνήζνπλ ηελ πξνιεπηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ είλαη αθόκα ακθηζβεηήζηκεο. Τπάξρεη αθόκα ε αλάγθε γηα πξνζνρή ζε 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ρεηξαγώγεζε ησλ ινγαξηαζκώλ, ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, 

ηνλ ξόιν ησλ νίθσλ αμηνιόγεζεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα παξαθνινύζεζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. Μέηξα θαη πνιηηηθέο πνπ κπνξνύλ λα πηνζεηεζνύλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλνπλ ζπρλή επνπηεία θαη ξύζκηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ 

ζπζηήκαηνο, εμέηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζθηώδνπο ηξαπεδηθήο θαη ελίζρπζε ησλ κέηξσλ 

κε ζηόρν ηελ ζπκκόξθσζε θαη όρη ηελ εμάξηεζε από ηηο βαζκνινγίεο ησλ νίθσλ αμηνιόγεζεο.
82

 

6.2 Νέεο πνιηηηθέο γηα ηνπο Δπνπηηθνύο Φνξείο 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 επηβάιιεη ηελ ζέζπηζε πην απζηεξώλ θαλνληζκώλ θαη 

ξπζκίζεσλ θαη αθνξνύλ όινπο ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθό ηνκέα.  

6.2.1 Νέεο πνιηηηθέο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Σν ζεζκηθό πιαίζην ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηνρεύνληαο ζηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη από 2 κέξε. Σν πξώην κέξνο ζηνρεύεη ζηελ 

πξόιεςε ησλ θξίζεσλ θαη ην δεύηεξν ζηε δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ θξίζεσλ. ην Γξάθεκα 11  

παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο γηα θάζε κέξνο ηνπ πιαηζίνπ.
83
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Γξάθεκα 11 : Μέηξα πξόιεςεο, δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ θξίζεσλ 

Πεγή : www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.el.html 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ίδξύζεθε ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 έλαο αλεμάξηεηνο θνξέαο 

ρσξίο λνκηθό ραξαθηήξα, ν νπνίνο αθνξά όια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα. Απηόο ν θνξέαο 

είλαη ην Δπξσπατθό πκβνύιην πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ (European Systemic Risk Board – 

ESRB)  θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο
84

 : 

 Σνλ πξνζδηνξηζκό, ηελ πξόζβαζε, ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ 

ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό, ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ εθηίκεζε ελδερόκελσλ 

απεηιώλ θαη θηλδύλσλ γηα ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξόηεηα ζηελ ΔΔ πνπ πξνέξρνληαη 

από ηηο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σνλ πξνζδηνξηζκό θαη νξηζκό ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ θηλδύλσλ. 
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Πξόιεςε Κξίζεσλ Γηαρείξηζε θαη Δπίιπζε Κξίζεσλ 

Πξνιεπηηθή   

επνπηεία 

 

Αμηνιόγεζε 

ρξεκαηνπη-

ζησηηθήο        

ζηαζεξόηεηαο 

Μέηξα πνπ 

ιακβάλνπλ νη 

δεκόζηεο αξρέο ζε 

θαηαζηάζεηο 

θξίζεσλ 

Μεζνδηθόο 

Υεηξηζκόο ηξαπεδώλ 

κε πξνβιήκαηα 

θεξεγγπόηεηαο θαη 

πξνζηαζία πηζησηώλ 

Καλνληζκνί 

πξνιεπηηθήο     

επνπηείαο 

 

Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 

Τπνπξγεία 

Οηθνλνκηθώλ 

Δζληθέο 

Δπνπηηθέο 

αξρέο, 

ζπλεξγαζία 

κέζσ ησλ 

επηηξνπώλ 

Lamfalussy θαη 

ησλ ζσκάησλ 

επνπηηθώλ 

αξρώλ 

ΟΓΔ/ΟΥ, 

ΔΚΣ, 

ΔζλΚΣ θαη 

εζληθέο 

επνπηηθέο 

αξρέο 

 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εζεινύζηα 

ζπλεξγαζία ζε επίπεδν ΔΔ (κλεκόληα 

ζπλελλόεζεο), εζληθέο αξρέο θαη 

κλεκόληα ζπλελλόεζεο 

http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.el.html
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 Σελ έθδνζε πξνεηδνπνηήζεσλ πξνο απηνύο πνπ εθαξκόδνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

επνπηηθέο αξρέο, ζε πεξηπηώζεηο πνπ νη θίλδπλνη είλαη ζνβαξνί. 

 Σελ παξνρή ζπκβνπιώλ θαη ζπζηάζεσλ όηαλ απαηηείηαη ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαη ηηο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θηλδύλσλ. 

 Σελ δηελέξγεηα ππνρξεσηηθήο παξαθνινύζεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ θαη 

ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί (follow – up). 

 Σελ ζπλεξγαζία κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν 

(IMF). 

        Σαπηόρξνλα, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ππνζηεξίδεη ην ESRB παξέρνληαο ηνπ 

αλαιπηηθέο, ζηαηηζηηθέο, ινγηζηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ππεξεζίεο.  Δπίζεο, ην Δπξσπατθό 

πκβνύιην ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο Larosière ηεο 14εο Μαΐνπ 2008 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ην Δπξσπατθό ύζηεκα Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο 

(European System of Financial Supervision – ESFS). Σν  Δπξσπατθό ύζηεκα 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο είλαη ην πιαίζην ρξεκαηνηθνλνκηθήο επνπηείαο ζηελ Δ.Δ. θαη 

ιεηηνπξγεί από ην 2011. Σν ζύζηεκα απνηειείηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Δπνπηείαο, ην 

Δπξσπατθό πκβνύιην πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ, ηελ Κνηλνπξαθηηθή Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ 

Φνξέσλ Δπνπηείαο (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) θαη ηνπο δηεζλνύο 

θνξείο επνπηείαο ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ. 

        ε απηό ην πιαίζην, ε Δπηηξνπή θαη ηα ππόινηπα ζπκκεηέρνληα κέξε έιαβαλ ηηο 

αξκόδνπζεο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηόρν
85

 : 

 Σελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο επνπηείαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθώλ επνπηηθώλ 

αξρώλ κέζσ κηαο λέαο δηαδηθαζίαο πνπ βνεζά ζηελ ύπαξμε πην ηζρπξώλ θαη ζπλεπώλ 

θαζεζηώησλ ζηα θξάηε – κέιε. 

 Σελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ησλ δηαζπλνξηαθώλ νκάδσλ, κε ηελ δεκηνπξγία 

δηαζπλνξηαθώλ θνιιεγίσλ γηα όιεο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξίεο.  

 Σελ δεκηνπξγία ελόο λένπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ γηα όια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Δληαία Αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνύλ νη νπνηεζδήπνηε 

δηαθνξέο ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο. 
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            Καηά ηελ πεξίνδν 2011-2012 ην ESFS έιαβε ηελ κνξθή κηαο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Υξεκαηνπηζησηηθώλ Τπεξεζηώλ (European Financial Services Authority), ε νπνία  θξίζεθε πσο 

κπνξεί λα αλαιάβεη θαιύηεξε επνπηηθή δξάζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα.   

Δθηόο από ηα παξαπάλσ, όιεο νη επνπηηθέο αξρέο (CEBS, CEIOPS θαη CESR) 

κεηαηξάπεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Δπνπηείαο (European Supervisory Authorities 

– ESAs), ε νπνία έρεη ηηο παξαθάησ επζύλεο
86

 : 

 Σελ δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο από ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο ελόο εληαίνπ ζπλόινπ 

λόκσλ θαη ζπλεπώλ επνπηηθώλ πξαθηηθώλ, κέζσ : 

o Σεο αλάπηπμεο δεζκεπηηθώλ ελαξκνληζκέλσλ ηερληθώλ πξνηύπσλ  

o Σνπ ζρεδηαζκνύ κε δεζκεπηηθώλ πξνηύπσλ, ζπκβνπιώλ θαη γξακκώλ 

θαηεύζπλζεο, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη από ηηο επνπηηθέο αξρέο ηνπ θάζε θξάηνπο. 

 Σελ δηαζθάιηζε κηαο από θνηλήο θνπιηνύξαο ζηελ επνπηεία 

 Σελ ζπιινγή πιεξνθόξεζεο ζε καθξνπξόζεζκν νξίδνληα. 

 

6.2.2 Νέεο πνιηηηθέο ζηηο ΖΠΑ 

Οη  Ζ.Π.Α. δηαζέηνπλ έλα θνηλό λόκηζκα κε κία εληαία λνκηζκαηηθή πεξηνρή, θαζώο θαη έλα 

πνιύπινθν ξπζκηζηηθό ζύζηεκα, ην νπνίν πξνέξρεηαη από ηνπο νκνζπνλδηαθνύο λόκνπο 

(λνκηζκαηηθνύο λόκνπο πνπ επηβάιεη ην Κνγθξέζν), πνιηηεηαθνύο λόκνπο (λόκνη πνπ 

επηβάιινληαη από ηηο λνκνζεηηθέο αξρέο θάζε πνιηηείαο θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο), λνκνζεζία από ηηο αξρέο (FED θαη SEC) θαζώο θαη απηνξξύζκηζε, 

όπσο γηα παξάδεηγκα από ην SRO
87

. 

Οη ηξάπεδεο ησλ Ζ.Π.Α. εθαξκόδνπλ ηνπο νκνζπνλδηαθνύο λόκνπο αιιά θαη ηνπο 

λόκνπο ησλ πνιηηεηώλ, κε πνιιέο επνπηηθέο αξρέο ζε νκνζπνλδηαθό επίπεδν. Οη επελδπηηθέο 

εηαηξίεο  θαη  νη εηαηξίεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ξπζκίδνληαη ειέγρνληαη ζε νκνζπνλδηαθό 

επίπεδν κόλν από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC), ζύκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

Investment Advisers Act ην 1940, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο από λόκνπο ησλ πνιηηεηώλ, από ηελ 

εθαξκνγή ηεο McCarran-Ferguson Act ην 1945, ελώ ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ειέγρνληαη από 
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νκνζπνλδηαθνύο λόκνπο από ηελ εθαξκνγή ηεο ERISA (Employee Retirement Income Security 

Act) ην 1974. 
88

 

Παξ’ όια απηά , ε πξόζθαηε θξίζε απνθάιπςε ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ επνπηηθνύ πιαηζίνπ 

θαη ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηηο εξγαζίεο ηνπ.  Γη’ απηό ην ιόγν ιήθζεθαλ θάπνηα 

κέηξα γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ, ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ
89

 : 

 Σελ δεκηνπξγία κηαο αξρήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλαληνύλ νη ηξάπεδεο. 

 Σελ δεκηνπξγία ελόο γξαθείνπ πνπ ζα παξέρεη ρξεκαηνπηζησηηθή πξνζηαζία ζηνπο 

θαηαλαισηέο (Consumer Financial Protection Bureau – CFPB) θαη ηελ δεκηνπξγία ελόο 

ζπκβνπιίνπ επηηήξεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ (Financial Services 

Oversight Council - FSOC). 

 Σελ επηδίσμε κεγαιύηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο SEC (Securities and Exchange 

Commission) θαη ηνπ CFTC (Commodities and Futures Trading Commission).
90

 

 

6.2.3 Νέεο πνιηηηθέο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην από ην 1997 έσο ην 2010, ραξαθηεξηδόηαλ από κηα ελνπνηεκέλε 

επνπηεία, θαζώο ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο δελ αζρνινύληαλ πιένλ κε ηελ επνπηεία θαη 

δεκηνπξγήζεθε κηα λέα επνπηηθή αξρή, ε Αξρή Υξεκαηνπηζησηηθώλ Τπεξεζηώλ ( Financial 

Services Authority – FSA), ε νπνία δηνηθείηαη από ηελ Financial Services and Markets Act ηνπ 

2000.  

Ωζηόζν, κεηά ηελ απνηπρία ηεο Northern Rock, ακθηβνιίεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ 

απνδνηηθόηεηα απηνύ ηνπ θνξέα. Έηζη ζεζπίζηεθε ε λέα Banking Act ηνπ 2009 θαη 

εθαξκόζηεθε έλα εηδηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο (SRR) ησλ ηξαπεδώλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα, ην νπνίν απμάλεη ηελ ζεκαληηθόηεηα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Αγγιίαο. ύκθσλα κε ην λέν θαζεζηώο, δεκηνπξγήζεθε κηα λέα Financial Policy Committee ζην 

πιαίζην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη κηα λέα Prudential Regulatory Authority , ε νπνία είλαη 

ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο. Απηνί νη δύν λένη θνξείο έρνπλ θνηλό πξόεδξν. 
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Δθηόο από απηά, ηδξύζεθε κηαο λέα Αξρή Πξνζηαζίαο Καηαλαισηώλ θαη Αγνξώλ 

(Consumer Protection and Markets Authority - ESMA), ε νπνία ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηνπο 

νίθνπο αμηνιόγεζεο
91

 θαη κηα Αξρή Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο (Economic Crime Agency). 

Οινθιεξώλνληαο, έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επνπηείαο θαη ηνλ 

ξπζκηζηηθώλ θνξέσλ, όπσο ε Βαζηιεία ΗΗ θαη άιιεο δύζθνιεο κεηαξξπζκίζεηο, όπσο ην πιαίζην 

αλάθακςεο ησλ δηαζπλνξηαθώλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ή ην ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ 

ζπζηεκηθά ζεκαληηθώλ ηξαπεδώλ. Με ηελ εθαξκνγή κίθξν- θαη κάθξν-πξνιεπηηθώλ κέηξσλ 

ειέγρνπ, κε ηελ εμάπισζε ηεο αλαδσνγόλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα θαη ηελ ζσξάθηζε ηεο 

δνκήο ησλ αγνξώλ, νη θνξείο ζηνρεύνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ πξνιεπηηθώλ ξπζκίζεσλ, ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο επνπηείαο, ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πξνθπθιηθώλ ηάζεσλ θαη ηελ κείσζε ησλ 

ζπζηεκηθώλ θηλδύλσλ.
92

 

Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα δηαξθήο αμηνιόγεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ λέσλ κέηξσλ γηα λα 

απνθεπρζνύλ ηα ίδηα άζρεκα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα ιάζε.
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Κεθάιαην 7 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε εμέηαζε ησλ αηηηώλ ηεο ηξαπεδηθήο απνηπρίαο ζηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008. Με αθνξκή ηελ θαηάξξεπζε πνιιώλ κεγάισλ θαη κηθξώλ 

ηξαπεδώλ ζε ΖΠΑ θαη Δπξώπε ζπδεηήζεθε ην θαηά πόζν επζύλεηαη ε επνπηεία θαη νη 

ξπζκηζηηθνί θνξείο. Απηή ε εμέηαζε έγηλε κε ηελ αλάιπζε ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο Bear Stearns, 

Lehman Brothers, Northern Rock θαη ησλ ηξηώλ Ηζιαλδηθώλ ηξαπεδώλ, Glitnir, Κaupthing θαη 

Landsbanki. 

Σν θύξην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη από ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε είλαη νηη ν ξόινο 

ηεο επνπηείαο ζηελ πξόζθαηε θξίζε ηνπ 2008, αιιά θαη ζε θάζε θξίζε είλαη θαζνξηζηηθόο. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη επνπηηθνί θνξείο θαη ην ξπζκηζηηθό πιαίζην απέηπραλ ζηνλ θαζήθνλ 

ηνπο γηαηί ήηαλ αλεπαξθείο σο πξνο ηνλ ζπληνληζκό θαη ηα κέηξα πξόιεςεο, δηαρείξηζεο θαη 

αληηκεηώπηζεο, αγλννύζαλ ηελ ππέξκεηξε ζπγθέληξσζε θηλδύλνπ θαη ηελ επηθίλδπλε 

δξαζηεξηόηεηα πνπ είραλ αλαπηύμεη νη ηξάπεδεο θαη δελ ζπκβάδηδαλ κε ηηο θαηλνηνκίεο ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα.  

Δλα εμηζνπ ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα ηεο αλάιπζεο πνπ παξνπζηαζηεθε ζηελ εξγαζία 

εηλαη  πσο νη ηξάπεδεο νη νπνίεο απέηπραλ είραλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θνηλα ραξαθηεξηζηηθά: 

Πξώηνλ, αζθνύζαλ επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο κεγέζπλζεο θαη θεξδνθνξίαο θαη απηό ηηο σζνύζε λα 

δαλείδνπλ θαη λα επελδύνπλ αλεύζπλα δεκηνπξγώληαο επηθίλδπλα ραξηνθπιάθηα θαη ρακειήο 

πνηόηεηαο δάλεηα. Γεύηεξνλ, ηνλ θίλδπλν απηώλ ησλ ηνμηθώλ, πιένλ, δαλείσλ ηνλ κεηέθεξαλ θαη 

ζηηο ππόινηπεο ηξάπεδεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηηηινπνίεζεο, απμάλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν 

ηνλ θίλδπλν. Σξίηνλ, όιεο νη ηξάπεδεο είραλ απμεκέλε κόριεπζε θαη κε ξεπζηνπνηήζηκα 

ζηνηρεία, ηα νπνία όηαλ ‘’πάγσζαλ’’ νη αγνξέο δελ κπνξνύζαλ λα ηα αλαλεώζνπλ γηα λα 

ρξεκαηνδνηεζνύλ θαη έηζη αληηκεηώπηζαλ πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο. Σέηαξηνλ, ηα ζηειέρε πνπ 

δηνηθνύζαλ ηηο ηξάπεδεο απνδείρζεθαλ αλεύζπλα θαη απξόζεθηα, θαζώο δελ αλαγλώξηζαλ ηελ 

επηθίλδπλε δξαζηεξηόηεηα θαη ηεο επέηξεςαλ λα ζπλερηζηεί αθόκα πην έληνλα ιακβάλνληαο 

ιαλζαζκέλεο θαη επηθίλδπλεο απνθάζεηο. Πέκπηνλ, είλαη γεγνλόο όηη παξόιν πνπ ειέγρνληαλ νη 

θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδώλ, απηέο ζέινληαο λα ζπλερίζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο, 

ρξεζηκνπνηνύζαλ δηάθνξεο κεζόδνπο ‘’δεκηνπξγηθήο’’ ινγηζηηθήο θαη ρεηξαγώγεζεο ησλ 

δεηθηώλ ηνπο, ώζηε λα παξνπζηάδνπλ κηα θαιύηεξε εηθόλα από ηελ πξαγκαηηθή. Σέινο, ζε απηό 
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ην ζεκείν θηάλνπκε ζηνλ ξόιν ηεο επνπηείαο πνπ δελ εληόπηζε απηέο ηηο επηθίλδπλεο ηαθηηθέο 

εγθαίξσο θαη δελ ηηο αληηκεηώπηζε απνηειεζκαηηθά. 

Πξνο αληηκεηώπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ ην επνπηηθό ηξαπεδηθό πιαίζην θαη νη 

ξπζκηζηηθνί θνξείο ησλ ΖΠΑ, ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, βειηηώζεθαλ, 

άιιαμαλ ηηο δνκέο ηνπο θαη θαη επαλαπξνζδηόξηζαλ ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε 

ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, ζπγρσλεύζεθαλ θάπνηνη ειεγθηηθνί θνξείο θαη δεκηνπξγήζεθαλ 

λένη, όπσο ην Δπξσπατθό πκβνύιην Δπνπηείαο Κηλδύλνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Υξεκαηνπηζησηηθώλ Τπεξεζηώλ, ην πκβνύιην Δπηηήξεζεο Υξεκαηνπηζησηηθώλ Τπεξεζηώλ, ε 

Αξρή Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο, θνξείο πξνζηαζίαο θαηαλαισηώλ θαη άιια. 

Ωζηόζν, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ λέσλ κέηξσλ θαη ην θαηά πόζν επαξθνύλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε κηαο λέαο θξίζεο ζα ην δηαπηζηώζνπκε καθξνρξόληα θαζόηη δελ ερνπλ πιήξσο 

εθαξκνζηεί κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ εγηλε ε παξνύζα κειέηε. Μνλνλ ε κειινληηθή εκπεηξηθή 

έξεπλα κεηά ηελ επζπγξάκκηζε κε ηνπο θαλόλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ  κπνξεί λα απνδείμεη ην θαηα 

πόζν ε ζεκεξηλή ακθηζβήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ θαλόλσλ απηώλ απν κεξίδα 

αλαιπηώλ εηλαη βάζηκε. 
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