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ΓΖΛΧΖ 

 

Ζ αλά ρείξαο Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή κε ζέκα: 

«Φρημαηοπιζηωηικές κρίζεις και διατείριζη κινδύνοσ» 

είλαη πξσηφηππε θαη εθπνλήζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ κεξηθή 

θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

«Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή 

ηξαηεγηθή» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

 

Πεηξαηάο, Οθηψβξεο 2009 

 

Πιαθηά Βαζηιηθή 
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ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο φινπο φζνπο 

ζπλέβαιαλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ ζπγγξαθή απηήο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή θ. 

νθνθιή Μπξηζίκε, θαζψο θαη ηνλ θ. Ησάλλε Αζεκαθφπνπιν γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηα ηνπο θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπκβνιή ηνπο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγγξαθήο απηήο ηεο εξγαζίαο. Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο 

θίινπο κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε φια απηά ηα ρξφληα. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, κέζα απφ ηελ απνηχπσζε ηεο 

πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αλαηαξαρήο - πνπ μεθίλεζε απφ ηελ αγνξά 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζηηο ΖΠΑ, επεξεάδνληαο 

αξρηθά ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο απηήο, θαη ζηελ ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε 

κεγάιε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ άγγημε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία - λα 

θαηαλνήζνπκε ην αλεπαξθέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αγνξψλ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη, θαηά 

ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, νη θχξηεο αηηίεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο. Ζ θξίζε απηή απνηέιεζε ζεκαληηθφ κάζεκα γηα φινπο, θπξίσο φκσο 

γηα ηνπο ξπζκηζηέο θαη ηνπο επφπηεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

θαζψο θαη γηα ηνπο ηξαπεδίηεο θαη ηνπο επελδπηέο παγθνζκίσο. Οη ηειεπηαίνη 

δε, έραζαλ πιένλ αθελφο ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ηα πνιχπινθα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία θαη αθεηέξνπ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπο, αλ αλαινγηζηνχκε φηη πνιινί νξγαληζκνί πνπ επελδχνπλ ζε 

δνκεκέλα πξντφληα δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε εθ 

ησλ έζσ. Ήξζε ν θαηξφο λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ αλάδεημε ελφο ζηαζεξνχ, 

απινχ, νινθιεξσκέλνπ θαη αληαγσληζηηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην 

νπνίν ζα κπνξεί λα θηλείηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηακεζνιάβεζε, θαη κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ζα επηηπγράλεηαη ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. 

Αιιά ηη κπνξεί λα γίλεη ψζηε λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 

κηαο παξφκνηαο θξίζεο ζην κέιινλ; Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο πξέπεη λα 

επηθεληξσζεί ζηελ αλακφξθσζή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ 

αλαζεψξεζε (γηα κηα αθφκα θνξά κέζα ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη) ησλ θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ νηθνλνκία, ζηε δπλαηφηεηα ησλ 

νηθνλνκηψλ λα απηνξπζκίδνληαη, ζην δηεζλή ζπληνληζκφ, ζηελ επνπηεία ησλ 

ηξαπεδψλ, ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε ζρέζε δεκνζίνπ θαη ηξαπεδψλ, 

θαη ζηνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Κάζε απφπεηξα 

ξχζκηζεο ζεκαίλεη αλαθαηαλνκή ηζρχνο θαη πηζαλφηαηα αθχξσζε 

ιεηηνπξγηψλ. Ζ θξίζε απηή έρεη δηακνξθψζεη ηελ ηάζε γηα κηα εθ λένπ 

δηακφξθσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, θαζψο ππνδεηθλχεη ηε ζεκαζία 



[5] 

 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάγθε 

δηαξθνχο πξνζαξκνγήο ησλ κεραληζκψλ κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (ηδίσο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο). 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη νη λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ε 

θηιειεπζεξνπνίεζε, ε θαηάξγεζε ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ε εμαηξεηηθά άληζε εηζνδεκαηηθή θαηαλνκή) 

άλνημαλ ην δξφκν γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο, φπσο ηα παξάγσγα 

πξντφληα, ηα ακνηβαία θεθάιαηα θηλδχλνπ, ηα θεθάιαηα ηδησηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ, ε ηηηινπνίεζε, ηα δνκεκέλα επελδπηηθά ζρήκαηα, θιπ. Οη 

θαηλνηνκίεο απηέο ζπλέβαιαλ ζηελ ππέξκεηξα θηινθπθιηθή κφριεπζε, ζηελ 

πξνζήισζε ζε κηα βξαρππξφζεζκε πξννπηηθή, ζηελ επηβνιή αλέθηθησλ 

απαηηήζεσλ γηα πςειέο απνδφζεηο ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ («κεηνρνζηξέθεηα»), θαη ζηελ ξαγδαία εμάπισζε 

ησλ θηλδχλσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Όια απηά δεκηνχξγεζαλ «αλαηαξάμεηο» 

ζην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν φισλ ησλ 

θξαηψλ ηνπ θφζκνπ, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζνχλ κηθξήο ή κεγάιεο 

θιίκαθαο θξίζεηο παγθνζκίσο1. 

Οη θξίζεηο, αλάινγα κε ην ζε πνην ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδνληαη πξσηαξρηθά, παίξλνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο, 

θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ αληηζηνίρσο σο θξίζεηο νηθνλνκηθέο, 

ρξεκαηηζηεξηαθέο, λνκηζκαηηθέο ή ρξεκαηνπηζησηηθέο. Οη ηειεπηαίεο 

απνηεινχλ θξίζεηο νη νπνίεο εθδειψλνληαη θαη αθνξνχλ θπξίσο ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο δελ είλαη φιεο ίδηεο σο πξνο ηελ έληαζε ή ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο, νχηε σο πξνο ηνπο κεραληζκνχο γέλλεζήο ηνπο. Σν πψο 

ζπλδένληαη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο θξίζεσλ, 

ην πψο επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο απνηειεί αληηθείκελν ηδηαίηεξεο κειέηεο ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο κε βάζε ηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο, φκσο, δελ δηαθέξνπλ ξηδηθά ε κία απφ 

ηελ άιιε, απιά ν θαηαιχηεο είλαη δηαθνξεηηθφο ζε θάζε πεξίπησζε. 

Αλαηξέρνληαο ζην παξειζφλ, δηαθξίλνληαη πεξηπηψζεηο θξίζεσλ πνπ 

                                                
1
 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, (2008) “Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 

15εο-16εο Οθησβξίνπ 2008”, Ref. Num. B6 0561/2008, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B6-2008-0561+0+DOC+XML+V0// 

EL  
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εθδειψλνληαη κε ηξφπν "απηφλνκν" απφ ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, πεξηπηψζεηο πνπ απνηεινχλ, ππφ κηα έλλνηα, ηελ αηηία ζνβαξψλ 

δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο νη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θξίζεο πνπ 

δηέπεη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Ζ νηθνλνκηθή ηζηνξία θαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή γλψζε πξέπεη λα παξακείλνπλ νη βαζηθέο πεγέο 

εθκάζεζεο, γηα ηελ νξζή πξνζέγγηζε θαη κνληεινπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ2. 

Κάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ζην κέηξν πνπ πξέπεη λα 

δηακεζνιαβεί κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο κεηαμχ απνηακηεπηψλ θαη 

δαλεηδνκέλσλ. Καζψο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζπρλά αθνξνχλ ην 

δαλεηζκφ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζην παξφλ έλαληη ππφζρεζεο εμφθιεζεο 

ζην κέιινλ, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πξέπεη, επίζεο, λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

αζπκκεηξίεο ζηελ πιεξνθφξεζε. Σέηνηεο αζπκκεηξίεο ζπρλά παξαηεξνχληαη, 

φηαλ ν έλαο ζπλαιιαζζφκελνο θαηέρεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ 

άιιν, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη ηα θεθάιαηα. Έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

ηξάπεδεο ελδείθλπληαη απφ πιεπξάο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα πεξηπηψζεηο 

πνπ νη αγνξέο θαη νη επηρεηξήζεηο είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, δελ είλαη θαιά 

νξγαλσκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο ρακειφηεξνπ βαζκνχ δηαθάλεηαο. 

Αληίζεηα, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηηο αγνξέο 

θεθαιαίσλ είλαη πην θαηάιιεια γηα νηθνλνκίεο φπνπ νη αγνξέο θαη νη 

επηρεηξήζεηο είλαη κεγαιχηεξεο θαη δηαζέηνπλ πην απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε 

θαη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα3. 

Οη βαζηθέο εξγαζίεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο, ε κείσζε πξνβιεκάησλ δπζκελνχο επηινγήο ιφγσ αζπκκεηξίαο 

ζηελ πιεξνθφξεζε, θαη ε κείσζε πξνβιεκάησλ εζηθνχ θηλδχλνπ, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε ζσζηή παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ησλ 

                                                
2
 ηατθνχξαο ., (2008) “Υξεκαηνπηζησηηθή θξίζε: 100 ρξφληα κεηά νη θαλφλεο κέλνπλ ίδηνη”, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα : http://investor.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=2826&blid=53 
3
 Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο, (2009) «Ο ξφινο ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ έμνδν απφ 

ηελ θξίζε θαη ζηε καθξνρξφληα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε», Αζήλα, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.oke-esc.eu/news/news_15_06_09_pract.pdf 
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ραξηνθπιαθίσλ δαλείσλ ησλ ηξαπεδψλ. Απφ ην 1971 σο ζήκεξα έρνπλ 

ζεκεησζεί 124 (ζπζηεκηθέο θαη κε) ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο ζε 93 ρψξεο, 

κε κεγάιν κέζν θφζηνο πςειήο κεηαβιεηφηεηαο πνπ κπνξεί λα είλαη απφ 60% 

σο θαη 300% ηνπ ΑΔΠ πξηλ απφ ηελ θξίζε. Βεβαίσο ε ζπρλφηεηα θαη ε 

ζνβαξφηεηα απηψλ απμήζεθαλ επηθίλδπλα ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα. Γηα 

παξάδεηγκα, εθηηκάηαη φηη κφλν ζηηο ΖΠΑ δηαγξάθεθαλ γχξσ ζηα 760 δηζ. 

δνιάξηα απφ ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ακνηβαία θεθάιαηα θηλδχλνπ 

θαη άιινπο θαηφρνπο ρξεψλ, θαη φηη ζχκθσλα κε ην βαζηθφ ζελάξην ηνπ ΓΝΣ 

γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, νη ακεξηθαληθέο θαη νη επξσπατθέο ηξάπεδεο 

ζα «κεδελίζνπλ» ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ χςνπο γχξσ ζηα 10 ηξηζεθαηνκκχξηα. 

Μπξνζηά ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, νη απνθάζεηο πνιηηηθήο είλαη 

δχζθνιεο, ιακβάλνληαη θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ γεγνλφησλ θαη είλαη πςεινχ 

θφζηνπο. ε θάζε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε νη θπβεξλήζεηο ιακβάλνπλ κέηξα 

αληηκεηψπηζήο ηνπο, ζπλεπψο δελ δχλαηαη λα εμαθξηβσζεί πνην κέηξν 

βνήζεηαο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν4. 

ηε θάζε πνπ δηαλχνπκε, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη ε καθξννηθνλνκηθή 

θξίζε ηξνθνδνηνχλ ε κία ηελ άιιε ζρεκαηίδνληαο έλα θαχιν θχθιν: ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή αζηάζεηα ζπκπηέδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη, κε ηε ζεηξά ηεο, ε ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο επηδεηλψλεη ηηο ήδε δηαηαξαγκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Σν πηζησηηθφ ζχζηεκα κεηαηξάπεθε ζηαδηαθά απφ 

κνριφο ζηήξημεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη δηαρεηξηζηήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ζε «δεκηνπξγφ» ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. 

Σα πγηή νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζε ζπλεηέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη θαηάιιειεο επνπηηθέο δνκέο. Ζ θνηλή 

πεπνίζεζε κεηαμχ ησλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νηθνλνκνιφγσλ, πσο 

ε ειεχζεξε αιιειεπίδξαζε ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο εγγπάηαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ, έρεη δηαςεπζηεί πιήξσο 

απφ ηα πξφζθαηα γεγνλφηα. Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ αθνινπζεί 

γξακκηθή, αλνδηθή ή θαζνδηθή, πνξεία. Αληίζεηα, αθνινπζεί θπθιηθή πνξεία κε 

νξηζκέλεο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ λα είλαη αλνδηθέο θαη άιιεο 

θαζνδηθέο. Οη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

                                                
4
 πξηφπνπινο Κ., (2008) “Ση δηδάζθνπλ νη 124 ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο απφ ην 1971”, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=6&artid=20195&dt=21/10/2008 
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Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) γλψξηζαλ ηελ ηειεπηαία 

χθεζε ζηηο αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο, ρσξίο φκσο λα ζπκπαξαζχξνπλ ηηο 

ιεγφκελεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο (Βξαδηιία, Ηλδία, Κίλα, Ρσζία, Νφηηνο 

Αθξηθή θαη άιιεο κηθξφηεξεο νηθνλνκίεο), νη νπνίεο ζπλέρηζαλ λα 

αλαπηχζζνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο, μεθηλψληαο βέβαηα απφ πνιχ ρακειά 

επίπεδα. Ζ ηειεπηαία επνκέλσο γεληθεπκέλε θξίζε ίζσο λα πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί ζηελ επνρή ηεο θξίζεο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία (1997) ή αθφκε 

θαη ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ηαρείο ξπζκνί 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) πνπ 

παξαηεξήζεθαλ παγθνζκίσο ηελ πεξίνδν 2002-2007, θάπνηα ζηηγκή ζα 

επηβξαδχλνληαλ ππαθνχνληαο ζηε ινγηθή ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. 

Δπνκέλσο ε επηβξάδπλζε κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί, ρσξίο βέβαηα λα κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο αλψηαηεο θάζεο ηνπ 

θχθινπ θαη ηεο αιιαγήο ηεο θνξάο ηνπ πξνο ηα θάησ. Πξάγκαηη, πνιινί 

αλαιπηέο θαη δηεζλείο νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί φπσο ν ΟΟΑ θαη ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ζηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

πξννπηηθέο πξνεηδνπνηνχζαλ γηα ηνπο θαζνδηθνχο θηλδχλνπο. Όκσο, ζε 

κεγάιν βαζκφ, νη επηζεκάλζεηο γηα απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, παξαβιέπνληαλ ή 

ππνβαζκίδνληαλ, αθφκε θαη απφ εθείλνπο πνπ ηνπο θαηέγξαθαλ, θαζψο ηελ 

ηξηεηία 2005-2007 ε θξαηνχζα άπνςε ζηνπο πιένλ έγθξηηνπο νηθνλνκηθνχο 

θχθινπο ήηαλ απηή ηεο απνζχλδεζεο (decoupling) ησλ αλαδπφκελσλ 

νηθνλνκηψλ απφ ηηο εμειίμεηο ζηηο ΖΠΑ, ζηελ επξσδψλε, ηελ Ηαπσλία ή άιιεο 

κεγάιεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Πνιινί ππνζηήξηδαλ κάιηζηα φηη πηζαλή 

επηβξάδπλζε ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ζα αληηζηαζκίδνληαλ απφ ηηο 

επηδφζεηο ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ θαη θπξίσο ηεο Κίλαο κεηαηνπίδνληαο 

ζηαδηαθά ην θέληξν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (“smooth rebalancing”). 

Οη πξνβιέςεηο απηέο νδεγνχζαλ ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε επηβξάδπλζε, 

φηαλ θαη φπνπ ζα πξνέθππηε, ζα ήηαλ ειεγρφκελε, ηνπηθή ή/ θαη πεξηθεξεηαθή 

5. 

Γξήγνξα, φκσο , ε πξαγκαηηθφηεηα ήξζε λα δηαςεχζεη ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιέςεηο. Κνηλφ ηφπν ζπληζηά πιένλ ε εθηίκεζε φηη ε ηξέρνπζα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ραξαθηεξίδεηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε κεηά ην Β‟ ΠΠ. 

                                                
5
 Πέηζαο ., (2009) “Παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε: Οη αηηίεο θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο”, ΔΛΗΑΜΔΠ, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://blogs.eliamep.gr/petsas/pagkosmia-ikonomiki-krisi-i-eties-ke-i-antimetopisi-tis-2/ 
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Αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πξνζέδσζε ε αλαθνξά 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο (8/12/2008) ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

«ε παγθφζκηα νηθνλνκία πνξεχεηαη ζήκεξα ελ κέζσ ζπέιιεο, βξηζθφκελε 

κπξνζηά ζηε κεγαιχηεξε πηζησηηθή θαη καθξννηθνλνκηθή θξίζε ησλ 

ηειεπηαίσλ 70 ρξφλσλ». Ζ εθηίκεζε φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αλακέλεηαη 

ηδηαίηεξα δπζρεξήο πξνθχπηεη, επίζεο, απφ ηελ επηζήκαλζε ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (10/2008) φηη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο πξνθαινχλ 

ζπλήζσο «δξακαηηθή» επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φηαλ 

θπξίσο έρεη πξνεγεζεί απφηνκε αχμεζε ηνπ ρξένπο λνηθνθπξηψλ & 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ ηηκψλ θαηνηθηψλ. χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα επηβξαδπλζεί ην ηξέρνλ 

έηνο ζην 0,5% (πξνεγνχκελε εθηίκεζε 11/2008: 2,2%) απφ 3,4% ην 2008 γηα 

λα εληζρπζεί ην 2010 ζην 3%. Ο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ππφ ηνπ 3% 

πξνδηαγξάθεη ζπλζήθεο χθεζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο6. 

ηε ζπλέρεηα, ζα δνχκε αλαιπηηθά πσο μεθίλεζαλ νη αλαηαξαρέο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη απφ πνχ, πσο νη αλαηαξαρέο απηέο 

κεηαθχιπζαλ απφ ην πεξηθεξεηαθφ ζην παγθφζκην ζθεληθφ, θαη πσο 

νδήγεζαλ ηειηθά ζηελ θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2007 θαη δηαξθεί κέρξη θαη 

ζήκεξα. Θα δνχκε πσο ήηαλ δηακνξθσκέλν ην παγθφζκην ηζηνξηθφ πιαίζην, 

θαη πνηα ήηαλ ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, 

θαζψο θαη πνηεο ήηαλ νη παγθφζκηεο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηδείλσζαλ ηελ πνξεία ηεο χθεζεο. Δπίζεο, πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο 

εμφδνπ απφ ηελ θξίζε θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο, θαζψο θαη πνηνο ν ξφινο ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ ζηελ πξνζπάζεηα επαλφξζσζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο θαη 

ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα επηρεηξήζνπκε λα νξίζνπκε ηη 

νλνκάδνπκε ζπζηεκηθέο θξίζεηο θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη. Δπίζεο, 

ζα δνχκε πνηεο είλαη νη ζπλεζέζηεξεο πνιηηηθέο επίιπζεο ησλ θξίζεσλ θαη ζε 

πφζα ζηάδηα επηηπγράλεηαη. Θα αλαθεξζνχκε ζην πσο εληνπίδεηαη θαη κε 

πνηα κέζα αξρηθά πεξηνξίδεηαη κηα θξίζε, θαζψο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ηειηθά 

αληηκεησπίδεηαη. Έπεηηα, ζα αθνινπζήζεη κηα πεξηπησζηνινγηθή κειέηε 

                                                
6
 -----, (2009) “Special Report: Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε”, Γηεχζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ Οκίινπ Alpha 

Bank, Σκήκα Αλαιχζεσο Γηεζλψλ Αγνξψλ, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/meletes/econ/spiti190209.pdf  
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ζπζηεκηθψλ θξίζεσλ πνπ ζπλέβεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη ρξνληθέο 

πεξηφδνπο παγθνζκίσο, θαη ζα δνχκε ελ ζπληνκία πνηεο πνιηηηθέο 

πεξηνξηζκνχ θαη επίιπζεο επέιεμαλ νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ 

απηψλ  λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα απεκπιαθνχλ απφ ηηο θξίζεηο 

απηέο. 

 



[13] 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: 

1.1. Ζ ΚΡΗΖ ΣΟΤ 2007-2009: Ζ ΑΝΟΓΟ ΚΑΗ Ζ ΠΣΧΖ ΣΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΟΥΛΔΤΔΧ 

 

Ζ Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ηνπ 2007 ήηαλ κηα παγθφζκηα 

θαηάζηαζε απεηινχκελεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηνλ επξχηεξν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηξαπεδηθφ ηνκέα κε γελεζηνπξγφ ρψξα ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Ζ θξίζε απηή ήξζε 78 ρξφληα κεηά ηελ ηειεπηαία 

κεγάιε θξίζε ηνπ 1929 (αιιά θαη παιαηφηεξεο πεηξειατθέο θξίζεηο). Ξεθίλεζε 

απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ 

(ΓΤΚ) ησλ ΖΠΑ θαη ηεο αγνξάο ηηηινπνηεζέλησλ δαλείσλ, δειαδή νκνιφγσλ 

(δνκεκέλσλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ) άκεζα εμαξηεκέλσλ απφ ηε δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απφ ηα νπνία παξάγνληαλ. Ζ θξίζε απηή 

επεθηάζεθε ζηε ζπλέρεηα ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ θαη ζηηο δηαηξαπεδηθέο 

αγνξέο θαη εμειίρζεθε ηειηθά ζε βαζηά θξίζε εκπηζηνζχλεο ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα (Υ) ησλ ΖΠΑ θαη ζε νπζηαζηηθή δηαηάξαμε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (ΠΥ).  

Ζ πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ηνπ πηζησηηθνχ θαη επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ απφ 

ηηο ηξάπεδεο, ε κεηαηξνπή ζηάζηκσλ θεθαιαίσλ ζε εκπνξεχζηκνπο ηίηινπο θαη 

ε κεηαθίλεζε ησλ ζχλζεησλ επελδπηηθψλ ηίηισλ ζηηο θαηαζηάζεηο εηδηθψλ 

νληνηήησλ, πξνθάιεζαλ κηα ξνή αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ ζηνλ ακεξηθαληθφ 

θαη επξσπατθφ ηξαπεδηθφ θαη θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα. 

Οη βαζηθφηεξνη θίλδπλνη εληνπίδνληαλ είηε ζηελ θαηάξξεπζε ηξαπεδψλ 

απφ θεκνινγία, είηε ζηελ πψιεζε άιισλ ζε ηδηαίηεξα ρακειφ ηίκεκα, θαζψο 

θαη ζηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο κε 

ζθνπφ ηε δηάζσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο(θαη φρη ηε 

δηαζθάιηζε ησλ ηηκψλ φπσο παξαδνζηαθά νθείινπλ λα πξάηηνπλ). 

Εεκησκέλα βγήθαλ ηα ζπζηήκαηα πνπ εθηέζεθαλ ζηα "ηνμηθά", φπσο 

ραξαθηεξίζζεθαλ, νκφινγα, ζπζηήκαηα πνπ ζηξέθνληαη πιένλ πξνο έλα λέν 

θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, παξάιιεια κε ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ επίιπζεο ηεο 

θξίζεο πξνηνχ επεθηαζεί ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία ησλ θξαηψλ πνπ 

επιήγεζαλ7. 
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 Βηθηπαίδεηα, (2008) “Γηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 2007-2008”, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://el.wikipedia.org 
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1.2. ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Οη ηξάπεδεο, βάζεη ηεο παξαδνζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο 

δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ απνηακηεπηψλ, 

εθηίζεληαη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ, ιφγσ ηεο 

αζπκκεηξίαο ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ επηθξαηεί ζηηο θεθαιαηαγνξέο. Ζ 

ρξνληθή πζηέξεζε κεηαμχ εηζξνήο ρξεκάησλ απφ θαηαζέζεηο θαη εθξνήο 

ρξεκάησλ ζε ρνξεγήζεηο δαλείσλ, είλαη ε αηηία απηήο ηεο έθζεζεο ζηνλ 

πηζησηηθφ θαη επηηνθηαθφ θίλδπλν. Οη ελαιιαθηηθέο πνπ κπνξνχζαλ λα 

αθνινπζήζνπλ νη ηξάπεδεο, ζηηο ΖΠΑ, γηα ηελ απνκάθξπλζε απηνχ ηνπ 

θηλδχλνπ ήηαλ νη εμήο:  

1. Απνζχλδεζε ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ ησλ ηξαπεδψλ 

(δεκηνπξγία narrow banks)8. 

2. Με εκθάληζε ησλ θαηαζέζεσλ ζην επξχ θνηλφ. 

3. Έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ 

άζθεζε επνπηείαο φζνλ αθνξά ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ 

ηξαπεδψλ, ηνπο θαλφλεο δηαθνξνπνίεζεο ραξηνθπιαθίνπ θ.α. 

Καζψο, επίζεο, ζπρλά πξνηεηλφηαλ θαη άζθεζε πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο. 

4. Ζ ηερληθή ηεο ηηηινπνίεζεο9 θαη νη Δηδηθέο Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο. 

 

Ζ ηερληθή ηεο ηηηινπνίεζεο10 παξνπζίαδε κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαζψο 

πεξηφξηδε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζηα ηξαπεδηθά ραξηνθπιάθηα (ζπρλά 

αλαθεξφηαλ σο ε δεχηεξε πην απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή κεηά ηε δεκηνπξγία 

ησλ narrow banks) θαη ήηαλ ζπκβαηή θαη κε ηνπο θαλφλεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, παξάιιεια κε ηε κεηαηξνπή παγσκέλσλ θεθαιαίσλ (δάλεηα) ζε 

ιεηηνπξγηθά εξγαιεία (ηίηινπο). Οξηζκέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

                                                
8
 Με απηή ηε δηαδηθαζία ε επηρείξεζε πνπ ιακβάλεη ξεπζηφ απφ ην θνηλφ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

ρνξεγεί ηα δάλεηα, αληιψληαο ρξήκαηα απφ ηελ θεθαιαηαγνξά. Πξφθεηηαη γηα κία ζπάληα πεξίπησζε, θαζψο 
παξαδνζηαθά νη ηξάπεδεο έρνπλ ελζσκαηψζεη θαη ηηο δχν απηέο ιεηηνπξγίεο ζηελ πξαθηηθή ηνπο. ηελ Διιάδα 

ππήξραλ παιαηφηεξα ηέηνηα παξαδείγκαηα φπσο επελδπηηθέο αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο πνπ εμέδηδαλ νκφινγα (π.ρ. 
νκφινγα ΔΣΒΑ). 
9
 Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην βξαρππξφζεζκα πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη λα εκθαλίζνπλ κηα θαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα ζνθίζηεθαλ ηελ πξαθηηθή ησλ ηηηινπνηήζεσλ, πνπ απνηειεί κία 
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία κε ηελ νπνία ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα κεηαθέξνπλ ζηηο αγνξέο ηα ξίζθα ηνπο 

κέζσ ησλ Δηαηξεηψλ Δηδηθνχ θνπνχ (SPVs), θαη απμάλνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο . 
10

 ηελ Διιάδα γίλεηαη πξψηε θνξά ηηηινπνίεζε κφιηο ην 2002, ελψ σο πξαθηηθή ππάξρεη δηεζλψο απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ '70. 
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ηηηινπνίεζεο ήηαλ ε αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηα ηξαπεδηθά ραξηνθπιάθηα, ε 

δηαθνξνπνίεζε ραξηνθπιαθίνπ θαη ε εμάιεηςε ηνπ εηεξνρξνληζκνχ αλάκεζα 

ζε απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Έηζη, κηα ηξάπεδα ή άιιν ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα κεηαβίβαδε κηα νκάδα νκνεηδψλ δαλείσλ ζε κία εηαηξία εηδηθνχ 

ζθνπνχ (Special Purpose Vehicle, SPV). Ζ SPV ειάκβαλε ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ηελ έθδνζε ρξενγξάθσλ πνπ βαζίδνληαλ ζηα δάλεηα (Asset Backed 

Securities, ABSs), ε αμία ησλ νπνίσλ απνηηκφηαλ θπξίσο απφ ηα πξαθηνξεία 

πηζηνιεπηηθήο βαζκνιφγεζεο (Credit Rating Agencies, CRAs). Ζ πιεξσκή 

ησλ ηνθνκεξηδίσλ ζηνπο επελδπηέο εμαξηηφηαλ άκεζα απφ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ δαλεηνιεπηψλ, ρσξίο σζηφζν λα έξζνπλ απηέο νη δχν νκάδεο ζε επαθή. 

Οη ηίηινη ABSs ζπρλά δηαλέκνληαλ απφ επελδπηηθέο ηξάπεδεο ζε ζεζκηθνχο 

επελδπηέο. Μνιαηαχηα, δελ ππήξρε αθφκε νξγαλσκέλε δεπηεξνγελήο αγνξά 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ABSs. 

Έλα δεχηεξν θχκα ηηηινπνηήζεσλ παξνπζηάζζεθε κε ηε δεκηνπξγία 

ησλ δνκεκέλσλ επελδπηηθψλ εξγαιείσλ (Structured Credit Instruments)11. Σα 

πην ραξαθηεξηζηηθά δνκεκέλα πξντφληα ήηαλ νη Σίηινη Δγγπεκέλσλ Γαλεηαθψλ 

Τπνρξεψζεσλ (Collaterized Debt Obligations, CDOs). Δπάλσ ζε απηνχο ηνπο 

ηίηινπο παξήρζεζαλ θαη ηα CDOs δεχηεξεο γεληάο, ηα ιεγφκελα CDOs-

square. Ζ εηαηξηθή νληφηεηα εκθάληδε ζην Παζεηηθφ ηεο ππνρξεψζεηο απφ 

ηίηινπο CDOs (δειαδή θαηαβνιή ηνθνκεξηδίσλ θαη ηεο αμίαο θαηά ηε ιήμε) θαη 

ζην Δλεξγεηηθφ ηεο απαηηήζεηο ζε δάλεηα ηηηινπνηήζηκα. πλεπψο, κε ηελ 

είζπξαμε ησλ δφζεσλ απφ ηα δάλεηα, κπνξνχζε ελ ζπλερεία λα πιεξψλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο ζηνπο νκνινγηνχρνπο. Έηζη, δεκηνπξγνχζαλ έλα λέν 

ραξηνθπιάθην, απνηεινχκελν απφ πνηθίια ζηνηρεία κε δηαθνξεηηθή έθζεζε 

ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Ο θάζε ηίηινο ζα κπνξνχζε λα πσιεζεί ζε δηάθνξεο 

νκάδεο επελδπηψλ, κε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ξίζθνπ (risk aversion). 

Σν εηζφδεκα απφ ηα ηνθνκεξίδηα δηαλεκφηαλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Οη 

επελδπηέο ησλ ηειεπηαίσλ ζηε ζεηξά έθδνζεο ηίηισλ είραλ θαη ην κεγαιχηεξν 

θίλδπλν, ζπλεπψο απνιάκβαλαλ θαη κεγαιχηεξεο απνιαβέο απφ ηφθνπο, ελψ 

έλα κέξνο ησλ ρξενγξάθσλ ην δηαθξαηνχζε ε αξρηθή ηξάπεδα. 

Όκσο, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε είρε θαη αξθεηά 

κεηνλεθηήκαηα, κε ζεκαληηθφηεξα ην κεγάιν ράζκα πνπ δεκηνπξγνχζε 

                                                
11

 Dodd R., Mills P., (2008) “Outbreak: U.S. Subprime Contagion”, IMF, Finance & Development, Vol. 45, Num. 2, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/06/dodd.htm 
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αλάκεζα ζηνπο δαλεηνιήπηεο ηεο ηξάπεδαο-παξαγσγνχ θαη ηνπο ηειηθνχο 

επελδπηέο, θαζψο θαη ηε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα rating agencies ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ12. Δπηπιένλ, ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηίηισλ ήηαλ δχζθνιε, θαζψο δελ κπνξνχζαλ λα πσιεζνχλ ζε 

δεπηεξνγελή αγνξά. Ζ ξεπζηφηεηα ήηαλ ρακειή, ηδηαηηέξσο ζε ερζξηθέο 

αγνξέο θαη νη εθηηκήζεηο ηεο αμίαο ησλ CDOs θαζνξίδνληαλ απφ ην ίδην ην 

κνληέιν. Καζψο ηέηνηα κνληέια απαηηνχλ αγνξαίεο ηηκέο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνληαλ ζε ζρεηηθνχο δείθηεο, ε απνπζία αμηφπηζησλ ηηκψλ 

δεκηνχξγεζε ξήγκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ. Με ηελ πψιεζε ησλ 

ηειηθψλ ηίηισλ ζηνπο επελδπηέο εμαιεηθφηαλ θαη ην ηειεπηαίν θίλεηξν πνπ είρε 

ε ηξάπεδα λα αλαγθάζεη ηνπο δαλεηνιήπηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο Δηδηθέο Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αλεδείρζεζαλ πνιιέο Δηδηθέο Δπελδπηηθέο Δηαηξίεο (Special Investment 

Companies) πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηα πιαίζηα ηξαπεδηθψλ νκίισλ, 

πξνζθέξνληαο εμειηγκέλα πξντφληα. Μνξθέο ηέηνησλ επελδπηηθψλ εηαηξηψλ 

πςειήο κφριεπζεο απνηεινχζαλ ηα Conduits θαη ηα SVIs13(απφ ην Structured 

Investment Vehicles, δειαδή Δηαηξίεο Γνκεκέλσλ Δπελδπηηθψλ Πξντφλησλ). 

Ζ πνιηηηθή απηψλ ησλ νληνηήησλ φξηδε ηε δηαθξάηεζε CDOs πνπ 

εμαζθάιηδαλ καθξνρξφληα ξεπζηφηεηα θαη θεθάιαηα απφ ηελ έθδνζε 

βξαρππξφζεζκσλ Δκπνξηθψλ Σίηισλ Γαλεηαθψλ Δγγπήζεσλ (Asset-Backed 

Commercial Papers, ABCPs). Σν θίλεηξν γηα ηελ δεκηνπξγία ηέηνησλ 

νληνηήησλ ήηαλ ε εμάιεηςε ησλ πεξηνξηζηηθψλ απαηηήζεσλ γηα θεθαιαηαθή 

επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ, κε κφλε ππνρξέσζε ησλ ηειεπηαίσλ ηελ εγγχεζε 

ηεο δπλαηφηεηα ησλ Conduits θαη ησλ SIVs λα μερξεψζνπλ ηνπο επελδπηέο 

ηνπο (δειαδή ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ ABCPs), εάλ νη νληφηεηεο απηέο δελ 

θαηάθεξλαλ λα εθδψζνπλ λένπο ηίηινπο ζηελ αγνξά. Βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ 

φιε δηαδηθαζία εληνπίδεηαη ζηελ απφθξπςε ηεο δηαθξάηεζεο ηέηνησλ ηίηισλ 

απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ. 

                                                
12 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο πσο νη επελδπηέο βαζίδνληαλ ηπθιά ζηηο βαζκνινγήζεηο πνπ ηνπο έδηλαλ ηα 

CRAs, νη νπνίεο γίλνληαλ πξφρεηξα ιφγσ ηεο πνηθηιίαο δηαθφξσλ ηχπσλ CDOs. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 
CDOs ιεηηνπξγνχζαλ ζε κία άηππε αγνξά, κε κηθξφ βαζκφ ξεπζηνπνίεζήο ηνπο, θαζψο φζνη ηίηινη δελ 
απνξξνθψληαλ απφ ηε δήηεζε, έπξεπε λα επαλαγνξαζζνχλ απφ ηελ αξρηθή ηξάπεδα. 
13 Frank Ν., González-Hermosillo Β., Hesse Ζ., (2008) “Transmission of Liquidity Shocks: Evidence from the 2007 

Subprime Crisis”, IMF, Working Paper 08/200, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08200.pdf 
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ην ζεκείν απηφ, εληνπίδνληαη δχν βαζηθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Αθελφο, ν 

κεγάινο εηεξνρξνληζκφο σξίκαλζεο ζηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ 

Conduits θαη ησλ SVIs, θαζψο θαη ε απνπζία πιάλνπ αληηκεηψπηζεο 

απξφβιεπησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ, ηηο 

εμέζεζαλ ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, πνπ είλαη βαζηθφο παξάγνληαο αχμεζεο 

ησλ επηηνθίσλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Ζ κείσζε ηεο κφριεπζεο ησλ 

ηξαπεδψλ (κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ απαηηήζεσλ ζε δάλεηα) απνδέζκεπζε 

θεθάιαηα δηαζέζηκα πξνο παξαγσγηθέο επελδχζεηο. Οξηζκέλεο ηξάπεδεο 

ππνηίκεζαλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ 

εκπεξηείραλ ηα ραξηνθπιάθηα ησλ Conduits. Καηά ζπλέπεηα, ππνηίκεζαλ θαη 

ηηο έθηαθηεο γξακκέο ξεπζηφηεηαο. Αθεηέξνπ, ε αλεπάξθεηα δηαθάλεηαο σο 

πξνο ηνλ ηειηθφ θνξέα πνπ ζα επσκηδφηαλ ηνπο θηλδχλνπο δεκηνχξγεζε έλα 

δηάρπην ξίζθν αληηζπκβαιινκέλσλ, πνπ απνηειεί ην δεχηεξν βαζηθφ 

παξάγνληα αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. 
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1.3. ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΣΖ ΚΡΗΖ 

 

Ζ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ ή αιιηψο δαλείσλ 

ρακειήο εμαζθάιηζεο (subrime loans) ησλ ΖΠΑ είρε γλσξίζεη εθξεθηηθή 

αλάπηπμε ζηα πξνεγνχκελα 10 έηε ππφ ηελ επλντθή επίδξαζε ησλ ηαρέσο 

απμαλφκελσλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ θαη ησλ εμαηξεηηθά ρακειψλ (βξαρπρξφλησλ 

θαη καθξνρξφλησλ) επηηνθίσλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο ΖΠΑ θαη παγθνζκίσο 

απφ ηηο αξρέο ηεο 10-εηίαο ηνπ 2000 (Γηάγξακκα 1 θαη 2).  

 

 

Γιάγραμμα 1.ΖΠΑ: ΓΔΗΚΣΖ ΣΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ S&P/CASE-SHILLER 

 

 

Γιάγραμμα 2. ΖΠΑ:ΔΠΗΣΟΚΗΑ ΣΔΓΑΣΗΚΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ 30-ΔΣΟΤ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

 

 

Πξφθεηηαη γηα ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε 

αλζξψπνπο πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα βαζηθά θξηηήξηα πηζηνιεπηηθήο 
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ηθαλφηεηαο (άλζξσπνη ρακεινχ θαη κε ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο, θνηηεηέο, θιπ.) θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζπλδέζεθαλ κε πςειφ θπκαηλφκελν επηηφθην14. Ζ αγνξά ΓΤΚ αλαπηχρζεθε 

θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, αξρηθά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα (ΥΗ) εμεηδηθεπκέλα 

ζηελ παξνρή ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, θαη αξγφηεξα θαη απφ εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δηείδαλ ζηελ θαηεγνξία απηή ησλ 

δαλεηνιεπηψλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα θέξδνπο (ηα δάλεηα απηά 

δηαπξαγκαηεχνληαλ κε απφδνζε 6% πάλσ απφ ην LIBOR, θαζηζηψληαο ηα 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθά), θαζψο ζηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ην ηξνκνθξαηηθφ 

ρηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο dot.com, ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνιάβεη ηελ επηθείκελε νηθνλνκηθή 

χθεζε, κείσζε ζηαδηαθά ην βξαρππξφζεζκν θεληξηθφ επηηφθην, ην νπνίν 

θπκάλζεθε ζην επίπεδν ησλ 75 κνλάδσλ βάζεο ην 2002. Παξάγνληεο πνπ 

ελίζρπζαλ ην παξαπάλσ εγρείξεκα ήηαλ ε δπλαηφηεηα ησλ δαλεηζηψλ 

ρακειήο εμαζθάιηζεο λα αληεπεμέιζνπλ ζηα έμνδα απνπιεξσκήο ηνπ 

δαλείνπ ιφγσ ησλ ρακειψλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο, ε ξαγδαία αχμεζε ηεο 

αλνηθνδφκεζεο ζηηο ΖΠΑ ηελ πεξίνδν εθείλε, θαζψο θαη ε πνιηηηθή ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα ραιαξψζνπλ ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, αγλνψληαο πνιιέο θνξέο ηνλ πηζηνιεπηηθφ θίλδπλν 

ησλ δαλεηνιεπηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 2007 ην 13% ηεο ζηεγαζηηθήο 

πίζηεο ζηηο ΖΠΑ θαιππηφηαλ απφ δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο. Ζ 

απμαλφκελε δήηεζε ζηελ αγνξά θαηνηθίαο ηξνθνδφηεζε ηελ άλνδν ζηηο ηηκέο 

ησλ αθηλήησλ, ελψ δεκηνχξγεζε ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο εχθνιεο απνπιεξσκήο 

ησλ δαλείσλ ζηελ αγνξά15. 

Ζ αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεσο μεθίλεζε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2006 κε ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ 

ΖΠΑ, πνπ νδήγεζε ζε έλα ζρεηηθά πςειφ επίπεδν επηηνθίσλ ζηηο αξρέο ηνπ 

2007 (απφ 1% ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 ζε 5,25% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2006), θαη ζε 

αληηζηξνθή ηεο αλνδηθήο πνξείαο ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Πνιιά ΓΤΚ άξρηζαλ λα εηζέξρνληαη ζηελ πεξίνδν ηνπ πςειφηεξνπ επηηνθίνπ 

                                                
14 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Subprime Mortgage Market, βιέπε: Kiff J., Mills P., (2007) “Money 

for Nothing and Checks for Free: Recent Developments in U.S. Subprime Mortgage Markets”, IMF, Working Paper 

07/188, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07188.pdf 
15

 -----, (2009) “ Ζ θξίζε ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη νη επεθηάζεηο ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία”,  

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.insight.gr/economy.php?artid=15 
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κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ επηηνθίνπ ρακειήο εθθηλήζεσο, κε ζπλέπεηα πνιιέο 

δφζεηο λα παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο θαη πνιιέο θαηνηθίεο λα πεξηέξρνληαη ζε 

θαζεζηψο θαηάζρεζεο(Γηάγξακκα 3). 

 

Γιάγραμμα 3. ΖΠΑ: ΓΖΛΧΔΗ ΥΡΔΟΚΟΠΗΑ (FORECLOSURES) 

 

 

Μέρξη ηφηε ζεσξνχζαλ φηη ν πςειφο θίλδπλνο πνπ ελείραλ απηά ηα 

δάλεηα φζνλ αθνξά ηηο πιεξσκέο θαιππηφηαλ α) κε ηελ εμαζθάιηζε 

ρακειφηεξνπ πνζνζηνχ ηεο αμίαο ηνπ δαλείνπ σο πξνο ηελ αμία ηεο θαηνηθίαο 

ζηελ νπνία έρεη εγγξαθεί ε πξνζεκείσζε ή ε ππνζήθε, β) κε ηελ αθξηβή 

αμηνιφγεζε θαη απνηχπσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, γ) κε κηα ελδερφκελε 

επαλαμηνιφγεζε δαλεηδνκέλσλ κε πξφηεξε κε ηθαλνπνηεηηθή πηζησηηθή 

ηζηνξία, πνπ παξνπζίαδαλ ελδείμεηο φηη ήηαλ ζε ζέζε πιένλ λα 

εμππεξεηήζνπλ θαη λα μεπιεξψζνπλ ηειηθά ην δάλεην, θαη δ) κε ηελ 

ηηηινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ ΥΗ απφ ΓΤΚ ή ηελ θάιπςε ηνπ 

ζπλεπαγφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε πηζησηηθά παξάγσγα. 

Όκσο, νη παξαπάλσ ηξφπνη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ θαίλεηαη φηη δελ 

ήηαλ αξθεηνί γηα λα θαιχςνπλ ηνλ θίλδπλν, κε απνηέιεζκα ζηηο 9 Απγνχζηνπ 

ηνπ 2007 λα μεζπάζεη κεγάιε θξίζε απφ ηελ αδπλακία κεγάισλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο γηα ΓΤΚ. Σν 

επηέκβξην ηνπ 2007, δχν γεξκαληθέο ηξάπεδεο, ε Sachsen Landesbank θαη ε 

IKB αλαθνίλσζαλ φηη ππέζηεζαλ νπζηαζηηθέο απψιεηεο απφ ηελ θαηνρή ησλ 

conduits. Ζ βξεηαληθή Northern Rock βίσζε ην κεγαιχηεξν ηξαπεδηθφ παληθφ 
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(bank run) ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζε κηα ρψξα πνπ θεκίδεηαη γηα ηα 

κεγάια εγγπεκέλα ρξεκαηηθά απνζέκαηα.  

Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε αγνξά ΓΤΚ ησλ ΖΠΑ πεξηήιζε 

ζε βαζηά θξίζε, ζπλνςίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο: 

(1) Οη ηηκέο ησλ αθηλήησλ έπεζαλ ζε πην ρακειά επίπεδα απφ ηελ αμία ησλ 

δαλείσλ, ε νπνία εληζρχζεθε απφ ηελ απμεκέλε πξνζθνξά 

θαηαζρεκέλσλ αθηλήησλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηε κεησκέλε δήηεζε απφ 

ηνπο αγνξαζηέο. 

(2) Ο αληαγσληζκφο θαη νη ζπλερψο απμαλφκελεο ηηκέο ησλ αθηλήησλ ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ δαλείνπ σο 

πξνο ηελ αμία ηεο θαηνηθίαο ησλ ΓΤΚ θνληά ζην 100%, απφ 60%-70% 

πνπ ήηαλ αξρηθψο. 

(3) Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απφ ηα λνηθνθπξηά  θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο (Leverage). 

(4) Ζ αλεπαξθήο αμηνιφγεζε θαη απνηχπσζε ηνπ ππάξρνληνο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, πξνθάιεζαλ ζεκαληηθή κείσζε ζηα πεξηζψξηα ησλ επηηνθίσλ 

ησλ ΓΤΚ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ θαλνληθψλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ. 

(5) Ζ παξεκβνιή πξαθηνξείσλ παξνρήο ΓΤΚ έλαληη πξνκήζεηαο κε 

απνηέιεζκα ν έιεγρνο ηεο πηζησηηθήο επάξθεηαο ησλ δαλεηδφκελσλ λα 

γίλεηαη πιεκκειψο.  

(6) Ζ πξαθηηθή ηεο πξνζθνξάο ρακεινχ επηηνθίνπ ζηα πξψηα έηε ηνπ 

δαλείνπ γηα πξνζέιθπζε πειαηψλ θαη κεγάιεο απμήζεσο ηνπ επηηνθίνπ 

αξγφηεξα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

ησλ δαλεηδφκελσλ λα εμππεξεηήζνπλ ην δάλεην, ηδηαηηέξσο ζε πεξηφδνπο 

απμαλφκελσλ επηηνθίσλ θαη πησηηθψλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ.  

(7) Ζ εθηίκεζε ησλ ΥΗ φηη ε ηηηινπνίεζε θαη ηα πηζησηηθά παξάγσγά ηνπο 

παξείραλ πιήξε απαιιαγή απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν δελ 

επηβεβαηψζεθε απφ ηηο εμειίμεηο16.  

  

                                                
16

 Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε θξίζε ζηελ αγνξά ΓΤΚ ζπλέβαιε ζηελ ηαρεία απφζπξζε ησλ επελδπηψλ αξρηθψο απφ ηηο 

αγνξέο νκνιφγσλ πνπ ήηαλ θαιπκκέλα κε ΓΤΚ θαη ζηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηεο αμίαο απηψλ ησλ νκνιφγσλ. 

Μάιηζηα, ε πηψζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ νκνιφγσλ πνπ ήηαλ θαιπκκέλα κε ΓΤΚ ήηαλ ζπλήζσο πνιχ κεγαιχηεξε 
απφ ηελ πηψζε ηεο αμίαο ηνπ παθέηνπ ησλ ΓΤΚ πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςή ηνπο. Δπηπιένλ, νη 
επελδπηέο άξρηζαλ γξήγνξα λα ξεπζηνπνηνχλ ηηο επελδχζεηο ηνπο θαη ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ πνπ ήηαλ θαιπκκέλεο 

αθελφο κε νκφινγα θαιπκκέλα κε ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη αθεηέξνπ κε ΓΤΚ θαιπκκέλα κε πηζησηηθά παξάγσγα. 
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Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηφζν κέζσ ησλ ηηηινπνηήζεσλ φζν θαη κέζσ ηεο αγνξάο 

επηρεηξεκαηηθψλ νκνιφγσλ θαη γξακκαηίσλ, άξρηζε λα θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο 

πξνβιεκαηηθή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, ε κεγάιε ππνηίκεζε ηεο 

αμίαο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαιπκκέλσλ ή/ θαη ζχλζεησλ νκνιφγσλ είρε 

σο απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή ππνηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

δεκηψλ ησλ ηξαπεδψλ παγθνζκίσο πνπ είραλ επελδχζεη εθηεηακέλα ζηα 

νκφινγα απηά θαη άκεζα ζε ΓΤΚ ησλ ΖΠΑ. Οη θαηεγνξίεο απηέο ησλ 

ππνηηκεκέλσλ(κε - ξεπζηνπνηήζηκσλ ή/ θαη επηζθαιψλ) ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ νλνκάζζεθαλ απφ ηελ αγνξά «ηνμηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία», 

θαζψο ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθέο δεκίεο γηα ηα ΥΗ πνπ ηα θαηέρνπλ. Οη κελ 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζε κηα πξνζπάζεηα δηάζσζεο ηνπ θχξνπο ηνπο, 

απνξξνθνχλ θαη ελζσκαηψλνπλ ηα δεκηνγφλα απηά νκνιφγα ζηνλ ηζνινγηζκφ 

ηνπο, νη δε επελδπηηθνί νίθνη, έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ απνκείσζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ θαη θαηά επέθηαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο πνπ ηνπο επέηξεπε 

λα θαηαγξάθνπλ ππεξθαλνληθά θέξδε ηα πξνεγνχκελα έηε. 

Κξίζηκεο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηελ επηδείλσζε ηεο χθεζεο ππήξμε 

ε ζηαδηαθή απψιεηα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Σν γεγνλφο φηη δελ ήηαλ ζαθέο ζε πνην βαζκφ ην ελεξγεηηθφ ησλ 

ΥΗ δηεζλψο ζπκπεξηιάκβαλε ηνμηθά ζηνηρεία ελίζρπε ηελ αβεβαηφηεηα, θαη ε 

απνπζία ηεο αλαγθαίαο δηαθάλεηαο θιφληδε πεξαηηέξσ ηελ αμηνπηζηία ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα επηιέγνπλ κε πνιχ πην απζηεξφ ηξφπν ηνπο 

αληηζπκβαιιφκελνχο ηνπο ζηε δηαηξαπεδηθή θαη ηηο άιιεο αγνξέο ηξαπεδηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Απηφ νδήγεζε ζε ζνβαξή δπζιεηηνπξγία ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ αγνξψλ θαη ζε κεγάιε αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ απφ ηα αληίζηνηρα επηηφθηα ησλ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Εψλε ηνπ Δπξψ, θαη απφ ηα 

επηηφθηα παξεκβάζεσο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ. Δπίζεο, ην θφζηνο 

ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ ηξαπεδψλ ζηηο αγνξέο επηρεηξεκαηηθψλ νκνιφγσλ 

απμήζεθε ζεκαληηθά, ελψ νη ηξάπεδεο πνπ ζεσξνχλην βεβαξεκέλεο ζε 

κεγάιν βαζκφ κε «ηνμηθά» ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δελ είραλ νπζηαζηηθά θακία 

δπλαηφηεηα αλαρξεκαηνδνηήζεσο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζε απηέο ηηο 

αγνξέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Bear Stearns, 

ε νπνία φδεπε πξνο ηελ ρξενθνπία ιφγσ αδπλακίαο άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ 
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ηελ αγνξά. ηηο 16 Μαξηίνπ αλαθνηλψζεθε ε εμαγνξά απηνχ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ απφ ηελ J.P Morgan πξνο $270 

εθαηνκκχξηα, ή αιιηψο πξνο $2 ηελ κεηνρή – ζρεδφλ έλα δέθαην απφ ηελ ηηκή 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζηελ αγνξά – καδί κε έλα δάλεην απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ ηεο ηάμεσο ησλ $30 δηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηζθαιεηψλ 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο17.  

Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεσο ζπλέρηζαλ λα δηεπξχλνληαη θαη νη δπζκελείο 

εμειίμεηο επηηαρχλζεθαλ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 σο αθνινχζσο18: 

 Οη δχν κεγάιεο ππφ θξαηηθφ έιεγρν εηαηξείεο ηηηινπνίεζεο ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ ησλ ΖΠΑ (Government Sponsored Enterprises ή GSEs), ε Freddie 

Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) θαη ε Fannie Mae (Federal 

National Mortgage Association)19, ππέζηεζαλ ζνβαξέο δεκίεο θαη έθζαζαλ ζε 

επίπεδα ρξενθνπίαο αθνχ παξνπζίαζαλ κεγάιε πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ ηνπο ζηα ρξεκαηηζηήξηα, θαζψο δελ ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα 

εμαζθαιίζνπλ απφ κφλεο ηνπο ηελ αλαγθαία ρξεκαηνδφηεζή ζε ίδηα θαη μέλα 

θεθάιαηα. Λφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ δχν απηψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ αγνξά 

αθηλήησλ ζηηο ΖΠΑ – νη δχν απηνί νξγαληζκνί είραλ αλαρξεκαηνδνηήζεη ην 

50% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ εθθξεκνχλ ζηηο 

ΖΠΑ (πεξίπνπ $ 8,0 ηξηζ.) – θξίζεθε απαξαίηεηε ε παξέκβαζε ηνπ Γεκνζίνπ, 

ην νπνίν εμαζθάιηζε ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα ζπκκεηέρνληαο ζην 

κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξεκαηνδφηεζή ηνπο 

απφ ηηο αγνξέο νκνιφγσλ παξέρνληαο θξαηηθή εγγχεζε γηα φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 ηηο 9 επηεκβξίνπ,  νη κεηνρέο ηεο κεγάιεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο 

Lehman Brothers πέθηνπλ θαηά 45%, γεγνλφο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ 

είδεζε φηη ε Korean Development Bank πνπ είρε εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα 

απηήλ απνθάζηζε λα δηαθφςεη ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ 50% ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο. ηηο 10 επηεκβξίνπ ε Lehman αλαθνίλσζε απψιεηεο 

ηξίηνπ ηξηκήλνπ $3.9 δηο, θαη ηελ επνκέλε νη κεηνρέο ηεο θαηξαθχιεζαλ θαηά 

                                                
17 Sorkin Α., Thomas L., (2008) “JPMorgan Acts to Buy Ailing Bear Stearns at Huge Discount”, Business, New York 

Times, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.nytimes.com/2008/03/16/business/16cnd-
bear.html?_r=1&ex=1363406400&en=fa281a3d92db11ae&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss 
18 -----, (2009) Οηθνλνκηθφ Γειηίν, Σξηκεληαία Έθδνζε, Alpha Bank, Σεχρνο 108, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/oikon_deltio_108.pdf 
19

 Mills P., (2008) “What Next for Fannie and Freddie?”, IMFSurvey Magazine, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/POL100308A.htm 
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41,8%. Πνιιέο ηξάπεδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Bank of America θαη ε  

Barclays, βξίζθνληαλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ εμαγνξά ηεο Lehman. Δλψ 

ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο Wall Street ζπλαληήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηήζνπλ κε πνην ηξφπν ζα αληηκεησπίζνπλ απηήλ ηελ θξίζε, ε 

Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαηέζηεζαλ ζαθέο 

πσο  ε θπβέξλεζε δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα ρξεζηκνπνηήζεη δεκφζην ρξήκα 

γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εμαγνξά ηεο Lehman. ηηο 14 ηνπ κήλα ε Barclays θαη ε 

Bank of America εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπδεηήζεηο, θαη ηελ επφκελε εκέξα ε 

Lehman επηζήκσο αλαθνηλψλεη φηη εηζέξρεηαη ζε θαζεζηψο ρξενθνπίαο20. Ζ 

απφθαζε λα αθεζεί ε LB (κε ελεξγεηηθφ άλσ ησλ $ 700 δηο. ) λα ρξενθνπήζεη 

ζπλέβαιε ζηελ ηαρεία επηδείλσζε ηεο ήδε κεγάιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θξίζεσο θαη ζην νξηζηηθφ θιείζηκν ησλ δηαηξαπεδηθψλ αγνξψλ θαη ησλ 

αγνξψλ επηρεηξεκαηηθψλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφγσλ.  

 Σελ ρξενθνπία ηεο Lehman αθνινχζεζε ε ρξενθνπία ηεο κεγαιχηεξεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηνπ θφζκνπ, ηεο ΑIG. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη  εδψ απνθαζίζζεθε ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο AIG κε $ 85 δηζ. 

αξρηθά, ε νπνία ελ ηέιεη αλήιζε ζην πνζφ $ 150 δηζ. πνπ ηζνδπλακεί κε 

πιήξε θξαηηθνπνίεζή ηεο21. Ζ απφθαζε γηα ηελ θξαηηθνπνίεζε ηεο ΑIG 

ζεσξήζεθε απνιχησο αλαγθαία φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη ε εηαηξία απηή είρε 

αζθαιίζεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηξαπεδψλ παγθνζκίσο (κε πηζησηηθά 

παξάγσγα) ησλ νπνίσλ ε αμία αλεξρφηαλ ζηα $ 414 δηζ. Απφ απηά ηα $ 55 

δηζ. θάιππηαλ επηζθαιή ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ΓΤΚ. Ζ 

ρξενθνπία ηεο LB θαη ηεο ΑIG δεκηνχξγεζε κεγάιε αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά 

ηε δπλαηφηεηα θαιχςεσο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ΥΗ παγθνζκίσο κε πηζησηηθά 

παξάγσγα, αθνχ έλα κεγάιν κέξνο απηήο ηεο θαιχςεσο είρε παξαζρεζεί 

απφ ηελ LB θαη απφ ηελ ΑIG. 

 ηηο 15 επηεκβξίνπ ε κεγαιχηεξε ακεξηθαληθή εκπνξηθή ηξάπεδα 

Bank of America πξνρσξά ζηελ εμαγνξά ηεο ηξίηεο κεγαιχηεξεο επελδπηηθήο 

ηξάπεδαο Merrill Lynch, έλαληη 50 δηζ. δνιαξίσλ, θαζψο ε ηειεπηαία είρε 

                                                
20

 -----, (2008) “The end of Lehman Brothers”, Financial Times, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.ft.com/cms/s/2c0c5d82-8344-11dd-907e-000077b07658,dwp_uuid=5e34aac4-8ae9-11dd-b634-0000779 
fd18c,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F2c0c5d82-8344-11d 

d-907e-000077b07658%2Cdwp_uuid%3D5e34aac4-8ae9-11dd-b634-0000779fd18c.html&_i_referer=http%3A%2F 
%2Fwww.ft.com%2Findepth%2Flehman-brothers 
21 Sorkin Α., Walsh Μ., (2008), “A.I.G. May Get More in Bailout”, New York Times, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.nytimes.com/2008/11/10/business/economy/10aig.html?_r=1&scp=31&sq=AIG%20fall&st=cse 
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θαηαγξάςεη ζπλνιηθέο δεκίεο χςνπο 52,2 δηζ. δνιαξίσλ απφ ηελ πηζησηηθή 

θξίζε θαη είρε ράζεη ην 80% ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

έηνπο, φηαλ δηαπξαγκαηεπφηαλ πάλσ απφ ηα 97 δνιάξηα, θαζψο είρε θαζαξέο 

δεκίεο χςνπο 19 δηζ. δνιαξίσλ απφ ηα ελππφζεθα δάλεηα. Με ηελ εμαγνξά 

απηή πέηπρε αθελφο πξφζβαζε ζηηο θαηαζέζεηο ηεο BoΑ θαη αθεηέξνπ 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδνηήζεψο ηεο απφ ηελ FED σο εκπνξηθή ηξάπεδα22. 

 Οη δχν ελαπνκείλαζεο επελδπηηθέο ηξάπεδεο, ε Goldman Sachs θαη ε 

Morgan  Stanley, κεηαηξέπνληαη ζε εηαηξίεο ζπκκεηνρψλ κε ζπγαηξηθέο 

εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ηξάπεδεο ππφ ηελ επνπηεία ηεο FED, απνθηψληαο 

δηαδεπθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδνηήζεσο απφ ηελ FED θαη απφ ιηαληθέο 

θαηαζέζεηο23. 

 ηα ηέιε επηεκβξίνπ 2008 απνθαιχπηεηαη ε νπζηαζηηθή ρξενθνπία 

ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ ησλ ΖΠΑ Wachovia θαη Washington Mutual (WaMu) 

θαη πξνσζείηαη ε εμαγνξά ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο Citigroup θαη JP Morgan 

αληηζηνίρσο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Οκνζπνλδηαθφ Σακείν Δγγπήζεσο ησλ 

Καηαζέζεσλ (Federal Deposit Insurance Coorporation ή FDIC). ηε ζπλέρεηα 

ε Citigroup εγθαηέιεηςε ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα εμαγνξάζεη ηελ Wachovia, κε 

ηελ ηειεπηαία λα εμαγνξάδεηαη ηειηθά απφ ηελ ηξάπεδα Wells Fargo. 

 ηηο ΖΠΑ ζεκεηψλεηαη κεγάιε εθξνή θεθαιαίσλ απφ ηα ακνηβαία 

θεθάιαηα δηαρεηξίζεσο δηαζεζίκσλ, ε νπνία απνηειεί πξφζζεην θξίθν γηα ην 

νπζηαζηηθφ θιείζηκν ηεο αγνξάο επηρεηξεκαηηθψλ νκνιφγσλ θαη γξακκαηίσλ, 

ζηηο νπνίεο ηα ακνηβαία θεθάιαηα δηαρεηξίζεσο δηαζεζίκσλ δηαδξακάηηδαλ 

ζπνπδαίν ξφιν επελδχνληαο έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. Ζ 

εμέιημε απηή νδήγεζε ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ λα πξνζθέξεη ηελ εγγχεζε ηνπ 

Γεκνζίνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, χςνπο $ 7,5 ηξηο, απηψλ ησλ 

ζεκαληηθψλ ΥΗ. 

 Γεληθφηεξα, ηα πεξηζζφηεξα ΥΗ πνπ ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηεκέλα 

απφ ηηο ρνλδξηθέο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ, βξέζεθαλ κεηά ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2008 ζε νπζηαζηηθή αδπλακία ζπλερίζεσο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. Ζ αλάγθε αλαρξεκαηνδνηήζεσο ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ παζεηηθνχ 

ηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζά εθαηνληάδσλ δηζ. δνιαξίσλ, θαηέζηε ζρεδφλ 

                                                
22 Sorkin A., (2008) “Lehman Files for Bankruptcy; Merrill Is Sold”, New York Times, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.nytimes.com/2008/09/15/business/15lehman.html?scp=4&sq=Merrill%20Lynch&st=cse 
23

 Βέβαηα θαη νη δχν ηξάπεδεο αλαθνίλσζαλ ζεκαληηθέο δεκίεο ζην 3ν ηξίκελν ηνπ 2008, ελψ ε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

επηβηψζνπλ θαη λα αλαθάκςνπλ ζην λέν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη αθφκε εμαζθαιηζκέλε. 
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αδχλαηε κεηά ηελ πιήξε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη 

νκνιφγσλ. Έηζη, γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ηεο θξίζεο, νη 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ αλά ηνλ θφζκν αλαγθάζηεθαλ λα αλαιάβνπλ ελεξγφ 

ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζηεγαζηηθή ηξάπεδα ηεο 

Γεξκαλίαο, ε Hypo Real Estate, αδπλαηνχζε λα θαιχςεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

αλάγθεο ηεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα πηζαλή ρξενθνπία έιαβε 

δάλεην χςνπο € 50 δηζ. απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο ηεο 

Γεξκαλίαο. Δπίζεο, νη ηξάπεδεο Royal Bank of Scotland θαη Fortis24, πνπ 

εμαγφξαζαλ ζηα ηέιε ηνπ 2007 ηελ oιιαλδηθή ηξάπεδα ΑBN Αmro, βξέζεθαλ 

κε κεγάια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα κεηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 θαη 

εμαγνξάζζεθαλ νπζηαζηηθά απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο γηα λα απνθχγνπλ ηε 

ρξενθνπία. Ηδηαηηέξσο εληππσζηαθή ήηαλ ε δηάζσζε ηεο Citigroup απφ ηελ 

θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ζηηο 24.11.2008, κε θεθαιαηαθή ελίζρπζε χςνπο $ 20 

δηζ. κε αγνξά πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Citigroup κε απφδνζε 8,0%25.  

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ θαηλφκελν, γηα ην νπνίν θιήζεθαλ παγθνζκίσο νη 

θπβεξλήζεηο λα κεξηκλήζνπλ, ήηαλ ε καδηθή απφζπξζε θαηαζέζεσλ 

(ηξαπεδηθφο παληθφο) πνπ επεξέαζε θπξίσο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζε 

Δπξψπε θαη ΖΠΑ αιιά θαη ζε νξηζκέλεο αλαδπφκελεο αγνξέο κεηά ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 200826. Σν θαηλφκελν απηφ ήηαλ θπζηθή απφξξνηα ηνπ 

θινληζκνχ ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ ζηα νπνία είραλ επελδχζεη ηα ρξήκαηα ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο ηάζεηο, θάπνηεο ρψξεο 

(φπσο, π.ρ. ε Ηξιαλδία) πξνρψξεζαλ ζηελ εζπεπζκέλε παξνρή πιήξνπο 

θξαηηθήο εγγπήζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ηνπο, 

ηφζν απφ θαηαζέζεηο, φζν θαη απφ νκνινγηαθά δάλεηα θαη απφ δαλεηζκφ ζηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά. ηε ζπλέρεηα, ην πνζφ ησλ εγγπεκέλσλ απφ ην θξάηνο 

                                                
24 Pignal S., (2009) “Fortis faces €363m claim from ex-division”, Financial Times, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.ft.com/cms/s/0/c1a55c00-5412-11de-a58d-00144feabdc0.html 
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 Σα θεθάιαηα απηά είλαη επηπιένλ ησλ $ 25 δηζ. πνπ ε ηξάπεδα είρε ιάβεη σο θεθαιαηαθή ελίζρπζε (καδί κε άιιεο 

ηξάπεδεο) ηνλ Οθηψβξην 2008 απφ ην παθέην ησλ $ 700 δηζ. πνπ ςεθίζζεθε απφ ην Κνγθξέζν γηα ηελ αγνξά απφ ηηο 
ηξάπεδεο ΤΔ ή/ θαη γηα ηελ θεθαιαηαθή ηνπο ελίζρπζε (troubled asset relief program ή TΑRP). Δπηπιένλ, παξέρεηαη 

θξαηηθή εγγχεζε γηα ΤΔ ηεο Citigroup χςνπο $ 306 δηζ. σο αθνινχζσο. Ζ Citigroup ζα απνξξνθήζεη θαη ζα 
δηαγξάςεη δεκίεο χςνπο $ 29 δηζ. πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηα αλσηέξσ ΤΔ, ελψ ην Γεκφζην ησλ ΖΠΑ ζα 
αλαιάβεη ην 90% ησλ δεκηψλ άλσ ησλ $ 29 δηζ. πνπ ζα πξνθχςνπλ. Οη δεκίεο απηέο κπνξεί λα θζάζνπλ έσο θαη ηα $ 

249 δηζ. Χο αληάιιαγκα γηα ηελ εγγχεζε απηή ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ θαη ην FDIC έιαβαλ έλα 
πξφζζεην πνζφ ζε πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ηεο Citigroup  χςνπο $ 7 δηζ. 
26

 Lander M., (2008) “The U.S. Financial Crisis Is Spreading to Europe”, New York Times, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: 
http://www.nytimes.com/2008/10/01/business/worldbusiness/01global.html?scp=11&sq=bank%20run&st=cse 
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θαηαζέζεσλ απμήζεθε ζε φιεο ηηο ρψξεο φπσο θαη ζηελ Διιάδα. Ηδηαηηέξσο, 

ζηηο ΖΠΑ ην Federal Deposit Insurance Corporation έρεη αλαιάβεη 

απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηάζσζε ηξαπεδψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

 Μεηά ηηο πξψηεο ρξενθνπίεο θαη θξαηηθνπνηήζεηο ΥΗ ζηελ Δπξψπε ζηηο 

αξρέο Οθησβξίνπ ηνπ 2008, φιεο νη ρψξεο έζπεπζαλ λα ζσξαθίζνπλ ηα ΥΗ 

ηνπο κε παθέηα ζηεξίμεσο κεγάισλ δηαζηάζεσλ, πνπ έιαβαλ ηειηθά ηε κνξθή 

αθελφο ηεο θξαηηθήο εγγπήζεσο γηα ηελ νκαιή ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ 

ηδξπκάησλ ζηηο αγνξέο επηρεηξεκαηηθψλ νκνιφγσλ, γξακκαηίσλ θαη ζηηο 

δηαηξαπεδηθέο αγνξέο θαη αθεηέξνπ ηεο εληζρχζεσο ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο 

επάξθεηαο κε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο. Αμίδεη, εδψ, λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλα 

κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, φπσο ε αγγιηθή ηξάπεδα Barclays27 θαη 

ε ειβεηηθή CSFB, θαηαθέξλνπλ αθφκε θαη κεηά ηε ρξενθνπία ηεο LB λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο 

πξνζέιθπζεο κεγάισλ επελδχζεσλ απφ θπξίαξρα επελδπηηθά θεθάιαηα 

(sovereign wealth funds), ην νπνίν ζπλεπάγεηαη κεγάιν θφζηνο ηφζν γηα ηα 

ίδηα ηα ΥΗ φζν θαη γηα ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο, θάηη πνπ έθαλε ηελ ιχζε ηεο 

θξαηηθνπνίεζεο λα κνηάδεη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα γηα άιινπο.    

 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 ε κεγάιε γεξκαληθή ηξάπεδα Deutsche Bank, 

απνθάζηζε λα κελ αζθήζεη ην δηθαίσκά ηεο λα αλαθαιέζεη δάλεην κεησκέλεο 

εμαζθαιίζεσο28 χςνπο € 1,0 δηζ. Ζ ηξάπεδα ζεψξεζε φηη ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο εμππεξεηήζεσο ηνπ δαλείνπ ιφγσ ηεο κε αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο 

αλαθιήζεσο είλαη ζαθψο κηθξφηεξε απφ ην θφζηνο εμππεξεηήζεσο ελφο λένπ 

δαλείνπ. Όκσο, ε αγνξά εθηηκά φηη απηή ε σθέιεηα ζα είλαη κφλν 

βξαρπρξφληα, αθνχ ζηηο κειινληηθέο νκνινγηαθέο ηεο εθδφζεηο ε ηξάπεδα ζα 

αληηκεησπίζεη πςειφηεξν θφζηνο ρξήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη, ηα δάλεηα 

κεησκέλεο εμαζθαιίζεσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θεθάιαην απφ ηηο ηξάπεδεο, 

ελψ ην χςνο ηέηνησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ηα ηειεπηαία 10-έηε 

αλέξρεηαη ζηα € 800 δηζ. Μφλν ην 2007 εθδφζεθαλ δάλεηα κεησκέλεο  

εμαζθαιίζεσο χςνπο € 170 δηζ., ελψ, ζχκθσλα κε ηελ JPMorgan, ην 2009 

δάλεηα χςνπο άλσ ησλ € 35 δηζ. εηζέξρνληαη ζε πεξίνδν αλαθιήζεσο κφλν 

                                                
27 Croft J., (2008) “Barclays‟ „high price‟ deal questioned”, Financial Times, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.ft.com/cms/s/0/259a3542-a78d-11dd-865e-000077b07658.html  
28 -----, (2008) “Deutsche Bank refuses to redeem bond issue”, Financial Times  

 



[28] 

 

ζηελ Δπξψπε. Οη επελδπηέο εθηηκνχλ φηη ε άξλεζε αλαθιήζεσο ηνπ δαλείνπ 

απφ ηελ Deutsche Bank θαη ελδερνκέλσο θαη απφ άιιεο ηξάπεδεο ζην άκεζν 

κέιινλ ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα απνδπλακψζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη απηήο ηεο 

αγνξάο. 

Όκσο, φπσο παξαηεξήζεθε ε θξίζε απηή δελ επεξέαζε κφλν ηηο 

αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, αιιά είρε ζνβαξφ αληίθηππν θαη ζηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο θαη ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο κηθξέο θαη κεγάιεο νηθνλνκίεο νη 

νπνίεο θαίλνληαλ αλεπεξέαζηεο έσο ην ηέινο ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηνπ 2008. Ζ 

δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηξαπεδηθψλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη ησλ 

αγνξψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκνιφγσλ γξήγνξα κεηαδφζεθε θαη ζηηο αγνξέο 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ. Οη επελδπηέο, θπξίσο κε 

επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ, άξρηζαλ λα εγθαηαιείπνπλ ηηο ρψξεο απηέο. Ζ 

απνκάθξπλζε ησλ μέλσλ επελδπηψλ θαη ηξαπεδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θαηάξξεπζε ησλ εμαγσγψλ δεκηνχξγεζαλ ρξεκαηνδνηηθέο πηέζεηο ζηηο 

νηθνλνκίεο ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ. Έηζη, ηα πεξηζψξηα θηλδχλνπ ζηα 

θξαηηθά νκφινγα ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ απμήζεθαλ θαηαθφξπθα απφ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2008 θαη δηακνξθψλνληαλ ζηα ηέιε ηνπ 2008 ζηα επίπεδα ησλ 

700-800 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ (bps), απφ 300-400 bps πνπ ήηαλ έσο ηνλ 

Αχγνπζην 2008. Δπίζεο, ηα πεξηζψξηα θηλδχλνπ ζηα επηρεηξεκαηηθά νκφινγα 

απηψλ ησλ ρσξψλ αλέξρνληαλ ζηα ηέιε ηνπ 2008 ζε 900-1.000 bps29, ελψ νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ζηηο αλσηέξσ ρψξεο είραλ ράζεη έσο θαη ην 60% ηεο 

αμίαο ηνπο, φπσο απηή δηακνξθσλφηαλ ζην ηέινο ηνπ 2007, κε ηελ πηψζε 

ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζην 50%. Πνιιέο 

ρψξεο φπσο ε Ηζιαλδία, ε Οπγγαξία θαη ε Οπθξαλία αληηκεηψπηζαλ έληνλε 

ζπλαιιαγκαηηθή θξίζε θαη ρξεηάζζεθε λα ζπλαθζνχλ ζπκθσλίεο κε ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) γηα λα γίλεη δπλαηή ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηψλ ηνπο θαη ησλ Υ ηνπο. Οη αλάγθεο γηα αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ 

αλαδπφκελσλ αγνξψλ εθηηκψληαη φηη ζα θηάζνπλ ην $1,6 ηξηο κέζα ζην 2009. 

ε άιιεο ρψξεο, φπσο ε Σνπξθία, ε Ρσζία θαη ε Ν. Κνξέα ε θξίζε ζπλέβαιε 

ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε ησλ Υ ηνπο θαη ζε κεγάιε δηνιίζζεζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ησλ λνκηζκάησλ ηνπο ελψ ε ζπλερηδφκελε 

εκβάζπλζε ηεο θξίζεο πξνθαιεί ζνβαξά εξσηεκαηηθά γηα ηελ πνξεία απηψλ 

                                                
29

  -----, (2008) "Capital Market Monitor", Institute of International Finance 
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ησλ νηθνλνκηψλ ην 2009. Ηδηαίηεξα θξίζηκε είλαη ε ζέζε ηεο Σνπξθίαο φπνπ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο θπβεξλήζεψο ηεο κε ην ΓΝΣ βξίζθνληαη ζε 

ζηαζηκφηεηα, παξά ην φηη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΓΝΣ θξίλεηαη αλαγθαία. 

Αλάινγα εξσηεκαηηθά ηίζεληαη θαη γηα ρψξεο φπσο ε Ρνπκαλία, ε Βνπιγαξία 

θαη ε εξβία, παξφηη νη ρψξεο απηέο είραλ αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε κε 

αμηνζεκείσηε ζηαζεξφηεηα έσο ηα ηέιε ηνπ 2008. Ζ εξβία επέιεμε ήδε ηελ 

ιχζε ηνπ ΓΝΣ γηα λα εμαζθαιίζεη πεξηζψξηα ειηγκψλ ζην δεκνζηνλνκηθφ 

ηνκέα θαη νκαιή πξνζγείσζε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο. Γάλεηα, απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ή/ θαη ην ΓΝΣ, αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ηειηθά ε 

Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία. Σέινο, γηα ηηο κεγάιεο αλαδπφκελεο αγνξέο, φπσο 

ε Κίλα θαη ε Ηλδία ην βέβαην ζήκεξα είλαη φηη ζα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθή 

επηβξάδπλζε ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπο δπλακηθήο ην 2009. Σν εξψηεκα δε είλαη 

θαηά πφζν ζα ζειήζνπλ λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο κε αχμεζε ηεο 

εγρψξηαο δεηήζεσο ζηηο νηθνλνκίεο ηνπο, ζπκβάιινληαο ηαπηνρξφλσο θαη 

ζηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ παγθφζκησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

αληζνξξνπηψλ πνπ απεηέιεζαλ απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ηεο παξνχζαο 

θξίζεσο. 

χκθσλα κε ην ΓΝΣ (Πίλαθαο 1) νη δεκίεο, κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ 

νκνιφγσλ πνπ ίζρπαλ ζηηο αγνξέο ζηα κέζα Οθησβξίνπ 2008, ζα 

μεπεξλνχζαλ ηειηθά ηα $ 1,4 ηξηο, ζε κία ζπλνιηθή αμία δαλείσλ θαη νκνιφγσλ 

θαιπκκέλσλ κε δηάθνξεο θαηεγνξίεο δαλείσλ χςνπο $ 23,2 ηξηο. Αξγφηεξα, 

ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2009, ην ΓΝΣ αλαζεσξεί πξνο ηα πάλσ ηηο αλσηέξσ 

δεκηέο ζηα $ 2,2 ηξηο, ελψ κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο νη δεκίεο έρνπλ 

θηάζεη ζηα $ 2,7 ηξηο30, θαη εθηηκά φηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θξίζεσο ην 

ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο ζα είλαη κηθξφηεξν θαηά 

$ 10 ηξηο πεξίπνπ απφ ην επίπεδφ ηνπ πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 2007, πνζφ πνπ 

ηζνδπλακεί κε ην 14,5% ησλ ζπλνιηθψλ ππνινίπσλ ησλ δαλείσλ ησλ 

ηξαπεδψλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Υσξίο ηηο εθηεηακέλεο θπβεξλεηηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεσο, ε πηζησηηθή επέθηαζε ζα κεησλφηαλ ην 2008-

                                                
30 -----, (2009) “Global Financial Stability Report - Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic 

Risks”, IMF, Washington DC, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/01/pdf/text.pdf 
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2009 θαηά -7,3% ζηηο ΖΠΑ, θαηά -6,3% ζην Ζλ. Βαζίιεην θαη θαηά -4,5% ζηε 

Εψλε ηνπ Δπξψ. 

Πίνακας 1. ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΕΖΜΗΧΝ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΛΤΜΜΔΝΑ  
ΜΔ ΓΑΝΔΗΑ ΣΧΝ ΖΠΑ (δις. $) 

 

 

χκθσλα, ινηπφλ, κε φζα είδακε παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη, ε 

θξίζε πνπ άξρηζε απφ ηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ κεησκέλεο 

εμαζθάιηζεο ησλ ΖΠΑ έιαβε ηειηθά ππέξκεηξεο δηαζηάζεηο, πξνζβάιινληαο 

αθελφο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ θαη αθεηέξνπ ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία ησλ ρσξψλ παγθνζκίσο, νδεγψληαο ζηε ζεκεξηλή 

βαζηά χθεζε ζηελ νπνία έρνπλ ήδε πεξηέιζεη νη κεγάιεο αλεπηπγκέλεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ηφρνο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη θπβεξλήζεσλ 

ησλ ρσξψλ αλά ηελ πθήιην, απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο θξίζεο θαη κέρξη θαη 

ζήκεξα, είλαη ε απνηξνπή κίαο πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ησλ πξαγκάησλ. Οη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο αλαιχνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

 Με ηελ απνθαηάζηαζε ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ βξαρπρξφληαο 

ξεπζηφηεηαο: Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζε 

πξψηε θάζε, ήηαλ λα επαλέιζνπλ ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο ζε ηθαλνπνηεηηθά 
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πιαίζηα ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο νηθνλνκίεο ζηελ βξαρπρξφληα πεξίνδν, θαη λα 

δηαηεξεζνχλ ζε ζπκβαηά επίπεδα κε ηα επηηφθηα παξεκβάζεσο. 

Πξνζπάζεζαλ λα θαιχςνπλ ην θελφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηε γεληθφηεξε 

δπζιεηηνπξγία ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη λα κεηψζνπλ ηα κεγάια 

πεξηζψξηα θηλδχλνπ ζηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα κε ηα αθφινπζα κέζα: α) 

απμάλνληαο ηε κέζε δηάξθεηα ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ ηξαπεδψλ κε λέεο 

πξαθηηθέο θαη δηεπθνιχλζεηο, β) απμάλνληαο ην εχξνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ελέρπξν γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηψξα θαη ησλ νκνιφγσλ πνπ είλαη θαιπκκέλα κε 

ζηεγαζηηθά ή άιια ηξαπεδηθά δάλεηα πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβαζκίζεσο, γ) 

εηδηθφηεξα ζηηο ΖΠΑ, ε FED πξνρψξεζε ζε παξνρή ρξεκαηνδνηηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ αθφκε θαη ζε ΥΗ πνπ δελ ήηαλ εκπνξηθέο ηξάπεδεο, δ) 

απμάλνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΥΗ λα δαλείδνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ελέρπξν γηα δαλεηζκφ απφ ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα ή ηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο, ε) ηέινο, νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο 

ζπλεξγάζζεθαλ ζηελά κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα 

απνθαηάζηαζε ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζε φια ηα λνκίζκαηα 

θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο (ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ήηαλ ε απνθαηάζηαζε 

ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζε Γνιάξηα ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ 

ΝΑ Αζία).  

Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη κε ηε 

δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ εξγαιείσλ31. Γηα παξάδεηγκα, ην ΓΝΣ 

δεκηνχξγεζε ην Short-Term Liquidity Facility (SLF), γηα λα εληζρχζεη ηελ 

βξαρππξφζεζκε δπλαηφηεηα ξεπζηφηεηαο ησλ αλαδπφκελσλ ρσξψλ. Ή, γηα 

ρψξεο κέιε φπνπ ηα ππάξρνληα πνιηηηθά πιαίζηα ρξεηάδνληαη ελίζρπζε, ην 

ΓΝΣ ηνπο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

δαλεηζκνχ γηα κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο, αιιά φκσο ζε επηηαρπλφκελε βάζε. 

Σν Σακείν έρεη άθζνλνπο πφξνπο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ξεπζηφηεηα ζηηο 

ρψξεο κέιε πνπ αληηκεησπίδνπλ ειιείκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. Έρεη δεζκεπηεί 

ήδε λα παξάζρεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε δηάθνξεο ρψξεο κέιε, 

                                                
31 Strauss-Kahn D., (2008) “Addressing Global Economic Challenges”, IMF, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.imf.org/external/np/speeches/2008/121008.htm 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξψλ φπσο ε Οπγγαξία, ε Ηζιαλδία, θαη ε 

Οπθξαλία, ελψ πεξηζζφηεξνη δηαθαλνληζκνί είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε. Οη 

φξνη ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ θαη ζα είλαη εζηηαζκέλνη ζηελ άκεζε 

πξφθιεζε ηεο επαλάθηεζεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο. Οη 

δηαξζξσηηθνί φξνη, φκσο, πεξηνξίδνληαη ζηνπο ηνκείο πνπ βξίζθνληαη θνληά 

ζηε ξίδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρψξεο, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ επηιχνληαο ηηο θχξηεο αλεπάξθεηεο ζηηο ηξάπεδεο. 

Δπηπιένλ, ην Σακείν κπνξεί λα εμαζθαιίζεη πξφζζεηνπο πφξνπο κέζσ ησλ 

δηαξθψλ ζπκθσληψλ δαλεηζκνχ κε ηα κέιε ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε θξίζε 

ζπλερίζεη λα εμαπιψλεηαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηεο πξφζθαηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ησλ G-20 ήηαλ ε ππνρξέσζε 

λα ζηγνπξεπηνχλ φηη νη ηθαλνπνηεηηθνί πφξνη παξακέλνπλ δηαζέζηκνη ζην 

Σακείν.  

 Με ηελ πνιηηηθή επηηνθίσλ: Ζ πνιηηηθή ησλ επηηνθίσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο. Γηα 

παξάδεηγκα ε FED, πξνρψξεζε ηαρχηαηα ζε κείσζε ησλ επηηνθίσλ 

παξεκβάζεψο ηεο, απφ ην 5,25% ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007 ζην 0%-0,25% 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008, ελεξγψληαο ακέζσο κφιηο έγηλε θαηαλνεηφ φηη ε 

θξίζε ιάκβαλε κεγάιεο δηαζηάζεηο. Αληηζέησο, κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 ε 

πνιηηηθή επηηνθίσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) αγλννχζε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη είρε σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ, δεδνκέλνπ φηη, ιφγσ ησλ 

κεγάισλ απμήζεσλ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ ηξνθίκσλ, ν 

πιεζσξηζκφο δηακνξθψζεθε ζην 4,0%. Απηφ νδήγεζε ζηελ εληππσζηαθή 

απφθαζε ηεο ΔΚΣ γηα αχμεζε ησλ επηηνθίσλ παξεκβάζεψο ηεο ζην 4,25% 

ζηηο 9.7.2008. 

Βεβαίσο, ν κε ζπγρξνληζκφο ηεο πνιηηηθήο ηεο FED θαη ηεο ΔΚΣ ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα επηεκβξίνπ 2007-επηεκβξίνπ 2008 (Γηάγξακκα 4), 

ζπλέβαιε ζηελ αδπλακία εμφδνπ απφ ηελ θξίζε θαη ζηε ζεκαληηθή επηδείλσζή 

ηεο απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008. Δηδηθφηεξα, έσο ηνλ Ηνχιην 2008 ε πνιηηηθή 

ησλ πςειψλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ ζηεξηδφηαλ ζηελ ππνηηζέκελε ηζρπξή 

νηθνλνκία ηεο Εψλεο ηνπ Δπξψ, θπξίσο ηεο Γεξκαλίαο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

έσο θαη ην 1ν ηξίκελν 2008. Απηφ νδήγεζε ζηε ζεκαληηθή αλαηίκεζε ηνπ 

Δπξψ (ζην 1,593 USD/EUR ηελ 21.7.2008) θαη ζπλέβαιε γεληθά ζηελ 
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ππνηηκεηηθή ηάζε ηνπ Γνιαξίνπ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζπλέβαιε ζηηο κεγάιεο 

απμήζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ (ζηα $ 145,31/βαξέιη ηελ 14.7.2008), ησλ 

Γιάγραμμα 4. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΚΗΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 

 

 

βαζηθψλ ηξνθίκσλ θαη άιισλ πξψησλ πιψλ (πνπ ηηκνινγνχληαη ζε Γνιάξηα) 

έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008. Οη εμειίμεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εληεηλφκελε 

πηζησηηθή ζηελφηεηα, ζπλέβαιαλ ζηελ αλαηξνπή ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο 

ησλ νηθνλνκηψλ ηεο ΕηΔ θαη ζηελ είζνδφ ηνπο ζε χθεζε απφ ην 2ν ηξίκελν ηνπ 

2008, θαζψο θαη ζηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο 

ησλ επξσπατθψλ ΥΗ. Ζ επηβεβαίσζε ηεο πθέζεσο θαη ζηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο 

νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε θαη ε ηαρεία επηδείλσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θξίζεσο απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 νδήγεζαλ ζηε κεγάιε πηψζε ησλ 

ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ άιισλ εκπνξεπκάησλ θαη πξψησλ πιψλ θαη, 

ηέινο, ζηελ ππνηίκεζε ηνπ Δπξψ ζε πνιχ πην αληαγσληζηηθά επίπεδα απφ 

φ,ηη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008. Μεηά ηελ επηδείλσζε ηεο θξίζεσο ε πνιηηηθή 

επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ ζπληνλίζζεθε κεξηθψο κε απηή ησλ άιισλ Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ, αλ θαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 ηα 

επηηφθηα παξεκβάζεσο ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Ηαπσλία δηακνξθψζεθαλ ζην 0,0%, 

ελψ ζηε ΕηΔ κεηψζεθαλ ζην 2,5% θαη ζην 2% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008. 

Γεδνκέλνπ φηη ν πιεζσξηζκφο ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ κεηψζεθε ζην 1,1% ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2009 θαη ελδερνκέλσο ζα γίλεη κεδεληθφο ππφ ηελ επίπησζε 

ηεο βαζηάο πθέζεσο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Εψλεο ηνπ Δπξψ, αλακέλεηαη ηαρεία 

πηψζε ησλ επηηνθίσλ θαη απφ ηελ ΔΚΣ ζην 1,5%. Ζ επηθπιαθηηθή ζηάζε ηεο 

ΔΚΣ φζνλ αθνξά ζηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ (ζε κεδεληθά, ελδερνκέλσο, 
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επίπεδα) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερηδφκελε δπζιεηηνπξγία ηεο δηαηξαπεδηθήο 

αγνξάο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΔΚΣ γηα ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηε 

Εψλε ηνπ Δπξψ, ζπκβάιινπλ ζηε βαζηά χθεζε πνπ επηβαξχλεη ηελ ΕηΔ απφ 

ην 2ν εμάκελν ηνπ 2008, κε ηελ αλάθακςε λα εθηηκάηαη φηη ζα έξζεη αξγφηεξα 

ζηελ Δπξψπε απφ φ,ηη ζηηο άιιεο κεγάιεο νηθνλνκίεο. Όκσο, ε πηψζε ηνπ 

θφζηνπο ηνπ ρξήκαηνο γηα ηα ΥΗ απαηηεί θαηά θχξην ιφγν ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ΥΗ θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ αγνξψλ θαη ησλ αγνξψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκνιφγσλ θαη 

γξακκαηίσλ.  

 Με ηελ απνθαηάζηαζε ζπλζεθψλ επαλαιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκνιφγσλ θαη γξακκαηίσλ γηα ηελ νκαιή αλαρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ ζρεηηθνχ ρξένπο ησλ ΥΗ: Οη Κεληξηθέο Σξάπεδεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

θπβεξλήζεηο σο επφκελν κεγάιν ζηφρν, είραλ ζέζεη ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ αγνξψλ θαη ησλ αγνξψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκνιφγσλ θαη 

γξακκαηίσλ. Όκσο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ήηαλ απαξαίηεηε κία 

επξείαο θιίκαθαο θξαηηθή παξέκβαζε, πνπ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα επηηχρεη 

αθελφο ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ, θαη αθεηέξνπ ηελ απαιιαγή 

ηνπο απφ ηα επηζθαιή κε ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. ηηο 

ΖΠΑ ε FED θαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ πξφηεηλαλ ζην Κνγθξέζν έλα 

κεγάιν παθέην βνήζεηαο χςνπο $ 700 δηζ.32 γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηαξαγκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. Ζ 

απξφζκελε απηή πξφηαζε εμέπιεμε αξρηθά επράξηζηα ηα ρξεκαηηζηήξηα, ελψ 

πξνβιεκάηηζε αξθεηά ηνπο ακεξηθαλνχο πνιίηεο ζρεηηθά κε ην θνξνινγηθφ 

βάξνο πνπ πξνέβιεπε ην ρέδην Πφιζνλ λα επηβαξχλεη ηνπο ίδηνπο. Σνλ ίδην 

αθξηβψο πξνβιεκαηηζκφ ζπκκεξίζηεθε θαη ην Κνγθξέζν, θαηαςεθίδνληαο ην 

ζρέδην θξαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα αγνξά 

ησλ ιεγφκελσλ "ηνμηθψλ νκνιφγσλ" κε δεκφζην ρξήκα ζηηο 29.9.2008, 

γεγνλφο πνπ ψζεζε ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ζε κεγάιε πηψζε 

παγθνζκίσο θαη ηελ άκεζε κεηάδνζε ηεο θξίζεσο ζηελ Δπξψπε, φπνπ πιένλ 

απνθαιχθζεθαλ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο πνπ αληηκεηψπηδαλ πνιιέο κεγάιεο ηξάπεδεο. Λίγεο ψξεο κεηά ηε 

                                                
32 Hulse C., Herszenhorn D., (2008) “House Rejects Bailout Package, 228-205; Stocks Plunge”,  New York Times, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.nytimes.com/2008/09/30/business/30bailout.html?_r=1 
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ιήμε ηεο επξσπατθήο ζπλφδνπ θνξπθήο, ε Hypo Real Estate, ε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, 

αλαθνίλσζε φηη ην ζρέδην δηάζσζήο ηεο, χςνπο €35 δηζ.33 θαηέξξεπζε, κεηά 

ηελ απνθάιπςε λέσλ ειιεηκκάησλ. Γίλεηαη, επίζεο, γλσζηφ φηη πέληε 

επξσπατθέο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ κεγάια πξνβιήκαηα πξνζπαζψληαο λα 

ζψζνπλ ηηο κεγάιεο επξσπατθέο ηξάπεδεο, ε Γεξκαλία, ην Βέιγην, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε Ηηαιία θαη ε Ηζιαλδία. ηελ Ηηαιία θηλδχλεπε ε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο ρψξαο, ε Unicredit, ελψ ην άιινηε εχξσζην θξάηνο 

ηεο καθξηλήο Ηζιαλδίαο απεηιείηαη κε πηψρεπζε, ιφγσ ηεο κεγάιεο έθζεζεο 

ζηα ηνμηθά νκφινγα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ ζπλερηδφηαλ κφλν απφ 

ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο, πνπ παξείραλ κεγάια πνζά ξεπζηφηεηαο, κε 

ζεκαληηθά δηεπξπκέλν ην εχξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ 

δέρνληαλ σο ελέρπξν. Όκσο, αξθεηέο ηξάπεδεο δελ δηέζεηαλ πηα θαηάιιεια 

(πςειήο πνηφηεηαο) ηηηινπνηεκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ γηα λα δηαζέζνπλ σο 

ελέρπξν, ελψ ηαπηνρξφλσο είραλ κεγάιεο αλάγθεο θαη γηα ίδηα θεθάιαηα. Έηζη, 

θαη νη επξσπατθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη θπβεξλήζεηο έπξεπε λα 

πξνρσξήζνπλ ζε πην δξαζηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

ρξενθνπία κεγάινπ αξηζκνχ ΥΗ θαη ε δηεχξπλζε ηεο θξίζεσο. 

ηηο 03/10/2008 ζηηο ΖΠΑ πέξαζε ηειηθά απφ ην Κνγθξέζν34 ην 

αλαζεσξεκέλν ζρέδην ζηεξίμεσο ηνπ Υ χςνπο $ 700 δηζ., γλσζηφ σο 

«πξφγξακκα αλαθνπθίζεσο ησλ ΥΗ απφ ην βάξνο ησλ επηζθαιψλ κε 

ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο», ελψ ε FED αλαθνίλσζε 

ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ θνξέα γηα ηελ αγνξά επηρεηξεκαηηθψλ γξακκαηίσλ 

δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ΥΗ θαη ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηεο θξίζηκεο απηήο αγνξάο, παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα 

παξνρήο ξεπζηφηεηαο ζηα ΥΗ ζε θαζεκεξηλή βάζε κε δηάθνξεο κνξθέο 

δηεπθνιχλζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ αηιαληηθνχ, ζηηο 07/10/2008 ην Ecofin έζεζε 

σο ειάρηζην φξην εγγχεζεο ηηο  € 50 ρηι. αλά θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ, ελψ ηελ 

                                                
33 -----, (2008), “Press release”, Hypo Real Estate Group, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.hyporealestate.com/eng/pdf/PI-HREG_6.Oktober_2008_Englisch_Endfassung.pdf 
34 Herszenhorn D., (2008) “Bailout Plan Wins Approval; Democrats Vow Tighter Rules”, New York Times, δηαζέζηκν 

ζηελ ηζηνζειίδα:  
http://www.nytimes.com/2008/10/04/business/economy/04bailout.html?scp=4&sq=HENRY%20M.%20PAULSON%20

JR.,%20the%20Treasury%20secretary,%20on%20the%20%24700%20billion%20economic%20rescue%20plan%20
voted%20by%20the%20House&st=cse 
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ίδηα ζηηγκή πνιιέο ρψξεο πξνρσξνχζαλ ζε κεγαιχηεξε ή θαη απεξηφξηζηε 

αχμεζε απηνχ ηνπ πνζνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα ην εγγπεκέλν πνζφ 

απμήζεθε ζηηο € 100 ρηι. γηα ηξία έηε, ελψ ε Ηξιαλδία θαη ην Ζλ. Βαζίιεην 

απνθάζηζαλ λα εγγπεζνχλ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ηνπο. 

ηηο 8 Οθησβξίνπ αλαθνηλψλεηαη κείσζε ηνπ επξσεπηηνθίνπ ζην 3,75%, 

κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ζηελ Αγγιία ζην 4,5% θαη ηεο Fed ζην 

1,5%. Ο Νηθνιά αξθνδί επηβεβαηψλεη ηε ζπγθξφηεζε επξσθνηλνηηθνχ ζρεδίνπ 

δξάζεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ παγψλεη ε αγνξά ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο 

Γεξκαλίαο θαη γίλνληαη καδηθέο απνιχζεηο ζηε νπεδία. ην Ζλ.Βαζίιεην, ε 

θπβέξλεζε αλαθνίλσζε εζπεπζκέλα ηε δηάζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ παθέηνπ 

χςνπο £ 50 δηζ. γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ ησλ ηξηψλ 

κεγάισλ ηξαπεδψλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε 

ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ζπλνιηθνχ χςνπο £ 350 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ £ 

100 δηζ. αθνξνχλ εγγπήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ ζηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά θαη £ 250 δηζ. εγγπήζεηο γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπο ζηελ αγνξά 

επηρεηξεκαηηθψλ νκνιφγσλ.  

Πάλησο, ε ηαρεία επηδείλσζε ηεο θξίζεσο κεηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2008 απαηηνχζε ηνλ έγθαηξν ζπληνληζκφ ησλ θπβεξλήζεσλ ηφζν ζηηο ΖΠΑ 

φζν θαη ζηελ Δπξψπε γηα ηελ απνθπγή εμαηξεηηθά δπζκελψλ θαη επηθίλδπλσλ 

θαηαζηάζεσλ ζην Υ. Ζ δηάζεζε απηνχ ηνπ παθέηνπ απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Ζλ. Βαζηιείνπ ζεσξήζεθε αξρηθά επαξθέο κέηξν απφ ηηο αγνξέο, κε 

απνηέιεζκα θαη άιιεο ρψξεο λα πηνζεηήζνπλ ηελ ίδηα πνιηηηθή, ρψξεο φπσο 

νη ΖΠΑ, ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο δεκηνπξγψληαο 

έηζη έλα πιαίζην ζπληνληζκέλεο δξάζεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζηα ΥΗ θαη ηε ζπγθξάηεζε ηεο 

πησηηθήο πνξείαο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ 

2008. Δηδηθφηεξα, ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ αλαθνίλσζε φηη ην ρξεκαηνδνηηθφ 

παθέην ησλ $ 700 δηζ. ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ησλ ΥΗ πνπ ζα ην δεηήζνπλ ($ 250 δηζ.), φζν θαη γηα αγνξά 

επηζθαιψλ κε ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απηψλ ησλ 

ηδξπκάησλ. Ζ Γεξκαλία, απφ ηελ πιεπξά ηεο, αλαθνίλσζε ην δηθφ ηεο 

ρξεκαηνδνηηθφ παθέην χςνπο € 500 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ € 400 δηζ. 

πξννξίδνληαη γηα εγγπήζεηο αλαρξεκαηνδνηήζεσο ηνπ ρξένπο ησλ ΥΗ (κε 

πξφζζεην επηηφθην 2,0%) θαη € 100 δηζ. γηα ελίζρπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 



[37] 

 

εθείλσλ ησλ ΥΗ πνπ ζα ην δεηήζνπλ. Δπηπιένλ, ην λέν παθέην εληζρχζεσο ζα 

κπνξεί λα αλαιάβεη ηηο αλνηρηέο ζέζεηο ζε θίλδπλν ησλ ΥΗ ηεο Γεξκαλίαο πνπ 

είραλ δεκηνπξγεζεί έσο ηηο 13.10.2008. Σέινο, ζέζπηζε αλάινγσλ κέηξσλ 

αληηκεησπίζεσο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ΥΗ ζηηο ρψξεο ηνπο αλαθνίλσζαλ νη 

θπβεξλήζεηο θαη ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27. Με απηφ ηνλ ηξφπν, απφ ηα 

κέζα Οθησβξίνπ 2008, ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ 

απνθαηαζηάζεθε θπξίσο κε θξαηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο έιαβαλ κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη νδήγεζαλ ζε πιήξε 

θξαηηθνπνίεζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ΥΗ (Γηάγξακκα 5). 

 

Γιάγραμμα 5. ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΥΗ Δ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2008 

 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, νη αλσηέξσ απνθάζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρεία 

πηψζε ησλ επηηνθίσλ απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο, θαίλεηαη λα απνδίδνπλ 

θαξπνχο φζνλ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηξαπεδηθψλ 

αγνξψλ, ελψ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ζεκεηψλεηαη θαη ζηηο αγνξέο 

επηρεηξεκαηηθψλ νκνιφγσλ θαη γξακκαηίσλ, θπξίσο κε ηε ζπκβνιή ηεο FED. 

Οη παξεκβάζεηο απηέο απνηεινχλ έλα απνθαζηζηηθφ βήκα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ελ ηέιεη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, ελδερνκέλσο θαη 

κε ηε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ ζην άκεζν κέιινλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: 

2.1. ΣΑ ΑΗΣΗΑ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ 

ΔΞΟΓΟΤ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΦΔΖ 

 

Έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνιεί φιεο ηηο θπβεξλήζεηο ηα 

ηειεπηαία δχν ρξφληα είλαη θαηά πφζν ππάξρεη νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε ηεο 

θξίζεο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα κε ηελ χθεζε ζηηο νηθνλνκίεο, ε 

νπνία νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηε δηφγθσζε θαη ηελ παξαηεηακέλε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. Γηα λα γίλεη φκσο θαηαλνεηή ε δπλαηφηεηα εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζα 

πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 

Γεληθά, ηα αίηηα ηεο θξίζεο ζρεηίδνληαη αλακθηζβήηεηα κε ηελ 

αλεπάξθεηα ζε ζεζκηθφ, ξπζκηζηηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, θαζψο θαη κε ηελ θαθή ιεηηνπξγία ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ΥΗ δηεζλψο. 

Ήδε έρνπλ επξχηεξα δηαπηζησζεί νη ζεζκηθέο θαη δηνηθεηηθέο-δηαρεηξηζηηθέο 

αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε. Οη 

βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε είλαη: 

 

1. Σν ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ν 

ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ. 

2. Ζ κε ηθαλνπνηεηηθή επηρεηξεκαηηθή δηνίθεζε θαη ε νπζηαζηηθή αλππαξμία 

θηλήηξσλ απηνξξπζκίζεσο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

3. Ζ πιεκκειήο επνπηεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηδηαηηέξσο 

ζηηο ΖΠΑ. 

4. Ζ κε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζην πιαίζην ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. 

5. Ζ κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθνξήζεσο (IFRS) ζε πεξηφδνπο 

δηαηαξαγκέλσλ αγνξψλ. 

6.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πιεηνςεθία ησλ καθξν-νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ 

απνδίδεη κεγάιεο επζχλεο γηα ηελ θξίζε ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινχζεζε ε FED ηελ πεξίνδν 2001-2007. ε νξηζκέλεο απφ ηηο 

αλαιχζεηο ε πνιηηηθή απηή ζπλδέεηαη κε ηηο παγθφζκηεο καθξννηθνλνκηθέο 

αληζνξξνπίεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ αλσηέξσ πεξίνδν θαη, ηδηαηηέξσο, 
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κε ηε λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ηεο Κίλαο, ηεο Ηαπσλίαο 

θαη άιισλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Αζίαο. Χζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο 

γελεζηνπξγφο αηηία ησλ παγθφζκησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ 

ζεσξείηαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο FED. Δμεηάδνληαο ην ζέκα απφ 

καθξννηθνλνκηθή ζθνπηά, ρξήζηκε ζα θαλεί κηα αλάιπζε (βι. παξαθάησ) 

ηφζν ησλ κεγάισλ παγθφζκησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, πνπ 

δηνγθψζεθαλ αλεμέιεγθηα απφ ην 2004 θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ έληαμε ηεο 

Κίλαο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), φζν θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπο ζηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε.  

 

ρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ σο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε αλαθέξνληαη:  

 

 Ζ πνιηηηθή ηεο απνξχζκηζεο (deregulation)35 ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ εθαξκφζζεθε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990. 

Δηδηθφηεξα, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη: 

i. ηελ θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ Glass-Steagall36 ην 1999 ζηηο ΖΠΑ, πνπ 

απαγφξεπε ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο λα ειέγρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο θαη 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρξήκαηα ησλ θαηαζεηψλ γηα 

επελδχζεηο πςεινχ θηλδχλνπ.  

ii. ηελ αδπλακία επνπηείαο ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηελ FED, 

παξφηη ρξεκαηνδνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ελψ 

κέζσ ησλ Δηδηθψλ Δπελδπηηθψλ Οξγαληζκψλ (SIVs) θαη άιισλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πξνζέιθπαλ θαη ιηαληθέο απνηακηεχζεηο. 

iii. ηελ αλάγθε επηβνιήο απζηεξφηεξσλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ Hedge Funds θαη ησλ αγνξψλ παξαγψγσλ.  

 

                                                
35

 White L., (1999) “The Role of Financial Regulation in a World of Deregulation and Market Forces”, Stern School of 

Business, New York University, presented at the IMF Conference on Second Generation Reforms, Washington DC, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/white.htm  
36 -----, (2003) “The Long Demise of Glass-Steagall”, Newsweek, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.newsweek.com//frameset.aspx/?url=http%3A%2F%2Fwww.pbs.org%2Fwgbh%2Fpages%2Ffrontline%2F
shows%2Fwallstreet%2Fweill%2Fdemise.html 
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 Ζ ελ κέξεη εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ (βι. παξαθάησ), κε ηελ νπνία 

ίζσο ζα είραλ πξνζδηνξηζζεί επαξθψο νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο ησλ ΥΗ πξηλ 

απφ ηελ θξίζε, αλαιφγσο κε ηνπο πξαγκαηηθνχο πηζησηηθνχο θαη άιινπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεηψπηδαλ απηά ηα ηδξχκαηα. Βέβαηα, αθφκε θαη κε ηελ 

πιήξε εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη απνηξαπεί ε 

θξίζε, θαζψο ε ηαρεία πησηηθή πνξεία ησλ αγνξψλ θαη ην κεγάιν χςνο ησλ 

δεκηψλ ησλ ΥΗ ήηαλ πέξαλ θάζε πξνβιέςεσο.  

 

 Γεληθά, παξά ην γεγνλφο φηη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ηδηαηηέξσο ζηηο 

ΖΠΑ, είρε ζεκαληηθά θελά θαη δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνηξέςεη ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ε θξίζε πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηε 

κε ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κεηά ην 2000. 

 

 εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη ε ιεηηνπξγία ησλ ΥΗ παγθνζκίσο ξπζκίδεηαη 

ζρεδφλ ηθαλνπνηεηηθά απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν 

ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ, ησλ επελδπηψλ, ησλ δαλεηδφκελσλ θαη ησλ 

κεηφρσλ, θαη φηη ε πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί, φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε 

ηνπ εμαηξεηηθά αλεπηπγκέλνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΥΗ ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο, δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκάηαη. Σα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε 

κε ηελ ηξέρνπζα θξίζε θαίλεηαη λα εληνπίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ επνπηεία 

γηα ηελ θαιή εθαξκνγή απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ απφ φια ηα ΥΗ, παξά ζην ίδην 

ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην.  

  

 Ζ ππεξβνιηθή έκθαζε ζηελ αξρή ηεο απηνξξπζκίζεσο 

(selfregulation)37 ησλ ΥΗ ηα ηειεπηαία έηε.  

i. χκθσλα κε απηήλ ηα ΥΗ απφ κφλα ηνπο έρνπλ ζπκθέξνλ λα 

θξνληίδνπλ λα θαιχπηνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ, απηή ε αξρή 

θαίλεηαη φηη ήηαλ ζεκαληηθά ππεξηηκεκέλε (θάηη πνπ άιισζηε παξαδέρζεθε 

θαη ν πξψελ πξφεδξνο ηεο FED Alan Greenspan38). 

                                                
37

 Carvajal A., Elliott J., (2007) “Strengths and Weaknesses in Securities Market Regulation: A Global Analysis”, 

IMF, Working Paper 07/259, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07259.pdf 
38 Andrews E., (2008) “Greenspan Concedes Error on Regulation”, New York Times, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.nytimes.com/2008/10/24/business/economy/24panel.html 
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ii. Δηδηθφηεξα, ε ιεηηνπξγία ησλ ΥΗ ζηελ αγνξά ΓΤΚ ησλ ΖΠΑ θαη ζηελ 

αγνξά νκνιφγσλ πνπ ήηαλ θαιπκκέλα κε ΓΤΚ ζπλεπαγφηαλ ζαθείο 

θηλδχλνπο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη γηα ηα ίδηα ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζηειέρε, θαζψο 

επίζεο θαη γηα ην Υ σο ζχλνιν. Δπνκέλσο, θαη ζηνλ ηνκέα απηφ ππάξρεη 

έιιεηκκα επνπηείαο, δηφηη νη επνπηηθέο αξρέο ζα έπξεπε λα είραλ αληηιεθζεί 

εγθαίξσο ηνπο θηλδχλνπο θαη λα είραλ δξάζεη αληηζηνίρσο. Δηδηθφηεξα, ε FED 

ζα έπξεπε λα είρε ζέζεη ζαθή φξηα ζηε δαλεηαθή πνιηηηθή ησλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ ζηηο αγνξέο ΓΤΚ θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ 

(Securities and Exchange Commission) ζα έπξεπε λα είρε ζαθέζηεξε γλψζε 

ησλ ππεξβνιψλ ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξηψλ 

θαη ησλ εηαηξηψλ κεηξήζεσο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηδηαηηέξσο ζηηο 

αγνξέο θαιπκκέλσλ θαη ζχλζεησλ νκνιφγσλ.  

 

 Σέινο, ε επνπηεία ησλ αγνξψλ ζχλζεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

θαη πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ήηαλ ζαθψο αλεπαξθήο, φπσο θαη ε ξχζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Hedge Funds. Γεληθά, ε FED θαη νη άιιεο επνπηηθέο αξρέο 

έρνπλ επζχλε γηα ηελ θξίζε, ζηνλ βαζκφ πνπ επέηξεςαλ ηελ ππέξκεηξε 

πηζησηηθή επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ αγνξά ΓΤΚ, θαζψο θαη ηελ ζπλερή 

αχμεζε ησλ ηηηινπνηήζεσλ (αλαρξεκαηνδνηήζεσλ) απηψλ ησλ δαλείσλ ρσξίο 

λα είλαη βέβαην φηη απηνί πνπ αλαιάκβαλαλ ηειηθά ηνπο πηζησηηθνχο θαη 

άιινπο θηλδχλνπο είραλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο αλαιάβνπλ.  
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2.2. ΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΔ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΝΗΟΡΡΟΠΗΔ 

 

Χζηφζν, ην ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην ηνπ Υ απφ κφλν ηνπ δελ 

κπνξεί λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ νη 

θνχζθεο ζηηο αγνξέο ΓΤΚ θαη νκνιφγσλ θαιπκκέλσλ κε ΓΤΚ, θαζψο θαη 

ηελ αλεμέιεγθηε δηφγθσζε ηεο θξίζεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα, νη 

παγθφζκηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο39 έπαημαλ κεγάιν ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε, φπσο 

γηα παξάδεηγκα, ε έληαμε ηεο Κίλαο ζηνλ ΠΟΔ πνπ έγηλε ρσξίο λα 

εμαζθαιηζζεί ε εθπιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Απηέο νη παγθφζκηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο 

ζπλίζηαλην: 

 

 ζηα πνιχ κεγάια πιενλάζκαηα θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζηα ηζνδχγηα 

πιεξσκψλ ηεο Κίλαο, ηεο Ηαπσλίαο θαη άιισλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Αζίαο, 

θαζψο θαη ηεο Γεξκαλίαο, Οιιαλδίαο, Διβεηίαο, νπεδίαο θαη ησλ 

ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, 

 

 πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα αληηζηνίρσο κεγάια ειιείκκαηα ζηα 

ηζνδχγηα πιεξσκψλ ησλ ΖΠΑ, ηεο ΕηΔ εθηφο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Οιιαλδίαο, ηνπ Ζλ. Βαζηιείνπ, ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, ησλ 

ρσξψλ ηεο Βαιηηθήο, θ.ά., φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 6. 

 

                                                
39 Mold A., Paulo S., Prizzon A., (2009), “Taking stock of the credit crunch: implications for development finance and 

global governance”, OECD Development Centre, Working Paper No. 277, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.oecd.org/dataoecd/8/40/42485542.pdf 
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Γιάγραμμα 6. ΥΧΡΔ ΜΔ ΜΔΓΑΛΑ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΥΧΡΔ 

ΜΔ ΜΔΓΑΛΑ ΠΛΔΟΝΑΜΑΣΑ ΣΑ ΗΣ ΣΟΤ (δις.$) 

 

 

Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία απηψλ 

ησλ αληζνξξνπηψλ είλαη νη εμήο θάησζη:  

 

 Πξψηνλ, ε πνιηηηθή ηεο δηαηήξεζεο ζε ππέξκεηξα ππνηηκεκέλα 

επίπεδα ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Yuan (Κίλα), ηνπ 

Γηελ (Ηαπσλία), ηεο πξαγκαηηθήο ζηαζκηζκέλεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ 

Δπξψ γηα ηε Γεξκαλία, θαζψο θαη ησλ λνκηζκάησλ πνιιψλ άιισλ ρσξψλ ηεο 

ΝΑ Αζίαο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο αιιά θαη ησλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ 

ρσξψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ, φρη κφλν ε ξαγδαία αχμεζε 

ησλ πιενλαζκάησλ ησλ εμσηεξηθψλ ηζνδπγίσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ απηψλ ησλ ρσξψλ, αιιά θαη ε ηαρεία 

αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε 

Γεξκαλία, ε αθνινπζνχκελε πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή θαη εηζνδεκαηηθή 

πνιηηηθή ζηελ νηθνλνκία ηεο θαζηζηά ην Δπξψ έλα ζεκαληηθά ππνηηκεκέλν 

λφκηζκα γηα ηελ ίδηα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ είλαη έλα ζεκαληηθά ππεξηηκεκέλν 

λφκηζκα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο ρψξεο ηεο ΕηΔ40. Αλάινγε πνιηηηθή κε ηε 

                                                
40

  Γηα παξάδεηγκα, ε κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ κηζζψλ θαηά θεθαιή ζηελ πεξίνδν 2002-2008 πεξηνξίζζεθε ζην 

1,7% ζηε Γεξκαλία, έλαληη 2,8% ζηε ΕηΔ σο ζχλνιν. Δπίζεο, ε κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο εγρψξηαο ηδησηηθήο 
θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο ζηελ ίδηα πεξίνδν δηακνξθψζεθε ζην -0,13% ζηε Γεξκαλία, έλαληη 
1,4% ζηε ΕηΔ. Αλάινγεο είλαη νη εμειίμεηο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ θπβεξλεηηθψλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ. Γηα λα επηηχρεη 

ηε ζπγθξάηεζε ηεο εγρψξηαο δεηήζεσο ε Γεξκαλία πξνρψξεζε ζε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ΦΠΑ απφ 1.1.2007 
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Γεξκαλία αθνινπζεί θαη ε Οιιαλδία. ηελ πεξίπησζε ηεο Κίλαο νη ζπλερείο 

παξεκβάζεηο ηεο Σξαπέδεο ηεο Κίλαο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο γηα λα 

απνηξαπεί ε αλαηίκεζε ηνπ Yuan (CNY), ιφγσ ησλ ππέξκεηξσλ 

πιενλαζκάησλ ηφζν ζην Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ φζν θαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ θεθαιαίσλ (ΛΚ) ηεο είρε σο ζπλέπεηα ηελ εληππσζηαθή αχμεζε 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο απφ ηα $ 167 δηζ. ην 2000 ζηα $ 1.950 

δηζ. ην 2008 (Γηάγξακκα 7). Δάλ δε δελ είρε παξεκβιεζεί ε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε, ηφηε ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Κίλαο ζα 

μεπεξλνχζαλ ηα $ 2,7 δηζ. ην 2009 θαη ηα $ 3,2 δηζ. ην 2010. 

 

Γιάγραμμα 7. ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ (δισ. $) 

 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο Διβεηίαο ε ππνηίκεζε ηνπ Γηελ 

θαη ηνπ Φξάγθνπ επηδηψρζεθε κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ carry 

trade41, κε ηελ εθαξκνγή κίαο πνιηηηθήο ζρεδφλ κεδεληθψλ επηηνθίσλ ζηηο 

ρψξεο απηέο πνπ δηεπθφιπλε ηνπο επελδπηέο λα δαλείδνληαη κεγάια πνζά ζε 

Γηελ θαη ειβεηηθφ Φξάγθν ζηηο δηαηξαπεδηθέο ηνπο αγνξέο ζε ρακειά επηηφθηα, 

λα πσινχλ ηα λνκίζκαηα απηά ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο θαη λα ηνπνζεηνχλ 

ηα θεθάιαηα ζε αγνξέο ζρεηηθά πςειψλ επηηνθίσλ. ηηο ρψξεο ππνδνρήο ησλ 

θεθαιαίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη ΖΠΑ θαη ε ΕηΔ, αιιά θαη ρψξεο φπσο ε 

Ηζιαλδία (ηεο νπνίαο νη ηξάπεδεο είραλ ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθφ παζεηηθφ πνπ 

                                                                                                                                       
θαηά 3,0 π.κ. Χο απνηέιεζκα, ε αλάπηπμή ηεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηεο 
εγρψξηαο δεηήζεσο φρη ηεο δηθήο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο εηαίξσλ. Ζ ζπκβνιή ηεο απμήζεσο ησλ  

θαζαξψλ εμαγσγψλ ηεο ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ήηαλ 0,8 π.κ. ην 2005 (ΑΔΠ: 0,8%), 1,0 π.κ. ην 2006 (ΑΔΠ: 3,0%), 

1,4 π.κ. ην 2007 (ΑΔΠ: 2,5%), θαη 0,5 π.κ. ην 2008 (ΑΔΠ: 1,0%). 
41 Bank of England, (2006) “Transcript of a Press Conference on the Global Financial Stability Report”, IMF, 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.imf.org/external/np/tr/2006/tr060411.htm 
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ηζνδπλακνχζε ζην δεθαπιάζην ηνπ ΑΔΠ ηεο), ην Ζλ. Βαζίιεην (κε ηηο 

ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ ηνπ λα ππεξβαίλνπλ 4,7 θνξέο ην 

ΑΔΠ)42, ε Απζηξαιία, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο ΝΑ 

Αζίαο, θ.ά. Ζ πνιηηηθή απηή ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε ησλ κεγάισλ 

πιενλαζκάησλ ζηα Ηζνδχγηα Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο 

Διβεηίαο, κέζσ ησλ ζπλερψλ κεγάισλ θαζαξψλ εθξνψλ θεθαιαίσλ απφ ηηο 

αλσηέξσ ειιεηκκαηηθέο ρψξεο. 

 

 Γεχηεξνλ, ε πνιηηηθή δηνρέηεπζεο απμεκέλεο ξεπζηφηεηαο, πνπ 

δεκηνπξγείηαη κε ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο, νκνιφγσλ θαη 

κεηνρψλ ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε ΕηΔ αιιά θαη ζε πνιιέο αλαδπφκελεο αγνξέο, 

φπσο πξναλαθέξζεθε. Ζ πνιηηηθή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επέλδπζε 

ησλ ζσξεπκέλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ (θπξίσο ηεο πεξηφδνπ 2005-

2007) κε ηε κνξθή ηνπ carry trade, ζε νκφινγα, κεηνρέο θαη θαηαζέζεηο ζηα ΥΗ 

ησλ αλσηέξσ ειιεηκκαηηθψλ ρσξψλ. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ ειιεηκκάησλ ζηα ΗΣ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, κε 

πην ηξαληαρηφ παξάδεηγκα εθείλν ηνπ ΗΣ ησλ ΖΠΑ, πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζε 

κεγαιχηεξεο εηζξνέο θεθαιαίσλ ζηε ρψξα απηή απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

πιενλαζκαηηθέο ρψξεο. Απηέο νη εηζξνέο θεθαιαίσλ εμαζθάιηδαλ ηεξάζηηα 

πνζά ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ζηα ΥΗ ησλ ΖΠΑ θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, 

ζπκβάιινληαο ζηε κεγάιε κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ θηλδχλσλ ζηα επηηφθηα 

ρνξεγήζεσλ απηψλ ησλ ΥΗ, αθφκε θαη ζε ρνξεγήζεηο πειαηψλ κεησκέλεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Βεβαίσο, ε ζπλερψο απμαλφκελε δηνρέηεπζε 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ζηηο αγνξέο εληζρπφηαλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηε 

ξαγδαία αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ θαη γεληθφηεξα 

ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ. Ζ απμεκέλε ξεπζηφηεηα κε ηε ζεηξά ηεο 

ζπλέβαιε ζηελ ηαρεία αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ησλ αθηλήησλ θαη 

άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε δηακφξθσζή ηνπο ζε εμαηξεηηθά 

πςειά επίπεδα έσο ηα κέζα ηνπ 2007. Ζ απμεηηθή πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ 

αθηλήησλ θαη ησλ άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπλέβαιαλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο θαηαλαισηηθήο ςπρνινγίαο ησλ λνηθνθπξηψλ (Γηάγξακκα 8) θαη ζηελ 

πεξαηηέξσ δηφγθσζε ηεο «θνχζθαο» ζηελ αγνξά ΓΤΚ. 

                                                
42

 -----, (2008) "Fall from grace", The Economist, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.economist.com/world/britain/displaystory.cfm?story_id=12814762 
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Γιάγραμμα 8. ΖΠΑ: ΗΟΕΤΓΗΟ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΔΧΝ-ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ Χ 
ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΓΗΑΘΔΗΜΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (ΓΠΔΗ) 

 

 

 Σξίηνλ, νη κεγάιεο εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο 

θαη ππνηηκεκέλσλ λνκηζκάησλ (Κίλα, Ηαπσλία, άιιεο ρψξεο ΝΑ Αζίαο θ.ά.) 

ζηηο ΖΠΑ, ηε ΕηΔ θαη ζε άιιεο ειιεηκκαηηθέο ρψξεο, ζπλέβαιαλ ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα, παξά ηνλ 

εμαηξεηηθά πςειφ ξπζκφ αχμεζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο πνπ ζπλεπάγνληαλ νη 

κεγάιεο θαζαξέο εηζξνέο θεθαιαίσλ ζηηο ρψξεο απηέο. Ο ρακειφο 

πιεζσξηζκφο ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε ζε ρακειά επίπεδα ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ θαη ζηελ πςειή 

αχμεζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά θαη 

ηδηαηηέξσο ζηελ αγνξά ΓΤΚ ησλ ΖΠΑ. Ζ πνιηηηθή ησλ ρακειψλ επηηνθίσλ 

ηεο FED ζηελ πεξίνδν 2002-2006 βαζηδφηαλ φρη κφλν ζηνλ πνιχ ρακειφ 

ηξέρνληα πιεζσξηζκφ αιιά θαη ζηελ αλππαξμία πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ 

ιφγσ ηεο ηερλεηήο ππνηηκήζεσο ηνπ Yuan θαη ηνπ Γηελ θαη γεληθά ηνπ 

θαηαθιπζκνχ ησλ αγνξψλ κε πξντφληα ρακεινχ θφζηνπο απφ ηελ Κίλα, ηε Ν. 

Κνξέα, ηελ Ηαπσλία θαη άιιεο ρψξεο κε πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. 

Άιισζηε ρακειά ήηαλ φρη κφλν ηα βξαρπρξφληα επηηφθηα πνπ ειέγρεη ε FED, 

αιιά θαη ηα καθξνρξφληα επηηφθηα θαη ηδηαηηέξσο ηα καθξνρξφληα επηηφθηα ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ γεληθά θαη ησλ ΓΤΚ εηδηθφηεξα. Δάλ ε FED αχμαλε 

λσξίηεξα θαη ηαρχηεξα ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ, ην 

απνηέιεζκα ζα ήηαλ πηζαλψο κεγαιχηεξεο εηζξνέο θεθαιαίσλ ζηηο ΖΠΑ κε 

πεξαηηέξσ πηψζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηηνθίσλ. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ δελ ζεκαίλεη αλαγθαία αχμεζε θαη ησλ 
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καθξνπξφζεζκσλ επηηνθίσλ, εάλ νη ηηκέο ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ απμάλνληαη 

ιφγσ αγνξψλ απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηεο Κίλαο θαη άιισλ ρσξψλ.  

 

Απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξαίλνπκε φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα 

είρε ήδε ππνζηεί ξσγκέο ζε βαζηθέο αγνξέο ηνπ ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 2006. Ζ 

απμεηηθή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη άιισλ εκπνξεπκάησλ θαη πξψησλ πιψλ, 

θπξίσο ιφγσ ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο, 

νδήγεζε ζε άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε θαη ζε 

απφηνκε άλνδν ησλ επηηνθίσλ απφ ηε FED, απφ ην 1,0% έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2006 ζην 5,25% ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007, αιιά θαη ζε αμηνζεκείσηε άλνδν ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ επηηνθίσλ. Ζ άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ηεο αλνδηθήο πνξείαο θαη ηελ εκθάληζε 

πησηηθψλ ηάζεσλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ ησλ ΖΠΑ, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη 

πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ απφ ηελ αξρή ηνπ 2007, γηα πξψηε θνξά κεηά 

απφ 40 έηε. Δπηπιένλ, ε εμέιημε απηή νδήγεζε απφ λσξίο ζε ρξενθνπίεο 

Hedge Funds εμεηδηθεπκέλσλ ζε επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αγνξά 

αθηλήησλ, ζε ππνβαζκίζεηο ρξεψλ ΥΗ πνπ εμεηδηθεχνληαλ ζηελ αγνξά 

αθηλήησλ θαη ζε αχμεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ θαηαζρέζεσλ θαηνηθηψλ 

ζηελ αγνξά ΓΤΚ. Ζ ζπλεπαγφκελε θξίζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα, κεηαδφζεθε γξήγνξα ζηνπο ηνκείο 

ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ ησλ ΖΠΑ, 

θαη ελέηεηλε ηελ πηψζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζηελ νηθνλνκία απηή θαη ζε 

άιιεο ειιεηκκαηηθέο ρψξεο απφ ηα κέζα ηνπ 2007. Ζ δηαδηθαζία ηεο κείσζεο 

ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ΖΠΑ 

θαη ζηηο άιιεο ειιεηκκαηηθέο ρψξεο ζηεξεί ηηο πιενλαζκαηηθέο ρψξεο (Κίλα, 

Ηαπσλία, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, θ.ά.) απφ ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο εμήγαγαλ ηα 

πξντφληα ηνπο θαη ζηήξηδαλ ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο.  

Έηζη, νη παγθφζκηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο δεκηνχξγεζαλ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηειεί έλαλ κεραληζκφ δηφξζσζεο απηψλ 

ησλ αληζνξξνπηψλ, κέζσ, φκσο, κηαο κεγάιεο χθεζεο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Χζηφζν, απηή ε απνθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηεξάζηην 

θφζηνο γηα ηελ αλζξσπφηεηα σο απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεσο. Γηα λα πεξηνξηζζεί θαηά ην δπλαηφ απηφ ην θφζηνο, νη 
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πιενλαζκαηηθέο ρψξεο ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

παγθφζκηαο χθεζεο κε ηε κέγηζηε δπλαηή αχμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο 

δαπάλεο ζηηο εγρψξηεο νηθνλνκίεο ηνπο. Ζ χθεζε ζα επελεξγήζεη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε κείσζεο ησλ παγθφζκησλ αληζνξξνπηψλ αιιά δελ ζα κπνξέζεη 

λα δεκηνπξγήζεη βηψζηκεο ζπλζήθεο γηα ηε κε επαλεκθάληζή ηνπο αλ νη 

κεγάιεο πιενλαζκαηηθέο ρψξεο ζπλερίζνπλ θαη κεηά ηελ θξίζε λα ζηεξίδνπλ 

ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηηο εμαγσγέο, επελδχνληαο ηα πιενλάζκαηά ηνπο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο πιενλαζκαηηθήο θαηαλάισζεο ησλ ειιεηκκαηηθψλ 

ρσξψλ. 
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2.3. ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ43 
 

Όζνλ αθνξά ηηο ηξάπεδεο, ε κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ε 

ελδπλάκσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο αλακέλεηαη λα γίλεη κε ηελ νπζηαζηηθή 

επαλφξζσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο επηθάλεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο 

επάξθεηαο, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ. Με ηνλ θαλνληζκφ απηφ νη ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

αλαπηχμνπλ επαξθή εζσηεξηθά ππνδείγκαηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πηζησηηθψλ 

θηλδχλσλ ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, ελψ ηα ππνδείγκαηα απηά ζα 

ειέγρνληαη γηα ηελ επάξθεηα θαη ηελ νξζφηεηά απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ζε 

θάζε ρψξα.  

 

2.3.1. Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ 

 

Αο δνχκε φκσο ιίγα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, 

γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο. Ζ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο δελ έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, εδξεχεη ζηελ Σξάπεδα Γηεζλψλ 

Γηαθαλνληζκψλ (Bank for International Settlements) ηεο Βαζηιείαο ηεο 

Διβεηίαο ε νπνία θαη ηεο παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.  Ηδξχζεθε ην 

1974 θαη ζηε ζχλζεζε ηεο ζηε παξνχζα θάζε ζπκκεηέρνπλ 13 ρψξεο 

(Βέιγην, Καλαδάο, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηαπσλία, Λνπμεκβνχξγν, 

Οιιαλδία, Ηζπαλία, νπεδία, Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ΖΠΑ). Σν έξγν 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο απνβιέπεη θπξίσο ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηζνδχλακσλ φξσλ αληαγσληζκνχ.  

Σν ηζρχνλ ζχζηεκα θαλφλσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο αλαθνξηθά 

κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ  δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά 

απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1988, φηαλ δεκνζηεχηεθε ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα 

ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα κε ηίηιν «Γηεζλήο χγθιεζε ηεο Κεθαιαηαθήο 

Μέηξεζεο θαη ησλ Κεθαιαηαθψλ Πξνηχπσλ» (International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards). Σν θείκελν απηφ, ην νπνίν 

αθνξνχζε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε πνιιέο 

                                                
43

 Bank of International Settlements, (2005) “Basel II: International Convergance of Capital Measurement and 

Capital Standards: a Revised Framework”, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.bis.org/publ/bcbs111.pdf?noframes=1 
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θνξέο ζην παξειζφλ κε ζεκαληηθφηεξε ηξνπνπνίεζε εθείλε ηνπ 1996 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη θίλδπλνη αγνξάο.  

Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα μεπεξάζηεθε 

απφ ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη έπαπζε λα αληαπνθξίλεηαη 

απνηειεζκαηηθά ζηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη ηξάπεδεο. Έηζη, 

ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο εμέδσζε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2004 ην λέν χκθσλν γηα 

ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (Basel IIQ International Convergence of Capital 

Measurement and Capital StandardsQ a Revised Framework).  

 

2.3.2. ΣΟ ΝΔΟ ΤΜΦΧΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

 

Σν λέν πιαίζην πξνβιέπεη µία πξνζέγγηζε αξηηφηεξε θαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαξκνζκέλε ζηε θχζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ (πνπ 

εκπεξηέρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ειαρίζησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ), πξνάγνληαο ηελ 

εληζρπκέλε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηα ΥΗ, πξάγκα πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ Υ, ζα εκπλεχζεη εκπηζηνζχλε ζηα ΥΗ θαη ζα εληζρχζεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Θέηεη επίζεο ηα θαηψηαηα πξφηππα πνπ ζα 

πξέπεη λα επηηεπρζνχλ απφ ηα ΠΗ, ππφ ηελ επνπηεία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ 

ζε θάζε ρψξα. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, δηαηεξεί ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

πιαηζίνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηα νπνία εμέδσζε ην 1988, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γεληθήο απαίηεζεο νη ηξάπεδεο λα δηαηεξνχλ 

ίδηα θεθάιαηα ηνπιάρηζηνλ ίζα πξνο ην 8% ησλ RWA (ζηαζκηζκέλσλ σο πξνο 

ηνλ θίλδπλν ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ) ηνπο, θαζψο θαη ηε βαζηθή δηάξζξσζε 

ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ 1996 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο. Δπίζεο, δηαηεξείηαη ν 

νξηζκφο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θεθαιαίσλ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο ίδηα 

θεθάιαηα (Tier I θαη Tier II)
 

. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Βαζηιεία ΗΗ αζρνιείηαη θαηά 

θχξην ιφγν κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηαζκίζεσλ ζηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ ΠΗ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ RWA. 

Μηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο 

ΗΗ είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο 

θηλδχλσλ (ΔΑΚ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο σο 

βαζηθψλ εξγαιείσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ RWA θαη ησλ αλαγθψλ ζε ίδηα 
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θεθάιαηα. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

ζέηεη έλα ιεπηνκεξέο ζχλνιν ειαρίζησλ απαηηήζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα 

απηψλ ησλ ΔΑΚ. Παξφια απηά ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη δελ έρεη ζθνπφ λα 

επηβάιεη ηηο δηθέο ηεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ ζηηο ηξάπεδεο. Κάζε 

επνπηηθή αξρή ζα αλαπηχμεη έλα ζχλνιν ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ (ειέγρσλ) 

πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ΔΑΚ πνπ εθαξκφδνπλ νη Σξάπεδεο είλαη επαξθή 

γηα λα ιεηηνπξγνχλ σο νη βαζηθνί κεραληζκνί ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο. Οη Δπνπηηθέο Αξρέο έρνπλ ηελ επζχλε λα αζθήζνπλ αμηφπηζηε θαη 

ζσζηή θξίζε φηαλ ζα θαζνξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο ηεο θάζε 

ηξάπεδαο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο ησλ ΔΑΚ.  

 

Σν λέν Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ απνηειείηαη απφ ηξεηο 

θχξηνπο ππιψλεο σο αθνινχζσο:  

 

Ππιψλαο 1. Διάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. 

Με ηνλ Ππιψλα 1, ε Βαζηιεία ΗΗ παξέρεη κηα πνηθηιία απφ επηινγέο γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θαη 

ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν έηζη ψζηε λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο θαη 

ζηηο επνπηηθέο αξρέο λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ζηελ ππνδνκή ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Αθφκε, ην πιαίζην επηηξέπεη κεξηθή θξαηηθή κέξηκλα 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη επηινγέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ αλάινγα 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε αγνξάο.  

Ο Ππιψλαο Η επηθεληξψλεηαη ζηε ζέζπηζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ, έηζη ψζηε λα 

θαιχπηεηαη επαξθψο ε έθζεζή ηνπο ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο, ζε θηλδχλνπο 

αγνξάο θαη ζε ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο. Με ηνλ Ππιψλα Η πξνζδηνξίδνληαη ηα 

ειάρηζηα θεθάιαηα πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε ΠΗ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ην RWA 

πξνζδηνξίδεηαη: α) είηε κε ηελ ηππνπνηεκέλε γεληθή πξνζέγγηζε (Standard 



[52] 

 

Approach ή SA)44, β) είηε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζεκειησδψλ εζσηεξηθψλ 

ππνδεηγκάησλ ηεο Σξάπεδαο κε ηαμηλφκεζε θάζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ζχκθσλα κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ζπλεπάγεηαη (Foundation Internal 

Rating Based Approach ή IRB)45, γ) είηε κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνσζεκέλσλ 

κεζφδσλ εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε βάζε ηα εζσηεξηθά 

ππνδείγκαηα ζε θάζε ΠΗ (Advance Internal Rating Based Approach ή IRB) 

πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

νκφινγα θαιπκκέλα κε ηηηινπνηεκέλα δάλεηα (Securitization Framework). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θηλδχλσλ αγνξάο ζπλεθηηκψληαη: (1) ν θίλδπλνο αλνηθηήο ζέζεσο (γεληθφο θαη 

εηδηθφο), (2) ν θίλδπλνο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, 

(3) ν θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί (4) ν 

θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ θαη (5) ν θίλδπλνο ησλ κεγάισλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

(ιφγσ εκθάληζεο δεκηψλ απφ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ησλ ζπζηεκάησλ, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη απφ εμσηεξηθά 

γεγνλφηα) ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο δηάθνξα ππνδείγκαηα απφ ην ΠΗ, φπσο ε 

Πξνζέγγηζε ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε (Basic Indicator Approach ή BIA), ε 

ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε (Standardized Approach ή SA) θαη ε πξνζέγγηζε 

ησλ πξνσζεκέλσλ κεηξήζεσλ (Advanced Measurement Approach ή ΑΜΑ). Ο 

νξηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ Βαζηιεία ΗΗ δελ αιιάδεη θαη νη ειάρηζηεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα RWA πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγηθφ 

θίλδπλν θαη θίλδπλν αγνξάο ζα παξακείλεη 8% ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ. Σν 

                                                
44 Σηην ησποποιημένη πρακηική γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

(standardized approach), ν θίλδπλνο απφ ηελ έθζεζε ζε δηαθφξσλ εηδψλ ζπκκεηνρψλ (π.ρ., ζε άιια 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα ή ζε επηρεηξήζεηο), ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο εθζέζεηο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ Rating 
Agencies. Δπηπιένλ ηεο Βαζηιείαο Η ζηα RWA ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κέηξεζε ηεο έθζεζεο ζε επηρεηξεκαηηθφ 

θίλδπλν κε ζπληειεζηή 50%. Δπίζεο, ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη σο 
απμεκέλνπ θηλδχλνπ θαη ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηή 150%. 
45 Η θεμελιώδης προζέγγιζη σπολογιζμού ηων ζηαθμίζεων κινδύνοσ ζηα ζηοιτεία ηοσ ενεργηηικού ηων 

Τραπεζών με τρήζη εζωηερικών σποδειγμάηων (IRB) πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο γηα ίδηα θεθάιαηα κε ηηο εθηηκήζεηο 
ησλ ίδησλ ησλ ηξαπεδψλ γηα ηνλ θίλδπλν επηζθάιεηαο, ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε γηα θαλνληθή 

εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ ηνπ. Οη εθηηκήζεηο απηέο ζα πξέπεη πάληα λα γίλνληαη κε ηήξεζε ησλ απζηεξψλ 
θαλνληζκψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο επνπηηθέο αξρέο. Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ 
ηνλ θίλδπλν δεκηψλ απφ θάζε ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο 

(probability of default ή PD), ην πνζνζηφ ησλ δεκηψλ ζε πεξηπηψζεηο ρξενθνπίαο (loss given default ή LGD), ε 
έθζεζε ηνπ ΠΗ έλαληη δαλεηδφκελσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ή θαηάζηαζε ρξενθνπίαο (the exposure at default ή 
EAD), ζηαζκηζκέλε ιεθηηθφηεηα (effective maturity ή M). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα ΠΗ κπνξεί λα ππνρξεσζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνην απφ ηνπο αλσηέξσ δείθηεο φπσο ηνπο επηβάιιεηαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, παξά φπσο 
ηνλ εθηηκνχλ κε βάζε ηα εζσηεξηθά ηνπο ππνδείγκαηα. Γεληθά, ε πξνζέγγηζε IRB βαζίδεηαη ζε κεηξήζεηο ησλ κε 
αλακελφκελσλ δεκηψλ (Unexpected Losses ή UL) θαζψο θαη ησλ αλακελφκελσλ δεκηψλ (EL). Οη ζηαζκηζκέλεο σο 

πξνο ηνλ θίλδπλν ιεηηνπξγίεο ηνπ ΠΗ ζπλεπάγνληαη ηελ αλάγθε ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα θάιπςε 
ησλ UL, ελψ νη EL αληηκεησπίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 
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Tier 2 θεθάιαην ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

100% ηνπ Tier 1. Οη βαζηθέο αιιαγέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη ηηο πξαθηηθέο ππνινγηζκνχ δηαθφξσλ εηδψλ 

θηλδχλνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε. ηελ εηθφλα 1 εκθαλίδνληαη ζπλνιηθά απηέο 

ηηο πξαθηηθέο. 

 

Δικόνα 1. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΧΝ RWA ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ.(MACHER,2OO2) 

 

 

Ππιψλαο 2. Θέζπηζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ επνπηείαο 

Με ηελ ζέζπηζε ησλ ζπζηεκάησλ επνπηείαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ θαη απαηηήζεσλ, oη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθαξκφδνπλ ηα ΠΗ είλαη επαξθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ 

νξζή θαηά ην δπλαηφ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη φηη ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ 

ηειηθά δηαηεξνχληαη απφ ηα ΠΗ είλαη πξάγκαηη επαξθή γηα ηελ θάιπςε φισλ 

ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ. 

ηελ Βαζηιεία Η νη ζηαζκίζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ σο πξνο 

ηνλ θίλδπλν ήηαλ ζηαζεξέο θαη ε εθαξκνγή ηνπο επζχο θαη αθξηβήο. ηελ 

Βαζηιεία ΗΗ ε ηξάπεδα κπνξεί λα επηιέμεη απφ έλα κελνχ πξαθηηθψλ γηα ηελ 

κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο θηλδχλνπ θαη ησλ θηλδχλσλ 

αγνξάο. Απηή ε δηαδηθαζία επηινγήο πξαθηηθήο απαηηεί απφδεημε εθ κέξνπο 

ησλ ΠΗ ηεο ηθαλφηεηαο θάιπςεο ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ γηα εθαξκνγή ηεο. 

Δπηπξνζζέησο, ζηελ IRB πξαθηηθή νη ζηαζκίζεηο θηλδχλνπ ππνινγίδνληαη απφ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε ίδηα ε ηξάπεδα ζρεηηθά κε φιεο ηηο 

παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζηαζκίζεσλ 
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θηλδχλνπ (PD, LGD, EAD, θ.ά.). Είλαη, επνκέλωο αλαγθαίν λα εμασυαιηστεί ότη 

νη πιεξνυνξίεο απτέο ππνινγίδνλταη ή εθτηκώλταη κε αθξηβή θαη σταζεξό 

τξόπν. Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνηείλεη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο γηα λα 

θαζνδεγήζεη ηελ επνπηηθή δηαδηθαζία46. 

 

Ππιψλαο 3. Πεηζαξρία πνπ επηβάιιεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

Με ηνλ ηξίην ππιψλα επηδηψθεη ηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο, κε παξνρή 

ζηνπο επελδπηέο ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

άζθεζε απηήο ηεο πεηζαξρίαο (full disclosure). Απηφο ν ππιψλαο ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ απνζθνπεί ζην λα εληζρχζεη ηελ πεηζαξρεία πνπ επηβάιιεηαη απφ 

ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ εληείλνληαο ηηο απαηηήζεηο απφ ηα ΠΗ λα 

απνθαιχπηνπλ ηα πάληα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηθάλεηα θαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο θαη γεληθφηεξα 

ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Ζ επαξθήο δεκνζίεπζε είλαη βαζηθή γηα λα 

εμαζθαιίζεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη δηακνξθψλνληαη ηα πξνθίι 

θηλδχλνπ γηα θάζε ΠΗ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο 

ζέζεσλ. Σν λέν πιαίζην ζέηεη απαηηήζεηο γηα ηηο εθζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

νη ηξάπεδεο θαζψο θαη πξνηάζεηο ζε πνιινχο ηνκείο φπσο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ππνινγίδνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα θαη ηηο εθζέζεηο θηλδχλνπ 

ηνπο. Ο ππξήλαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη εθαξκφδεηαη 

γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο, κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα βαζηζκέλε ζηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ησλ εζσηεξηθψλ 

κεζνδνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, ηερληθψλ ειάθξπλζεο θηλδχλνπ θαη ν βαζκφο ηηηινπνίεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

                                                
46 1η Αρχή: Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δηαδηθαζίεο γηα λα απνηηκνχλ ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο αλάγθεο 

ζχκθσλα κε ην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπο, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο γηα δηαηήξεζε ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο επηπέδσλ. 
2η Αρχή: Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδνπλ θαη λα εθηηκνχλ ηηο 

ηξαπεδηθέο εθζέζεηο θαη ζηξαηεγηθέο εζσηεξηθήο εθηίκεζεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, φπσο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηά 
ηνπο λα ειέγρνπλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο θαλνληζηηθνχο θεθαιαηαθνχο δείθηεο. Οη 
επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα αλ δελ είλαη επραξηζηεκέλεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο. 
3η Αρχή: Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ πσο νη ηξάπεδεο ζα ιεηηνπξγνχλ ζε πςειφηεξα επίπεδα 
απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη σο ειάρηζην θεθάιαην απφ ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλνπλ νη ίδηεο ηηο ηξάπεδεο λα δηαηεξνχλ θεθάιαηα πνπ θαηά θαλφλα ζα ππεξβαίλνπλ ηα ειάρηζηα 
απαηηνχκελα. 
4η Αρχή: Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα κεζνιαβνχλ ζε αξρηθά ζηάδηα γηα λα πξνιαβαίλνπλ ηηο ηξάπεδεο πνπ 

δηαηεξνχλ θεθάιαηα ρακειφηεξα απφ ηα ειάρηζηα επηηξεπηά γηα λα θαιχςνπλ ηνλ θίλδπλν απφ ην ζχλνιν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 
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Δλ θαηαθιείδη, ε Βαζηιεία ΗΗ παξέρεη κηα πνηθηιία απφ επηινγέο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θαη ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν έηζη ψζηε λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο 

επνπηηθέο αξρέο λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ζηελ ππνδνκή ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Αθφκε, ην πιαίζην επηηξέπεη κεξηθή θξαηηθή κέξηκλα 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη επηινγέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ηνπ 

αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε αγνξάο. ρεηηθά, ε Δπηηξνπή ίδξπζε 

ηελ AIG (Accord Implementation Group) πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ζα είλαη άιιν έλα κέηξν επνπηείαο 

πνπ απνζθνπεί ζε αθφκα κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ 

αξρψλ. Σν αλαζεσξεκέλν πιαίζην δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ πνπ εκπεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ησλ ΠΗ, 

ελψ ζηε Βαζηιεία Η ε αληηκεηψπηζε ήηαλ ίδηα γηα φια ηα ΠΗ θαη γηα θάζε 

θαηεγνξία ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. Όκσο, ζε ρψξεο φπνπ ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο ζηελ εγρψξηα αγνξά είλαη ζρεηηθά κεγάινο (θίλδπλνο 

ρψξαο) ηα ΠΗ ζα πξέπεη λα ηνλ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη λα δηαηεξνχλ 

αλαιφγσο πςειφηεξα ίδηα θεθάιαηα, ελδερνκέλσο θαη απφ ηα ειάρηζηα πνπ 

πξνβιέπεη ε Βαζηιεία ΗΗ. Καηά πφζν απηή ε δηαδηθαζία ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

έμνδν απφ ηελ θξίζε παξακέλεη λα απνδεηρζεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 347: 

3.1. ΤΣΖΜΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΚΡΗΔΗ  

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο κπνξεί λα απνβνχλ επηδήκηεο θαη 

κεηαδνηηθέο, εληείλνληαο ηηο εθθιήζεηο γηα αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο ηνπ παξειζφληνο έρνπλ 

νδεγήζεη ηηο νηθνλνκίεο πνπ επεξεάζζεθαλ απφ απηέο, ζε βαζηά χθεζε θαη ζε 

απφηνκεο κεηαπηψζεηο ζηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο. Μεξηθέο απφ ηηο θξίζεηο 

απνδείρζεθε φηη ήηαλ κεηαδνηηθέο, αθνχ εμαπιψλνληαλ γξήγνξα ζε ρψξεο 

πνπ δελ είραλ εκθαλή ηξσηά ζεκεία. Μεηαμχ άιισλ, βαζηθνί παξάγνληεο γηα 

ηελ εκθάληζε ηέηνησλ θξίζεσλ, ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο απφ κε βηψζηκεο 

καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ 

ειιεηκκάησλ ζηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο θαη ηνπ ππέξνγθνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο),  ε ππεξβνιηθά έληνλε πηζησηηθή επεκεξία, νη κεγάιεο εηζξνέο 

θεθαιαίσλ θαη νη εππαζείο ηζνινγηζκνί, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάιπζε ηεο 

πνιηηηθήο ιφγσ πνηθίισλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. 

Σν λα επηιεγεί ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ επίζπεπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο 

εκπεξηθιείεη πνιιά πξνβιήκαηα. Πνιιέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πξνηαζεί θαη 

έρνπλ δνθηκαζηεί γηα ηελ επίιπζε ζπζηεκηθψλ θξίζεσλ, σζηφζν δελ έρεη 

ππάξμεη αθφκα ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην πνηα απνηειεί ηελ βέιηηζηε πξαθηηθή 

ή έζησ κηα θαιή πξαθηηθή αληηκεηψπηζεο.  Μέξνο ησλ δηαθνξψλ ηνπο 

πξνθχπηεη απφ ην πνπ ζηνρεχεη θάζε πνιηηηθή. Οξηζκέλεο έρνπλ επηθεληξσζεί 

ζηελ κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, 

άιιεο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο φζνλ αθνξά ηελ απψιεηα 

                                                
47 Σα θεθάιαηα 3 & 4 είλαη βαζηζκέλα θπξίσο ζηελ επηζηεκνληθή εξγαζία ησλ Laeven L., Valencia F., (2008), 

“Systemic Banking Crises: A New Database”, IMF, Working Paper 08/224. Απηή ε εξγαζία παξνπζηάδεη κηα λέα βάζε 

δεδνκέλσλ γηα ηελ ξχζκηζε ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ θαη ηηο πνιηηηθέο αληαπφθξηζεο γηα ηελ επίιπζε 

ηνπο. Ζ βάζε δεδνκέλσλ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 1970-2007, κε 

ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο πνιηηηθέο πεξηνξηζκνχ θαη επίιπζεο 42 πεξηπηψζεσλ θξίζεο, θαζψο επίζεο θαη ξπζκίζεηο 

γηα λνκηζκαηηθέο θξίζεηο θαη θξίζεηο θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Απηή ε βάζε δεδνκέλσλ βαζίδεηαη θαη δηεπξχλεη ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ γηα ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο ησλ Caprio, Klingebiel, Laeven, θαη Noguera (2005),  θαη είλαη ε πην 

νινθιεξσκέλε ζε ζέκαηα ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ κέρξη ζήκεξα.  
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ηεο παξαγσγήο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο, ελψ άιιεο πάιη 

έρνπλ εζηηάζεη ζηελ επίηεπμε καθξνρξφλησλ, δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Οη θπβεξλήζεηο έρνπλ εθαξκφζεη έλα κεγάιν εχξνο πνιηηηθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο. εκαληηθφ γηα 

λα εληνπίζνπκε ηηο ζπλεηέο πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο θξίζεηο απηέο είλαη ε 

παξαδνρή φηη ε πνιηηηθή αληηδξά ζε απηήλ ηελ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ 

κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ νθεηιεηψλ θαη καθξηά απφ ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο αλαδεηεί ηνλ θαίξην ζπκβηβαζκφ. Απηέο νη αλαθαηαλνκέο 

ηνπ πινχηνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επαλεθθίλεζε ησλ παξαγσγηθψλ 

επελδχζεσλ, αιιά έρνπλ κεγάιν θφζηνο. Απηέο νη δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ 

αθελφο ηνλ πινχην ησλ θνξνινγνχκελσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε, θαη αθεηέξνπ ην έκκεζν θφζηνο απφ ηελ αλνξζνινγηθή 

θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ θαη ηηο ζηξεβιψζεηο ζηα θίλεηξα, πνπ κπνξεί λα 

θαηαιήμνπλ απφ ηελ ελζάξξπλζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

θαηάρξεζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Απηέο νη ζηξεβιψζεηο κπνξνχλ λα 

επηδεηλψζνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

κεηά ηελ δηεπζέηεζε ηεο θξίζεο. 

Οη ζεζκηθέο αδπλακίεο ζπλήζσο επηδεηλψλνπλ ηηο θξίζεηο θαη 

πεξηπιέθνπλ ηελ επίιπζε ηνπο. Ζ πηψρεπζε θαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ 

πιαηζίσλ είλαη ζπρλά αλεπαξθείο ιχζεηο. Ζ ππνρξεσηηθή δεκνζηνπνίεζε 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ησλ εηαηξεηψλ κπνξεί λα είλαη αζζελή. Σα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ κπνξεί λα νξίδνληαη ειιηπψο ή ειιηπψο λα 

εθηεινχληαη. Καη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα είλαη ζπρλά αλαπνηειεζκαηηθφ. 

Πνιιέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, εηδηθά εθείλεο ζηηο ρψξεο κε ζηαζεξέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, έρνπλ απνδεηρζεί δίδπκεο θξίζεηο, κε ηελ 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο λα επηδεηλψλεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα, κέζσ έθζεζεο ησλ δαλεηζηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ ησλ ίδησλ ζην 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, έλαο άιινο πεξίπινθνο 

παξάγσλ είλαη νη ζπγθξνπφκελνη ζηφρνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηζπκία 

λα δηαηεξεζεί ην λφκηζκα ζηαζεξφ θαη ε αλάγθε λα εληζρπζεί ε ξεπζηφηεηα 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Οη ππάξρνπζεο εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε παξνρή βνήζεηαο 

πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο δαλεηνιήπηεο κπνξεί λα απνδεηρζεί 
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αληηπαξαγσγηθή, θαηαιήγνληαο ζε αχμεζε ησλ δεκηψλ γηα ηηο ηξάπεδεο, νη 

νπνίεο ζπρλά εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλεθηηθφηεηα θαη αλαιακβάλνπλ άζθνπνπο 

θηλδχλνπο κε θπβεξλεηηθέο δαπάλεο. Σν ζπλεζέζηεξν απνηέιεζκα ηεο 

αλεθηηθφηεηαο είλαη κηα βαζχηεξε ηξχπα ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ ηξαπεδψλ, 

αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ απαιιαγψλ, θαη αθφκε ζνβαξφηεξε ζπξξίθλσζε ηνπ πηζησηηθνχ 

απνζέκαηνο θαη νηθνλνκηθή χθεζε απφ φ,ηη ζα ζεκεησλφηαλ θαηά ηελ απνπζία 

ηεο. 

Ζ δηαθξαηηθή αλάιπζε κέρξη ζήκεξα έρεη δείμεη φηη ηα ζπκβαηηθά 

πνιηηηθά κέηξα (φπσο ε νπζηαζηηθή ζηήξημε ηεο ξεπζηφηεηαο, ε ξεηή εγγχεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ην θξάηνο θαη ε 

αλνρή ζηνπο θαλφλεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο) ηείλνπλ λα είλαη θνξνινγηθά 

δαπαλεξά θαη φηη απηέο νη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο δελ επηηαρχλνπλ 

απαξαίηεηα ηελ ηαρχηεηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο. Φπζηθά, ν πεξηνξηζκφο 

ζε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ε αληίζηξνθε επίιπζε ηεο θξίζεο δελ 

κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη δχζθνιν λα εηθάζνπκε πσο 

ζα είρε εμειηρζεί κηα θξίζε απνπζία απηψλ ησλ πνιηηηθψλ. Καιχηεξνη 

νξγαληζκνί, σζηφζν, είλαη εθείλνη πνπ επηηπγράλνπλ ηελ ηαρχηεξε αλάθακςε. 
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3.2. ΔΗΓΖ ΤΣΖΜΗΚΧΝ ΚΡΗΔΧΝ 

 

3.2.1. ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΚΡΗΔΗ 

 

Θα μεθηλήζνπκε νξίδνληαο ηη είλαη ζπζηεκηθή ηξαπεδηθή θξίζε. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ καο, θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζπζηεκηθήο ηξαπεδηθήο 

θξίζεο, νη εηαηξηθνί θαη νη νηθνλνκηθνί ηνκείο κηαο ρψξαο βηψλνπλ έλα κεγάιν 

αξηζκφ απφ αζεηήζεηο / πησρεχζεηο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζην λα εμνθιήζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο εληφο πξνζεζκίαο. αλ απνηέιεζκα, ηα επηζθαιή δάλεηα48 

απμάλνληαη ξαγδαία θαη ην ζχλνιν ή ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

θεθαιαίνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη εμαληιεζεί. Ζ θαηάζηαζε απηή 

κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ζηηο θνξπθέο ησλ αλνδηθψλ θακππιψλ πξηλ απφ ηελ θξίζε, απφηνκεο 

απμήζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ, θαη κηα επηβξάδπλζε ή αλαζηξνθή ζηηο 

ξνέο θεθαιαίσλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε θξίζε ππξνδνηείηαη απφ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζεηψλ, νη νπνίνη απφ θφβν ηείλνπλ λα απνζχξνπλ 

καδηθά ηα ρξήκαηα ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο, αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο είλαη ήδε γλσζηφ φηη ζπζηεκηθά ζεκαληηθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. 

Υξεζηκνπνηψληαο απηφλ ηνλ επξχ νξηζκφ κηαο ζπζηεκηθήο ηξαπεδηθήο 

θξίζεο, πνπ ζπλδπάδεη πνζνηηθά δεδνκέλα κε θάπνηα ππνθεηκεληθή εθηίκεζε 

ηεο θαηάζηαζεο, ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί σο ρξνληά έλαξμεο ησλ 

θξίζεσλ απηψλ γηα φιν ηνλ θφζκν ην έηνο 1970. χκθσλα κε ηνπο Laeven θαη 

Valencia (2008), εληνπίδνληαη 124 ζπζηεκηθέο ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1970 - 2007. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

κέζα θξίζεηο πνπ επεξέαζαλ κεκνλσκέλεο ηξάπεδεο αιιά δελ ήηαλ εθ 

θχζεσο ζπζηεκηθέο. Γηα λα δηαζηαπξσζεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο θξίζεο, ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ην έηνο ηεο θξίζεο ζπκπίπηεη κε ηελ καδηθή 

αλάιεςε θαηαζέζεσλ, κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ην πάγσκα ησλ 

θαηαζέζεσλ ή ηελ παξνρή γεληθψλ εγγπήζεσλ, ή κε εθηεηακέλε ζηήξημε ηεο 

                                                
48 Ή αιιηψο παξαγξαθφκελεο ππνρξεψζεηο. αλ φξνο αθνξά ηα δάλεηα πνπ γίλνληαη ζε μέλεο ρψξεο (θπξίσο 

Σξηηνθνζκηθέο) ηα νπνία ζεσξνχληαη απφ επηζθαιή κέρξη αλεπίδεθηα είζπξαμεο θαη γη‟ απηφ βξίζθνληαη ζε κηα 

δηαδηθαζία αλαζηνιήο ή παξαγξαθήο (είζπξαμεο). 
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ξεπζηφηεηαο θαη παξεκβάζεηο ζηηο ηξάπεδεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

επηβεβαησζεί θαηά ηα δχν ηξίηα πεξίπνπ ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ θξίζεσλ. 

Δλαιιαθηηθά, απαηηείηαη λα γίλεη εκθαλέο φηη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ αλεμφθιεησλ δαλείσλ θαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπ έρεη εμαληιεζεί. Όκσο απηή ε πξφζζεηε πιεξνθνξία κπνξεί 

λα αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θάζεηο κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο. 

 

3.2.2. ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΔ ΚΡΗΔΗ 

 

Βάζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ Frankel θαη Rose (1996)49, σο λνκηζκαηηθή 

θξίζε νξίδεηαη, ε νλνκαζηηθή ππνηίκεζε ελφο λνκίζκαηνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 

30%, πνζνζηφ ην νπνίν είλαη απμεκέλν θαηά 10% ζε ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ 

ππνηίκεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ππνηίκεζεο ηεο 

ηηκήο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο 

ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ηεο επίζεκεο νλνκαζηηθήο δηκεξνχο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ ζχκθσλα κε ηηο βάζεηο  δεδνκέλσλ ηνπ  World 

Economic Outlook ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ ηακείνπ. Γηα ηηο ρψξεο πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα πνιιά ζπλερή έηε, ρξεζηκνπνηείηαη ην πξψην έηνο 

απφ θάζε 5εηέο πιαίζην γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο θξίζεο. χκθσλα κε απηφλ 

ηνλ νξηζκφ εληνπίδνληαη 208 λνκηζκαηηθέο θξίζεηο ζηελ πεξίνδν 1970 – 2007. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κέζα ζε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη κεγάιεο 

ππνηηκήζεηο απφ ρψξεο πνπ πηνζέηεζαλ ην θαζεζηψο ησλ ζηαζεξψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 

 

3.2.3. ΚΡΗΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΚΡΑΣΗΚΑ  ΟΜΟΛΟΓΑ 

 

Οη θξίζεηο απηέο αθνξνχλ πεξηπηψζεηο θξαηψλ πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο είηε 

ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ή δελ είλαη 

ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ εκπξφζεζκα. χκθσλα κε ηνπο Manasse, 

Roubini, Schimmelpfennig (2003)50 ππάξρνπλ καθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

                                                
49 Frankel J., Rose A., (1996) “Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment”, Journal of 

International Economics, Vol. 41, pp. 351-66 
50 Manasse P., Roubini N., Schimmelpfennig A., (2003) “Predicting Sovereign Debt Crises”, IMF, Working Paper 

03/221, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03221.pdf 
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πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηέηνηνπ είδνπο θξίζεηο. Αληίζεηα απφ ηηο 

λνκηζκαηηθέο θξίζεηο, απηέο δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δάλ κηα 

ρψξα εκπιαθεί ζε ηέηνηνπ είδνπο θξίζε, δελ είλαη εχθνιν λα βγεη απφ απηήλ, 

δεδνκέλνπ φηη απηά ηα επεηζφδηα ζπρλά αθνξνχλ καθξνρξφληεο πεξηφδνπο. 

Αθφκα φκσο θαη φηαλ θαηαθέξεη κηα ρψξα λα βγεη απφ κηα ηέηνηα θξίζε, ε 

καθξννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο δελ είλαη ζπλήζσο ηφζν ζεηηθή φζν γηα εθείλεο ηηο 

ρψξεο πνπ ηελ έρνπλ απνθχγεη επηηπρψο. 
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3.3. ΤΣΖΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ: ΤΓΚΡΑΣΖΖ ΣΧΝ ΚΡΗΔΧΝ ΚΑΗ 

ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΟΤ 

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπζηεκηθψλ 

ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ, είλαη ρξήζηκν λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θάζεσλ 

πεξηνξηζκνχ θαη επίιπζεο ηεο ζπζηεκηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηνξηζηηθήο θάζεο, ε νηθνλνκηθή θξίζε αθφκε είλαη ζε εμέιημε. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο, νη θπβεξλήζεηο ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θφζκνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηπηψζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηελ απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ άιισλ 

επελδπηψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα. Ζ θάζε επίιπζεο 

πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή, θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ιεηηνπξγηθή, αλαδηάξζξσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ 

εηαηξεηψλ. Δλψ νη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηηο θξίζεηο, θπζηθά δηαρσξίδνληαη 

ζηηο άκεζεο αληηδξάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο πεξηζηνιήο ηεο θξίζεο, 

θαη ζηηο καθξνρξφληεο απαληήζεηο γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο, ε άκεζε 

αληαπφθξηζε ζπρλά εμαθνινπζεί λα απνηειεί κέξνο ηεο καθξνπξφζεζκεο 

πνιηηηθήο. Αλεπαξθείο πνιηηηθέο πεξηζηνιήο ππνλνκεχνπλ ηελ πξννπηηθή κηαο 

επηηπρνχο καθξνπξφζεζκεο ιχζεο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεη 

θαλείο ην πιαίζην ζην νπνίν ιακβάλνληαη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο γηα ηηο 

εθάζηνηε νηθνλνκηθέο θξίζεηο. 

 

3.3.1. ΦΑΗΡΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΑΡΥΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

 

Βαζηθφ είλαη λα κειεηεζνχλ νη αξρηθέο ζπλζήθεο θάζε θξίζεο, δειαδή 

εάλ θαη θαηά πφζν ν ηξαπεδηθφο θίλδπλνο ζπκπίπηεη κε πηέζεηο ζηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη πξνβιήκαηα εμφθιεζεο ησλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ, νη αξρηθνί καθξννηθνλνκηθνί φξνη, ε θαηάζηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε ζεζκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

 Ζ εκεξνκελία ηεο θξίζεο, είλαη ε αξρηθή εκεξνκελία κηαο ηξαπεδηθήο 

θξίζεο, πνπ πεξηιακβάλεη έηνο θαη κήλα, φπνπ είλαη δηαζέζηκα. 
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 Ζ λνκηζκαηηθή θξίζε, ππνδειψλεη εάλ κηα λνκηζκαηηθή θξίζε ζπκβαίλεη ή 

φρη  θαηά ηελ πεξίνδν [t-1,t+1], φπνπ ην t ζπκβνιίδεη ην έηνο έλαξμεο ηεο 

ηξαπεδηθήο θξίζεο. 

 Ζ θξίζε ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ππνδειψλεη εάλ ζπκβαίλεη ή φρη κηα 

ηέηνηα θξίζε θαηά ηελ πεξίνδν [t-1,t+1], φπνπ t είλαη ε ρξνληά έλαξμεο ηεο 

ηξαπεδηθήο θξίζεο. 

 

εκαληηθφ είλαη λα ππνινγηζηνχλ θαη θάπνηνη δείθηεο γηα ηελ πεξίνδν t-

1, φπνπ t είλαη ε ρξνληά έλαξμεο ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο. Σέηνηνη δείθηεο είλαη 

ην θνξνινγηθφ ηζνδχγην / ΑΔΠ, ην δεκφζην ρξένο / ΑΔΠ, ν πιεζσξηζκφο, νη 

θαηαζέζεηο / ΑΔΠ, ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ (ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο), ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θιπ. 

Καζψο επίζεο λα ζπγθεληξσζνχλ θαη θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε: 

 Σν αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλεμφθιεησλ δαλείσλ ζην ζχλνιν 

ησλ δαλείσλ θαηά ηελ πεξίνδν [t,t+5], φπνπ t είλαη ην έηνο έλαξμεο ηεο 

θξίζεο. 

 Σν πνζνζηφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ αλήθεη ζην θξάηνο θαηά ηελ πεξίνδν t-1, φπνπ t είλαη ην έηνο έλαξμεο 

ηεο θξίζεο. 

 Σν εάλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ βίσζε ηνλ 

ηξαπεδηθφ παληθφ, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη σο κηα κεληαία πνζνζηηαία κείσζε 

ζηηο ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο πέξαλ ηνπ 5 ηνηο εθαηφ θαηά ηελ πεξίνδν [t,t+1], 

φπνπ t είλαη ην έηνο έλαξμεο ηεο θξίζεο. 

 Σν εάλ νη ππφ εμέηαζε πεξηνρέο βίσζαλ κεγάιε πηζησηηθή αλάπηπμε πνπ 

λα νδήγεζε ζηελ θξίζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζαλ κηα ηξηεηή πξν θξίζεο 

κέζε αχμεζε ζηελ ηδησηηθή πίζησζε σο πξνο ην ΑΔΠ πέξαλ ηνπ 10 ηνηο 

εθαηφ εηεζίσο, ππνινγηδφκελε θαηά ηελ πεξίνδν [t-4,t-1], φπνπ t είλαη ην 

έηνο έλαξμεο ηεο θξίζεο. 

 Σν βαζκφ πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πηζησηψλ. 
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3.3.2. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΡΗΖ 

 

Αξρηθά νη επηινγέο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε 

εθείλεο ηηο πνιηηηθέο πνπ δελ βαζίδνληαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ ή 

πεξίπινθσλ λέσλ κεραληζκψλ. Οη άκεζεο πνιηηηθέο αληαπφθξηζεο 

πεξηιακβάλνπλ α) ηελ αλαζηνιή ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο ησλ θαηαζέζεσλ, ην 

νπνίν απνηξέπεη ηνπο θαηαζέηεο απφ ηελ αλαδήηεζε εμαγνξψλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο, β) ηελ αλνρή σο πξνο ηελ ξχζκηζε ηνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα απνθχγνπλ ην θφζηνο ηεο θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο (γηα παξάδεηγκα επηηξέπνληαο ζηηο ηξάπεδεο λα κεγαινπνηνχλ 

ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηα θφζηε ησλ πεξηνξηζκψλ 

ζηελ πξνζθνξά δαλείσλ), γ) ηελ έθηαθηε ζηήξημε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηηο 

ηξάπεδεο, θαη δ) ηελ θξαηηθή εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ. Κάζε κηα απφ απηέο 

ηηο άκεζεο πνιηηηθέο δξάζεηο κπαίλνπλ ζε εθαξκνγή χζηεξα απφ δπζκελείο 

αιιαγέο ζηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ. 

Οη ηξάπεδεο πνπ πθίζηαληαη ζνβαξέο απψιεηεο, ηείλνπλ φρη κφλν λα 

βιέπνπλ ηα θφζηε λα απμάλνληαη αιιά θαη λα βηψλνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

παζεηηθνχ ηνπο θαζψο νη θαηαζέηεο κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ηεο απψιεηαο 

πξνηηκνχλ λα ηνπνζεηνχλ ηα ρξήκαηα ζε πην ζηαζεξνχο κεζάδνληεο. Οη 

ηξάπεδεο, κε ηελ ζεηξά ηνπο, κεηαθπιχνπλ ην βάξνο ζηνπο δαλεηδφκελνπο 

κέζσ ηεο παξνρήο πίζησζεο, ε νπνία ζα γίλεη πην θνζηνβφξα. 

Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο πνιηηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά 

εμαξηάηαη απφ ην κεραληζκφ πνπ πξνθάιεζε ηελ θξίζε, αλ είλαη ε απψιεηα 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ (πξνθαιψληαο έιιεηςε θαηαζέζεσλ), ή ε 

εμαθξίβσζε ηεο αθεξεγγπφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ, ή νη πνιιαπιαζηαζηηθνί 

αληίθηππνη ησλ δηαηαξαρψλ ζηηο αγνξέο κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ έμσ απφ ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα,  ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη 

ηηο επξχηεξεο καθξννηθνλνκηθέο πηέζεηο. 

Οη απνζχξζεηο ησλ θαηαζέζεσλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ είηε κε 

έθηαθηε ξεπζηνπνίεζε νκνιφγσλ, ζπλήζσο απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα φηαλ νη 

πφξνη ηεο αγνξάο είλαη αλεπαξθείο, ή κε επέθηαζε ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ  

ζε θαηαζέηεο θαη ζηνπο ππφινηπνπο  πηζησηέο ησλ ηξαπεδψλ, είηε αθφκε θαη 

κε πξνζσξηλή επηβνιή δηαθνπήο εξγαζηψλ ησλ ηξαπεδψλ, ή φπσο αιιηψο 

ζπρλά απνθαιείηαη επίζεκε «αξγία γηα ηηο ηξάπεδεο». Κάζε κία απφ απηέο ηηο 
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ηερληθέο είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα θεξδίδεηαη ρξφλνο, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

δπν πξψησλ, ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαζεηψλ κπνξεί ζχληνκα λα 

απνθαηαζηαζεί. Ζ επηηπρία ηεο θάζε ηερληθήο ζα εμαξηεζεί απνθαζηζηηθά απφ 

ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ θεξεγγπφηεηα ηεο θπβέξλεζεο. 

Γηα λα κελ ιεειαηεζεί κηα ρξενθνπεκέλε ή ζρεδφλ ρξενθνπεκέλε 

ηξάπεδα απαηηείηαη έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν εξγαιείσλ πεξηζηνιήο, φπσο 

ελδερφκελε δηνηθεηηθή παξέκβαζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο πξνζσξηλήο 

αλάιεςεο ηεο δηνίθεζεο απφ θάπνηνλ ππεξεζηαθφ αλψηεξν ππάιιειν, ή 

ελδερνκέλσο επηδνηνχκελε αλαγθαζηηθή πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ξεπζηψλ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κηα ηξάπεδα, θαζψο θαη ηελ 

πεξηνπζία ηεο ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζε κηα ηζρπξή ηξάπεδα, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα αλαιάβεη φιεο ή ηηο πεξηζζφηεξεο έζησ ππνρξεψζεηο πνπ 

ρξήδνπλ ηαθηνπνίεζεο ˙ ή πην απιά κηα εληζρπκέλε ζπγρψλεπζε. Βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ δελ επηηξέπεη λσξίηεξα ζηηο δπλάκεηο ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

παξέκβνπλ είλαη φηη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη κέηνρνη αξλνχληαη λα 

παξαδερηνχλ ηελ απνηπρία ηεο ηξάπεδαο ηνπο. 

Πην πνιχπινθεο απφ φιεο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη αλαηαξαρέο 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη κέξνο κηαο επξχηεξεο δεκνζηνλνκηθήο θαη 

καθξννηθνλνκηθήο πεξηφδνπ θξαδαζκψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ηξαπεδίηεο 

ίζσο είλαη θαη νη ίδηνη αζψα ζχκαηα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, θαη εδψ 

αθξηβψο είλαη πνπ ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα 

επηβεβαησζεί φηη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ζα εθαξκνζηεί δελ ζα γίλεη θαη 

απηφ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ξπζκηζηηθή αλνρή ζηηο αλάγθεο 

απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ίζσο λα είλαη πην 

θαηάιιειε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, δηφηη επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα 

απνθχγνπλ ην θφζηνο απφ ηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε. 

Γηα λα επηιεγεί ε νξζφηεξε πξνζέγγηζε ζε κηα αλαδπφκελε θξίζε, 

πξέπεη πξψηα λα απνζαθεληζηνχλ θαη λα γίλνπλ πιήξσο θαηαλνεηά ηα 

ζεκειηψδε αίηηα ηεο θξίζεο, θαζψο επίζεο θαη άκεζα λα αμηνινγεζνχλ νη 

ελαιιαθηηθνί κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο - πνπ είλαη δηαζέζηκνη - σο πξνο ηελ 

πηζαλή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Οη ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνπλ ζε απηήλ ηελ 

θάζε ζα έρνπλ πηζαλψο κε αλαζηξέςηκε επίδξαζε ζηνλ ηειηθφ θαηακεξηζκφ 
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ησλ απσιεηψλ ζην ζχζηεκα. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ππφ ηελ κνξθή εζηθνχ θηλδχλνπ51 γηα ην κέιινλ. 

Πνιχ ζπρλά, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο δίλνπλ πιενλέθηεκα ζηελ 

ζηαζεξφηεηα έλαληη ηνπ θφζηνπο ζηελ θάζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ˙ ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, κπνξνχλ αθφκε θαη λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα απιφρεξα ζε κηα 

ηξάπεδα κε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ε νπνία είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ζην ηέινο 

ζα πησρεχζεη νχησο ή άιισο. Δπίζεο, ην θιείζηκν κηαο κε βηψζηκεο ηξάπεδαο 

ζπρλά θαζπζηεξείηαη γηα πάξα πνιχ θαηξφ, αθφκε θαη φηαλ ππάξρνπλ ζαθείο 

ελδείμεηο αθεξεγγπφηεηαο. Αληίζεηα, ππάξρεη κηα ηάζε λα βαζίδνληαη 

εμνινθιήξνπ ζε θξαηηθέο εγγπήζεηο νη νπνίεο, εάλ ε δεκνζηνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή ζέζε ηεο θπβέξλεζεο ηηο θαζηζηά αμηφπηζηεο, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ παξά ην γεγνλφο φηη ην θφζηνο ηεο κεηάζεζεο ηνπ βάξνο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ηππηθά πεξηνξίδεη ην πεξηζψξην παξνρήο κειινληηθψλ 

πξνβιέςεσλ52 ησλ αλαγθαίσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

πλνπηηθά, ινηπφλ, ζηελ θάζε πεξηνξηζκνχ κηαο θξίζεο εμεηάδνληαη: 

 Δάλ νη αξρέο εθάξκνζαλ ή φρη «πάγσκα» ζηηο θαηαζέζεηο, θαη αλ λαη ζα 

πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ε δηάξθεηα ηνπ «παγψκαηνο» (ζε κήλεο), θαη ην 

είδνο ησλ θαηαζέζεσλ πνπ επεξεάζηεθαλ. 

 Δάλ νη αξρέο επέβαιαλ αξγία ζηηο ηξάπεδεο, θαη αλ λαη ζα πξέπεη λα 

επηζεκαίλεηαη ε δηάξθεηα (ζε εκέξεο). 

 Δάλ νη αξρέο πξνζέθεξαλ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ, θαη αλ λαη ζα πξέπεη 

λα επηζεκαίλεηαη ε αθξηβήο εκεξνκελία πνπ αλαθνηλψζεθε θαζψο θαη ε 

εκεξνκελία πνπ απνζχξζεθε ε θάιπςε θαη λα ππνινγίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο 

(ζε κήλεο), εάλ ππήξρε θάπνηα πξφηεξε ξεηή ζπκθσλία εμαζθάιηζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ δφζεθαλ νη εγγπήζεηο, πνηνο θξαηηθφο 

                                                
51

 Ο φξνο αθνξά ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πςειέο ρξεκαηνδνηήζεηο ζε πνιιέο 

Σξάπεδεο, φπσο επίζεο αθνξά έλαλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ (ελδερνκέλσο) ζα πξνθχςνπλ ζηελ πεξίπησζε 
ηξαπεδηθήο θξίζεο, ζηα πιαίζηα κηαο αληίζηνηρεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο (θξίζεο) θαη εθηάθηνπ αλάγθεο. Κχξηνπο 
ξφινπο ηφηε ζα παίμνπλ α) ε Κεληξηθή Σξάπεδα θάζε θξάηνπο (ζηελ Δπξσδψλε ε ΔΚΣ) θαη β) ν χζηαηνο δηαζέζηκνο 

δαλεηζηήο (lender of last resort ). Έηζη εθ' φζνλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ζα παξέρεη νπσζδήπνηε ξεπζηφηεηα ηφηε ν 
χζηαηνο δηαζέζηκνο δαλεηζηήο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη Δκπνξηθέο Σξάπεδεο λα κελ 
γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ εάλ ζα παξέκβνπλ ή φρη ζηελ πεξίπησζε θξίζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη επνπηεπφκελνη 

(Σξάπεδεο, Οξγαληζκνί θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ κε αθξίβεηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο αξρήο πνπ έρεη αλαιάβεη ην 
θαζήθνλ ηεο επνπηείαο ηνπο. Απηφ είλαη αξθεηφ γηαηί δελ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ απφ πξηλ φιεο ηηο 
δηαδηθαζηηθέο θαη πξαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο αλάιεςεο δξάζεο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο. Σέινο ζεκεηψλεηαη 

φηη γεληθά ν εζηθφο θίλδπλνο δεκηνπξγείηαη ζπλήζσο απφ ην δαλεηζκφ ζηηο αθεξέγγπεο Σξάπεδεο θαη νδεγεί ζε 
απμεκέλε αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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 Υξεζηκνπνηείηαη εμίζνπ, ή θαη ζπλεζέζηεξα, ζηνλ πιεζπληηθφ: provisions (πξνβιέςεηο). Δίλαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ, 

ην νπνίν έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηαηεξεί ζ' έλα ινγαξηαζκφ πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα θάπνην 
εηδηθφ ζθνπφ. Οη εηδηθνί ζθνπνί γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγείηαη κηα πξφβιεςε κπνξεί λα αθνξνχλ δηάθνξα ζέκαηα, 

φπσο ηελ χπαξμε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ηελ πιεξσκή θάπνησλ θνξνινγηθψλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ, θιπ. 
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θνξέαο έδσζε ηηο εγγπήζεηο, θαη πνηεο πεξηπηψζεηο θαιχπηνπλ (κφλν 

θαηαζέζεηο ή θαη άιιεο ππνρξεψζεηο). 

 Δάλ ππήξμε θξαηηθή παξέκβαζε ζε ηξάπεδα, θαη αλ λαη ζα πξέπεη λα 

επηζεκαίλεηαη ε εκεξνκελία (κήλαο θαη έηνο) πνπ νη αξρέο επελέβεζαλ γηα 

πξψηε θνξά ζηελ ηξάπεδα. 

 Δάλ ππήξμε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο, θαη αλ λαη ζα πξέπεη λα 

επηζεκαίλεηαη ε εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ην πξψην δάλεην γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζε έλα ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ. 

 Δάλ ππήξμε κείσζε ζηα ππνρξεσηηθά ξεπζηά δηαζέζηκα, θαη αλ λαη ζα 

πξέπεη λα εξεπλεζεί εάλ νη αξρέο εθάξκνζαλ ηελ κείσζε πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε. 

 

 

3.3.3. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΚΡΗΖ 

 

Δλψ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ηα έθηαθηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θξίζεο, ε εθάζηνηε θπβέξλεζε αληηκεησπίδεη ηελ καθξνπξφζεζκε πξφθιεζε 

ηεο επίιπζεο ηεο θξίζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επαλεθθίλεζε ηεο θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ηνλ 

επαλαθαζνξηζκφ ησλ ηζνινγηζκψλ ηξαπεδψλ θαη δαλεηδφκελσλ. 

ε απηήλ ηελ θάζε, ε θξίζε έρεη θέξεη ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ζε αδπλακία λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαη πνιιέο έρνπλ ήδε θξαηηθνπνηεζεί ή 

είλαη ππφ δηθαζηηθή ή θαλνληζηηθή επνπηεία. Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη 

απίζαλν λα επαλέιζεη ζε κηα αζθαιή βάζε έσο φηνπ ηα παξαγσγηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα ηξαπεδηθά πξνλφκηα επηζηξέςνπλ ζηα ρέξηα 

αμηφρξεσλ ηδησηηθψλ θνξέσλ. 

Ζ νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη κε 

νξγαληζκψλ θαηά ηελ δηάξθεηα επίιπζεο ηεο θξίζεο, είλαη έλα κεγάιν ζέκα, ην 

νπνίν ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη ιεπηνκεξή επεμεξγαζία εθαξκνγψλ ζηα 

δηθαζηήξηα πησρεχζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εθαξκνγή άηππσλ θαη θαηά 

πεξίπησζε δηαδηθαζηψλ επίιπζεο. Πξέπεη λα γίλνπλ, επηπιένλ, ζεκαληηθνί 

ζπκβηβαζκνί φπσο κεηαμχ ηαρχηεηαο θαη δηάξθεηαο ηεο ππνθείκελεο 
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νηθνλνκηθήο αλάθακςεο απφ ηελ κία πιεπξά, θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο 

απφ ηελ άιιε. 

Ζ επίιπζε ηεο θξίζεο πεξηιακβάλεη ελδφκπρα πεξίπινθα πξνβιήκαηα 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ νθεηιεηψλ θαη πηζησηψλ. Ζ κνίξα κηαο αηνκηθήο εηαηξείαο 

ή ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ θαη ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο δξάζεο γηα 

ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ θαη ηνπο δηνηθνχληεο εμαξηάηαη απφ ηηο πξάμεηο πνιιψλ 

άιισλ θαη απφ ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο. Λφγσ απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ ζπληνληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο θεθαιαίνπ 

θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε, νη θπβεξλήζεηο ζπλήζσο αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

ζπζηεκηθή αλαδηάξζξσζε, εηδηθά ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία, νη θπβεξλήζεηο ζπλήζσο ππφθεηληαη ζε κεγάιεο θνξνινγηθέο 

δαπάλεο, πξνθαλψο κε ηελ πξννπηηθή ηεο επηηάρπλζεο ηεο αλάθακςεο ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηελ θξίζε. 

Ο πην ζπλήζεο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαθχπηεη ζε απηήλ ηελ θάζε 

είλαη, εάλ ζα πξέπεη κηα ππεξρξεσκέλε εηαηξηθή νληφηεηα κε θάπνην ηξφπν λα 

επηδνηείηαη ή λα παξαγξάθεηαη κέξνο ησλ ρξεψλ ηεο, ή αλ ζα πξέπεη ην 

ελεξγεηηθφ ηεο λα κεηαθέξεηαη ζε κηα λέα εηαηξηθή δνκή θαη κε λέα δηνίθεζε. 

Απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο έρεη ηζρχ ζε ηξάπεδεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζε 

ππεξρξεσκέλεο κε ηξαπεδηθέο εηαηξείεο. Ζ δπλαηφηεηα λα παξζνχλ ηέηνηεο 

απνθάζεηο ζε πεξηπησζηνινγηθή βάζε είλαη πξνβιεκαηηθή θαηά ηελ δηάξθεηα 

κηαο ζπζηεκηθήο θξίζεο πνπ επηθέξεη ρηιηάδεο πησρεχζεηο θαη πνπ θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα ζεζκνζεηεζεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε. Οη γεληθέο αξρέο 

έρνπλ απνδεηρζεί αφξηζηεο, φπσο θαη ην λα βαζίδεηαη ε αληηκεηψπηζε ζην 

κέγεζνο ηεο θξίζεο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ππαξρφλησλ λνκηθψλ θαη άιισλ 

νξγάλσλ δηαθπβέξλεζεο, επνκέλσο σο έλα βαζκφ ε θαιχηεξε απάληεζε 

είλαη πηζαλφ λα εμαξηεζεί απφ ηα αίηηα πνπ πεγάδεη ε θξίζε. 

Όπνπ ηα πξνβιήκαηα πεγάδνπλ απφ κηα γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάξξεπζε, ε θαιχηεξε πξννπηηθή γηα ηε κειινληηθή απφδνζε ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ δαλεηδφκελσλ πειαηψλ ηνπο, ίζσο λα είλαη κε ηνπο 

ππάξρνληεο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο δηεπζπληέο ηνπο, δεδνκέλνπ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ άιισλ άπισλ  κνξθψλ εηαηξηθνχ ή δηαπξνζσπηθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ θαηέρνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπνπ ε αθεξεγγπφηεηα ησλ 
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ηξαπεδψλ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ αλαξκφδησλ, απεξίζθεπησλ ή 

δηεθζαξκέλσλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, ή ηεο ρξήζεο ησλ θπβεξλεηηθά 

ειεγρφκελσλ ηξαπεδψλ σο ζρεδφλ-θνξνινγηθά νρήκαηα ή γηα πνιηηηθνχο 

ιφγνπο, ην ζρεηηθφ απφζεκα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη απίζαλν λα είλαη κεγάιεο 

θνηλσληθήο αμίαο. Δπνκέλσο, απνκνλψλνληαο ηα θαιά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ απφ ηνπο ππάξρνληεο δηεπζπληέο θαη ηδηνθηήηεο παξέρνληαη 

θαιχηεξεο πξννπηηθέο ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο θαζψο επίζεο θαη 

θαζηεξψλνληαο έλα θαιχηεξν πξνεγνχκελν γηα ηελ απνθπγή ηνπ εζηθνχ 

θηλδχλνπ. Σν πιεξνθνξηαθφ θεθάιαην είλαη επίζεο πηζαλφ λα είλαη ζρεηηθά 

αζήκαλην γηα ηηο επηρεηξήζεηο αθίλεησλ πεξηνπζηψλ, νη νπνίεο ππήξμαλ ζην 

θέληξν πνιιψλ πξφζθαησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ. 

Οη θχξηεο πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πηνζεηνχληαη ζηε θάζε επίιπζεο 

ησλ πξφζθαησλ θξίζεσλ πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ ππφ φξνπο θξαηηθή 

επηδφηεζε, αιιά απνθεληξσκέλε, ησλ αθεξέγγπσλ δαλείσλ, (β) ηελ 

παξαγξαθή ηνπ ρξένπο, (γ) ηελ θαζηέξσζε κηαο θξαηηθήο επηρείξεζεο 

δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ πνπ ζα αγνξάδεη θαη ζα επηιχεη ηα αθεξέγγπα δάλεηα, 

(δ) ηηο ππφ θξαηηθή επνπηεία πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ ζε 

θαηλνχξγηνπο ηδηνθηήηεο, ζπλήζσο ζε μέλνπο θαη (ε) ηελ ππφ θξαηηθή επνπηεία 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ κε ηνλσηηθέο ελέζεηο 

θεθαιαίσλ. 

ε κία πξνζπάζεηα λα αθεζεί ζηελ αγνξά λα θαζνξίζεη πνηεο εηαηξίεο 

είλαη ζε ζέζε λα επηβηψζνπλ κε κηα κέηξηα βνήζεηα, κεξηθά επίζεκα ζρέδηα 

είραλ πξνζθέξεη επηδνηνχκελα δάλεηα ζε αθεξέγγπνπο νθεηιέηεο ππφ ηνλ φξν 

νη θάηνρνη ησλ κεηνρψλ ησλ δαλεηδφκελσλ λα ηνπνζεηήζνπλ λέν θεθάιαην. 

Δπηπιένλ, έρνπλ ππάξμεη ζρέδηα πνπ πξνζθέξνπλ ηφλσζε, κε θξαηηθά 

θεθάιαηα δηαρεηξηδφκελα απφ επελδπηηθφ νξγαληζκφ, ζηηο αθεξέγγπεο 

ηξάπεδεο ησλ νπνίσλ νη κέηνρνη ήηαλ πξφζπκνη λα ρνξεγήζνπλ θνλδχιηα γηα 

ζπγρξεκαηνδφηεζε. 

ην βαζκφ πνπ ήηαλ απηεμνχζηα, ηα ζρέδηα απαιιαγήο ηνπ ρξένπο γηα 

ηνπο νθεηιέηεο ηξαπεδψλ ελέρνπλ ην ξίζθν ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ, δεδνκέλνπ 

φηη νη νθεηιέηεο ζηακαηνχλ λα μεπιεξψλνπλ κε ηελ ειπίδα λα πξνζηεζνχλ 

ζηελ ιίζηα ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ζρεδίνπ. 

Οη γεληθεπκέλεο κνξθέο απαιιαγήο ηνπ ρξένπο, φπσο παξέρνληαη 

απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, 
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κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο θηιηθέο ζε ζρέζε κε φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. Ο 

πιεζσξηζκφο είλαη επίζεο κηα ιχζε πνπ κεηψλεη ην δεκνζηνλνκηθφ θνξηίν. ε 

ηειεπηαία αλάιπζε, εάλ ε θξίζε είλαη αξθεηά κεγάιε, νη θπβεξλεηηθέο επηινγέο 

κπνξεί λα πεξηνξηζηνχλ απφ απηφ πνπ κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά. Ζ 

ηθαλφηεηά ηεο θπβέξλεζεο λα επηδνηεί ηνπο νθεηιέηεο ή λα ηνλψλεη ηηο 

ηξάπεδεο, εηζάγνληαο θεθάιαηα, πεξηνξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηά ηεο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα απμήζεη ηνπο θφξνπο ή λα πεξηνξίζεη ηηο δαπάλεο. 

Απηφ ηζνδπλακεί κε γεληθεπκέλε απαιιαγή ηνπ ρξένπο θαη κεηαθνξά ησλ 

δαπαλψλ ηεο θξίζεο ζηνπο θαηφρνπο ρξεκάησλ θαη ζε άιινπο νλνκαζηηθνχο 

πηζησηέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη ηξάπεδεο θαζψο επίζεο θαη νη κε 

ηξαπεδηθνί νθεηιέηεο ιακβάλνπλ απαιιαγή, ρσξίο λα εκπιαθνχλ ζε 

θαζεζηψο θαζπζηεξήζεσλ απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπο. Φπζηθά απηά 

είλαη ζέκαηα ηφζν λνκηζκαηηθήο θαη καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, φζν θαη 

ηξαπεδηθήο, θαη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε λα 

δηαηεξεζεί έλα πεξηβάιινλ καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο γηα ην κέιινλ. 

Αληίζεηα, ε απφζπξζε ελφο επηζθαινχο ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ κηαο 

αθεξέγγπαο ηξάπεδαο, θαη ε νξγαλσηηθή αλαδφκεζή ηνπ θάησ απφ λέα 

δηαρείξηζε θαη ηδηνθηεζία, αληηπξνζσπεχεη έλαλ ελαιιαθηηθφ πφιν, θαηάιιειν 

εθεί φπνπ ηα κεγάια κέξε ησλ ηξαπεδηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο θεθαιαηαγνξάο 

είλαη δπζιεηηνπξγηθά. Σν επηζθαιέο ραξηνθπιάθην δαλείσλ κπνξεί λα 

πσιεζεί πίζσ ζηελ αγνξά, ή λα εθπνηεζεί ζε κηα θξαηηθή επηρείξεζε 

δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ είλαη αξθεηά 

πνιχπινθε: θαιχηεξε φπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαηίζεληαη είλαη 

πξψηηζηα αθίλεηε πεξηνπζία, ιηγφηεξν θαιή φπνπ θπξηαξρνχζαλ δάλεηα ζε 

κεγάιεο πνιηηηθά-ζπλδεκέλεο εηαηξίεο. 

Ζ ίδηα ε θπβέξλεζε δηαηεξεί ζπρλά ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηδηνθηεζία ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηάξθεηαο ηεο θάζεο 

αληηκεηψπηζεο. Σν εάλ ν έιεγρνο θάπνησλ ηξαπεδψλ ζα πεξάζεη ή φρη ζε 

δεκφζηα ρέξηα, ζε απηή ηε θάζε πξέπεη λα πξνθχςεη, γηα λα επηηεπρζεί 

επαξθήο θεθαιαηνπνίεζε. Αλάινγα κε ην πψο έρνπλ ιεθζεί νη πξνεγνχκελεο 

απνθάζεηο επηκεξηζκνχ ησλ απσιεηψλ, ηα πνζά ησλ ρξεκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ηξάπεδαο έηζη ψζηε λα κπνξεί 

κε αζθάιεηα λα πσιεζεί ζε ηδησηηθά ρέξηα κπνξεί λα είλαη ηεξάζηηα. Πνιιέο 

θπβεξλήζεηο έρνπλ ππνζηεί πεξηνξηζκνχο απφ ηηο εθηηκήζεηο ηεο 
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δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ζην λα δνκήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλαδηάξζξσζε θαηάιιεια. Πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα είλαη ε 

επαλαηνπνζέηεζε ηεο ηξάπεδαο ζε κηα πγηή νηθνλνκηθή βάζε. Υσξίο απηφ, νη 

ηξάπεδεο ζα έρνπλ αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ, αλεμάξηεηα κε ην ηη δειψλνπλ νη 

απνινγηζκνί, θαη ζα έρνπλ έλα θίλεηξν γηα λα επαλαιάβνπλ ξηςνθίλδπλε 

ζπκπεξηθνξά. 

Οη ρψξεο εθαξκφδνπλ ζπλήζσο έλαλ ζπλδπαζκφ απφ κεραληζκνχο 

επίιπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απφ θνηλνχ πξνγξάκκαηα πνπ δηεπζχλνληαη 

απφ ηελ θπβέξλεζε  θαη κεραληζκνχο βαζηζκέλνπο ζηελ αγνξά. Καη ηα δχν 

απνδεηθλχεηαη φηη εμαξηψληαη γηα ηελ επηηπρία ηνπο απφ επαξθείο θαη 

απνηειεζκαηηθνχο λνκηθνχο, ξπζκηζηηθνχο, επνπηηθνχο, θαη πνιηηηθνχο 

ζεζκνχο. Πεξαηηέξσ, κηα έιιεηςε πξνζνρήο ζηα πξνβιήκαηα θηλήηξσλ - φηαλ 

ζρεδηάδνληαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο, κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηα πξνβιήκαηα εζηθνχ θηλδχλνπ, εηδηθά ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζεζκνί είλαη αδχλακνη, απμάλνληαο αλαίηηα ηα θφζηε ηεο 

επίιπζεο. Οη ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο ζε νηθνλνκίεο κε αδχλακνπο ζεζκνχο δελ 

πξέπεη λα αλακέλνπλ φηη ζα έρνπλ ην ίδην πνζνζηφ επηηπρίαο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλαδηάξζξσζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, θαη γηα απηφ πξέπεη λα 

ζρεδηάδνπλ αλάινγνπο κεραληζκνχο επίιπζεο. 

πλνπηηθά, ινηπφλ, ζηελ θάζε επίιπζεο κηαο θξίζεο εμεηάδνληαη νη 

δηαζέζηκεο πνιηηηθέο: 

 Αλεθτηθότετα (σο πξνο ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ), πνπ απνηειεί έλδεημε 

ηνπ αλ ππήξμε ή φρη ξπζκηζηηθή αλνρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

[t,t+3], φπνπ ην t αληηζηνηρεί ζην έηνο έλαξμεο ηεο θξίζεο. Δπίζεο, ζαλ 

κέξνο απηήο ηεο πνιηηηθήο, εμεηάδεηαη εάλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο 

ηξάπεδεο λα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ παξφιν πνπ απφ ηερληθήο 

απφςεσο έρνπλ ρξενθνπήζεη, θαζψο θαη εάλ αλαζηέιινληαη νη επνπηηθνί 

θαλφλεο (γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα) ή δελ εθαξκφδνληαη πιήξσο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο θξίζεο. 

 Κπβεξλετηθή παξέκβασε κεγάιεο θιίκαθαο, πνπ απνηειεί έλδεημε ηνπ αλ 

ππήξμε κεγάιεο θιίκαθαο θξαηηθή παξέκβαζε ζηηο ηξάπεδεο, φπσο 

θξαηηθνπνηήζεηο, δηαθνπή εξγαζηψλ, ζπγρσλεχζεηο, θαη πσιήζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ [t,t+3], φπνπ ην t αληηζηνηρεί ζην έηνο έλαξμεο ηεο 

θξίζεο. 
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 Κιείσηκν νξγαλησκώλ, πνπ απνηειεί έλδεημε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ησλ ηξαπεδψλ (ζε πνζνζηφ) πνπ ξεπζηνπνηήζεθαλ ή έθιεηζαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ [t,t+3], φπνπ ην t αληηζηνηρεί ζην έηνο έλαξμεο ηεο 

θξίζεο. Δμεηάδεηαη επίζεο ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ ζην έηνο t θαη ζην t+3, 

φπνπ ην t αληηζηνηρεί ζην έηνο έλαξμεο ηεο θξίζεο. 

 Παύσε εξγασηώλ τξαπεδώλ, πνπ απνηειεί έλδεημε ηνπ αλ ζηακάηεζαλ 

ηξάπεδεο λα εξγάδνληαη ή φρη απφ ην έηνο t κέρξη ην t+3, φπνπ ην t 

αληηζηνηρεί ζην έηνο έλαξμεο ηεο θξίζεο, θαζψο εμεηάδεηαη θαη ν αθξηβήο 

αξηζκφο απηψλ ησλ θιεηζηκάησλ ή ησλ ξεπζηνπνηήζεσλ. 

 Ξερσξηζηά εμεηάδεηαη αλ έθιεησαλ ή φρη θαη άιινη ρξεκατννηθνλνκηθνί 

νξγαλησκνί (εθηφο απφ ηξάπεδεο), θαζψο θαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ 

κεηφρσλ ηνπο. 

 Δπίζεο, μερσξηζηά εμεηάδεηαη εάλ ζπζηήζεθε ή φρη θξαηηθή ππεξεζία 

αλαδηάξζξσζεο ηξαπεδψλ γηα λα αζρνιεζεί κε ηελ αλαδφκεζε ησλ 

ηξαπεδψλ, θαζψο θαη εάλ ζπζηήζεθε επηρείξεζε δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ ή 

φρη γηα λα αλαιάβεη ηα πξνο εθπνίεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 Αλαθευαιαηνπνίεσε, πνπ απνηειεί έλδεημε ηνπ αλ ππήξμε ή φρη θξαηηθή 

αλαθεθαιαηνπνίεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ [t,t+3], φπνπ ην t 

αληηζηνηρεί ζην έηνο έλαξμεο ηεο θξίζεο. Δμεηάδεηαη εάλ ε 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ έγηλε κε α) κεηξεηά, β) θξαηηθά 

ρξεφγξαθα, γ) ρξέε κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, δ) πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, ε) 

εμαγνξά επηζθαιψλ δαλείσλ, ζη) πηζησηηθφ φξην53, δ) αλάιεςε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ – νθεηιψλ, ε) ζπλεζηζκέλεο κεηνρέο, ή ζ) κε 

άιινπο ηξφπνπο. Βαζηθφ ζεσξείηαη λα δηεπθξηληζηεί ην επηζπκεηφ επίπεδν 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ (εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ), θαζψο θαη λα εθηηκεζεί ην κεηθηφ θφζηνο (σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ) απφ απηή ηε δηαδηθαζία γηα ην θξάηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ [t,t+5], φπνπ ην t αληηζηνηρεί ζην έηνο έλαξμεο ηεο θξίζεο. Πξέπεη 

επίζεο λα ππνινγηζηεί εάλ ην θξάηνο είλαη ζε ζέζε λα αλαθηήζεη κέξνο ηνπ 

θφζηνπο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, θαη πην ζα είλαη ην θαζαξφ θφζηνο θαη ην 

θαζαξφ απνηέιεζκα. 

                                                
53 Πξφθεηηαη γηα ην φξην δαλείνπ, ην νπνίν έλαο δαλεηδφκελνο πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηα αλαλεψζηκα δάλεηα κε κεηαβαιιφκελν επηηφθην. ηελ πεξίπησζε απηή 
ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δαλείνπ αθήλεηαη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ δαλεηδφκελνπ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξαβήμεη έλα 

κέξνο ή φιν ην δάλεην. 
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ρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ 

θαηαζεηψλ πξέπεη λα εξεπλψληαη ηα αθφινπζα: 

 Δάλ ε αζθάιηζε ησλ θαηαζέζεσλ νξίδεηαη ή φρη κε ξεηέο δηαηάμεηο, νη 

νπνίεο ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ αξρή ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο 

(ζεκεησηέν φηη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη δηαθαλνληζκνί πνπ εθαξκφδνληαη 

κεηά ην πξψην έηνο ηεο θξίζεο). 

 Οη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην έηνο πνπ εηζήρζεζαλ ηα λέα κέηξα. 

 Σν φξην θάιπςεο (ζε λφκηζκα ηεο εκεδαπήο) ησλ εγγπεκέλσλ θαηαζέζεσλ 

ζηελ αξρή ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο, ην νπνίν είλαη κεδέλ εάλ δελ ππάξρνπλ 

ξεηέο δηαηάμεηο. 

 Ο δείθηεο θάιπςεο, πνπ είλαη ν ιφγνο ηνπ νξίνπ θάιπςεο πξνο ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ζηελ αξρή ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο, ν νπνίνο είλαη κεδέλ εάλ 

δελ ππάξρνπλ ξεηέο δηαηάμεηο. 

 Καηά πφζν νη απψιεηεο επηβαξχλνπλ ηνπο θαηαζέηεο ησλ ρξενθνπεκέλσλ 

ηξαπεδψλ, θαη αλ λαη εμεηάδεηαη θαηά πφζν νη δεκίεο είλαη ζνβαξέο ή φρη. 
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3.4. ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ  

 

Οη θπβεξλήζεηο ηείλνπλ, επίζεο, λα αιιάδνπλ ηε καθξννηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαη λα 

κεηψζνπλ ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππφ ζηνλ πξαγκαηηθφ δεκφζην ηνκέα. Δθηφο απφ 

ηηο πνιηηηθέο ζπγθξάηεζεο θαη επίιπζεο ηεο θξίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ηε θνξνινγηθή ζέζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ εηψλ ηεο θξίζεο. Δλψ απηά ηα κέηξα είλαη 

θάπσο αθαηέξγαζηα, εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηνπ λα παξέρνπλ θάπνηα 

αίζζεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

απηνχ νη θπβεξλήζεηο ηείλνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηνπο παξαθάησ δείθηεο: 

 

 Σνλ δείθηε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, πνπ είλαη έλαο δείθηεο εθαξκνγήο ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο54 θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ [t,t+3], φπνπ ην t 

αληηζηνηρεί ζην έηνο έλαξμεο ηεο θξίζεο. Ο δείθηεο δείρλεη εάλ ε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή είλαη (α) επεθηαηηθή (+1), αλ ε κέζε πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ [t,t+3] είλαη 

κεηαμχ 1 έσο 5 ηνηο εθαηφ πςειφηεξε απφ φ,ηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 

[t-4,t-1], ή (β) πεξηνξηζηηθή (-1), αλ ε κέζε πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηα 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ [t,t+3] είλαη κεηαμχ 1 έσο 5 

ηνηο εθαηφ ρακειφηεξε απφ φ,ηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ [t-4,t-1], ή θακία 

απφ ηηο δχν (0). 

 Σνλ δείθηε δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ είλαη έλαο δείθηεο εθαξκνγήο 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο55 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ [t,t+3], 

                                                
54

 Δίλαη ε πνιηηηθή ηελ νπνία αθνινπζνχλ νη ππεχζπλεο λνκηζκαηηθέο αξρέο κηαο ρψξαο, αλάινγα θάζε ζηηγκή κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο θαη ε νπνία έρεη ζαλ θχξηνπο ζηφρνπο ηνλ έιεγρν ηεο λνκηζκαηηθήο 
θπθινθνξίαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο. Αλ θαη ην θχξην φξγαλν άζθεζεο 
απηήο ηεο πνιηηηθήο ζεσξείην (θαη ήηαλ) παιαηφηεξα ν έιεγρνο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα 

ηεο ρψξαο, ζηηο κέξεο καο ην θχξην φξγαλν άζθεζεο απηήο ηεο πνιηηηθήο ζεσξείηαη (θαη είλαη φιν θαη πην πνιχ) ν 
επεξεαζκφο ηνπ χςνπο ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ησλ πξάμεσλ 
αλνηθηήο αγνξάο (open market operations). 
55

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε θνξνινγίαο θαη θξαηηθψλ δαπαλψλ κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ή ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηνρεχεη ζηελ επηδέμηα δηαρείξηζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ 
Πξντφληνο (ΑΔΠ). Αλ ην ΑΔΠ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ ε θαηάιιειε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη ε επεθηαηηθή 
(expansionary), πνπ εθαξκφδεηαη κε αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ή κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο κε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ 

δαπαλψλ, κείσζε ηεο θνξνινγίαο ή θαη ηα δχν ζπγρξφλσο. Αλ ην ΑΔΠ είλαη πςειφηεξν απφ ην επηζπκεηφ επίπεδν, 
ηφηε ε θαηάιιειε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη ε πεξηνξηζηηθή (contractionary), ε νπνία εθαξκφδεηαη κε κείσζε ηνπ 
ειιείκκαηνο ή αχμεζε ηνπ πιενλάζκαηνο, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θφξσλ, ηεο κείσζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ή θαη 

ηα δχν. Ζ ζχγρξνλε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή έρεη επεξεαζηεί απφ ηε ζεσξία ηνπ John Maynard Keynes, ν νπνίνο 
ζεσξνχζε φηη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη ην ηηκφλη ηεο νηθνλνκίαο, θαη ππνζηήξημε φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηελ επέθηαζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο δηφηη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηειεπηαίαο νθείινληαη νη 

δηαθπκάλζεηο ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. 
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φπνπ ην t αληηζηνηρεί ζην έηνο έλαξμεο ηεο θξίζεο. Ο δείθηεο δείρλεη εάλ ε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη (α) επεθηαηηθή (+1), αλ ε κέζε δεκνζηνλνκηθή 

ηζνξξνπία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ [t,t+3] είλαη ιηγφηεξν απφ -1,5 

ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ  (β) πεξηνξηζηηθή (- 1), εάλ ε κέζε δεκνζηνλνκηθή 

ηζνξξνπία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ [t,t+3]  είλαη κεγαιχηεξε απφ 1,5 

ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ  ή θακία απφ ηηο δχν (0). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: 

ΠΔΡΗΠΣΧΗΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΤΣΖΜΗΚΧΝ ΚΡΗΔΧΝ 

 

4.1. ΑΡΥΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

Οη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο είλαη ζπρλά ακθίβνιεο πξηλ απφ κηα 

ηξαπεδηθή θξίζε. Οη δεκνζηνλνκηθέο ηζνξξνπίεο ηείλνπλ λα είλαη αξλεηηθέο 

(-2,1 ηνηο εθαηφ θαηά κέζνλ φξν), νη ηξερνχκελνη ινγαξηαζκνί ηείλνπλ λα 

έρνπλ έιιεηκκα (-3,9 ηνηο εθαηφ), θαη ν πιεζσξηζκφο είλαη ζε πςειά επίπεδα 

(137 ηνηο εθαηφ θαηά κέζνλ φξν) ζηελ αξρή ηεο θξίζεο. Δληνχηνηο, ν ξφινο 

ησλ καθξννηθνλνκηθψλ βαζηθψλ κεγεζψλ έρεη εμειηρζεί κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ απφ θξίζε ζε θξίζε. Δλψ νη θξίζεηο φπσο ζηελ Ρσζία ην 1998, ζηελ 

Αξγεληηλή ην 2001, θαζψο θαη νη πεξηζζφηεξεο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 

επηδεηλψζεθαλ απφ ηηο κεγάιεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, θαη 

εηδηθφηεξα απφ κε βηψζηκεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο, ε θχζε ησλ 

αλαηνιηθναζηαηηθψλ θξίζεσλ είραλ πεξηζζφηεξν λα θάλνπλ κε ηε ζχλζεζε ηνπ 

ρξένπο αλά ιήμε θαη ηελ έθζεζε ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, παξά κε ην 

επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. 

Σα επηζθαιή δάλεηα ηείλνπλ λα είλαη ζην απνθνξχθσκα ηνπο θαηά ην 

μέζπαζκα κηαο ηξαπεδηθήο θξίζεο. Γελ είλαη πάληα ζαθέο, φκσο, ζε πνην 

βαζκφ ε απφηνκε αχμεζε ησλ αλεμφθιεησλ δαλείσλ πξνθιήζεθε απφ ηελ 

ίδηα ηελ θξίζε ή εάλ απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ 

γηα θεθαιαηαθή επάξθεηα σο επαθφινπζν ηεο θξίζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Υηιήο, γηα παξάδεηγκα, ηα επηζθαιή δάλεηα  θνξπθψζεθαλ ζην 36 ηνηο εθαηφ 

ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ κφιηο ην 1986, αξθεηά έηε κεηά απφ ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο. Δληνχηνηο, κέξνο ησλ επηζθαιψλ ηξαπεδηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ ηξαπεδηθή θξίζε ηεο Υηιήο ήηαλ ε χπαξμε νπζηαζηηθά 

ζπλαθψλ δαλείσλ, ηα νπνία θπκάλζεθαλ ζηηο ηξάπεδεο απφ 12 έσο 45 ηνηο 

εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ. 

Σν θαηλφκελν ηεο θξαηηθήο θπξηφηεηαο ηξαπεδψλ είλαη έλα θνηλφ 

ζηνηρείν ησλ ρσξψλ πνπ πεξλάλε θξίζε, κε ην θξάηνο λα θαηέρεη πεξίπνπ ην 

31 ηνηο εθαηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηξαπεδψλ θαηά κέζνλ φξν. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε θξαηηθή θπξηφηεηα ίζσο λα απνηεινχζε ηξσηφ ζεκείν 

δεδνκέλνπ φηη ηα πξνβιήκαηα ζηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο ζπλεηζέθεξαλ ζην 

θφζηνο θαη ζηελ εμέιημε ηεο θξίζεο, κε πνιιέο λα παξνπζηάδνπλ πεληρξά 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξηλ απφ ην μέζπαζκα κηαο θξίζεο. ηελ Οπξνπγνπάε, 

γηα παξάδεηγκα, νη ππφ θξαηηθή θπξηφηεηα ηξάπεδεο Republica θαη Hipotecario 

- πνπ θαηείραλ ην 40 ηνηο εθαηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο- 

παξνπζίαδαλ επηζθαιή δάλεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 39 ηνηο εθαηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

δαλείσλ απφ ην 2001, έλαληη 5,6 ηνηο εθαηφ ζηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο (ΓΝΣ, 

2003). ηελ Σνπξθία, νη απψιεηεο ζηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο ππνινγίζηεθαλ ζε 

12 ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ απφ ην 1999 (ΓΝΣ, 2000), θαη ε θξαηηθή ηξάπεδα 

Bapindo ζηελ Ηλδνλεζία είρε ππνζηεί ζεκαληηθέο απψιεηεο απφ ην 1994, ηξία 

έηε πξηλ λα μεζπάζεη ε θξίζε. 

Ζ άκεζε αλάιεςε πνιιψλ θαηαζέζεσλ είλαη έλα άιιν θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ, κε 62 ηνηο εθαηφ ησλ 

θξίζεσλ λα ππφθεηληαη ζε ζηηγκηαίεο αηρκεξέο κεηψζεηο ησλ ζπλνιηθψλ 

θαηαζέζεσλ. Ζ κεγαιχηεξε κέζα ζε έλα κήλα πηψζε ζην πνζνζηφ ησλ 

θαηαζέζεσλ σο πξνο ην ΑΔΠ θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν πεξίπνπ ζην 11,2 

ηνηο εθαηφ γηα ηηο ρψξεο πνπ βηψλνπλ ηνλ «ηξαπεδηθφ παληθφ», ελψ θηάλεη 

κέρξη θαη ην 26,7 (Κξναηία, 1998) ηνηο εθαηφ ζε κηα πεξίπησζε. Οη ζνβαξέο 

πεξηπηψζεηο καδηθψλ αλαιήςεσλ αθνξνχλ ζπλήζσο φιν ην ζχζηεκα, φκσο 

ζπρλά παξαηεξείηαη κηα «ζηξνθή ζηελ πνηφηεηα» κέζα ζην ζχζηεκα απφ ηηο 

αθεξέγγπεο ηξάπεδεο ζηηο πγηείο ηξάπεδεο, πνπ ππνλνεί θαζφινπ ή κέηξηεο 

ζπζηεκηθέο εθξνέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηλδνλεζηαθήο θξίζεο ην 1997, γηα 

παξάδεηγκα, νη ηδησηηθέο εζληθέο ηξάπεδεο έραζαλ 35 ηξηζεθαηνκκχξηα 

Ρνππίεο ζε θαηαζέζεηο κεηαμχ Οθησβξίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2007, ελψ νη 

θξαηηθέο ηξάπεδεο θαη νη μέλεο θαη ζπκκεηνρηθέο ηξάπεδεο θέξδηζαλ 12 θαη 2 

ηξηζεθαηνκκχξηα αληίζηνηρα. Μηα παξφκνηα θαηάζηαζε εκθαλίζηεθε ζηελ 

Παξαγνπάε κεηά απφ ηελ επέκβαζε ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο κεγαιχηεξεο 

ηξάπεδαο θαη ηελ απνθάιπςε ησλ κε θαηαγεγξακκέλσλ θαηαζέζεσλ. Οη 

θαηαζέηεο κεηαθέξζεθαλ απφ απηέο ηηο ηξάπεδεο ζε εθείλεο πνπ ζεσξνχζαλ 

πην ηζρπξέο. 

Πεξίνδνη κε πηζησηηθή επεκεξία ζπρλά πξνεγνχληαη ησλ ηξαπεδηθψλ 

θξίζεσλ, κε ηελ πηζησηηθή αλάπηπμε λα είλαη έληνλε πξν-θξίζεο ζε πεξίπνπ 

30 ηνηο εθαηφ ησλ πεξηπηψζεσλ. Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο ηδησηηθήο 

πίζησζεο σο πξνο ην ΑΔΠ πξηλ απφ ηελ θξίζε είλαη πεξίπνπ 8,3 ηνηο εθαηφ 

ζηηο ρψξεο θξίζεο, θαη θηάλεη κέρξη θαη 34,1 ηνηο εθαηφ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Υηιήο. Πξηλ ηνπο έληνλνπο ξπζκνχο πηζησηηθήο αλάπηπμεο ζπλήζσο 
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πξνεγνχληαη δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο θηιειεπζεξνπνίεζεο, φπσο απηή πνπ 

νδήγεζε ζηελ θξίζε ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ζηε δεθαεηία ηνπ '90. Οη ρψξεο 

πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο θξίζεηο ζπλήζσο πάζρνπλ απφ αδχλακνπο 

λνκηθνχο ζεζκνχο, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην λα δνζεί ιχζε ην ηαρχηεξν δπλαηφ 

ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη ζε θίλδπλν. 

Δλ ζπληνκία, νη αξρηθέο ζπλζήθεο είλαη ζεκαληηθέο δηφηη κπνξνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ ηελ αληίδξαζε ηεο αγνξάο θαη απηψλ πνπ ζρεδηάδνπλ ηηο 

πνιηηηθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο πεξηνξηζκνχ. Δάλ νη καθξννηθνλνκηθνί 

φξνη είλαη εμαζζελεκέλνη, νη ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο έρνπλ ιηγφηεξα πεξηζψξηα 

λα ακβιχλνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο θξίζεο κε απνηέιεζκα φιν ην βάξνο λα 

πέθηεη ζηηο πνιηηηθέο πεξηνξηζκνχ θαη επίιπζεο. Δπηπιένλ, μαθληθέο αιιαγέο 

ζηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο κπνξεί λα γίλνπλ γξήγνξα έληνλεο, αλάινγα κε 

ην πφζν ηζρλέο είλαη ζηελ αξρή νη ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, θαη εηδηθφηεξα νη 

καθξννηθνλνκηθέο δηαηάμεηο, ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, θαη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο ην 2000. Ο βαζηθφο ππαίηηνο ηεο 

ηνπξθηθήο θξίζεο ήηαλ ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ν νπνίνο έρνληαο, επί ζεηξά εηψλ, 

επαλαπαπηεί ζηηο πςειέο απνδφζεηο ησλ ηίηισλ ηνπ εζσηεξηθνχ ρξένπο, 

θαηέζηε ππεξάξηζκνο θαη αλαπνηειεζκαηηθφο56. Οη 80 ηξάπεδεο ηνπ ηνκέα 

ππνρξεψζεθαλ κεηά ηε μαθληθή θαη ξαγδαία κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζηηο αξρέο 

ηνπ 2000 λα πξνρσξήζνπλ ζε ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα αιιαγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, απφ ηελ αγνξά θαη δηαθξάηεζε βξαρππξφζεζκσλ 

ηίηισλ ηνπ δεκνζίνπ ζηελ παξνρή δαλείσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ θξίζε ξεπζηφηεηαο μεθίλεζε φηαλ ε κεγάιε δεκνζηνπνίεζε ησλ 

θαηεγνξηψλ γηα δηαθζνξά ζε βάξνο θάπνησλ ηδηνθηεηψλ θαη δηεπζπληψλ 10 

ηξαπεδψλ, νδήγεζε νξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε επαλεθηίκεζε ησλ 

πηζησηηθψλ ηνπο νξίσλ πξνθαιψληαο, έηζη, ηελ αξρηθή πίεζε ζηα 

βξαρππξφζεζκα επηηφθηα. Ζ θξίζε πήξε ψζεζε απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ρηππψληαο αξρηθά ηε Demirbank,  πνπ είρε ηε 

κεγαιχηεξε αλνηθηή ζέζε ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχζε 

θπξίσο ζηε βξαρππξφζεζκε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Ζ Demirbank αληέδξαζε 

ζην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο κε καδηθέο πσιήζεηο θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ, 
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εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ. Σν γεγνλφο απηφ 

πξνθάιεζε επξχηεξε αλεζπρία ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηεπξπλφκελν 

έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, επέηεηλε ηελ θξίζε εκπηζηνζχλεο 

πξνθαιψληαο έηζη ηελ έμνδν απφ ηελ εγρψξηα αγνξά μέλσλ επελδπηψλ, νη 

νπνίνη ήζειαλ λα επαλαπαηξίζνπλ ηα θαζαξά θέξδε ηνπο πξηλ ην ηέινο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο. Άιινο παξάγσλ ν νπνίνο κείσζε ζνβαξά ηε ξεπζηφηεηα 

ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ ην θιείζηκν ησλ αλνηθηψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ζέζεσλ 

εμαηηίαο θφβσλ γηα ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο. Οη ηζρχνληεο θαλφλεο 

πεξηφξηδαλ ηελ αλνηθηή ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε θάζε ηξάπεδαο ζην 20% ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο, αιιά ην Ννέκβξην ηνπ 2000 πνιιέο ηξάπεδεο είραλ θαηά 

πνιχ ππεξβεί ην επίπεδν απηφ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ ε απφηνκε 

κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ, ν παληθφο κεηαμχ ησλ μέλσλ 

επελδπηψλ, ε αλαηξνπή ησλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ, νη απφηνκεο απμήζεηο ησλ 

επηηνθίσλ θαη ε ππνηίκεζε ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ επηηεχρζεθε κφλν κεηά ην αλαζεσξεκέλν 

ηνπξθηθφ ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα πνπ πξνέθπςε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΓΝΣ, ιίγεο εβδνκάδεο αξγφηεξα. 

Έλα αληίζεην παξάδεηγκα είλαη ε Αξγεληηλή ην 199557, φπνπ ε 

κεηαδνηηθή «αζζέλεηα» απφ ηελ θξίζε ηεο Tequila πνπ είρε μεζπάζεη ζην 

Μεμηθφ μεπεξάζηεθε επηηπρψο κε κηα νπζηαζηηθή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη κε κηθξέο θνξνινγηθέο δαπάλεο. Ζ Αξγεληηλή 

θαηέξξεπζε ιφγσ ππεξπιεζσξηζκνχ πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, 

αιιά απνθαηαζηάζεθαλ νη δεκίεο κε ηελ πηνζέηεζε κηαο ξηδηθήο 

κεηαξξχζκηζεο απεπζπλφκελεο ζηελ αγνξά, θαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

λνκηζκαηηθή πξφζδεζε (φπνπ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ελφο λνκίζκαηνο 

είλαη (πξν)θαζνξηζκέλε έλαληη κηαο δέζκεο λνκηζκάησλ θαη παξακέλεη 

ακεηάβιεηε γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα). Οη κεηαξξπζκίζεηο 

πξνθάιεζαλ ηαρεία αλάπηπμε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, κε πνιχ 

γξήγνξνπο ξπζκνχο αλάθακςεο ησλ επελδχζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο ηεο Tequila ην 1995, ην ζχζηεκα δνθηκάζηεθε απφ κηα ζεκαληηθή 

θαηάξξεπζε ζηηο θεθαιαηαθέο εηζξνέο θαη ηε δήηεζε θαηαζέζεσλ, πνπ 
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νδήγεζαλ ζε κηα βαζηά χθεζε. εκαληηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο νη εμαγσγέο αλέβεθαλ ζηα χςε, απμαλφκελεο ζε 

πξαγκαηηθά πνζνζηά παξαπάλσ απφ 30 ηνηο εθαηφ ην 1995. Σελ επφκελε 

πεξίνδν 1996 θαη 1997 επηηεχρζεθε κηα πνιχ πγηήο αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ 

θαη ησλ επελδχζεσλ. Υξεζηκνπνίεζαλ ηελ εκπεηξία γηα λα παξαηείλνπλ ηελ 

δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, λα βειηηψζνπλ ηε ξεπζηφηεηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, λα αλαβαζκίζνπλ ην ηξαπεδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κνλνπάηη πνιηηηθήο ξεπζηφηεηαο πνπ ζα 

εμαζθάιηδε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εγρψξησλ ζπληειεζηψλ θαη ζα ζπληεινχζε 

ζηελ αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ. Οη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο ηνπνζεηήζεθαλ ζην πεξηζψξην θαζψο ε 

νηθνλνκία ήηαλ ζε ζέζε λα απεγθισβηζηεί απφ ηελ θξίζε ηεο Tequila θαη λα 

αλαπεδήζεη πίζσ ζηε πςειή αλάπηπμε κέζσ ησλ εμαγσγψλ, ρσξίο ηελ 

απνδηνξγαλσηηθή ππνηίκεζε ζηελ νπνία είραλ ππνβιεζεί νη κεμηθαλνί. 
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4.2. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΚΡΗΔΧΝ 

 

χκθσλα κε ηνπο Laeven θαη Valencia (2008), ε επείγνπζα ελίζρπζε 

ηεο ξεπζηφηεηαο θαη νη γεληθέο εγγπήζεηο είλαη δχν ζπλεζηζκέλα κέηξα 

πεξηνξηζκνχ. Ζ εθηεηακέλε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζην 71 

ηνηο εθαηφ ησλ θξίζεσλ θαη νη γεληθέο εγγπήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 29 ηνηο 

εθαηφ ησλ επεηζνδίσλ θξίζεο. Σν πάγσκα ησλ θαηαζέζεσλ θαη νη 

ππνρξεσηηθέο αξγίεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ «ηξαπεδηθνχ παληθνχ» είλαη 

κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν ζπρλά. ην δείγκα ηεο έξεπλαο ηνπο, 

κφλν ζε 5 πεξηπηψζεηο (ή ζην 12 ηνηο εθαηφ ησλ επεηζνδίσλ) ρξεζηκνπνηείηαη 

ην πάγσκα ησλ θαηαζέζεσλ: ζηελ Αξγεληηλή ην 1989 θαη ην 2001, ζηε 

Βξαδηιία ην 1990, ζην Δθνπαδφξ ην 1999, θαη ζηελ Οπξνπγνπάε ην 2002. 

Μφλν ζε κία πεξίπησζε - Βξαδηιία 1990 – πξηλ απφ ην πάγσκα ησλ 

θαηαζέζεσλ πξνεγήζεθε πξνζσξηλή επηβνιή δηαθνπήο ηξαπεδηθψλ 

εξγαζηψλ. Οη ππνρξεσηηθέο αξγίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν ζην 10 ηνηο εθαηφ 

ησλ θξίζεσλ θαη κφλν ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηά ηα δχν κέηξα, εκθαλίζηεθε 

μαθληθή απφζπξζε απφ ηηο ηξάπεδεο ησλ ρξεκάησλ απφ ηνπο θαηαζέηεο. Οη 

αξγίεο ζπλήζσο δελ δηαξθνχλ πνιχ, πεξίπνπ 5 εκέξεο θαηά κέζνλ φξν. 

Δληνχηνηο, ην πάγσκα ησλ θαηαζέζεσλ κπνξεί λα ππάξμεη γηα πνιχ 

κεγαιχηεξε πεξίνδν, κέρξη 10 έηε ζε κηα πεξίπησζε, θαη πεξίπνπ 41 κήλεο 

θαηά κέζνλ φξν. Σν πην καθξνρξφλην πάγσκα πνπ θαηαγξάθεηαη ζην ζρέδην 

Bonex εθαξκφζηεθε ζηελ Αξγεληηλή ην 198958. Μεηά ηε κεηαηξνπή, ηα 

νκφινγα δηαπξαγκαηεχνληαλ ζηελ αγνξά ζε ηηκή ρακειφηεξε ηεο 

νλνκαζηηθήο ζρεδφλ θαηά ηα δχν ηξίηα θαη αλέθακςαλ πεξίπνπ ζην 50 ηνηο 

εθαηφ κέζα ζε κεξηθνχο κήλεο. Οκνίσο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δθνπαδφξ, νη 

θαηαζέηεο έιαβαλ δηαβεβαηψζεηο γηα ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ ησλ 

θαηαζέζεσλ, νη νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαλ ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ηηκέο 

αλάινγα κε ηελ αίζζεζε θεξεγγπφηεηαο ηεο εθδφηξηαο ηξάπεδαο. Δπηπιένλ, ν 

παληθφο επαλαιακβαλφηαλ κφιηο άξρηδε ην μεπάγσκα. Φαίλεηαη φηη 

ηνπιάρηζηνλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην πάγσκα ήηαλ ηδηαίηεξα 
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δηαζπαζηηθφ, επηθέξνληαο απζηεξέο απψιεηεο ζηνπο θαηαζέηεο, θαη 

επνκέλσο πξέπεη λα εμεηάδεηαη κφλν ζε αθξαίεο πεξηζηάζεηο. Οη 

ππνρξεσηηθέο αξγίεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο κέζν γηα λα θεξδίζνπλ νη θπβεξλήζεηο ρξφλν κέρξη λα ζρεδηάζνπλ κηα 

ζαθή ζηξαηεγηθή. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο ζηε δεθαεηία ηνπ '30. 

Αληίζεηα απφ ην ζρέδην Bonex ζηελ Αξγεληηλή ην 1989, θαη ην πάγσκα 

ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Οπξνπγνπάε ην 2002 - πνπ δηαζθάιηζε ηηο δνιαξηαθέο  

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζηηο δεκφζηεο ηξάπεδεο – ζηα άιια επεηζφδηα ζηα 

νπνία απηφ ην εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε, δηαζθάιηζε θπξίσο ηηο απιέο 

θαηαζέζεηο παξά ηηο πξνζεζκηαθέο. Σν πάγσκα ηνπ 2001 ζηελ Αξγεληηλή, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, άξρηζε κε ην Corralito59, πνπ πεξηφξηζε ηηο αλαιήςεηο 

κέρξη US$250 εβδνκαδηαίσο, απαγφξεπζε ηηο κεηαθνξέο ζην εμσηεξηθφ εθηφο 

αλ ήηαλ ζρεηηθέο κε ην εκπφξην, εηζήγαγε απαηηήζεηο γηα νξηαθά απνζέκαηα, 

θαη πεξηφξηζε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηηο θαηαζέζεηο. 

Δληνχηνηο, ζχληνκα κεηά απφ ην Corralito, εθαξκφζηεθε ην Corralon πνπ 

επαλαπξνγξακκάηηζε ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε νξίδνληα πάλσ απφ 

πέληε ρξφληα. Οκνίσο, ζηε Βξαδηιία ην 1990, ην πάγσκα πεξηιάκβαλε ην 

Μ260 ζπλ ηνπο νκνζπνλδηαθνχο ηίηινπο πνπ βξίζθνληαλ ζηα ρέξηα ηνπ θνηλνχ, 

εθηφο απφ ππφινηπα θάησ απφ NCZ$50,000 γηα ηνπο ηξερνχκελνπο 

ινγαξηαζκνχο θαη NCZ$25,000 γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηακηεπηεξίνπ ή 20 ηνηο 

εθαηφ ησλ ππνινίπσλ γηα θαηαζέζεηο ζηελ εκεξήζηα εγρψξηα αγνξά ρξένπο, 

θαη 20 ηνηο εθαηφ ηνπ ππνινίπνπ γηα ηα ακνηβαία θεθάιαηα. Σν επξχηεξν 

πάγσκα πνπ θαηαγξάθεθε ζην δείγκα εθαξκφζηεθε απφ ην Δθνπαδφξ, θαη 

πεξηιάκβαλε ηηο θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ κέρξη US$500, ηνπο κηζνχο απφ 
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 “Corralito ήηαλ ην αλεπίζεκν φλνκα γηα ηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζηελ Αξγεληηλή ζηα ηέιε ηνπ 2001 

απφ ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκίαο Domingo Cavallo, γηα ηελ απνθπγή παληθνχ” 
60

 “ H ΔΚΣ νξίδεη ηα λνκηζκαηηθά κεγέζε (monetary aggregates) Μ1, Μ2 θαη Μ3. Ο νξηζκφο ρξήκαηνο Μ1 ή ζηελφ 

ρξήκα (narrow money) πεξηιακβάλεη ηε λνκηζκαηηθή θπθινθνξία (C) θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο (demand deposits, D), 
νη νπνίεο είλαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο (δειαδή κεηαηξέπνληαη εχθνια ζε κεηξεηά) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ζπλαιιαγέο αληί ησλ κεηξεηψλ (κε κπινθ επηηαγψλ). Γειαδή, Μ1 = C + D. Ο νξηζκφο Μ2 ή κεζαίν ρξήκα 
(intermediate money) απνηειείηαη απφ ην Μ1, απφ θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο κέρξη δχν εηψλ, θαζψο θαη απφ 
θαηαζέζεηο πνπ είλαη ξεπζηνπνηήζηκεο θαηφπηλ πξνεηδνπνηήζεσο κέρξη θαη ηξεηο κήλεο πξηλ. πκβνιίδνληαο ηηο δχν 

ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο θαηαζέζεσλ κε Σ, ν νξηζκφο απηφο κπνξεί λα γξαθεί σο εμήο Μ2 = C + D + Σ. Ζ 
ξεπζηνπνίεζε ησλ θαηαζέζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Σ κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο, φπσο πξνεηδνπνίεζε, 
θαζπζηεξήζεηο, πξφζηηκν ή θάπνηα ακνηβή. Σέινο, ην λνκηζκαηηθφ κέγεζνο Μ3 ή επξχ ρξήκα (broad money) νξίδεηαη 

σο εμήο: Μ3 = Μ2 + ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repurchase agreements ή, ράξηλ ζπληνκίαο, repos) + κεξίδηα  
ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ρξεκαηαγνξάο (money market fund shares) + ρξεφγξαθα (debt securities) δηάξθεηαο κέρξη δχν 
εηψλ.”  Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Δηζαγσγή ζηα Οηθνλνκηθά ΗΗ (Μαθξννηθνλνκηθή), 

http://users.uoi.gr/dhatzini/Eurosystem.pdf 
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ηνπο ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, ηηο ζπκθσλίεο εμαγνξάο, θαη φιεο ηηο 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ γεληθψλ εγγπήζεσλ, ηείλνπλ λα εθαξκφδνληαη γηα 

κεγάιε πεξίνδν , πεξίπνπ 53 κήλεο θαηά κέζνλ φξν. Ζ γεληθή εγγχεζε είλαη 

έλα άιιν πνιηηηθφ εξγαιείν πνπ - εάλ πεηχρεη – ίζσο εμαζθαιίζεη ιίγν ρξφλν 

γηα απηνχο πνπ ζρεδηάδνπλ ηηο πνιηηηθέο λα εθαξκφζνπλ κηα αμηφπηζηε δέζκε 

πνιηηηθψλ πξνηάζεσλ. Βάζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ εξεπλήζεθαλ, 

δηαπηζηψζεθε φηη ε επίδξαζε ησλ γεληθψλ εγγπήζεσλ ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ είλαη ζπρλά απνηειεζκαηηθή ππφ ηελ έλλνηα 

φηη απνθαζηζηνχλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαζεηψλ. Δληνχηνηο, επίζεο 

δηαπηζηψζεθε φηη νη εθξνέο απφ μέλνπο πηζησηέο είλαη νπζηαζηηθά αδηάθνξεο 

σο πξνο ηηο αλαθνηλψζεηο ηέηνησλ εγγπήζεσλ, παξφιν πνπ πξνζθέξνπλ 

θαιχςεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Όζνλ αθνξά ην δεκνζηνλνκηθφ 

θφζηνο ηεο ρξήζεο εγγπήζεσλ, ηείλνπλ λα είλαη δαπαλεξέο, φκσο απηφο ν 

ζπζρεηηζκφο πξνθχπηεη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη νη εγγπήζεηο πηνζεηνχληαη 

ζπλήζσο απφ θνηλνχ κε ηελ εθηελή ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη φηαλ ε 

θξίζε είλαη ζνβαξή. 

Ζ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη ζαθψο ν πην θνηλφο ηξφπνο 

αληίδξαζεο ζηα ζπζηεκηθά επεηζφδηα θξίζεσλ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Αξγεληηλήο ην 1995 φηαλ εθαξκφζηεθε λνκηζκαηηθή πξφζδεζε. Απηφ θαηέζηε 

εθηθηφ κέζσ κηαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ηεο Κεληξηθήο 

ηξάπεδαο ηεο Αξγεληηλήο ην Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1995, πνπ επέηξεςε ηελ 

επηκήθπλζε ησλ ιήμεσλ ησλ swap θαη ηηο αλαπξνεμνθιεηηθέο δηεπθνιχλζεηο 

(δαλεηζκφο εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, φηαλ νη πξψηεο 

ππνζεθεχνπλ ρξεφγξαθα, πνπ ήδε έρνπλ πξνεμνθιεζεί θαη ε ΚΣ ηα 

πξνεμνθιεί πάιη γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ), κε δπλαηφηεηα κεληαίαο 

αλαλέσζεο, θαη γηα πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ θαζαξή αμία ηεο δαλεηδφκελεο 

ηξάπεδαο. 

ηηο ζθνδξέο θξίζεηο, έρεη παξαηεξεζεί ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

παξνρήο εθηελνχο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ρξήζεο γεληθψλ 

εγγπήζεσλ. Οη γεληθέο εγγπήζεηο εηζάγνληαη ζπρλά γηα λα απνθαηαζηήζνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε αθφκα θαη φηαλ πξνεγνχκελεο ξεηέο αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο 

θαηάζεζεο είλαη ήδε ζε ηζρχ (πεξίπνπ ζην 50 ηνηο εθαηφ ησλ θξίζεσλ φπνπ 

εηζάγνληαη νη γεληθέο εγγπήζεηο). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε κεξηθέο 
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πεξηπηψζεηο, νη εγγπήζεηο έξρνληαη γηα λα θαιχςνπλ κφλν έλαλ ηνκέα ηεο 

αγνξάο, θαη φρη φιεο ηηο ηξάπεδεο. Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ κεξηθψλ 

εγγπήζεσλ παξέρνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίνακας 2. ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΔΡΗΚΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ Δ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 
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4.3. ΔΠΗΛΤΖ ΚΡΗΔΧΝ 

 

 Ο παξαθάησ πίλαθαο (πίλαθαο 3) πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηεο 
πνιηηηθέο επίιπζεο θξίζεσλ 42 επηιεγκέλσλ επεηζνδίσλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ. 
 
 

Πίνακας 3. ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΠΗΛΤΖ  

ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΧΝ ΔΠΔΗΟΓΗΧΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΚΡΗΔΧΝ 



[86] 

 

 χκθσλα κε ηνπο Laeven θαη Valencia (2008), ε ξπζκηζηηθή 

αλεθηηθφηεηα είλαη έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ. ηφρνο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ή ε βαζκηαία κεηάβαζε 

ζε απζηεξφηεξνπο επνπηηθνχο φξνπο. Ζ ηειεπηαία είλαη ζχλεζεο επαθφινπζν 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ εηζάγνληαη ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην. ην Δθνπαδφξ 

γηα παξάδεηγκα, δφζεθαλ ζηηο ηξάπεδεο 2 έηε γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πιήξσο 

κε ηνπο λένπο θαλφλεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δαλείσλ, κεηαμχ άιισλ 

απαηηήζεσλ. ηελ θξίζε ηεο Αξγεληηλήο ην 2001, νη αξρέο εγγπήζεθαλ 

ξπζκηζηηθή αλεθηηθφηεηα, ε νπνία πεξηιάκβαλε έλαλ λέν κεραληζκφ 

αμηνιφγεζεο γηα ηα θξαηηθά νκφινγα θαη ηα δάλεηα, επηηξέπνληαο έηζη 

βαζκηαία ηελ ζχγθιηζε κε ηελ εκπνξηθή αμία. ηηο ηξάπεδεο δφζεθε αθφκε ε 

άδεηα λα κεηψζνπλ πξνζσξηλά ηηο θεθαιαηαθέο δαπάλεο γηα ηνλ θίλδπλν ηνπ 

επηηνθίνπ θαη νη απψιεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ αζθαιηζηηθά κέηξα 

κπνξνχζαλ λα θαηαρσξεζνχλ σο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε πεξίνδν 

απνπιεξσκήο 60 κελψλ. Παξαηεηακέλε αλεθηηθφηεηα εκθαλίδεηαη πεξίπνπ 

ζην 67 ηνηο εθαηφ ησλ επεηζνδίσλ θξίζεο. ην 35 ηνηο εθαηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ε αλνρή ιακβάλεη ηε κνξθή κε παξέκβαζεο ζηηο ηξάπεδεο 

παξά ηελ αδπλακία λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπο 

(technical insolvency), θαη ζην 73 ηνηο εθαηφ ησλ πεξηπηψζεσλ νη επνπηηθνί 

κεραληζκνί αλαζηέιινληαη ή δελ εθαξκφδνληαη πιήξσο. 

Ζ αλνρή, εληνχηνηο, δελ ιχλεη πξαγκαηηθά ηα πξνβιήκαηα θαη 

επνκέλσο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζρεδφλ θάζε ζπζηεκηθήο ηξαπεδηθήο θξίζεο είλαη 

έλα ζρέδην αλαδφκεζεο ηξαπεδψλ. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ε κεγάιεο θιίκαθαο θπβεξλεηηθή παξέκβαζε ζηηο ηξάπεδεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ππφ κνξθή πεξαηψζεσλ ηξαπεδψλ, εζληθνπνηήζεσλ, ή 

εληζρπκέλσλ ζπγρσλεχζεσλ. Μφλν ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ ην 

ζχζηεκα επέδεζε κηαο θξίζεο ρσξίο λα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ δηαθνπή 

εξγαζηψλ ζε ζεκαληηθέο ηξάπεδεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Λεηνλίαο, νη ηξάπεδεο πνπ θξαηνχζαλ ην 40 ηνηο εθαηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

έθιεηζαλ, αιιά θακία πεξαηηέξσ παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο δελ 

εθαξκφζηεθε. ηελ Αξγεληηλή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 1995, 15 νξγαληζκνί 

είραλ πξνβιήκαηα: 5 απφ απηνχο ξεπζηνπνηήζεθαλ (κε 0.6 ηνηο εθαηφ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο), 6 επηιχζεθαλ βάζε ζρεδίνπ αγνξάο θαη 
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αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ (κε 1.9 ηνηο εθαηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο), 

θαη 4 απνξξνθήζεθαλ απφ ηα πγηέζηεξνπο νξγαληζκνχο. Δληνχηνηο, 

επηπξφζζεηα ζε απηά, κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο πήξε ζέζε 

κέζσ 14 ζπγρσλεχζεσλ, εκπιεθνκέλσλ 47 νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. Όζνλ 

αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεηφρσλ, ζπλήζσο ράλνπλ ρξήκαηα φηαλ 

θιείλνπλ νη ηξάπεδεο θαη αλαγθάδνληαη ζπρλά λα δηαζέζνπλ λέν θεθάιαην ζηηο 

ηξάπεδεο πνπ είλαη ηδηνθηήηεο. 

Ζ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ δελ έρεη πεξηνξηζηεί ζηηο ηξάπεδεο, θαζψο 

πεξηιακβάλεη θαη κε ηξαπεδηθνχο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο. ηελ Σατιάλδε, 

γηα παξάδεηγκα, ην θαθφ μεθίλεζε κε ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ην Μάξηην ηνπ 1997, θαη 56 απφ απηέο (πνπ 

απνηεινχζαλ ην 11 ηνηο εθαηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο) έθιεηζαλ. 

ηελ Σδακάηθα, έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ήηαλ 

ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα, ηνπ νπνίνπ ην θφζηνο αλαδηάξζξσζεο έθζαζε ην 11 

ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ. 

Οη πσιήζεηο ζε μέλνπο αγνξαζηέο ζπρλά ζεσξείηαη σο ε ηειεπηαία 

ιχζε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ, αλ θαη είλαη θνηλφ θαηλφκελν ζηηο 

πξφζθαηεο θξίζεηο. Καηά κέζνλ φξν, ζην 51 ηνηο εθαηφ ησλ επεηζνδίσλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πσιήζεηο ηξαπεδψλ ζε μέλνπο. 

Σν θιείζηκν ησλ ηξαπεδψλ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

κεγαιχηεξεο δεκνζηνλνκηθέο δαπάλεο, θαη αξλεηηθά κε ηελ εθαξκνγή γεληθψλ 

εγγπήζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε εγγχεζε ζπλεπάγεηαη έλα αξθεηά κεγάιν 

δεκνζηνλνκηθφ απφζεκα, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε ηζρχ, νη θπβεξλήζεηο ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα απνθχγνπλ ην θιείζηκν ησλ ηξαπεδψλ γηα λα κελ 

πινπνηήζνπλ ηελ εγγχεζε. Δπηπιένλ, ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ζπζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηα επηζθαιή δάλεηα. Έλαο παξάγνληαο πνπ πηζαλψο ζπκβάιεη ζε 

απηφλ ηνλ ζπζρεηηζκφ είλαη φηη κφιηο θιείζεη κηα ηξάπεδα, ε πνηφηεηα ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο κπνξεί λα αιινησζεί δηφηη ζηελ πνξεία νπνηαδήπνηε αμία πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηηο ζρέζεηο ηεο ηξάπεδαο κε ηνπο πειάηεο κπνξεί λα 

θαηαζηξαθεί. Οη νθεηιέηεο κπνξεί λα θαζπζηεξνχλ ηηο πιεξσκέο ή ε 

απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ λα γίλεηαη κε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ ηξφπν απ' 

φ,ηη πξηλ, πξάγκαηα ηα νπνία κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζε πςειφηεξεο 

δεκνζηνλνκηθέο δαπάλεο. 
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πρλά ζπζηήλνληαη εηδηθνί νξγαληζκνί αλαδηάξζξσζεο ηξαπεδψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδνκήζνπλ ηηο θαηαζρεκέλεο ηξάπεδεο, θαη εηαηξείεο 

δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ (Asset Management Companies) γηα λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηα εθπνηεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη εηαηξείεο δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ 

ηείλνπλ λα είλαη ζπγθεληξσηηθέο παξά απνθεληξσκέλεο. Δμεηάδνληαο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη AMCs, δηαπηζηψλνπκε φηη ε ρξήζε 

AMCs ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα πην επηζθαιή δάλεηα θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

δαπάλεο. Απφ απηνχο ηνπο ζπζρεηηζκνχο ίζσο λα πξνθχπηεη θάπνηνο βαζκφο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ AMC, ηνπιάρηζηνλ ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ηδξχζεθαλ νη επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ.  

Μηα άιιε ζεκαληηθή πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θάζε επίιπζεο 

ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ είλαη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. ε 32 

απφ ηα 42 επηιεγκέλα επεηζφδηα θξίζεο, ησλ Laeven θαη Valencia, νη 

ηξάπεδεο αλαρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Οη δαπάλεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ζπληζηνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

δαπαλψλ ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ θαη ιακβάλνπλ πνιιέο κνξθέο. ε 12 

θξίζεηο ε αλαρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ κνξθή κεηξεηψλ, ζε 14 

θξίζεηο ππφ κνξθή θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ζε 11 επεηζφδηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ρξένο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, ζε 6 θξίζεηο νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, ζε 7 

θξίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο αγνξάο επηζθαιψλ δαλείσλ,  ζε 2 

θξίζεηο κηα γξακκή θπβεξλεηηθήο πίζησζεο επεθηάζεθε ζηηο ηξάπεδεο, ζε 3 

θξίζεηο ε θπβέξλεζε αλέιαβε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ  θαη ζε 4 θξίζεηο 

ε θπβέξλεζε αγφξαζε κεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ κεζφδσλ. Ζ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη ηελ παξαγξαθή ησλ απσιεηψλ 

έλαληη ηεο θαζαξήο ζέζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ Tier 1 ή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ Tier 2 είηε θαη ησλ δχν61. Σα 

                                                
61

 ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Tier I) πεξηιακβάλνληαη: α) κεηνρηθφ θεθάιαην, β) απνζεκαηηθά απφ θεθαιαηνπνίεζε 

θεξδψλ, δηαθνξέο ππέξ ην άξηην θαη ινηπά απνζεκαηηθά, γ) θέξδε εηο λένλ, δ) θαηλνηφκνη ηίηινη Σier I, ηδίσο 

πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο, ε) δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη ζη) αξλεηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο. 
Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ θεθαιαίσλ (Σier I) αθαηξνχληαη: α) ν αξηζκφο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ θαη ηδίσλ 
κεηνρψλ Σier I, β) νη θαζαξέο δεκηέο πξνεγνχκελσλ εηψλ θαζψο θαη νη δεκηέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γ) ε ππεξαμία ηεο 

επηρείξεζεο, δ) νη ελδηάκεζεο κε δεκνζηεπκέλεο θαζαξέο δεκηέο, ε) ην 50% ηνπ ζσξεπηηθνχ ειιείκκαηνο απφ ηπρφλ 
αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζη) αξλεηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο (κεηά θφξσλ) ηνπ 
δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε κεηνρηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη δ) νη ζεηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο. 

ηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα (Σier II) πεξηιακβάλνληαη θπξίσο: α) απνζεκαηηθά απφ ηελ επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο 
ησλ παγίσλ, β) απνζεκαηηθά γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ, γ) πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ζσξεπηηθνχ 
κεξίζκαηνο θαη δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κε ειάρηζηε δηάξθεηα πέληε εηψλ, δ) ην 45% ησλ ζεηηθψλ δηαθνξψλ 

απνηίκεζεο ηνπ δηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε κεηνρηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη  ε) άιια πηζησηηθά κέζα αφξηζηεο δηάξθεηαο 



[89] 

 

πξνγξάκκαηα αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζπλεπάγνληαη ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ 

πξνυπνζέζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Υηιήο, πινπνηήζεθε 

έλα πξφγξακκα αγνξάο επηζθαιψλ δαλείσλ, θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ νη ηξάπεδεο δελ κπνξνχζαλ λα δηαλείκνπλ κεξίζκαηα θαη φια ηα 

θέξδε θαη νη απνδεκηψζεηο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επαλαγνξά 

ησλ δαλείσλ. ην Μεμηθφ62, βάζε ηνπ πξνζσξηλνχ πξνγξάκκαηνο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο (PROCAPTE), ην ηακείν εγγχεζεο θαηαζέζεσλ 

(FOBAPROA) αγφξαδε δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο - ηα νπνία δελ 

θαιχπηνληαλ θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο 

επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζήο ηεο, αιιά κφλνλ εθφζνλ έρνπλ 

εμνθιεζεί νη απαηηήζεηο ησλ senior debtors - απφ εηδηθέο ηξαπεδηθέο 

νληφηεηεο, αιιά νη πφξνη έπξεπε λα θαηαηίζεληαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, 

απνδίδνληαο ην ίδην επηηφθην κε ηα νκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο. Οη 

ηξάπεδεο κπνξνχζαλ λα εμαγνξάζνπλ ηα νκφινγα εάλ ην πνζνζηφ επάξθεηαο 

ηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ πάλσ απφ 9 ηνηο εθαηφ, αιιά ην ηακείν εγγχεζεο 

(FOBAPROA) είρε ηελ επηινγή λα κεηαηξέςεη ηα νκφινγα ζε κεηνρέο κεηά 

απφ 5 έηε ή εάλ ην πνζνζηφ ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ 

έπεθηε θάησ απφ 2 ηνηο εθαηφ. 

Παξφκνηεο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ 

εθαξκφζηεθαλ ζηα πξνγξάκκαηα αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζηελ Σνπξθία ην 2000 

θαη ζηελ Σατιάλδε ην 1997. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην SDIF (ην ηνπξθηθφ 

ηακείν εγγχεζεο θαηαζέζεσλ) ζπλδχαδε ηηο εηζθνξέο ησλ ηδηνθηεηψλ γηα λα 

θέξεη ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ (Tier 1) ζην 5 ηνηο εθαηφ, αιιά 

κφλν γηα ηηο ηξάπεδεο κε κεξίδην αγνξάο ηνπιάρηζηνλ 1 ηνηο εθαηφ. Σν SDIF 

κπνξνχζε επίζεο λα ζπκβάιεη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα (Tier 2) κέζσ 

ησλ δαλείσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο κε βαζηθά ίδηα 

θεθάιαηα  κεγαιχηεξα ή ίζα κε 5 ηνηο εθαηφ. Παξφκνηα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Μεμηθνχ, εάλ ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα έπεθηαλ θάησ απφ 4 ηνηο εθαηφ, ηα 

δάλεηα απηά ζα κεηαηξέπνληαλ ζε κεηνρέο. ηελ πεξίπησζε ηεο Σατιάλδεο, ην 

                                                                                                                                       
πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ίδηα θεθάιαηα εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, φπσο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο 
ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο θαη ππνρξεσηηθψο κεηαηξέςηκα ρξεφγξαθα.  
Απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζηθψλ (Tier I) θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ (Tier II) ηδίσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα αθαηξνχληαη: α) 

ηνπνζεηήζεηο ζε κε ελνπνηεκέλεο ζπγαηξηθέο θαη ζε άιια ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα γηα πνζφ άλσ ηνπ 10% ησλ 
θεθαιαίσλ, β) ην 50% ηνπ ζσξεπηηθνχ ειιείκκαηνο απφ αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ γηα ην 
πξνζσπηθφ θαη γ) ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζπκκεηνρψλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, 

θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  
62

 Cypher J., (1996) “Mexico: financial fragility or structural crisis?”, Journal of Economic Issues, δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_n2_v30/ai_n28670616/pg_4/ 
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ζρέδην αλαθεθαιαηνπνίεζεο πεξηιάκβαλε ηελ ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θπβέξλεζε ζα ζπλδχαδε ηηο ηδησηηθέο 

εηζθνξέο, θαη κε ηελ απαίηεζε φηη ν νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο ζα ιάκβαλε 

πιήξε κέηξα, ζχκθσλα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε 

θαη νη λένη επελδπηέο είραλ ην δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

θαη ηε δηαρείξηζε θάζε ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη λα 

δηνξίζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε θάζε έλαλ 

απφ απηνχο. Σν πξφγξακκα επίζεο πεξηιάκβαλε ηνλσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα (Tier 2) ίζεο ην ιηγφηεξν κε (α) ηηο ζπλνιηθέο 

απνζβέζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πξνεγνχκελεο πξνβιέςεηο ή (β) ην 20 ηνηο 

εθαηφ ηεο θαζαξήο αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κεηαμχ άιισλ 

θξηηεξίσλ. 

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πηπρή πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη ην 

γεγνλφο φηη πεξίπνπ νη κηζέο απφ ηηο ρψξεο πνπ βηψλνπλ κηα ζπζηεκηθή 

ηξαπεδηθή θξίζε έρνπλ ήδε ζε ηζρχ έλα ξεηφ ζρέδην αζθάιηζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ θαηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο (θαη αξθεηέο ρψξεο ην πηνζεηνχλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο). Οη απψιεηεο επηβαξχλνπλ ηνπο θαηαζέηεο ζηελ 

κεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο (πίλαθαο 4) παξνπζηάδεη 

κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο νη θαηαζέηεο 

αληηκεηψπηζαλ ηηο απψιεηεο.  
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Πίνακας 4. ΔΠΔΗΟΓΗΑ ΟΠΟΤ ΟΗ ΑΠΧΛΔΗΔ ΔΠΗΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΤ ΚΑΣΑΘΔΣΔ 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ λνκηζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε λνκηζκαηηθή 

ηείλεη λα είλαη αξθεηά νπδέηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ, ελψ ε 

δεκνζηνλνκηθή «δηάζεζε» ηείλεη λα είλαη επεθηαηηθή, αλακθηζβήηεηα γηα λα 

ππνζηεξίδεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο ηνκείο, θαη γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηα πξνγξάκκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη ηαθηνπνίεζεο ρξεψλ ησλ 

ηξαπεδψλ. Καηά κέζνλ φξν, ν δεκνζηνλνκηθφο ηζνινγηζκφο είλαη πεξίπνπ -3.6 

ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ εηψλ κηαο ηξαπεδηθήο 

θξίζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Κιείλνληαο, θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη κηα κηθξή αλαζθφπεζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ επηρεηξήζεθαλ λα αλαπηπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο 

εξγαζίαο. χκθσλα, ινηπφλ, κε φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, παξαηεξψληαο 

ην θαηλφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, ηελ πνηθηιία θαη ηηο κεηαπηψζεηο ηνπο, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη είηε πξφθεηηαη γηα θξίζεηο πνπ αθνξνχλ 

κεκνλσκέλεο ρψξεο θαη αγνξέο, είηε πξφθεηηαη γηα θξίζεηο κε κεγαιχηεξε 

εκβέιεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζηα νπνία νκνηάδνπλ είλαη 

πεξηζζφηεξα απφ εθείλα ζηα νπνία δηαθέξνπλ. Οη δηαθνξέο ηνπο έγθεηληαη 

θπξίσο ζηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ηηο 

εθάζηνηε θπβεξλήζεηο θαη ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ηελ επνπηεία, 

απφ ην γεληθφηεξν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο, 

θαζψο θαη απφ ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αληνρέο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ 

θάζε ζπζηήκαηνο κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Σα εξγαιεία θαη νη κέζνδνη 

αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ίδηα γηα 

φιεο ηηο ρψξεο, απηφ πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε θάζε 

κηα, ή απφ θνηλνχ φιεο ζηελ πεξίπησζε δηεζλψλ θξίζεσλ, λα εληνπίζεη πνηα 

είλαη ε αξηηφηεξε επηινγή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο θαη 

ζε πνην βαζκφ δχλαηαη λα ηελ πινπνηήζεη. Δίλαη ζεκαληηθφ, γηα λα επηηεπρζεί 

ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο λα είλαη ζε ζέζε απφ ηα 

πξψηκα θηφιαο ζηάδηα ηεο θξίζεο λα εληνπίδνπλ πνηα είλαη ηα νπζηαζηηθά αίηηα 

πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ, πνηεο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ιεηηνχξγεζαλ 

ζσζηά ψζηε λα δηαγλσζηνχλ έγθαηξα νη πηζαλνί θίλδπλνη, θαη πνηνη ζεζκνί 

πξέπεη λα ππνζηνχλ αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ε νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα. 

Όζνλ αθνξά ηελ θξίζε πνπ βξίζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε ζην παγθφζκην 

ζθεληθφ, απφ ηε ζνβαξφηεηα, ηελ δηάξθεηα θαη ηηο δεκίεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη 

κέρξη ζήκεξα ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξαίλνπκε φηη 

ππάξρεη έληνλε αλάγθε αλακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο κηαο λέαο 

αξρηηεθηνληθήο ζηνπο ηνκείο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηνπ ζχγρξνλνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

θξίζεο απηήο, είλαη φηη ελψ εκθαλίζηεθε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά, απηήλ 
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ησλ ΖΠΑ, ιφγσ ησλ δηεζλψλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, κεηαδφζεθε 

πνιχ γξήγνξα θαη ζηηο ππφινηπεο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο αλά ηνλ θφζκν, πξνθαιψληαο έληνλνπο θξαδαζκνχο ζηελ 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ παγθνζκίσο θαη 

πξσηνθαλή δπζιεηηνπξγία ζηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ, απφ κφλν ηνπ απνδεηθλχεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ ζεζκψλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζε 

θξαηηθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Δπηπιένλ, ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ε θξίζε κεηαζρεκαηίζηεθε θαη απφ ρξεκαηνπηζησηηθή ζε ακηγψο 

νηθνλνκηθή, κεηαηνπίδνληαο ηα πξνβιήκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο. Σν πξσηφγλσξν ζε απηήλ ηελ δηεζλνχο εκβέιεηαο θξίζε είλαη φηη 

νη θπβεξλήζεηο, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί αληέδξαζαλ 

κε πξσηνθαλείο θαη δηεζλψο ζπληνληζκέλεο λνκηζκαηηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο 

παξεκβάζεηο. Έζεζαλ σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ζην πηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ πξννπηηθή 

αλάθακςεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. θνπφο ήηαλ, θαη παξακέλεη, λα 

δηαζθαιηζζεί κε θάζε ηξφπν φηη, ζην κέιινλ, ζα εληζρπζνχλ νη κεραληζκνί 

πξφιεςεο νχησο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα επαλεκθάληζεο 

παξφκνηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηαηαξαρήο ζε κέγεζνο θαη δηάξθεηα. Απφ ηε 

θχζε ηνπο, φκσο, νη πηζησηηθέο θξίζεηο δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαθαληζηνχλ. 

ηφρνο φισλ απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ κεηαξξχζκηζεο, πνπ έρνπλ ήδε 

δξνκνινγεζεί ζε δηεζλέο επίπεδν, είλαη ε απνθπγή εκθάληζεο ζην κέιινλ 

κηαο ηφζν έληνλεο θαη κεηαδνηηθήο θξίζεο, φπσο απηή πνπ βηψλνπκε.  

Απηά, σζηφζν, πνπ κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε σο δηδάγκαηα απφ ηελ 

παξνχζα πηζησηηθή θξίζε είλαη: πξψηνλ, φηη ην ηέινο κηαο θξίζεο, θαη δε 

δηεζλήο, θαη ε νηθνλνκηθή αλάθακςε δελ είλαη απηνλφεηα θαη δεδνκέλα, 

ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ νη ζσζηνί ρεηξηζκνί, ζην ζσζηφ ρξφλν γηα λα 

απνθεπρζνχλ ηα ρεηξφηεξα. Γεχηεξνλ, φηη ε θάζε νηθνλνκία βηψλεη κε ηνλ δηθφ 

ηεο ηξφπν ηελ θξίζε θαη άξα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιηηηθέο πνπ ζα 

έρεη πξψηα πξνζαξκφζεη ζηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Σξίηνλ, φηη γηα λα 

ππάξρεη πςειφο βαζκφο ελνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκίεο θαη ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζα πξέπεη πξψηα λα επηηεπρζεί θαιχηεξνο 

ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ, ησλ λνκηζκαηηθψλ θαη ησλ 
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λνκνζεηηθψλ αξρψλ δηεζλψο. Σέηαξηνλ, φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ππνινγίδνληαη 

κε δπλακηθφ ηξφπν νη πξνβιέςεηο έλαληη ησλ επηζθαιεηψλ ζηα εθάζηνηε 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ θάζεσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ, δειαδή φηη ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδεηαη έλα ηθαλφ 

θεθαιαηαθφ απφζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνδηθήο θάζεο ελφο νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ, ψζηε απηφ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θάιπκκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζνδηθήο θάζεο. 

Πέκπηνλ, φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο, θαη 

εηδηθά ζε πξντφληα ησλ νπνίσλ ε ηηκνιφγεζε είλαη δπζρεξήο ιφγσ έιιεηςεο 

δεπηεξνγελνχο αγνξάο δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο, ή ζε θαηλνηφκα πξντφληα πνπ 

εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά ζηηο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη επαξθήο αμηνιφγεζε 

ηεο καθξνρξφληαο απφδνζεο ηνπο ζηαζκηζκέλεο κε ηνλ θίλδπλν. Σέινο, φηη 

απαηηείηαη κηα δηαξθήο θαη έγθπξε αληαιιαγή επίθαηξσλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο έρνπλ κηα 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ εγρψξησλ θαη ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη θηλδχλσλ, 

θαζψο θαη φηη ε επνπηεία πξέπεη λα αζθείηαη ιακβάλνληαο ππφςε φρη κφλν ηε 

ζπκπεξηθνξά κεκνλσκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ηηο δηαζπλδέζεηο 

θαη αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αγνξψλ θαη νηθνλνκηψλ, 

δειαδή ηηο εμειίμεηο ζε επίπεδν ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο. 

Όηαλ μεπεξαζηεί πηα απηή ε δηεζλήο θξίζε, ην κφλν ζίγνπξν είλαη, φηη 

ην δηεζλέο πηζησηηθφ ζχζηεκα ζα είλαη ίζσο κηθξφηεξν ζε κέγεζνο θαη ζε 

κφριεπζε, φηη ζα έρνπλ δηακνξθσζεί εξγαιεία θαη πξντφληα ίζσο ιηγφηεξν 

πνιχπινθα, αιιά ζίγνπξα ζα παξέρνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα ζην ζπλνιηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη καθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. 
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