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Περίληψη 
 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διττός. Αφενός να παρουσιάσει το 
φαινόμενο της χρηματιστικοποίησης και να εξεταστεί κατά πόσο η παρατηρούμενη 
αύξηση των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων προκαλεί αποσταθεροποιητικές 
δυνάμεις στην συνολική οικονομία.  

Αφετέρου, να εξεταστεί εάν μέσα από την θεωρία του Hyman Minsky περί 
οικονομικής αστάθειας μπορούν να βρεθούν τα αίτια για τα παρατηρούμενα 
προβλήματα που προκύπτουν από τον διευρυμένο χρηματιστικό τομέα και 
αναφέρονται περιληπτικά οι συνθήκες της επιτροπής της Βασιλείας από την τράπεζα 
των διεθνών διακανονισμών, ως ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο 
επιχειρείται να ρυθμιστεί ο χρηματιστικός τομέας τις τελευταίες δεκαετίες και ειδικά 
μετά την κρίση του 2007, ώστε να γίνουν πιο εύκολα αντιληπτές οι διαφορετικές 
ερμηνείες και άρα η αντιμετώπιση του φαινομένου της χρηματιστικοποίησης.  
    Η εργασία αποτελεί δευτερογενή έρευνα, όπου μέσα από την παρουσίασης της 
σχετικής βιβλιογραφίας εξετάζεται και επιβεβαιώνεται η υπόθεση του Caverzasi, πως 
«ο συνδυασμός των κερδοσκοπικών τραπεζών, της ριζικής αβεβαιότητας, των 
απορυθμισμένων χρηματοπιστωτικών αγορών και της απρόβλεπτης δυναμικής της 
βραχυπρόθεσμης επένδυσης, κάνουν το οικονομικό σύστημα ενδογενώς ασταθές και 
την FIH επίκαιρη» (Caverzasi,2014:06). 

Η παραπάνω ανάλυση, μέσα από την παρουσίαση των μεταβολών στα 
μακροοικονομικά μεγέθη αλλά και μέσα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
που αυτά προκαλούνε, οδηγεί τελικά στην εκτίμηση πως ο πιο εύστοχος τρόπος για 
την κατανόηση των περίπλοκων προβλημάτων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
αποτελεί η ανάγνωσή τους μέσα από την οπτική της θεωρίας του Hyman Minsky, 
αφού οι μεταβολές στον χρηματιστικό τομέα προκαλούν εν τέλει έναν γενικότερο 
μετασχηματισμό στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα κάνοντάς το ακόμα πιο 
ασταθές. 
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Abstract 
 

The aim of this paper is twofold. On the one hand, to present the phenomenon of 
financialization and to examine whether the observed increase in financial activities 
causes destabilizing forces in the overall economy. 

On the other hand, to examine whether Hyman Minsky's theory of economic 
instability can explain the causes for the observed problems arising from the enlarged 
financial sector. Also, the Basle Committee's Accords from the Bank of International 
Settlements are used as an example of the way in which the financial sector is being 
regulated in the last few decades, especially after the 2007 crisis, so that the different 
interpretations are easier to be spotted and so the reactions to the phenomenon of 
financialization. 

    This project is a secondary research where, through the presentation of the 
relevant bibliography, Caverasi's case is being examined and confirmed, that "the 
combination of speculative banks, radical uncertainty, deregulated financial markets 
and the unpredictable dynamics of short-term investment make the economic system 
endogenously unstable and FIH up-to-date " (Cavergasi, 2014: 06). 

The above analysis, through the presentation of the changes in macroeconomic 
figures and through the presentation of the results they cause, ultimately leads to the 
assessment that the most appropriate way to understand the complex problems of the 
financial system is from the point of view of Hyman Minsky's theory, since changes 
in the financial sector eventually lead to a more general transformation of the global 
financial system, making it even more volatile. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα της οικονομικής ανάπτυξης από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1970 και μετά είναι ο αυξανόμενος, όπως θα 
παρουσιάσουμε, ρόλος του χρηματιστικού τομέα στην συνολική οικονομία, ένα 
φαινόμενο που συχνά αποκαλείται χρηματιστικοποίηση (Financialization). Το 
φαινόμενο αυτό δεν είναι σαφώς ορισμένο, όμως στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα 
παρουσιαστεί παραθέτοντας και συγκρίνοντας ορισμούς που υπάρχουν στην 
βιβλιογραφία, με στόχο να περιγράψουμε τις επιπτώσεις του στην ανάπτυξη της 
οικονομίας, στη σταθερότητα του συστήματος, στην κατανομή του εισοδήματος και, 
εάν μέσω αυτής μετασχηματίζεται τελικά το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
από το ευρύ φάσμα αλλαγών στη σχέση μεταξύ του χρηματιστικού (financial sector) 
και του πραγματικού (real sector) τομέα της οικονομίας. 
 

Η δημοφιλής αντίληψη του αυξανόμενου ρόλου της χρηματιστικοποίησης 
τεκμηριώνεται από τα οικονομικά δεδομένα που θα παρουσιάσουμε στην επόμενη 
ενότητα (κεφάλαιο 2). Σε μία χαρακτηριστική διατύπωση του Caverzasi: «Η 
δραστηριότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές αυξήθηκε γρηγορότερα από αυτήν 
του πραγματικού τομέα, τα κέρδη στις χρηματιστικές δραστηριότητες είναι 
μεγαλύτερα σε σχέση με τα συνολικά κέρδη και ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο χρέος» (Caverzasi, 2014). 

 
Η χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, με τον αναβαθμισμένο όπως θα δείξουμε 

ρόλο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων συντέλεσε κατά την γνώμη πολλών 
αναλυτών στην μεταβολή της δομής της οικονομίας και οδήγησε πρακτικά σε μια νέα 
μορφή καπιταλισμού με «τους μισθούς στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία να έχουν 
αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα από ότι σε άλλους τομείς της οικονομίας στη δεκαετία του 
1980 και του 1990» (Philippon T, Reshef A, 2009). Από το  προ 1980 Κεϋνσιανό 
οικονομικό μοντέλο με την έμφαση στην ανάγκη για πλήρη απασχόληση, με  τους 
μισθούς να τονώνουν την ζήτηση, η οποία με την σειρά της θα είναι το κίνητρο για 
επενδύσεις και νέα παραγωγή, στον αντίποδα με την μετά 1980 εποχή του 
καπιταλισμού, με το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, όπου με έμφαση στην μείωση του 
κόστους της παραγωγής, τονώνεται η ανταγωνιστικότητα και τελικά η κερδοφορία 
των επιχειρήσεων, η οποία με την σειρά της θα φέρει νέες επενδύσεις και παραγωγή. 

 Ταυτόχρονα όμως, «η οικονομική ιστορία δείχνει ότι οι οικονομίες, ιδίως οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές, έχουν επανειλημμένα αναπτύξει «φούσκες» και εποχές 
παράλογων ανοιγμάτων» (Lux, 1995). Αυτά τα «ανοίγματα», παρουσιάζονται μέσα 
από την σχέση της αύξησης της δραστηριότητας στον χρηματιστικό τομέα με την 
αύξηση του χρέους, όπως αυτήν προκύπτει από το διάγραμμα 2.1 (πηγή: Engelbert 
and Stockhammer, 2010) στο κεφάλαιο 2, όπου το χρέος των νοικοκυριών, των 
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επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα (σε σχέση με το ΑΕΠ) παρουσιάζει 
ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις.  

 
 
Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση έχει φέρει στο προσκήνιο πολλές συζητήσεις 

σχετικά με τις βέλτιστες οικονομικές πολιτικές και έχει αποκαλύψει την ανεπάρκεια 
των ρυθμιστικών κανόνων καθότι απέτυχαν στο να προβλέψουν και να αποτρέψουν 
την εκδήλωση της κρίσης. «Οι κύριες οικονομικές θεωρήσεις υποθέτουν ότι οι 
ελεύθερες αγορές είναι ουσιαστικά σταθερές και κατά συνέπεια οι οικονομικές 
κρίσεις δεν αποτελούν μέρος τυποποιημένων θεωριών ή εμπειρικής γνώσης. Ως εκ 
τούτου, τα κυρίαρχα οικονομικά δεν διέθεταν τα πνευματικά εργαλεία για να 
κατανοήσουν τη φύση του τι συνέβαινε το 2007 και το 2008, καθώς και στη 
μετέπειτα κρίση της ευρωζώνης» (Palley, 2013 :20). Έτσι, με βάση αυτές τις 
μεταβολές, υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η χρηματιστικοποίηση μπορεί να θέσει 
την οικονομία σε κίνδυνο κρίσεων και παρατεταμένης ύφεσης και κρίνεται σκόπιμο 
να παρουσιάσουμε τις επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία, αφού υπάρχουν 
ενδείξεις πως «ένας μεγεθυμένος χρηματοπιστωτικός τομέας μπορεί να οδηγήσει σε 
αστάθεια, που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία» 
(Palley, I. ,2003: 81). 
 

Μέσα από την θεωρία της οικονομικής αστάθειας του Hyman Minsky αναλύονται 
στο κεφάλαιο 3 τα αίτια της παρατηρούμενης αστάθειας, συνδέοντας τις ενδογενείς 
δυνάμεις που προκύπτουν από την χρηματιστικοποίηση του οικονομικού 
συστήματος, με τις θεσμικές μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματιστικού 
τομέα, που οδηγούν όπως θα εξετάσουμε (κεφάλαιο 5) στον μετασχηματισμό του 
οικονομικού συστήματος. 

 
Τέλος, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6 οι βασικές αρχές των συμφώνων της 

Βασιλείας, με σκοπό να αναδεχθεί μία οπτική για τον τρόπο που οι εφαρμοζόμενες 
νομισματικές πολιτικές αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου του χρηματιστικού τομέα. Έτσι μπορούν να γίνουν πιο διακριτές οι 
διαφορές στις ρυθμίσεις που προτείνουν οι μελετητές που βλέπουν την μεγέθυνση 
του χρηματιστικού τομέα ως πρόβλημα και ονομάζουν το φαινόμενο αυτό 
χρηματιστικοποίηση. 
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2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
Η χρηματιστικοποίηση αναφέρεται στη «διαδικασία με την οποία οι 

χρηματοπιστωτικές αγορές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι οικονομικές ελίτ 
αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή στην οικονομική πολιτική και τα οικονομικά 
αποτελέσματα» (Palley 2007:02). Αυτήν η «μεγαλύτερη επιρροή», έρχεται όπως θα 
δείξουμε παρακάτω με την μεταφορά εισοδήματος από τον πραγματικό τομέα της 
οικονομίας που αφορά την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας που αφορά την αγορά και την πώληση 
τίτλων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.  

Ανάλογα με την οπτική του αναλυτή, ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί για να καλύψει 
ποικίλα φαινόμενα όπως η αύξηση της κερδοσκοπίας από τα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα, η αύξηση του χρέους των νοικοκυριών, η αυξανόμενη συχνότητα 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων και η αυξανόμενη διεθνής κινητικότητα των 
κεφαλαίων. Χαρακτηριστικές είναι οι διατυπώσεις από τον Gerald Epstein, όπου «η 
χρηματιστικοποίηση αναφέρεται στην αυξανόμενη σημασία των 
χρηματοοικονομικών αγορών και των χρηματοοικονομικών θεσμών στην λειτουργία 
της οικονομίας και στους κυβερνητικούς θεσμούς της, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο» (Gerald, Epstein, 2011:05) και της Greta Knippner, η οποία 
ορίζει την χρηματιστικοποίηση ως ένα «πρότυπο συσσώρευσης στο οποίο η 
κερδοσκοπία γίνεται όλο και περισσότερο μέσω των χρηματοπιστωτικών διαύλων 
και όχι μέσω της εμπορικής και βασικής παραγωγής» (Krippner 2004:14). 

Βέβαια, το φαινόμενο αυτό δεν περιγράφεται από όλους τους μελετητές με τον 
όρο χρηματιστικοποίηση, αφού αυτήν υποδηλώνει και την ύπαρξη μίας 
προβληματικής κατάστασης στο οικονομικό σύστημα, όπως φαίνεται από τους 
παραπάνω ορισμούς. Η αύξηση του μεγέθους του χρηματιστικού τομέα (την οποία 
θα δείξουμε παρακάτω) έχει οριστεί και ως «χρηματιστική επανάσταση» (Borio, 
2007:01), χωρίς άμεση σύνδεση με τις προβληματικές καταστάσεις που περιλαμβάνει 
ο όρος χρηματιστικοποίηση.   

 
Πέρα όμως από το πώς ορίζεται ή αποκαλείται, ειδικά μετά την παγκόσμια κρίση 

του 2007, η διόγκωση του χρηματιστικού τομέα έχει μελετηθεί από διαφορετικές 
οπτικές και σχολές σκέψης. Η ύπαρξη αυτού του φαινομένου, μπορεί να 
παρατηρηθεί αρχικά μέσα από τα στατιστικά στοιχεία για την μεγέθυνση του 
χρηματιστικού τομέα (Πίνακας 2.1) για την περίοδο 1973 έως το 2007, όπως 
παρουσιάζονται από τον Palley το 2013. Φαίνεται λοιπόν, ότι ο χρηματοπιστωτικός 
τομέας αυξήθηκε για αυτήν την περίοδο ως ποσοστό του ΑΕΠ και επίσης, τα κέρδη 
του χρηματοπιστωτικού τομέα αυξήθηκαν ως ποσοστό των κερδών του μη 
χρηματοπιστωτικού τομέα. Επίσης φαίνεται, πως το χρέος των νοικοκυριών 
αυξήθηκε από 45,3% το 1973, σε 98,2% το 2007, με σαφής ενδείξεις συσχέτισης της 
μεγέθυνσης του χρηματιστικού τομέα, με την αύξηση του χρέους.   
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Η σύνδεση της χρηματιστικοποίησης της οικονομίας με την αύξηση του χρέους, 

γίνεται προφανής αν αναλογιστούμε πως αυτήν η παρατηρούμενη αύξηση του δείκτη 
FIRE (finance, insurance, real estate) οδήγησε τον χρηματιστικό τομέα να «λάβει τον 
έλεγχο» των επιχειρήσεων και τις ανάγκασε ουσιαστικά να υιοθετήσουν τις  
πρακτικές του για την κερδοφορία τους. Η αλλαγή αυτή επιτεύχθηκε μέσω της 
αύξησης (αλλά και της απειλής) των εχθρικών εξαγορών και της ευθυγράμμισης του 
συμφερόντων της διοίκησης των επιχειρήσεων, με το συμφέρον του χρηματιστηρίου. 
Μία επιχείρηση που δεν θα εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, είναι λογικό να μείνει εύκολα «εκτός ανταγωνισμού».  
Αυτήν η αλλαγή στην επιχειρηματική συμπεριφορά βασίστηκε στη λογική της 
μεγιστοποίησης της αξίας των μετοχών και των παραγώγων. Το αποτέλεσμα ήταν η 
ευρεία χρήση των εξαγορών που επιβάρυναν τις επιχειρήσεις με άνευ προηγουμένου 
επίπεδα χρέους. Έτσι ακολούθησε η υιοθέτηση μιας βραχυπρόθεσμης 
επιχειρηματικής προοπτικής και οι απίστευτα υψηλοί απαιτούμενοι ρυθμοί απόδοσης 
που αναμενόμενα υπονομεύουν τις μακροπρόθεσμες πραγματικές επενδύσεις. 

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα 2.1 των Engelbert and Stockhammer ενώ ο 
επιχειρηματικός τομέας αύξησε το χρέος του από 52% του ΑΕΠ το 1976 σε 77% 
2009, το χρέος των νοικοκυριών αυξήθηκε από 45% το 1976 σε 96% το 2009, με 
σαφή επιτάχυνση στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Πιο θεαματικά, το χρέος του 
χρηματοπιστωτικού τομέα αυξήθηκε από 16% το 1976 σε 111% το 2009. 
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Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, κατά πόσο η χρηματιστικοποίηση συνδέεται με τα 

παρατηρούμενα αποτελέσματα. Εάν η αύξηση του χρηματιστικού τομέα συντελείται 
εις βάρος του πραγματικού τομέα της οικονομίας, η χρηματιστικοποίηση ίσως να 
αποτελεί την κατά Minsky ενδογενή πηγή αστάθειας (όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 
3)  της σύγχρονης οικονομίας, αφού όπως παρατηρείται «πλέον τα 
χρηματοοικονομικά δεν είναι ο τρόπος να προωθείται η επένδυση και η παραγωγή, 
αλλά η παραγωγή έχει σκοπό την προώθηση του χρηματιστικού τομέα» (Sinapi, 
2014:02).  

 
«Ο χρηματιστικός τομέας, μέσα από την επιρροή της βραχυπρόθεσμης 

κερδοφορίας:  
• χρησιμοποίησε την πολιτική του δύναμη για την προώθηση των 

οικονομικών πολιτικών στις οποίες στηρίζεται το νέο μοντέλο  
• άσκησε πίεση στην οικονομική απορρύθμιση  
• υποστήριξε τη μετατόπιση της μακροοικονομικής πολιτικής από την 

εστίαση στην χαμηλή ανεργία, στην επικέντρωση στον χαμηλό πληθωρισμό  
• υποστήριξε την εταιρική παγκοσμιοποίηση και περεταίρω επέκταση της 

διεθνούς κινητικότητας κεφαλαίων» 
(Πηγή: Palley, 2013: 88) 
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Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα σύμπλεγμα δυνάμεων που τείνουν  

μετασχηματίζουν το οικονομικό σύστημα, προς την ίδια κατεύθυνση που ορίζει και 
το νεοφιλελεύθερο μοντέλο οικονομικής πολιτικής. Έτσι η χρηματιστικοποίηση, 
μοιάζει σαν η τάση μεταβολής του οικονομικού συστήματος η οποία δεν είναι 
άσχετη με το οικονομικοπολιτικό περιβάλλον της εποχής. Κατά συνέπια, μπορεί να 
θεωρηθεί προαπαιτούμενο και ταυτόχρονα αποτέλεσμα της απορύθμισης της αγοράς 
και γενικότερα των επιβολών του νεοφιλελευθερισμού, όπου κυριαρχεί η απαίτηση 
για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελευθερία στην αγορά. Ένας μετασχηματισμός του 
παγκόσμιου οικονομικού συστήματος όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4.  

 
Ο μετασχηματισμός αυτός μπορεί να εντοπιστεί αρχικά, στις αλλαγές που 

παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες στα έσοδα του χρηματιστικού τομέα, όπου 
αυξάνονται όλο και περισσότερο και ταυτόχρονα οι μισθοί της παραγωγής 
μειώνονται μέσα σε ένα ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον: «σε 
βιομηχανικούς τομείς, μεγάλες εταιρείες όπως η General Motors και η General 
Electrics, έχουν αναπτύξει θυγατρικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες πολύ πιο 
επικερδής από τις μητρικές κατασκευαστικές εταιρείες. Έτσι η διαφορά ανάμεσα στα 
πεδία του χρηματιστικού τομέα και της πραγματικής παραγωγής μοιάζει να 
εξαφανίζεται» (Nersisyan, Wray, 2010:11). Αυτό συμβαίνει επειδή τα χρηματιστικά 
προϊόντα «καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση αυτών των κερδών από τις 
απώλειες των άλλων, όχι μόνο αγοράζοντας φθηνά και πωλώντας ακριβά, αλλά 
επωφελούμενα από την αστάθεια που μεταβάλει την τιμή σε οποιαδήποτε 
κατεύθυνση - μια κατάσταση που κάνει την χρηματιστικοποίηση να εξαπλώνεται , με 
τις αγορές να καταρρέουν και τα εργαλεία αντιστάθμισης να πολλαπλασιάζονται» 
(Martin, 2009). 

 

Έτσι προκύπτει το τελικό ερώτημα, εάν η αύξηση των χρηματοπιστωτικών 
δραστηριοτήτων προκαλούν εν τέλει αστάθεια στην παραγωγική διαδικασία. Το 1990 
η αξία των παραγώγων (όπως CDO's and CDS's) στους ισολογισμούς των μεγάλων 
τραπεζών ήταν σχεδόν μηδενική, όμως αυξήθηκε κατακόρυφα την δεκαετία του 
2000. «Η συνολική αξία των παραγώγων που κατείχαν οι μεγάλες τράπεζες στις 
ΗΠΑ ήταν πάνω από 1000% των πραγματικών κεφαλαίων στο τέλος της δεκαετίας 
του 90 και έφτασε σε επίπεδα μεταξύ 2000% και 6000% το 2007» (Nersisyan, Wray, 
2010:15).  

 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.2, το McKinsey Global Institute παρατηρεί πως, 

σε παγκόσμια βάση, τα χρηματιστικά προϊόντα αυξήθηκαν από 12 τρισεκατομμύρια 
δολάρια το 1980 σε 196 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2007, ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ 
για την ίδια περίοδο  ήταν 12 τρισεκατομμύρια δολάρια το 1980 και περίπου 60 
τρισεκατομμύρια δολάρια το 2007. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενώ το επίπεδο των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων αρχικά ακολουθούσε το μέγεθος του ΑΕΠ, στην 
συνέχεια σχεδόν τριπλασιάστηκε.  
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 Παρατηρούμε επίσης, στο διάγραμμα 2.3, ότι η αύξηση ως ποσοστό του ΑΕΠ για 

τα χρηματιστικά προϊόντα ήταν πάνω από 300 της εκατό από το 1980 έως το 2007. 
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Αυτήν η αύξηση του χρηματιστικού τομέα, επιβεβαιώνεται και με την βοήθεια του 

διαγράμματος 2.4, όπου προκύπτει άμεση αναλογία στην αύξηση του μεγέθους του 
τραπεζικού τομέα ως συνάρτηση του ΑΕΠ. Από το 1960 και έπειτα η τραπεζική 
δραστηριότητα άρχισε να διογκώνεται και να «αποσπάται» από την πορεία της 
πραγματικής οικονομίας. Στα στοιχεία για 14 χώρες οι Schularick και Taylor το 2012, 
παρατηρούν πως έως την δεκαετία του 1960 υπήρχε σχετικά σταθερή εξέλιξη 
ανάμεσα στο χρήμα και τα δάνεια των τραπεζών σε σχέση με το ΑΕΠ, ενώ μετά το 
1970 τα δάνεια και τα χρηματιστικά προϊόντα των τραπεζών εκτοξεύτηκαν, πάντα σε 
σχέση με το ΑΕΠ.   
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Με βάση τα παραπάνω γίνεται η σύνδεση που θα παρουσιάσουμε στην συνέχεια 

και το κεφάλαιο 5, για την ανάπτυξη του χρηματιστικού τομέα σε βάρος του 
πραγματικού τομέα της οικονομία, που προκύπτει από το φαινόμενο της 
χρηματιστικοποίησης. Χαρακτηρίστηκες είναι οι αναλύσεις των Orhangazi το 2008, 
που εξέτασε και επιβεβαίωσε πως η χρηματιστικοποίηση επιφέρει πιέσεις μείωσης 
των επενδύσεων στην πραγματική παραγωγή αφού βρήκε να συσχετίζονται αρνητικά 



14 of 51 

η «πραγματική επένδυση»  και το επίπεδο της χρηματιστικοποίησης σε στοιχεία για 
τις  ΗΠΑ από 1973 έως 2003. Το ίδιο επιβεβαιώνουν και οι Onaran, Grafl και 
Stockhammer το 2011, οι οποίοι διαπίστωσαν πιέσεις μείωσης της παραγωγής και 
της ζήτησης, με παγκόσμια στοιχεία λόγο της αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των  δύο 
μεταβλητών. 

Έτσι, ενώ η χρηματιστικοποίηση αφορά έναν τομέα της οικονομίας πέρα από την 
παραγωγική διαδικασία, φαίνεται πως η παραγωγική διαδικασία δεν μένει 
ανεπηρέαστη από αυτήν. Αλλάζει την δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τον 
τρόπο που δανείζονται οι επιχειρήσεις, και κατά συνέπεια τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την σταθερότητα του οικονομικού συστήματος. 

 
Κάτω από το πρίσμα αυτής της ανάλυσης, η χρηματιστικοποίηση θα μπορούσε να 

εμφανιστεί ως ο πυρήνας των σημερινών οικονομικών δυσκολιών. Οι «ανάγκες» της 
οικονομίας οδήγησαν σε πολιτικές που υπονόμευαν την κοινή ευημερία και 
ταυτόχρονα τροφοδότησαν μια τριακονταετή πιστωτική φούσκα που κάλυπτε την 
έλλειψη ζήτησης που προκλήθηκε από την επιδείνωση της κατανομής του 
εισοδήματος. Αυτό δημιούργησε ένα ασταθές χρηματοπιστωτικό σύστημα που 
κατέρρευσε απότομα, όταν ξέσπασε η πιστωτική κρίση.  
Εφόσον λοιπόν η χρηματιστικοποίηση μέσω της ανακατεύθυνσης του χρήματος, 
φαίνεται να συντελεί στην αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, λόγο 
ακριβώς της ίδιας της λειτουργίας της, στο κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται η θεωρία του 
Hyman Minsky περί οικονομικής αστάθειας, ώστε να εξεταστεί εάν μπορούν να 
βρεθούν σε αυτήν τα αίτια για τα προηγούμενα αποτελέσματα. 
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3. Η ΠΡΟΣΕΓΚΙΣΗ ΤΟΥ HYMAN MINSKY ΣΤΗΝ 
ΑΣΤΑΘΕΙΑ 

 
Κρίνεται σκόπιμο, αρχικά να γίνει μια γενική αναφορά στην συνεισφορά του 

Hyman Minsky στην θεωρητική οικονομία και δεύτερον να συνδεθεί η οικονομική 
θεωρία του με τα τεκταινόμενα, τις συγκυρίες και τις καταστάσεις στην σημερινή 
οικονομία και την χρηματιστικοποίηση της. Εξ’ άλλου ο Hyman Minsky λόγο του 
τρόπου με τον οποίο έβλεπε τον καπιταλισμό και την λειτουργία της οικονομίας μέσα 
σε αυτόν, έχει ασχοληθεί εκτενώς με τις κρίσεις και τις αδυναμίες του συστήματος. 
Μετά την οικονομική κρίση του 2007, πολλοί δημοσιογράφοι, αναλυτές και 
οικονομολόγοι θυμήθηκαν την ξεχασμένη απορία του Minsky όταν αυτός 
αναρωτιόταν «Μπορεί να ξανασυμβεί (μία κρίση);» στο ομώνυμο βιβλίο του 1982 
(Can “it” happen again?) και έστρεψαν τα φώτα πάνω του. Χαρακτηριστικά είναι  τα 
σχόλια των Martin Wolf των Financial Times τον Σεπτέμβριο του 2008 που έγραφε: 
«Τι πήγε λάθος; Σύντομη απάντηση: ο Minsky είχε δίκιο» και του Paul Krugman τον 
Μάιο του 2009 : «Η νύχτα που ξαναδιαβάσανε Minsky».  
 

 

Όπως θα παρουσιάσουμε στην συνέχεια, ο Minsky είχε ασχοληθεί με την αστάθεια 
της αγοράς, με τα προβλήματα που δημιουργούνται στο καπιταλιστικό οικονομικό 
σύστημα, με τις καταστάσεις που εξελίσσονται κατά την διάρκεια μιας κρίσης αλλά 
και πώς φτάνει η οικονομία σε αυτήν. Με την Θεωρία της Οικονομικής Αστάθειας, 
προβλέπει και προειδοποιεί για επερχόμενες κρίσεις, αφού όπως παρουσιάζεται, η 
ταχύτητα με την οποία προχωράν οι αγορές πάνω στους «οικονομικούς κύκλους» 
είναι απρόβλεπτη και δεν μπορεί εύκολα να ελεγχτεί ή να προβλεφτεί.  
 

 
 
3.1 Financial Instability Hypothesis (FIH) 
 

Ο Hyman Minsky στην προσπάθειά του να περιγράψει τα προβλήματα του 
καπιταλισμού, ανέλυσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την μεταβολή από την 
ένταση στην παραγωγή, στην ένταση της διαχείρισης του χρήματος. «Η αξία της 
θεωρίας του Minsky αναγνωρίζεται παγκόσμια από τους ετερόδοξους (ειδικά τους 
μετά-κευνσιανούς) για την δυνατότητα που δίνει να αναγνωριστεί η δυναμική του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, ειδικά σε σχέση με τους επιχειρηματικούς 
κύκλους» (Caverzasi,2014:22). Η βασική ιδέα πίσω από την υπόθεση της 
οικονομικής αστάθειας (FIH) είναι η ύπαρξη των επιχειρηματικών κύκλων. Σε μία 
περίοδο χωρίς μεγάλες κρίσεις και γενικότερη ευημερία στην αγορά, τα κεφάλαια 
ψάχνουν πάντα έναν τρόπο να επενδυθούν ώστε να αποδώσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο, αφού ο φόβος έχει απομακρυνθεί από τους επενδυτές και το 
κερδοσκοπικό κίνητρο προσαρμόζεται στις ευνοϊκές συνθήκες λόγω των αυξημένων 
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προσδοκιών. Σύμφωνα με την υπόθεση της οικονομικής αστάθειας όμως, στις 
περιόδους της οικονομικής ανάπτυξης του οικονομικού συστήματος, στήνεται το 
σκηνικό για την καταστροφή του. Και αυτό γιατί, εάν για οποιοδήποτε λόγο βρεθεί 
μια αφορμή να επανέλθει ο φόβος και η καχυποψία στους επενδυτές, τότε μέσα σε 
ένα περιβάλλον τεράστιων ανοιγμάτων, μεγάλου δανεισμού και ανάληψης μεγάλου 
ρίσκου, η οικονομία θα βρεθεί σε μια κατάσταση όπου όλοι θα προσπαθούν να 
σώσουν ό,τι μπορούν, θα γίνουν ξαφνικά συντηρητικοί και με την αποστροφή από τις 
προηγούμενες επενδύσεις τους θα αφήσουν την αγορά να ψάχνει την ρευστότητα σε 
χρήματα που πλέον είτε δεν υπάρχουν, είτε δεν είναι διατεθειμένα  να φανερωθούν. 
Ύστερα από μια ύφεση οι τράπεζες γίνονται συντηρητικές και αποφεύγουν το ρίσκο. 
Όλα σχεδόν τα δάνεια πληρώνονται στην ώρα τους. Όταν όμως η κατάσταση 
σταθεροποιηθεί, αναπόφευκτα οι δανειστές παίρνουν μεγαλύτερο ρίσκο, 
προσδοκώντας μεγαλύτερα κέρδη. 
 
Αυτήν η διαδικασία αναλύεται στο άρθρο «The Financial Instability Hypothesis» του 
1992, όπου ο Minsky ορίζει τρεις μορφές επενδύσεων, την hedge, την speculative, 
και την Ponzi. 

• Η  hedge χρηματοδότηση είναι εκείνη που μπορεί να καλύψει όλες 
υποχρεώσεις πληρωμής με τις ταμειακές της ροές όπου η χρηματοδότηση 
γίνεται κυρίως με ίδια κεφάλαια. 

• Η speculative χρηματοδότηση είναι αυτή που μπορεί να εκπληρώσει τις 
δεσμεύσεις πληρωμής τους για τα αρχικά κεφάλαια αλλά όχι και τους τόκους. 
Έτσι πρέπει να "κυλήσει" η υποχρέωση του χρέους, συνήθως με έκδοση νέου 
χρέους. 

• Η Ponzi χρηματοδότηση, δημιουργείται όταν οι ταμειακές ροές δεν είναι 
επαρκείς για την εκπλήρωση ούτε της αρχικής επένδυσης, ούτε των τόκων που 
οφείλονται για τα εκκρεμή χρέη. 

 
«Μπορούμε να δείξουμε ότι αν κυριαρχεί η χρηματοδότηση hedge, τότε το 
οικονομικό σύστημα μπορεί να οδηγηθεί στην ισορροπία. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερο 
είναι το βάρος της speculative και της Ponzi χρηματοδότησης, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πιθανότητα η οικονομία να εκτρέπεται» (Minsky, 1992:08). 

 

Με αυτόν τον τρόπο, η μετάβαση από την δομή χρηματοδότησης Hedge σε 
speculative και τελικά σε Ponzi, κάνουν το καπιταλιστικό σύστημα εξαιρετικά 
εύθραυστο. Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά της οικονομίας εξαρτάται από τις 
κινήσεις της επένδυσης. Άρα και η χρηματοδότηση των χρεών της κάθε νέας 
επένδυσης καθορίζεται από τις προσδοκίες πως η μελλοντική επένδυση θα αποδώσει 
αρκετά ώστε οι μελλοντικές ροές χρήματος να είναι ικανές να αποπληρώσουν τα 
χρέη που δημιουργούνται σήμερα. Όμως, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί 
ξαφνικά ένας πανικός και να σταματήσει η εύκολη χρηματοδότηση, να χαθεί η 
εμπιστοσύνη που είχε δημιουργηθεί και είχε με την σειρά της δημιουργήσει 
ανάπτυξη.  
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Η στιγμή που δημιουργείται αυτήν η αφορμή (οικονομική ή και όχι) που κάνει 

τους επενδυτές να μεταβούν από την αισιοδοξία στην απαισιοδοξία και να 
προκαλέσουν με την αντίδρασή τους την μετάβαση από την ανάπτυξη στην ύφεση, 
αποτελεί το Minsky Point όπου ο κύκλος αντιστρέφεται. Η αστάθεια φαίνεται ως 
αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, αφού όταν η κατάσταση στην 
οικονομία σταθεροποιηθεί οι δανειστές παίρνουν μεγαλύτερο ρίσκο λόγο των 
αυξημένων προσδοκιών. «Η αστάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι τα νοικοκυριά και οι 
οργανισμοί αναλαμβάνουν χρέη κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάπτυξης, όμως 
δεν διαθέτουν επαρκή εισοδήματα για την αποπληρωμή κατά τη διάρκεια περιόδων 
ύφεσης» (Dickens, 2007:380). Έτσι, η οικονομία βασισμένη σε στοιχεία του 
παρελθόντος μπορεί πολύ εύκολα να βγει από τον δρόμο της και η επιστροφή της στο 
παρόν να γίνει απότομα, ακαριαία και προπαντός επίπονα. 

 

Όπως παρουσιάζεται παρακάτω, η δύναμη που οδηγεί στην αστάθεια, οφείλεται  
στην φύση των Ponzi μορφών χρηματοδότησης, που βασίζονται στην πεποίθηση ότι 
η ανατίμηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου κάποιας επένδυσης θα επαρκεί 
για την αναχρηματοδότηση του προηγούμενου χρέους της επένδυσης. 

 
 Ένα σχήμα Ponzi, από τον Charles Pozni που εξαπάτησε ανθρώπους το 1920 με 

αυτή τη μέθοδο, συνίσταται στο να βάλεις κάποιους ανθρώπους να επενδύσουν σε 
κάτι με την υπόσχεση εγγυημένης απόδοσης και να χρησιμοποιήσεις τα λεφτά των 
μετέπειτα επενδυτών για την αποπληρωμή των πρώτων. Συνήθως σε ένα τέτοιο 
σχήμα πυραμίδας κερδίζουν οι πρώτοι - χρονικά- επενδυτές αλλά όλοι οι άλλοι είναι 
καταδικασμένοι να χάσουν τα λεφτά τους, αφού στην ουσία δεν παράγεται χρήμα 
αλλά απλά ανακυκλώνεται.  

Τέτοιου είδους επενδύσεις, υπόσχονταν πολύ ψηλά ανταποδοτικά επιτόκια, με 
τους αρχικούς επενδυτές να πληρώνονται από τις καταθέσεις μετέπειτα επενδυτών 
και τελικά καταρρέουν όταν δεν μπορούν να προσελκύσουν καινούργιους επενδυτές. 
Έτσι, άνθρωποι με μικρή δυνατότητα επένδυσης κεφαλαίου μπορούν να 
εξαπατηθούν από τους χειριστές πυραμιδικών σχημάτων. Αντίστοιχη λογική 
κυριαρχεί και στο Ponzi στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου. Βέβαια, οποιοδήποτε 
τέτοιο κόλπο (ή στρατηγική επένδυση) είναι καταδικασμένο να αποτύχει επειδή δεν 
μπορεί να υπάρχει μια ατελείωτη ροή επενδυτών.  

 
Αυτές οι μορφές χρηματοδότησης δημιουργούν τελικά έναν επιχειρηματικό κύκλο 

πάνω στον οποίο βαδίζει η επενδυτική δραστηριότητα. Εξ’ άλλου οι οικονομικοί 
κύκλοι, αφορούν την ταλάντευση της οικονομίας ανάμεσα στην ανάπτυξη και την 
ύφεση, η οποία εξαρτάται από τον κύκλο που δημιουργεί η επενδυτική 
δραστηριότητα. 
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Πιο αναλυτικά, κατά τον Minsky υπάρχουν πέντε στάδια στον πιστωτικό κύκλο: 
μετατόπιση, έκρηξη, ευφορία, ανάληψη κερδών και πανικός (displacement, boom, 
euphoria, profit taking, panic) (Πηγή: Minsky, 1992).  

 
Η «μετατόπιση» της οικονομίας πάνω σε αυτά, συμβαίνει όταν οι επενδυτές 

ενθουσιάζονται για κάποιον λόγο (ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σημασία πως 
και γιατί δημιουργήθηκε) και μετατοπίζουν μαζικά τα κεφάλαιά τους. Αυτήν η 
μετατόπιση κεφαλαίων οδηγεί σε μια επενδυτική «έκρηξη» λόγο της ταχύτατης και 
απρόσμενης επενδυτικής δραστηριότητας, η οποία με την σειρά της θα ενθουσιάσει 
την αγορά και θα την προκαλέσει λόγο αυτής της «ευφορίας» να παρακινήσει όσο το 
δυνατόν περισσότερους επενδυτές να προωθήσουν τα κεφάλαιά τους, ώστε να 
επεκταθεί η ανάπτυξη και η κερδοφορία μέσα από την ελαστικοποίηση των 
προϋποθέσεων και των δικλίδων ασφαλείας του φθηνού δανεισμού. Όταν όμως για 
οποιοδήποτε λόγο μια μερίδα των επενδυτών αποφασίσουν να κάνουν ανάληψη των 
κερδών τους και να μην συνεχίσουν την επένδυση, θα ακολουθήσει το στάδιο του 
«πανικού» το οποίο θα φέρει την κατάρρευση αυτού του επενδυτικού κύκλου, γιατί η 
αγορά θα βρεθεί απέναντι σε χρεωμένους που δεν μπορούν να αποπληρώσουν να 
χρέη τους, με το επενδυτικό προϊόν να έχει ξαφνικά υποτιμηθεί υπερβολικά (όπως 
υπερβολική ήταν και η ανατίμησή του) και δεν έχει πλέον καμία ανταλλακτική αξία. 
 
  Έτσι, γίνεται αντιληπτό πως η οικονομία με υπέρογκα προσωπικά χρέη, είναι 
εξαιρετικά ευάλωτη σε αλλαγές του ρυθμού των επενδύσεων, αφού η μορφή της  
νέας επένδυσης μπορεί να θεωρηθεί ως ο βασικός παράγοντας  βιωσιμότητας των  
χρεωστικών δομών. «Στις καλές περιόδους, οι καπιταλιστικές οικονομίες τείνουν να 
μεταβαίνουν από μια δομή που βασίζεται στα hedge χρηματιστικά προϊόντα σε μια 
δομή με μεγάλη βαρύτητα στην κερδοσκοπία και την Ponzi finance» (Misnky, 
1992:42) . Προκαλείται δηλαδή αστάθεια λόγω των μεταβολών στην επιχειρηματική 
συμπεριφορά. 

 Με βάση τα προηγούμενα, στην FIH όλες οι συνέπειες ερμηνεύονται ενδογενώς 
από τις εσωτερικές δυνάμεις της καπιταλιστικής οικονομίας, οι οποίες όμως 
εκφράζονται πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων, το εκάστοτε υπάρχον θεσμικό 
πλαίσιο. 

 

Οι αλλαγές σε αυτό το πλαίσιο των κανόνων, εκφράζονται από τα «στάδια 
εξέλιξης του καπιταλισμού» και χωρίζονται από τον Minsky το 1996 σε industrial 
capitalism (1813-1890),banker capitalism (1890-1933), managerial capitalism (1933-
1982) και money manager capitalism (1982 - …), με το τελευταίο να αποτελεί την 
βάση για την χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, τον μετασχηματισμό της οποίας 
θα περιγράψουμε στο κεφάλαιο 4. 
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3.2 Capital Market Inflation (CMI) 
 
Η σύνδεση των ενδογενών δυνάμεων της οικονομίας μέσω των επιχειρηματικών 

κύκλων, με της θεσμικές μεταβολές στο καπιταλιστικό περιβάλλον σαν ένα σύνολο 
ομόρροπων δυνάμεων προς την αστάθεια, μπορεί να γίνει με την θεωρία του 
Toporowski για το Capital Market Inflation (CMI). «Η CMI θα μπορούσε να 
θεωρηθεί μια θεωρία που εξηγεί την δομική ανισορροπία του χρηματιστικού τομέα, 
σε σχέση με την πραγματική πλευρά της οικονομίας» (Caverzasi,2014:07).  

 

Η CMI περιγράφει την διαδικασία όπου η πραγματική αξία είναι πολύ μεγαλύτερη 
της ονομαστικής αξίας (overcapitalization) των επιχειρήσεων, λόγο της υπερτίμησης 
των αξιόχρεων στην δευτερογενή αγορά, η οποία οδηγεί όπως θα δείξουμε παρακάτω 
στην χρηματιστικοποίηση του πραγματικού τομέα την οικονομίας και άρα τον 
μετασχηματισμό του. 

 

Η θεωρία του Toporowski βασίζεται στην υπόθεση ότι στην αγορά των 
χρηματιστικών προϊόντων όπως τα securities (ή προϊόντα κάθε πιθανής μορφής 
αξιόχρεου), όπου η τιμή τους ορίζεται από την προσφορά και την ζήτησή τους στην 
χρηματιστική αγορά, δεν υπάρχει πραγματική ισορροπία, παρά μόνο μία συνεχής 
τάση για προσαρμογή των συνεχώς μεταβαλλόμενων ονομαστικών τιμών των 
προϊόντων στα επίπεδα της ζήτησης. Λόγο της ύπαρξης της δευτερογενούς αγοράς 
στα προϊόντα αυτά, η αξία στην οποία ανταλλάσσονται δεν εξαρτάται από την 
πραγματική τους αξία, αλλά από την προσδοκώμενη αξία της μελλοντικής τους 
μεταπώλησης. Για παράδειγμα, στο κατά Minsky στάδιο «euphoria» του 
επιχειρηματικού κύκλου, η ζήτηση για securities θα είναι μεγαλύτερη από την 
προσφορά τους (λόγο αύξησης της επενδυτικής δραστηριότητας), και άρα οι τιμές 
των προϊόντων αυτών θα αυξηθούν αφού ορίζονται εκ φύσεως από την προσφορά 
και την ζήτηση. Αυτήν η ανατίμηση, θα φέρει προσδοκίες για περεταίρω ανατίμηση, 
η οποία με την σειρά της θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της 
κερδοσκοπικής ζήτησης με μια αυτοτροφοδοτούμενη δυναμική. Τελικά, αυτές οι 
πληθωριστικές πιέσεις των προϊόντων στον χρηματιστικό τομέα, οδηγούν τις 
επιχειρήσεις να έχουν κίνητρο να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για ζήτηση 
αξιόγραφων σε υψηλή τιμή, και άρα κίνητρο να εκδώσουν νέα αξιόγραφα και να 
αποκτήσουν ρευστότητα πέρα από τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής τους. Με 
αυτόν τον τρόπο γίνονται overcapitalized . Η χρηματοδότηση με αυτόν τον τρόπο 
στην ουσία αντικαθιστά τον παραδοσιακό δανεισμό των επιχειρήσεων, αλλά και 
ταυτόχρονα κάνει την «ενασχόληση»  με τον χρηματοπιστωτικό τομέα ιδιαίτερα 
επικερδή, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1. 
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Στο διάγραμμα όπως παρουσιάζεται από τον Knippner to 2005, φαίνεται η 
σταδιακή αύξηση των κερδών την δεκαετία του 70, η οποία ακολουθείται από μία 
απότομη αύξηση στην δεκαετία του 80 και ενώ αυτά υποχωρούν στην αρχή της 
δεκαετίας του 90, έπειτα εκτοξεύονται άνευ προηγουμένου.   

 
Έτσι, με την μεταβολή του τρόπου χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσα από 

την αγορά των χρηματιστικών προϊόντων αλλά και με την χρήση αυτών για 
κερδοσκοπικούς σκοπούς, μετασχηματίζεται εν τέλει η συνολική δομή της 
οικονομίας και κατά συνέπεια το θεσμικό πλαίσιο που την ακολουθεί: Οι τράπεζες - 
οι κατά Minsky «ενδογενείς αποσταθεροποιητές» της οικονομίας – έπαψαν να είναι 
οι άμεσοι χρηματοδότες της παραγωγής και με τον μετασχηματισμό του θεσμικού 
πλαισίου τόσο εθνικά (πχ κατάργηση Glass-Steagall Act στις ΗΠΑ) όσο και εν τέλει 
παγκόσμια με τις προτάσεις της Βασιλείας που θα περιγράψουμε στο κεφάλαιο 5, 
δημιούργησαν τον νέο καπιταλισμό της χρηματιστικοποίησης.  
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3.3 Η κρίση του 2007 και η σχέση της με τον Minsky 
 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007 αλλά και αυτές που ακολούθησαν, 

δείχνουν στην οικονομική επιστήμη πως εάν το αποτέλεσμα είναι που μετράει, τότε 
ως εκ του αποτελέσματος οι κυρίαρχες αντιλήψεις για την ανάλυση και την 
πρόγνωση της οικονομίας που χρησιμοποιούνται τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχουν 
μάλλον αποτύχει. Χαρακτηριστική είναι η ανάλυση του Palley για την «καταστροφή 
του διαμοιρασμού της ευημερίας (destruction of shared prosperity hypothesis)» όπου 
«η κρίση είναι το λογικό αποτέλεσμα τριάντα ετών νεοφιλελεύθερης πολιτικής. 
Αυτές οι πολιτικές προκάλεσαν τη στασιμότητα των μισθών και τη διεύρυνση της 
ανισότητας των εισοδημάτων, οι δυσμενείς συνέπειες της οποίας ξέσπασαν όταν 
μακροχρόνια φούσκα χρέους τελικά έσπασε» (Palley, Horn, 2013:07). 

 
Έτσι, όπως είναι αναμενόμενο μέσα σε αυτήν την αναταραχή της θεωρητικής 

οικονομίας, έχει ξεσπάσει μία διαμάχη για το αν και κατά πόσο η θεωρία του Minsky 
εξηγεί αυτήν απρόσμενη για τις κυρίαρχες θεωρίες κρίση. Ο Minsky έβλεπε πως οι 
ρίζες της ύφεσης μεγαλώνουν στις περιόδους της ανάπτυξης. Εξ’ άλλου, ο όρος 
«ζόμπι οικονομικά» δεν θα μπορούσε να ταιριάζει περισσότερο σε κάποια άλλη 
προσπάθεια εφαρμογής μιας πολλάκις αποδεδειγμένα αποτυχημένης ιδεολογίας. 
«Ακόμη και όταν οι θεωρίες αποδεικνύονται λάθος ή και επικίνδυνες, είναι πολύ 
δύσκολο να ‘σκοτωθούν’. Παρά το ότι τα γεγονότα δείχνουν να τις διαψεύδουν, 
αυτές ξαναεμφανίζονται. Τέτοιες ιδέες δεν είναι ούτε ζωντανές, ούτε νεκρές: είναι 
,όπως ο Paul Krugman πρωτοείπε, ζόμπι θεωρίες» (Quiggin, 2010). 

 
Μάλιστα, με βάση την CIY όπως την παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, δεν 
είναι η ανάπτυξη αυτήν καθ’ αυτήν που προκαλεί την κρίση, αφού ο Minsky 
(βασιζόμενος στους οικονομικούς κύκλους) θεωρεί δεδομένο το γεγονός πως μετά 
την ανάπτυξη θα υπάρξει ντετερμινιστικά και μια ύφεση. Οι αλλαγές στην 
επιχειρηματική συμπεριφορά είναι το στοιχείο που προκαλεί τις διαφοροποιήσεις και 
οι ριψοκίνδυνες επενδύσεις είναι αυτές που προκαλούν τις αποσταθεροποιητικές 
τάσεις στο οικονομικό σύστημα. 
Αυτές οι αλλαγές στη συμπεριφορά των επενδυτών και οι θεσμικές αλλαγές που την 
ενθαρρύνουν μέσα από την απορύθμιση της αγοράς, τις ελαστικές προϋποθέσεις 
δανεισμού, την άγνοια ή μάλλον την αλαζονική αδιαφορία για την απάντηση στην 
ερώτηση «αφού όλοι κερδίζουμε , τελικά ποιος θα χάσει;», η κερδοσκοπία με βάση 
την διαχείριση και όχι την παραγωγή του χρήματος,  είναι αυτά που τελικά οδήγησαν 
στην κατάρρευση του οικονομικού συστήματος. Γιατί, δεν είναι παρά ο χρόνος που 
σε συνδυασμό με το παιχνίδι του δανεισμού καμουφλάρει τους πραγματικά χαμένους 
ως προσωρινούς νικητές και κρύβει τις πραγματικές επιπτώσεις του χρέους. 
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3.4 Η αντιμετώπιση των κρίσεων κατά τον Minsky 
 

Στον αντίποδα των αναλύσεων για το σωστό ποσοστό της φορολογίας, για τον 
τρόπο που θα προστατευτεί ο τραπεζικός τομέας, για την βιωσιμότητα ή μη του 
εθνικού χρέους, για την αποδοτικότητα ή μη του δημόσιου τομέα, για την σωστή 
ρύθμιση της κερδοσκοπίας και οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μέθοδο, ο Minsky 
εξέφρασε το εξής θεμελιώδες: «Η τελειότητα όπως η σταθερότητα και η ισορροπία, 
δεν είναι παρά οι αυταπάτες ενός συστήματος τραγικού, που δεν έχει εύκολη λύση 
στα προβλήματά του» (Ferri, P. and H. P. Minsky 1991:20). Έτσι, ο Minsky εντοπίζει 
τους λόγους της κρίσης στην επιμονή των ορθόδοξων, ως επί των πλείστων, 
οικονομολόγων να ερμηνεύουν τον καπιταλισμό ως ένα αλάνθαστο σύστημα στο 
οποίο εφαρμόζοντας νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές επιτυγχάνεται διαρκώς 
ανάπτυξη χωρίς ενοχλητικές παρενθέσεις υφέσεων και κρίσεων.  Όταν λοιπόν ο 
ασταθής από την φύση του καπιταλισμός συναντάει τον ακραίο φιλελευθερισμό, τότε 
βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο το οποίο  ο Minsky είχε προτείνει να αποφύγουμε.  

 
Καθώς ο Minsky πίστευε πως ο καπιταλισμός μπορεί να είναι ένα βιώσιμο 

οικονομικό σύστημα, δεν ήταν αντίθετος με την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών, εξ’ άλλου είχε διατελέσει για πολλά χρόνια διευθυντής της Mark Twain 
Bank στο St. Louis, αλλά ίσως και εξ’ αιτίας αυτού να ήξερε κάτι παραπάνω για τον 
τρόπο που λειτουργούν οι παρόμοιοι οργανισμοί. Το πρόβλημα που έβλεπε στον 
καπιταλισμό ήταν δομικό, καθώς δημιουργείται και μεγαλώνει ενδογενώς, 
παράλληλα με την ανάπτυξη. Η λύση που πρότεινε για το πρόβλημα αυτό, προφανώς 
και δεν ήταν η αποχή από την ανάπτυξη, αλλά η εποπτεία της μέσα από θεσμούς 
όπως το κράτος που με έλεγχο και ο παρεμβατισμό θα προστατεύσει την οικονομία 
από τις επικίνδυνες διακυμάνσεις. Βέβαια, φράσεις όπως «κρατικός έλεγχος», 
«ρύθμιση της αγοράς» και «παρεμβατισμός» μοιάζουν για πολλούς ως φαντάσματα 
του παρελθόντος και περιθωριοποιούνται αφού πρώτα χλευαστούν. 

 

Η οικονομία εξελίσσεται, άρα το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι οικονομικές 
πολιτικές. Αλλά αφενός μεν, δεν είναι εύκολο να παραδεχτεί κανείς πως ήταν λάθος 
μια επιλογή την οποία χρόνια υποστήριζε και αφετέρου αυτός ο δρόμος ίσως να μην 
οδηγεί για όλους σε αδιέξοδα, αλλά για μερικούς λίγους σε αχαλίνωτη κερδοφορία σε 
βάρος των πολλών. Όταν μάλιστα οι φέροντες των κερδών είναι και συμπτωματικά 
αυτοί που αποφασίζουν και έχουν την δυνατότητα αντίδρασης για τις λάθος επιλογές, 
τότε τα μαθηματικά είναι εύκολα. Εύκολες λύσεις για την αστάθεια και τις κρίσεις 
του οικονομικού συστήματος σαφώς και δεν υπάρχουν, αλλά η πρόταση που είχε 
διατυπώσει ο Minsky ήταν παραδόξως απλή: Νέοι θεσμοί για τον έλεγχο της 
λειτουργία του συστήματος με τους οποίους θα προστατεύεται η οικονομία στο 
σύνολό της μέσα από την αναδόμηση της αγοράς, τον περιορισμό του ανεύθυνου 
δανεισμού, την αποφυγή του υπερβολικού κινδύνου στις επενδύσεις, την υποστήριξη 
των εξαπατημένων, την ρύθμιση των επιτοκίων για την σωστή καθοδήγηση της 
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ανάπτυξης και καθιστώντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπεύθυνα για τις 
συνέπειες των πράξεων τους. «Οι κρατικές εταιρίες και οι κρατικές επενδύσεις 
μπορούν να παίξουν θετικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και εάν 
χρησιμοποιηθούνε σωστά να περιορίσουνε τις εκφυλιστικές τάσεις του 
καπιταλισμού» (Minsky 1986:09).  

 

Το κάθε άτομο, η κάθε επιχείρηση, η κάθε τοπική κοινωνία, το κάθε έθνος και η 
κάθε μικρή ή μεγάλη αγορά αντιμετωπίζει προβλήματα με εξωτερικότητες που δεν 
μπορούν να ομογενοποιηθούν και να αντιμετωπιστούν με μια κοινή συνταγή ως λύση 
εάν δεν γίνει σαφές πιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα σύμφωνα με 
τους ασκούντες οικονομική πολιτική είναι τα εναπομείναντα στοιχεία του 
παρεμβατισμού και αυτά προσπαθούν να εξαλείψουν, ενώ για τον Minsky αυτήν 
ακριβώς η προσπάθεια είναι η καρδιά του προβλήματος. Εξάλλου, σε ένα παγκόσμιο 
νομισματικό σύστημα που το χρήμα δημιουργείται -και- μέσα από τον δανεισμό, 
είναι κάπως αφελές να προσπαθείς να αντέξεις τον ανταγωνισμό όταν πιστεύεις πως 
ο μόνος τρόπος να πλουτίσεις είναι μέσα από την παραγωγή. Η θεωρία του Minsky 
δίνει μια διαφορετική ανάλυση για τον καπιταλισμό από ότι οι σύγχρονες 
οικονομικές προσεγγίσεις για τον χρηματιστικό τομέα, αλλά και τις κρίσεις που 
αυτός υποφέρει και δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο επίκαιρος, αφού οι 
συγκυρίες και τα τεκταινόμενα της σύγχρονης εποχής έρχονται να επαληθεύσουν την 
δουλειά του «άσημου» οικονομολόγου.  
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4. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
«Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, το χρηματοπιστωτικό σύστημα περνάει από μια 

ιστορική φάση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών» (Borio, 2007). Η κατάρρευση 
της Lehman Brothers, της τέταρτης μεγαλύτερης επενδυτικής τράπεζας των ΗΠΑ, 
την 15η Σεπτεμβρίου 2008, σηματοδότησε τη μεγαλύτερη μεταπολεμική παγκόσμια 
οικονομική κρίση. Τα χαμηλά επιτόκια και οι χαμηλές αποδόσεις των παραδοσιακών 
επενδύσεων οδήγησαν τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές στην 
ανάληψη υψηλών κινδύνων μέσω των διαφόρων νέων χρηματοπιστωτικών 
εργαλείων, χωρίς να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στις συνέπιες της υπερβολικής 
τους χρήσης. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργούσε με τρόπο ώστε οι τράπεζες να 
έχουν κάθε κίνητρο να ομαδοποιούν και να τιτλοποιούν μεμονωμένα δάνεια τα οποία 
διέθεταν στους επενδυτές. Το πλαίσιο αυτό έχει πλέον ξεπεραστεί και οι εποπτικές 
αρχές δεν το αντιλήφθηκαν έγκαιρα ή δεν επέδειξαν τη δέουσα προσοχή στην 
παραβίασή του. Η υπερβολική ρευστότητα οδήγησε τους διαχειριστές κεφαλαίων να 
αναλαμβάνουν συνεχώς μεγαλύτερο κίνδυνο. Στην προσπάθειά τους για 
μεγιστοποίηση των κερδών, προχώρησαν σε ευρεία έκθεση σε δομημένα προϊόντα 
που τηρούνταν εκτός των ισολογισμών των τραπεζών. Έτσι η κρίση εξαπλώθηκε 
εύκολα και στην Ευρώπη με πρώτο θύμα την επενδυτική τράπεζα Northern Rock του 
Ηνωμένου Βασιλείου το 2007, αλλά και μετέπειτα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι 
συνέπειες της παραπάνω κρίσης είναι εμφανείς ακόμη και σήμερα στο σύνολο του 
παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. «Πέντε χρόνια μετά την κατάρρευση 
της Lehman Brothers, χιλιάδες σελίδες νομοθεσίας που αποσκοπούν στη 
μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα έχουν ψηφιστεί ωστόσο, οι 
περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 
απέχουν από την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος - εμπνέοντας την ψευδαίσθηση της σταθερότητας της αγοράς μέσω 
περισσότερων ρυθμίσεων, το οποίο όμως δεν σημαίνει και αναγκαστικά πιο 
αποδοτικές ρυθμίσεις» (Palley, Horn, 2013: 20). 

 
Τα διαγράμματα  4.1 και 4.2 που ακολουθούν (πηγή: Borio, 2007), παρουσιάζουν την 
εξέλιξη στην  αγορά των παραγώγων, με τον όγκο των συναλλαγών έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα στο διάστημα από το 1985 έως το 2007, σε σχέση με το ΑΕΠ. 
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Ο όρος τράπεζα μπορεί να αναφέρεται σε ένα ευρύ πλήθος χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων, από οργανισμούς για καταθέσεις και δάνεια μέχρι και τις μεγάλες 
επενδυτικές τράπεζες. Μέσω του προσανατολισμού των δανείων, ορίζουν στην ουσία 
την κατεύθυνση των επενδύσεων. Ταυτόχρονα, προσπαθούν να εκπληρώσουν τις 
προσδοκίες των μετόχων - ιδιοκτητών τους, των υπαλλήλων τους, των καταθετών και 
άλλων πιστωτών τους καθώς επίσης και των δανειοληπτών τους. Παράλληλα όμως, 
πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, με το να 
διαχειρίζονται επαρκώς τους κινδύνους που απορρέουν από την λειτουργία τους, έτσι 
ώστε να προστατεύεται η κοινωνία. Δεν είναι όμως αυτές υπεύθυνες για το εν λόγω 
θεσμικό πλαίσιο.  Η διεθνοποίηση των τραπεζών, όπως φαίνεται από το διάγραμμα 
4.3, έχει μεν ενισχύσει τη σταθερότητα των μεμονωμένων ιδρυμάτων, ειδικά 
προκειμένου για σχετικά μικρές διαταραχές, αλλά έχει επίσης ενισχύσει τον κίνδυνο, 
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οι διεθνείς αυτές διασυνδέσεις να αυξήσουν το εύρος και την περιπλοκότητα 
σοβαρών κρίσεων. 

 

 
 
 Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη σε εθνικό επίπεδο, οι νομικοί και εποπτικοί 

ρυθμιστικοί κανόνες να εξελιχθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στο συνεχώς 
εντεινόμενο διεθνή και πολύπλοκο χαρακτήρα των τραπεζών. Έτσι, γίνεται εύκολα 
αντιληπτό ότι οι τράπεζες επιδρούν στη διαμόρφωση του οικονομικού περιβάλλοντος 
τόσο της χώρας τους όσο και διεθνώς, καθώς είναι καθοριστικός ο ρόλος τους στη 
χρηματοδότηση της παραγωγικής δραστηριότητας, στην αποτελεσματική κατανομή 
των οικονομικών πόρων και στην ομαλή διεκπεραίωση των οικονομικών 
συναλλαγών. Αυτή η σπουδαιότητα του τραπεζικού κλάδου και η απελευθέρωση των 
δραστηριοτήτων του εντός μιας χώρας αλλά και διεθνώς, έχει καταστήσει αναγκαία 
τη περεταίρω θέσπιση κανόνων λειτουργίας και διαφάνειας, την παρακολούθηση και 
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αξιολόγησή του, για την προστασία των καταναλωτών - πελατών, των μετόχων των 
τραπεζών και ολόκληρου του χρηματοοικονομικού συστήματος γενικότερα. 

 

Μια από αυτές τις επεμβάσεις στην ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, είναι 
και η προσπάθεια για βελτίωση των αδυναμιών στους κανόνες κεφαλαιακής 
επάρκειας με τις συνθήκες της Βασιλείας και κατ’ επέκταση η ανάγκη για αλλαγές 
στους άξονες των εν λόγω συμφώνων. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται αναλυτικά οι 
αλλαγές σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων ξεχωριστά για κάθε πυλώνα των 
Συμφώνων της Βασιλείας. Στο σημερινό ευμετάβλητο παγκοσμιοποιημένο 
οικονομικό περιβάλλον η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 
τομέα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού η ενδογενής αστάθεια του 
οικονομικού συστήματος όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3, αποκτά μεγαλύτερη 
δυναμική. Η πρόσφατη εμπειρία της παγκόσμιας κρίσης, με τις πηγές της στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, κατέδειξε τις αδυναμίες του συστήματος είτε λόγω μη 
εφαρμογής των υπαρχόντων κανόνων, είτε λόγω ανεπάρκειας του πλαισίου στην 
αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Απαιτείται λοιπόν, η εκ νέου αναθεώρηση 
τόσο των κανονιστικών πλαισίων κεφαλαιακής επάρκειας, όσο και των λοιπών 
κανονισμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως και η συμμόρφωση όλων 
των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων, προκειμένου να περιορίζονται οι 
αποσταθεροποιητικές δυνάμεις. 
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5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
 

5.1 Εισαγωγή στις συνθήκες της Βασιλείας 
 

Η οπτική του Hyman Minsky για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προστατευτεί 
το οικονομικό σύστημα από τις αποσταθεροποιητικές πιέσεις που ασκεί το 
διευρυμένο όπως παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, διαφέρει αρκετά από την οπτική μέσα από την οποία εφαρμόζονται σήμερα 
οικονομικές πολιτικές και παρεμβάσεις. Οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και όλοι οι συμβαλλόμενοι φορείς που επηρεάζουν 
τον χρηματιστικό τομέα, δεν λειτουργούν πάντα βασιζόμενοι στο ίδιο θεωρητικό 
πλαίσιο. Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται περιληπτικά οι συνθήκες της επιτροπής 
της Βασιλείας από την τράπεζα των διεθνών διακανονισμών, ως ένα παράδειγμα για 
τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να ρυθμιστεί ο χρηματιστικός τομέας σήμερα, 
ώστε να γίνουν πιο εύκολα αντιληπτές οι διαφορετικές ερμηνείες και άρα η 
αντιμετώπιση του φαινομένου της χρηματιστικοποίησης.   

 
Το συμβούλιο της Βασιλείας συστάθηκε το 1974 από τους Διοικητές των 

Κεντρικών Τραπεζών των κρατών μελών των G 10 και συνεδριάζει τακτικά 4 φορές 
το χρόνο. Μέλη της είναι εκπρόσωποι κεντρικών τραπεζών και άλλων εποπτικών 
αρχών από τις ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδά, Ιταλία, 
Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο. Η Επιτροπή της 
Βασιλείας δεν αποτελεί μια υπερεθνική εποπτική αρχή αλλά μία επιτροπή χωρίς 
νομική εξουσία, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών 
Διακανονισμών (BIS). Τα συμπεράσματά της δεν έχουν νομική ισχύ αλλά 
αποσκοπούν στη διαμόρφωση γενικών εποπτικών κατευθύνσεων. Το μίγμα 
παρεμβατικής πολιτικής περιλαμβάνει γενικά την ρύθμιση, την παρακολούθηση και 
την εποπτεία. Η ρύθμιση αναφέρεται στην επιβολή συγκεκριμένων κανόνων 
συμπεριφοράς για τα τραπεζικά ιδρύματα. Η παρακολούθηση αφορά στη διαδικασία 
ελέγχου και επαλήθευσης του κατά πόσο οι υφιστάμενοι κανόνες τηρούνται από τα 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Η εποπτεία αναφέρεται σε μια γενικότερη 
παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηματοοικονομικών οργανισμών. 

 

Ως Βασιλεία ΙΙ είναι γνωστό το πλαίσιο εποπτείας του διεθνούς 
χρηματοοικονομικού και τραπεζικού συστήματος και στοχεύει στην πληρέστερη 
απεικόνιση των κινδύνων που αναλαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την 
αποτελεσματικότερη σύνδεση των απαιτήσεών τους με τους κινδύνους που 
αναλαμβάνουν. Η Βασιλεία ΙΙ στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: 

1. σύνδεση κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους πιστωτικούς και λειτουργικούς 
κινδύνους.  

2. ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ακόμα και αυτών που δεν ποσοτικοποιούνται.  
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3. υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για 
την πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών και των συναλλασσόμενων με αυτό. 

(Πηγή: Basel Committee for Banking Supervision, 2008) 
 

Η Βασιλεία ΙΙΙ αποτελείται από ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύνολο 
μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας 
(2010-2011) για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  Σκοπός της 
είναι η ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, καθώς επίσης και η αποδοτικότερη διαχείριση των κινδύνων που εγγενώς 
υπάρχουν σε αυτόν. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη Βασιλεία ΙΙΙ στοχεύουν στη 
βελτίωση της ικανότητας του τραπεζικού τομέα να απορροφά διαταραχές, 
προερχόμενες από ανισορροπίες στο χρηματοπιστωτικό ή στο ευρύτερο οικονομικό 
περιβάλλον, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων και στην ενίσχυση 
της διαφάνειας στον τραπεζικό τομέα. Ειδικότερα, σε επίπεδο μεμονωμένης τράπεζας 
το ρυθμιστικό πλαίσιο μικροπροληπτικής εποπτείας στοχεύει στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων να απορροφούν διαταραχές σε περιόδους 
κρίσεων, ενώ τα μέτρα μακροπροληπτικής εποπτείας στοχεύουν στην αντιμετώπιση 
συστημικών κινδύνων που εκτείνονται στο σύνολο του τραπεζικού τομέα. Η 
Βασιλεία ΙΙΙ περιλαμβάνει μέτρα για τις ελάχιστες  προδιαγραφές κεφαλαιακής 
επάρκειας  και ρευστότητας που πρέπει να πληροί κάθε τράπεζα. Όπως 
παρουσιάζεται παρακάτω, για τα συστημικά σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
(SIFISs) προβλέπονται μία σειρά διακριτών μέτρων και αυστηρότερες προδιαγραφές. 
Πάντα με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εν λόγω τραπεζών. 

 
 
5.2 Βασιλεία Ι 
 

Σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η επιτροπή της Βασιλείας για την 
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, βάση αποτελεί το Σύμφωνο της Βασιλείας του 
1988, οι διατάξεις του αφορούν δύο βασικά θέματα: τη μέθοδο υπολογισμού των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών για την κάλυψη έναντι της έκθεσής 
τους στον πιστωτικό κίνδυνο (και τον κίνδυνο χώρας) από στοιχεία ενεργητικού και 
εκτός ισολογισμού, και τον καθορισμό των στοιχείων των εποπτικών ιδίων 
κεφαλαίων, με τα οποία οι τράπεζες δικαιούνται να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου και των κινδύνων αγοράς. 

Η πρακτική της Διαχείρισης Κινδύνων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
εξελίχθηκε ταχύτητα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως σήμερα. Βασικότερες 
αιτίες ήταν η απελευθέρωση των αγορών, η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των 
κεφαλαίων, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών εργαλείων με 
την εισαγωγή των παραγώγων, καθώς επίσης και η χρήση της τεχνολογίας σε επίπεδο 
συναλλαγών, αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων. Οι κεφαλαιακές 
απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου προήρθαν κυρίως από την έλλειψη 
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σωστής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου των ιδρυμάτων. Είναι η πρώτη 
φορά που συνδέεται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων με τον πιστωτικό κίνδυνο και 
καθιερώνεται ο συντελεστής φερεγγυότητας για την αντιμετώπιση του πιστωτικού 
κινδύνου. Ως Συντελεστής Φερεγγυότητας ορίζεται ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων 
του πιστωτικού ιδρύματος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός 
ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με τον κίνδυνο τους. 

Το πρώτο σύμφωνο της Βασιλείας, (Βασιλεία Ι), εστιάζει στην κεφαλαιακή 
επάρκεια των τραπεζών. Ο κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή ο κίνδυνος από 
μια απροσδόκητη απώλεια, ταξινομείται σε πέντε κατηγορίες 0, 10, 20, 50, και 100 
% (Πηγή: Basel Committee for Banking Supervision, 2008). Το σύμφωνο αυτό 
προσδιορίζει τα στοιχεία και την ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και 
ομαδοποιεί σε βασικές κατηγορίες τα εντός και εκτός ισολογισμού στοιχεία τους, 
ανάλογα με τον τεκμαιρόμενο πιστωτικό κίνδυνο που εμπεριέχουν. Έτσι το σύμφωνο 
της Βασιλείας επέβαλλε ένα ελάχιστο ενιαίο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8%, και 
εναρμόνισε για πρώτη φορά το διεθνές εποπτικό σύστημα.  

Η διεθνής αποδοχή του συμφώνου υπήρξε εντυπωσιακή και ειδικά στην 
περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού οι αντίστοιχες διατάξεις ενσωματώθηκαν 
στο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας. Η ύπαρξη υψηλών δεικτών 
κεφαλαιακής επάρκειας είναι βεβαίως αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την 
εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.  

Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από μεγάλη αβεβαιότητα στις παραμέτρους 
της αγοράς και του συναλλάγματος και ιδιαίτερα στα επιτόκια, με αποτέλεσμα 
αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Με αφορμή τη 
νέα χρηματοοικονομική κατάσταση οι εποπτικές αρχές επέκτειναν τους ήδη 
υπάρχοντες κανόνες και θέσπισαν νέους δίνοντας περισσότερο έμφαση στην 
εφαρμογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων και στον κίνδυνο αγοράς με την επιβολή 
του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας. Για το λόγο αυτό, το σύμφωνο της Βασιλείας 
συμπληρώθηκε προκειμένου να καλύψει με κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον κίνδυνο 
αγοράς. 

Στη δεκαετία του 1990 όμως, εμφανίστηκαν περιπτώσεις καταστροφικών ζημιών 
σε πιστωτικά ιδρύματα οι οποίες ερμηνεύτηκαν ως αποτελέσματα των κινδύνων που 
προέρχονταν από ατέλειες του πλαισίου λειτουργίας. Έτσι, το 1999 η Επιτροπή της 
Βασιλείας έδωσε στη δημοσιότητα το αναθεωρημένο έγγραφο του 1988 προς 
σχολιασμό σε θέματα πιστωτικού κινδύνου. Το νέο κείμενο οδήγησε σε συνεχείς 
διαβουλεύσεις μεταξύ των κεντρικών φορέων. Οι σταθμίσεις πιστωτικού κινδύνου 
ορίζονται ανά κατηγορία οφειλέτη, δηλαδή μικρότερου πιστωτικού κινδύνου, και 
είναι αρχικά οι κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, ενώ στη συνέχεια 
ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις. Επίσης, οι σταθμίσεις 
πιστωτικού κινδύνου έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και τραπεζών, βασίζονται σε 
διαχωρισμό των κρατών ανάλογα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη του ΟΟΣΑ θα ανήκουν σε Α’ Ζώνη πιστωτικού κινδύνου, ενώ τα λοιπά 
κράτη θα είναι σε Β’ Ζώνη υψηλότερου κινδύνου. Ακόμη, οι βραχυπρόθεσμες 
διατραπεζικές τοποθετήσεις ορίζονται πλέον σε 12 μήνες. 
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Παρά τους παραπάνω στόχους, ο σχεδιασμός του κανόνα κεφαλαιακής επάρκειας 
του 1988 έλαβε αποκλειστικά υπόψη τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος 
της δεκαετίας του 1980. Γι’ αυτό και κρίθηκε ανεπαρκής για τις ανάγκες του διεθνούς 
χρηματοπιστωτικού τομέα του 21ου αιώνα. Οι τράπεζες μπορούσαν να 
προσαρμόσουν σταδιακά τη συμπεριφορά τους, ώστε να ικανοποιούν τον κανόνα του 
Συμφώνου της Βασιλείας, αξιοποιώντας νομικά κενά ή ατέλειες, προβαίνοντας σε 
αντισταθμίσεις και τιτλοποιώντας επιχειρηματικά δάνεια. Επίσης η απουσία σοβαρής 
διαφοροποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων στον κανόνα του συμφώνου της 
Βασιλείας ανάλογα με το ύψος του πιστωτικού κινδύνου αποτελούσε κίνητρο για 
ορισμένες τράπεζες να επιδίδονται σε δανεισμό υψηλού κινδύνου.  

Για παράδειγμα, αν και υπήρχαν σημαντικές διαφορές στο ύψος του πιστωτικού 
κινδύνου μεταξύ των τοποθετήσεων στις διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ, το σύμφωνο 
της Βασιλείας επέβαλλε ότι η έκθεση σε δανεισμό προς τις χώρες αυτές γενικά 
σταθμίζεται έναντι του κινδύνου με ποσοστό μηδέν. Αυτό οδηγούσε σε μία 
υποκατάσταση των στοιχείων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, που έχουν μέτρια 
απόδοση, με στοιχεία που ενσωματώνουν υψηλό κίνδυνο. Η υποκατάσταση αυτή 
είναι φυσικό αποτέλεσμα της θετικής συσχέτισης που υφίσταται ανάμεσα στον 
κίνδυνο και την απόδοση κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Εάν η κεφαλαιακή 
απαίτηση για μία ευρεία ομάδα στοιχείων ενεργητικού είναι η ίδια, μία μέση τράπεζα 
που επιθυμεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της θα επιλέξει να χορηγήσει πιστώσεις 
που ενσωματώνουν υψηλότερους κινδύνους.  

Ακόμα, οι σταθμίσεις που προέβλεπε το Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988 για τα 
στοιχεία του ενεργητικού βασίζονταν αποκλειστικά στην έκθεση στον πιστωτικό 
κίνδυνο. Αγνοούσε, δηλαδή τις υπόλοιπες μορφές τραπεζικών κινδύνων. Τέλος, οι 
κανόνες της Βασιλείας σχεδιάστηκαν για την εποπτεία των δραστηριοτήτων των 
διεθνών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανικές χώρες. Εντούτοις, η 
λογική των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες του 
κόσμου. Ιδιαίτερα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εφαρμόζεται σε τραπεζικά 
ιδρύματα και επενδυτικές εταιρείες ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Στον βαθμό, 
ωστόσο, που ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών γίνεται περισσότερο 
πολύπλοκος, οι γενικευμένοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας καθίστανται 
αναποτελεσματικοί.  
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 5.3 Βασιλεία ΙΙ 

 

 Με την συνειδητοποίηση των αδυναμιών του συμφώνου της Βασιλείας Ι, αλλά και η 
πίεση της αγοράς, οδήγησε στην έναρξη των εργασιών για την αναθεώρησή του από 
την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
οποία όφειλε να αναθεωρήσει τις οδηγίες περί κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίες σε 
αντίθεση με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας είναι υποχρεωτικές για τα 
κράτη μέλη. Το 2001 η επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε και νέο έγγραφο, στο οποίο 
παρουσιάζονται με λεπτομερέστερο τρόπο οι αναθεωρημένες προτάσεις. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της εξέδωσε κείμενο προς σχολιασμό, το οποίο 
ουσιαστικά στήριζε το έγγραφο της Βασιλείας, αλλά εστίαζε περισσότερο σε θέματα 
που αφορούσαν αποκλειστικά τη Νομισματική Ένωση και αποτέλεσε βάση για την 
εναρμόνιση της Βασιλείας στα πλαίσια της Ευρωζώνης. 

Στις 26 Ιουνίου του 2004, εκδόθηκε το αναθεωρημένο εποπτικό πλαίσιο της 
Κεφαλαιακής Επάρκειας, το οποίο είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ. Εστιάζει σε τρεις 
κύριες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, 
του εποπτικού ελέγχου και της πειθαρχίας της αγοράς, οι οποίες είναι γνωστές ως 
«τρεις πυλώνες». Σκοπός ήταν να ενισχυθούν και να εποπτευθούν οι διεθνείς 
τραπεζικές απαιτήσεις. Οι βασικοί στόχοι του νέου Συμφώνου, όπως φαίνεται από το 
διάγραμμα 5.1 (πηγή: ECB No.42, 2005) είναι: 

1. Να αποδοθεί έμφαση στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και στη διαφάνεια της 
αγοράς.  

2. Η επαρκής κάλυψη του συνόλου των χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων.  
3. Η σταδιακή σύγκλιση του ύψους των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς το 

οικονομικό κεφάλαιο των τραπεζών, μέσω της αναγνώρισης από τις εποπτικές αρχές 
της αποτίμησης του κινδύνου που πραγματοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες. 
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Το νέο σύμφωνο της Βασιλείας απαρτίζεται από τρεις πυλώνες. 
• Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την 

κάλυψη του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου.  
• Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον καθορισμό του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η 

διαδικασία της αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών από τις 
εποπτικές αρχές, καθώς και την θέσπιση των γενικών αρχών και κριτηρίων που θα 
διέπουν την διαδικασία αυτή.  

• Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς μέσω της 
δημοσιοποίησης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. 
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Οι τρεις αυτοί πυλώνες του νέου Συμφώνου είναι αμοιβαίως αλληλοεξαρτώμενοι. 
Αναμφίβολα, η αποτελεσματικότητα των κανόνων του πρώτου πυλώνα εξαρτάται 
καθοριστικά από την ικανότητα των εποπτικών αρχών να ελέγχουν την ορθή 
εφαρμογή τους μέσω των εξουσιών του 2ου πυλώνα. Επίσης, οι αυξημένες 
υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων του 3ου πυλώνα διαμορφώνουν τα 
κατάλληλα κίνητρα για τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που 
αναπτύσσουν οι τράπεζες. Ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις 
του 8% των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το σταθμισμένο ενεργητικό και οι 
διατάξεις αναφορικά με την εποπτική μεταχείριση των κινδύνων αγοράς παραμένουν 
αμετάβλητες. Η κύρια διαφοροποίηση έγκειται στην μέτρηση του πιστωτικού 
κινδύνου περιλαμβανομένης και της εποπτικής αντιμετώπισης των μέσων και 
τεχνικών μείωσης του εν λόγω κινδύνου, καθώς και στην καθιέρωση επιπρόσθετων 
κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο. 

Ο πρώτος πυλώνας του νέου σύμφωνου έφερε μερικές αλλαγές στο προηγούμενο 
πλαίσιο: 

• Τροποποιεί την ισχύουσα τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η νέα τυποποιημένη μέθοδος διατηρεί τη λογική 
της υφιστάμενης μεθόδου με την απόδοση προκαθορισμένων συντελεστών 
στάθμισης κινδύνου. Εντούτοις επιτυγχάνει μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς 
τον κίνδυνο, στο μέτρο που οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται 
ανάλογα με τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του 
αντισυμβαλλομένου.  

• Αναγνωρίζει τη μέθοδο υπολογισμού βάσει εσωτερικών συστημάτων 
διαβάθμισης, μέθοδο η οποία παρέχει στις τράπεζες δύο εναλλακτικούς 
τρόπους υπολογισμού, ανάλογα με το βαθμό εξέλιξης των εσωτερικών τους 
συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου τη θεμελιώδη μέθοδο και την 
προηγμένη μέθοδο.  

Για τον υπολογισμό των σταθμίσεων των κινδύνων χρειάζεται η εκτίμηση 
τεσσάρων παραμέτρων. Η πρώτη παράμετρος σχετίζεται με την πιθανότητα 
αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου και απεικονίζει την πιστοληπτική του 
ικανότητα. Μετράει την πιθανότητα αδυναμίας κάλυψης των υποχρεώσεων του 
πελάτη εντός δεδομένης χρονικής περιόδου. Η δεύτερη παράμετρος κινδύνου δίνει 
μια εκτίμηση της μέσης αναμενόμενης ζημίας, το ποσοστό της χρηματοδότησης το 
οποίο δεν θα εισπραχθεί, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του. Το μέγεθος της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος των 
εξασφαλίσεων και των εγγυήσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Η τρίτη παράμετρος 
δίνει την εκτίμηση του χρηματοδοτικού ανοίγματος με το μέγεθος της 
εναπομένουσας διάρκειας μέχρι τη λήξη των απαιτήσεων μετράει το χρονικό 
διάστημα που απομένει ως τη λήξη του ανοίγματος. 

 
Ο δεύτερος πυλώνας του Συμφώνου της Βασιλείας στοχεύει να ενθαρρύνει την 

τήρηση υψηλών προδιαγραφών στη διαφάνεια και παρουσίαση των 
αναλαμβανόμενων κινδύνων.  Μέσα από το αναθεωρημένο Σύμφωνο δίνεται η 
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δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύματα να αναπτύξουν εσωτερικά συστήματα 
αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας, ώστε 
να επιτευχθεί ακριβέστερη στάθμιση κινδύνου με την έγκριση των εποπτικών αρχών. 
Όσες τράπεζες εκτιμάται στην αγορά ότι ανήκουν σε υψηλού κινδύνου ιδρύματα ή 
έχουν ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης κινδύνων, προβλέπονται κυρώσεις μέσω 
υψηλότερων περιθωρίων επιτοκίου στο διατραπεζικό δανεισμό και στο εκδιδόμενο 
χρέος. Η διαφάνεια των στοιχείων είναι υποχρεωτική και επικεντρώνεται σε 
συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι αφορούν κυρίως στοιχεία για την κεφαλαιακή 
επάρκεια και τη σύνθεση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, την αναλυτική 
παρουσίαση των εκθέσεων σε κίνδυνο ανά προϊόν και την διαφάνεια των 
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

Έτσι, με αυτό το πλαίσιο εισάγονται γενικές αρχές τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται 
η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων πέραν των μηχανισμών του 
πρώτου πυλώνα. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα εκτίμησης 
κεφαλαιακής επάρκειας και να καθορίζουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την 
κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τους 
κινδύνους, καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης και μέτρησης τους και 
δύνανται να απαιτούν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, στις περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου πυλώνα ή κάποιοι 
κίνδυνοι, που δεν αντιμετωπίζονται από τον πρώτο πυλώνα, δεν έχουν καλυφθεί 
επαρκώς με κεφάλαια από τα πιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, ο δεύτερος 
πυλώνας αρθρώνεται γύρω από τέσσερις βασικές αρχές. 

1. Πρόβλεψη διαδικασιών από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εσωτερική 
αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για τη 
διατήρηση του επιπέδου ιδίων κεφαλαίων.  

2. Καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.  

3. Δυνατότητα επιβολής από την αρμόδια εποπτική αρχή κεφαλαιακής απαίτησης 
για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου καθ’ υπέρβαση του ελαχίστου ορίου 
(8%) σε συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα.  

4. Καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέμβασης των εποπτικών αρχών σε 
περίπτωση επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού 
ιδρύματος. 

(Πηγή: ECB No.42, 2005) 
 

Ο τρίτος πυλώνας εισάγει διατάξεις αναφορικά με την παρεχόμενη πληροφόρηση 
από τα πιστωτικά ιδρύματα για το ύψος των αναλαμβανομένων κινδύνων, τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων αυτών και την ακολουθούμενη 
στρατηγική, προκειμένου μέσω της διαφάνειας να ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς. 
Αφορά δηλαδή την υποχρέωση των τραπεζών να προβαίνουν σε γνωστοποίηση 
στοιχείων, τόσο ποιοτικού όσο και ποσοτικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της 
επιβαλλόμενης από την αγορά πειθαρχίας προς τους κανόνες ορθής διαχείρισης των 
κινδύνων. Σκοπός του τρίτου πυλώνα είναι να παρέχονται στους συμμετέχοντες στην 
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αγορά οι αναγκαίες πληροφορίες για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα 
πιστωτικά ιδρύματα και για τις διαδικασίες διαχείρισής τους. Οι υποχρεώσεις 
δημοσιοποίησης είναι βέβαια μόνο γενικές, δηλαδή τους κινδύνους στους οποίους 
εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα, τις διαδικασίες διαχείρισής τους, και την ποιότητα 
των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων, που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
κινδύνων. Οι τεχνικές μεταβιβάσεως και οι πρακτικές μετρήσεως των πιστωτικών 
κινδύνων που προέρχονται από σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως είναι τα 
swaps, καθώς επίσης και από τιτλοποιήσεις ενεργητικού, απεικονίζονται πληρέστερα 
με μεγαλύτερη προσοχή.  

 

Οι εποπτικές αρχές μπορεί πλέον να μην επιβάλλουν ειδική κεφαλαιακή απαίτηση 
για τον κίνδυνο επιτοκίου του επενδυτικού χαρτοφυλακίου για τις τράπεζες που 
παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο λόγω ανοιγμάτων ρευστότητας μεταξύ παθητικού 
και ενεργητικού, αλλά παρακολουθούν την οικονομική κατάσταση της κάθε 
τράπεζας. Το σημαντικότερο γεγονός σχετικά με το νέο πλαίσιο υπολογισμού 
κεφαλαιακών απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙ, έχει να κάνει με ειδική κεφαλαιακή 
απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου, το οποίο θέτει τους νέους κανόνες σε 
συνεργασία με τους εθνικούς φορείς και τις κεντρικές τράπεζες. Μέσα από το νέο 
πλαίσιο προβλέπονται ξεχωριστές κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει αντίστοιχων 
μεθόδων μέτρησης. Η δυσκολία που παρουσιάζεται σχετικά με τον λειτουργικό 
κίνδυνο είναι ότι δεν είναι εύκολα μετρήσιμος και αναφέρεται σε όλα τα είδη 
κινδύνων που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν είτε ως κίνδυνοι αγοράς, είτε ως 
πιστωτικοί κίνδυνοι. 
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5.4 Διαφορές Βασιλείας Ι και ΙΙ 
 

Το Σύμφωνο της Βασιλείας Ι, στην αρχική του μορφή κάλυπτε μόνο τον πιστωτικό 
κίνδυνο και ουσιαστικά επέβαλε το εποπτικό κεφάλαιο να είναι τουλάχιστον 8% του 
σταθμισμένου ενεργητικού, δηλαδή ο δείκτης φερεγγυότητας να μην υπολείπεται του 
8%. Το κεφάλαιο, κατά τους κανόνες της Βασιλείας, είναι ευρύτερο του 
παραδοσιακού ορισμού της καθαρής θέσης και περιλαμβάνει στοιχεία όπως 
ομολογίες και δάνεια περιορισμένης εξασφαλίσεως. Από την άλλη πλευρά, το 
σταθμισμένο ενεργητικό προέκυπτε από τη στάθμιση των στοιχείων του ενεργητικού 
σύμφωνα με έναν συντελεστή από τους τέσσερις συντελεστές (0, 20, 50 και 100 %), 
σύμφωνα με την κατηγορία ενεργητικού. Τελικά, το εποπτικό κεφάλαιο δεν έπρεπε 
να υπολείπεται του 8% του σταθμισμένου ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος. Το 
Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ, ενώ διατηρεί τις βασικές αρχές της Βασιλείας Ι, όπως τον 
δείκτη φερεγγυότητας σε ποσοστό 8%, προχωρεί σε μια σημαντική τροποποίηση, 
στη δυνατότητα των τραπεζών να χρησιμοποιούν τα δικά τους εσωτερικά συστήματα 
κινδύνου για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, η 
στάθμιση των χορηγήσεων των τραπεζών για τον υπολογισμό του δείκτη 
φερεγγυότητας μπορεί να κάνει χρήση των αξιολογήσεων διεθνών οίκων 
αξιολόγησης. Τέλος, οι καινούργιοι κανόνες περιλαμβάνουν πλέον και τον 
λειτουργικό κίνδυνο. 

 
 
 
 
 
 
5.5 Βασιλεία ΙΙΙ 
 

Η αβεβαιότητα που δημιούργησε η χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε την 
Επιτροπή της Βασιλείας σε ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης της τραπεζικής αγοράς, με 
στόχο την ενδυνάμωσή της απέναντι σε αντίστοιχες μελλοντικές κρίσεις. Όταν το 
2007 ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοοικονομική αναταραχή το νέο τότε, πλαίσιο της 
Βασιλείας II δεν είχε εφαρμοστεί παρά σε ελάχιστες χώρες. Η εφαρμογή του από το 
σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε το 2008, παράλληλα με τη 
την αναταραχή της χρηματοοικονομικής κρίσης. Η κρίση αυτή, ανέδειξε ωστόσο την 
ανεπάρκεια της Βασιλείας II και την ανάγκη αναθεώρησης του ισχύοντος 
κανονιστικού πλαισίου με γνώμονα την ενδυνάμωση της σταθερότητας του 
τραπεζικού συστήματος. 

Το διεθνές πλαίσιο εποπτείας των τραπεζών, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από τους 
κανόνες της επιτροπής τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας, είχε λοιπόν σημαντικές 
ελλείψεις, αφού δεν απέτρεψε τις αδυναμίες. Καθώς οι αδυναμίες αυτές δεν 
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αντιμετωπίζονταν με το πλαίσιο της Βασιλείας II, η τράπεζα των διεθνών 
διακανονισμών εξέδωσε από τον Ιούλιο του 2009 και μετά, σειρά συμπληρωματικών 
συστάσεων και κανόνων, το σύνολο των οποίων είναι γνωστά ως Βασιλεία III. 

Σκοπός της αναθεώρησης είναι και πάλι η ενδυνάμωση της σταθερότητας του 
τραπεζικού συστήματος διεθνώς, αφενός μεν της ενίσχυσης της μικρο-προληπτικής 
ρυθμιστικής παρέμβασης στην λειτουργία των τραπεζών, με στόχο την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των τραπεζών σε περιόδους έντασης, και αφετέρου της 
αντιμετώπισης, μέσω μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης, του συστημικού 
κινδύνου που μπορεί να εκδηλωθεί στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος και, 
κυρίως, της προκυκλικής μεγένθυσης του εν λόγω κινδύνου σε βάθος χρόνου.  

 

Από την αρχή της κρίσης έγινε σαφές ότι κίνδυνοι οι οποίοι ενυπάρχουν στο 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των τραπεζών, είχαν υποεκτιμηθεί ιδίως στις περιπτώσεις 
που αυτοί αφορούσαν είτε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία είναι 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορές με μικρή συναλλακτική δραστηριότητα, είτε 
ανοίγματα έναντι εταιριών ειδικού σκοπού. Η Βασιλεία III επιχειρεί μια πιο ακριβή 
αποτύπωση των κινδύνων που απορρέουν από τις εμπορικές δραστηριότητες των 
τραπεζών, καθώς αυξάνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών κατά τρεις με τέσσερις φορές, κατά μέσο όρο, σε σχέση με αυτές που 
προβλέπονταν από το προηγούμενο πλαίσιο. 

Η υποεκτίμηση των αναληφθέντων κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες αγορές οδήγησε σε αύξηση της 
αβεβαιότητας και σε δυσλειτουργίες στις αγορές χρήματος με αρνητικές επιπτώσεις 
για τις τράπεζες που στηρίζονταν υπερβολικά σε αυτές για άντληση ρευστότητας.  

Το νέο πλαίσιο περί ρευστότητας εισάγει δύο δείκτες αξιολόγησης της 
ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων: 

1. Το Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας, ο οποίος προβλέπει ότι οι τράπεζες θα πρέπει 
να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή επαρκή αποθέματα ρευστών ή εύκολα 
ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να μπορούν να «επιβιώσουν» υπό 
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες χρηματοδότησης  

2. Το Δείκτη Σταθερής Καθαρής Χρηματοδότησης που διασφαλίζει ισόρροπη δομή 
χρηματοδότησης με έμφαση στις σταθερές πηγές αυτής. 

(Πηγή: Basel Committee of Banking Supervision, 2011). 
 

Είναι γνωστό ότι τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η βάση της 
ευρωστίας τους. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να είναι επαρκή τόσο από άποψη 
ποσότητας όσο και ποιότητας. Το πλαίσιο της Βασιλείας III προσπαθεί να καλύψει 
και τις δύο αυτές ανάγκες καθώς, αφενός θέτει αυστηρά κριτήρια για τα 
χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούν να περιλαμβάνονται στις διάφορες 
κατηγορίες των ιδίων κεφαλαίων και αφετέρου αυξάνει τις απαιτήσεις ιδίων 
κεφαλαίων ως προς το σταθμισμένο κατά κίνδυνο ενεργητικό (Σ.Κ.Ε.), τόσο για το 
σύνολό τους όσο και ιδιαίτερα για τις κατηγορίες με την μεγαλύτερη ικανότητα 
απορρόφησης ζημιών. Ειδικότερα καθορίζεται ότι τα καλύτερης ποιότητας κεφάλαια, 
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τα οποία αντιπροσωπεύονται από τα κεφάλαια που αποτελούν περιουσία των 
μετόχων και τα οποία απορροφούν πλήρως ζημιές, τόσο κατά τη λειτουργία όσο και 
σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, δεν πρέπει να 
αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 4,5% του Σ.Κ.Ε. Το όριο αυτό, θα πρέπει να 
τηρείται μετά την αφαίρεση από την περιουσία των μετόχων των στοιχείων που 
σήμερα αφαιρούνται από το σύνολο είτε των ιδίων κεφαλαίων είτε των βασικών 
ιδίων κεφαλαίων. 

Επιπλέον, η Βασιλεία III προβλέπει την τήρηση ενός «περιθωρίου διατήρησης 
κεφαλαίων», που ανέρχεται σε 2,5% επί του Σ.Κ.Ε. και αποτελείται εξολοκλήρου 
από περιουσιακά στοιχεία των μετόχων. Το περιθώριο αυτό χρησιμοποιείται για την 
απορρόφηση ζημιών σε περιόδους ύφεσης και μείωσή του θα οδηγεί σε αναλογικά 
αυξανόμενους περιορισμούς στη διανομή μερίσματος. 

Συμπληρωματικά προς το περιθώριο διατήρησης κεφαλαίων λειτουργεί το 
«αντικυκλικό περιθώριο», το οποίο θα αυξομειώνεται εντός της κλίμακας 0 - 2,5% 
επί του Σ.Κ.Ε., ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. Σκοπός του περιθωρίου αυτού 
είναι να αντιμετωπισθεί η υπερκυκλική συμπεριφορά των τραπεζών, δηλαδή η βίαιη 
απομόχλευση σε περιόδους ύφεσης μετά από ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση σε 
περιόδους οικονομικής ανάπτυξης. Τα συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια πρέπει να 
ανέρχονται σε 10,5% του Σ.Κ.Ε. περιλαμβανομένου του περιθωρίου διατήρησης, 
εξαιρουμένου του αντικυκλικού περιθωρίου. 

Για να μην υπάρχει υπερκυκλικότητα της συμπεριφοράς των τραπεζών, εισάγεται 
το όριο για τον Δείκτη Μόχλευσης. Ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται ως ο λόγος των 
βασικών ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού, περιλαμβανόμενων των 
ανοιγμάτων εκτός ισολογισμού και των θέσεων σε παράγωγα, και δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο το οποίο ανέρχεται σε 3%. Η υποχρέωση τήρησης του 
ορίου αυτού, υπάρχει για να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες δεν θα αυξάνουν το 
δανεισμό τους υπέρμετρα. Αποθαρρύνει επίσης την επιλεκτική χρήση κανονιστικών 
ρυθμίσεων που ενδεχομένως να επηρέαζαν τον υπολογιζόμενο με βάση το Σ.Κ.Ε. 
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 

 

Οι τράπεζες πρέπει να διαθέτουν περισσότερα κεφάλαια για την κάλυψη των 
περιουσιακών στοιχείων τους, μειώνοντας έτσι το μέγεθος των ισολογισμών τους και 
την ικανότητά τους να αξιοποιήσουν οι ίδιοι τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αν και 
αυτές οι ρυθμίσεις ήταν υπό συζήτηση πριν από την οικονομική κρίση, η 
αναγκαιότητά τους μεγαλώνει λόγω της παρουσίας της παρούσας οικονομικής 
ύφεσης. Είναι πιθανό ότι οι τράπεζες θα είναι λιγότερο κερδοφόρες. Αυτό θα 
οφείλεται εν μέρει σε στους κανονισμούς που περιορίζουν τα υπερβολικά ανοίγματα. 
Όμως η μικρότερη κερδοφορία, ίσως και να συνεπάγεται μεγαλύτερη σταθερότητα. 
Το 7% απαίτηση ιδίων κεφαλαίων είναι ελάχιστο και δεν είναι πιθανό ότι πολλές 
τράπεζες θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν ένα κάπως υψηλότερο ποσοστό, 
προκειμένου να δώσουν στον εαυτό τους ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Εάν τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θεωρούνται ως ασφαλέστερα, το κόστος κεφαλαίου 
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για τις τράπεζες θα μειωθεί. Οι τράπεζες που είναι πιο σταθερές θα είναι σε θέση να 
εκδίδουν ομόλογα χρέους με χαμηλότερο κόστος. 

Η Βασιλεία III δεν είναι η λύση όλων των προβλημάτων της χρηματιστικοποίησης 
και δεν θα συμβάλλει από μόνη της στην αποκατάσταση της σταθερότητας στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην πρόληψη μελλοντικών χρηματοπιστωτικών 
κρίσεων. Ωστόσο, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, οι ρυθμίσεις αυτές είναι πιθανό να 
βοηθήσουν στη δημιουργία ενός πιο σταθερού χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Ενώ οι τραπεζικοί κανονισμοί μπορούν να βοηθήσουν να μειωθεί η πιθανότητα 
μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων, μπορούν επίσης να περιορίσουν την 
μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κανονισμοί που έχουν 
σχεδιασθεί, κατά ένα μέρος, περιορίζουν την παροχή πίστωσης τουλάχιστον σε 
κάποιο βαθμό.  

Ταυτόχρονα όμως, η μεγαλύτερη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος προσφέρει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους επενδυτές, ακόμα κι 
αν η οικονομία αναπτύσσεται με ελαφρώς μικρότερο ρυθμό ως αποτέλεσμα αυτού 
του κανονιστικού πλαισίου.  
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5.6 Διαφορές βασιλείας ΙΙΙ με τις προηγούμενες 
 

Το νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, σε αντίθεση με εκείνα της Βασιλείας Ι 
και ΙΙ, αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των  τραπεζών καθότι είναι ένα σύνολο 
προτάσεων σε απάντηση της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το κανονιστικό 
πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ στοχεύει στην επίτευξη της οικονομικής σταθερότητας 
δίνοντας έμφαση στην συστημική έκφανση της αποτρέποντας την απειλή 
συστημικών κινδύνων. Το ζήτημα όμως είναι πως πέρα από την ευκαιρία της 
επίτευξης οικονομικής σταθερότητας, οι τράπεζες έρχονται αντιμέτωπες με την 
πρόκληση του να πληρώσουν το τίμημα μέσω υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης 
στην οποία οδηγεί η ανάγκη διακράτησης περισσότερων κεφαλαίων.  

 

Έτσι, θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο όφελος από την 
υψηλότερη μεσο–μακροπρόθεσμη σταθερότητα του συστήματος και στο 
βραχυπρόθεσμο κυρίως κόστος προσαρμογής στα νέα δεδομένα σε όρους επιρροής 
του στα μεγέθη της πραγματικής οικονομίας και κυρίως σε όρους ΑΕΠ.  Βέβαια αυτό 
που αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί, είναι πως η ύπαρξη χρηματοπιστωτικής 
τραπεζικής σταθερότητας, δεν συνεπάγεται απόλυτα και την οικονομική σταθερότητα 
καθότι οι όποιες ρυθμίσεις δεν εξαλείφουν τις ευκαιρίες ρυθμιστικού αρμπιτράζ 
ανάμεσα σε ρυθμισμένους και μη, τομείς της οικονομίας. 

 

Εν κατακλείδι, η μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι πώς να 
αναδιαμορφωθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να γίνει πιο εύρωστο, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι θα διατηρήσει τις δυνατότητές του όσον αφορά την 
καινοτομία και την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή ένα 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο δεν θα λειτουργεί εις βάρος των πολιτών, με 
την έννοια της κρατικής παρέμβασης σε περιπτώσεις πιστωτικού γεγονότος, αλλά 
αντιθέτως θα λειτουργεί με γνώμονα το να τους εξυπηρετεί. 
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6.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Οι αγορές είναι κοινωνικά κατασκευάσματα που δημιουργούνται και υπάρχουν με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας για «εμπόριο». Η ιδέα της 
«ελευθερίας» σε ένα τέτοιο  κοινωνικό κατασκεύασμα, καθιστά την αξία του 
αυθύπαρκτη, χωρίς αυτήν να εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα στην 
εξυπηρέτηση του σκοπού του. Είτε η οικονομική επιστήμη προσαρμόζεται στις 
ανάγκες του εκάστοτε οικονομικού συστήματος, είτε το οικονομικό σύστημα 
ακολουθεί τις προσταγές της εκάστοτε κυρίαρχης θεωρίας στην οικονομική 
επιστήμη, το μόνο αδιαμφισβήτητο είναι πως μετά την κρίση του 2007 και τα δύο 
αλλάζουν. Η οικονομική επιστήμη μετά την φορμαλιστική επανάσταση και την 
κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων θεωριών απαιτεί την προστασία της κερδοσκοπίας 
μέσα από την προστασία της ελευθερίας στην αγορά. Όμως, το οικονομικό σύστημα 
έτσι όπως έχει εξελιχτεί μετά την δεκαετία του 80΄ με την ενθάρρυνση της 
χρηματιστικοποίησης και την δημιουργία νέων τρόπων κερδοσκοπίας, χρειάζεται νέο 
θεσμικό πλαίσιο ώστε να προστατεύεται η σταθερότητα στην χρηματοπιστωτική 
αγορά.  

 
Η χρηματιστικοποίηση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει μετατρέψει το 

οικονομικό σύστημα σε έναν νέο καπιταλισμό, που όπως δείξαμε είναι πολύ πιο 
ευάλωτο στις αποσταθεροποιητικές δυνάμεις που περιέγραφε ο Hyman Minsky. Οι 
τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες μετά την βιομηχανική επανάσταση που έκαναν 
τον καπιταλισμό κυρίαρχο οικονομικό σύστημα, πλέον δεν ήταν αρκετές για να τον 
κρατήσουν κυρίαρχο, και αυτός μέσα από την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, μεταλλάχτηκε για να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής. Ο νέος αυτός 
καπιταλισμός μέσα από την χρηματιστικοποίηση μετατοπίζει το «δυνατό του χαρτί», 
την πηγή της κερδοσκοπίας, από την παραγωγική διαδικασία στην χρηματοπιστωτική 
διαδικασία και συνεχίζει να απολαμβάνει υψηλά βραχυπρόθεσμα κέρδη, όμως αυτήν 
την φορά χωρίς σταθερότητα και συνέπεια, αφού αυτό το νέο οικονομικό σύστημα 
εμπεριέχει ακόμα περισσότερους κινδύνους. «Σε καταστάσεις βασικής αβεβαιότητας, 
οι κατανομές πιθανοτήτων απλώς δεν υπάρχουν. Δυστυχώς, οι οικονομολόγοι 
εφάρμοσαν τον χαρακτηρισμό «ρίσκο» στους παράγοντες αβεβαιότητας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Ως εκ τούτου, οι χρηματιστές θεωρούσαν (λανθασμένα) 
ότι κατανοούσαν τη βασική φύση των κινδύνων, ώστε να μπορούν να περιορίσουν 
την έκθεσή τους σε αυτούς» (Palley, 2007:24). Όμως, η χρηματιστικοποίηση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως η μοναδική αιτία της οικονομικής αστάθειας. 

 
Η νέα πραγματικότητα, απαιτεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τη ρύθμιση και την εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως η μεγαλύτερη ασφαλιστική κάλυψη των 
κεφαλαίων κινδύνου, το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, και κυρίως τον 
περιορισμό των έξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών. Απαιτεί επίσης μια παγκόσμια 
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εποπτεία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αφού «οι συνεχείς διαδοχικές 
συναλλαγές προσελκύουν κερδοσκόπους και μεσάζοντες με μικρό χρονικό ορίζοντα 
επενδύσεων. Ο Κέυνς είχε δίκιο να προτείνει ότι θα πρέπει να παρέχουμε μεγαλύτερα 
αποτρεπτικά μέτρα για την παροδική κατοχή χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 
μεγαλύτερες ανταμοιβές για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές» (Tobin, 1984).  

 
Οι συναλλαγές των χρηματιστικών προϊόντων μπορούν να περιοριστούν μέσω 

περεταίρω ουσιαστικών παρεμβάσεων, όπως με την επιπλέον φορολογία σε αυτές: 
«μια πολιτική που θα βοηθούσε πολύ προς την κατεύθυνση της μείωσης του 
χρηματιστικού κλάδου, θα ήταν ο φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
(FTT)» (Palley, 2013:85), με επιπλέον αποτέλεσμα ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει 
τεράστια έσοδα για τις κυβερνήσεις, ως παράπλευρο αποτέλεσμα της 
επιχειρηματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα παρεμποδιστεί η λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, παρά μόνο θα περιοριστεί σε λογικά για την οικονομία 
πλαίσια. «Εάν επιβληθεί στις ΗΠΑ ένας φορολογικός συντελεστής της τάξης του 
0,5%, όπως ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ανταλλαγές μετοχών, θα μπορούσε 
να επιφέρει έσοδα πάνω από το 1,0% του ΑΕΠ. Αυτό θα οδηγούσε σε πολύ λιγότερες 
συναλλαγές και σε πολύ μικρότερο χρηματοπιστωτικό τομέα» (Pollin, 2003). Πέρα 
από τα έσοδα για τις κυβερνήσεις, ο περιορισμός των συναλλαγών στον 
χρηματιστικό κλάδο, θα μπορεί να αποτελέσει εξισορροπητική δύναμη προς την 
ισότητα των εισοδημάτων. 

 
Τόσο το πλαίσιο όσο και τα προβλήματα των ανεπτυγμένων αλλά και των 

αναδυόμενων οικονομιών πρέπει να αντιμετωπιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός 
είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποφευχθεί η κυκλικότητα της 
οικονομίας με τις καταστροφικές της συνέπειες της ύφεσης για την κοινωνία με την 
αποσταθεροποίηση της οικονομίας. «Είναι θεμελιώδους σημασίας να εφαρμοστεί 
μια προοδευτική ατζέντα για την κοινή ευημερία καθώς και η εγκατάλειψη της 
χρηματιστικοποίησης και η ανατροπή της τάσης για μείωση των μισθών. Η πλήρης 
απασχόληση και οι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας πρέπει να είναι ο στόχος της 
οικονομικής πολιτικής. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σταθερό σύστημα 
χρηματοδότησης που εξυπηρετεί την κοινωνία και την πραγματική οικονομία και ένα 
νέο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα σταθερής ανταλλαγής νομισμάτων» (Payandeh, 
2011). 

Ο Hyman Minsky ανέθεσε το ρόλο αυτό στους θεσμούς. Το θεσμικό πλαίσιο που 
θα προστατεύσει την πραγματική οικονομία, αλλά και το θεωρητικό πλαίσιο που 
διέπει τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να αποτελούν τα θεμέλια 
για την εξέλιξη της οικονομίας . Αυτήν η προσέγγιση δεν είναι ντετερμινιστική, αλλά 
βασίζεται στην ιστορία και την εμπειρική παρατήρηση. Τα θεσμικά όργανα εφόσον 
είναι κοινωνικές κατασκευές, θα πρέπει απλώς να γίνουν πιο αποδοτικά. «Η 
παγκόσμια πρόκληση είναι να λυγίσει το τόξο της ιστορίας μακριά από τον 
νεοφιλελευθερισμό και να επιστρέψει στον κοινωνικό δημοκρατικό κεϋνσιανισμό 
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που έχει αποδειχθεί ικανός να προσφέρει διαμοιρασμό της ευημερίας και πλήρη 
απασχόληση» (Palley, 2013:12). 

Η προστασία του υπάρχοντος οικονομικού συστήματος, μέσα στα πλαίσια της 
νεοφιλελεύθερης προσέγγισης, οδηγούμενη από την χρηματιστικοποίηση μοιάζει 
εξαιρετικά δύσκολη, αφού «σε έναν κόσμο όπου η ενδογενής δυναμική προκαλεί 
αστάθεια, μια προσπάθεια για σταθεροποίηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την 
εισαγωγή ρυθμίσεων, κανόνων, και γενικότερα παρεμβάσεων στο περιβάλλον» 
(Ferri, Minsky, 1991). Αυτές οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον όμως, έρχονται σε 
σύγκρουση με το laissez-faire του νεοφιλελευθερισμού. 

Αντί επιλόγου, η φράση «madmen in authority» την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο 
John Maynard Keynes το 1936 στην «Γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου 
και του χρήματος» (Keynes, 1936), ίσως να ταιριάζει για να περιγράψει και την 
κυριαρχία των φορμαλιστικών οικονομικών. Προσκολλημένα στον ατομικισμό και 
την οριακή μεγιστοποίηση των μαθηματικών, τα σύγχρονα οικονομικά περιφρονούν 
εναλλακτικές προσεγγίσεις, με την κατηγορία της προσκόλλησης σε ξεπερασμένες 
ιδεοληψίες. Τα «οικονομικά έγιναν μια  και ένα «θεωρητικό σύστημα που επιπλέει 
στον αέρα και δεν έχει παρά ελάχιστη επαφή με την πραγματικότητα» (Ronald 
Coase, 1997). Ο φορμαλισμός κυριάρχησε και με αυταρχισμό απορρίπτει το 
παρελθόν της οικονομικής επιστήμης ως ανούσια. Πλέον, όπως γράφει ο Partha 
Dasgupta το 2002: «μπορείς να αποφοιτήσεις στα οικονομικά χωρίς να έχεις διαβάσει 
κανέναν κλασικό … και για να εκδόσεις κάτι στα μεγάλα επιστημονικά περιοδικά 
των οικονομικών σήμερα, δεν είναι απαραίτητο να διαβάσεις ή να παραθέσεις 
κανέναν σπουδαίο οικονομολόγο του παρελθόντος» (Dasgupta, 2002). 

Όμως αυτό δεν μοιάζει σωστό. Αγνοώντας το έργο των παλαιών οικονομολόγων ( 
ή φιλοσόφων) και με την προσπάθεια τα οικονομικά να μοιάζουν με μία πιο αυστηρή 
επιστήμη, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο: Τα οικονομικά αντί για 
επιστήμη, μετατρέπονται σε μια τέχνη που μπορεί να ασκήσει οποιοσδήποτε 
γνωρίζει να χρησιμοποίει τα εργαλεία που οι θετικές επιστήμες προσφέρουν. Έτσι η 
κατά τον Minsky ενδογενής αβεβαιότητα του καπιταλισμού ονομάζεται πλέον 
«ρίσκο» από τους σύγχρονους οικονομολόγους, το ρίσκο κοστολογείται και τελικά 
εμπορεύεται. 

 
 Η επιστήμη της φυσικής, με τις διαδικασίες της, θα ανακαλύψει εάν τελικά 

υπάρχουν ένα, τέσσερα ή οχτώ μποζόνια, αφήνοντας τις αντίστοιχες θεωρίες να 
αντιπαραθέσουν τις ιδέες τους και να αποδειχτούν σωστές ή λάθος με τα πειράματα 
του Cern, όμως η οικονομική επιστήμη επιμένει να προσθέτει μεταβλητές στην 
αριστοποίηση υπό περιορισμό, μέχρι να πάρει μια ακόμα βολική απάντηση στην 
εκάστοτε οικονομική συγκυρία. Τα μαθηματικά είναι σίγουρα χρήσιμα και μπορούν 
να εξηγήσουν συγκεκριμένες καταστάσεις, όμως είναι αφελές αν όχι απλά λάθος να 
μην αναγνωρίζουμε τα περιορισμένα όρια των περιπτώσεων που ένα μαθηματικό 
υπόδειγμα μπορεί να εξηγήσει. Χωρίς το φιλοσοφικό υπόβαθρο που προσφέρει η 
ιστορία των οικονομικών θεωριών, αυτό το όριο, όπως δείξαμε με την σύγκριση των 
προσεγγίσεων για την χρηματιστικοποίηση, εύκολα χάνεται. Παραμένει να υπάρχει, 
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αλλά δεν αναγνωρίζεται και το αποτέλεσμα είναι η σύγχρονη οικονομική επιστήμη 
να προσφέρει άπειρα υποδείγματα, μοντέλα και νόμους, χωρίς αυτά να είναι 
απαραίτητα χρήσιμα. 

 

Tα οικονομικά γίνονται όλο και περισσότερο ένα συνονθύλευμα μαθηματικών, 
αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας, αφού «καμία 
ιδέα ή θεωρία των οικονομικών, της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, της 
φιλοσοφίας, ακόμα και των μαθηματικών δεν μπορεί να κατανοηθεί πλήρως εκτός αν 
αποτελεί το τελικό προϊόν της μελέτης ενός κομματιού της ιστορίας, το αποτέλεσμα 
κάποιας προηγούμενης διανοητικής εξέλιξης» (Mark Blaug, 2001:160).  

 
Η χρηματιστικοποίηση όμως και ο μετασχηματισμός που αυτήν προκαλεί, 

δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες. Όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 2, η οικονομική 
ανάπτυξη δεν αφορά το σύνολο της οικονομίας αλλά συγκεκριμένους τομείς της, τα 
χρέη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων εκτοξεύονται και οι εισοδηματικές 
ανισότητες αυξάνονται. Η αποκατάσταση αυτών των ελλείψεων απαιτεί μια 
θεμελιώδη αλλαγή του παγκόσμιου θεσμικού πλαισίου ώστε να επαναπροσδιοριστεί 
η ισορροπία της οικονομικής ισχύος και η δυναμική πίσω από τον επιχειρηματικό 
κύκλο. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
χρηματοδότησης και αυτό δείχνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποκατασταθεί ο 
αποτελεσματικός έλεγχος των αγορών αυτών. «Πάνω απ 'όλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι τα οικονομικά πάντα αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα, μια κατάσταση στην 
οποία η θεωρία των πιθανοτήτων είναι ανεφάρμοστη και οι συμβατικές στατιστικές 
δεν βοηθούν. Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος απαιτεί μεθοδολογική βελτίωση» 
(Palley, 2013:28). Οι προσπάθειες περιορισμού της χρηματοπιστωτικής 
κερδοσκοπίας μόνο με νομισματικές παρεμβάσεις από μεριάς των χρηματιστικών 
θεσμών, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημίες στην πραγματική οικονομία. Αυτό 
καταδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερες ρυθμίσεις της συνολικής οικονομίας: 
«Ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να παράσχει ένα πρόσθετο εργαλείο νομισματικής 
πολιτικής για τη συμπλήρωση της πολιτικής επιτοκίων» (Palley, 2007:26) 

 
Τέλος, η πολιτική έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της 

χρηματιστικοποίησης. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα απαιτήσει 
διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η πολιτική 
διαδικασία και το κατά πόσο στοχεύει στην πραγματική προστασία του συνόλου της 
οικονομίας. «Η πραγματικότητα είναι ότι η οικονομική δύναμη επηρεάζει την 
πολιτική και η πολιτική επηρεάζει την οικονομική πολιτική και τα οικονομικά 
αποτελέσματα, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό την οικονομική δύναμη» (Palley, 
2007:27). Δημιουργείται δηλαδή ένας φαύλος κύκλος. Επίσης, δύσκολα μπορεί να 
διαφωνήσει κάποιος με τον Michel de Vroey στο επιχείρημα ότι «η αλλαγή του 
ονόματος από «πολιτική οικονομία» σε «οικονομικά», τα κάνει να παραμένουν 
«political», με την έννοια ότι κρύβοντας την πολιτική διάσταση των οικονομικών, 
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αυτήν η απόκρυψη παίζει έναν πολύ πολιτικό ρόλο» (Michel de Vroey, 1975:439). 
Μάλλον δεν είναι μυστικό, ότι τα σύγχρονα οικονομικά αδυνατούν να ερμηνεύσουν 
την πραγματικότητα παρόλα αυτά «οι συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας, οι 
συναρτήσεις συναθροιστικής ζήτησης και η ισορροπία κατά Nash, εξακολουθούν να 
κατέχουν περίοπτη θέση στα οικονομικά εγχειρίδια» (Rizvi, 2003). 

 

Γιατί όμως οι οικονομολόγοι επιμένουν σε μία προσέγγιση που αποτυγχάνει να 
ελέγξει με αποτελεσματικό τρόπο την πορεία της οικονομίας; Χρησιμοποιώντας την 
διατύπωση του Geoffrey M. Hodgson τα οικονομικά επιμένουν στην ίδια κατεύθυνση 
γιατί «ούτε οι κρίσεις, ούτε οι αποτυχίες στις προβλέψεις προωθούν απαραίτητα τα 
οικονομικά στον δρόμο του ρεαλισμού.» (Hodgson, 2009:1220). 

 
Έτσι καταλήγουμε πως η οικονομική επιστήμη θα πρέπει να αντιμετωπίσει το 

φαινόμενο της χρηματιστικοποίησης ως προβληματική συνέπεια του 
μετασχηματισμού του οικονομικού συστήματος και να περιοριστεί με την 
αναθεώρηση των στόχων της οικονομικής πολιτικής διεθνώς: «Υπάρχει ανάγκη να 
επανεξετάσουμε το σύστημα παρέμβασης στις καπιταλιστικές οικονομίες που έχει 
αλλάξει κατά πολύ μετά την απομάκρυνση από τη δομή του New Deal. Ειδικότερα, ο 
κύριος στόχος της οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να είναι η πλήρης απασχόληση 
και όχι η κερδοσκοπία μέσω χρηματοπιστωτικών συναλλαγών» (Minsky 1996). 

 
Μέσα από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων για τον χρηματιστικό τομέα, 

την παρουσίαση των «ενστάσεων» από μερίδα οικονομολόγων για τους κινδύνους 
αυτού του μετασχηματισμού και σε συνδυασμό με την προσαρμογή της θεωρίας του 
Hyman Minsky στην σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα της 
χρηματιστικοποίησης, η εργασία καταλήγει στην επιβεβαίωση της υπόθεσης πως «ο 
συνδυασμός των κερδοσκοπικών τραπεζών, της ριζικής αβεβαιότητας, των 
απορυθμισμένων χρηματοπιστωτικών αγορών και της απρόβλεπτης δυναμικής της 
βραχυπρόθεσμης επένδυσης, κάνουν το σύστημα ενδογενώς ασταθές και η FIH είναι 
ακόμα επίκαιρη, ακόμα και αν διαφοροποιήθηκε η αγορά» (Caverzasi,2014:06).  
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