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ABSTRACT 

 

The financial system, especially the banking system has a more homogeneous 

character in the world, to do this though a series of institutional changes originally 

occurred and elimination of restrictions and rules that prevailed until then. There was a 

series of institutional changes that eventually led to the release of the financial system 

and led to a rapid development of trade, which in turn created new financial 

instruments such as plastic money, debit and credit cards, the use of checks, etc., 

ultimately increasing competition. 

The characteristics of the financial system are: 

a) Interdependence  

b) Identity 

c) Relativism 

d) Stability 

e) Effectiveness 

f) Development 

The participants in the financial system are different entities such as central 

banks, businesses, financial institutions, private investors, institutional investors, etc. 

The purpose which serve financial institutions is essential to eliminate the 

problems caused in the financial system, such as more rational distribution of available 

funds and reduce transaction costs. 

The function of course of the financial markets under the control of supervisors 

by establishing specific rules for their proper functioning in order to minimize the risk 

for investors and users of capital. 

A prerequisite for the functioning of the financial system is the existence of 

financial markets since through them the transfer of surplus funds to deficit units.  

The banking system is the heart of the financial system of a country. In this part 

of organizations holding the role of intermediary between savers and creditors, 

ensuring liquidity. 

Commercial banks are essentially those involved in the mediation between the 

surplus and deficit economic units, and specialized credit institutions engaged in the 

conduct limited banking services such as financing long-term investment and the 

housing and mortgage credit.  



 

7  

  

The financial system consists of institutions that help to bring together savers 

with investors. It is the necessary catalyst to transfer money from savings to 

investment. 

The financial institutions belong to the following two categories: 

 Financial markets 

• Purchase of bonds and shares 

 Financial intermediaries 

• Banks and Funds 

 

The great financial crisis had serious consequences for the banking system and 

the same is true even in the international arena. 

The lack of liquidity made many banks extremely cautious.  

In the US market the mortgage giants Freddie Mac and faith Fannie Mae, 

collapsed in record time thus announced in September 2008 its nationalization versus $ 

200 billion.  

In Japan insurance company Yamato Life Insurance having declared 

bankruptcy debts exceeding assets by 116 million US dollars. Of course, the biggest 

problem of this crisis has Iceland and the reason is that the economy is based on the 

banking system. H Iceland to meet the debts she left this crisis thinking to borrow from 

the International Monetary Fund. 

In Europe and particularly when the governments of Belgium, France and 

Luxembourg decided to save the biggest sponsor loans to local authorities worldwide 

to the right, this lead in boosting $ 6.4 billion.  

Followed, and other countries have strengthened their financial institutions 

such as Norway who strengthened 55.4 billion US dollars in the country's banks while 

Russia strengthened its own banks with $ 130 billion. Spain, Greece, Italy guaranteed 

deposits up to 100,000 euros and the other to strengthen the bank assets of $ 50 billion 

respectively. 

The recent financial crisis (2007-2009), launched by the US and aired quickly 

and in other developed financial markets due to the high interconnectivity featuring 

modern financial system, led to the largest post-war crisis in the international financial 

system, from which even today not fully recover the global economy as a whole. The 

size and scale of the crisis forced governments, supervisory and monetary authorities 
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of the countries to take unprecedented measures to reduce the impact that threatened to 

collapse in the global financial system with incalculable consequences for the global 

economy.   

During the crisis, many international banks because of insufficient 

capitalization and excessive leverage, were not be able to absorb losses arising from 

exposure to the US housing market, which after a prolonged period characterized by 

rapid growth of house prices collapsed. The crisis has demonstrated the importance of 

capital shield banks from the risks they are exposed in their activities, which in recent 

decades have become more and more complex. Of course, strengthening banks' capital 

base both in quantity and quality is not sufficient to ensure the stability of the banking 

system, it is necessary to assist and other stakeholders to achieve this goal. However, 

the adoption of an adequate and convenient mesh of rules on capital adequacy of 

banks, as well as the consistent and rigorous application of a prerequisite for ensuring 

the international banking system stability. 

In one of the chapters of this present thesis, there is the detailed recording and 

analysis of the international regulation of the regulatory bank capital, i.e. one of the 

two determinants of the capital ratio of banks. The rules on regulatory own funds of 

banks are at the core of micro-regulatory intervention in the operation of banks. 

Initially, it sought an analysis of the justification for regulatory intervention in the 

banking system and its connection to the frequency and cost of banking crises. The 

second section will analyze the previous international regulatory framework for 

regulatory capital, as amended in 1988 by the Basel Committee on Banking 

Supervision ('Basel Committee on Banking Supervision', hereinafter "the Basel 

Committee" or "Committee") the changes followed until the outbreak of the crisis and 

the gaps of the previous regulatory framework, as emerged during the financial crisis. 

The third section will present the contents of the configuration of the new international 

regulatory framework with regard to the regulatory own funds of banks through which 

seeks to enhance the quality and quantity of the capital base of banks, and some 

innovative elements introduced by the new regulatory framework and which seeks to 

link the capital requirements banks have to comply with the macroeconomic 

environment in which they operate.   

The fourth chapter analyzes the new architecture of international financial and 

monetary system, institutional structure and international financial standards. The 
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international financial and monetary system has not always had the form it has today. 

The current form is the result of numerous remodeling, a catalyst in all its development 

process, economic crises, be they financial or monetary. Upon meeting the Finance 

Ministers and central bank governors of systemically important economies (G-7) 

(Gortsos: 2011: 144) Washington April 1998, set up the three working groups known 

as Groups Willard or G-22, to propose measures on sound economic governance in 

three areas (monetary policy, fiscal policy, corporate governance and financial 

governance), which issued three codes of best practices. H first institutional innovation 

was the creation of the Financial Stability Forum (Financial Stability Forum, 

hereinafter FSF) in February 2009. Second institutional innovation was the creation of 

an intergovernmental forum of the Group of 20 (Group of 20, referred to as G-20). The 

global market was another blow to the international financial crisis of 2007. One of the 

two institutional developments resulting from the crisis of 2007 to 2009 was the 

transformation of the G-20, which after the summit in Washington in November 2008, 

meets at Heads of State or Government rather than finance ministers level as in force 

until then. The second institutional development was the transformation of the FSF into 

a stronger supervisory body with an enlarged composition, which was named FSB 

(Financial Stability Board, hereinafter FSB), following a decision of the summit the G-

20 in London in 2009. 

These developments have led to shape the current form of the international 

financial and monetary system. The management of the new international financial and 

monetary policy was assigned to a set of many and of various bodies and 

organizations. These bodies are divided into four categories according to their legal 

nature. International intergovernmental forums are the first class. The second category 

comprises international financial institutions who hold one of the main roles in the 

existence and operation of the international monetary and financial system. The third 

category includes the international fora in which mainly representatives of national 

supervisory and regulatory authorities of individual sectors of the financial system, 

which does not have the status of an international organization, since not established 

by international treaty, have no statute or rules of procedure. On the fourth and last 

category are two private professional associations, the International Accounting 

Standards Board, and the International Federation of Accountants. The FSB defines the 
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standards as «a set of widely accepted good principles, practices, or guidelines in a 

given area». 

The international financial law, including the international monetary law, which 

was discussed above, is one of the three branches of international economic law. 

In the fifth chapter of this work refers to the definition of shadow banking 

system during the financial stability board. Although initially the FSB distinguish 

between broad and narrow definition, is progressing in the communications and studies 

the FSB is: '' The shadow banking system is a credit intermediation system including 

entities and activities outside the traditional banking system which raises systemic risk 

concerns in particular liquidity / maturity transformations, leverage and problematic 

credit risk transfer, as well as regulatory arbitrage ''. The crisis on any social benefits 

generated by financial innovation should be prudent and be exported on the basis of the 

final social benefit criterion (End social benefit)and analysis in the financial system 

level. The shadow banking system is a system that has marked the modern era the 

course of the financial system, unfortunately for negative reasons, and not unfaithfully- 

since the pandemic is now assumed that the shadow banking system was one of the 

main factors for the event and increase the negative externalities that occurred during 

the recent financial crisis. The sections of this study were exposed as the nature and 

structure of the shadow banking system and the regulatory intervention initiatives at 

international and EU level. From the above analysis, it was realized that the shadow 

banking system plays a central role in the financial system and for this reason the 

understanding, supervision and regulation thereof, constitute one of the highest 

priorities of the competent authorities. Thus, the prospects of shadow banking system 

cannot be taunted but instead require an even summary report to be made more visible 

the future role of the financial system. 

The aim of the last chapter of this thesis is the comparison of institutional 

characteristics of central banks of USA of also Europe. The historical conditions that 

undertook the creation of central banks of Eurozone and United States of America are 

very different. The Treaty of Maastricht included the all institutional regulations on the 

creation of economic and monetary union in Europe and provided the legal base for the 

creation of European System of Central Banks which included by the ESF and the 

National Central Banks of statesof European Union. In contradistinction, the basic 

bodies of System of Federal Reserve he is the Council of governors (Board of 
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Directors), twelve regional Federal Reserve Banks and the Federal Committee of Open 

Market (Federal Open Market Committee - FOMC). We observe the existence of 

important resemblances in the structure of the Euro-System and the System of Federal 

Reserve. The strategy of monetary policy that has adopted the ESF is recommended in 

a systematic and reliable approach for the decision-making of monetary policy for the 

achievement of fundamental objective of stability of prices. The objectives of 

monetary policy of FED are reported in the Founding Practice of Federal Reserve, 

which fixes that the Council administrative and the Federal Committee of Open Market 

it will be supposed they in the long term maintain the growth the monetary and credit 

sizes, depending on the possibility of economy for increase of production, so as to are 

promoted effectively the objectives of complete employment, constant prices and 

withholding of long-term interest-rates. 

The independence of central banks is a multifaceted concept that includes the 

following elements:  

-political independence, which refers to government influence in the 

appointment, dismissal and term of office of the officials ˙  

-economic independence, concerning the separation of the central bank's 

economic (and its budget) to those of the government, and 

-functional independence, which is related with the independence of mapping 

out and exercise of monetary policy. This can also be seen as an independence of 

objectives and tools. It is explicit that even if the two central banks aim at similar and 

roughly same tools for the exercise of monetary policy, can be located important 

differences from each other. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή  επαλάζηαζε ηνπ 18
νπ

 αηψλα επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ παγθφζκηα ζθαίξα θαη ε αηηία βξίζθεηαη ζηελ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

πνιέκνπ παξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ  θαη ηεο βηνκεραλίαο. Αξρηθά 

δεκηνπξγήζεθε έλα κνληέξλν ζχζηεκα  θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (William Orange 

1688) θαζψο πθίζηαηαη θαη ε ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο  Αγγιίαο ην 1694. Ωο θξαηηθή 

ηξάπεδα είρε αξκνδηφηεηεο φπσο ηε δηεπζέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο παξφιν πνπ ήηαλ 

ηδησηηθφ ίδξπκα ηνπ νπνίνπ ηα θέξδε πξνέξρνληαλ απφ εκπνξηθέο ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ην πξνλφκην έθδνζεο ραξηνλνκηζκάησλ.  

Οη θξαηηθέο επθαηξίεο δαλεηζκνχ απμήζεθαλ ζεκαληηθά κε ην δεκφζην ρξένο 

πνπ ήηαλ 14,5 εθαηνκκχξηα £ ζηεξιίλεο λα απμάλεηαη ζηαδηαθά κεηά απφ θάζε 

παγθφζκην πφιεκν θαη θηάλνληαο ηειηθά ηα 132 εθαηνκκχξηα £ ην 1763 θαη ηα 188 

εθαηνκκχξηα ην 1781 ζηνλ Ακεξηθαληθφ Πφιεκν Αλεμαξηεζίαο. Απηή ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επαλάζηαζε έδσζε ψζεζε ζε κηα γλήζηα θεθαιαηαγνξά ηθαλή λα 

πξνζειθχζεη δηαζέζηκεο απνηακηεχζεηο θαη φρη κφλν θξαηηθά ρξεφγξαθα αιιά θαη 

ρξεφγξαθα κεγάισλ κεηνρηθψλ εηαηξηψλ πξψησλ θαη θχξησλ ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Αγγιίαο θαη ηελ εηαηξία ηεο Αλαηνιηθήο Ηλδίαο πνπ ζπλαιιάζζνληαλ.  

Ο 18
νο

 αηψλαο ήηαλ επίζεο κηα πεξίνδνο ζεακαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

εκπνξίνπ ηεο Βξεηαλίαο ην νπνίν δηπιαζηάζηεθε απφ ην 1700 σο ην 1780.  Ζ κεγάιε 

απηή αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ νθεηιφηαλ αξρηθά ζηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο 

γηα Ακεξηθάληθα θαη Αζηαηηθά θαηαλαισηηθά αγαζά φπσο δάραξε, θαπλφ, θαθέ, ηζάη 

,θιπ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πξψηεο χιεο θαη θπξίσο μπιεία απφ ηε 

βφξεηα Δπξψπε. Ζ εθ λένπ εμαγσγή ησλ Ακεξηθάληθσλ θαη Αζηαηηθψλ αγαζψλ ζηελ 

Δπξψπε θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ αγνξψλ ζηηο Ακεξηθάληθεο θαη Αθξηθαληθέο 

απνηθίεο πνπ πξννξίδνληαλ γηα βξεηαληθά πξντφληα  ήηαλ δχν αθφκε ζεκαληηθνί ιφγνη 

νη νπνίνη είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ.  

Οπζηαζηηθά ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα κέρξη θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ Bretton Woods ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηινκνξθία αιιά θαη απφ έλα εζληθφ ραξαθηήξα . 
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Λφγσ ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλνο ελψ νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο έιεγραλ ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ο θχξηνο 

ξφινο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηφηε ήηαλ ε άληιεζε πφξσλ γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ πνπ είραλ θαηαζηξαθεί απφ ηνλ πφιεκν. 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ φκσο θαη εηδηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα 

πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη θαηά πνιχ. Έρεη γίλεη κηα  ξηδηθή  αιιαγή ηεο  δνκήο θαη ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. εκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα απηφ, είλαη ε λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε, νη κεηαβνιέο θαη νη εμειίμεηο 

ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην, θαη ζηνλ νινέλα θαη απμαλφκελν ζθιεξφ αληαγσληζκφ. 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη εηδηθά ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη έλα πην 

νκνηνγελέο ραξαθηήξα ζε παγθφζκην επίπεδν, γηα λα γίλεη απηφ φκσο αξρηθά επήιζε 

κηα ζεηξά ζεζκηθψλ αιιαγψλ αιιά θαη θαηάξγεζε πεξηνξηζκψλ θαη θαλφλσλ πνπ 

θπξηαξρνχζαλ κέρξη ηφηε. Έγηλε κηα ζεηξά ζεζκηθψλ αιιαγψλ πνπ νδήγεζαλ ηειηθά 

ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νδήγεζε ζε κηα ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ ζπλαιιαγψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνχξγεζε  λέα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία φπσο γηα παξάδεηγκα ην πιαζηηθφ ρξήκα, ηηο ρξεσζηηθέο 

θαη πηζησηηθέο θάξηεο, ηε ρξήζε ησλ επηηαγψλ θιπ, απμάλνληαο ελ ηέιεη ηνλ 

αληαγσληζκφ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 
 

1.1  ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη  ν κεραληζκφο πνπ ζθνπφ έρεη ηε 

κεηαθνξά  πνπ δηεπθνιχλεη θαη επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ηηο 

πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο  ζηηο  ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο  έηζη ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά  νη νηθνλνκηθνί πφξνη, απηφ θαίλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ ζρεδηάγξακκα: 

 

 

Γηάγξακκα 1 Υξεκαηνπηζηωηηθό ύζηεκα Πεγή: Douglas Diamond θαη Philip Dybvig (1983), “Bank Runs, 

Deposit Insurance and Liquidity”, Journal of Political Economy, Vol 91 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 1, ππάξρνπλ δχν είδε ρξεκαηνδφηεζεο, ε 

άκεζε  (direct financing)  θαη ε έκκεζε (indirect financing).  

ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ γίλεηαη απφ ηνπο 

δαλεηζηέο δειαδή ηηο πιενλαζκαηηθέο  κνλάδεο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη λνηθνθπξηά, 

επηρεηξήζεηο, μέλνη επελδπηέο ή αθφκε θαη θπβεξλήζεηο , κέζσ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ελδηάκεζσλ νξγαληζκψλ  ζηνπο 

δαλεηζηέο, δειαδή ηηο ειιεηκκαηηθέο  νηθνλνκηθέο κνλάδεο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη 

εμίζνπ λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο, θιπ.  
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Ζ δηαδηθαζία απηή αλάκεζα ζηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο δαλεηδφκελνπο γίλεηαη κε 

άκεζε δηαπξαγκάηεπζε , κε ηελ πιενλαζκαηηθή νηθνλνκηθή κνλάδα λα δεηά σο 

αληάιιαγκα απαηηήζεηο ζε κνξθή ηφθσλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε, ε δηνρέηεπζε ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο απφ ηνπο δαλεηζηέο ζηνπο δαλεηδφκελνπο  γίλεηαη κέζσ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ  νη νπνίνη είλαη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

φπσο  ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θιπ.   

Ο ξφινο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο 

θαζψο δηεπθνιχλνπλ θαη επηηαρχλνπλ ηε ξνή ρξήκαηνο θαζψο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν αιιά θαη απμάλνπλ ηελ απφδνζε νδεγψληαο ζε 

θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ. ε κηα αγνξά ρσξίο αηέιεηεο 

πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο δελ ππάξρεη αλάγθε χπαξμεο  

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη νη ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζηηο 

πιενλαζκαηηθέο θαη ηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ απηφκαηα 

ρσξίο λα απαηηνχλ ηελ χπαξμε θάπνηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ θνξέα (Romer P., 1990).  

Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο έρνπλ κηα ηδηνκνξθία ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο 

αγνξέο: Σα αγαζά (ρξήκαηα) πνπ παξαδίδνληαη ζήκεξα αληαιιάζζνληαη κε 

ππνζρέζεηο γηα παξάδνζε αγαζψλ (ρξεκάησλ πιένλ ηφθσλ) ζε θάπνηα κειινληηθή 

ζηηγκή. Έηζη, νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο έρνπλ 

θξίζηκε ζεκαζία, επεηδή έλαο ζπλαιιαζζφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ην 

απνηέιεζκα ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ζχλαςε κέρξη ηε ιήμε ηεο 

ζπκθσλίαο (Mishkin F., 2015).  Δπηπιένλ ε απφθηεζε πιεξνθφξεζεο έρεη θφζηνο. Σν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, δειαδή νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη νη ζεζκνί, 

πθίζηαληαη επεηδή αθξηβψο ππάξρνπλ νη δηάθνξεο αηέιεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο. Οη αηέιεηεο απηέο ζπλίζηαληαη ζηελ χπαξμε θφζηνπο πιεξνθφξεζεο θαη 

θφζηνπο ζπλαιιαγψλ. Έηζη, ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

αιιά θαη ην θφζηνο γηα ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (Mishkin F.,  2013). Σα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ζπζηήκαηα επηηεινχλ κηα βαζηθή  ιεηηνπξγία: λα βειηηψλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, κέζα ζην αβέβαην πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρεί.  Ζ 

βαζηθή απηή ιεηηνπξγία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πέληε θχξηεο θαηεγνξίεο.   
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Έηζη, έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα επηηειεί πέληε ιεηηνπξγίεο:  

  λα πξνσζεί ηε δηάρπζε, ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, 

  λα αξηζηνπνηεί ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, 

   λα παξαθνινπζεί ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηψλ θαη λα ειέγρεη ηηο επηρεηξήζεηο,  

  λα πξνσζεί ηηο απνηακηεχζεηο  

 θαη  λα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

 

1.2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ  

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 

α) Αιιειεμάξηεζε  

Σα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα κεηαμχ ηνπο έρνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, ην 

νπνίν είλαη φηη αιιεινεμαξηψληαη κεηαμχ ηνπο, ιφγσ ηνπ φηη ηα νηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα είλαη αλνηρηά θαη ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ 

ην έλα νηθνλνκηθά ζχζηεκα επεξεάδεη άκεζα ην άιιν. Ζ αιιειεμάξηεζε απηή κπνξεί 

λα είλαη νξηδφληηα αιιά θαη θάζεηε (Λψινο, ., 1999).  

Οξηδφληηα αιιειεμάξηεζε ζεκαίλεη αλάκεζα ζε δηάθνξα αλνηρηά ζπζηήκαηα 

ελψ θάζεηε αιιειεμάξηεζε δειαδή αλάκεζα ζηα κέξε πνπ απαξηίδνπλ έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.  

β) Σαπηφηεηα 

Όια ηα απηά ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαζψο 

θαη κηα ζεηξά ζεζκψλ θαη θαλφλσλ πνπ ην απαξηίδνπλ φπσο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη 

νη ππφινηπνη πηζησηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ σο ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

ζην πιαίζην κηαο νηθνλνκίαο. 

γ) ρεηηθνπνίεζε 

Ζ κνξθή θαη ν βαζκφο αλάπηπμεο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ραξαθηεξίδνπλ νπζηαζηηθά ηε ζηάζε ησλ επελδπηψλ, ην θφζηνο δαλεηζκνχ θαζψο, ηνλ 

ηξφπν απνηακίεπζεο θαζψο θαη ηνλ κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο. 

δ) ηαζεξφηεηα 

Ζ ζηαζεξφηεηα ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη 

ηηο επηινγέο πνπ ζα θάλνπλ νη επελδπηέο αιιά θαη νη δαλεηδφκελνη θαζψο ε χπαξμε 

εμσηεξηθψλ παξεκβάζεσλ δεκηνπξγεί ζηξεβιψζεηο ζηηο επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηνδνηηθέο επηινγέο. 
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ε) Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Με ηνλ φξν απνηειεζκαηηθφηεηα δελ αλαθεξφκαζηε κφλν ζηνλ φξν ηεο 

θεξδνθνξίαο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλέκνληαη νη πφξνη ζηελ θνηλσλία. Οη 

επελδχζεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα έρνπλ επίδξαζε ζε φιν ην θάζκα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη έρνπλ θνηλσληθφ φθεινο. 

ζη) Αλάπηπμε 

Πνιινί είλαη νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ηα 

θπζηθά ζπζηήκαηα έρεη ηελ έλλνηα ηεο εμέιημεο ελψ ζε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα  κηιάκε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε βαζκηαία εμέιημε ηνπο κε 

ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ηξερνπζψλ θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ 

δηακέζνπ ησλ επελδχζεσλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη νη δηάθνξεο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο  φπσο νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο , νη επηρεηξήζεηο, νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ,νη ηδηψηεο επελδπηέο, νη ζεζκηθνί επελδπηέο θιπ. 

(Blommestein, H., 1995) 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ: Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο αζθνχλ λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ κε ηε ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ή ησλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ κέζσλ πνιηηηθήο. Σα κέζα λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ θαη έρνπλ ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο ζηελ 

νηθνλνκία κέζσ ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ(Mishkin F., 2015).  

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ: Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληινχλ θεθάιαηα απφ ην 

επελδπηηθφ θνηλφ κε ηελ έθδνζε ή πψιεζε κεηνρψλ θαη δαλείδνληαη θεθάιαηα κε 

ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ξεπζηφηεηα ηνπο, αθφκε κπνξνχλ εάλ έρνπλ πιεφλαζκα 

λα κπνξνχλ λα ην δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ην δαλεηζηνχλ 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ έιιεηκκα(Mishkin F., 2015). 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ: Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί ζπκκεηέρνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρνληαο σο ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. Πνιινί ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί αλήθνπλ θαη ζηελ νκάδα ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη 
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ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί είλαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή νη εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο(Mishkin, Eakins , 2015). 

 

1.3. Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ 

Ο ζθνπφο ηνλ νπνίνλ εμππεξεηνχλ νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί είλαη 

νπζηαζηηθά ε εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ 

δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο. Δπίζεο θάλνπλ ηα 

πξνζθεξφκελα ή πιενλάδνληα θεθάιαηα λα θαίλνληαη ειθπζηηθά γηα ηηο δπν πιεπξέο 

δειαδή ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο δαλεηδφκελνπο. ε ηέηνηνπ είδνπο νξγαληζκνχο 

ζηξέθνληαη ζπλήζσο επελδπηέο νη νπνίνη ζέινπλ λα ιάβνπλ φζν ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξν θίλδπλν ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

κεηνρψλ, νκνιφγσλ θαζψο θαη θάηνρνη θεθαιαίσλ πνπ δηαζέηνπλ ειάρηζηε εκπεηξία 

θαη γλψζεηο γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο ρξήκαηνο 

θαη θεθαιαίνπ. Σαπηφρξνλα φζνη επηδεηνχλ θεθάιαηα (ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο)  

ζηξέθνληαη ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο  θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

κεηψλεηαη ν θίλδπλνο ηεο άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ θαζψο απινπνηείηαη θαη ε 

δηαδηθαζία (Levine, R., 2003). 

Ζ ιεηηνπξγία βέβαηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν 

ησλ επνπηηθψλ αξρψλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο γηα ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο 

ρξήζηεο ησλ θεθαιαίσλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ιφγσ ηνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

ηελ «παγθνζκηνπνίεζε» ησλ αγνξψλ  αιιά θαη ηελ εκθάληζε λέσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ απηφ έρεη νδεγήζεη ζην λα ππάξμνπλ θαη κεηαβνιέο 

ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα κηα απφ ηηο 

αιιαγέο ζε δηεζλή αιιά θαη επξσπατθφ επίπεδν πνπ έρνπλ γίλεη είλαη ε απειεπζέξσζε 

ηεο πξνζθνξάο πξντφλησλ θαη  ππεξεζηψλ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ε 

απειεπζέξσζε ηεο εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο. Γειαδή πιένλ νη ηξάπεδεο 

θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δελ έρνπλ κφλν κηα θχξηα δξαζηεξηφηεηα αιιά 

πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο  ηηο νπνίεο παιηφηεξα δελ είραλ ην δηθαίσκα λα αλαιάβνπλ. 
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1.3.1. ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΔ ΑΓΟΡΔ 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία  ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε χπαξμε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ αθνχ κέζσ απηψλ 

γίλεηαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλάδνλησλ θεθαιαίσλ ζηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο. Δηδηθά 

ζην ζχγρξνλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ε χπαξμε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ 

είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο γηαηί κέζα ζε απηέο ηηο αγνξέο ηηκνινγνχληαη κέζσ ηεο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα ηα νπνία ηειηθά  

δηακνξθψλνπλ θαη ηηο ηηκέο ζεκειησδψλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο φπσο ησλ επηηνθίσλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ αθφκε θαη ησλ ηζνηηκηψλ ησλ λνκηζκάησλ. Γηα λα 

γίλεη φκσο αληηθεηκεληθή  ηηκνιφγεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ απαηηείηαη 

νξγάλσζε αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο, δειαδή ε χπαξμε 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη θαηάιιειν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο, κεηαθνξάο θαη θχιαμεο θεθαιαίσλ. Όζν πην νξγαλσκέλε είλαη κηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη θαη απηφ νδεγεί ζε πην 

αθξηβή θαη αληηπξνζσπεπηηθή ηηκνιφγεζε θαη απηφ έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ 

θαηαλνκή ησλ απνηακηεχζεσλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο αιιά θαη ζηε ζηήξημε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. (Αγγειφπνπινο Π., 2008) 

 

1.3.2. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ  ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΔ 

ΣΡΑΠΔΕΔ 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ν νπνίνο κπνξεί 

επίζεο λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφο δηακεζνιαβεηήο είλαη νη 

ηξάπεδεο. Σξάπεδα νλνκάδεηαη κηα επηρείξεζε, ε νπνία αζρνιείηαη κε ρξεκαηηθέο θαη 

πηζησηηθέο ζπλαιιαγέο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο κπνξεί λα δέρεηαη θαηαζέζεηο, λα 

ρνξεγεί δάλεηα, λα θπιάζζεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη αμηφγξαθα, λα αλαιακβάλεη ηελ 

πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε.  

 Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο. ε απηφ εληάζζνληαη νξγαληζκνί πνπ θαηέρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ 

δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζε απνηακηεπηέο θαη πηζησηέο, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

ξεπζηφηεηα .  

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο κε 

ηελ ηφλσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ηελ ρξεκαηνδφηεζε δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο 

νηθνλνκίαο θαη θαηλνηφκσλ επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF
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ζπκβνιήο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε αμηφπηζηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν 

ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ζηεξίδεη ηηο 

αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ δχν είδε ηξαπεδψλ, ηελ 

θεληξηθή ηξάπεδα θαη ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Ζ Κεληξηθή ηξάπεδα απνηειεί ηνλ 

ζπληνληζηή ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ φζνλ αθνξά ηελ γεληθή πνιηηηθή ηνπο θαη έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο.  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη ηξάπεδεο είλαη  νη πην γλσζηνί 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δηακεζνιαβεηέο.  ηελ νπζία  έρνπλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ηνπο ηε ζπγθέληξσζε ρξήκαηνο κέζσ θαηαζέζεσλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε 

πηζησηηθφ ππφινηπν ή αιιηψο ηνπο δαλεηζηέο  ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε ρξεσζηηθφ 

ππφινηπν ή αιιηψο  ηνπο δαλεηδφκελνπο  κέζσ ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ ζηνπο  

δεχηεξνπο. 

 ηε δηαδηθαζία απηή φκσο ε ηξάπεδα  νθείιεη λα πιεξψζεη ηφθνπο ζηνπο 

θαηαζέηεο θαη λα ρξεψζεη ηφθνπο ζηνπο δαλεηδφκελνπο ζαθψο πςειφηεξνπο απφ ηνπο 

ηφθνπο εθείλνπο πνπ πιεξψλεη ζηνπο θαηαζέηεο έηζη ψζηε ε ηξάπεδα  λα απνθέξεη 

θέξδνο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη δειαδή ν ππξήλαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη απνηειείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη 

άιινπο εηδηθνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο.  

Οη εκπνξηθέο Σξάπεδεο είλαη ζηελ νπζία απηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηηο πιενλαζκαηηθέο θαη ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο, ελψ νη εηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί αζρνινχληαη κε ηε δηεμαγσγή 

πεξηνξηζκέλσλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ φπσο ηε ρξεκαηνδφηεζε καθξνπξφζεζκσλ 

επελδχζεσλ αιιά θαη ηε ζηεγαζηηθή θαη θηεκαηηθή πίζηε. Έλα απνδνηηθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα κε πγηή θεθαιαηαθή βάζε απνηειεί ηελ θαιχηεξε εγγχεζε γηα λα δηαηεξεζεί 

ζηαζεξφο ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπζκελψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ (Howells, Bain, 2007). Γηα απηφ ην ιφγν  απαξαίηεηε είλαη ε 

ζέζπηζε ελφο θαλνληζηηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη ελφο πιαηζίνπ ειέγρνπ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε παγθφζκην επίπεδν θαζψο γλσξίδνπκε φηη ε ηξαπεδηθή 

θξίζε ζε κία ρψξα κπνξεί ζε πνιχ ιίγν ρξφλν λα επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κηαο άιιεο ρψξαο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ θαη 

αλ βξίζθεηαη. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξήζεθε θαη ζηελ πξφζθαηε θξίζε πνπ 

μεθίλεζε ην 2007 ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηειηθά κεηαηξάπεθε ζε κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε. 
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ΗΓΗΩΣΔ ΔΠΔΝΓΤΣΔ: πλήζσο νη ηδηψηεο ζπκκεηέρνπλ ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο ,γηα λα κεηψζνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο(Howells, Bain, 2008).  

 

ΘΔΜΗΚΟΗ ΔΠΔΝΓΤΣΔ: Οη ζεζκηθνί επελδπηέο είλαη νξγαληζκνί φπνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε ζε πξντφληα ρξεκαηαγνξάο  αιιά θαη ζε πξντφληα θεθαιαηαγνξάο κε 

πςειφηεξν θίλδπλν φπσο ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα. ηελ νπζία 

δηαρεηξίδνληαη κεγάια πνζά ίδησλ ή μέλσλ θεθαιαίσλ. Ζ  δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

θεθαιαίσλ βέβαηα πξνυπνζέηεη θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλα κέιε  κε επηζηεκνληθή 

γλψζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ θηλδχλσλ θαζψο  θαη  ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην.  

Θεζκηθνί επελδπηέο κπνξεί λα είλαη Αλψλπκεο Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ, νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίσλ , Πηζησηηθά 

Ηδξχκαηα, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο θαη Αζθαιηζηηθά Σακεία(Howells, Bain, 2008). 

 

 

1.4. ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΗ ΘΔΜΟΗ 

 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ζεζκνχο πνπ βνεζνχλ ζην λα 

έξζνπλ ζε επαθή νη απνηακηεπηέο κε ηνπο επελδπηέο.  Δίλαη ν απαξαίηεηνο 

θαηαιχηεο γηα λα κεηαθεξζεί ην ρξήκα απφ ηελ απνηακίεπζε ζηελ επέλδπζε. 

Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί ζεζκνί αλήθνπλ ζηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο: 

 Σηο  ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο 

• Αγνξά νκνιφγσλ θαη αγνξά κεηνρψλ 

 Σνπο  ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δηακεζνιαβεηέο 

• Σξάπεδεο θαη Ακνηβαία Κεθάιαηα 

 

1.4.1 Ζ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

 

Έλα νκφινγν είλαη έλαο ππνζρεηηθφο ηίηινο νθεηιήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

νκνιφγνπ  είλαη : 

 Ζ πξνζεζκία (Term): είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο σο ηε ιήμε ηνπ (date of maturity). 
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 Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο (Credit Risk): είλαη ε πηζαλφηεηα λα αδπλαηεί ν 

δαλεηδφκελνο λα πιεξψζεη ηφθνπο ή κέξνο ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 Ζ θνξνινγηθή κεηαρείξηζε : είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θνξνινγηθνί λφκνη 

κεηαρεηξίδνληαη ηνλ ηφθν απφ νκφινγα. 

 

Έλα νκφινγν είλαη απιψο έλα δάλεην, ην νπνίν αληιείηαη απφ ηνλ εθδφηε ηνπ 

δαλείνπ φρη κέζσ ηεο ηξαπεδηθήο δηακεζνιάβεζεο αιιά κέζσ ησλ θεθαιαηαγνξψλ. Ο 

εθδφηεο είλαη ν νθεηιέηεο, ν θάηνρνο νκνιφγσλ ν δαλεηζηήο θαη ην θνππφλη (αλ 

ππάξρεη) είλαη ν ηφθνο (Mishkin, F., 2015). Σα νκφινγα επηηξέπνπλ ζηνλ εθδφηε λα 

ρξεκαηνδνηήζεη καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο κε εμσηεξηθά θεθάιαηα.   

Σα νκφινγα θαη νη κεηνρέο είλαη θαη ηα δχν ρξεφγξαθα, αιιά ε δηαθνξά είλαη 

φηη νη θάηνρνη κεηνρψλ είλαη ηδηνθηήηεο ελφο κέξνπο (ηκήκαηνο) ηεο εθδφηξηαο 

εηαηξείαο (έρνπλ εηαηξηθφ κεξίδην), ελψ νη θάηνρνη νκνιφγσλ είλαη ζηελ νπζία 

δαλεηζηέο ηνπ εθδφηε. Δπίζεο ηα νκφινγα έρνπλ ζπλήζσο έλαλ θαζνξηζκέλν ρξφλν ή 

σξηκφηεηα, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο ην νκφινγν εμαγνξάδεηαη ελψ νη κεηνρέο 

κπνξνχλ λα είλαη, θαηά θάπνην ηξφπν, αφξηζηνπ ρξφλνπ(Howells, Bain, 2007). Σέινο, 

ε πιεξσκή ηνπ αληίζηνηρνπ θνππνληνχ ελφο νκνιφγνπ πξνεγείηαη ηεο απφδνζεο 

κεξίζκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε εηαηξεία (γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ ζε πεξίπησζε 

πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο θαη επηπιένλ, ν θάηνρνο ηνπ νκνιφγνπ κπνξεί λα πξνζθχγεη 

ζηε δηθαηνζχλε ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηνπ απνδνζεί ην θνππφλη ηνπ, ελψ κε ην 

κέξηζκα κηαο κεηνρήο δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην). 

 

1.4.2. Ζ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΩΝ 

Ζ κεηνρή (Stock) αληηπξνζσπεχεη ηδηνθηεζία κέξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη 

επνκέλσο ελζσκαηψλεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηεί ε 

επηρείξεζε(Howells, Bain, 2007). Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε πψιεζε 

κεηνρψλ νλνκάδεηαη απηνρξεκαηνδφηεζε ή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηδίσλ θεθαιαίσλ.    

ε ζχγθξηζε κε ηελ πψιεζε νκνιφγσλ πνπ νλνκάδεηαη ρξεσζηηθή ρξεκαηνδφηεζε, νη 

κεηνρέο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν αιιά θαη ηα δπλεηηθά θέξδε.  Μεηνρή είλαη έλα απφ ηα 

ίζα κεξίδηα, ζηα νπνία δηαηξείηαη ην θεθάιαην κηαο αλψλπκεο εηαηξίαο. Ζ κεηνρή, σο 

αμηφγξαθν, ελζσκαηψλεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ κεηφρνπ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηελ αλψλπκε εηαηξία. Σα δηθαηψκαηα απηά, είλαη  αλάινγα ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ 

πνπ θαηέρεη ν κέηνρνο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
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Δλδεηθηηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηνρή κεηνρψλ είλαη ην 

πνζνζηφ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ν κέηνρνο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο εηαηξίαο, θαζψο 

θαη αληίζηνηρν πνζνζηφ απφ ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο, ζε πεξίπησζε πνπ απηή 

δηαιπζεί. Αληίζηνηρα έρεη θαη ηνλ αλαινγνχληα αξηζκφ ςήθσλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ, εθηφο εάλ θαηέρεη κεηνρέο άλεπ ςήθνπ . 

 Οη κεηνρέο κπνξεί λα δηαθξίλνληαη ζε θνηλέο, πξνλνκηνχρεο θαη επηθαξπίαο, 

νλνκαζηηθέο θαη αλψλπκεο, κεηά ςήθνπ ή ρσξίο ςήθν, ζε δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε 

Υξεκαηηζηήξην ή ζε κε δηαπξαγκαηεχζηκεο. 

 

 

 

1.4.3 ΑΜΟΗΒΑΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  

 

             Έλα ακνηβαίν θεθάιαην είλαη έλαο ζεζκφο πνπ πνπιάεη κεξίδηα ζην θνηλφ θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηα πνζά πνπ εηζπξάηηεη γηα λα αγνξάζεη έλα ραξηνθπιάθην απφ κεηνρέο 

θαη νκφινγα. Σα ακνηβαία θεθάιαηα επηηξέπνπλ ζε άηνκα κε πνιχ κηθξά δηαζέζηκα 

πνζά λα δηαζπείξνπλ ηνλ θίλδπλν.  

Δπίζεο παξέρνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε ζχλζεζε ραξηνθπιαθίνπ.   

Ζ αγνξά ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ είλαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά πνπ ζπληνλίδεη 

ηηο απνηακηεχζεηο θαη επελδχζεηο ηεο νηθνλνκίαο (Mishkin, F., 2015). 

Γαλεηαθά θεθάιαηα είλαη ην εηζφδεκα πνπ ηα άηνκα επηιέγνπλ λα 

απνηακηεχζνπλ. Ζ πξνζθνξά δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πξνέξρεηαη απφ εθείλνπο πνπ 

έρνπλ πιεφλαζκα εηζνδήκαηνο ην νπνίν ζέινπλ λα απνηακηεχζνπλ θαη λα ην 

δαλείζνπλ.  Ζ δήηεζε πξνέξρεηαη απφ λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα 

δαλεηζηνχλ γηα λα θάλνπλ επελδχζεηο.  
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1.5. ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ ΚΑΗ ΑΓΓΛΟΑΞΟΝΗΚΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ  

 

ην επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπλίζηαηαη ζε 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη ζε άκεζα δάλεηα  

Σν αγγινζαμνληθφ επελδχεη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη απνηειείηαη 

απφ πνιινχο επελδπηηθνχο βξαρίνλεο, φπσο ηα νκφινγα, ηα παξάγσγα, ηα cds θαη ηηο 

κνριεχζεηο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ην επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

αθνινπζεί ζπληεξεηηθέο θαηεπζχλζεηο κε κηθξέο απνδφζεηο, ζε αληίζεζε κε ην 

αγγινζαμνληθφ ην νπνίν είλαη ξηςνθίλδπλν αιιά πην δειεαζηηθφ δηφηη πξνζθέξεη 

πςειφηεξεο απνδφζεηο (Mishkin, et.al., 2013).  

Σν επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ θαηέρεη κεγαιχηεξα πνζνζηά πξαγκαηηθνχ 

ρξήκαηνο, ελψ ην αγγινζαμνληθφ θαηέρεη πην πνιχ πιαζκαηηθφ ρξήκα κέζσ ησλ 

κνριεχζεσλ γηα παξάδεηγκα (Mishkin, Eakins, 2015). πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη 

ην αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα λα παξάγεη κεγαιχηεξν νηθνλνκηθά πςειφηεξν θίλδπλν.  

ηελ ζεκεξηλή επνρή δνχκε ηελ θνξχθσζε ηεο δηακάρεο ησλ δχν ζπζηεκάησλ. 

Ο πφιεκνο ησλ αγνξψλ, κέζσ ησλ spreads σο κνριφ πίεζεο, θαηάθεξε λα νδεγήζεη 

ζηελ πηψζε ησλ θπβεξλήζεσλ ζε θξάηε-κέιε ηεο επξσπατθήο έλσζεο (φπσο Διιάδα, 

Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Ηξιαλδία, Ηζιαλδία). Απφ εθεί πνπ ην θξάηνο 

παξνπζίαδε κεγαιχηεξε επηξξνή ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ιφγσ ηεο 

επθνιφηεξεο παξέκβαζεο ηνπ, ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή 

πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο γεγνλφο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε 

ησλ αδπλακηψλ ησλ θξαηψλ ζην λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πηέζεηο ησλ αγνξψλ (Howells, 

Bain, 2007). 

Δάλ πάξνπκε γηα παξάδεηγκα έλα αληηπξνζσπεπηηθφ επξσπατθφ  

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα φπσο απηφ ηεο Γεξκαλίαο ζα δνχκε φηη απηφ ην ζχζηεκα 

βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο ηξάπεδεο θαη ππάξρνπλ ηζρπξνί δεζκνί ηξαπεδψλ θαη 

βηνκεραλίαο απηφ ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη είλαη πην εχθνιν λα εληνπίζεη ηηο απνδνηηθέο επελδχζεηο. 

ε αληίζεζε ε Μεγάιε Βξεηαλία ε νπνία αληηπξνζσπεχεη έλα αγγινζαμνληθφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα  βαζίδεηαη ζηελ αγνξά ρξενγξάθσλ φπσο ην 

ρξεκαηηζηήξην θαη ππάξρνπλ αζζελείο δεζκνί ηξαπεδψλ θαη βηνκεραλίαο. Απηφ βέβαηα 
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δελ θάλεη ην γεξκαληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαιχηεξν γηαηί ππάξρνπλ θαη 

άιινη πνιχπινθνη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν (Howells, Bain, 2007). 

 

1.6. Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

Σν ειιεληθφ Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80
 

βξηζθφηαλ θάησ απφ ηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν ηνπ θξάηνπο. Μέζσ ζεκαληηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηα κέζα ηνπ 1980 ν έιεγρνο απηφο άξρηζε λα 

ραιαξψλεη. Έηζη ηειηθά ππήξμε ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη 

θεθαιαίνπ. Πξηλ ην 1987 ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζηεξηδφηαλ εμ νινθιήξνπ 

απφ ηηο ηξάπεδεο θαη εηδηθά ηηο θξαηηθέο ελψ ε αγνξά κεηνρψλ θαη ε πξνζθνξά 

νκνιφγσλ πξνο ην επξχ θνηλφ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. Τπήξρε επίζεο κηα ζεηξά απφ 

ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο θαη ειέγρνπο φπσο πεξηνξηζκνχο ζηελ εμαγσγή ζπλαιιάγκαηνο,  

δηνηθεηηθφο θαζνξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ θαζψο θαη έληνλνο δηαθνξηζκφο 

ησλ επηηνθίσλ αλάινγα κε ηνλ παξαιήπηε θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ δαλείνπ. Απφ ην 

1982 ε επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ έιεγρν ηεο Ννκηζκαηηθήο επηηξνπήο πεξλάεη 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Απφ ην 1997 θαη κεηά ε θαηάζηαζε αιιάδεη ξηδηθά θαζψο 

γίλνληαη λέεο κεηαξξπζκίζεηο. Σα επηηφθηα δελ θαζνξίδνληαη πιένλ απφ ην θξάηνο 

αιιά απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε , δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε 

θεθαιαίσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο θαη νη ηξάπεδεο δελ ήηαλ πιένλ ππνρξεσκέλεο λα 

επελδχνπλ ζε ηίηινπο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ (Γθφξηζνο, 2011).  

Γεληθά κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηνπ αληαγσληζκνχ εθζπγρξνλίζηεθε ε λνκνζεζία 

γηα ηηο ηξάπεδεο θαη δεκηνπξγήζεθαλ λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ φξηδε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ηελ αγνξά 

νκνιφγσλ εθζπγρξνλίζηεθε. Όιεο απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο έπαημαλ ζπνπδαίν ξφιν 

θαζψο ε θηιειεπζεξνπνίεζε απηή ηνπ ζπζηήκαηνο ην έθαλε θαη πην αληαγσληζηηθφ 

αλαπηχζζνληαο ζπλνιηθά θαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα 

ζην ζχλνιν ηνπ.  (Υξπζάθεο Ηνξδαλφγινπ 2008) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:
 
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

2.1. ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ- ΚΡΗΖ  

 

Ζ κεγάιε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2007-08 είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ φηη ν ηξαπεδηθφο δείθηεο ζην ρξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ έραζε πεξίπνπ 70% (Γθφξηζνο, 2013). Σν ίδην ηζρχεη θη ζηε δηεζλή ζθελή. 

Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο έθαλε πνιιέο ηξάπεδεο εμαηξεηηθά επηθπιαθηηθέο. 

Αθφκα θαη κεηά ηηο «ελέζεηο ξεπζηφηεηαο» απφ ηηο θπβεξλήζεηο αιιά θαη ηελ κεγάιε 

κείσζε ησλ επηηνθίσλ πνιιέο ηξάπεδεο δελ κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζ‟ απηή ηε 

κεγάιε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. ηελ ακεξηθάληθε αγνξά νη θνινζζνί ζηεγαζηηθήο 

πίζηεο Freddie Mac θαη Fannie Mae , θαηέξξεπζαλ ζε ρξφλν ξεθφξ κε απνηέιεζκα λα 

αλαθνηλσζεί ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 ε θξαηηθνπνίεζε ηνπο έλαληη 200 δηο δνιαξίσλ. 

Ο επελδπηηθφο νίθνο Bear Stearns πσιείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θνινζζφ J.P Morgan 

έλαληη 133,20 δνιαξίσλ αλά κεηνρή, αξθεηά πςειή ηηκή. Ζ American International 

Group εληζρχζεθε κε κία «έλεζε ξεπζηφηεηαο» χςνπο 37,8 δηο δνιαξίσλ απφ ηελ 

Federal Reserve. Ζ ακεξηθάληθε ηξάπεδα Wachouin εμαγνξάζηεθε απφ ηελ 

Washington Mutual. Δπίζεο κεγάιε ακεξηθάληθε ηξάπεδα ππέβαιε ηελ πηψρεπζε ηεο 

θαη εμαγνξάζηεθε απφ ηελ J.P Morgan. ηελ Ηαπσλία ε αζθαιηζηηθή εηαηξία Yamato 

Life Insuranse δήισζε πηψρεπζε έρνληαο ρξέε πνπ μεπεξλνχζα ην ελεξγεηηθφ ηεο 

θαηά 116 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Βέβαηα ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα απφ ηελ θξίζε 

απηή ην έρεη ε Ηζιαλδία θη ν ιφγνο είλαη φηη ε νηθνλνκία ηεο ζηεξίδεηαη ζην ηξαπεδηθφ 

ηεο ζχζηεκα. Σα ρξέε ηεο Ηζιαλδίαο είλαη 12 θνξέο ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ήδε 

ηξεηο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο έρνπλ πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο ρψξαο ε Kaupthing Bank, 

Glitnir Bank θαη ε Landsbanki Islands βπζίδνληαο ζην ράνο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο . Μάιηζηα ε Ηζιαλδία γηα λα αληηκεησπίζεη ηα ρξέε πνπ ηεο άθεζε απηή ε 

θξίζε ζθέθηεηαη λα δαλεηζηεί απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. ηελ Δπξψπε θαη 

πνην ζπγθεθξηκέλα νη θπβεξλήζεηο ηνπ Βειγίνπ ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 

απνθάζηζαλ λα ζψζνπλ ηνλ κεγαιχηεξν ρνξεγφ δαλείσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

παγθνζκίσο ηελ DEXIA , εληζρχνληαο ηελ κε 6,4 δηο δνιάξηα. Αθνινχζεζαλ θη άιιεο 
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ρψξεο πνπ ελίζρπζαλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηνπο ηδξχκαηα φπσο ε Ννξβεγία εληζρχεη 

κε 55,4 δηο δνιάξηα ηηο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο ελψ ε Ρσζία εληζρχεη ηηο δηθέο ηεο 

ηξάπεδεο κε 130 δηο δνιάξηα. Ζ Ηζπαλία , ε Διιάδα , ε Ηηαιία εγγπψληαη ηηο 

θαηαζέζεηο έσο 100.000 επξψ θη αθεηέξνπ λα εληζρχζνπλ ην ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ 

50 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ αληίζηνηρα. Ζ γεξκαληθή θπβέξλεζε καδί κε κηα 

θνηλνπξαμία ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ ζπκθψλεζαλ λα παξαρσξήζνπλ 35 δηο επξψ πξνο 

ηελ Hypo Real Estate Holding, ε νπνία απνηειεί ηελ δεχηεξε κεγαιχηεξε ηξάπεδα 

ζηελ Γεξκαλία , ψζηε λα απνθεπρζεί ηπρφλ θαηάξξεπζή ηεο . Σν Διιεληθφ θξάηνο 

ελίζρπζε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε 28 δηο επξψ. 

 

2.2 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεµα απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ ρξεµαηννηθνλνµηθνχ 

ζπζηήµαηνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ρξεµαηννηθνλνµηθέο αγνξέο, ηα 

ρξεµαηννηθνλνµηθά πξντφληα θαη ηνπο ρξεµαηννηθνλνµηθνχο νξγαληζµνχο. Ζ 

πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεµαηννηθνλνµηθνχ ζπζηήµαηνο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο 

µεηαθνξάο θεθαιαίσλ απφ ηηο πιενλαζµαηηθέο µνλάδεο ζηηο ειιεηµµαηηθέο µνλάδεο 

ηεο νηθνλνµίαο. Ωο ρξεµαηννηθνλνµηθή αγνξά νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ επελδπηψλ πνπ 

αληαγσλίδνληαη µεηαμχ ηνπο πξνθεηµέλνπ λα αγνξάζνπλ ηα ρξεφγξαθα πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ειιεηµµαηηθέο επηρεηξήζεηο.  

Ωο ρξεµαηννηθνλνµηθά πξντφληα νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηα νπνία 

δηαπξαγµαηεχνληαη ζηηο ρξεµαηννηθνλνµηθέο αγνξέο θαη, ζπλήζσο, εθδίδνληαη απφ ηα 

ρξεµαηννηθνλνµηθά ηδξχµαηα. Παξαδείγµαηα ηέηνησλ πξντφλησλ είλαη ηα Έληνθα 

Γξαµµάηηα ∆εµνζίνπ, ηα Πηζηνπνηεηηθά Καηαζέζεσλ, νη πµθσλίεο Δπαλαγνξάο, ηα 

Δµπνξηθά θαη ηα Κξαηηθά Οµφινγα, νη Οµνινγίεο, νη Μεηνρέο, θ.α. Ωο 

ρξεµαηννηθνλνµηθφο νξγαληζµφο νξίδεηαη έλα ηδησηηθφ ή δεµφζην ίδξπµα ην νπνίν 

ελεξγεί σο έλα θαλάιη µεηαθνξάο θεθαιαίσλ µεηαμχ θαηαζεηψλ θαη δαλεηδφµελσλ. 

Ωο ηξάπεδα νξίδεηαη ε ζπγθέληξσζε επελδπηψλ, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη γηα 

ηελ ίδξπζε ελφο νξγαληζµνχ, ν νπνίνο παξέρεη ππεξεζίεο θαηάζεζεο θαη 

ρξεµαηνδφηεζεο θαη ζπληνλίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο µε ζεβαζµφ ζην δαλεηδφµελν. Σν 

ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ απαξηίδνπλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεµα.  
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2.3 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  

Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεµαζία ησλ ηξαπεδψλ ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνµίαο 

γεληθά θαη ηνπ ρξεµαηννηθνλνµηθνχ ζπζηήµαηνο εηδηθά, πξέπεη λα αλαθεξζνχµε ζηελ 

αζχµµεηξε πιεξνθφξεζε θαη ζπγθεθξηµέλα ζηα πξνβιήµαηα πνπ απηή δεµηνπξγεί 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεµα. Σα πξνβιήµαηα απηά είλαη δχν: ε δπζκελήο επηινγή 

(Adverse Selection) θαη ν εζηθφο θίλδπλνο (Moral Hazard).  

Γπζκελήο επηινγή είλαη έλα πξφβιεµα αζχµµεηξεο πιεξνθφξεζεο ην νπνίν 

ζεµεηψλεηαη πξηλ ηε δηεμαγσγή µίαο ζπλαιιαγήο θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη µε 

αμηφρξεεο µνλάδεο είλαη εθείλεο νη νπνίεο ζα ελεξγήζνπλ απνηειεζµαηηθφηεξα 

πξνθεηµέλνπ λα ρξεµαηνδνηεζνχλ µε έλα δάλεην (Mishkin, 1996). ηελ εµθάληζε ηνπ 

ζπγθεθξηµέλνπ πξνβιήµαηνο ζηηο αγνξέο αλαθέξνληαη θαη νη Myers θα Majluf (1984) 

θαη Greenwald et al. (1984).  

Αληίζεηα, ην πξφβιεµα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ παξαηεξείηαη θαηφπηλ ηεο 

δηεμαγσγήο µίαο ζπλαιιαγήο θαη πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ν δαλεηζηήο είλαη 

ππνθείµελνο ζηνλ θίλδπλν ησλ πξάμεσλ ζηηο νπνίεο ν δαλεηδφµελνο µπνξεί λα 

πξνρσξήζεη θαη ηηο νπνίεο ν δαλεηζηήο δελ εγθξίλεη. Σέηνηεο πξάμεηο είλαη ζπλήζσο 

επελδχζεηο πςεινχ ξίζθνπ πνπ αλαιαµβάλεη ν δαλεηδφµελνο.  

Μία ιχζε ζηελ χπαξμε ηνπ πξνβιήµαηνο ηεο δπζκλελήο επηινγήο ζα ήηαλ ε 

ηδησηηθή πψιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δαλεηδφµελεο µνλάδεο. Σα πιενλεθηήµαηα, 

φµσο, απηήο ηεο θίλεζεο ζα αληηζηαζµίδνληαλ απφ ην θαηλφµελν free rider. Σν 

θαηλφµελν free rider αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ µνλάδεο πνπ δελ 

θαηέβαιιαλ αληίηηµν γηα πιεξνθνξίεο λα εθµαηεχνπλ πιεξνθνξίεο απφ µνλάδεο πνπ 

θαηέβαιιαλ αληίηηµν θαη λα ηηο εθµεηαιιεχνληαη.  

Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε αιιειεπίδξαζε µεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

(δπζκελήο επηινγή, εζηθφο θίλδπλνο θαη θαηλφµελν free rider), θαη µέζσ απηήο θαη ε 

ζεµαζία ηεο χπαξμεο ησλ ηξαπεδψλ, πξνρσξνχµε ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε.  

Έζησ φηη ζε µία αγνξά µεηνρψλ, θάπνηεο µνλάδεο απέθηεζαλ πιεξνθνξίεο πνπ 

ηνπο επηηξέπνπλ λα εληνπίζνπλ θαη λα αγνξάζνπλ ππνηηµεµέλεο µεηνρέο. Σαπηφρξνλα 

µε απηέο ππάξρνπλ θαη άιιεο µνλάδεο, νη νπνίεο πξνρσξνχλ ζηηο ίδηεο πξάμεηο. Δάλ νη 

δεχηεξεο µνλάδεο είλαη αξθεηέο, ηφηε ε απμεµέλε δήηεζε γηα ηηο µεηνρέο απηέο ζα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ηηµήο ηνπο. Ωο απνηέιεζµα, φζεο µνλάδεο πιήξσζαλ γηα ηε 

γλψζε, δε ζα θαξπσζνχλ ηηο ζπλνιηθέο σθέιεηεο ηεο ππνηηµεµέλεο µεηνρήο. Ζ 

µεησµέλε απηήλ ηθαλφηεηα ησλ µνλάδσλ γηα απνθφµηζε σθειεηψλ απφ ηελ αγνξά 
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πιεξνθνξηψλ ζα νδεγήζεη ζηε µείσζε ηνπ αξηζµνχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη 

δηαζέζηµεο πξνο αγνξαπσιεζία ζηελ αγνξά.  

Δπηπιένλ, ην θαηλφµελν free rider απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα εµθαληζηνχλ ηα 

πξνβιήµαηα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δαλεηδφµελσλ µνλάδσλ θαη 

ε επηβνιή θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ είλαη δχν δηαδηθαζίεο απαξαίηεηεο γηα 

ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπµθεξφλησλ ησλ δαλεηζηψλ. Ωζηφζν, ε εθαξµνγή ηνπο δελ 

πξαγµαηνπνηείηαη, θαζφηη, πξψηνλ, είλαη ηδηαηηέξσο δαπαλεξέο θαη, δεχηεξνλ, ην 

θαηλφµελν ηνπ free rider αληηζηαζµίδεη ηα νθέιε ηνπο. Ζ απψιεηα ησλ νθειψλ ησλ 

δχν απηψλ δηαδηθαζηψλ πξνθχπηεη σο εμήο: Δθφζνλ ππάξρνπλ επελδπηέο νη νπνίνη 

γλσξίδνπλ πνηνη είλαη εθείλνη νη δαλεηζηέο πνπ επηβιέπνπλ θαη επηβάιινπλ ηνπο φξνπο 

ηνπο, µπνξνχλ λα ηνπο απνθχγνπλ θαη λα δαλεηζηνχλ απφ εθείλνπο πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν ειαζηηθνί. Μφιηο γίλεη απηφ αληηιεπηφ απφ ηνπο πξψηνπο, ηφηε 

ζηαµαηνχλ θαη απηνί ηηο δχν δηαδηθαζίεο.  

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε εμεγεί γηαηί, ζχµθσλα µε ην Mayer (1990), νη αγνξέο 

ρξενγξάθσλ δελ είλαη πνιχ ζεµαληηθή σο πεγή ρξεµαηνδφηεζεο γηα µε 

ρξεµαηννηθνλνµηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα αλαπηπζζφµελεο ρψξεο, θαζφηη µφλν φζν 

απμάλεη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ γηα µία επηρείξεζε, απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα 

απηή ε επηρείξεζε λα αληιήζεη θεθάιαηα απφ απηέο ηηο αγνξέο. Δπνµέλσο, νη 

επηρεηξήζεηο πνπ εθδίδνπλ ρξεφγξαθα είλαη ηειηθά νη επηρεηξήζεηο µε ην µεγαιχηεξν 

µέγεζνο θαη ηελ θαιχηεξε θήµε ζηελ αγνξά.  

Οη ηξάπεδεο, φµσο, παίδνπλ πνιχ ζεµαληηθφ ξφιν ζηα ρξεµαηννηθνλνµηθά 

ζπζηήµαηα παγθνζµίσο, θαζφηη έρνπλ ηέηνηα δνµή ψζηε λα µεηψλνπλ ζε µεγάιν 

βαζµφ ηα δχν πξναλαθεξφµελα πξνβιήµαηα. ∆ελ ππφθεηληαη ζην θαηλφµελν free rider 

θαη πξαγµαηνπνηνχλ θέξδε απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηνχλ, ζπλάπηνληαο µε ηηο 

θαιχηεξεο επηρεηξήζεηο δάλεηα πνπ δε δηαπξαγµαηεχνληαη δεπηεξνγελψο.  

Δπηπιένλ, νη ηξάπεδεο αλαιαµβάλνπλ ηελ επίβιεςε ησλ δαλεηδφµελσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη απνιαµβάλνπλ ηα νθέιε ηεο, µε απνηέιεζµα λα απνηξέπνληαη ηα 

πξνβιήµαηα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ. Σέινο, νη ηξάπεδεο απνιαµβάλνπλ θαη επηπιένλ 

πιενλεθηήµαηα ιχλνληαο ηα πξνβιήµαηα πνπ πξνθαιεί ε αζχµµεηξε πιεξνθφξεζε. 

Γηα παξάδεηγµα, ε ηθαλφηεηά ηνπο λα δεζµεχνληαη µε µία µαθξνπξφζεζµε πειαηεηαθή 

ζρέζε βξίζθεηαη ζε άµεζε ζρέζε µε ηα νθέιε πνπ ζα απνθνµίζνπλ απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ. Δπηπιένλ, ε παξαθνινχζεζε θαη ε επίβιεςε ησλ 

δαλεηνδνηνχµελσλ µνλάδσλ παξνπζηάδεη νηθνλνµίεο θιίµαθαο θαη άξα µπνξνχλ λα 
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µεηψζνπλ ζεµαληηθά ην θφζηνο ησλ δχν απηψλ δηεξγαζηψλ, ελψ είλαη 

απνηειεζµαηηθέο ζηελ απνηξνπή ησλ δαλεηνδνηνχµελσλ επηρεηξήζεσλ απφ πνιχ 

ξηςνθίλδπλεο ελέξγεηεο, θαζψο µπνξνχλ λα ζηαµαηήζνπλ ηε ρξεµαηνδφηεζή ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: H ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ  
 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ηδξχζεθε ην 1974 σο αληίδξαζε ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο ζηελ θξίζε πνπ πξνθιήζεθε ιφγσ ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ηεο γεξκαληθήο ηξάπεδαο Herstatt. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο είλαη έλαο θνξέαο 

παξαγσγήο πξνηχπσλ („Standard Setting Body‟ ή „SSB‟) ζηα πιαίζηα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Λεηηνπξγεί ππφ ηε 

δηνηθεηηθή αηγίδα ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ πνπ ηεο παξέρεη κφληκε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δελ είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο. 

Γελ έρεη ζπζηαζεί βάζεη δηεζλνχο ζχκβαζεο, νχηε έρεη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. 

Δδξεχεη ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο (Wellink, N., 2011).  

Μέιε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο είλαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη νη 

ηξαπεδηθέο επνπηηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ, ησλ νπνίσλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο δελ έρνπλ 

ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ άζθεζε πξνιεπηηθήο επνπηείαο ζηηο ηξάπεδεο. 

Σα θξάηε κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο είλαη: ε Αξγεληηλή, ε Απζηξαιία, ην 

Βέιγην, ε Βξαδηιία, ν Καλαδάο, ε Κίλα, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ην Υνλγθ Κνλγθ, ε 

Ηλδία, ε Ηλδνλεζία, ε Ηηαιία, ε Ηαπσλία, ε Ν. Κνξέα, ην Λνπμεκβνχξγν, ην Μεμηθφ, ε 

Οιιαλδία, ε Ρσζία, ε ανπδηθή Αξαβία, ε ηγθαπνχξε, ε Νφηηα Αθξηθή, ε Ηζπαλία, ε 

νπεδία, ε Διβεηία, ε Σνπξθία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο (Basel Committee on Banking Supervision, 2009a, ζει. 7-8.). 

Καζεζηψο παξαηεξεηή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ: ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα (εθεμήο «ΔΚΣ»), ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε Δπξσπατθή Αξρή 

Σξαπεδψλ, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ζηε ζπλέρεηα «ΓΝΣ») θαη ην Ηλζηηηνχην 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο.  

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 ε Δπηηξνπή δηαζέηεη Καηαζηαηηθφ, φληαο έλαο 

απφ ηνπο ειάρηζηνπο θνξείο ζην πιαίζην ηεο  αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη θαηαζηαηηθφ (Weber, 2012, ζει. 1.). ην 

Καηαζηαηηθφ θαηαγξάθνληαη ν ζθνπφο, ηα θαζήθνληα, ε ζχλζεζε, ε εζσηεξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ε λνκηθή θχζε ησλ θαλφλσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο.    

Σν αξρηθφ θαζήθνλ ηεο Δπηηξνπήο δελ ήηαλ ε ελαξκφληζε ηεο δηεζλνχο 

ηξαπεδηθήο επνπηείαο, αιιά ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο. Ζ αλάγθε ζχγθιηζεο ησλ εζληθψλ θαλνληζηηθψλ 
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πιαηζίσλ αλέθπςε κεηά ηελ θξίζε ρξένπο ηνπ 1982. Σν βάξνο πνπ επσκίζηεθαλ ηα 

θξάηε απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο 

απφ ην ΓΝΣ ζηηο νηθνλνκίεο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ θξίζε ρξένπο, θαηέζηεζε 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ελαξκφληζεο ησλ θαλφλσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ 

δηεζλψλ ηξαπεδψλ. ήκεξα, ε Δπηηξνπή απνηειεί ην θπξίαξρν δηεζλέο φξγαλν γηα ηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ πξνιεπηηθήο επνπηείαο θαη ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ ηξαπεδψλ, ελψ είλαη θαη έλα forum ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο πάλσ ζε 

δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο Ο θαηαζηαηηθφο ζθνπφο 

ηεο Δπηηξνπήο ζπλίζηαηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο κέζσ 

ηεο ελδπλάκσζεο ηεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο θαη ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ 

ηξαπεδψλ παγθνζκίσο (Basel Committee on Banking Supervision, 2013a, παξ. 1.). 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο είλαη: 

1. ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αλαθνξηθά κε 

ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο κε 

ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ πθηζηάκελσλ ή κειινληηθψλ θηλδχλσλ γηα ην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα,  

2. ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο γηα ηελ παξνρή 

ηερλνγλσζίαο αλαθνξηθά κε ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ κε ζηφρν 

ηελ θνηλή θαηαλφεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο,   

3. ε θαζηέξσζε θαη πξνψζεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ, θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ θαη νξζψλ πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε θαη 

ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ,  

4. ε αληηκεηψπηζε ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ θελψλ πνπ ζέηνπλ 

ζε θίλδπλν ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα,  

5. ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο απφ ηα θξάηε-κέιε ησλ 

πξνηχπσλ πνπ εθδίδεη ε Δπηηξνπή κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε έγθαηξεο, 

ζπλεπνχο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγή ηνπο, θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ζηε 

δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ αληαγσληζηηθήο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δηεζλψλ 

ηξαπεδψλ,  

6. ε δηαβνχιεπζε κε άιιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ηξαπεδηθέο 

επνπηηθέο αξρέο πνπ δελ είλαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα 

επσθειεζεί απφ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πνιηηηθήο 

θαη λα πξνσζήζεη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη 
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νξζψλ πξαθηηθψλ πνπ εθδίδεη θαη ζηα θξάηε πνπ δελ κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζή 

ηεο, θαη  

7. ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο δηεζλή θνξείο, 

ηδηαίηεξα φζα εκπιέθνληαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο.  

Φνξέαο δηνίθεζεο θαη επνπηηθφ φξγαλν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο είλαη ε 

«Οκάδα Γηνηθεηψλ θαη Δπηθεθαιήο Δπνπηείαο» („Group of Governors and Heads of 

Supervision‟ ή „GHOS‟). Όζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή δηαθπβέξλεζε, ηα φξγαλα ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο είλαη:   

• ε Δπηηξνπή („Committee‟), ε νπνία ζπλεδξηάδεη ζε εηήζηα βάζε 

ηέζζεξηο (4) θνξέο, νη απνθάζεηο ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη κε ζπλαίλεζε 

(„consensus‟),   

• νκάδεο („groups‟), νκάδεο εξγαζίαο („working groups‟) θαη 

νκάδεο δξάζεο („task forces‟). Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξηο (4) 

νκάδεο δξάζεο: ε «Οκάδα Δθαξκνγήο Πξνηχπσλ» („Standards 

Implementation Group‟), ε «Οκάδα Αλάπηπμεο Πνιηηηθήο» („Policy 

Development Group‟), ε «Οκάδα δξάζεο γηα ηε ινγηζηηθή»  

(„Accounting Task Force‟) θαη ε «πκβνπιεπηηθή Οκάδα ηεο Βαζηιείαο» 

(„Basel Consultative Group‟),  

• ν Πξφεδξνο („Chairman‟). Γηνξίδεηαη απφ ηελ «Οκάδα 

Γηνηθεηψλ θαη Δπηθεθαιήο Δπνπηείαο» γηα ηξία ρξφληα θαη ε ζεηεία ηνπ 

αλαλεψλεηαη άπαμ, θαη   

• ε Γεληθή Γξακκαηεία („Secretariat‟). 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο κεηέρεη, απφ θνηλνχ κε ηε Γηεζλή Οξγάλσζε 

Δπηηξνπψλ Κεθαιαηαγνξάο (εθεμήο „International Organisation of Securities 

Commissions‟ ή „IOSCO‟) θαη ηε Γηεζλή Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ 

(ζηε ζπλέρεηα „International Association of Insurance Supervisors‟ ή „IAIS‟), ζηε 

ζχλζεζε ηνπ «Κνηλνχ Forum γηα ηνπο  

Οκίινπο Δηεξνγελψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» (εθεμήο „Joint 

Forum‟), ην νπνίν ζπζηάζεθε ην 1996 θαη ην έξγν ηνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηακφξθσζε 

δηεζλψλ πξνηχπσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή επνπηεία ησλ Οκίισλ 

Δηεξνγελψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.   
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 Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο είλαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (εθεμήο „Financial Stability Board‟ ή „FSB‟). Σέινο, νη Πξφεδξνη θαη νη 

γεληθνί γξακκαηείο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, ηεο IOSCO, ηεο IAIS  θαη ηνπ Joint 

Forum ζπκκεηέρνπλ ζηελ «Οκάδα πληνληζκνχ» („Coordination Group‟) πνπ 

ζπλεδξηάδεη ζε εηήζηα βάζε δχν (2) θνξέο θαη αληαιιάζνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηέο ηνπο θαη ηα δεηήκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

επνπηηθά πξφηππα.  

  

3.1. Ζ «ΒΑΗΛΔΗΑ Η»  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ θξίζε ρξένπο 

ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο πνπ πξνθάιεζε δεκίεο κεγάιεο θιίκαθαο ζηηο 

δηεζλείο ηξάπεδεο, ηδίσο ζηηο ακεξηθαληθέο, ππήξμε κία πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ησλ 

θαλφλσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ ζε δηεζλέο επίπεδν (Financial Services 

Authority, 2009, ζει. 64.). Ζ Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γπηηθή Γεξκαλία 

πξνρψξεζαλ απφ ην 1979, ην 1980 θαη ην 1985 αληίζηνηρα ζηελ θαζηέξσζε ελφο 

πιαηζίνπ ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ βάζεη ησλ ζηαζκηζκέλσλ έλαληη 

θηλδχλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ („Risk-Weighted Assets‟ ή „RWA‟) (Bardos, 

1988, ζει. 27-28.). Σν 1985 νη ΖΠΑ άξρηζαλ λα εμεηάδνπλ ηελ πηνζέηεζε αληίζηνηρεο 

ξχζκηζεο. Παξάιιεια, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνρσξνχζε ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Έηζη, κε δεδνκέλν φηη ε Νέα Τφξθε θαη ην Λνλδίλν 

ήηαλ ηα δχν κεγαιχηεξα ηξαπεδηθά θέληξα ηνπ θφζκνπ απνθαζίζηεθε ε ζχλαςε 

δηκεξνχο ζπκθσλίαο αλαθνξηθά κε ηελ θαζηέξσζε θνηλψλ πξνηχπσλ γηα ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1987 ε Οκνζπνλδηαθή 

Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ („Federal Reserve System‟) θαη ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο („Bank of 

England‟) θαηέιεμαλ ζε κία δηκεξή ζπκθσλία, γλσζηή σο “US/U.K. Accord”. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία πξνέβιεπε ηελ πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ νξηζκνχ ησλ 

επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία απνηεινχληαλ απφ ηηο θνηλέο κεηνρέο, ηα 

δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νκνινγηαθνχο ηίηινπο κε 

θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο. Δπίζεο, πξνβιεπφηαλ ε πηνζέηεζε ελφο πιαηζίνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ βάζεη ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

έλαληη θηλδχλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ. ηε 

πκθσλία δελ νξηδφηαλ ειάρηζηνο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (Kapstein 1991, 

ζει. 19). 
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Ζ δηκεξήο ζπκθσλία απνηέιεζε ηνλ θαηαιχηε πνπ επηηάρπλε ηηο εμειίμεηο, 

σζψληαο ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο λα εμεηάζεη, απφ ηελ άλνημε ηνπ 1987, ηε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο πκθσλίαο ΖΠΑ-Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ζηα ππφινηπα 

κέιε ηεο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1987 ε Δπηηξνπή έζεζε ζε δηαβνχιεπζε ηελ πξψηε 

έθζεζε γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ θαλφλσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ δηεζλψλ 

ηξαπεδψλ θαη ην 1988 πηνζέηεζε ηελ έθζεζε, κε ηίηιν «ύκθωλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα» („Basel Capital Accord’, ζηε ζπλέρεηα «Βαζηιεία Η») πνπ 

απνηέιεζε ην πξψην δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ 

ηξαπεδψλ.   

Με ην πηνζεηεζέλ θαλνληζηηθφ πιαίζην θαζνξίζηεθε ην ειάρηζην επίπεδν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ πνπ φθεηιαλ λα έρνπλ νη δηεζλείο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αλαιακβαλφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν („credit risk‟) (Γθφξηζνο Υξ., 2011, ζει. 76)
 
θαη 

ηνλ έκκεζν θίλδπλν ρψξαο („country transfer risk‟). Ζ «Βαζηιεία Η»  εηζήγαγε ηε 

ζηάζκηζε θηλδχλνπ („risk weighting‟) γηα ηα εληφο θαη ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία 

σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ. Βάζεη 

ηεο «Βαζηιείαο Η», ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ έπξεπε λα 

αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην 8% ησλ ζηαζκηζκέλσλ έλαληη θηλδχλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Σν φξην ηνπ 8% δελ πξνέθπςε απφ θάπνηα ιεπηνκεξή πνζνηηθή αλάιπζε, 

αιιά βαζίζηεθε ζε θξίζεηο γηα ην επίπεδν ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζεσξείην θαηάιιειν 

θαη βάζεη ησλ θεθαιαίσλ πνπ είραλ ηφηε νη ηξάπεδεο πνπ ζεσξνχληαλ θαιά 

θεθαιαηνπνηεκέλεο (Financial Services Authority, 2009,  ζει. 64). 

Ζ πηνζέηεζε ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο θηλδχλνπ είρε σο ζηφρν λα ζπλδέζεη 

ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ φθεηιαλ νη ηξάπεδεο λα εθπιεξψλνπλ κε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αλαιάκβαλαλ, σζψληαο ηεο λα επελδχνπλ ζε ρακεινχ θηλδχλνπ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Tν θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζηε δηαζθάιηζε 

ζπλζεθψλ αληαγσληζηηθήο ηζφηεηαο κέζσ ηεο ελαξκφληζεο ησλ θαλφλσλ γηα ηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ φθεηιαλ λα εθπιεξψλνπλ νη δηεζλείο ηξάπεδεο (Weber 

2009, ζει. 1.). 

Οη θαλφλεο πνπ θαζηεξψλνληαη κέζσ ησλ εθζέζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο αθνξνχλ ηηο δηεζλείο ηξάπεδεο. Παξφιν πνπ ζε θακία απφ ηηο εθζέζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο δελ δηαηππψλεηαη ζαθήο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο δηεζλνχο 

ηξάπεδαο, εληνχηνηο, ζε κία έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία 
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πινπνίεζεο ηεο «Βαζηιείαο ΗΗΗ» απφ ηελ Ηαπσλία αλαθέξεηαη φηη «ζχκθσλα κε ην 

πλεχκα ηεο πκθσλίαο, ζηηο δηεζλείο ηξάπεδεο ζπγθαηαιέγνληαη φρη κφλν φζεο 

ιεηηνπξγνχλ ζε άιια θξάηε κέζσ εκπνξηθήο παξνπζίαο, δειαδή κέζσ 

ππνθαηαζηήκαηνο ή ζπγαηξηθήο ηξαπεδηθήο επηρείξεζεο, αιιά θαη νη εγρψξηεο 

ηξάπεδεο („domestic banks‟) πνπ αληαγσλίδνληαη ηηο μέλεο ηξάπεδεο ζηηο μέλεο αγνξέο, 

κέζσ ηεο παξνρήο ρξεκαηνδφηεζεο ζε παγθφζκην επίπεδν, φπσο κέζσ ηνπ 

δηαζπλνξηαθνχ δαλεηζκνχ» (Basel Committee on Banking Supervision, 2012h, ζει. 

16). 

Tα πεξηζζφηεξα θξάηε, κε ηελ ελζσκάησζε ησλ θαλφλσλ ηεο Δπηηξνπήο ζην 

εζληθφ ηνπο δίθαην, επηδηψθνπλ ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηφζν ησλ δηεζλψλ φζν θαη 

ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην έδαθφο ηνπο. Έηζη, νη 

δηαηάμεηο ηνπ δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα 

εθαξκφδνληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε θαη ζε αηνκηθή βάζε θαη ζηηο δηεζλείο θαη ζηηο 

εγρψξηεο ηξάπεδεο.  

  

3.2. Ζ «ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ»  

Ζ «Βαζηιεία Η» επεξέαζε άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο ε 

θεθαιαηαθή ηνπο βάζε απμήζεθε ζεκαληηθά, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιιε ζηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επξσζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξ‟ φια απηά, πνιιέο ηξάπεδεο 

εθκεηαιιεχηεθαλ θελά ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αληηζηνηρία ησλ θεθαιαίσλ κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ 

ηνπνζεηήζεσλ ή λα κελ ππάξρνπλ θαζφινπ θεθάιαηα γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

π.ρ. ηηηινπνηήζεηο. Ζ «Βαζηιεία Η» απνηέιεζε αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο, γηαηί δελ 

θάιππηε επαξθψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζελην νη ηξάπεδεο ζηα 

πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Πέξαλ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ 

αγνξάο, δελ ππήξρε πξφβιεςε γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Δπίζεο, έλα αθφκε 

κεηνλέθηεκα ήηαλ ε πεξηνξηζκέλε «επαηζζεζία» ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθά αλαιακβαλφκελν θίλδπλν.   

Απηέο νη αλεπάξθεηεο ηεο «Βαζηιείαο Η» νδήγεζαλ ηελ Δπηηξνπή, ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 1999, λα ζέζεη ζε δηαβνχιεπζε έλα θείκελν κε ηίηιν “A New Capital Adequacy 

Framework”. ηε ζπλέρεηα ην 2001 θαη ην 2003 ε Δπηηξνπή έζεζε ζε δηαβνχιεπζε 

δχν εθζέζεηο κε ηίηιν “The New Basel Capital Accord”. Σν 2004 πηνζεηήζεθε ε 

έθζεζε, κε ηίηιν “International Convergence of Capital Measurement and Capital 
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Standards: a Revised Framework”, (ζηε ζπλέρεηα «Βαζηιεία ΗΗ»). Οη δηαηάμεηο ηεο 

«Βαζηιείαο ΗΗ» δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο - ή θαηά ηε θξαζενινγία ηεο 

Δπηηξνπήο, ππιψλεο (Γθφξηζνο Υξ., 2006, ζει. 279): 

• 1
ορ

 Πςλώναρ: ξηδηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ελίζρπζεο ηεο «επαηζζεζίαο» σο πξνο ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν – κε ηελ 

πξνζζήθε απαηηήζεσλ γηα θάιπςε έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

(Γθφξηζνο Υξ., 2011, ζει. 83), 

• 2
ορ

 Πςλώναρ: θαζηέξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επνπηηθήο εμέηαζεο 

ησλ ηξαπεδψλ, κέζσ ηεο νπνίαο θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμαηνκηθεπκέλε 

ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

νπνίσλ ελέρνπλ κεγαιχηεξν ζπζηεκηθφ θίλδπλν, θαη  

• 3
ορ

 Πςλώναρ: ελδπλάκσζε ηεο πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ε 

αγνξά ζηηο ηξάπεδεο κέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ δεκνζηνπνίεζεο 

ζηνηρείσλ πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ραξαθηήξα.  

Αξρηθά, ε «Βαζηιεία ΗΗ» πξνβιεπφηαλ λα ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηα ηέιε ηνπ 2006, 

αιιά ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, δελ είρε 

εθαξκνζηεί πιήξσο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο, φηαλ μέζπαζε ε θξίζε, ην 

θαινθαίξη ηνπ 2007. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε νη δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο ΗΗ» 

εθαξκφζηεθαλ ην 2008 (Weber A., 2009, ζει. 2). 

  

3.2.1 ΟΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ  

Σν δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα πνπ εηζήρζε κε 

ην «ύκθωλν γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα ηωλ ηξαπεδώλ ηνπ 1988» θαη 

εκπινπηίζηεθε ην 1996 κε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε έλαληη 

ησλ θηλδχλσλ αγνξάο θαη ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 1998 γηα ηνπο θαηλνηφκνπο ηίηινπο, 

νπζηαζηηθά παξέκεηλε αλαιινίσην κε ηε «Βαζηιεία ΗΗ» (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2006, παξ. 40). Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα 

επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ήηαλ ιίγεο θαη φρη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. πγθεθξηκέλα, 

πξνβιεπφηαλ φηη::  

1. ηα θεθάιαηα γηα γεληθνχο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο ζα ζπλερίζνπλ 

λα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα κε αλψηαην φξην ην 
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1,25% ησλ ζηαζκηζκέλσλ έλαληη θηλδχλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, βάζεη 

ηεο ηππνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο („standardised approach‟),   

2. νη ηξάπεδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο („internal ratings-based approach‟ ή „IRB‟) δελ 

δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνβιέςεηο γηα γεληθνχο ηξαπεδηθνχο 

θηλδχλνπο ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα. Οη ηξάπεδεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ αλνηγκάησλ ζε ηηηινπνηήζεηο ή ηελ πξνζέγγηζε PD/LGD 

(„Probability of Default/Loss Given Default‟) γηα ηα αλνίγκαηα ζε κεηνρέο 

νθείινπλ πξψηα λα αθαηξνχλ ηα πνζά ησλ αλακελφκελσλ δεκηψλ („expected 

losses‟),   

3. ηα θέξδε απφ πσιήζεηο πνπ απνθνκίδνπλ νη ηξάπεδεο ζηα 

πιαίζηα ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ηηηινπνηήζεηο αθαηξνχληαη απφ ηα βαζηθά 

ίδηα θεθάιαηα,  

4. νη ηξάπεδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο γηα άιιεο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

πξέπεη λα ζπγθξίλνπλ ην πνζφ ησλ ζρεκαηηζζεηζψλ πξνβιέςεσλ κε ηηο 

ζπλνιηθέο αλακελφκελεο δεκηέο, φπσο ππνινγίδνληαη κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο, θαη:  

• φηαλ νη αλακελφκελεο δεκηέο ππεξβαίλνπλ ηηο 

ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο, ηφηε, νη ηξάπεδεο αθαηξνχλ ηε δηαθνξά απφ 

ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα. Ζ αθαίξεζε γίλεηαη θαηά 50% απφ ηα 

βαζηθά ίδηα θεθάιαηα θαη θαηά 50% απφ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα 

θεθάιαηα, ελψ   

• φηαλ νη αλακελφκελεο δεκηέο ππνιείπνληαη ησλ 

ζρεκαηηζζεηζψλ πξνβιέςεσλ, νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηε 

δηαθνξά ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα κέρξη ην 0,6% ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ έλαληη θηλδχλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Δίλαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εζληθψλ αξρψλ λα εθαξκφζνπλ ρακειφηεξν 

φξην απφ ην 0,6%. 

Αλαθνξηθά κε ην φξην πνπ έζεζε ε «Βαζηιεία ΗΗ» γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

θεθαιαίσλ γηα γεληθνχο ηξαπεδηθνχ θηλδχλνπο ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα 

(1,25%), νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, ελψ απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ ηθαλφηεηα 
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απνξξφθεζεο δεκηψλ, εληνχηνηο δελ έρνπλ κνληκφηεηα πνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θεθαιαηαθψλ κέζσλ θαιήο πνηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, είλαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ηξαπεδψλ ε αχμεζε ή ε κείσζε ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίσλ, 

θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη νη επνπηηθέο αξρέο δελ κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε απηά ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ θεθαιαηαθή ζσξάθηζε ησλ ηξαπεδψλ έλαληη κειινληηθψλ θηλδχλσλ. 

  

3.2.2. ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΠΟΠΣΗΚΑ 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  

Σν πξνεγνχκελν δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνέβιεπε ηελ αθαίξεζε 

νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα. Ζ «Βαζηιεία Η» 

πξνέβιεπε (Basel Committee on Banking Supervision 2006, παξ. 27.): 

• ηελ αθαίξεζε ηεο ππεξαμίαο („goodwill‟) απφ ηα βαζηθά ίδηα 

θεθάιαηα, θαη  

• ηελ αθαίξεζε ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξέρνπλ ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη δελ ππφθεηληαη 

ζηελ ελνπνηεκέλε επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ απφ ηα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα.   

Οη ακνηβαίεο ζπκκεηνρέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηερλεηή αχμεζε ηεο 

θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ ηξαπεδψλ αθαηξνχληαη απφ ηα επνπηηθά θεθάιαηα ησλ 

ηξαπεδψλ. Ζ ξχζκηζε απηή ππάξρεη απφ ηε «Βαζηιεία Η» κέρξη ηε «Βαζηιεία ΗΗΗ».  

Οη δηαηάμεηο ηεο «Βαζηιείαο ΗΗ» γηα ηα αθαηξνχκελα ζηνηρεία ήηαλ πην 

απζηεξέο απφ εθείλεο ηεο «Βαζηιείαο Η». Πέξα απφ ηε ξχζκηζε γηα ηελ αθαίξεζε ηεο 

ππεξαμίαο απφ ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα πνπ παξέκεηλε σο είρε, ε «Βαζηιεία ΗΗ» 

πξνέβιεπε ηελ αθαίξεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά 50% απφ ηα 

βαζηθά ίδηα θεθάιαηα θαη θαηά 50% απφ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα. 

πγθεθξηκέλα, πξνβιεπφηαλ φηη:  

(Α) εκαληηθέο ζπκκεηνρέο κεηνςεθίαο ζε ηξάπεδεο, εηαηξείεο επελδχζεσλ θαη 

αιιά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, αθαηξνχληαη απφ ηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ. 

Δλαιιαθηηθά, νη ζπγθεθξηκέλεο ζπκκεηνρέο, ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ  λα 

ελνπνηεζνχλ ζε αλαινγηθή βάζε.  

Γηα παξάδεηγκα, ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε (ελνπνίεζε ζε αλαινγηθή βάζε) 

είλαη θαηάιιειε γηα θνηλνπξαμίεο („joint ventures‟) ή φπνπ νη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ 

πεηζζεί φηη ε κεηξηθή εηαηξεία είλαη ζπκβαηηθά ή de facto δεζκεπκέλε λα ζηεξίμεη ηελ 

εηαηξεία ζε αλαινγηθή βάζε ζε πεξίπησζε πνπ θαη άιινη ζεκαληηθνί κέηνρνη έρνπλ ηα 



 

40  

  

κέζα θαη ηε βνχιεζε λα ηελ ζηεξίμνπλ εθ κέξνπο ηνπο. Οη εζληθέο αξρέο θαζνξίδνπλ 

ην φξην πάλσ απφ ην νπνίν νη ζπκκεηνρέο κεηνςεθίαο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο θαη 

επνκέλσο είηε αθαηξνχληαη απφ ηα επνπηηθά θεθάιαηα ηεο κεηξηθήο είηε ελνπνηνχληαη 

ζε αλαινγηθή βάζε.   

(Β) Οη ζπκκεηνρέο ηξαπεδψλ ζε ζπγαηξηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θαζψο θαη 

νη ζπκκεηνρέο κεηνςεθίαο  αθαηξνχληαη απφ ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ. 

Δπίζεο, νη ηξάπεδεο δελ ζπλππνινγίδνπλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο πνπ θαηέρνληαη απφ ηξίηνπο. Οη επνπηηθέο αξρέο δχλαληαη λα επηηξέπνπλ ή 

λα απαηηνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο λα ελνπνηνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο σο κία ελαιιαθηηθή ζηελ πξνζέγγηζε ηεο αθαίξεζεο, ππφ ηελ πξνππφζεζε 

φηη ε κέζνδνο ηεο ελνπνίεζεο έρεη σο απνηέιεζκα νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηφζν πεξηνξηζηηθέο φζν εάλ εθαξκνδφηαλ ε 

πξνζέγγηζε ηεο αθαίξεζεο (Basel Committee on Banking Supervision, 2012g,  ζει. 

20). Γηα λα δηαζθαιηζηεί απηφ ην απνηέιεζκα, νη ηξάπεδεο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο ελνπνίεζεο απαηηείηαη λα ππνινγίδνπλ ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θαη κε ηηο δχν πξνζεγγίζεηο θαη λα ηνπο δεκνζηνπνηνχλ θαηά ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο (Basel Committee on Banking Supervision, 

2012f, ζει.25). 

(Γ) εκαληηθέο πιεηνςεθηθέο θαη κεηνςεθηθέο ζπκκεηνρέο ζε εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ μεπεξλνχλ έλα φξην αθαηξνχληαη απφ ηα επνπηηθά θεθάιαηα ησλ 

ηξαπεδψλ. ε αηνκηθφ επίπεδν, ην φξην είλαη ζην 15% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

ηξάπεδαο θαη αζξνηζηηθά γηα φιεο ηηο ζπκκεηνρέο ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη 

ζην 60% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο. Σν πνζφ ησλ ζπκκεηνρψλ πνπ 

ππεξβαίλεη ηα ζπγθεθξηκέλα φξηα αθαηξείηαη απφ ηα επνπηηθά θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο.   

(Γ) Οη ζπκκεηνρέο ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 

πξναλαθεξζέληα φξηα έρνπλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο θηλδχλνπ φρη κηθξφηεξν απφ 100% 

γηα φζεο ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε. Γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο, νη 

ζπκκεηνρέο ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ 15% (ζε 

αηνκηθφ επίπεδν) θαη 60% (αζξνηζηηθά) έρνπλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο θηλδχλνπ 

αλάινγν εθείλνπ γηα ηηο κεηνρέο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη κηθξφηεξν απφ 100%. 
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3.3. «Ζ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗΗ» 

Ζ ζεκαληηθφηεξε αληίδξαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ζηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2007-2009 ήξζε ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 κε ηελ 

πηνζέηεζε ησλ αθφινπζσλ εθζέζεσλ:  

• “Basel III: A global framework for more resilient banks and the 

banking system”,  θαη  

• “Basel III: International framework for liquidity risk 

measurement, standards and monitoring”.  

Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην (εθεμήο «Βαζηιεία ΗΗΗ»), ζπκπιεξψζεθε ζηηο 13 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011, απφ ην δειηίν ηχπνπ, κε ηίηιν: “Basel Committee issues final 

elements of the reforms to raise the quality of regulatory capital”. Δλδεηθηηθφ ηεο 

πίεζεο γηα αιιαγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ήηαλ ε νινθιήξσζε ησλ ζπδεηήζεσλ 

εληφο δχν εηψλ, φηαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε «Βαζηιεία ΗΗ» είραλ θξαηήζεη πέληε 

ρξφληα, απφ ην 1999 έσο ην 2004.  

θνπφο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο 

ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (Carney, 2011, ζει. 7). Με ηε «Βαζηιεία ΗΗΗ» 

εληζρχεηαη ην πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

θαη εηζάγνληαη νξηζκέλα θαηλνηφκα ζηνηρεία κηθξν-πξνιεπηηθήο („micro-prudential 

regulation‟) θαη καθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο („macro-prudential 

regulation‟). Όπσο επηζεκαίλεη ν πξψελ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, Nout 

Wellink, «ε «Βαζηιεία ΗΗΗ» δελ αληηθαζηζηά ηε «Βαζηιεία ΗΗ», αιιά ηελ ζπκπιεξψλεη» 

(Wellink 2011, ζει. 2).
 
 πγθεθξηκέλα, απινπνηείηαη θαη εληζρχεηαη ν αξηζκεηήο ηνπ 

δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Παξάιιεια, εληζρχεηαη ε θάιπςε ησλ ηξαπεδψλ 

έλαληη ηεο έθζεζεο ηνπο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηηο ηηηινπνηήζεηο.   

ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία κηθξν-πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα ζπγθαηαιέγνληαη ν 

ζπληειεζηήο κφριεπζεο („leverage ratio‟) (βιέπε αλαιπηηθά θαησηέξσ, ππφ 3.5), ν 

νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο βάζεη ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ έλαληη θηλδχλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη δχν ζπληειεζηέο 

ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ:  

• έλαο βξαρπρξφληνο, ν ζπληειεζηήο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο 

(„Liquidity Coverage Ratio‟ ή „LCR‟), θαη  
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• έλαο καθξνρξφληνο, ν ζπληειεζηήο θαζαξήο ζηαζεξήο 

ρξεκαηνδφηεζεο („Net Stable Funding Ratio‟ ή „NSFR‟).  

Ζ πηνζέηεζε ησλ κέηξσλ κηθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο 

απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ησλ ηξαπεδψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν είηε ζε 

αθεξεγγπφηεηα είηε ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο (Γθφξηζνο Υξ., 2011, ζει. 77). 

Ωζηφζν, απηά ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ θαη καθξν-πξνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θαζψο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπο επηδηψθεηαη ν κεηξηαζκφο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ.  

 Με ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην θαζηεξψλνληαη γηα πξψηε θνξά ζε δηεζλέο 

επίπεδν θαλφλεο καθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο έθζεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ ζπζηεκηθφ 

θίλδπλν, ν νπνίνο εθδειψλεηαη κε δχν δηαζηάζεηο, ηε ρξνληθή („time dimension‟) θαη 

ηε δηαηνκεαθή („crosssectional dimension‟) (Clement 2010, ζει. 59-67.). 

Ζ ρξνληθή δηάζηαζε αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζε βάζνο 

ρξφλνπ θαη ηα εξγαιεία καθξν-πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηνρεχνπλ ζηνλ κεηξηαζκφ 

ηεο πξνθπθιηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη εληφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη κεηαμχ ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο 

ρξνληθήο δηάζηαζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ επηδηψθεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο („capital conservation buffer‟), ηνπ 

αληηθπθιηθνχ απνζέκαηνο („countercyclical buffer‟) θαη ηνπ ζπληειεζηή κφριεπζεο 

(Γθφξηζνο Υξ., 2011, ζει. 89-94).  

Ζ δηαηνκεαθή δηάζηαζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε  ζπγθέληξσζε 

(„concentration‟) ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ πνπ εθδειψλεηαη κέζσ ηεο ηαπηφρξνλεο 

έθζεζεο ησλ ηξαπεδψλ ζε νκνεηδή αλνίγκαηα, θαζψο θαη ηεο δηαζπλδεζηκφηεηάο ηνπο.
 
 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο δηαηνκεαθήο δηάζηαζεο επηδηψθεηαη κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ησλ 

ζπληειεζηψλ ξεπζηφηεηαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ ηξαπεδψλ 

απφ ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, ηεο παξνρήο θηλήηξνπ (ρακειφηεξεο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο) ζηηο ηξάπεδεο λα εθθαζαξίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζε εμσ-

ρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα κέζα κέζσ θεληξηθψλ αληηζπκβαιινκέλσλ („Central 

Counterparties‟ ή „CCPs‟), ηεο επηβνιήο πςειφηεξσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα 

ηηο ζπλαιιαγέο trading θαη ηεο ππνρξέσζεο ησλ παγθνζκίσο ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ 

ηξαπεδψλ λα εθπιεξψλνπλ πςειφηεξεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο (Financial Stability 

Board, International Monetary Fund and Bank for International Settlements, 2011, ζει. 

7).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Ζ ΝΔΑ ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ, Ζ ΘΔΜΗΚΖ ΣΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΚΑΗ ΣΑ 

ΓΗΔΘΝΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 
 

4.1 Ζ ΣΡΔΥΟΤΑ ΜΟΡΦΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  

Σν δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα δελ είρε πάληα ηε 

κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα. Παξνπζηάδεη δπλακηθή, θαζψο κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζε λέα δεδνκέλα θαη εμειίζζεηαη. Ζ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή είλαη 

απνηέιεζκα πνιπάξηζκσλ αλαδηακνξθψζεσλ, κε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ φιε 

δηαδηθαζία εμέιημήο ηνπ, ηηο νηθνλνκηθέο  θξίζεηο, είηε απηέο είλαη ρξεκαηνπηζησηηθέο, 

είηε λνκηζκαηηθέο. Ζ απμαλφκελε ζπρλφηεηα θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ νδήγεζαλ ζηελ εθ λένπ εμέηαζε ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη 

λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο δελ είλαη θαηλνχξην θαηλφκελν. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε θξίζε ηεο Οιιαλδηθήο ηνπιίπαο πνπ ρξνλνινγείηαη ην 

1637-1638, ε θαηάξξεπζε ηεο ηλδηθήο αγνξάο βακβαθηνχ ην 1866, ε Μεγάιε Ύθεζε 

ηνπ 1929, ελψ νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαηαγξάθνληαη ζπρλφηεξα ηηο δεθαεηίεο 1980 θαη 

1990 θαη θπζηθά ζπλερίδνπλ λα κνλνπσινχλ ηελ πξνζνρή ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

θνηλφηεηαο κέρξη ζήκεξα, κε ηελ πξφζθαηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 

20072009 θαη ηελ ηξέρνπζα δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ Δπξσδψλε λα βξίζθνληαη ζην 

πξνζθήλην.  

Απφ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, απηή πνπ ππήξμε θαηαιπηηθή γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο κνξθήο πνπ ην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα 

έρεη ζήκεξα, ήηαλ ε θξίζε ζηελ Αλαηνιηθή Αζία, ην 1997-1998. Ζ εθπιεθηηθή 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ε θξίζε πνπ εκθαλίζζεθε ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο 

θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 1997, κεηαδφζεθε ζηε Ρσζία, ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο, ζηε Βξαδηιία θαη ζηελ ππφινηπε Λαηηληθή Ακεξηθή, θαζψο θαη ε 

ζπλερηδφκελε χθεζε ζηελ Ηαπσλία ην 1998, θαηέδεημε, εθηφο απφ ηελ ζπλερψο 

απμαλφκελε δηαζχλδεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ην πφζν εχζξαπζηε είλαη ε λέα 

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο Bretton Woods ην 1971. ηνλ απφερν ινηπφλ, ηεο αζηαηηθήο θξίζεο, νη 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ 
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ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, πνπ ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

αγνξψλ θαη ηε κείσζε ηνπ επάισηνπ ραξαθηήξα ηνπο, εληαηηθνπνηήζεθαλ θαη ε 

αλάγθε γηα δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη 

λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο έγηλε πην επηηαθηηθή απφ πνηέ. Σφηε κάιηζηα ήηαλ, ην 1998, 

φηαλ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «αξρηηεθηνληθή» αληί ηνπ «ζπζηήκαηνο» θαη 

έηζη, ην πάγην αίηεκα γηα αλαδηακφξθσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πεξηγξάθεηαη πιένλ σο «αλαζρεδηαζκφο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο» (Peuker 2006, ζει.237).  

Ζ αζηαηηθή θξίζε ππήξμε νξφζεκν, φπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηελ ζεκεξηλή 

κνξθή ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο αξρηηεθηνληθήο, θαζψο γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηεο νη δπν ιχζεηο πνπ επηζηξαηεχηεθαλ απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, είραλ νπζηαζηηθή 

επίδξαζε ζηνλ ηξφπν νξγάλσζήο ηεο κέρξη ζήκεξα. Καηά πξψηνλ, αθνχ 

πξνζδηνξίζηεθε φηη έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα θαη αίηην ηεο θξίζεο ήηαλ ηα θαθήο 

πνηφηεηαο δεδνκέλα πνπ έδηλαλ ζηε δεκνζηφηεηα νη αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο θαη 

γεληθφηεξα, ε έιιεηςε δηαθάλεηαο πνπ ραξαθηήξηδε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα 

ησλ πιεγεηζψλ ρσξψλ, νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο πιένλ, θαηεπζχλζεθαλ, εθηφο 

ησλ άιισλ, πξνο ηελ θαζηέξσζε πξνηχπσλ γηα ηε δηεζλή απειεπζέξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη πξνο ηε βειηίσζε, εκβάζπλζε θαη επέθηαζε ηεο επνπηείαο ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Έηζη, θαηφπηλ ζπλάληεζεο ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ 

δηνηθεηψλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ησλ ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ νηθνλνκηψλ (G-7) 

(Γθφξηζνο 2011, ζει.144) ζηελ Οπάζηλγθηνλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1998, ζπγθξνηήζεθαλ 

ηξεηο νκάδεο εξγαζίαο, γλσζηέο θαη σο Willard Groups ή G-22, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνηείλνπλ κέηξα ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηή νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ζε ηξεηο ηνκείο 

(λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη 

δηαθπβέξλεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα) θαη νη νπνίεο εμέδσζαλ ζρεηηθά ηξεηο 

θψδηθεο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ.  

Ζ δηαηχπσζε ησλ λέσλ θαλφλσλ ζπλνδεχηεθε απφ νξηζκέλεο ζεζκηθέο 

αιιαγέο, νη νπνίεο επεξέαζαλ άκεζα ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν 

θαη νη νπνίεο θξίζεθαλ απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πεξηηηέο 

αιιεινεπηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ξπζκηζηηθψλ νξγάλσλ, πεξί 

ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ιφγνο επζχο θαησηέξσ. Έηζη, δεχηεξε απφξξνηα ηνπ έξγνπ ησλ G-

7, ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ηεο παγθφζκηαο αξρηηεθηνληθήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 

1998-1999, ήηαλ ε δεκηνπξγία δχν λέσλ νξγάλσλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ 
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δηαιφγνπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ππεχζπλσλ γηα ηε καθξννηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηεζλψλ 

ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ θαη αξρψλ ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ, θαζψο απηέο ήηαλ πνπ 

επιήγεζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ (Peuker 2006, ζει.237).   

H πξψηε ζεζκηθή θαηλνηνκία ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ Φφξνπκ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Financial Stability Forum, εθεμήο FSF) ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2009, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Hans Tietmeyer, κε ζθνπφ, θαηά 

πξψηνλ, ην ζπληνληζκφ θαηά απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνπ έξγνπ ησλ δηεζλψλ 

ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ (ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ηνπ ηνκέα αζθάιηζεο θαη 

ηνπ ηνκέα θεθαιαηαγνξάο), ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ εζληθψλ 

αξρψλ, θαζψο θαη ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζε ζέκαηα ππνδνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο, θαη θαηά δεχηεξνλ, ηε βειηίσζε ησλ φξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

αγνξψλ θαη ηε κείσζε ηεο έθζεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο, κε απψηαην ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο λέαο 

δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Γθφξηζνο 2011, ζει.157-15). Ζ έκθαζε δφζεθε ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη λνκηζκαηηθφ 

ζχζηεκα θαη απηφ δηφηη απνηειεί θνηλφ ηφπν ην φηη αλ νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο θαη νη 

δηεζλείο νξγαληζκνί ηξνθνδνηνχληαη κε πην αθξηβείο θαη έγθαηξεο πιεξνθνξίεο, ηφηε νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζα ιεηηνπξγνχλ θαηά πην νκαιφ ηξφπν θαη κε ζαθψο 

κεησκέλνπο θηλδχλνπο πνπ πεγή έρνπλ ηελ εζθαικέλε θαη ειιηπή πιεξνθφξεζε.   

Γεχηεξε ζεζκηθή θαηλνηνκία ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ δηαθπβεξλεηηθνχ θφξνπκ 

ηεο νκάδαο ησλ 20 (Group of 20, εθεμήο G-20), σο κηα πξνζπάζεηα λα δηεπξπλζεί ν 

άηππνο δηάινγνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ G-7 θαη ησλ ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ 

αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ θαη λα επηηεπρζεί επξχηεξε ζπλαίλεζε ζηε ξχζκηζε ησλ 

δηεζλψλ ζεκάησλ. Γεληθφηεξα, ε δεκηνπξγία ηνπ G-20 θαη ηνπ FSF  αληηπξνζψπεπε 

κηα πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη επηβνιήο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηεο δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο, θαζψο θαη κηα πξνζπάζεηα γηα 

δηεχξπλζε ηεο βάζεο ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ην “άλνηγκα” απηήο ζηηο 

αλαδπφκελεο αγνξέο (Baker 2003, ζει. 334-337).  

Όζε πξφνδνο θαη αλ ζεκεηψζεθε ζηελ εμέιημε ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν εμνπιίζηεθε κε λένπο ζεζκνχο θαη λέα 

πξφηππα, πξαθηηθέο θαη αξρέο, νη θξίζεηο δελ εμαιείθζεθαλ ηε λέα ρηιηεηία. Ζ 
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παγθφζκηα αγνξά δέρζεθε έλα αθφκα θαίξην πιήγκα κε ηελ δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε ηνπ 2007, πνπ μεθίλεζε απφ ηελ Ακεξηθή θαη έιαβε δηεζλείο δηαζηάζεηο θαη ε 

νπνία πξνέθπςε κεηά ην μέζπαζκα ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο θαη ηελ αιφγηζηε ρξήζε δνκεκέλσλ επελδπηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ, απφ 

ηα νπνία παξάγνληαλ. Ζ πξνζπάζεηα δηάζσζεο ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο δελ 

κπνξνχζαλ πιένλ λα απνξξνθήζνπλ ηηο δεκηέο πξνθάιεζε «ληφκηλν» αιπζηδσηψλ 

αληηδξάζεσλ ζηνλ ακεξηθαληθφ θαη επξσπατθφ ηξαπεδηθφ θαη θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα. 

Έηζη ην αίηεκα πεξί αλαζρεδηαζκνχ ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

επαλήιζε ζην πξνζθήλην, ελψ αλαγθαία θξίζεθε ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο 

δεκνζίνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηθαίνπ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο πην 

νινθιεξσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθφηεξνπ πιαηζίνπ επνπηείαο ζε δηεζλέο επίπεδν.   

Μία εθ ησλ δχν ζεζκηθψλ εμειίμεσλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ θξίζε ηνπ 2007-

2009 ήηαλ ε κεηεμέιημε ηνπ G-20, ην νπνίν κεηά ηε χλνδν Κνξπθήο ζηελ 

Οπάζηλγθηνλ ην Ννέκβξην ηνπ 2008, ζπλεδξηάδεη ζε επίπεδν αξρεγψλ θξαηψλ ή 

θπβεξλήζεσλ θαη φρη ζε επίπεδν ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, φπσο ίζρπε κέρξη ηφηε.  Ζ 

δεχηεξε ζεζκηθή εμέιημε ήηαλ ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ FSF ζε έλα ηζρπξφηεξν 

επνπηηθφ ζψκα κε δηεπξπκέλε ζχλζεζε, ην νπνίν νλνκάζηεθε πκβνχιην 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Financial Stability Board, εθεμήο FSB), κεηά απφ 

απφθαζε ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ησλ G-20 ζην Λνλδίλν ην 2009. Σν έξγν ηνπ FSB 

παξέκεηλε ν ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ ησλ δηεζλψλ θνξέσλ θαη ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ πνπ παξάγνπλ δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά πξφηππα. Πιένλ, ην 

FSB απφ θνηλνχ κε ην ΓΝΣ επηθνξηίζζεθαλ επίζεκα κε ην έξγν ηεο αλάπηπμεο ελφο 

ζπζηήκαηνο γηα έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηεο αγνξάο ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ηξσηψλ 

ζεκείσλ θαη θηλδχλσλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα (Germain 2010, ζει. 90-91).   

 

4.2 Ζ ΘΔΜΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖ ΝΔΑ ΓΗΔΘΝΟΤ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΤ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ  

Οη αλσηέξσ εμειίμεηο είραλ σο απνηέιεζκα λα δηακνξθψζνπλ ηελ ζεκεξηλή 

κνξθή ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δηαρείξηζε 

ηεο λέαο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο αλαηέζεθε ζε έλα 

ζχλνιν πνιιψλ θαη πνηθίιισλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, νη νπνίνη άκεζα ή έκκεζα 
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είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην έξγν ηεο παξαγσγήο δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

πξνηχπσλ. Ο θαζέλαο εμ απηψλ ησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ έρεη ην δηθφ ηνπ θχθιν 

αξκνδηνηήησλ, σζηφζν παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηα σο πξνο ην φηη νπδείο είλαη αξκφδηνο 

γηα λα λνκνζεηεί θαηά ηξφπν δεζκεπηηθφ γηα ηα θξάηε είηε ζε εζληθφ, είηε ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Οη ελ ιφγσ θνξείο δηαθξίλνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ηε λνκηθή ηνπο 

θχζε (Giovanoli 2000, ζει. 11-12, 20-27).  

Οη δηεζλήο δηαθπβεξλεηηθέο νκάδεο ζπδεηήζεσλ απνηεινχλ ηελ πξψηε 

θαηεγνξία. Πξφθεηηαη πεξί ηεο νκάδαο ησλ 10 (G-10), ηεο νκάδαο ησλ 7 (G-7) θαη ηεο 

νκάδαο ησλ 20 (G-20), νη νπνίεο ζπζηάζεθαλ κε πξσηνβνπιία ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ 

θξαηψλ πνπ ηα απνηεινχλ θαη ζπλεδξηάδνπλ ζε δηάθνξα επίπεδα γηα ζέκαηα ηεο λέαο 

δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο ηνπ λνκηζκαηηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γηαδξακαηίδνπλ ηνλ θπξίαξρν πνιηηηθφ ξφιν ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, αθνχ απνηεινχλ ηνλ θαη‟ εμνρήλ ρψξν ζπδήηεζεο θαη 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ηίζεηαη δήηεκα ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηε 

δηεζλή αξρηηεθηνληθή (Bryant 2003, ζει. 239).   

Σε δεχηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ νη δηεζλείο νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί, νη νπνίνη 

θαηέρνπλ έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ξφινπο ζηελ χπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο δηαζθαιίδνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο ηδηαίηεξνο 

ξφινο ηνπο ζην ζχγρξνλν δηεζλέο ζχζηεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απνηεινχλ 

παξάγνληεο πεηζαξρίαο θαη ηάμεσο, νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ην θαηάιιειν νξγαλσηηθφ 

θαη δηαδηθαζηηθφ πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία, πέξαλ ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ πνπ 

θαηέρεη ην ΓΝΣ, ν ξφινο ηνπ «δίδπκνπ» νξγαληζκνχ ηνπ, δειαδή ηνπ νκίινπ ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank ή θαη International Bank for Reconstruction and  

Development) είλαη θεληξηθφο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, αθνχ ηηο βνεζά λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε 

θεθάιαηα γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε επλντθέο αλαπηπμηαθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπο. Δπίζεο, ε Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank 

for International Settlements) θαη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο λέαο δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο. Ζ 

κελ πξψηε σο ην θαη‟ εμνρήλ forum δηεζλνχο λνκηζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, θπξίσο 

κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο είλαη θαη κέιε ηεο, ν δε δεχηεξνο, σο έρσλ 
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ζθνπφ ηε ζπζπείξσζε ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ δεκνθξαηηθψλ ρσξψλ γχξσ απφ ηε 

ζηήξημε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ζαθψο ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. ην 

πιαίζην ηνπ ΟΟΑ κάιηζηα, ιεηηνπξγεί ε Οκάδα Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο 

(Financial Action Task Force on Money Laundering). Πεξαηηέξσ, ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία εληάζζεηαη θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (World Trade 

Organisation), ν νπνίνο επηιακβάλεηαη ηεο ζεκαηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ.   

ηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη δηεζλείο θνξείο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

θπξίσο εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ησλ επηκέξνπο 

ηνκέσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ή/θαη αλεμάξηεησλ 

δηνηθεηηθψλ αξρψλ), νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ, αθνχ 

δε ζπζηάζεθαλ κε δηεζλή ζπλζήθε, δελ δηαζέηνπλ θαηαζηαηηθφ, νχηε θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο. Πξσηαξρηθφ έξγν ησλ δηεζλψλ θνξέσλ  είλαη ε δηακφξθσζε θαη έθδνζε 

δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξνηχπσλ (international financial standards) -γη‟ απηφ ην 

ιφγν κάιηζηα απνθαινχληαη standard setting bodies, δειαδή θνξείο παξαγσγήο 

πξνηχπσλ- κε βαζηθφ ζηφρν ηελ θαηάιιειε ξχζκηζε θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα 

εμππεξεηείηαη ν απψηαηνο ζθνπφο ηεο ζηαζεξφηεηαο απηνχ( Mishkin, F., 2015) .  

ε απηφ ην πιαίζην, εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θξίλεηαη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (Basle Committee on Banking Supervision, 

εθεμήο BCBS), θαζφηη είλαη ν θεληξηθφο ξπζκηζηήο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ηνκέα, κε 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ζε θάζε θξάηνο, γελλήζεθε ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ θαη κάιηζηα ε ηάζε γηα ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε δηεζλέο θαη 

πνιπκεξέο επίπεδν εληάζεθε κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

Δπί ζεκάησλ ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζηηο θεθαιαηαγνξέο, ππεχζπλε είλαη ε 

Γηεζλήο Οξγάλσζε Δπηηξνπψλ Κεθαιαηαγνξάο (International Organisation of 

Securities Commissions, εθεμήο IOSCO), ελψ ε Γηεζλήο Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ 

Δπνπηηθψλ Αξρψλ (International Association of Insurance Supervisors, εθεμήο IAIS) 

δηαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα 

ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Πεξαηηέξσ, ηε 



 

50  

  

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ γηα ηα ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ εζληθψλ θαη δηαζπλνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη 

δηαθαλνληζκνχ ζέκαηα, έρεη αλαιάβεη ε Δπηηξνπή πζηεκάησλ Πιεξσκψλ θαη 

Γηαθαλνληζκνχ (Committee on Payment and Settlement Systems, εθεμήο CPSS). 

Δπηπιένλ, ε Γηεζλήο Έλσζε πζηεκάησλ Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ (International 

Association of Deposit Insurers, εθεμήο IADI) είλαη ην forum ζην νπνίν κειεηψληαη νη 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη θνξείο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ εγγχεζεο θαηαζέζεσλ, 

νη νπνίνη απνηεινχλ ηα κέιε ηεο. ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζεηαη ε FAΣF, φπσο 

επίζεο θαη ην Κνηλφ Φφξνπκ γηα ηνπο Υξεκαηνπηζησηηθνχο Οκίινπο Δηεξνγελψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (Joint Forum on Financial Conglomerates), κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη 

εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ηνλ ηνκέα ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ θαη ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ε BCBS, ε IOSCO θαη ε IAIS, θαη έξγν 

ηνπ είλαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή επνπηεία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ εηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκε, ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία εληάζζεηαη ε Δπηηξνπή γηα ην Παγθφζκην Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα 

(Committee on the Global Financial System, εθεμήο CGFS), ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ε νπνία ζε αληίζεζε κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

θνξείο, δελ έρεη εθδψζεη δηεζλή πξφηππα κέρξη ζηηγκήο, αιιά έρεη ζεκαληηθφ ξφιν, 

θαζψο αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Σέινο, εδψ εκπίπηεη θαη ην FSF/FSB, γηα ην νπνίν έρεη γίλεη ιφγνο 

αλσηέξσ.   

Σελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία απνηεινχλ δχν ηδησηηθέο επαγγεικαηηθέο 

ελψζεηο, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting 

Standards Board, εθεμήο IASB), θαη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (International 

Federation of Accountants, εθεμήο IFAC).  

 

4.3 ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ 

ΣΟΤ ΦΤΖ  

Οη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηθαίνπ εληνπίδνληαη ζηηο 

αλαθνξέο (reports) πνπ εθδίδνπλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δηεζλήο 

θνξείο, ππφ ηε κνξθή «πξνηχπσλ ή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ», γλσζηψλ ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία σο standards, άιισο recommendations (ζπζηάζεηο), core principles 
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(βαζηθέο αξρέο), ή θαη best practices (βέιηηζηεο πξαθηηθέο). Σα standards απνηεινχλ 

θαηά θνηλή παξαδνρή ήπην δίθαην (soft law), δειαδή θαλφλεο πνπ δελ έρνπλ θακία 

λνκηθά δεζκεπηηθή ηζρχ ή ησλ νπνίσλ ε δεζκεπηηθή ηζρχ είλαη θάπσο «αζζελέζηεξε» 

απφ ηε δεζκεπηηθή ηζρχ ηεο παξαδνζηαθήο λνκνζεζίαο (hard law), θαζψο δελ 

παξάγνπλ λνκηθψο θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο (Γθφξηζνο, 2013, 

ζει.41-43).  

Σν FSB νξίδεη ηα standards σο «a set of widely accepted good principles, 

practices, or guidelines in a given area». Ζ ηππνπνίεζε (standarization) ησλ δηεζλψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία 

ηεο ξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Σα standards ζπλδξάκνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη δηαζθαιίδνπλ φηη νη ζεκαληηθέο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα 

επξέσο αλαγλσξηζκέλα επίπεδα επηδφζεσλ θαη αζθάιεηαο. Δπίζεο, αθφκα θαη αλ 

ζηεξνχληαη λνκηθά εμαλαγθαζηνχ ραξαθηήξα, ηα πξφηππα αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή 

ζηα θξάηε κε ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

(behavioral benchmarks) θαη απνηεινχλ ηνλ θνηλφ παξνλνκαζηή ζε ζρέζε κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαλνληζηηθφ ηνκέα, αθήλνληαο, παξάιιεια, πεξηζψξηα γηα 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ επηηξεπνκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θάζε δηθαηνδνζία (Weber 2012, ζει. 164-166). ε 

απηά ηα πιαίζηα θαη ιφγσ ηεο εγγελνχο ανξηζηίαο ηνπο, ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ γίλεηαη ad hoc, θαηά ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο απφ ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο, νη 

νπνίεο είλαη πην εμνηθεησκέλεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, παξά νπνηνζδήπνηε 

δηεζλήο νξγαληζκφο. Έηζη, ε ζεκαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ γηα έθαζηε 

νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ηελ δνκή ηεο θαη απφ άιιεο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

εθαξκνγή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο, πξέπεη λα ηαηξηάδεη ζηε ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη άιινπο 

εγρψξηνπο παξάγνληεο (Γθφξηζνο, 2011, ζει.150- 152).  

Σα πξφηππα δελ είλαη απηνζθνπφο, αιιά έλα κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ρξεζηψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Θα πξέπεη λα 

επαλεμεηάδνληαη ζπλερψο, ψζηε λα παξακέλνπλ επίθαηξα ελφςεη ησλ κεηαβαιιφκελσλ 
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ζπλζεθψλ. Όπσο επαλαιακβάλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ δελ είλαη ζε θακία 

πεξίπησζε αξθεηή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Απηφ πνπ έρεη θπξίσο ζεκαζία είλαη ε πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο, 

ρσξίο ηηο νπνίεο ηα δηεζλή πξφηππα ζα παξέκελαλ «θελφ γξάκκα». Δπνκέλσο, ε 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ θνξέσλ παξνρήο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

δηθαίνπ, δειαδή κε ηα δηεζλή πξφηππα, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηδίσμε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο (Giovanoli 2000, ζει.33-44, 51-59).  

 

4.4 ΣΑ ΣΔΔΡΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

  

Σν δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ δίθαην καδί κε ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ δίθαην, 

γηα ην νπνίν έγηλε ιφγνο αλσηέξσ, απνηεινχλ έλα απφ ηνπο ηξεηο θιάδνπο ηνπ 

δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ δηθαίνπ (Γθφξηζνο 2011, ζει. 113-119). Ζ ζηαδηαθή 

δηακφξθσζε θαη ε δηαξθήο αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζε λέα δεδνκέλα είλαη δχν βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ απφιπηα ηελ εμέιημε ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

δηθαίνπ. Ο θαζεγ. Γθφξηζνο ζπζηεκαηνπνίεζε ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη 

εμέιημεο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηε δηαρψξηζε ζε ηέζζεξα 

επίπεδα (Γθφξηζνο Υξ., 2011, ζει. 142-176).  

Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην επίπεδν απνηειεί ην επίπεδν ηεο ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη ηεο πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ. ε απηφ ην επίπεδν, φπσο 

ζαθψο δηαγξάθεηαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, θαίξην ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη 

δηεζλήο δηαθπβεξλεηηθνί θνξείο, νη νπνίνη αλέθαζελ απνηεινχζαλ ηνλ θηλεηήξην κνριφ 

γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλαδηακφξθσζεο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη 

λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε πνπ εκθαληδφηαλ ε ζρεηηθή αλάγθε. Οη 

ηξεηο δηαθπβεξλεηηθνί θνξείο , G-10, G-7 θαη G-20 έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζηελ φιε 

δηαδηθαζία, αθνχ θαηφπηλ δηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο επέξρνληαη νη φπνηεο κεηαβνιέο 

θξίλνληαη απαξαίηεηεο, είηε ζε ζεζκηθφ επίπεδν, κε ηελ δεκηνπξγία δηεζλψλ θνξέσλ, 

άιισλ δηεζλψλ δηαθπβεξλεηηθψλ θνξέσλ ή δηεζλψλ νξγάλσλ γεληθά, είηε ζε επίπεδν 

παξνρήο θαηεπζχλζεσλ, σο πξνο ηηο νπνίεο πξέπεη λα θηλεζεί ε παξαγσγή ησλ δηεζλψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξνηχπσλ.   
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ε δεχηεξν επίπεδν, ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηκέξνπο αηηεκάησλ ξπζκηζηηθήο 

παξέκβαζεο, ηα νπνία επηδηψθνπλ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη, επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο έθδνζεο ησλ 

θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηθαίνπ, απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

δηεζλήο θνξείο , αιιά θαη απφ νξηζκέλνπο απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο.   

Αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ησλ πξνηχπσλ απφ ηνπο δηεζλείο θνξείο/standard 

setting bodies, έθαζην εμ απηψλ δηακνξθψλεη δηεζλή πξφηππα αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

αξκνδηφηεηάο ηνπ. Έηζη, ε BCBS, ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο γηα βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ δηεζλψο, εθδίδεη πξφηππα (supervisory 

standards) ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, κε θχξην έξγν ηεο ηηο 

Βαζηθέο Αξρέο γηα απνηειεζκαηηθή ηξαπεδηθή επνπηεία (Core Principles for Effective 

Banking Supervision), θαη θαζνξίδεη ιεπηνκεξείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θξαηψλ κε απηά. Ζ IOSCO αλαπηχζζεη θαη 

πξνσζεί πξφηππα ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηεζλψλ θεθαιαηαγνξψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο
1
. Ζ IAIS εθδίδεη βαζηθέο 

αξρέο (core principles) θαη πξφηππα, αλαπηχζζνληαο έλα θνηλφ πιαίζην γηα ηελ 

επνπηεία ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη αλαπηχζζεη κεραληζκνχο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηήξεζεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ πνπ 

εθδίδεη
2
. Ζ IADI ζε ζπλεξγαζία κε ηελ BCBS εμέδσζε ηηο Βαζηθέο Αξρέο γηα 

Απνηειεζκαηηθά πζηήκαηα Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ (Core Principles for Effective 

Deposit Insurance Systems) θαη αλέπηπμε ζρεηηθή κεζνδνινγία γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ κειψλ ηεο κε ηηο απηέο
3
. Σν IASB είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη έθδνζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

(International Financial Reporting Standards), ηα νπνία ηπγράλνπλ παγθφζκηαο 

αλαγλψξηζεο θαη εθαξκνγήο. H IFAC έρεη εθδψζεη ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα 

(International Standards on Auditing), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηνπο εζληθψλ πξνηχπσλ
4
. 

                                                 

 

1
 www.iosco.org   

2
 www.iaisweb.org   

3
 www.iadi.org    

4
 Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο IFAC αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε πξνηχπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ησλ  standard-setting boards, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ππνζηήξημή ηεο: International Auditing 

and Assurance Standards Board, International Ethics Standards Board for 

http://www.iosco.org/
http://www.iosco.org/
http://www.iosco.org/
http://www.iaisweb.org/
http://www.iaisweb.org/
http://www.iaisweb.org/
http://www.iadi.org/
http://www.iadi.org/
http://www.iadi.org/
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Ζ CPSS παξαθνινπζψληαο θαη αλαιχνληαο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηα ζπζηήκαηα 

πιεξσκψλ, εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ, εθδίδεη πξφηππα ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία 

απηψλ
5
. Ζ FATF είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαζηέξσζε δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ κειψλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή απηψλ.   

Όπσο πξναλαθέξζεθε, εθηφο απφ ηνπο δηεζλήο θνξείο, νξηζκέλνη δηεζλείο 

νξγαληζκνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή δηεζλψλ πξνηχπσλ. πγθεθξηκέλα, ην ΓΝΣ 

αλαπηχζζεη θαη παξαθνινπζεί δηεζλή πξφηππα ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εληνιή ηνπ, πεξί επηηήξεζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 

ησλ κειψλ ηνπ θαη ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη. ε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο θνξείο παξαγσγήο πξνηχπσλ, έρεη αλαπηχμεη δηεζλή πξφηππα γηα ηε δηάρπζε 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο πξαθηηθέο δηαθάλεηαο ζηε δεκνζηνλνκηθή, λνκηζκαηηθή θαη 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή, θαη έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηελ 

επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ηνπ ηνκέα ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαη ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ
6
. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα έρεη αλαπηχμεη δηεζλή πξφηππα γηα ηελ 

αθεξεγγπφηεηα θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ, γηα δεηήκαηα 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππνδνκψλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη έρεη 

ζπκβάιεη, επίζεο, ζηελ αλάπηπμε δηεζλψλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, 

πξνηχπσλ γηα ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ, γηα ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επνπηείαο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα
7
. Σέινο, ν ΟΟΑ παξάγεη δηεζλή πξφηππα ζρεηηθά κε 

ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, θαζψο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα γεληθφηεξα 

ζέκαηα παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πιαίζην πνιηηηθήο γηα 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δεκνζηνλνκηθή ξχζκηζε (Policy Framework for 

Effective and Efficient Financial Regulation)
8
.  

                                                                                                                                              

 

Accountants,International Public Sector Accounting Standards Board θαη International 

Accounting Education Standards Board, βι. www.ifac.org/.  
5
 www.bis.org/cpss/index.htm.  

6
 Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies, Code of Good 

Practices on Fiscal Transparency, Special Data Dissemination Standard / General Data 

Dissemination System.  
7
 General Principles for Credit Reporting, General Principles for International Remittances 

Services, Insolvency and Creditor Rights, Guidelines for Public Debt Management, βι. 

www.worldbank.org.  
8
 Πην πξφζθαηα έξγα ηνπ είλαη ηα εμήο: High-Level Principles of Long-Term Investment  

http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
http://www.bis.org/cpss/index.htm
http://www.bis.org/cpss/index.htm
http://www.bis.org/cpss/index.htm
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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Όπσο επθφισο παξαηεξεί θαλείο, ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πξνηχπσλ 

εκπιέθνληαη πνιπάξηζκνη θνξείο, δηεζλείο νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί, αθφκα θαη νη 

εζληθέο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ 

ζεκαληηθψλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θέληξσλ, αιιά θαη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ 

εζληθψλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Λφγσ ηνπ πνιππιεζνχο ησλ θνξέσλ παξαγσγήο 

πξνηχπσλ θαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο πηζαλφηεηαο ζχγρπζεο θαη ζχγθξνπζεο 

αξκνδηνηήησλ, θξίζεθε απαξαίηεηνο ν ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ ηνπο. Έηζη, ζην ηξίην 

επίπεδν, ην FSF θαη πιένλ ην FSB ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηεζλέο 

λνκηζκαηηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη πξνσζεί ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ ξπζκηζηηθψλ, επνπηηθψλ θαη άιισλ πνιηηηθψλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. ε απηφ ην πιαίζην, ην 1999 ην FSF ζπγθέληξσζε ηα 

νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά πξφηππα πνπ είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα σο 

ζεκειηψδε γηα ηελ πγηή, ζηαζεξή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα ιίζηα, ην Compendium of 

Standards
9
, ε νπνία αλαζεσξείηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν επίπεδν, θαη δεδνκέλνπ φηη ηα πξφηππα πνπ 

εθδίδνληαη θαηά ηα σο άλσ δελ έρνπλ λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα, ην ΓΝΣ έρεη ηελ 

εμνπζία έκκεζεο επηβνιήο ηνπο, ζην πιαίζην ηεο εληνιήο ηνπ πεξί παξαθνινχζεζεο 

θαη δηαζθάιηζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πεξί 

ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ππφ φξνπο ζηα θξάηε κέιε κε πξνβιήκαηα ζην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ. πγθεθξηκέλα, ην ΓΝΣ, κέζσ ηεο επνπηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ, αμηνινγεί 

ηε ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ κε ηα βαζηθά δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά 

πξφηππα, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αμηνιφγεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

(Financial Sector Assessment Program), κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ Δθζέζεσλ γηα ηελ 

Σήξεζε Πξνηχπσλ θαη Κσδίθσλ (Reports on the Observane of Standards and Codes) 

θαη κέζσ κηαο ζεηξάο αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη, γηα ηα νπνία ζα 

αθνινπζήζεη αλάιπζε (βι. θαησηέξσ, θεθάιαην V). Πεξαηηέξσ, ην ΓΝΣ δηαζέηεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ κέζσ ησλ φξσλ νηθνλνκηθήο 

                                                                                                                                              

 

Financing by Institutional Investors (απφ θνηλνχ κε ην G20), High-level Principles on National 

Strategies for Financial Education, Good Practices on Pension Funds' Use of Alternative 

Investments and Derivatives [απφ θνηλνχ κε ηελ IOPS (International Organisation of 

PenSupervisors)], High-Level Principles on Financial Consumer Protection. Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, βι. www.oecd.org.   
9
 Βι. www.financialstabilityboard.org/cos/index.htm.  
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πνιηηηθήο πνπ επηβάιιεη ζε φζα θξάηε κέιε θάλνπλ ρξήζε ηνπ δαλεηνδνηηθνχ 

κεραληζκνχ πνπ ηνπο παξέρεη (βι. θαησηέξσ, ππφ VI). Σέινο, επηηπγράλεη εκκέζσο ην 

ίδην απνηέιεζκα κέζσ ηνπ κεραληζκνχ θπξψζεσλ πνπ δηαζέηεη θαη γηα ηνλ νπνίν ζα 

γίλεη ιφγνο θαησηέξσ (ππφ VII).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Ο ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΗΩΓΟΤ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ (SHADOW BANKING 

SYSTEM) ΚΑΣΑ ΣΟ FINANCIAL STABILITY BOARD 

(FSB)  
 

Αλ θαη αξρηθά ην FSB θάλεη δηαρσξηζκφ κεηαμχ επξένο θαη ζηελνχ νξηζκνχ, 

απηφο πνπ πξνθξίλεηαη ζηηο αλαθνηλψζεηο θαη κειέηεο ηνπ FSB είλαη ν εμήο:  

„‟Σν ζθηψδεο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα πηζησηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο πεξηιακβαλνκέλνπ νληνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ έμσ απφ ην 

παξαδνζηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν εγείξεη αλεζπρίεο ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη 

εηδηθφηεξα κεηαζρεκαηηζκνχο ξεπζηφηεηαο/ιεθηφηεηαο, κφριεπζε θαη πξνβιεκαηηθή 

κεηαθνξά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, φπσο επίζεο θαη ξπζκηζηηθνχ arbitrage‟‟ (FSB 2011, 

ζει. 2). 

Δμ‟ απηνχ ηνπ νξηζκνχ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη θαηά θχξην ιφγν 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο λαη κελ εληάζζνληαη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα αιιά 

δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκψλ ξεπζηφηεηαο/ ιεθηφηεηαο θαη 

κφριεπζεο δελ ζα ζεσξνχληαη φηη αλήθνπλ ζην απνθαινχκελν .Σ..   

‟ απηφ ην πιαίζην, δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θνξείο παξνρήο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αζθαιηζηηθά ηακεία, 

άιιεο εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαιιαγέο 

αληαιιαγήο ζπλαιιάγκαηνο (foreign exchange swaps) θ.α. (FSB 2011a ζει. 2). 

πλάκα,  ζε πξφζθαην report ηεο ECB παξνπζηάδεηαη θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

δηακεζνιαβνχλησλ  ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ ησλ νπνίσλ ην παζεηηθφ έρεη 

πεξηζζφηεξν ηνλ θιαζηθφ ραξαθηήξα ηεο απνηχπσζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

(equitylike) θαη φρη  ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (debt-like) (ECB 2013 ζει. 91).  

Όηαλ ν νξηζκφο αλαθέξεηαη ζε νληφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ην 

παξαδνζηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, παξαπέκπεη ζε ηνκείο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ κέρξη θαη ηελ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε είηε δελ ππήξρε 

θαζφινπ ξπζκηζηηθή παξέκβαζε είηε ήηαλ επνπζηψδεο θαη πνιιέο θνξέο ραιαξή (FSB 

2011a ζει. 3).  

Οη έλλνηεο ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ξεπζηφηεηαο θα ιεθηφηεηαο αλαθέξνληαη 

ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε 
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ξεπζηνπνηεζηκφηεηα (illiquid assets) κε πεξηζζφηεξν ξεπζηνπνηήζηκα εξγαιεία (liquid 

instruments) θαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ κε 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αληίζηνηρα (Pozsar et al., 2010 ζει. 8).      

χκθσλα κε ηνλ Gerding (2011 ζει. 32) ε έλλνηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ arbitrage 

κπνξεί λα νξηζηεί γεληθά σο ε απνθπγή λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Δηδηθφηεξα, ξπζκηζηηθφ 

arbitrage ζπληζηά ε πξαθηηθή  ηεο εγθαηάιεηςεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη 

ξπζκηζκέλε ζε κηα άιιε ε νπνία είλαη ιεηηνπξγηθά παξφκνηα κε ηελ εγθαηαιεηπφκελε 

αιιά παξνπζηάδεη κεγαιχηεξεο επθαηξίεο λνκηθνχ νθέινπο δηαηεξψληαο παξάιιεια 

ηελ ίδηα ή θαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αμία.  

Σν ξπζκηζηηθφ arbitrage επηηπγράλεηαη δηα κέζνπ δχν (2) ηερληθψλ. Ζ κηα 

απαηηεί ηελ δεκηνπξγία λέσλ λνκηθψλ δνκψλ πνπ ζα ζπληεινχλ ζηελ αλεχξεζε 

ζπλαιιαγψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ  ίδηνπ ή θαη κεγαιχηεξνπ 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο αιιά ζα επηδέρνληαη „‟θζελφηεξεο‟‟ ξπζκηζηηθήο επηβάξπλζεο. Ζ 

άιιε είλαη ε κεηαθνξά ζε άιιεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  πνπ επηδέρνληαη 

ραιαξφηεξεο ή θαη αλχπαξθηεο ξχζκηζεο. Φπζηθά, απηέο νη δχν ηερληθέο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ είηε απηφλνκα είηε αιιεινυπνζηεξηδφκελεο θαζψο απφ ηε κηα κεξηά νη 

λέεο λνκηθέο δνκέο, ελδερνκέλσο, ππνβνεζνχλ ηελ δηαδηθαζία αλαθάιπςεο θαη 

εηζφδνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη αγνξέο πνπ εδξάδνληαη ζε πην επλντθέο δηθαηνδνζίεο 

θαη ε αλαθαηεχζπλζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πξντφληα κε ραιαξφηεξν 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ίζσο πξνθαιέζεη θίλεηξν ζηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε αγνξέο κε κεγαιχηεξν ξπζκηζηηθφ βάξνο, λα ην κεηψζνπλ αθνινπζψληαο ηελ ίδηα 

πξαθηηθή απνιακβάλνληαο ηα ίδηα πξνλφκηα.  

Πέξα, φκσο απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο  πνπ έιθνπλ ην θίλεηξν ηνπο ζηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία, ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ξπζκηζηηθνχ arbitrage απφ ηελ 

ζηάζε πνπ ηεξνχλ νη ίδηεο νη επνπηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο. Έηζη, ζχκθσλα πάληα 

κε ηνλ Gerding (2011 ζει. 33), νη ξπζκηζηηθέο αξρέο δχλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

θχκα απνξξχζκηζεο θαη ζπλαθφινπζα ξπζκηζηηθνχ arbitrage φρη κφλν κέζσ απάιεηςεο 

πθηζηάκελσλ θαλφλσλ θαη αληηθαηάζηαζεο απηψλ κε άιινπο πνπ δεκηνπξγνχλ 

επλντθφηεξν πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάιεςε ξίζθνπ θαη ηεο νηθνδφκεζεο επελδπηηθψλ 

ζέζεσλ κε απμεκέλε κφριεπζε αιιά θαη κέζσ:  

• Σεο εξκελείαο ησλ πθηζηάκελσλ λφκσλ κε κεγαιχηεξε 

ειαζηηθφηεηα.  

• Σεο απξνζπκίαο επηβνιήο θπξψζεσλ.  
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• Σεο απξνζπκίαο αμηνπνίεζεο ηνπ θείκελνπ λνκηθνχ 

νπινζηαζίνπ ή θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο νινέλα θαη γνξγφηεξα 

κεηαβαιιφκελεο ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλζήθεο.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν, ζχκθσλα κε ηνλ Γθόξηζν (2011, 

ζει. 84), ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο λα   

• Να επέιζεη δπζιεηηνπξγία ζηελ παξνρή (ή/θαη αδπλακία 

παξνρήο) ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ιφγσ ηεο εμαζζέληζεο ελφο 

ηνκέα ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα,  

• Με απνηέιεζκα ην ελδερφκελν επέιεπζεο ζνβαξψλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο  

Ο ζπζηεκηθφο θίλδπλνο έρεη δχν δηαζηάζεηο:  

• Ζ κία είλαη ε ρξνληθή δηάζηαζε („‟ time dimension‟‟), 

δειαδή ε εμέιημε ηνπ  

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζε βάζνο ρξφλνπ, θαη  

• Ζ δεχηεξε δηάζηαζε είλαη ε «δηαηνκεαθή» („‟cross-

sectional dimension‟‟) δειαδή ε θαηαλνκή ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ 

ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζε θάζε δεδνκέλν ρξνληθφ ζεκείν.  

Έηζη,  αλ θαη ν νξηζκφο καο δίδεη κηα θαιή αθεηεξία γηα  κηα πξψηε θαηαλφεζε 

ηνπ ηη είλαη ην .Σ.,  δελ καο δίδεη θακία πιεξνθφξεζε γηα ην πνηα ήηαλ ηα αίηηα θαη 

νη θαηαιπηηθνί παξάγνληεο ηεο αλάδεημεο ηνπ .Σ. σο ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ παίθηε 

γηα ηελ ξεπζηφηεηα θαη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα παγθνζκίσο. Απηφο ζα 

είλαη ν ζθνπφο ηεο επφκελεο ελφηεηαο.  

 

5.1. ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΝΣΩΖ ΣΟΤ ΚΗΩΓΟΤ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ - Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ  

ηελ νηθνλνκία, ε αλάγθε γηα θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο είλαη 

επηηαθηηθή παξά πνηέ. Γεληθά, ε χπαξμε θαηλνηνκηψλ ζπληεινχλ ζηελ νινθιήξσζε 

ησλ αγνξψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Απηή ε δηαπίζησζε ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζσζηή αλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. Δθεί ηα πξάγκαηα είλαη πην μεθάζαξα αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή 

πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηελ χπαξμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Π.ρ ε 

χπαξμε ελφο εκβνιίνπ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο  εινλνζίαο , παξάγεη απηαπφδεηθηα ζεηηθά 

θνηλσληθά απνηειέζκαηα θαζψο ζψδεη δσέο.   



 

60 

 

Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαηλνηνκίαο, ε θνηλσληθή 

σθέιεηα ηεο δελ είλαη πάληα δεδνκέλε. χκθσλα κε ηνλ Turner (2012b ζει. 18-19), 

απηφ ζπκβαίλεη γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

• πλήζσο ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαηλνηνκία ζεσξείηαη φηη 

παξάγεη ζεηηθή ππεξαμία, φρη θαηά ηξφπν θαλεξφ αιιά θαηά ηξφπν 

αθαλή θαη έκκεζν θπξίσο  κέζσ ηεο εηθαζίαο ηεο απμεκέλεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ (allocative 

efficiency).   

• Πνιχ ζπρλά παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηα θαηλνηφκα 

ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία θαη ππεξεζίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απηέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε, λα πξνθαινχλ αξλεηηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο κε επηδήκην αληίθηππν ηφζν γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη γηα  ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα.  

Σελ πηζαλφηεηα ηεο επέιεπζεο αξλεηηθψλ εμσηεξηθνηήησλ επηβεβαηψλεη θαη ην 

ππφδεηγκα ησλ Gennaioli, Shleifer & Vishny (2011 ζει. 452-453) ζην νπνίν ε επηδήκηα 

επίδξαζε επέξρεηαη σο απνηέιεζκα κηαο αιπζίδαο ππεξαηζηφδνμσλ πξνζδνθηψλ  γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηνπ ζπλεπαγφκελνπ ξίζθνπ.  

Δηδηθφηεξα, ε αιπζίδα ησλ γεγνλφησλ μεθηλά κε ηελ δίςα ησλ επελδπηψλ γηα 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο  ηίηινπο πνπ πξνζθέξνπλ πςειέο απνδφζεηο θαη ζεσξνχληαη 

αζθαιείο. Οη θνξείο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ αληαπνθξίλνληαη ζηε δήηεζε 

απηή πξνσζψληαο λέα επελδπηηθά εξγαιεία θαζψο ηα ππάξρνληα εξγαιεία δελ κπνξνχλ 

λα θαιχςνπλ ηελ ππάξρνπζα δήηεζε.   

‟ απηφ ην ζεκείν επηθξαηεί επθνξία. Σα λέα εξγαιεία είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα „‟απνδεηθλχεηαη‟‟ ε αζθάιεηα θαη ξεπζηνπνηεζηκφηεηα ηνπο 

ζηηο θεθαιαηαγνξέο, ψζπνπ ζε θάπνην ρξνληθφ ζεκείν ηα εξγαιεία απηά είλαη επάισηα 

ζε νξηζκέλνπο θηλδχλνπο πνπ δελ είραλ εμ‟ αξρήο πξνβιεθζεί. Σφηε νη επελδπηέο 

ακθηζβεηνχλ ηελ αμία απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαη νδεγνχληαη ζηελ εζπεπζκέλε 

ξεπζηνπνίεζε ηνπο επελδχνληαο καδηθά ζηα παιαηφηεξα θαη αζθαιέζηεξα 

ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία. ην κεηαμχ, φκσο έρεη πξνθιεζεί παληθφο θαη νη 

ζπλέπεηεο ησλ δεκηψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη ηνπιάρηζηνλ επαρζείο.  

πλεπψο, ε θξίζε πεξί ηεο φπνηαο θνηλσληθήο σθέιεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαηλνηνκία, ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεηή θαη λα εμάγεηαη επί ηε βάζεη 

ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ ηειηθνχ θνηλσληθνχ νθέινπο (end social benefit)  θαη ηεο αλάιπζεο 
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ζε επίπεδν ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (macro-level empirical analysis) (Turner 

2012b ζει. 24-26.).  

5.2. ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΤΝΑΠΑΡΣΗΕΟΤΝ ΣΟ ΚΗΩΓΔ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ   

Δθφζνλ ην .Σ. εμειίζζεηαη δπλακηθά θαη κπνξεί λα κεηαιιάζζεηαη κε εμίζνπ 

θαηλνθαλή θαη ελ πνιινίο αθαλφληζην θαη απξφβιεπην ηξφπν, ηφηε πσο κπνξεί θαλείο 

λα ζθηαγξαθήζεη θαη λα εθζέζεη κε αμηφπηζην θαη θαηαιεπηφ ηξφπν ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ .Σ.;   

Αλακθίβνια, ε πξνζπάζεηα αμηφπηζηεο θαη αθξηβνχο πξφβιεςεο ηεο 

κειινληηθήο κνξθήο ηνπ .Σ. ζα ήηαλ έλα έξγν αβέβαην κα πάλσ απ‟ φια ζηζχθεην.  

Γη‟ απηφ ην ιφγν επηινγή καο δελ είλαη λα πηζαλνινγήζνπκε επ‟ απηήο ηεο 

κειινληηθήο κνξθήο ηνπ .Σ. αιιά λα εθζέζνπκε ηα επελδπηηθά εξγαιεία, νληφηεηεο 

θαη αγνξέο πνπ δηαδξακάηηζαλ ζεκαίλνληα ξφιν θαηά ηελ πξφζθαηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία θαηά θφξνλ ζα πξέπεη ζεσξνχληαη θαη λα θαηαηάζζνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ .Σ.. (Gerding 2011 ζει. 6-7).   

  

5.3. ΣΗΣΛΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ (SECURITISATION)  

  

Ζ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ έρεη θαηαζηεί έλα απφ ηα πην δηαθξηηά θαη 

ζπνπδαηφηεξα ζηνηρεία ησλ ζχγρξνλσλ θεθαιαηαγνξψλ. Απηή ε δηαπίζησζε κπνξεί λα 

εμαρζεί απφ ην γεγνλφο φηη ην θαηλφκελν ηεο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ έιαβε 

εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο εηδηθά ιίγν πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ηεο πξφζθαηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο.  
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Πίλαθαο 1 Έθδνζε πξνϊόληωλ ηηηινπνίεζεο ζηελ Δπξωδώλε θαη ηηο Ηλωκέλεο Πνιηηείεο. Πεγή: Bakk-Simon et al. 

(2012). 

Απφ ηνπο πίλαθεο απηνχο θαηαδεηθλχεηαη ν κεγάινο πξαγκαηηθά φγθνο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ πνπ απνηεινχλ πξντφλ ηηηινπνίεζεο. Σν 2006, ηφζν ζηελ 

Δπξσδψλε φζν θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ έθηαζε ζην 

δελίζ ηεο θαζψο ζηελ πξψηε έιαβε ην πνζφ ησλ πεξίπνπ 600 δηο € ελψ ζηηο δεχηεξεο ε 

άλνδνο ήηαλ αηζζεηά πην απμεκέλε θαζψο έθηαζε πεξίπνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2,25 

ηξηο $.  

Όκσο, ελψ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 2008 ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ ππέζηε 

ζεκαληηθφηαηε κείσζε, ζηελ Δπξσδψλε έθηαζε ζην πςειφηεξν κέρξη ηφηε ζεκείν.  

  

Πίλαθαο 2. Μέγεζνο έθδνζεο πξνϊόληωλ ηηηινπνίεζεο θαη ινηπώλ ρξενγξάθωλ. Πεγή: Gorton & Metrick 

(2010b) 

  

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, βιέπεη θαλείο φηη ε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ κέζα απφ ηα δχν θπξηφηεξα 
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πξντφληα ηεο, ήηνη νκφινγα ππνζηεξηδφκελα απφ δεμακελή ελππφζεθσλ δαλείσλ 

(Residential Mortgage-Backed Securities-RMBS) θαη άιια νκφινγα ππνζηεξηδφκελα 

απφ δεμακελή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (Asset-Backed SecuritiesABS), 

μεπέξαζε αζξνηζηηθά θαηά πνιχ ηηο εθδφζεηο εηαηξηθψλ θαη θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Έηζη, 

απνδεηθλχεηαη γηα άιιε κηα θνξά ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ηηηινπνίεζεο ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο.  

 

5.4. ΑΜΟΗΒΑΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΑΓΟΡΑ ΥΡΖΜΑΣΟ (MONEY 

MARKET MUTUAL FUNDS- MMMF’S)  

Σα Ακνηβαία Κεθάιαηα Αγνξάο Υξήκαηνο (ζην εμήο Α.Κ.Α.Υ) είλαη έλα αθφκε 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ επξχηεξνπ .Σ.. Σα Α.Κ.Α.Υ έθαλαλ γηα πξψηε θνξά ηελ 

εκθάληζε ηνπο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 70‟ αξρηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φπνπ 

ππήξμαλ επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμή θαη επέθηαζε ηνπο πξνβιέςεηο ζην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην.  

Σν κέγεζνο ησλ Α.Κ.Α.Υ μεπέξαζε θάζε πξνεγνχκελν θαζψο απφ ην 1980 φηαλ 

ην κέγεζνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαρεηξίδνληαλ  ήηαλ πεξίπνπ 77 δηο $, ην 2008 ιίγν 

πξηλ ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers, ηα δηαρεηξηδφκελα θεθάιαηα  έθηαζαλ ηα 

3,8 δηο $ (Bakk-Simon et al. 2012 ζει. 15).  

Κχξηα απνζηνιή ησλ Α.Κ.Α.Υ είλαη ε πξνζθνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ 

επρεξψο ξεπζηνπνηήζηκσλ θαη ρακεινχ ξίζθνπ, ήηνη κεξίδηα απφ ην ραξηνθπιάθην πνπ 

έρνπλ ππφ ηελ δηαρείξηζε ηνπο, κε ηα έζνδα, ησλ νπνίσλ δηελεξγνχζαλ ηνπνζεηήζεηο 

ζε ηίηινπο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξεκαηαγνξάο. Απηέο νη ηνπνζεηήζεηο 

δηεπθφιπλαλ ηα Α.Κ.Α.Υ  λα επηηπγράλνπλ ηνλ θαηαζηαηηθφ ζηφρν δηαηήξεζεο ηεο 

θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ηνπο ζην 1 $ αλά κεξίδην, νπζηαζηηθά ππνζρφκελα φηη φζν 

είλαη ην πνζφ ηεο επέλδπζεο ζε έλα απφ ηα κεξίδηα ησλ Α.Κ.Α.Υ, ηφζν ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ πνπ ζα ιάβεη θάπνηνο θαη ζην κέιινλ.  

χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα κε ηξαπεδηθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (2012: 22), ηα Α.Κ.Α.Υ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα αλάκεζα ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζθνξά κηαο ελαιιαθηηθήο 

δηφδνπ βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο κέζσ αγνξψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ ηεο 

ρξεκαηαγνξάο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο λα επελδχζνπλ 

ζε έλα επξχηεξν θαιάζη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ, ζην νπνίν δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

επελδχζνπλ ιφγσ αηνκηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πεξηνξηζκψλ. Δμππαθνχεηαη φηη κε 
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απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγραλφηαλ θαη έλα είδνο outsourcing αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ελ ιφγσ επελδπηψλ.  

    

5.5.   ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ (INVESTMENT BANKS)  

Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο, εμ‟ αηηίαο ησλ παξαθάησ ζπλαιιαγψλ, θαηέρνπλ έλα 

πνιχ θεληξηθφ ξφιν ζην .Σ.. (Claessens et al. 2012 ζει. 14).   

Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο αλαιακβάλνπλ κηα ζεηξά ζπλαιιαγψλ (Gerding 2011 

ζει. 28-29)  φπσο:   

• Αλάδνρνη
10

  ησλ εθδφζεσλ πξντφλησλ ηηηινπνίεζεο
 

αλαιακβάλνληαο ηελ  πξνψζεζε ηνπο ζην επελδπηηθφ θνηλφ.  

• Παξάγνπλ πξντφληα ηηηινπνίεζεο είηε γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ είηε γηα ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκα ησλ πειαηψλ ηνπο.  

• Λεηηνπξγνχλ σο κεζάδνληεο ζε ζπλαιιαγέο 

εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ αγνξάδνληαο θαη νη ίδηεο 

πηζησηηθά παξάγσγα κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ (hedging ).  

• Πξνβαίλνπλ ζε ζπλαιιαγέο ρνξήγεζεο ξεπζηφηεηαο θαη 

ζπγθέληξσζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

ζπκθσλίεο επαλαγνξάο.  

Ωζηφζν, ε ζπνπδαηφηεηα ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ θαλεξψλεηαη φρη κφλν 

κέζα απφ ηηο ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ είηε γηα ίδην ινγαξηαζκφ είηε γηα 

ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκα ησλ πειαηψλ ηνπο αιιά θαη απφ ηελ ηξνκαθηηθή κεγέζπλζε 

ηνπ φγθνπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαθξαηνχλ ζην επελδπηηθφ ηνπο 

ραξηνθπιάθην.  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 8, ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία 

απμήζεθαλ κε γεσκεηξηθή πξφνδν  θαη μεπέξαζαλ θαηά πεξίπνπ νρηψ (8) θνξέο ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.   

                                                 

 

10
 Ζ πξάμε ηεο αλαδνρήο, απηή θαζεαπηή, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δξαζηεξηφηεηα πνπ αλήθεη 

ζην .Σ.. Ωζηφζν, ε πξάμε ηεο αλαδνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο πξάμεηο ηηο νπνίεο δηελεξγνχλ νη 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ ρνξεία ηνπ .Σ..   
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Πίλαθαο 3. Μεγέζπλζε  ηωλ  ζηνηρείωλ  ελεξγεηηθώλ  ζε  ηέζζεξηο  (4) 

ρξεκαηνπηζηωηηθνύο ηνκείο. Πεγή: Turner (2012a  ζει. 8, exhibit 8)                                                                                                                                                                        

Ωο αλάδνρνη πάξα πνιχ ζπρλά θαινχληαη λα δηαθξαηήζνπλ ην equity tranche 

γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ππνθείκελνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη λα απνθεπρζεί 

ην θαηλφκελν ηεο επηδήκηαο επηινγήο.   

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Adrian & Shin (2010 ζει. 7),  πεξίπνπ ην 50% ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ αθνξά πξντφληα ηηηινπνίεζεο θαη 

νη ππνρξεψζεηο ηνπο ζηεξίδνληαη ζε ζπκθσλίεο επαλαγνξάο.   

πλεπψο, αλ ζπκπεξηιάβνπκε ηφζν ην είδνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηηο νπνίεο 

δηελεξγνχλ νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κεγέζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηνπο,  ηφηε δίθαηα απνθαινχληαη θαη σο βαξφκεηξν ηεο ζπλνιηθήο 

επζηάζεηαο θαη ξεπζηφηεηαο ηνπ .Σ. ( Adrian & Shin 2010 ζει. 7).  

  

5.6. Ζ ΑΓΟΡΑ ΤΜΦΩΝΗΩΝ ΔΠΑΝΑΓΟΡΑ (REPO MARKET)   

Ζ αγνξά ζπκθσληψλ επαλαγνξάο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή αγνξά γηα ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα αλ θαη ζηελ παξνχζα κειέηε ζπγθαηαιέγεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ .Σ. θαζψο ππνβνεζά ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ θαη πξνζδίδεη ζ‟ απηφ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπληείλνπλ 

ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο „‟Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο‟‟ (ECB 2010, BIS 1999 ζει. 11-

17).  

Καηά γεληθή νκνινγία, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζπκθσληψλ επαλαγνξάο είλαη 

πνιχ κεγάιν αιιά δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αζθάιεηα θαη αθξίβεηα . Πάλησο, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπλ νη Gorton & Metrick (2010a ζει. 14), ην 

κέγεζνο ηεο αγνξάο ζπκθσληψλ επαλαγνξάο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο μεπέξαζε θαηά 
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ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008 ηα 10 ηξηο $ θαη ζηελ Δπξψπε ηα 6,87 ηξηο ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2007.  

5.7. ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΚΗΩΓΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ   

χκθσλα κε ηνλ γξάθνληα, νη πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη πεξαηηέξσ 

θαζηέξσζε ηνπ .Σ. σο ελφο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη ζεηηθέο θαη απηφ ηεθκαίξεηαη απφ ηα εμήο γεγνλφηα.  

Σν .Σ., παξά ηελ επέιεπζε ηεο πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη 

ηελ θάκςε πνπ αθνινχζεζε επζχο ακέζσο, φρη απιψο αλέθακςε αιιά ππεξέβε θαη ηα 

πςειά πξν θξίζεο επίπεδα.  

 

Πίλαθαο 4. πλνιηθό κέγεζνο ηωλ ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ δηαθόξωλ δηακεζνιαβνύληωλ ρξεκαηνπηζηωηηθώλ 

θνξέωλ. Πεγή: (FSB 2012d)   

 

Απφ απηφ ην πίλαθα θαίλεηαη φηη πξν θξίζεο, ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ησλ κε 

ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ην 2007 ήηαλ ζην πνζφ ησλ 62 ηξηο $, ην 

2008 ππήξμε κηα κηθξή κείσζε ζηα 59 ηξηο $ θαη ελ ηέιεη ζην ηέινο ηνπ 2011 έθηαζαλ 

ηα 67 ηξηο $.  
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Πίλαθαο 5. Δθηίκεζε ηνπ πνζνζηνύ ηωλ ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ αλά δηακεζνιαβνύληα ρξεκαηνπηζηωηηθό 

θνξέα. Πεγή: (FSB 2012d)    

 

πλάκα, απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ησλ κε-ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ απφ ην 2007 θαη 

κέρξη ην 2011 παξακέλεη θαηά βάζε ζηαζεξφ (από 27 % ζε 25 % αληίζηνηρα).  

Όζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηζρχνπλ ηα εμήο. Σν FSB (2012d: 10) 

ππνζηεξίδεη φηη ην κεξίδην ηνπ κεγέζνπο ηνπ .Σ. ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ πνζνζηνχ (ελλνείηαη επί ηωλ εμεηαδόκελωλ είθνζη (20) ρωξώλ 

πνπ εμεηάδνληαη ζηελ κειέηε ηνπ FSB), απφ εθεί πνπ βξηζθφηαλ ην 2005 ζε πνζνζηφ 44 

% κεηψζεθε ην 2011 ζε πνζνζηφ 35 %. Καηά ην FSB, απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπ .Σ. ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ 31 % θαη 9 % 

ζε 33 % θαη 13 % αληίζηνηρα. Ωζηφζν, έπεηηα απφ πξφζθαηε κειέηε ηεο ESMA (2013 

ζει. 16) θαίλεηαη φηη ε ηάζε απηή αληηζηξέθεηαη, αθνχ ην .Σ. ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ζπξξηθλψζεθε θαηά 8 % θαη ην αληίζηνηρν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

κεγεζχλζεθε θαηά 2 %.  

Απηά ηα ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ φηη ην .Σ. κεηά ηελ θξίζε δελ 

αλαδηπιψζεθε ζε έλαλ ξφιν πην επηθνπξηθφ θαη δεπηεξεχνληα αιιά δηαηήξεζε ηηο 

„‟δπλάκεηο‟‟ ηνπ θαη δηεθδηθεί αθφκε κεγαιχηεξν πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αιπζίδα 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο.  

Δπηπξνζζέησο, θαηά ηε γλψκε ηνπ γξάθνληνο, απηά ηα κεγέζε ππνζηεξίδνπλ 

ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ην .Σ. παξέρεη πνιχηηκεο ππεξεζίεο ζηνπο επελδπηέο θαη κάιινλ 

θαίλεηαη φηη κε-ηξαπεδηθνί ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί αξρίδνπλ λα θεξδίδνπλ 
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κεξίδηα αγνξάο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζην παξειζφλ κεζνπξαλνχζαλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα
11

.   

 

 

 

    

  

                                                 

 

11
 Απηή ε εμέιημε δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη κε-ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί δελ 

ππφθεηληαη κέρξη ζήκεξα ζην ίδην βαξχ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ην νπνίν ππνρξεψλεη, εηδηθά ζηηο κέξεο 

καο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα αλαδηαξζξψζνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο θαη λα αλαθαηαλείκνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν θνζηνβφξα θαη νκαιή 

ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο λέεο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο. Δπίζεο, εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα είλαη επηθπιαθηηθά πξνο ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ ζε αγνξέο θαη πξντφληα πνπ αθφκα δελ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ε δπλακηθή ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξα http://www.thebanker.com/Markets/Capital-

Mkts/Out-of-the-shadows-the-newrole-of-non-banks   

http://www.thebanker.com/Markets/Capital-Mkts/Out-of-the-shadows-the-new-role-of-non-banks
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΣΑ ΘΔΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΣΩΝ ΖΠΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΔΤΡΩΠΖ  
  

6.1   ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΣΩΝ ΖΠΑ ΚΑΗ 

ΣΖ ΔΤΡΩΠΖ  

Οη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ δξνµνιφγεζαλ ηε δεµηνπξγία ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ ηεο επξσδψλεο θαη ησλ Ζλσµέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Αµεξηθήο είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο (Cecchetti S. & O‟Sullivan R., 2003).  

Ζ ηδξπηηθή πξάμε ηεο Federal Reserve (Federal Reserve Act) ην 1913 δελ 

πεξηιάµβαλε θάπνην µαθξννηθνλνµηθφ ζηφρν λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο αιιά 

δεµηνπξγήζεθε γηα λα βνεζήζεη ηελ πξφιεςε µειινληηθψλ αλαηαξαρψλ ηνπ 

ρξεµαηνπηζησηηθνχ ηνµέα ιεηηνπξγψληαο ζαλ «δαλεηζηήο έζραηεο αλάγθεο» (Lender 

of Last Resort). Ζ θηλεηήξηα δχλαµε πίζσ απφ ηε δεµηνπξγία ηεο Federal Reserve 

Bank ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο πνπ είρε πιεγεί 

αλεπαλφξζσηα απφ θαηλφµελα bank runs πξνεγνχµελσλ δεθαεηηψλ.   

Οη ηεξάζηηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο Μεγάιεο Τθεζεο (Great Depression) ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟30 νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο ηεο νµνζπνλδηαθήο 

θπβέξλεζεο (ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηεο Fed) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνµηθήο 

αλάπηπμεο. Ζ µεγάιε αιιαγή ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Fed ήξζε µε ηελ Πξάμε γηα ηελ 

Απαζρφιεζε (Employment Act) ην 1946 πνπ έζεηε σο ζηφρν ηελ επίηεπμε µέγηζηεο 

απάζρφιεζεο θαη παξαγσγήο. Σν 1977 έρνπµε ηξνπνπνίεζε ηεο λνµνζεηηθήο εληνιήο 

ηεο Fed φπνπ εμεηδηθεχνληαη νη µαθξνννηθνλνµηθνί ζηφρνη ηεο λνµηζµαηηθήο 

πνιηηηθήο· µέγηζηε απαζρφιεζε, ζηαζεξφηεηα ηηµψλ θαη ζπγθξάηεζε ησλ 

µαθξνπξφζεζµσλ επηηνθίσλ. Οη επηδηψμεηο γηα ζηαζεξφηεηα ηηµψλ θαη µεηξηαζµνχ 

ησλ µαθξνρξφλησλ επηηνθίσλ ζπλδένληαη µεηαμχ ηνπο θαζψο ηα νλνµαζηηθά επηηφθηα 

είλαη ην αιγεβξηθφ άζξνηζµα ησλ πξαγµαηηθψλ επηηνθίσλ πξνζαπμεµέλσλ µε ην χςνο 

ηνπ αλαµελφµελνπ πιεζσξηζµνχ. Δπνµέλσο, ν ραµειφο πιεζσξηζµφο παξάγεη ραµειά 

µαθξνπξφζεζµα επηηφθηα (Judd J. and Rudebusch G., 1999).  

Παξαηεξνχµε, ινηπφλ, φηη ελψ μεθίλεζε σο µηα ηξάπεδα γηα ηνπο ηξάπεδεο µε 

θχξην µέιεµα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο, εμειίρηεθε ζε 

έλαλ µνληέξλν Οξγαληζµφ µε ζαθείο ζηφρνπο γηα ζπγθεθξηµέλα µαθξννηθνλνµηθά 

µεγέζε ηεο νηθνλνµίαο φπσο ν ραµειφο πιεζσξηζµφο θαη ε νηθνλνµηθή αλάπηπμε.  
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Αληηζέησο ε ίδξπζε ηεο ΔΚΣ εμππεξεηνχζε ηελ αλάγθε γηα ηε δεµηνπξγία ελφο 

παλεπξσπαηθνχ Οξγαληζµνχ ράξαμεο θαη άζθεζεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο.   

Ζ δεµηνπξγία ηεο πέξαζε απφ πνιιά ζηάδηα θαη ζπµθσλίεο. Σν ζεµείν 

εθθίλεζεο ήηαλ ε Δπξσπαηθή Οηθνλνµηθή Κνηλφηεηα πνπ αξρηθά ηδξχζεθε απφ 6 

δπηηθέο επξσπαηθέο ρψξεο ην 1958 θαη ην 1962 έγηλε ε πξψηε πξφηαζε γηα ηε 

δεµηνπξγία µηαο νηθνλνµηθήο θαη λνµηζµαηηθήο έλσζεο. εµαληηθά βήµαηα ζην δξφµν 

γηα ηελ Δπξσπαηθή Ννµηζµαηηθή Δλσζε θαη ην θνηλφ λφµηζµα έγηλαλ ην 1989 µε ηελ 

ζπµθσλία ηνπ Δπξσπαηθνχ πµβνπιίνπ γηα ηε δεµηνπξγία ηεο ΔΝΔ θαη µε ηε πλζήθε 

ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο (πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη) ην 1992, ε νπνία νδήγεζε ηειηθά 

ζηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπαηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Δπξσπαηθνχ πζηήµαηνο 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ.   

Με ηηο δηαπξαγµαηεχζεηο ηνπ Μάαζηξηρη λα θαηαιήγνπλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ 

γεξµαληθνχ πξνηχπνπ ηεο Bundesbank (πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο 

απνηειεί ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ), ε ΔΚΣ σο ππξήλαο ηνπ ΔΚΣ θαη ηνπ 

Δπξσζπζηήµαηνο, αλέιαβε ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1999 ηελ άζθεζε ηεο εληαίαο 

λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο ζηε δψλε ηνπ επξψ.  

Ζ λνµηθή βάζε ηεο ΔΚΣ ηε δηαρσξίδεη απφ ηε Fed θαζψο ε Δπξσπαηθή Έλσζε 

δελ είλαη έζλνο-θξάηνο. Σαπηφρξνλα ε ζπµµεηνρή ελφο θξάηνπο-µέινπο ζηελ ΔΔ δελ 

ζπλεπάγεηαη ηελ απηφµαηε είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ επξσδψλε. Ο βαζµφο νηθνλνµηθήο 

νινθιήξσζεο ηεο επξσδψλεο βξίζθεηαη αθφµε ζε εμέιημε θαη εμαξηάηαη ζε θάπνην 

βαζµφ απφ ηηο πξάμεηο ηεο ίδηαο ηεο ΔΚΣ.  

  

6.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΔ ∆ΟΜΔ   

Οη ζεζµηθέο δνµέο ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ έλαλ εμέρνπζαο ζεµαζίαο 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηα απνηειέζµαηα ηεο πνιηηηθήο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ.  

Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηηρη πεξηειάµβαλε φιεο ηηο ζεζµηθέο ξπζµίζεηο γηα ηε 

δεµηνπξγία ηεο νηθνλνµηθήο θαη λνµηζµαηηθήο έλσζεο ζηελ Δπξψπε θαη παξείρε ηε 

λνµηθή βάζε γηα ηε δεµηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ χζηεµα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ πνπ 

απνηειείηαη απφ ηελ ΔΚΣ θαη ηηο Δζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ησλ θξαηψλ-µειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Σα δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο ΔΚΣ είλαη ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην (Governing 

Council) θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Executive Board). H Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΚΣ, ηνλ αληηπξφεδξν θαη άιια ηέζζεξα µέιε. Ζ 

θπξηφηεξε εξγαζία ηεο είλαη ε εθαξµνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ∆, ην νπνίν απνηειείηαη 
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απφ ηα µέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπο 17 δηνηθεηέο ησλ ΔζλΚΣ ηεο 

επξσδψλεο. Σα µέιε ηεο Δθηειεζηηθήο επηηξνπήο δηνξίδνληαη γηα νθηψ έηε ρσξίο ηε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, ε ζεηεία ησλ δηνηθεηψλ ησλ ΔζλΚΣ θπµαίλεηαη απφ πέληε 

µέρξη νρηψ έηε.  

ε αληηδηαζηνιή, ηα βαζηθά φξγαλα ηνπ πζηήµαηνο ηεο Federal Reserve είλαη 

ην πµβνχιην ησλ ∆ηνηθεηψλ (Board of Directors), νη δψδεθα πεξηθεξεηαθέο Federal 

Reserve Banks θαη ε Οµνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Αλνηρηήο Αγνξάο (Federal Open Market 

Committee - FOMC).  

ηελ επξσδψλε, ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηε ράξαμε ηεο 

λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο, µία εξγαζία πνπ εθηειείηαη απφ ηελ Federal Open Market 

Committee ζηηο ΖΠΑ. Σα µέιε ηνπ πµβνπιίνπ ησλ ∆ηνηθεηψλ ηεο Fed δηνξίδνληαη 

γηα 14 ρξφληα ρσξίο δηθαίσµα αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο (ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ηα 8 έηε 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΔΚΣ) ελψ ε ζεηεία ηνπ πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ 

είλαη ηεηξαεηήο.  

Παξαηεξνχµε ηελ χπαξμε ζεµαληηθψλ νµνηνηήησλ ζηε δνµή ηνπ 

Δπξσζπζηήµαηνο θαη ηνπ πζηήµαηνο ηεο Federal Reserve. Καη νη δχν απνηεινχλ 

νµνζπνλδηαθά ζπζηήµαηα θεληξηθψλ ηξαπεδψλ (Goodfriend M., 1999, ζει. 51, 

51‐ 71). Παξφια απηά µηα πξνζεθηηθφηεξε µαηηά απνθαιχπηεη θαη ζεµαληηθέο 

δηαθνξέο. Ππώηον, ζηελ πεξίπησζε ηεο FED ην πµβνχιην ησλ ∆ηνηθεηψλ επνπηεχεη 

ηηο Πεξηθεξεηαθέο Οµνζπνλδηαθέο Σξάπεδεο (Regional Federal Reserve Banks), 

εγθξίλνληαο ηνπο πξνυπνινγηζµνχο ηνπο θαη ηηο γεληθέο απνθάζεηο δηαρείξηζεο, ελψ 

ζην ΔΚΣ νη δηνηθεηέο ησλ ΔζλΚΣ είλαη απηνί πνπ ειέγρνπλ ηελ ΔΚΣ (Cecchetti S. & 

O‟Sullivan R., 2003). Μία ακόµη διαθοπά αθνξά ην δηθαίσµα ςήθνπ. Όινη νη 

δηνηθεηέο ηνπ επξσζπζηήµαηνο έρνπλ ηζφηηµε ςήθν ζε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ 

ιαµβάλνληαη απφ ην ∆ ηεο ΔΚΣ. Αληίζεηα ε ςεθνθνξία ζηελ Federal Open Market 

Committee γηα ιήςε απνθάζεσλ είλαη πην πεξηνξηζµέλε. Όια ηα µέιε ηνπ πµβνχιην 

ησλ ∆ηνηθεηψλ έρνπλ δηθαίσµα ςήθνπ φπσο θαη ν δηνηθεηήο ηεο New York Fed, αιιά 

νη ππφινηπνη δηνηθεηέο ησλ νµνζπνλδηαθψλ ηξαπεδψλ µνηξάδνληαη πέληε ςήθνπο 

(Gerdesmeier D., Mongelli F. & Roffia B., March 2007). Σέλορ, µηα ζεµαληηθή 

δηαθνξά ζηε δνµή ησλ δχν ζπζηεµάησλ είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο ΔΚΣ ε νπνία σο 

ηξάπεδα µπνξεί θαη ε ίδηα λα παξέµβεη ζηελ ρξεµαηνπηζησηηθή αγνξά  Ο θχξηνο φγθνο 

ησλ πξάμεσλ δηεμάγεηαη απφ ηηο ΔζλΚΣ αιιά πνιινί (Cecchetti S. & O‟Sullivan R., 

2003) ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη ηάζε θεληξνπνίεζεο ηνπ ΔΚΣ πξνθεηµέλνπ λα 

επηηαρπλζεί ε αλάπηπμε ελφο παλεπξσπατθνχ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο.  
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Έλα δπλεηηθφ πξφβιεµα πνπ µπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαίσµαηνο  ςήθνπ φισλ ησλ ρσξψλ-µειψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ είλαη φηη µε ηελ 

είζνδν λέσλ ρσξψλ ζηελ επξσδψλε ζα παξεµπνδίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ∆ ηεο ΔΚΣ 

λα ιαµβάλεη ζπλαηλεηηθέο απνθάζεηο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην ∆ αλαγλσξίδνληαο 

ην πξφβιεµα πεξηφξηζε ηνλ αξηζµφ ησλ δηνηθεηψλ µε δηθαίσµα ςήθνπ ζην ∆ ζε 

δεθαπέληε.  

  

6.3 ΣΟΥΟΗ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη αλαθέξεη φηη «ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΚΣ 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ» θαη φηη «µε ηελ επηθχιαμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ, ην ΔΚΣ ζηεξίδεη ηηο γεληθέο νηθνλνµηθέο πνιηηηθέο ζηελ 

Κνηλφηεηα πξνθεηµέλνπ λα ζπµβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Κνηλφηεηαο»
12

. 

Οη ζηφρνη ηεο Κνηλφηεηαο µεηαμχ άιισλ είλαη ε δηαζθάιηζε «πςεινχ επηπέδνπ 

απαζρφιεζεο, δηαηεξήζηµε θαη αληηπιεζσξηζηηθή αλάπηπμε, πςειφο βαζµφο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζχγθιηζε ησλ νηθνλνµηθψλ επηδφζεσλ». Παξαηεξνχµε ινηπφλ 

φηη ππάρεη µηα ζαθή ηεξαξρία ζηφρσλ ζηηο επηδηψμεηο ηεο ΔΚΣ µε πξσηαξρηθή ζεµαζία 

ζηελ ζηαζεξφηεηα ηηµψλ.   

Ζ εληνιή ηνπ ΔΚΣ γηα επηδίσμε ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή 

µε ηελ εληνιή πνιιαπιψλ ζηφρσλ ηεο Fed. Σν Full Employment and Balanced Growth 

Act ηνπ 1978 αλαθέξεη φηη ην πµβνχιην ησλ ∆ηνηθεηψλ θαη ε Δπηηξνπή Αλνηρηήο 

Αγνξάο ηεο Federal απαηηείηαη λα «δηαηεξήζνπλ ηε µαθξνπξφζεζµε αλάπηπμε ησλ 

λνµηζµαηηθψλ θαη πηζησηηθψλ µεγεζψλ αλάινγα µε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο γηα 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ψζηε λα πξνσζήζνπλ απνηειεζµαηηθά  ηνπο ζηφρνπο ηεο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηεο ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ θαη ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ 

µαθξνρξφλησλ επηηνθίσλ».  

  

6.4 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  

Ζ ζηξαηεγηθή λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε ΔΚΣ ζπλίζηαηαη 

ζε µηα ζπζηεµαηηθή θαη ζπλεπήο πξνζέγγηζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ λνµηζµαηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ. 

                                                 

 

12
 Καηαζηαηηθφ ηνπ ΔΚΣ θαη ηεο ΔΚΣ  
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Βαζηθφ ζεµείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο είλαη ν πνζνηηθφο 

πξνζδηνξηζµφο ηεο παξαπάλσ επηδίσμεο. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο, ε ΔΚΣ 

απνζθνπεί ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζµνχ ζε επίπεδα θνληά αιιά ραµειφηεξα ηνπ 

2% µεζνπξφζεζµα. Απηή ε δηεπθξίληζε µπνξεί λα εηδσζεί ζαλ µηα πξνζπάζεηα ηεο 

ΔΚΣ λα δηαµνξθψζεη ηηο µαθξνπξφζεζµεο πξνζδνθίεο γηα ηνλ πιεζσξηζµφ ζε έλα 

ζηελφ εχξνο. Ωζηφζν, ηα απνηειέζµαηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο ΔΚΣ εθδειψλνληαη ζηελ 

νηθνλνµία µε ρξνληθή πζηέξεζε ελφο έσο ηξηψλ εηψλ πξάγµα πνπ αληαλαθιά ηελ 

αλάγθε γηα µαθξνπξφζεµν πξνζαλαηνιηζµφ ηεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο.  

Σνλ Οθηψβξε ηνπ 1998 ε ΔΚΣ αλαθνίλσζε ηελ πξνζαλαηνιηζµέλε ζηε 

ζηαζεξφηεηα ζηξαηεγηθή ηεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΔΚΣ (stability-oriented 

monetary policy strategy for the ESCB)
13

. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη: έλαο 

πνζνηηθφο πξνζδηνξηζµφο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ΔΚΣ, ν πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηεο 

πνζφηεηαο ρξήµαηνο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ δηαηάξαμεο ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ θαη µηα αμηνιφγεζε, ζε επξεία βάζε, ησλ πξννπηηθψλ γηα ηελ 

εμέιημε ησλ ηηµψλ
14

.  

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ην ∆ ηεο ΔΚΣ εξµελεχεη ηε ζηαζεξφηεηα ηηµψλ πνπ 

αλαθέξεη ε πλζήθε σο : «ηελ εηήζηα αχμεζε ηνπ Δλαξµνληζµέλνπ ∆είθηε Σηµψλ 

Καηαλαισηή (Δλ∆ΣΚ) γηα ηε δψλε ηνπ επξψ µε ξπζµφ ραµειφηεξν ηνπ 2%. Ζ 

ζηαζεξφηεηα ησλ ηηµψλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη µεζνπξφζεζµα».  

 Δπηπιένλ ην Μάην ηνπ 2003, ην ∆ θαηέζηεζε ζαθέο φηη, αλαθνξηθά µε ηνλ 

παξαπάλσ νξηζµφ, απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηνπ ξπζµνχ πιεζσξηζµνχ ζε επίπεδα 

θαηψηεξα αιιά «πιεζίνλ ηνπ 2%». Με ηε δηεπθξίληζε απηή θαζίζηαηαη ζαθήο ε 

δέζµεπζε ηεο ΔΚΣ γηα παξνρή ελφο επαξθνχο πεξηζσξίνπ αζθαιείαο έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ ηνπ απνπιεζσξηζµνχ.    

Ο ζπγθεθξηµέλνο νξηζµφο δηαζαθελίδεη µεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηφρνπ ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ :  

  

I. Σν πξψην απφ απηά είλαη φηη πξνζδηνξίδεηαη έλαο ζπγθεθξηµέλνο 

δείθηεο ηηµψλ, ν Δλαξµνληζµέλνο ∆είθηεο Σηµψλ Καηαλαισηή,  γηα ηελ 

                                                 

 

13
 http://www.ecb.int/press/pr/date/1998/html/pr981013_1.en.html 

  
14

 http://www.ecb.int/ 

  

http://www.ecb.int/press/pr/date/1998/html/pr981013_1.en.html
http://www.ecb.int/
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αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ. Ο δείθηεο απηφο θξίζεθε 

θαηάιιεινο ιφγσ ηνπ βαζµνχ ελαξµφληζεο µεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

επξσδψλεο, µε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζµφ ηεο εμέιημεο ησλ ηηµψλ ζε ζπγθξίζηµε 

βάζε.   

II. Σν δεχηεξν είλαη φηη εζηηάδεηαη ζην ζχλνιν ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Οπφηε, φιεο νη απνθάζεηο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ ζην ζχλνιν ηεο δψλεο ηνπ επξψ.  

III. Σέινο, βαζηθή πηπρή είλαη ν µεζνπξφζεζµνο ραξαθηήξαο ηεο 

λνµηζµαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΚΣ πνπ αληαλαθιά ηελ αλάγθε γηα 

µαθξνπξφζεζµν πξνζαλαηνιηζµφ ησλ πνιηηηθψλ, αλαγλσξίδνληαο φηη ππάξρεη 

βξαρππξφζεζµε µεηαβιεηφηεηα ζηηο ηηµέο ε νπνία δελ µπνξεί λα ειεγρζεί 

απφιπηα απφ ηηο λνµηζµαηηθέο αξρέο.  

Ζ ΔΚΣ, πξνθεηµέλνπ λα αζθήζεη λνµηζµαηηθή πνιηηηθή µε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν, αθνινπζεί µηα ζπγθεθξηµέλε πξνζέγγηζε γηα λα θαζνξίζεη ηε θχζε θαη 

ην µέγεζνο ησλ θηλδχλσλ γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηηµψλ. Οη πξννπηηθέο εμέιημεο ησλ ηηµψλ 

αμηνινγνχληαη µέζα απφ µηα ζηξαηεγηθή δχν ππιψλσλ (two-pillar strategy) (Μεληαίν 

Γειηίν ηεο ΔΚΣ, Ηαλνπάξηνο 1999). Ο πξψηνο ππιψλαο αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνµηθή 

αλάιπζε, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηηο άµεζεο αηηίεο ηνπ πιεζσξηζµνχ φπσο είλαη ην 

θφζηνο θαη νη αληζζνξνπίεο  πξνζθνξάο-δήηεζεο θαη. ζπµβάιεη ζηελ εθηίµεζε ησλ 

βξαρππξφζεζµσλ θαη µεζνµαθξνπξφζεζµσλ νηθνλνµηθψλ εμειίμεσλ πνπ ελέρνπλ 

θηλδχλνπο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηηµψλ. Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηεο λνµηζµαηηθήο 

αλάιπζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηε λνµηζµαηηθή ζεσξία ηνπ ρξήµαηνο ζχµθσλα µε ηελ 

νπνία ν πιεζσξηζµφο είλαη θαζαξά λνµηζµαηηθφ θαηλφµελν,  επηθεληξψλεηαη ζηνπο 

λνµηζµαηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηνλ πιεζσξηζµφ θαη παξέρεη 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο µεζν-µαθξνρξφληα. Ζ πξνζέγγηζε ησλ δχν 

ππιψλσλ έρεη ζρεδηαζηεί µε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δίλεηαη ε αξµφδνπζα πξνζνρή ζε 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη ζηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ψζηε λα θαηαιήγνπλ ζε µηα 

ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηµψλ.
15

 

  

 

 

                                                 

 

15
 Βι. http://www.ecb.int/press/pr/date/2003/html/pr030508_2.en.html 
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FEDERAL RESERVE SYSTEM  

 

Οη ζηφρνη ηεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο ηεο FED αλαθέξνληαη ζηελ Ηδξπηηθή 

Πξάμε ηεο Federal Reserve, ε νπνία νξίδεη φηη ην πµβνχιην ησλ ∆ηνηθεηηθψλ θαη ε 

Οµνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Αλνηρηήο Αγνξάο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ µαθξνπξφζεζµα 

ηελ αλάπηπμε ησλ λνµηζµαηηθψλ θαη πηζησηηθψλ µεγεζψλ, αλάινγα µε ηε δπλαηφηεηα 

ηεο νηθνλνµίαο γηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο, έηζη ψζηε λα πξνσζνχληαη απνηειεζµαηηθά 

νη ζηφρνη ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ησλ ζηαζεξψλ ηηµψλ θαη ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ 

µαθξνπξφζεζµσλ επηηνθίσλ. Παξαηεξνχµε φηη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηµψλ απνηειεί 

απιψο έλα ζηφρν µεηαμχ άιισλ φπσο απηφο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο νη νπνίνη είλαη εμίζνπ ζεµαληηθνί (Richter F. and Wahl P., 2011). 

Ωζηφζν πνιιέο θνξέο νη δχν θχξηνη ζηφρνη ηεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

FED, δειαδή ν ζηφρνο ηεο µεγηζηνπνίεζεο ηνπ παξαγφµελνπ πξντφληνο θαη ηεο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο θαζψο θαη απηφο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγµα είλαη απηφ ηνπ μεζπάζµαηνο µηαο 

νηθνλνµηθήο θξίζεο, φπνπ ε FED ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ραµειά πνζνζηά αλεξγίαο 

θαη ζηαζεξά ραµειφ πιεζσξηζµφ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη πνιηηηθέο 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ µαθξννηθνλνµηθή ζηαζεξφηεηα µε γλψµνλα είηε ηελ 

µείσζε ηνπ πιεζσξηζµνχ είηε ηνλ έιεγρν ηεο αλεξγίαο.  

 Ζ αξλεηηθή ζπζρέηηζε απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη πξνθαλήο δεδνµέλνπ φηη µηα 

επεθηαηηθή λνµηζµαηηθή πνιηηηθή µεηψλεη ηελ αλεξγία, αιιά δεµηνπξγεί 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θαη µία ζπζηαιηηθή λνµηζµαηηθή πνιηηηθή µεηψλεη ηνλ 

πιεζσξηζµφ αιιά απμάλεη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

αληηµεησπίδεηαη ην δίιεµµα ηεο αχμεζεο ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ ή ηεο απψιεηαο 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο.   
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Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΗΜΩΝ  

 

Ζ ΔΚΣ πξνθεηµέλνπ λα εμεγήζεη ηε ζεµαζία ηεο ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ 

παξαζέηεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαηήξεζή ηεο
16

, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

1. Βειηηψλεη ηε δηαθάλεηα ησλ ζρεηηθψλ ηηµψλ  

2. Μεηψλεη ην πξηµ θηλδχλνπ ζηα νλνµαζηηθά επηηφθηα ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηηο δηαθπµάλζεηο ηνπ πιεζσξηζµνχ   

3. Καζηζηά µε απαξαίηεην ην αληηζηάζηζµα θηλδχλνπ (hedging)  

4. Μεηψλεη ηηο δηαζηξεβιψζεηο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεµα θαη ζην 

ζχζηεµα θνηλσληθήο αζθάιεηαο  

5. Απμάλεη ηα νθέιε ηεο θαηνρήο µεηξεηψλ  

6. Απνηξέπεη ηελ απζαίξεηε αλαδηαλνµή ηνπ πινχηνπ  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα παξαπάλσ νθέιε νδεγνχλ ζε πην νξζνινγηθέο 

επελδπηηθέο θαη θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο ζηελ νηθνλνµία, δίθαηε θαηαλνµή ηνπ 

πινχηνπ, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη βειηηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο 

θεληξηθήο ηξάπεδαο.  

Δπνµέλσο ν πξνζαλαηνιηζµφο ηεο ΔΚΣ ζηε ζηαζεξφηεηα ηηµψλ 

µεζνµαθξνπξφζεζµα ππνζηεξίδεη επξχηεξνπο νηθνλνµηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη είλαη 

ζπγθξίζηµνη µε ηνπο ξεηνχο ζηφρνπο ηεο Fed. Δάλ ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηµψλ 

ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε πςειφηεξνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, πςειφηεξσλ 

επηπέδσλ παξαγφµελνπ πξνηφληνο θαη θαιχηεξσλ πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο, φπσο 

ππνζηεξίδεη ε ECB απνηειεί έλα αµθηιεγφµελν δήηεµα. Ο Issing (2003) αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «ε ζηαζεξφηεηα ηηµψλ δελ είλαη επαξθήο ζπλζήθε γηα ηε 

ρξεµαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα».  

 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο δχν 

θεληξηθέο ηξάπεδεο έρνπλ βξεζεί ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο πνιιψλ αλαιπηψλ. 

Αξρηθά ην ζεµείν πνπ εζηηάδνπλ νη ζπδεηήζεηο είλαη νη δηαθνξεηηθέο εληνιέο ηεο FED 

θαη ηεο ΔΚΣ. Ζ δηπιή εληνιή ηεο FED πεξηθιείεη µηα πην επξεία αληίιεςε ησλ 

                                                 

 

16
 Βι. „The Monetary policy of the ECB 2004”  



 

77 

 

µαθξννηθνλνµηθψλ ζε ζρέζε µε κφλε εληνιή ηεο ΔΚΣ, γεγνλφο πνπ δίλεη ζηελ πξψηε 

έλα πεξηζψξην επειημίαο ζηελ εξµελεία ησλ εµπεηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνλ ζρεδηαζµφ 

θαη ηελ άζθεζε ησλ πξάμεσλ λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο.  

Αληίζεηα ε ΔΚΣ έρεη πνιινχο πεξηνξηζµνχο πνπ δελ πξνθχπηνπλ µφλν απφ ηνλ 

απζηεξά πξνζδηνξηζµέλν ζηφρν ηεο. Πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην απνθεληξσµέλν 

πιάηζην ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη ιαµβάλεη απνθάζεηο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ 

ηζρπξή δχλαµε ησλ ΔζλΚΣ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ίζσο εμεγεί ηελ έιιεηςε δπλαµηθψλ 

θηλήζεσλ απφ ηελ ΔΚΣ. Αλαθνξηθά µε ηε δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο ε εθηειεζηηθή 

επηηνπή ηεο ΔΚΣ  βξίζθεηαη ζε αδχλαµε ζέζε.   

  

  

6.5 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

6.5.1. ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  

Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ ΔΚΣ (άξζξα 17 θαη 24) πξνζδηνξίδεη ηηο λνµηζµαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη πξάμεηο ηνπ επξσζπζηήµαηνο. Βάζεη απηψλ ησλ δηαηάμεσλ, ην ∆ ηεο 

ΔΚΣ δηαµφξθσζε ην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην ηεο εληαίαο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

επξσδψλεο. Γηα λα πεηχρεη ινηπφλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ην ΔΚΣ δηαζέηεη µηα ζεηξά απφ 

µέζα λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο· δηελεξγεί πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο, παξέρεη πάγηεο 

δηεπθνιχλζεηο θαη απαηηεί απφ ηα πηζησηηθά ηδξχµαηα λα ηεξνχλ ππνρξεσηηθά 

ειάρηζηα απνζεµαηηθά ζε ινγαξηαζµνχο ζην Δπξσζχζηεµα
17

 (Βι. Πίλαθα 6).  

Ο θχξηνο ηξφπνο µε ηνλ νπνίν ε ΔΚΣ παξέρεη ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά είλαη 

µέζσ ησλ ππάξεων ανοισηήρ αγοπάρ, γλσζηψλ σο «πξάμεηο αλαρξεµαηνδφηεζεο».  

Υξεζηµνπνηνχληαη γηα ηνλ επεξεαζµφ ησλ επηηνθίσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαη ηε ζεµαηνδφηεζε ηεο θαηεχζπλζεο ηεο 

λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο. Οη ζπλαιιαγέο απηέο έρνπλ ζπλήζσο έρνπλ ηε µνξθή µηαο 

αληηζηξεπηέαο ζπλαιιαγήο ή µηαο ζπµθσλίαο επαλαγνξάο. Σν Δπξσζχζηεµα δχλαηαη 

αθφµε λα ρξεζηµνπνηεί νξηζηηθέο ζπλαιιαγέο, ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ρξένπο, 

πξάμεηο αληαιιαγήο λνµηζµάησλ θαη ηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ θαζνξηζµέλεο 

δηάξθεηαο. Οη πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο δηελεξγνχληαη µε πξσηνβνπιία ηεο ΔΚΣ, ε 

νπνία απνθαζίδεη επίζεο µε πνην µέζν θαη ππφ πνηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζα 

                                                 

 

17
 Βι. http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/l_33120111214el00010095.pdf 

  

http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/l_33120111214el00010095.pdf
http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/l_33120111214el00010095.pdf
http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/l_33120111214el00010095.pdf
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εθηειεζηνχλ. Ζ ΔΚΣ ζηηο πξάμεηο απηέο θαηαλέµεη ξεπζηφηεηα µε ηαθηηθέο 

δεµνπξαζίεο, µε έθηαθηεο δεµνπξαζίεο ή µε δηµεξείο δηαδηθαζίεο.  

Με βάζε ην ζθνπφ ηνπο, ην αλ δηελεξγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήµαηα ή 

εθηάθησο θαη ηηο εθαξµνδφµελεο δηαδηθαζίεο, νη πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο ηνπ 

Δπξσζπζηήµαηνο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ηιρ ππάξειρ κύπιαρ 

ανασπηµαηοδόηηζηρ (Main refinancing Operations - MROs), ηιρ ππάξειρ πιο 

µακποππόθεζµηρ ανασπηµαηοδόηηζηρ (Longer-Term Refinancing Operations 

(LTROs), ηιρ ππάξειρ εξοµάλςνζηρ ηων βπασςσπόνιων διακςµάνζεων ηηρ 

πεςζηόηηηαρ (Fine-tuning Reverse Operations) και ηιρ διαπθπωηικέρ ππάξειρ 

(Structural Reverse Operations). Όζνλ αθνξά ηα ρξεζηµνπνηνχµελα µέζα, νη 

αληηζηξεπηέεο
18 

ζπλαιιαγέο απνηεινχλ ην βαζηθφ µέζν αλνηθηήο αγνξάο ηνπ 

Δπξσζπζηήµαηνο θαη µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ θαη ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

πξάμεσλ αλνηθηήο αγνξάο, ελψ ηα πηζηνπνηεηηθά ρξένπο µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ 

γηα δηαξζξσηηθέο πξάμεηο µε ζθνπφ ηελ απνξξφθεζε ξεπζηφηεηαο. Οη δηαξζξσηηθέο 

πξάμεηο µπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ ηε µνξθή νξηζηηθψλ ζπλαιιαγψλ, δει. νξηζηηθήο 

αγνξάο θαη πψιεζεο ηίηισλ.   

Έλα άιιν ζεµαληηθφ εξγαιείν άζθεζεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο είλαη νη πάγιερ 

διεςκολύνζειρ. ηφρνο είλαη ε παξνρή θαη απνξξφθεζε ξεπζηφηεηαο µε δηάξθεηα µηαο 

εµέξαο, ε ζεµαηνδφηεζε ηεο γεληθήο θαηεχζπλζεο ηεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο θαη ν 

επεξεαζµφο ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο γηα ηνπνζεηήζεηο µηαο εµέξαο. ηνπο 

απνδεθηνχο αληηζπµβαιιφµελνπο παξέρνληαη δχν πάγηεο δηεπθνιχλζεηο· ε δηεπθόιπλζε 

νξηαθήο ρξεµαηνδόηεζεο γηα άληιεζε ξεπζηφηεηαο µηαο εµέξαο εθ µέξνπο ησλ 

Πηζησηηθψλ Ηδξπµάησλ θαη ε δηεπθόιπλζε απνδνρήο θαηαζέζεωλ γηα θαηαζέζεηο 

δηάξθεηαο µηαο εµέξαο ησλ αληηζπµβαιιφµελσλ ζηηο ΔζλΚΣ. Σν επηηφθην ηεο πξψηεο 

δηεπθφιπλζεο ζπλήζσο ζέηεη ην αλψηαην φξην ηνπ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο γηα 

ηνπνζεηήζεηο µηαο εµέξαο, ελψ ην επηηφθην ηεο δεχηεξεο ζέηεη ην θαηψηαην φξην. Οη 

πάγηεο δηεπθνιχλζεηο παξέρνληαη ζε απνθεληξσµέλε βάζε απφ ηηο εζληθέο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο.     

 Σέινο ηα Πηζησηηθά Ηδξχµαηα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ην επίπεδν ησλ 

ελάσιζηων ςποσπεωηικών αποθεµαηικών, δειαδή λα ηεξνχλ έλα ζπγθεθξηµέλν πνζφ 

                                                 

 

18
 Ωο αληηζηξεπηέεο ζπλαιιαγέο λννχληαη ζπλαιιαγέο µέζσ ησλ νπνίσλ ην Δπξσζχζηεµα 

αγνξάδεη ή πσιεί απνδεθηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία µε ζπµθσλία επαλαγνξάο ή ρνξεγεί δάλεηα έλαληη 

ελερχξνπ επί απνδεθηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  
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πνπ θαζνξίδεηαη µε βάζε θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζµνχ ηνπο ζηηο ΔζλΚΣ. θνπφο 

απηνχ ηνπ εξγαιείνπ είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο ρξήµαηνο θαη ε 

δεµηνπξγία ή δηεχξπλζε ηνπ δηαξζξσηηθνχ ειιείµµαηνο ξεπζηφηεηαο. Ο πξψηνο 

ζηφρνο επηηπγράλεηαη µε ηε παξνρή δπλαηφηεηαο ζηα Πηζησηηθά Ηδξχµαηα λα 

ζπµµνξθψλνληαη ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ειάρηζησλ απνζεµαηηθψλ µε βάζε ηα 

µέζα εµεξήζηα ππφινηπα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηήξεζεο
19

.  

 

  

                                                 

 

19
 “Ζ εθαξκνγή ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ζηε δψλε ηνπ επξψ”, Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα, 2008  
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Πίλαθαο 6. Πξάμεηο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξωζπζηήµαηνο Πεγή: ECB 

Πξαμεηο 

λνµηζµαηηθήο 

πνιηηηθήο  

Δίδε ζπλαιιαγψλ        

Παξνρή 

ξεπζηφηεηαο  

Απνξξφθεζε 

ξεπζηφηεηαο  

∆ηάξθεηα  πρλφηεηα  ∆ηαδηθαζία  

Πξάμεηο αλνηρηήο 

αγνξάο   

          

Πξάμεηο Κχξηαο  

Αλαρξεµαηνδφηεζεο  

Αληηζηξεπηέεο 

ζπλαιιαγέο  

-  Μία εβδνµάδα  Κάζε 

εβδνµάδα  

Σαθηηθέο 

δεµνπξαζίεο  

Πξάμεηο πην 

µαθξνρξφληαο  

Αλαρξεµαηνδφηεζεο  

Αληηζηξεπηέεο 

ζπλαιιαγέο  

-  Σξεηο µήλεο  Κάζε µήλα  Σαθηηθέο 

δεµνπξαζίεο  

Πξάμεηο 

εμνµάιπλζεο ησλ 

βξαρπρξφλησλ 

δηαθπµάλζεσλ ηεο 

ξεπζηφηεηαο  

Αληηζηξεπηέεο 

ζπλαιιαγέο  

Πξάμεηο 

αληαιιαγήο 

λνµηζµάησλ  

Αληηζηξεπηέεο 

ζπλαιιαγέο  

Απνδνρή 

θαηαζέζεσλ  

θαζνξηζµέλεο 

δηάξθεηαο  

Πξάμεηο 

αληαιιαγήο 

λνµηζµάησλ  

Καηά πεξίπησζε  Υσξίο 

πεξηνδηθφηεηα  

Έθηαθηεο 

δεµνπξαζίεο  

∆ηµεξείο 

δηαδηθαζίεο  

∆ηαξζξσηηθέο 

πξάμεηο  

Αληηζηξεπηέεο 

ζπλαιιαγέο  

Έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ 

ρξένπο  

Πξνθαζνξηζµέλε 

ή θαηά 

πεξίπησζε  

Με ή ρσξίο  

πεξηνδηθφηεηα  

Σαθηηθέο 

δεµνπξαζίεο  

  Οξηζηηθέο 

αγνξέο  

Οξηζηηθέο 

πσιήζεηο  

  Υσξίο 

πεξηνδηθφηεηα  

∆ηµεξείο 

ζπµβάζεηο  

Πάγηεο 

∆ηεπθνιχλζεηο  

            

∆ηεπθφιπλζε 

Οξηαθήο 

ρξεµαηνδφηεζεο  

Αληηζηξεπηέεο 

ζπλαιιαγέο  

  Μία εµέξα  Πξφζβαζε θαηά ηε 

δηαθξηηηθε επρέξεηα ησλ 

αληηζπµβαιινµέλσλ  
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6.5.2. FEDERAL RESERVE SYSTEM  

Ζ Οµνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ παξαδνζηαθά βαζίδεηαη ζε ηξία εξγαιεία 

γηα ηελ άζθεζε λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο
20

. Κάζε έλα απφ απηά ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα 

µεηαβάιιεη ηε δηαζεζηµφηεηα ηνπ ρξήµαηνο θαη ην θφζηνο ηεο παξερφµελεο πίζησζεο 

ζηελ νηθνλνµία (Labonte M., August 2012). 

Ππάξειρ Ανοισηήρ Αγοπάρ  

Σν πξψην εξγαιείν ηεο FED είλαη νη ππάξειρ ανοισηήρ αγοπάρ, µέζσ ησλ 

νπνίσλ ε Οµνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ αγνξάδεη ή πνπιάεη ρξεφγξαθα ηνπ 

Αµεξηθάληθνπ ∆εµνζίνπ θαη µε απηφ ηνλ ηξφπν επεξεάδεη ηελ πξνζθνξά ρξήµαηνο θαη 

ηα επηηφθηα.   

Όηαλ ε FED πξνβαίλεη ζε αγνξέο ηίηισλ απφ ηελ αγνξά, ε ζπγθεθξηµέλε 

θίλεζε ηζνδπλαµεί µε έθδνζε λένπ ρξήµαηνο. Απηφ ζπµβαίλεη γηαηί µε ηελ αγνξά ησλ 

ρξενγξάθσλ εθ µέξνπο ηεο FED απφ ρξεµαηνπηζησηηθνχο νξγαληζµνχο απμάλεηαη ηελ 

πξνζθνξά ρξήµαηνο θαη δεµηνπξγνχληαη πξφζζεηα θεθάιαηα εθηφο ηνπ θχθινπ ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, δίλνληαο ζηηο ηξάπεδεο ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο, λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα θαη λα δεµηνπξγήζνπλ λέεο 

θαηαζέζεηο. Σαπηφρξνλα, είλαη πνιχ πηζαλφ λα µεησζνχλ ηα επηηφθηα, λα απμεζεί ε 

θαηαλάισζε θαη λα ηνλσζεί ε νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα. Δάλ ε ζπγθεθξηµέλε αγνξά 

ηίηισλ πξαγµαηνπνηνχληαλ απφ έλα επελδπηή, ην απνηέιεζµα ζα ήηαλ ε αιιαγή ησλ 

ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζµψλ µεηαμχ ησλ εµπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη φρη ε αχμεζε ησλ 

θαηαζέζεψλ ηνπο φπσο ζπµβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο.   

Καθοπιζµόρ επιηοκίος  

Ζ νµνζπνλδηαθή ηξάπεδα ησλ ΖΠΑ εθαξµφδεη ηε λνµηζµαηηθή πνιηηηθή 

ζέηνληαο σο ζηφρν ηo επηηφθην ησλ νµνζπνλδηαθψλ θεθαιαίσλ (federal fund rate), ην 

νπνίν είλαη ην επηηφθην πνπ πιεξψλνπλ νη ηξάπεδεο γηα άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά. H ξχζµηζε απηνχ ηνπ επηηνθίνπ επηηξέπεη ζηε Fed λα ειέγρεη ηε 

                                                 

 

20
 Βι. http://www.frbsf.org/publications/federalreserve/fedinbrief/guides.html 

∆ηεπθφιπλζε 

απνδνρήο θαηζέζεσλ  

  Kαηαζέζεηο  Μία εµέξα  Πξφζβαζε θαηά ηε 

δηαθξηηηθε επρέξεηα ησλ 

αληηζπµβαιινµέλσλ  

http://www.frbsf.org/publications/federalreserve/fedinbrief/guides.html
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ξνή ρξήµαηνο ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνµία θαη λα δηαηεξεί ηε λνµηζµαηηθή 

ζηαζεξφηεηα. Ωζηφζν απηφ ην επηηφθην ζηελ πξαγµαηηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

αγνξά θαη δελ βξίζθεηαη ξεηά ζηελ αξµνδηφηεηα ηεο Fed. Ζ θεληξηθή ηξάπεδα ησλ 

ΖΠΑ πξνζπαζεί λα επηηχρεη ην επηζπµεηφ επηηφθην επζπγξαµµίδνληαο ηελ πξνζθνξά 

ρξήµαηνο θαη θαζνξίδνληαο ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, δειαδή ην επηηφθην πνπ 

ρξεψλεη φηαλ νη ηξάπεδεο δαλείδνληαη απεπζείαο απφ απηή ζε βξαρπρξφληα βάζε. 

Μέζσ απηνχ ηνπ επηηνθίνπ, ην νπνίν αιιειεπηδξά µε ηηο δπλάµεηο ηεο αγνξάο, ε FED 

µπνξεί λα επεξεάζεη ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο (φρη µφλν ην federal fund rate, αιιά θαη ην 

prime rate πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηα πεξηζζφηεξα θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη δάλεηα 

µηθξψλ επηρεηξήζεσλ).  

ε γεληθέο γξαµµέο, ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ην πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην λα νξίδεηαη ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ ην federal fund rate πξνθεηµέλνπ λα 

ζηξαθνχλ νη ηξάπεδεο ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεµαηνδφηεζεο πξηλ θαηαιήμνπλ ζην 

δαλεηζµφ απφ ηελ «πξνεμνθιεηηθή ζπξίδα» (discount window) ηνπ Οµνζπνλδηαθνχ 

Απνζεµαηηθνχ πζηήµαηνο, αιιά µπνξεί λα απνηειέζεη ζεµαληηθφ εξγαιείν ζε 

πεξηφδνπο ρξεµαηννηθνλνµηθψλ θξίζεσλ. Δπηπξφζζεηα, αθφµε θαη πηζαλέο 

αλαµελφµελεο µηθξέο µεηαβνιέο ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ µπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ ρξεµαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ.  

Έλα ραµειφ επηηφθην ζεµαηνδνηεί µηα επεθηαηηθή νηθνλνµηθή πνιηηηθή 

(ηφλσζε ηεο νηθνλνµηθήο δξαζηεξηφηεηαο) θαη έλα πςειφ επηηφθην δείρλεη µηα 

πεξηνξηζηηθή νηθνλνµηθή πνιηηηθή (ζπλήζσο επηιέγεηαη γηα απνθιηµάθσζε ηνπ 

πιεζσξηζµνχ). 

Τποσπεωηικά Δλάσιζηα Αποθεµαηικά  

Οη ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσµέλεο λα ηεξνχλ έλα µέξνο ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο ζε 

ινγαξηζµνχο ηεο Federal Reserves. Δίλαη πξνθαλέο φηη µε ηελ πξνζαξµνγή ησλ 

ππνρξεσηηθψλ δηαζεζίµσλ εθ µέξνπο ηεο FED επεξεάδεηαη ε δηαζέζηµε ξεπζηφηεηα 

ζηελ αγνξά. Αλ θαη ε αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ησλ ππνρξεσηηθψλ δηαζεζίµσλ ησλ 

ηξαπεδψλ ζπάληα ρξεζηµνπνηείηαη απφ ηε FED, είλαη έλα εξγαιείν πνπ µπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηελ επξχηεξα εθαξµνδφµελε λνµηζµαηηθή πνιηηηθή.  

  

6.5.3. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

Απφ µία γεληθή ζεψξεζε ησλ εξγαιείσλ άζθεζεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ρξεζηµνπνηνχλ νη δχν θεληξηθέο ηξάπεδεο πξνθχπηεη φηη αλ θαη ηα µέζα γηα ηελ 

εθαξµνγή ηεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο είλαη παξφµνηα, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο 
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µεζφδνπο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αγνξάο ρξήµαηνο θαη ηε ξχζµηζε 

ησλ βξαρπρξφλησλ επηηνθίσλ.  

Ζ πην ζεµαληηθή δηαθνξά είλαη φηη νη πξάμεηο ηνπ επξσζχζηεµαηνο 

δηελεξγνχληαη ηαπηφρξνλα απφ φιεο ηηο ΔζλΚΣ γεγνλφο πνπ θάλεη ηε δηαδηθαζία 

πεξίπινθε, θαζψο απαηηείηαη ν ζπληνληζµφο µεηαμχ ησλ ΔζλΚΣ αιιά θαη µε ηελ ΔΚΣ , 

ελψ ηαπηφρξνλα εµπιέθεηαη θαη έλαο µεγάινο αξηζµφο ζπλαιιαζζφµελσλ ηξαπεδψλ. 

Αληηζέησο φιεο νη πξάμεηο ηεο νµνζπνλδηαθήο ηξάπεδαο ησλ ΖΠΑ γίλνληαη θεληξηθά 

µεηαμχ ηεο Federal Reserve Bank of New York µε πεξηνξηζµέλν αξηζµφ 

αληηζπµβαιιφµελσλ. Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο αλνµνηνγέλεηαο ηεο δνµήο ησλ 

ρξεµαηνπηζησηηθψλ ζπζηεµάησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

επξσδψλε, ε ΔΚΣ ππνζηεξίδεη έλα πνιχ επξχηεξν θάζµα ρξενγξάθσλ πνπ µπνξνχλ 

λα ρξεζηµνπνηεζνχλ σο εγγχεζε γηα ρνξήγεζε ξεπζηφηεηαο, ελψ ε Fed έρεη λα 

αληηµεησπίζεη, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, µφλν  νµφινγα αµεξηθάληθνπ δεµνζίνπ 

(Cecchetti S. & O‟Sullivan R., 2003). 

  

6.6 ΒΑΘΜΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΣΩΝ ∆ΤΟ Η∆ΡΤΜΑΣΩΝ  

Ζ αλεμαξηεζία ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ απνηειεί πνιχπιεπξε έλλνηα πνπ 

πεξηιαµβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

πνιηηηθή αλεμαξηεζία, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηξξνή ηεο θπβέξλεζεο ζηε 

δηαδηθαζία δηνξηζµνχ, απφιπζεο θαη δηάξθεηαο ηεο ζεηείαο ησλ αμησµαηνχρσλ ηεο ˙  

νηθνλνµηθή αλεμαξηεζία, πνπ αθνξά ην δηαρσξηζµφ ησλ νηθνλνµηθψλ ηεο 

θεληξηθήο ηξάπεδαο (θαη ηνπ πξνππνινγηζµνχ ηεο) µε εθείλα ηεο θπβέξλεζεο θαη  

ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία, πνπ ζρεηίδεηαη µε ηελ αλεμαξηεζία ράξαμεο θαη 

άζθεζεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο. Απηφ µπνξεί λα εηδσζεί θαη σο αλεμαξηεζία ζηφρσλ 

θαη εξγαιείσλ.  

εµαληηθφ ξφιν ζηελ εχξπζµε ιεηηνπξγία ηεο ΔΚΣ έρεη ε αλεμαξηεζία ηεο, 

δειαδή ε δπλαηφηεηα λα ραξάδεη θαη λα ζθεί ηελ πνιηηηθή ηεο µφλε ηεο ρσξίο λα 

παξεµβαίλεη θαλέλαο ζην έξγν ηεο. Ζ ελ ιφγσ αλεμαξηεζία ζεµειηψλεηαη θαη 

θαηνρπξψλεηαη µε ηε πλζήθε ΔΚ θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο ΔΚΣ. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη :  

«..θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη απφ ηελ παξνχζα ζπλζήθε θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

ΔΚΣ, νχηε ε ΔΚΣ, νχηε νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο (ΔζλΚΣ), νχηε θαλέλα µέινο 

ησλ νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπγθεθξηµέλσλ ηδξπµάησλ δελ µπνξεί λα δεηεί ή 
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λα δέρεηαη ππνδείμεηο απφ θνηλνηηθά φξγαλα ή νξγαληζµνχο, απφ νπνηαδήπνηε 

θπβέξλεζε θξάηνπο µέινπο ηεο ΔΔ ή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν νξγαληζµφ».   

ηε δηαθχιαμε ηεο ζεζµηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

ζπµβάιινπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΔΚΣ ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο 

πεξηπηψζεηο:  

1. Ο δηαρσξηζµφο ηεο νηθνλνµηθήο δηαρείξηζεο ηεο ΔΚΣ απφ εθείλε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπµβάιεη ζηελ αλεμαξηεζία ηεο. Ζ ΔΚΣ έρεη δηθφ ηεο 

πξνυπνινγηζµφ, ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ πξνυπνινγηζµφ ησλ 

άιισλ επξσπατθψλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ θαη θεθάιαην ην νπνίν έρεη 

θαηαβιεζεί απφ ηηο ΔζλΚΣ ησλ ρσξψλ-µειψλ ηεο επξσδψλεο αλάινγα µε ηελ 

θιείδα ζπµµεηνρήο ηνπο.  

2. Ζ πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ησλ µειψλ ησλ νξγάλσλ ιήςεο 

απνθάζεσλ δηαζθαιίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ 

επξσζπζηήµαηνο µε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο· ε ζεηεία ησλ δηνηθεηψλ ησλ 

ΔζλΚΣ θαη µειψλ ηνπ ∆ ηεο ΔΚΣ δηαξθεί ζρεηηθά µαθξά πεξίνδν 

(ηνπιάρηζηνλ πεληαεηήο µε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο), ελψ ε ζεηεία ησλ µειψλ 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη νθηαεηήο αιιά µε αλαλεψζηµε. Δπηπιένλ ηα 

µέιε ησλ νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΚΣ µπνξνχλ λα απαιιαρζνχλ απφ 

ηα θαζήθνληά ηνπο µφλν γηα ζπγθεθξηµέλνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Καηαζηαηηθφ ηνπ ΔΚΣ.  

3. Ζ αλεμαξηεζία εληζρχεηαη απφ ηελ απαγφξεπζε ζην 

επξσζχζηεµα λα ρξεµαηνδνηεί ή λα ρνξεγεί πίζησζε ζε θνηλνηηθνχο 

νξγαληζµνχο ή εζληθνχο δεµφζηνπο θνξείο, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί 

απνηξεπηηθά ζηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε επηξξνήο ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα.  

4. Σέινο, ην επξσζχζηεµα είλαη ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεην. Ζ ΔΚΣ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηεο φια ηα µέζα θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ 

άζθεζε λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο θαη απνθαζίδεη απηφλνµα πφηε θαη µε πνην 

ηξφπν ζα ηα ρξεζηµνπνηήζεη. Γηα παξάδεηγµα ην επξσζχζηεµα έρεη ηελ 

απνθιεηζηηθή αξµνδηφηεηα άζθεζεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο θαη ην πξνλφµην 

έθδνζεο ηξαπεδνγξαµµαηίσλ.  

Βέβαηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ΔΚΣ είλαη ε λνµηθή 

ηνπ αλεμαξηεζία πνπ ηνπ δίλεη ην δηθαίσµα πξνζθπγήο έλαληη ηνπ Δπξσπατθνχ 

∆ηθαζηεξίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνλνµίσλ ηνπ φηαλ ζεσξήζεη φηη βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν απφ ηα θνηλνηηθά φξγαλα ή θάπνην εζληθφ θξάηνο-µέινο.  
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Παξά ην γεγνλφο φηη ε FED απνιαµβάλεη ζεµαληηθή αλεμαξηεζία, πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη θαηψηεξε απφ εθείλε ηνπ επξσζπζηήµαηνο (Gerdesmeier D., 

Mongelli F. and Roffia B., March 2007). Απνηειεί έλα αλεμάξηεην ζεζµηθφ φξγαλν 

πνπ φµσο επεξεάδεηαη σο έλα βαζµφ απφ ηελ θπβέξλεζε. Όιεο νη αξµνδηφηεηεο ηεο 

Federal Reserve έρνπλ εθρσξεζεί ζε απηήλ απφ ην Κνγθξέζν, νη νπνίεο µπνξνχλ λα 

αλαθιεζνχλ. Παξφια απηά ε θεληξηθή ηξάπεδα ησλ ΖΠΑ σο αλεμάξηεην φξγαλν έρεη 

ηελ εμνπζία λα ελεξγεί ειεχζεξα ρσξίο νη απνθάζεηο ηεο λα πξέπεη λα επηθπξψλνληαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ησλ ΖΠΑ ή ην Κνγθξέζν. Γηα παξάδεηγµα, ε FED ιαµβάλεη 

απνθάζεηο ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ θάπνην θνξέα ηνπ ζπζηήµαηνο θαη δηαζέηεη 

νηθνλνµηθή απηνλνµία θαιχπηνληαο ηηο δαπάλεο ηεο απφ ηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ άζθεζε λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο.  

Ωο πξνο ην βαζµφ αλεμαξηεζίαο ησλ δχν θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, ε ΔΚΣ, ζε 

ζχγθξηζε µε ηελ νµνζπνλδηαθή ηξάπεδα ησλ ΖΠΑ, παξνπζηάδεη µεγαιχηεξν βαζµφ 

αλεμαξηεζίαο θαη µηθξφηεξν βαζµφ ειέγρνπ απφ ηα αξµφδηα φξγαλα.   

Δλδεηθηηθφ ηεο δηαπίζησζεο απηήο είλαη φηη εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζµέλσλ 

επζπλψλ ηεο, ε ΔΚΣ δελ έρεη λα ινγνδνηήζεη παξά µφλν γηα ηελ αληηπιεζσξηζηηθή ηεο 

πνιηηηθή. Ζ πλζήθε δελ δηεπθξηλίδεη άιινπο ζηφρνπο γηα ηελ ΔΚΣ, ελψ παξάιιεια 

δελ απνζαθελίδεη ην πεξηερφµελν ηεο έλλνηαο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ. Ζ ΔΚΣ απφ 

µφλε ηεο πξνζδηφξηζε πνζνηηθά ηε ζηαζεξφηεηα ηηµψλ πεξηνξίδνληαο ην πεδίν ησλ 

επζπλψλ θαη αξµνδηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο ζα µπνξνχζε λα ειεγρζεί. Αληίζεηα µε φηη 

ζπµβαίλεη ζηελ ΔΚΣ, ην εχξνο ησλ αξµνδηνηήησλ ηεο FED είλαη, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί,  µεγαιχηεξν.  

Δπηπιένλ, ε έιιεηςε επξσπατθψλ ηζρπξψλ πνιηηηθψλ ζεζµψλ άζθεζεο ειέγρνπ 

επί ησλ πξάμεσλ θαη ησλ απνδφζεσλ ηεο ΔΚΣ εληζρχεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη 

µεηψλεη ην βαζµφ ειέγρνπ ηεο ζε ζρέζε µε άιιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο. Γηα παξάδεηγµα, 

ν θαλνληζµφο ηεο FED µπνξεί λα αιιάμεη απφ ην Κνγθξέζν ζχµθσλα µε ηελ αξρή ηεο 

πιεηνςεθίαο, θάηη πνπ πξέπεη λα ιαµβάλεη ππφςε ν δηνηθεηήο ηεο FED φηαλ 

εµθαλίδεηαη ελψπησλ ηνπ, ελψ ν θαλνληζµφο ηεο ΔΚΣ δελ µπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απφ 

ην επξσπατθφ θνηλνβνχιην παξά µφλν µε αιιαγή ηεο πλζήθεο, γεγνλφο πνπ απαηηεί 

ηε ζπλαίλεζε φισλ ησλ ρσξψλ-µειψλ ηεο ΔΔ.   

   

6.7 ΛΟΓΟ∆ΟΗΑ ΚΑΗ ∆ΗΑΦΑΝΔΗΑ  

Ζ πνιπδηάζηαηε αλεμαξηεζία πνπ έρνπλ παξαρσξήζεη ζηελ ΔΚΣ ε πλζήθε 

θαη ην Καηαζηαηηθφ πξέπεη λα λνµηµνπνηείηαη επαξθψο πξνθεηµέλνπ λα ζπλάδεη µε ηα 
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δεµνθξαηηθά ζεµέιηα ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο. Πξνυπνζέηεη ινγνδνζία πξνο ην 

επξχ θνηλφ θαη ηα δεµνθξαηηθά εθιεγµέλα φξγαλα. Οη ζεζµηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ΔΚΣ 

θαίλνληαη απφ έλα αξηζµφ εθζέζεσλ πνπ νθείιεη λα δεµνζηεχεη. Δηδηθφηεξα, νθείιεη λα 

δεµνζηεχεη ηξηµεληαίεο εθζέζεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΚΣ, θαζψο θαη ηελ 

ελνπνηεµέλε εβδνµαδηαία ινγηζηηθή θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, ππνβάιιεη εηήζηα έθζεζε 

ζρεηηθά µε ηε λνµηζµαηηθή πνιηηηθή πνπ αζθεί θαη ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πµβνχιην ηεο ΔΔ, ηελ Δπξσπαηθή Δπηηξνπή θαη ην 

Δπξσπατθφ πµβνχιην. Σαπηφρξνλα,  µέζα ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ν 

Πξφεδξνο ηεο ΔΚΣ θαη ηα µέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξαγµαηνπνηνχλ ηαθηηθέο 

παξνπζηάζεηο ελψπηνλ ηνπ Δπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιίνπ
21

.  

Παξφµνηεο εθζέζεηο πξνβιέπνληαη θαη γηα ηελ Fed, ε νπνία είλαη ππφινγε ζην 

Κνγθξέζν φπνπ παξαδίδεη µηα εηήζηα έθζεζε. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νηθνλνµηθή 

ινγνδνζία, νη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Οµνζπνλδηαθψλ Σξαπεδψλ θαη ην 

πµβνχιην ησλ ∆ηνηθεηψλ ειέγρνληαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην εμσηεξηθφ ειεγθηή. 

Δπίζεο, νθείιεη λα παξνπζηάδεη δπν θνξέο ην ρξφλν ηα ζρέδηα ηεο γηα ηελ λνµηζµαηηθή 

πνιηηηθή ζε ηξαπεδηθέο επηηξνπέο ηνπ Κνγθξέζν (Gerdesmeier D., Mongelli F. and 

Roffia B., March 2007). 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζηε 

λνµηζµαηηθή πνιηηηθή, ε Οµνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Αλνηθηήο Αγνξάο δεµνζηεχεη µηα 

θαηάζηαζε αµέζσο µεηά απφ θάζε ζπλεδξίαζε ηεο ε νπνία πεξηγξάθεη ηηο απφςεηο ηεο 

Δπηηξνπήο ζρεηηθά µε ηηο νηθνλνµηθέο πξννπηηθέο, θαη παξέρεη µηα ινγηθή εμήγεζε ηεο 

επηιεγφµελεο πνιηηηθή. Σα πιήξε πξαθηηθά γηα θάζε ζπλεδξίαζε δεµνζηεχνληαη ηξεηο 

εβδνµάδεο µεηά απφ θάζε ζπλεδξίαζε ηεο FOMC. 
22

 

Ζ διαθάνεια αλαθέξεηαη ζην βαζµφ ζηνλ νπνίν νη θεληξηθέο ηξάπεδεο 

δεµνζηεχνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά µε ηελ επηιεγφµελε ζηξαηεγηθή θαη ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ.  

Όζν αθνξά ην επξσζχζηεµα ν Winkler (2002) παξαηεξεί φηη ε ΔΚΣ έρεη 

επηθεληξσζεί ζηηο αθφινπζεο πηπρέο δηαθάλεηαο·  ζαθήλεηα, εμσζηξέθεηα θαη επαξθήο 

πιεξνθφξεζε. ρεηηθά µε ηελ πξψηε πηπρή, ε δεµνζίεπζε ηνπ πνζνηηθνχ 

                                                 

 

21
 Βι. http://www.ecb.int/ecb/orga/accountability/html/index.en.html 

  
22

 Βι. http://www.federalreserve.gov/faqs/about_12798.htm 

  

http://www.ecb.int/ecb/orga/accountability/html/index.en.html
http://www.ecb.int/ecb/orga/accountability/html/index.en.html
http://www.ecb.int/ecb/orga/accountability/html/index.en.html
http://www.federalreserve.gov/faqs/about_12798.htm
http://www.federalreserve.gov/faqs/about_12798.htm
http://www.federalreserve.gov/faqs/about_12798.htm
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πξνζδηνξηζµνχ ηεο ζηαζεξφηεηαο ηηµψλ µπνξεί λα ζεσξεζεί ζηνηρείν δηαθάλεηαο θαη 

ινγνδνζίαο θαζψο δίλεη ζηνλ θφζµν έλα µέηξν ζχγθξηζεο γηα ηηο επηδφζεηο ηεο ΔΚΣ 

(Gerdesmeier D., Mongelli F. and Roffia B., March 2007).  

Δπίζεο, ε ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ αθνινπζεί µεηά απφ θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ ∆ 

ηεο ΔΚΣ αληηπξνζσπεχεη ζρεδφλ ηελ άµεζε αλαθνίλσζε ησλ απνθάζεσλ 

λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο.  Παξνµνίσο ε FOMC αλαθνηλψλεη ηηο αιιαγέο ζηε 

λνµηζµαηηθή πνιηηηθή µφιηο εθείλεο απνθαζηζηνχλ. Ζ FOMC επίζεο δεµνζηεχεη ηα 

πξαθηηθά θάζε ζπλάληεζεο µεηά απφ ηξεηο εβδνµάδεο. Μάιηζηα ην γεγνλφο φηη ε ΔΚΣ 

δελ δεµνζηεχεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ∆ έρεη γίλεη αληηθείµελν θξηηηθήο 

θαη πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ιηγφηεξν δηαθαλήο απφ ηε Fed. Οη ιφγνη πνπ ε ΔΚΣ 

δελ πξνβαίλεη ζε απηή ηε δεµνζίεπζε είλαη φηη ζέιεη λα δψζεη ηελ αίζζεζε φηη 

απνηειεί έλα εληαίν ζψµα θαη φηη δελ απνηειεί ρψξν ζπµβηβάζµνχ δηάθνξσλ εζληθψλ 

ζπµθεξφλησλ. Δμάιινπ, ε πλζήθε απαηηεί νη απνθάζεηο λα ιαµβάλνληαη πξνο φθεινο 

ηεο επξσδψλεο ζαλ ζχλνιν θαη φρη ππφ εζληθφ πξίζµα.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζεζµηθά ζηνηρεία 

ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο επξσδψλεο θαη ησλ ΖΠΑ πνπ θαζνξίδνπλ ην πιαίζην 

µέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε µίαο.  
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Πίλαθαο 7. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΔΤΡΩΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ 

ΣΟΤ FEDERAL RESERVE SYSTEM Πεγή: Gerdesmeier D., Mongelli F. and Roffia B., “The eurosystem, the US 

Federal Reserve and the Bank of Japan: Similarities and Differences”, Working Paper No 742, European Central 

Bank, March 2007 

  ΔΤΡΩΤΣΖΜΑ  Federal Reserve System  

ψµα ιήςεο 

απνθάζεσλ 

λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο  

Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην 

ηεο ΔΚΣ πνπ απνηειείηαη 

απφ 23 µέιε: ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο 

ΔΚΣ (6 Μέιε) θαη ηνπο  

∆ηνηθεηέο ησλ 17 ΔζλΚΣ ηνπ  

Δπξσζπζηήµαηνο  

 H Οµνζπνλδηαθή Δπηηξνπή 

Αλνηρηήο Αγνξάο πνπ 

απνηειέηηαη απφ 12 µέιε: ην 

πµβνχιην ησλ ∆ηνηθεηψλ (7 

µέιε), ηνλ ∆ηνηθεηή ηεο 

νµνζπνλδηαθήο ηξάπεδαο ηεο 

Νέαο Τφξθεο θαη 4 δηνηθεηέο 

άιισλ νµνζπνλδηαθψλ 

ηξαπεδψλ (εθ πεξηηξνπήο)  

ηφρνη λνµηζµαηηθήο 

πνιηηηθήο  

Ζ ζηαζεξφηεηα ηηµψλ είλαη 

ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο. Απηή 

πξνζδηνξίδεηαη θαη µε 

πνζνηηθνχο φξνπο  

Πνιιαπινί ζηφρνη: ε πξνψζεζε 

πιήξεο απαζρφιεζεο, 

ζηαζεξφηεηα ηηµψλ θαη 

ζπγθξάηεζε µαθξνρξφλησλ 

επηηνθίσλ  

Αλεμαξηεζία απφ 

πνιηηηθέο επηξξνέο  

ΝΑΗ   ΝΑΗ   

Λνγνδνζία θαη 

∆ηαθάλεηα  

-  
-  
-  

Άµεζε ζπλέληεπμε 

ηχπνπ µεηά απφ ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

∆  

Δηήζηα Έθζεζε ζηα 

φξγαλα ηεο ΔΔ θαη 

παξνπζηάζεηο ζην  

Δπξσπαηθφ  

Κνηλνβνχιην  

∆εµνζίεπζε 

Μεληαίνπ  

∆ειηίνπ  

-  
-  
-  

Άµεζε αλαθφηλσζε θαη 

δεµνζίεπζε  

πξαθηηθψλ µεηά απφ ηε 

ζχζθεςε ηεο  

FOMC  

Αθξνάζεηο ελψπηνλ ηνπ  

Κνγθξέζνπ  

Μεληαίν ∆ειηίν απφ ηηο 

πεξηθεξεηαθέο 

νµνζπνλδηαθέο 

ηξάπεδεο  

ηξαηεγηθή  

Ννµηζµαηηθήο 

Πνιηηηθήο  

Ζ ζηξαηεγηθή 

πξναλαγγέιεηαη  

Πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ  

Άζθεζε Ννµηζµαηηθήο  

Πνιηηηθήο  

Απνθεληξσµέλε (νη πξάμεηο 

δηεμάγνληαη απφ ην 

επξσζχζηεµα)  

Κεληξνπνηεµέλε (νη πξάμεηο 

δηεμάγνληαη απφ ηελ New York  

Federal Reserve Bank)  
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6.8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ ΥΟΛΗΑ  

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη ζαθέο φηη αλ θαη νη δχν θεληξηθέο ηξάπεδεο 

έρνπλ παξφµνηνπο ζηφρνπο θαη πεξίπνπ ίδηα εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο, µπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζεµαληηθέο δηαθνξέο µεηαμχ ηνπο. 

Δχθνια δηαπηζηψλεηαη ε δηαθνξά αληηιήςεσλ πνπ ππάξρεη µεηαμχ ηεο επξσπατθήο θαη 

ηεο αµεξηθαληθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο (ΔΚΣ θαη FED). Ζ ΔΚΣ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 

µηα ζπληεξεηηθή ηξάπεδα πνπ ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηηµψλ ελ 

αληηζέζεη µε ηελ FED πνπ ζεσξείηαη επεθηαηηθή θαη ηνιµεξή. Ζ FED έρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα λα επηθεληξσζεί ζηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνµηθήο αλάπηπμεο θαη λα δψζεη 

ιηγφηεξε έµθαζε ζηα επίπεδα ηνπ πιεζσξηζµνχ, έρεη µεγαιχηεξε επειημία ζηελ 

λνµηζµαηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί, εηδηθά ζε θαηαζηάζεηο φπνπ απαηηνχληαη πην 

δπλαµηθέο πνιηηηθέο.   

ε γεληθέο γξαµµέο ε ΔΚΣ απνβιέπεη ζε έλα πην ζηαζεξφ νηθνλνµηθφ θαη 

λνµηζµαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζεσξείηαη σο πξναπαηηνχµελν ηεο νηθνλνµηθήο 

αλάπηπμεο. Ωζηφζν ζε πεξηπηψζεηο βαζηάο πθέζεο ή ρξεµαηννηθνλνµηθήο θξίζεο ην 

ππάξρνλ πιαίζην δελ µπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηθαλνπνηεηηθά (ή ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ 

ηθαλνπνεηηθά µε εθείλν ηεο FED) πνιηηηθέο γηα ηφλσζε ηεο νηθνλνµηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη µείσζε ησλ αλεπηζχµεησλ επηπηψζεσλ ηεο αξλεηηθήο αλάπηπμεο.  

Δπηπιένλ, πνιινί ππνζηεξίδνπλ (Cecchetti, O‟Sullivan, 2013) φηη ε ΔΚΣ 

απνηειεί µία απφ ηηο πην αλεμάξηεηεο ηξάπεδεο ζηνλ πιαλήηε γεγνλφο πνπ επηηξέπεη 

ζηελ ίδηα λα πξάηηεη ρσξίο νπζηαζηηθά λα ινγνδνηεί θαη λα ειέγρεηαη απφ πνπζελά. Ζ 

αλεμαξηεζία ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ αµθηζβήηεζε θαηά θαηξνχο ηεο ζπληεξεηηθήο 

αληηπιεζσξηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο έρεη εγείξεη αληηδξάζεηο απφ νξηζµέλεο επξσπαηθέο 

θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο επηζπµνχλ ελεξγφηεξν ξφιν ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ηεο ΔΔ 

ζηνλ θαζνξηζµφ ηεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Δπίζεο εληείλεη ηελ 

πξνβιεµαηηθή πεξί έιιεηςεο δεµνθξαηηθνχ ειέγρνπ ηεο λνµηζµαηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

ΔΚΣ (Γψγνο Κ., 2003). 
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