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Περίληψη 

 

Οη αγνξέο ζπλάγνπλ κηα επξεία ζεηξά νηθνλνκηθψλ νξγάλσλ ράξαμεο νηθνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ηε ζθαηξηθή ζθηαγξάθεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ κηαο νηθνλνκίαο θαη 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ηχρεο κεκνλσκέλσλ ρσξψλ δηαθέξνπλ ζπρλά. ε απηή ηελ 

αλαζθφπεζε ζα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ αγνξψλ θαη ηεο ηξαπεδηθήο πίζηεσο, 

θαζψο ζα εμεηάζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ζθεθηφκελνη θπζηθά ηα 

πξφηππα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ πνπ θαίλνληαη επηζπκεηά. Δλ γέλεη, απηνί νη 

ζηφρνη, θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη επηζπκεηφο απφ κφλνο ηνπ, κπνξεί λα έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ κηαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζπκβάιιεη ζην λα θιείζεη ηα θελά, 

επηδηψθνληαο ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δεκηνπξγψληαο θαηάιιεια 

λνκνζεηηθά πιαίζηα φπνπ θαιχπηνπλ ην βαζκφ επίδξαζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ ππφζεζε 

ηεο νξζνινγηθήο εγθξάηεηαο γηα λα θνηηάμνπκε αλ ε νηθνλνκία επεθηείλεηαη ή θάκπηεη αθφκα 

θαη φηαλ φινη νη παξάγνληεο θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ πιήξσο. 

 

Λέξεις Κλειδιά: χρημαηοπιζηωηική κρίζη, ηραπεζική εποπηεία, ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ενοποιημένη αγορά, 

ανακεθαλαιοποίηζη ηραπεζών. 

 

Μηα ζαθήο θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνκηζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπλδέεηαη κε 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη 

λνκηζκαηηθέο αξρέο δηαζέηνπλ κεραληζκνχο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθνχο θαη λνκηζκαηηθνχο, 

αληίζηνηρα, γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ θίλεζε ηεο νηθνλνκίαο ζε κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε 

αλάπηπμεο. Η πξνψζεζε ηεο ειεχζεξεο θίλεζεο θεθαιαίσλ κέζα ζε κία νκάδα ρσξψλ δελ 

κπνξεί παξά λα ζπλδπάδεηαη κε ηε κείσζε ησλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ, ηελ εμάιεηςε 

ησλ εηδηθψλ πηζησηηθψλ πνιηηηθψλ, φπνπ ζα αχμαλε ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα, ζα 

κείσλε ηνλ θίλδπλν, ζα ελίζρπε ηε καθξννηθνλνκηθή πεηζαξρία, θαη ζα πξνσζνχζε ηε 

ζεζκηθή αλάπηπμε. Σν άλνηγκα ησλ αγνξψλ, ζχκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε, ζα βειηίσλε ηελ 

θαηαλνκή ηεο απνηακίεπζεο θαη επνκέλσο, ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Θα ελίζρπε επίζεο 

ηε ζηαζεξφηεηα κε ηελ άδεηα ησλ ρσξψλ ζε πεγέο ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ζηηο επελδχζεηο. Θα είρε επίζεο παξάιιεια νθέιε απφ ηε ρξεκαηηζηηθή 

αγνξά θαη ηε ζεζκηθή αλάπηπμε, ηελ θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε, θαη ηε καθξννηθνλνκηθή 

πεηζαξρία
1
. Οη ρψξεο κείσζαλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ, κείσζαλ ηηο θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο 

ζηηο απνθάζεηο θαηαλνκήο πηζηψζεσλ θαη ηδησηηθνπνίεζαλ πνιιέο ηξάπεδεο θαη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Δπίζεο, νξηζκέλεο ρψξεο ελζάξξπλαλ ηελ είζνδν μέλσλ 

                                                           
1
 Η θξίζε ηεο επξωδώλεο πξνζθξνύεη ζηελ αξρηθή αξρηηεθηνληθή ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο έλωζεο ηεο Επξώπεο. Η νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007 είρε βαξύηαηεο επηπηώζεηο ζηελ 

επξωπαϊθή νηθνλνκία, θαζώο ν ηξαπεδηθόο ηνκέαο ηεο Ε.Ε. θαζηζηά έλα πιαίζην θαη έλα ζέκα γηα ηελ 

επξωπαϊθή πνιηηηθή, απνδερόκελε ηελ εκπηζηνζύλε ηωλ επξωπαϊθώλ νηθνλνκηώλ θαη ηελ αλακελόκελε 

νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα κέζω ηεο θαιύηεξεο νηθνλνκηθήο παλεπξωπαϊθήο αγνξάο όπνπ παξακέλεη θαηά 

έλα κεγάιν κέξνο αλεθπιήξωηε.   
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ρξεκαηνπηζησηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ. Γεληθά, ε ηάζε γηα νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε 

απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο ηάζεο γηα κείσζε ηεο άκεζεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ 

νηθνλνκία. ε νξηζκέλεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε είλαη επίζεο 

ζθφπηκε πξνζπάζεηα λα απνκαθξπλζνχκε απφ ηελ «νηθνλνκηθή θαηαπίεζε» σο πνιηηηθή γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε θπβεξλεηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. «Η απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ θνηλψλ σθειεηψλ πνπ πξέπεη λα 

πηνζεηεζνχλ. Η δεκηνπξγία κηαο λνκηζκαηηθήο έλσζεο απνξξέεη απφ ηα νθέιε ελφο θνηλνχ 

λνκίζκαηνο, αιιά ε εκπεηξία ηεο δψλεο ηνπ επξψ ηα επφκελα ρξφληα κεηά ηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε επηδεηλψλεη ζεκαληηθέο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απψιεηα 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ επειημία ηεο. Πνηα επίδξαζε έρνπλ νη 

νηθνλνκηθέο επηδηψμεηο ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο;». 

Σν 1980 ε ειιεληθή θπβέξλεζε εθάξκνζε αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο, νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο γηα ηελ ζσξάθηζε ηεο νηθνλνκίαο, απφ ην άλνηγκα ηεο ελνπνηεκέλεο αγνξάο. Οη 

νπζηαζηηθέο εμειίμεηο ζην πηζησηηθφ ζχζηεκα ήξζαλ κε ηηο πξνηάζεηο ηεο έθζεζεο Καξαηδά 

(Φεβξνπάξηνο 1987) γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κηα ζεηξά απφ 

άιινπο λφκνπο θαη δηαηάμεηο. πλεπψο, ν λένο ρξεκαηηζηεξηαθφο λφκνο νθείιεη πνιιά ζηελ 

έθζεζε Καξαηδά γηα ηελ αλακφξθσζε ζην ζέκα ηεο αλάπηπμεο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο πήξαλ κνξθή κε ην Ν. 1806/88 ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία, 

ηα κέιε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, θαζψο θαη ηε δηνίθεζε πνπ απαξηίδεη ην ζχλνιν ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ εξγαζηψλ, ζχζηαζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ κε επηθέληξσζε ζηηο ζπλαιιαγέο 

θαζψο θαη ζηελ δηαθάλεηα
2
. Ωο εθ ηνχηνπ, έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε 

ράξαμε πνιηηηθήο θαη ηνπο νηθνλνκνιφγνπο είλαη πψο λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, 

ψζηε ε ειιεληθή νηθνλνκία λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθή θάησ απφ ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα, 

φπσο νξίζηεθε κε ηνπο φξνπο εηζαγσγήο κεηνρψλ θαη νκνινγηψλ
3
. Μηα παξαδνζηαθή άπνςε 

γηα ηε ζεσξία ησλ ηξαπεδψλ δηεπθξηλίδεη φηη ηφζν νη επελδπηέο φζν θαη νη δαλεηνιήπηεο 

αλεζπρνχλ γηα ηε ξεπζηφηεηα. Οη επελδπηέο
4
 ρξεηάδνληαη ξεπζηφηεηα επεηδή είλαη αβέβαηνη 

φηαλ επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαηνρή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ελψ νη δαλεηνιήπηεο επηθεληξψλνληαη ζηε ξεπζηφηεηα ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ ή ησλ πνζψλ κειινληηθψλ ξεπζηνπνηήζηκσλ θεθαιαίσλ. 

Σν πην ζεκαληηθφ, βξίζθεηαη ζην φηη νη ηξάπεδεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ 

θίλδπλν νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θαη πηψρεπζεο. Παξά ηα ππάξρνληα κέζα αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ, νη αγνξέο είλαη ειιηπείο θαη νη ηξάπεδεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηζηαζκίζνπλ 

πιήξσο ηνπο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο πνπ νδεγνχλ ζε αλεπαξθή ξεπζηφηεηα απφ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαζψο ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή αδπλαηνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηα ζσζηά φξγαλα ειέγρνπ ησλ λνκηζκαηηθψλ ζπλζεθψλ. ελψ πεξηνξίδνληαλ νη βαζκνί 

ειεπζεξίαο θαηά ηελ άζθεζε ηεο. Μηα νηθνλνκία ζε θαηαζηνιή, κε απμεκέλε αζηάζεηα ηνπ 

                                                           
2
 «Η νδεγία ηεο Ε.Ο.Κ. 88/627 κε εκεξνκελία 12/12/1989 όπωο θαη ε νδεγία γηα πνηληθνπνίεζε 

εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ ή παξαπιαλεηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα πξνζωπηθό όθεινο, κε έθδνζε 

νδεγίαο από ηηο 13/11/1989 κε αξ. 89/592 πνπ πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή από ηα θξάηε-κέιε κέρξη 

ηελ 01/01/1992»
.
 
3
 «Π.Δ. 350/88 θαη νδεγία Ε.Ο.Κ. 79/279 θαη εηζαγωγέο κεηνρώλ έπεηηα από έθδνζε 

«ελεκεξωηηθνύ δειηίνπ» πνπ αθνξά ην Π.Δ. 348/85 θαη νδεγία Ε.Ο.Κ. 80/390 θαζώο θαη ην Π.Δ. 

360/85  θαη νδεγία Ε.Ο.Κ. 82/121. Τν αλωηέξω δηάηαγκα εθδόζεθε επάλω ζηα πιαίζηα ελαξκόληζεο 

ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ωο πξνο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δεκνζηεύνπλ νη 

Αλώλπκεο Εηαηξίεο θαη κε ηελ δεκηνπξγία ηεο παξάιιειεο αγνξάο Π.Δ. 489/89 θ.α.)».
 4 

«Η νδεγία 

ηεο Ε.Ο.Κ. 83/361 είλαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηωλ πεξηνξηζκώλ ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίνπ θαη ηελ πεξαηηέξω 

απειεπζέξωζε ηεο ελωηηθήο αγνξάο». 
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ηξαπεδηθνχ ηνκέα πνπ δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο, θαη κε έλα 

αδχλακν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ θαζηζηά ην άλνηγκα ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ αλεπαξθέο θαη 

πηζαλψο λα νδεγήζεη ζε ηξαπεδηθή θξίζε. πγθεθξηκέλα, ζηηο ρψξεο φπνπ νη θαλφλεο ή νη 

λφκνη είλαη αδχλακνη, ε δηαθζνξά είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε, ε γξαθεηνθξαηία είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθή θαη νη κεραληζκνί επηβνιήο ησλ ζπκβάζεσλ είλαη αλαπνηειεζκαηηθνί. 

Πξψηνλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο νη ηξάπεδεο
5
 δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο αγνξέο κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ. Γεχηεξνλ, 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαπεδψλ σο παξφρσλ ξεπζηφηεηαο κε πην καθξνπξφζεζκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζίζηαληαη επάισηα ζε ηξαπεδηθέο θηλήζεηο θαη επηπηψζεηο κεηάδνζεο 

απφ δηαηξαπεδηθέο ζέζεηο. ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, αθφκε θαη κηα ηξάπεδα πνπ 

δηαιχεηαη κπνξεί λα απνηχρεη λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, δεδνκέλνπ ηνπ κε 

ξεπζηνχ θαη αδηαθαλή ραξαθηήξα ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Οη επνπηηθέο αξρέο 

ζπρλά δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαθνπιεξσηψλ θαη 

αθεξέγγπσλ δαλεηνιεπηψλ, απηφ ην πξφβιεκα εζηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

παξάπιεπξεο 
6
απψιεηεο, φπνπ δεκηνπξγείηαη κηα αηηηψδε ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αλ θαη ππνδειψλεη φηη νη κεηαβιεηέο, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη απφ ηα 

ζεζκηθά φξγαλα. Απηφ είλαη επίζεο εκθαλέο ζην παξαθάησ δηάγξακκα φπνπ ε ηαρεία 

πηζησηηθή επέθηαζε πξνθαιεί δπζρέξεηεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κέζσ ησλ δηαχισλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. 

Με γλψκνλα, ην θνηλφ λφκηζκα θαη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε ζε 

έλα ζχλνιν απφ νηθνλνκίεο πνπ ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο άιιεο. Σν 1992, ηα θξάηε 

κέιε ηεο Δ.Δ. ζπκθψλεζαλ ζε έλα πξφγξακκα νηθνλνκηθήο λνκηζκαηηθήο αλαδηάξζξσζεο, ην 

απνθνξχθσκα ηεο νπνίαο ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο, ην επξψ, απφ ην 

1999 έσο ην 2007, κε  ηελ εηζαγσγή ηεο επξσδψλεο. Η ππνλφκεπζε ηνπ θηλδχλνπ νδήγεζε ζε 

ππεξβνιηθφ δαλεηζκφ απφ ηα λνηθνθπξηά, ηηο ηξάπεδεο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ην αληίζηνηρν 

θεθάιαην. Η παγθφζκηα χθεζε ηνπ 2008-2009 επίθεξε ζηηο πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο ηεο 

επξσδψλεο απνθιίζεηο θαζψο απμήζεθαλ νη πιεξσκέο ησλ επηδνκάησλ ζπλεπάγνληαο 

θαηάξξεπζε ζηα θνξνινγηθά έζνδα. Σν δε πξφβιεκα, ην νπνίν επηδείλσζε ηελ χθεζε, ήηαλ 

έλα δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ππεξβνιηθέο θνηλσληθέο δαπάλεο θαη ηελ 

αλεπαξθή είζπξαμε ησλ θφξσλ. Η έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα 

παξακείλεη αδηάιπηε, νδήγεζε κε ηε ζεηξά ηνπ, ζε αλππέξβαηε πνξεία νκνιφγσλ γηα ηελ 

Διιάδα. Η αζηάζεηα επνκέλσο νδεγεί ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία, αληί λα εμνκαιχλεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο. Μνινλφηη, ην επίπεδν ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο πνπ αλαθνηλψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 πξνθάιεζε παξαηεηακέλε 

πεξίνδν παληθνχ θαη δηαξθή νηθνλνκηθή χθεζε ζηε ρψξα. Σν παξαθάησ δηάγξακκα 

απεηθνλίδεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ επελδπηψλ, θαζψο επεξεάδεη ηελ 

κεηαβιεηφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο αληηπξνζσπεχεη ηελ θπθιηθή  

ζπκπεξηθνξά ηνπ επελδπηή ζε κηα ζεκειηψδε αζηάζεηα ησλ ηξαπεδψλ ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη 

                                                           
5
 «Η νδεγία ηεο Ε.Ο.Κ 83/350 πεξί επνπηείαο ηωλ ηξαπεδώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νδεγίαο 

77/780 γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα μέλωλ ηδξπκάηωλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη 

βάζε ηεο νδεγίαο».
 6

 «Η νδεγία ηεο Ε.Ο.Κ. 83/361 αλαθέξεη ζην αξ.3 παξ.1 όηη ( Σε πεξίπηωζε πνπ 

νη εμαηξεηηθά εθηεηακέλεο βξαρππξόζεζκεο θηλήζεηο θεθαιαίωλ αζθνύλ ηζρπξέο πηέζεηο επί ηωλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ αγνξώλ θαη πξνθαινύλ ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο ζηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο ελόο θξάηνπο κέινπο […] ), ε πνιηηεία ιακβάλνπζα ηε παξαπάλω 

παξάγξαθν ελέθξηλε αλαγθαίν λα νρπξωζεί κε ην Π.Δ. 207/87, ώζηε λα απνθζερζεί ην ελδερόκελν κηαο 

κε-αλακελόκελεο δηαηαξαρήο». 
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ζε αγνξέο. Σν πην ζεκαληηθφ, βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θαη θηλδχλνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο 

εππάζεηαο θαη ξεπζηφηεηαο. ε απηφ ην δηάγξακκα, ν θίλδπλνο κπνξεί λα ππνηηκεζεί επεηδή ε 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα αληαλαθινχζε ζηηο θαιαίζζεηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

«Θεσξψ φηη νη ειιηπείο αγνξέο νδεγνχλ ζε ειιηπή πξφβιεςε ξεπζηφηεηαο, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο κεηαβάιιεη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ζηηο ηξάπεδεο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΗΓΗ: Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
7
 

 

ε φηη αθνξά νη πξάμεηο απηέο απνξξένπλ απφ, «ηελ πςειή αλέρεηα πνπ ζπλεπάγεηαη 

ζην φηη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη επηξξεπέο ζε θξίζεηο σο απάληεζε ζε ζρεηηθά ήπηεο 

νηθνλνκηθέο θάκςεηο ή εμσηεξηθνχο θξαδαζκνχο». Δληνχηνηο, νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο 

ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ έρνπλ εληνπίζεη έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

ράξαμε πνιηηηθήο, φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα (π.ρ. αζθάιεηα 

θαηαζέζεσλ) θαη ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο (π.ρ. απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, 

ξπζκηζηηθέο δνκέο ρξεκαηνδφηεζεο, πνηφηεηα επνπηείαο, λνκηθά ζπζηήκαηα θαη θαζεζηψηα 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ). Η αζηάζεηα ησλ ηξαπεδψλ γεληθά έρεη επξχηεξν νξηζκφ απφ 

ηελ ηξαπεδηθή θξίζε. Η αζηαζήο θαηάζηαζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε δηαηαξαρέο ζην 

ζχζηεκα πιεξσκψλ ή κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ  ελδέρεηαη 

λα νδεγήζνπλ ζε θξίζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. ε επίπεδν ρψξαο, ε πηζαλφηεηα κηαο 

ηξαπεδηθήο θξίζεο, ε αζηάζεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε έιιεηςε επξσζηίαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ελαιιαθηηθά. Η 

αζηάζεηα ησλ ηξαπεδψλ γεληθά έρεη επξχηεξν νξηζκφ απφ ηελ ηξαπεδηθή θξίζε. Η αζηαζήο 

θαηάζηαζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε δηαηαξαρέο ζην ζχζηεκα πιεξσκψλ ή κεηαβιεηφηεηα 

ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ  ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε θξίζεηο. 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ είλαη φηη ε 

νηθνλνκηθή πγεία κηαο ηξάπεδαο εμαξηάηαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ αμία ησλ 

πξνηεξεκάησλ ηεο. Δάλ νη θαηαζέηεο έξρνληαη λα ζεσξήζνπλ φηη πνιιά απφ ηα πξνηεξήκαηα 

ηεο ηξάπεδαο έρνπλ κεησζεί ζηελ αμία, ε ηξάπεδα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ζπζζσξεπκέλε 

απψιεηα θαηαζέζεσλ. Η νιίγνλ αηκφζθαηξα ελφο νηθνλνκηθνχ παληθνχ αλαπηχζζεηαη, 

επνκέλσο, ε απνηπρία ηξαπεδψλ δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ 

θαηαθεξκαηηζηεί ζην ζχλνιν ηνπο. Οη απνηπρίεο ηεο ηξάπεδαο επηβάιινπλ πξνθαλψο ηε 

                                                           
7
 European Parliament, Fundamentals versus market sentiments in the euro bond markets: 

Implications 2017, ζει. 6. Δηαζέζηκν ζην: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602049/IPOL_IDA(2017)602049_EN.pdf.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602049/IPOL_IDA(2017)602049_EN.pdf
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ζνβαξή νηθνλνκηθή δεκηά ηνπο, αιιά πέξα απφ απηέο ηηο κεκνλσκέλεο απψιεηεο, νη απνηπρίεο 

κπνξεί λα βιάςνπλ ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Σα πξνβιήκαηα ησλ 

ηξαπεδψλ κπνξνχλ εχθνια λα απνδηνξγαλψζνπλ θαη ηηο πγηέζηεξεο ηξάπεδεο θαζψο, κηα 

γεληθή απψιεηα εκπηζηνζχλεο ζηηο ηξάπεδεο ππνλνκεχεη κηα αλαζθάιεηα πνπ κπνξεί λα θέξεη 

κηα δξαζηηθή κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηο νπνίεο ε νηθνλνκία 

ηξέρεη. Σν άλνηγκα ηεο ελδνρψξηαο ηξαπεδηθήο αγνξάο πξνήιζε πέξα ηνπ αξ. 52 ηεο 

πλζήθεο (πεξί ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο ηξαπεδψλ) νπνχ πεξηειήθζεζαλ ηξνπνπνίεζεο 

φπσο ε αλαζεψξεζε ηνπ Ν.Γ. 2687/53 (πεξί επελδχζεσλ θαη πξνζηαζίαο θεθαιαίσλ 

εμσηεξηθνχ) φπσο θαη ν Ν. 930/79 (πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ πεξί 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ δηαηάμεσλ) αλάκεζα ζε θηλήζεηο θεθαιαίσλ κε ηηο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Σν θαηλφκελν ηεο εμάπισζεο πνπ παξείρε ε επξσπατθή θνηλφηεηα βαζίζηεθε ζε 

δηαδνρηθά βήκαηα πνπ άλνημαλ λέα παξάζπξα γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ λνκηζκαηηθήο 

νινθιήξσζεο κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα αλαθνξηθά κε ην Π.Γ. 170/86, ην Π.Γ. 207/87 σο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θπξηαξρίαο κέζα ζε έλα πξνζηαηεπηηθφ θέιπθνο 

ελάληηα ζηηο ππνλνκεχζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο. 

Η αλεμάξηεηε κεηαβιεηή αχμεζε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Απηή ε κεηαβιεηή ελίζρπζε ζεκαληηθά ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαζψο νη 

εζληθέο θπβεξλήζεηο ήηαλ πξφζπκεο λα πξνζειθχζνπλ εηζξνέο θεθαιαίσλ. Η θηλεηηθφηεηα 

ησλ θεθαιαίσλ ππνλφκεπζε ηηο εζληθέο επηδηψμεηο κε έιεγρν νξηζκέλσλ απφ ηα πην 

ζεκαληηθά κέηξα ρεηξηζκνχ ζηηο καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο φπνπ κάιινλ έγηλαλ 

αλεπαξθείο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν 2008 θαηαγξάθεηαη κηα δπζκελή νηθνλνκηθή 

απνπνκπή φπνπ ε εζληθή πνιηηηθή πξηλ ήηαλ ειεχζεξε λα αληηκεησπίζεη ηηο φπνηεο πηέζεηο 

θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο αλαγθάδνληαο ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο 

λα αθνινπζήζνπλ κηα πγηή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Η ζπλέπεηα είλαη φηη ε αλαθαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ εζληθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη φρη 

πιένλ κέζσ ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ. Τπνζέηνληαο φηη ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ θπβεξλήζεσλ λα εθαξκφδνπλ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, θαζψο ε ζπγθερπκέλε 

παγθνζκηνπνίεζε ππνλφκεπε ηελ ηθαλφηεηα ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ λα ιεηηνπξγνχλ 

απηφλνκεο κε νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχζαλ λα θνιπκπήζνπλ κέζα 

απφ ηελ παιίξξνηα θαη αλαγθάζηεθαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα λέν πνιηηηθννηθνλνκηθφ 

πιαίζην. Απηφ είλαη δηδαθηηθφ γηα ην πψο νη εζληθέο θπβεξλήζεηο αθνινχζεζαλ θάηη πνπ δελ 

κπφξεζαλ λα θαηαπνιεκήζνπλ κνλνκεξψο, έηζη νξίζηεθε ν Ν. 3723/2008 (πεξί ελίζρπζεο 

ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο) γηα ηελ ζηήξημε ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν 2010 

φπνπ αλαβηψλεη ε επνλνκαδφκελε «νηθνλνκηθή θξίζε», ε ζηήξημε ιακβάλεη ρψξα ζην 

εζσηεξηθφ κε ην Ν. 3845/2010 νπνχ ηφηε ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα άξρηζε ακέζσο 

έλα πξφγξακκα αγνξψλ ειεχζεξεο αγνξάο, έηζη ψζηε  «λα εμαζθαιηζηεί έλαο κεραληζκφο 

άκεζεο ζηήξημεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο». Οη αγνξέο είραλ κηα επθαηξία λα εζηηάζνπλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο ζέζεηο ησλ δηάθνξσλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο, νπνχ ε 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ηεο Δπξψπεο έρεη δνθηκάζεη δξακαηηθέο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ιακβάλνληαο κέηξα δηάζσζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κε ηελ ίδξπζε ηνπ Σ.Υ.. κε ηε κνξθή ηνπ Ν. 3864/2010 ηξνπνπνηψληαο ηνλ 

λφκν γηα πεξαηηέξσ ζηήξημε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε απνθιηκάθσζεο
8
 γηα 

ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο. 

                                                           
9
  «N.3864/2010, 4021/2011, 4051/2012, 4079/2012». εκεηψζηε φηη κεηά ηε καθξννηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, νη ζπλεηέο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηφζν ζηε Βνπιγαξία φζν θαη ζηε 

Ρνπκαλία νδήγεζαλ ζε γξήγνξν απνπιεζσξηζκφ, αλάθακςε ηνπ Α.Δ.Π. θαη ηαρέσο απμαλφκελα 
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Οη ηξαπεδηθέο θξίζεηο ελδέρεηαη λα δηαηαξάμνπλ ηε ξνή πηζηψζεσλ, λα κεηψζνπλ ηηο 

επελδχζεηο θαη λα αλαγθάζνπλ ηηο βηψζηκεο επηρεηξήζεηο λα πησρεχζνπλ, έηζη κηα ηξαπεδηθή 

θξίζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηνπ πινχηνπ. Η θαηαλφεζε ηεο πξνέιεπζεο θαη ηνπ 

κεραληζκνχ
9
 πίζσ απφ κηα ελδερφκελε ηξαπεδηθή θξίζε, έρεη σο ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο 

εκθάληζεο κηαο ζπζηεκηθήο θξίζεο θαη απνηειεί θχξην ζηφρν γηα ηνπο ηζχλνληεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο. Οη καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαζψο θαη ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νηθνλνκίαο ελ γέλεη θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα εηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνλ 

Ν. 3872/2011. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ηνπο έρνπλ επίζεο 

εθζέζεη ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο θαη δεκηνχξγεζαλ αξθεηέο πξνθιήζεηο γηα ηηο επνπηηθέο 

αξρέο θαη ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Δπνκέλσο, έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε 

δελ κπνξεί λα εθηειέζεη απνηειεζκαηηθά ην ξφιν δηακεζνιάβεζεο, θαζψο ν λένο δαλεηζκφο 

ζηακαηά, θάηη πνπ είλαη γλσζηφ σο πηζησηηθή θξίζε. Γχν κεραληζκνί κπνξνχλ λα δξάζνπλ: 

δειαδή ρακεινί δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. 

Πξψηνλ, νη θαλφλεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο θαζνξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα 

αλαιάβνπλ νη ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε ηηο θεθαιαηαθέο ηνπο απαηηήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, κπνξεί λα εκθαληζηνχλ δεκίεο δειαδή κείσζε 

ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ήηαλ νπζηαζηηθά αθεξέγγπεο απφ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2012, χζηεξα απφ ηε ιεγφκελε ζπκκεηνρή ζην (PSI-Private Sector Involvement), 

κε απνηέιεζκα ζεκαληηθέο απψιεηεο θαη κε ηηο ηηκέο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ λα 

ππνζηνχλ ζεκαληηθή πηψζε. Απηφ άθεζε έλα ηεξάζηην θελφ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαηέζηε απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλαβίσζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηηο 

καθξννηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο, αιιά θαη ζηελ ππεξβνιηθή αλάιεςε θηλδχλσλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο. Η αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ θπβέξλεζε θαζηζηά 

κηα νπζηαζηηθή ππνρψξεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ πεξίνδν 2012-2014, 

κε ηελ εμέιημε βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ (π.ρ. αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ Α.Δ.Π., ηεο 

αλεξγίαο, ηνπ πιεζσξηζκνχ, ησλ αθηλήησλ θαη άιισλ ηηκψλ ηδηνθηεζίαο), σζηφζν νη 

απψιεηεο απφ ην (PSI-Private Sector Involvement) ζην ειιεληθφ θξάηνο ήηαλ βαξχηαηεο. 

Οη ζπλζήθεο απηήο ηεο θξίζεο ήηαλ κνλαδηθέο, αιιά ε ζπλδπαζκέλε επίπησζε ηνπ 

ρξένπο θαη ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ δελ είλαη θαηλνχξγηα. Δπηπιένλ ην ρξένο ζπζρεηίζηεθε 

κε λνκηζκαηηθέο θξίζεηο. ηελ πξφζθαηε θξίζε ηεο επξσδψλεο, ε απεηιή θπξηαξρίαο ηεο 

Διιάδαο πξνθάιεζε ηξαπεδηθή θξίζε, θαζψο νη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο 

νηθνλνκηθά ελνπνηεκέλεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαηείραλ κεγάια πνζνζηά ρξένπο. ε έλα 

                                                                                                                                                                      
θέξδε θαη εηζνδήκαηα. Η κείσζε θηλδχλνπ ησλ ρσξψλ θαη ε βειηίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλζεθψλ 

δεκηνχξγεζαλ θίλεηξα γηα δαλεηζκφ θαη αθνινχζσο βειηίσζαλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ ζπλδξάκνληαο ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο θαη κε ζπληειεζηή 

θνξνιφγεζεο επηρεηξήζεσλ κε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. πλεπψο ζηελ ρψξα καο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ, νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο πηζηψζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπο κεηψλνπλ ηηο δαπάλεο θαη ηηο επελδχζεηο. Η κείσζε απηή κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε, ηε 

ζπλνιηθή δήηεζε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη ελδερνκέλσο ε ρακειφηεξε πξνζθνξά πηζηψζεσλ απφ ηε 

δήηεζε θαιείηαη πηζησηηθή θξίζε. Σν βαζηθφ πξφβιεκα απνηειεί φηη ηα κεκνλσκέλα θξάηε κέιε ζα 

κπνξνχζαλ θαηαξρήλ λα δηαζθαιίζνπλ κηα ζπλεηή θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη λα ρακειψζνπλ ην 

επίπεδν ηνπ ρξένπο ηνπο, έηζη ψζηε λα έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα πξνζαξκφζνπλ ηα πξνζσξηλά 

ειιείκκαηα ζε πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίδνπλ κε-αλακελφκελνπο θινληζκνχο. Με ην ζηφρν θαηά 

πξνζέγγηζε κηα ηζνξξνπίαο ζηνπο θπθιηθά ξπζκηζκέλνπο φξνπο. Σειηθά, ε νλνκαζηή πιένλ ζε φινπο 

καο επξσ-θξίζε έρεη δείμεη φηη νη πξαγκαηηθά ζεκαληηθνί θινληζκνί πξνθχπηνπλ φρη απφ ηηο θαλνληθέο 

δηαθπκάλζεηο, αιιά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο βξαρπρξφλησλ απνηπρηψλ πνπ κπνξνχλ λα βάινπλ 

νιφθιεξν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζε θαηαζηνιή. 
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ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα (κε πςειφ επίπεδν κφριεπζεο ζηελ νηθνλνκία), δεκνζηνλνκηθά 

κέηξα δηάζσζεο γηα ηηο αλαπφθεπθηεο θξίζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κφριεπζε ζηελ πνξεία 

ζπλαληάκε ηελ απνκφριεπζε δειαδή ηε κείσζε ρνξήγεζεο δαλείσλ. Η αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ησλ ηξαπεδψλ πεξηγξάθεηαη ζην Ν. 4093/2012 θαη ζηε Π.Τ.. ΦΔΚ Α` 223/12-11-2012 πνπ 

πεξηειίζζεηαη θαη ζην Ν. 3601/2007 «πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ» θαζψο θαη 

ζην Ν. 4079/2012 θαη κε ηελ θχξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο Ν. 

4063/2012 θαη ηνπ Ν. 4056/2012. Σν 2013 αθνινπζεί ν Ν. 4152/2013, ελ γέλεη ην 2015 κε 

ηελ ηειεπηαία θεθαιαηνπνίεζε αθνινπζνχλ νη Ν.4340/2015, Ν. 4335/2015. Δζηηάδνπκε 

ζηνπο παξαπάλσ λφκνπο δηφηη, αθνινχζσο νξηζκέλεο πεξηθεξεηαθέο ρψξεο, γηα ηηο νπνίεο ε 

αλάγθε θεθαιαηνπνίεζεο ήηαλ πέξα απφ ηε δεκνζηνλνκηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ε Δ.Δ. 

αληηιακβαλφηαλ φηη νη πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο δελ απνηεινχζαλ κφλν εζληθφ πξφβιεκα. 

Σέινο, ε επηηπρία ηεο παξέκβαζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπηζηία 

ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, αθελφο, θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξάμεσλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, 

κε απηήλ ηελ πνιηηηθή αμηνπηζηία. Δλ ηέιεη, ηα δεκνζηνλνκηθά θίλεηξα ελαξκνλίδνληαη κε 

ηελ άπνςε φηη ε θνξνινγηθή ειάθξπλζε κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ή 

ησλ άκεζσλ θξαηηθψλ δαπαλψλ κέζσ επελδχζεσλ ζα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επεξεάδνληαο άκεζα ηελ θαηαλάισζε ή ηε ζπληζηψζα ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ηνπ Α.Δ.Π. θαη ηελ πεξαηηέξσ ζηήξημε ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο. 
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