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ΥΡΖΜΑ,  ΣΡΑΠΔΕΔ  ΚΑΗ  ΔΛΔΓΥΟ 

 

Το κείμενο αυτό είναι ευγενική παραχώρηση του υίλου του ΚΕΜΕΛ  κ. Βασιλείου 

Σίμου και αποτελεί τμήμα από την  πτυχιακή εργασία του, BCA 2008. 

 

1  .  ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

H ρξνληθή ζπγθπξία παξνπζίαζεο απηήο ηεο εξγαζίαο ζπκπίπηεη κε κηά απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο δηεζλείο ηξαπεδηθέο δηαηαξαρέο κε δξακαηηθέο πξνεθηάζεηο ζην ζχλνιν 

ηνπ παγθνζκίνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα δηαηαξαρή πνπ ίζσο 

απνδεηρζεί ε κεγαιχηεξε κέρξη ζήκεξα επεηδή, γηα πξψηε θνξά δπζηπρψο, 

πεξηβάιιεηαη απφ κία ηαπηφρξνλε δηεζλή δηαηξνθηθή, ελεξγεηαθή θαη νηθνινγηθή 

θξίζε. Πέληε ηαπηφρξνλεο θξίζεηο πνπ νδεγνχλ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο θαη φιεο ζρεδφλ 

ηηο ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλζξσπφηεηαο (Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

Δπξσπατθή Έλσζε, Έλσζε Αθξηθαληθψλ Κξαηψλ, Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα Ζ.Π.Α., 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ θ.α.) ζηελ ιήςε 

εθηάθησλ θαη επεηγφλησλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ ηα ρεηξφηεξα απφ ηελ 

ζπξξνή  πέληε θξίζεσλ.  

 

ηελ εξγαζία απηή ζα πξαγκαηεπζνχκε ηα κέζα πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο κφλν ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ έρνληαο φκσο ππφςε φηη, άκεζα ε 

έκκεζα, φιεο νη θξίζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζπληζηψληαο 

έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θεθάιαην κειέηεο πνπ, φκσο, εθθεχγεη απφ ηνλ ζθνπφ ηεο. 

 

Ζ νηθνλνκηθή ηζηνξία θαη ηδηαίηεξα ε νηθνλνκηθή ηζηνξία ηνπ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ 

απφ ηελ ιεγφκελε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, δειαδή, απφ ηελ επνρή ηεο έλαξμεο ηεο 

κεραληθήο παξαγσγήο, εδψ θαη 250 ρξφληα, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ εληππσζηαθφ 

ζπλδπαζκφ δπλακηθήο θαη καδηθήο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη απφ κηα 

ζπλαθφινπζε δηαζπνξά ηνπ πινχηνπ, ηεο κφξθσζεο  θαη ηεο επεκεξίαο ζε επξχηαηα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ο βηνκεραληθφο Γπηηθφο πνιηηηζκφο απνδείρζεθε ν πην 

δπλακηθφο θαη, ηειηθά, παξ’ φιεο ηηο αλαπφδξαζηεο αλζξψπηλεο αδπλακίεο ηνπ, ν πην 

θηιάλζξσπνο ζε ζχγθξηζε κε φινπο ηνπο άιινπο ζχγρξνλνπο πνιηηηζκνχο. Γηα απηφ 

θαη ν ηξφπνο δηαβίσζεο θαη δηαθπβέξλεζεο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη απνηέιεζε θαη 

απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν πφιν έιμεο γηα φινπο ζρεδφλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεο. 

 

Ζ ίδηα, φκσο, νηθνλνκηθή ηζηνξία, ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, εκθαλίδεη θαη 

πξνβάιιεη κηα ζπρλή, δηαρξνληθή ελαιιαγή θάζεσλ  αχμεζεο θαη θάζεσλ κείσζεο 

ηεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, δειαδή, πεξηφδνπο κεγάιεο επεκεξίαο 

αθνινπζνχκελεο απφ πεξηφδνπο κε  έληνλα αηζζεηή κείσζε ηεο παξαγσγήο  κε 

δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζην βηνηηθφ επίπεδν, καδηθή αλεξγία, ρξενθνπίεο επηρεηξήζεσλ, 

αθφκα θαη πνιέκνπο. Απηέο νη δπζάξεζηεο πεξίνδνη νλνκάζζεθαλ «νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο».  

 

Ζ ζπρλφηεηά ηνπο θαη νη πνιχ δξακαηηθέο, θνηλσληθά, ζπλέπεηέο ηνπο νδήγεζαλ ζε 

βαζεηά κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ζπνπδαίνπο νηθνλνκνιφγνπο, δεκνζηνιφγνπο θαη 

πνιηηηθνχο πνπ θαηέιεμε ζηελ γεληθά παξαδεθηή δηαπίζησζε φηη ε θχξηα αηηία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ήηαλ θαη είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη ηξάπεδεο θαη 

γεληθφηεξα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηνπ βηνκεραληθνχ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ. 
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Γηαπηζηψζεθε απφ ηελ κηα πιεπξά φηη δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε αλάπηπμε ηεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ κεραληζκνχ ηεο Πίζηεο, δειαδή, ηνπ 

Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο πνπ ελεξγνπνηεί ηελ θνηλσληθή απνηακίεπζε θαη επηπιένλ 

παξάγεη – απφ ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ – ηα κέζα 

πιεξσκήο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, δειαδή, παξάγεη ην ρξήκα.    

 

 Γηαπηζηψζεθε, φκσο, απφ ηελ άιιε πιεπξά φηη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαηά θαλφλα 

νθείινληαλ θαη νθείινληαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. Γηαθάλεθε φηη νη ηξάπεδεο θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηνπο ήηαλ, βέβαηα, απαξαίηεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά θαη ππεχζπλεο γηα 

ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Απνδείρζεθε φηη νη ηξάπεδεο είλαη αγαζνπνηά αιιά θαη 

θαθνπνηά ζηνηρεία ηε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πσο αθξηβψο θαη νη γιψζζεο 

ηνπ Αηζψπνπ ηεο Μπζνινγίαο. 

 

ηελ εξγαζία απηή ζα αλαπηπρζεί ζπλνπηηθά ν ξφινο ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ 

ηξαπεδψλ ζηελ νηθνλνκία, ε δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα παξάγνπλ αιιά θαη λα 

θαηαζηξέθνπλ ην ρξήκα, νη δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θαθήο ε θαη άθξηηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ πξφθιεζε νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ 

θαη ηέινο ζα αλαπηπρζεί ε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ θαη θαηαβάιινπλ θπβεξλήζεηο 

θαη δηεζλείο νξγαληζκνί γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδψλ, πξνζπάζεηα πνπ απνθξπζηαιιψζεθε, απφ ην 1988 θαη κεηά, ζηα επνπηηθά 

ζπζηήκαηα ηεο Βαζηιείαο (BASEL I θαη BASEL II).  ηνλ Δπίινγν ζα ζεκεησζνχλ νη 

παξαηεξήζεηο πνπ γελληνχληαη απφ ηελ εμέιημε ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο θαζψο θαη νη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αθφκα θαη απηά ηα πνιχ θαιά κειεηεκέλα επνπηηθά 

ζπζηήκαηα δελ θαηφξζσζαλ λα ηελ ηηζαζεχζνπλ. 

 

2  . ΥΡΖΜΑ ΚΑΗ  ΣΡΑΠΔΕΔ 

 

Xξήκα είλαη νηηδήπνηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αγνξά θαη πψιεζε αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ. 

 

Ζ άκεζε – θαη ζσζηή – εκπεηξία ζπλδέεη ην ρξήκα κε ηα παζίγλσζηα, πνιχρξσκα, 

ηερληθά ηππσκέλα θαη αξηζκεκέλα  παξαιιειφγξακκα θνκκάηηα ραξηηνχ πνπ, ελψ 

έρνπλ κεδακηλή πιηθή αμία, επηηξέπνπλ ζε φπνηνλ ηα έρεη λα απνθηά ηελ θπξηφηεηα ή 

ηελ ρξήζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπ  δηαβίσζε 

θαη απφιαπζε. 

 

Ζ κπζηεξηψδεο δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ  ηα ραξηηά απηά λα αγνξάδνπλ νηηδήπνηε 

δηαηίζεηαη ζε πψιεζε έγθεηηαη ζηε γεληθή πεπνίζεζε, ζηελ θαζνιηθή βεβαηόηεηα 

φηη ν πσιεηήο, ν νπνηνζδήπνηε πσιεηήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζα δερζεί – ρσξίο 

άιιε ζπδήηεζε – ηα ραξηηά απηά γηα πιεξσκή θαη πιήξε εμφθιεζε ηεο απαίηεζεο  

ηνπ. 

 

Ζ πξψηε, επνκέλσο ηδηφηεηα ηνπ ρξήκαηνο κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ εκθαλίδεηαη 

θαη θπθινθνξεί, είλαη εθείλε ηνπ γεληθά απνδεθηνύ κέζνπ αγνξαπσιεζίαο, ηνπ 

γεληθά απνδεθηνχ κέζνπ ζπλαιιαγήο. 

 

Σν ρξήκα επεηδή είλαη ην γεληθά απνδεθηφ κέζν ζπλαιιαγήο δηαρσξίδεη ρξνληθά ηελ 

πξάμε πώιεζεο από ηελ πξάμε αγνξάο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. Ο πσιεηήο 

αγαζνχ ή ππεξεζίαο κε ηελ  πξάμε πψιεζεο δελ παίξλεη ζε αληάιιαγκα αγαζά θαη 
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ππεξεζίεο, παίξλεη ρξήκα, απνθηά, δειαδή, γεληθή αγνξαζηηθή δχλακε ηελ νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη φηαλ θαη φπνηε ρξεηαζζεί γηα λα αγνξάζεη ηα ζπγθεθξηκέλα αγαζά 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα επηζπκήζεη ηφηε, γλσξίδνληαο, απφ ηψξα, φηη ην ρξήκα πνπ 

πήξε ζα γίλεη δεθηφ ρσξίο ζπδήηεζε ε ελδνηαζκφ. 

 

Ο πσιεηήο πήξε ην γεληθά απνδεθηφ κέζν ζπλαιιαγήο πνπ απνθαινχκε ρξήκα κε 

ζθνπφ λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζην κέιινλ. Ζ ελέξγεηα απηή, πνπ είλαη 

ζπλέπεηα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ πξάμεσλ πψιεζεο θαη αγνξάο, καο δειψλεη ηελ 

δεχηεξε ηδηφηεηα ηνπ ρξήκαηνο πνπ είλαη εθείλε ηνπ απνζέκαηνο αμίαο. 

 

Σν ρξήκα είλαη ζπλεπώο, ην γεληθά απνδεθηό κέζν πιεξσκήο θαη απόζεκα αμίαο. 
Ση είλαη, φκσο εθείλν πνπ θαζηζηά ηα πνιχρξσκα, ηππσκέλα αξηζκεκέλα θαη 

επηεινχο πιηθήο αμίαο κηθξά παξαιιειφγξακκα ραξηηά, ηφζν επηζπκεηά κέζα 

πιεξσκήο θαη απνζέκαηα αμίαο ; 

 

2  . 1 Κξαηηθή Δμνπζία θαη Δκπηζηνζχλε 

 

ηελ επνρή καο πιένλ, ν θχξηνο ιφγνο είλαη ε θξαηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, ε 

χπαξμε ζπληεηαγκέλεο πνιηηείαο πνπ ζεζκνζεηεί θαη επηβάιιεη αλαγθαζηηθά, 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη θαηνίθνπο ηεο 

ρψξαο. Καη ηνχην επεηδή ην ίδην ην Κξάηνο, γηα λα ζπληεξεζεί, θνξνινγεί ηνπο 

πνιίηεο απνδερφκελν, σζηφζν, ηα επηεινχο πιηθήο αμίαο ραξηηά πνπ απνθαινχκε 

ρξήκα σο κέζα πιεξσκήο ησλ θφξσλ πνπ επηβάιιεη. Με ηελ ζεηξά ηνπ, ην Κξάηνο 

πιεξψλεη γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ( κηζζνχο ππαιιήισλ, 

νρήκαηα, φπια, δξφκνπο θαη γέθπξεο) κε ηα ίδηα απηά ραξηηά ζπκπιεξψλνληαο έηζη 

ηνλ θχθιν ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο πνπ αιιάδεη αζηακάηεηα ρέξηα αλάκεζα 

ζηνπο ηδηψηεο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο Σξάπεδεο θαη ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. 

 

Ζ αέλαε απηή θπθινθνξία πνπ δηαξθψο κεγαιψλεη φζν αλαπηχζζεηαη ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα – γηαηί είλαη εχινγν λα ππνζέζεη θαλείο φηη φζν πεξηζζφηεξα αγαζά 

θαη ππεξεζίεο παξάγνληαη ζηελ ρψξα ηφζν πεξηζζφηεξα κέζα πιεξσκήο πξέπεη λα 

ππάξρνπλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πψιεζε θαη ε αγνξά ηνπο – ε αέλαε, ινηπφλ, 

απηή θπθινθνξία ραξηηψλ πνπ δηαζέηνπλ ην «καγηθφ» πξνλφκην λα κεηνπζηψλνληαη 

ζε ηξφθηκα αγαζνπνηά, ζε δειεηήξηα θζνξνπνηά (ηζηγάξα θαη πνηά), ζε ζπίηηα, ζε 

απηνθίλεηα, ζε εηζηηήξηα γηα ρψξεο εμσηηθέο θαη ζε ηφζα άιια αλαξίζκεηα, ζε ηη 

ζηεξίδεηαη ; ε πνηά πξαγκαηηθά ζεκέιηα βαζίδεηαη ; 

 

 

Σα ζηεξίγκαηα είλαη, βέβαηα, ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη 

θαη δεηνχληαη απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπ ρξήκαηνο, έλλνηα «καθξννηθνλνκηθή» θαη 

αξθεηά δπζλφεηε, πνπ ζα εμεηαζζεί αξγφηεξα. Σα βαζχηεξα, φκσο, ζεκέιηα, ην 

θξεπίδσκα, είλαη – φζν θαη λα θαίλεηαη παξάδνμν – ε απιή, απεξίθξαζηε θαη 

δηάρπηε Πίζηε, ε εκπηζηνζχλε, ε πεπνίζεζε ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο φηη θαη 

αχξην θαη ζην άδειν κέιινλ, φπσο θαη ζήκεξα θαη ρζεο θαη ζην παξειζφλ, νη πσιεηέο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζα ζπλερίζνπλ λα δέρνληαη ηα ραξηηά απηά πηζηεχνληαο 

αθιφλεηα φηη ζπληζηνχλ πιήξε εμφθιεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη φηη απνηεινχλ 

απνζέκαηα αμίαο πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ εμ’ ίζνπ απνδεθηά απφ ηνπο άιινπο 

πσιεηέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αιιά θαη απφ ην ίδην ην Κξάηνο, γηα ηελ εμφθιεζε 

ησλ θφξσλ πνπ ηνπ νθείινπλ. 
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Δάλ γηα νπνηαλδήπνηε αηηία θινληζζεί ε Πίζηε ζηελ «καγηθή» αιιά δπζεμήγεηε 

δπλαηφηεηα ησλ ραξηηψλ λα παξακείλνπλ ζηαζεξά κέζα ζπλαιιαγήο θαη ζηαζεξά 

απνζέκαηα αμίαο, ν θάζε πσιεηήο, ν θάζε πηζησηήο ζα απαηηήζεη, ζε αληάιιαγκα 

ησλ αγαζψλ ππεξεζηψλ θαη πηζηψζεσλ ηνπ, ηελ εμφθιεζε ζε αγαζά ή ππεξεζίεο, ζα 

απαηηήζεη, δειαδή, πξάγκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ρξεζηκφηεηα φπσο ηζηγάξα, πνηά, 

πνιχηηκα κέηαιια, ηξφθηκα, ππεξεζίεο θαη άιια ηηκαιθή. Θα αξλεζεί 

θαηεγνξεκαηηθά λα δερζεί ηα πνιχρξσκα, θαιιηηερληθά ηππσκέλα ραξηηά πνπ ζα 

έρνπλ ράζεη ην κνλαδηθφ θαη άυιν πξνζφλ ηνπο, ηελ Πίζηε.  

 

Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζηνξία ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ αηψλσλ παξνπζηάδεη πνιιά 

παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ θαη απνηπρεκέλσλ ρξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. ηελ 

δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ηεο Διιάδνο απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, ε θαηάξξεπζε ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ε ιεζηξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο νηθνλνκίαο πξνθάιεζαλ 

θινληζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο ζην εζληθφ λφκηζκα κε ζπλέπεηα ηελ αληαιιαγή 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε άιια πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη φρη κε ρξήκα πνπ ηφηε 

έραζε φιε ηελ «αμία» ηνπ θαη επέζηξεςε ζηελ απιή πιηθή ηνπ ππφζηαζε. ε θνκκάηη 

ραξηί. Ζ εμέιημε απηή, πνπ ζπληζηνχζε επηζηξνθή ζε πνιχ πξσηφγνλεο κνξθέο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επαλαιήθζεθε πνιιέο θνξέο, αθφκα θαη ζηελ δεθαεηία 

πνπ δηαλχνπκε ζε ρψξεο φπνπ ε θξαηηθή εμνπζία θαηέξξεπζε ε θινλίζζεθε ζνβαξά ε 

θαληάζηεθε φηη κπνξεί λα θαιχςεη ηηο δαπάλεο ηεο ε λα αλαπηχμεη ηελ νηθνλνκία 

ηππψλνληαο άθζνλν ρξήκα !  

 

Σν ρξήκα δηαηεξεί ηελ αγνξαζηηθή ηνπ δύλακε θαη ηελ απνζεκαηηθή ηνπ 

ηθαλόηεηα κόλν όηαλ ππάξρεη εκπηζηνζύλε ζηε θξαηηθή εμνπζία θαη ζην 

ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη όηαλ ε πνζόηεηα ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζε ιεπηή, 

δπλακηθή ζπλάξηεζε κε ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο ζηελ νηθνλνκία, φπσο ζα 

εμεηάζνπκε παξαθάησ. 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη εθηφο απφ ηα «ραξηνλνκίζκαηα» ππάξρνπλ θαη άιιεο 

δχν πην πεξηνξηζκέλεο κνξθέο ρξήκαηνο: 

- νη ινγαξηαζκνί όςεσο ησλ Σξαπεδώλ  (πνπ θηλνχληαη κε επηηαγέο) θαη πνπ ε 

δεκηνπξγία ηνπο απφ ηηο Δκπνξηθέο Σξάπεδεο θαη ε νηθνλνκηθή  ιεηηνπξγία ηνπο 

ζα εμεγεζεί παξαθάησ. 

-  ηα θέξκαηα, ην κεηαιιηθφ λφκηζκα, πνιχ ρακειήο πιηθήο αμίαο ζήκεξα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πνιχ κηθξέο ζπλαιιαγέο.  

 

Μέρξη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2001 ζηελ Διιάδα ην ραξηνλφκηζκα ην εμέδηδε ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο, ε θεληξηθή, θξαηηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο γηα απηφ θαη θάζε 

ραξηνλφκηζκα είρε ηνλ ηίηιν ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο. ε αληίζεζε κε απηφ φια ηα θέξκαηα ηα έθνβε θαη ηα θπθινθνξνχζε, 

ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην ίδην ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη 

γηα απηφ θάζε θέξκα έθεξε ηελ επηγξαθή ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. 

 

Απφ ηελ εκεξνκελία εθείλε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο λνκηζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

αλαηέζεθε ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) ε νπνία πιένλ έρεη ηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε λα εθδίδεη ραξηνλφκηζκα θαη λα θφβεη 

κεηαιιηθφ λφκηζκα. 

 

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη απφ πνιινχο έλα πνιχ ζπλεζηζκέλν κέζν πιεξσκψλ, νη 

πηζησηηθέο θάξηεο, ζεσξνχληαη ρξήκα. Απηφ δελ είλαη ζσζηφ δηφηη ε πηζησηηθή φπσο 
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θαη ε ρξεσζηηθή θάξηα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζν αγνξαπσιεζίαο αιιά δελ είλαη θαη 

δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη απφζεκα αμίαο. πνηε ηελ ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο γηα λα 

πιεξψζεη κηα αγνξά δελ κεηψλεη έλα δηθφ ηνπ απφζεκα ρξήκαηνο. Αληίζεηα, 

ρξεψλεηαη ζηελ ηξάπεδα πνπ ηνπ ρνξήγεζε ηελ θάξηα. Τπνρξεψλεηαη λα εμνθιήζεη 

ιίγν αξγφηεξα ηελ νθεηιή ηνπ. Ζ θάξηα είλαη κέζν ζπλαιιαγήο, είλαη κέζν ρξνληθήο 

δηεπθφιπλζεο ησλ πιεξσκψλ αιιά δελ ζπληζηά ηδηφθηεην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Γελ 

είλαη απφζεκα. Γελ είλαη ρξήκα.  

 

2  . 2  Ηζηνξηθή Δμέιημε 

 

2  . 2  . 1 Αληηπξαγκαηηζκφο 

 

Γηα λα θζάζνπλ ζην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα νη εμειηγκέλεο, νηθνλνκηθά, 

θνηλσλίεο δηαλχζεθε καθξχο θαη δχζβαηνο ηζηνξηθφο  δξφκνο, παξάιιεινο κε ηνλ 

καθξχ θαη δχζβαην δξφκν πνπ δηάλπζε ε θξαηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, ε 

εμεκέξσζε ησλ εζψλ θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ επηζηεκψλ. 

 

Ο άλζξσπνο δελ είλαη απηάξθεο. πνηε παξάγεη πιεφλαζκα επηδηψθεη λα ην 

αληαιιάμεη κε πξάγκαηα πνπ ζηεξείηαη. Απνδεηεί ηελ αληαιιαγή θαη φηαλ 

δηαπηζηψζεη φηη ηα παξάγνπλ ή ηα δηαζέηνπλ άιινη άλζξσπνη, ηελ πξαγκαηνπνηεί. 

Απφ ην ζεκείν απηφ μεθηλά ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ζρεδφλ φζν παιαηά 

φζν θαη φπνηα άιιε αλζξψπηλε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

ηελ απγή ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο ν κφλνο δπλαηφο ηξφπνο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ν αληηπξαγκαηηζκόο, ε άκεζε αληαιιαγή πξαγκάησλ κε άιια 

πξάγκαηα. Ζ ππνζεηηθή ινγηθή ηνπ αληηπξαγκαηηζκνχ είλαη : «Δίκαη θπλεγφο, 

ζθφησζα ζήκεξα ην πξσί δχν ειάθηα αιιά κφλν έλα αξθεί γηα λα ηξαθεί, ζήκεξα θαη 

αχξην, ε νηθνγελεηαθή κνπ νκάδα. Υξεηάδνκαη φκσο, εθείλα ηα καθξηά, ιεία θιαδηά 

ηεο κειηάο πνπ γίλνληαη ηα θαιχηεξα αθφληηα. Οη ηξσγινδχηεο ζην απέλαληη βνπλφ 

δνχλε ζε δάζνο κε πνιιέο κειηέο αιιά δελ αθήλνπλ θαλέλαλ λα πιεζηάζεη. Θα ηνπο 

πάσ ην ειάθη πνπ πεξηζζεχεη θαη ζα δεηήζσ ηφζα θιαδηά κειηάο φζα ηα δάθηπια ησλ 

ρεξηψλ θαη ηνπ πνδηνχ κνπ, (ελλνψληαο δέθα πέληε). Αλ δελ δερζνχλ λα δψζνπλ ηφζα 

γηα έλα ειάθη ζα ηνπο δψζσ θαη ην κηζφ δέξκα ηνπ ειαθηνχ πνπ ζθφησζα πξηλ απφ 

δχν κέξεο». 

 

Γελ είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε πφζν αβέβαηε ρξνλνβφξα θαη ζπρλά επηθίλδπλε 

δηαδηθαζία είλαη ν αληηπξαγκαηηζκφο. Απαηηεί ηελ ηαπηόρξνλε, δηπιή  ζύκπησζε 

αλαγθώλ πνπ είλαη θάηη αζπλήζηζην – αλ νη ηξσγινδχηεο ζέινπλ ςάξη αληί γηα ειάθη 

ή αλ ε ππξθαγηά θαηάζηξεςε ην δάζνο, ν θπλεγφο ζα επηζηξέςεη άπξαθηνο. Ο 

αληηπξαγκαηηζκφο επηκεθχλεη ηνλ ρξφλν δηαπξαγκάηεπζεο θαη αξαηψλεη θαη θάλεη 

επίκνρζεο ηηο επθαηξίεο ζπλαιιαγήο.  

 

2  .  2. 2 Υξεκαηηθά Αγαζά 

 

Ζ αλζξψπηλε, φκσο, επίλνηα πνπ – θαη ηφηε φπσο θαη ηψξα – ειαχλεηαη, ζπξψρλεηαη 

απφ ηελ αζίγαζηε επηζπκία γηα πεξηζζφηεξα αγαζά, γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, γηα 

ειάηησζε κφρζνπ θαη γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, νδήγεζε, βαζκηαία θαη ζην κέηξν 

πνπ αλαπηπζζφηαλ ε αλζξψπηλε λνεκνζχλε, ζηελ γεληθφηεξε απνδνρή ελφο θαη 

κφλνπ πξάγκαηνο πνπ ζα ήηαλ, απηφ θαη κφλν, απνδεθηφ γηα αληαιιαγή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν πξάγκα. 
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ηελ νκεξηθή επνρή θαη θνηλσλία ήηαλ έλα νηθφζηην δψν, ην βφδη. Σν ηίκεκα ηεο 

ράιθηλεο παλνπιίαο ήηαλ ελλέα βφδηα, ηεο ρξπζήο εθαηφ. 

 

Ζ γεληθφηεξε απνδνρή ελφο θαη κφλνπ, ζπγθεθξηκέλνπ θαη πξαθηηθά σθέιηκνπ 

αγαζνχ πνπ ζα ρξεζίκεπε σο κέηξν δηαηίκεζεο, σο κέζν ζπλαιιαγήο θαη σο 

απόζεκα αμίαο, ζεκεηψλεη ηελ απαξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ ρξήκαηνο, ηελ αξρή ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ ρξήκαηνο, ελφο θνηλσληθνχ ζεζκνχ πνπ κπφξεζε λα εκθαληζζεί θαη λα 

αλαπηπρζεί επεηδή είραλ ήδε αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη πνιηηεηαθνί θαη άιινη 

θνηλσληθνί ζεζκνί πνπ πξνζηάηεπαλ ηελ ηδηνθηεζία θαη θαηνρχξσλαλ ηηο ζπκθσλίεο 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

 

Καη δελ είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ηελ κείσζε κφρζνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε – ζε 

ζχγθξηζε, βέβαηα, κε ην θαζεζηψο ηνπ πξσηφγνλνπ αληηπξαγκαηηζκνχ – πνπ έθεξε ε 

απνδνρή ηνπ βνδηνχ σο κέζνπ ζπλαιιαγήο, σο ρξήκαηνο. Οχηε, άιισζηε, ην βφδη 

ήηαλ ην κφλν σθέιηκν αγαζφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ρξήκα. ε άιιεο θνηλσλίεο 

πξψηκεο αλάπηπμεο θπθινθφξεζαλ, σο κνξθέο ρξήκαηνο δηαθφξσλ εηδψλ θνρχιηα, 

θηεξά ζπαλίσλ πνπιηψλ, δφληηα θαιαηλψλ θαη άιια πνιιά, φζα κπνξεί λα επηλνήζεη 

ε αλεμάληιεηε αλζξψπηλε εθεπξεηηθφηεηα. 

 

Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, φκσο, ήηαλ ε πξαθηηθή ρξεζηκόηεηα ηνπ θαζελφο 

απφ απηά είηε γηα δηαηξνθή  - φπσο ην βνδη – είηε γηα δηαθφζκεζε – φπσο ηα θηεξά – 

ε ζρεηηθή ζπαληόηεηα θαη, θπζηθά ε γεληθή απνδνρή απφ φια ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο. (ηελ εμειηγκέλε επνρή καο, απφ ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηα δχν 

παξακέλνπλ ακεηαθίλεηα). 

 

Με ηελ αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξνθάιεζε ε ρξήζε ηνπ ρξήκαηνο, κε ηελ 

εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ αθνινχζεζε ηηο απμεκέλεο ζπλαιιαγέο 

αλαπηχρζεθε θαη ε γλψζε ηεο εμνξπθηηθήο θαη ηεο κεηαιινπξγίαο κε ζπλέπεηα ηα δχν 

«επγελή» πξντφληα ηεο ηειεπηαίαο, ν ρξπζφο θαη ν άξγπξνο λα θαηαζηνχλ ηα θαη’ 

εμνρήλ ρξεκαηηθά κέηαιια, ε γνεηεία ησλ νπνίσλ παξακέλεη απαξακείσηε έσο ηελ 

επνρή καο. 

 

Σα δχν απηά κέηαιια ζπγθεληξψλνπλ κε ηξφπν ηδεψδε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λνκηζκαηηθνχ αγαζνχ. Δίλαη ρξήζηκα θαη πεξηδήηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή 

θνζκεκάησλ, είλαη απαξαίηεηα ζε πνιιέο επηζηεκνληθέο, ηαηξηθέο θαη νδνληηαηξηθέο 

εθαξκνγέο, είλαη ζπάληα γηαηί ε εμφξπμε θαη ν θαζαξηζκφο απαηηνχλ έξγν, δαπάλε 

άιισλ πφξσλ θαη πνιχ ρξφλν. Σέινο, ζε αληίζεζε κε άιια αγαζά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ρξήκα, είλαη δηαηξεηά, θνξεηά θαη αλαιινίσηα θάηη πνπ δελ 

ηζρχεη γηα ην βφδη, ηα θνρχιηα ή ηα δφληηα ηεο θάιαηλαο. Αιιά νχηε θαη γηα ηα 

πεξηζζφηεξα κέηαιια (κε εμαίξεζε ηνλ ιεπθφρξπζν – πιαηίλα) πνπ πζηεξνχλ σο 

πξνο ηελ ζπάλη θαη ηελ αιινίσζε. 

 

Σα δχν επγελή κέηαιια ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα αηψλεο, σο ρξήκα θαη νη ζπλαιιαγέο 

γίλνληαλ έλαληη βάξνπο ρξπζνχ ή αξγχξνπ, δηαδηθαζία αλαζθαιήο θαη ρξνλνβφξα. Ζ 

επφκελε πξννδεπηηθή εμέιημε ζεκεηψζεθε, ζχζηνηρα κε ηελ θξαηαίσζε θαη 

εκπέδσζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, φηαλ ν κνλάξρεο ζηηο Αζηαηηθέο θνηλσλίεο θαη ν 

ηχξαλλνο ζηηο Διιεληθέο πνιηηείεο ππνρξέσζαλ ηνπο εκπφξνπο λα ηνπο παξαδίδνπλ 

ηα επγελή κέηαιια πξνθεηκέλνπ λα θφςνπλ λνκίζκαηα πνπ δηεπθφιπλαλ ηηο 
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ζπλαιιαγέο κε κέηξεζε λνκηζκάησλ αληί γηα δύγηζε. Ο εγεκφλαο παξαθξαηνχζε 

έλα κέξνο ηνπ πνιχηηκνπ κεηάιινπ, σο δηθαίσκα λνκηζκαηνθνπείνπ, θαη ην ππφινηπν 

ην απέδηδε σο λφκηζκα, εηδηθά ζθξαγηζκέλν, ζηνπο εκπφξνπο. Ζ αλάγθε 

δηεπθφιπλζεο, εμαζθάιηζεο θαη επηηάρπλζεο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

δηθαηνινγνχζε ηελ παξαθξάηεζε – εθ’ φζνλ δελ ήηαλ ιεζηξηθή – θη έηζη ην 

κεηαιιηθφ λφκηζκα μεθίλεζε ηελ καθξαίσλε ζηαδηνδξνκία ηνπ απφ ην Βαζίιεην ηεο 

Λπδίαο ζηελ Μηθξά Αζία ηνλ  7
ν
 αηψλα π.ρ. κέρξηο φηνπ ππνβηβάζζεθε ζην επίπεδν 

ηνπ επηθνπξηθνχ ρξήκαηνο ζην πξψην ηέηαξην ηνπ 20
νπ 

αηψλα κ.Υ. 

 

Ζ εηζαγσγή θαη εμάπισζε ηνπ κεηαιιηθνχ λνκίζκαηνο σο ρξήκαηνο γεληθά 

απνδεθηνχ, νδήγεζε ζηε  θνπή λνκηζκάησλ απφ επηειέζηεξα κέηαιια γηα λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη κηθξφηεξεο ζπλαιιαγέο. Σα λνκίζκαηα απηά – κε ηελ ζθξαγίδα ηεο 

πνιηηείαο πνπ ηα έθνβε – ρξπζά, αξγπξά, ράιθηλα ε αλάκηθηα- είραλ εθηφο απφ ηελ 

εζσηεξηθή, πιηθή αμία θαη ηελ ππνηηζέκελε εγγχεζε γλεζηφηεηαο ηνπ κεηάιινπ πνπ ε 

ζθξαγίδα ηνπο δήισλε. Απηφ, θπζηθά, δελ εκπφδηζε ζπρλά ηελ λφζεπζε θαη 

ζπλαθφινπζε ππνηίκεζε ηνπο. 

 

2  .  2 . 3 Ζ παγίδα 

 ηελ λνκηζκαηηθή ηζηνξία είλαη πνιχ ζπρλφηεξεο νη πεξηπηψζεηο λφζεπζεο θαη 

ππνηίκεζεο ηνπ κεηαιιηθνχ λνκίζκαηνο φπνηε ε πνιηηηθή εμνπζία ζέιεζε λα 

δαπαλήζεη πεξηζζφηεξα απφ φζα κπνξνχζε ή ήζειε λα θνξνινγήζεη. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη  ε ζιηβεξή λνκηζκαηηθή ηζηνξία ηεο φςηκεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο ελψ ιακπξφ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε απνηέιεζαλ νη απζηεξέο 

λνκηζκαηηθέο πξαθηηθέο ηεο Αζελατθήο Ζγεκνλίαο θαη ηνπ Αλαηνιηθνχ Ρσκατθνχ 

(Βπδαληηλνχ) Κξάηνπο πνπ δηαηήξεζαλ αιψβεην ην λφκηζκά ηνπο, γηα αηψλεο, 

θαζηζηψληαο ην απνδεθηφ κέζν ζπλαιιαγήο φρη κφλν κέζα ζην θξάηνο ηνπο αιιά απφ 

ηηο ηήιεο ηνπ Ζξαθιένπο έσο ηα βάζε ηεο θπζίαο. 

 

2  .  2 . 4 Σν κεγάιν βήκα 

 Οη αηψλεο, σζηφζν, θχιεζαλ θαη απφ ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο ην κεγάιν 

εξγαζηήξην πξνφδνπ γίλεηαη ε Γπηηθή Δπξψπε φπνπ αλαθαίλνληαη νη πξψηεο, 

ζχγρξνλνπ ηχπνπ, θξαηηθέο νληφηεηεο, Αγγιία, Γαιιία θαη Ηζπαλία. 

 

Σελ επνρή ησλ κεγάισλ γεσγξαθηθψλ αλαθαιχςεσλ, ηεο θαηάθηεζεο ηνπ Γπηηθνχ 

Ζκηζθαηξίνπ απφ ηνπο Ηζπαλνχο θαη Πνξηνγάινπο, ε πνζφηεηα ρξπζνχ θαη αξγχξνπ 

πνπ εηζέξξεπζε ζηελ Γπηηθή Δπξψπε ήηαλ ηέηνηα πνπ πξνθάιεζε έληνλν 

πιεζσξηζκφ, δειαδή, γεληθή αχμεζε ησλ ηηκψλ, κε ζπλέπεηεο νιέζξηεο γηα ηελ ηάμε 

ησλ αξηζηνθξαηψλ αιιά επεξγεηηθέο γηα ηελ ηάμε ησλ αζηψλ εκπφξσλ. 

 

Ζ αζηηθή ηάμε επηδεηνχζε ηζρπξή, θεληξηθή, θξαηηθή εμνπζία ζε αληίζεζε κε ηελ 

θενπδαξρηθή, αξηζηνθξαηηθή πνιπαξρία θαη αηαμία. Σν εκπόξην ρξεηάδεηαη ζαθέο 

λνκηθό πιαίζην γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπ, απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

λόκσλ, ηαρεία θαη ακεξόιεπηε επίιπζε ησλ εκπνξηθώλ δηαθνξώλ θαη ζρεηηθή 

ειεπζεξία θηλήζεσλ. Ζ Αγγιία ήηαλ ε ρψξα φπνπ φια απηά ηα ζηνηρεία ζπλππήξραλ 

θαη γη΄απηφ εθεί ζεκεηψζεθε ην επφκελν κεγάιν βήκα. 

 

Οη Αγγινη ρξπζνρφνη ηνπ 17νπ αηψλα είραλ ηζρπξά, απαξαβίαζηα, κεηαιιηθά θηβψηηα 

φπνπ ελαπφζεηαλ ηα πνιχηηκα κέηαιια πνπ επεμεξγάδνληαλ. Οη πινχζηνη έκπνξνη θαη 

αζηνί, θαζψο θαη κεξηθνί αξηζηνθξάηεο, επηδεηνχζαλ ηξφπν δηαζθάιηζεο, απφ 
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δηάξξεμε θαη θινπή, ησλ ρξπζψλ λνκηζκάησλ, θνζκεκάησλ θαη άιισλ ηηκαιθψλ 

ηνπο. Απέθηεζαλ ινηπφλ, βαζκηαία, ηελ ζπλήζεηα λα ηα θαηαζέηνπλ ζηνπο 

ρξπζνρφνπο - πνπ θεκίδνληαλ θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο – έλαληη ππνγεγξακκέλσλ 

απνδείμεσλ πνπ αλέγξαθαλ ην πνζφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ηνπ 

ρξπζνρφνπ λα ην επηζηξέςεη κφιηο ηνπ εκθαληζζεί ε απφδεημε. 

 

Οη απνδείμεηο απηέο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα άξρηζαλ λα θπθινθνξνύλ σο 

ρξήκα, ήηαλ ηα πξώηα «ραξηνλνκίζκαηα» κε πιήξεο «κεηαιιηθό αληίθξπζκα» 

δειαδή, κπνξνύζαλ λα αληαιιαρζνύλ, νπνηεδήπνηε, κε πνιύηηκν κέηαιιν είηε 

από ηνλ θαηαζέηε είηε από εθείλνλ ζηνλ νπνίν ηηο έδηλε ν θαηαζέηεο. 

 

Ζ αλάγθε γηα δηεπθφιπλζε, εμαζθάιηζε θαη επηηάρπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ επελήξγεζε 

θαη ζηελ πεξίπησζε απηή  φπσο είρε επελεξγήζεη θαη ζηελ θαζηέξσζε ηνπ ελφο θαη 

κφλνπ αληαιιαθηηθνχ αγαζνχ θαη ζηελ θαζηέξσζε ηνπ επγελνχο κεηάιινπ θαη ζηελ 

θαζηέξσζε ηνπ κεηαιιηθνχ λνκίζκαηνο. 

  

Οη «απνδείμεηο θαηάζεζεο» πνπ εμέδηδαλ νη ρξπζνρφνη θπθινθνξνχζαλ ηαπηφρξνλα 

θαη παξάιιεια κε ηα ρξπζά θαη αξγπξά λνκίζκαηα θαη ζεσξνχληαλ, φπσο θαη εθείλα, 

ηζνδχλακα κέζα πιεξσκήο θαη ηζνδχλακα απνζέκαηα αμίαο. Δίραλ, φκσο, ην 

πξφζζεην πιενλέθηεκα λα κεηαθέξνληαη, πην εχθνια, λα απνζεθεχνληαη 

αζθαιέζηεξα, λα είλαη πην δηαηξεηά θαη γεληθά πνιχ πην εχρξεζηα. Ζ πξνηίκεζε 

ζηξεθφηαλ πξνο απηά θαη ε ρξήζε ηνπο έηεηλε λα γεληθεπζεί ζηνπο πην δπλακηθνχο 

θιάδνπο ηεο ηφηε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε απνηέιεζκα ην «ρξήκα» ηεο 

επνρήο λα ζπλίζηαηαη απφ κεηαιιηθά λνκίζκαηα θαη απφ απνδείμεηο ρξπζνρφσλ πνπ 

έηεηλαλ, βαζκηαία, λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα λνκίζκαηα ζηελ θπθινθνξία. 

 

2  .  2 .  5  Ζ Πίζηε 

  

Δθείλν πνπ θαζηζηνχζε ηηο «απνδείμεηο» ηζνδύλακεο κε ηα επγελή κέηαιια ήηαλ ε 

Πίζηε, ε πεπνίζεζε, ε βεβαηφηεηα ζηελ ζέιεζε θαη ηθαλόηεηα ηνπ ρξπζνρφνπ λα 

ηα «εμαξγπξψζεη» ή λα ηα «εθρξπζψζεη», δειαδή, λα ηα αληαιιάμεη ακέζσο θαη 

κφιηο ηνπ δεηεζεί, ζηα αξγπξά ή ρξπζά λνκίζκαηα πνπ αλέγξαθε θάζε απφδεημε. 

Έπξεπε ν  ρξπζνρφνο-εθδφηεο ησλ απνδείμεσλ πνπ θπθινθνξνχζαλ σο ρξήκα λα 

δηαηεξεί, ζην αζθαιέο θαη απαξαβίαζην ρξεκαηνθηβψηηφ ηνπ, ηα λνκίζκαηα πνπ ηνπ 

θαηάζεζαλ νη πειάηεο ηνπ θαη αθφκα έπξεπε λα πεξηβάιιεηαη, ν ίδηνο, απφ ηελ 

ιακπξφηεξε αίγιε ηεο αμηνπηζηίαο. ηη ε ππφζρεζή ηνπ γηα άκεζε επηζηξνθή ηνπ 

κεηάιινπ ήηαλ θαη ζα ζπλέρηδε λα είλαη απαξαβίαζηε. 

  

Δάλ ε πίζηε θινληδφηαλ έζησ θαη΄ειάρηζην, έζησ απφ ηελ παξακηθξή αηηία, νη 

απνδείμεηο έραλαλ ηελ γεληθή απνδνρή θαη ε αμία ηνπο πεξηνξηδφηαλ ζηελ πιηθή αμία 

ηνπ ραξηηνχ ζην νπνίν ήηαλ γξακκέλεο. ην κεδέλ. 

  

Οη ρξπζνρφνη ακείβνληαλ γηα ηελ ππεξεζία θχιαμεο ησλ κεηαιιηθψλ λνκηζκάησλ κε 

κηα κηθξή πξνκήζεηα ηνπ επηπέδνπ απφ 0,5% έσο 3,0% εηεζίσο επί ηεο κέζεο αμίαο 

ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ κεηάιινπ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο κεηά ηελ πξψηε εκθάληζε ησλ 

«απνδείμεσλ θαηάζεζεο» νη ρξπζνρφνη ηνπ Λνλδίλνπ, ελζαξξπκέλνη απφ ηελ πνιηηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα πνπ αθνινχζεζε ηνλ ζξίακβν ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, 

χζηεξα απφ ηνλ εκθχιην πφιεκν ησλ κέζσλ ηνπ 17νπ αηψλα, έθαλαλ ην επφκελν 

κεγάιν βήκα πνπ νδήγεζε ζηελ ζχγρξνλε Σξαπεδηθή. 
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2  .  2 . 6  Σν ππέξνρν κπζηηθφ 

 

Παξαηήξεζαλ φηη ε πξαθηηθή ηεο θαηάζεζεο ησλ κεηαιιηθψλ λνκηζκάησλ θαη ηεο 

γεληθεπκέλεο θπθινθνξίαο ησλ απνδείμεσλ θαηάζεζεο είρε πηα ζηαζεξά εκπεδσζεί 

κε ζπλέπεηα ηελ ζρεηηθά αξαηή αλάιεςε ηνπ κεηάιινπ – εθηφο ίζσο γηα λα πιεξσζεί  

θάπνηνο ππεξήιηθαο κε απαξραησκέλεο νηθνλνκηθέο αληηιήςεηο ή θάπνηνο μέλνο, 

δχζπηζηνο πξνο ηηο Αγγιηθέο ζπλαιιαθηηθέο ζπλήζεηεο. Ζ παξαηήξεζε ηνπο νδήγεζε   

ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ζα κπνξνχζαλ  λα δαλείδνπλ, κε ηόθν (θαη επηηόθην πεξί 

ην 12,5 % εηεζίσο), ρνξεγώληαο, όκσο, ην δάλεην όρη ζε λόκηζκα κεηαιιηθό αιιά 

κε ηελ κνξθή απνδείμεσλ θαηάζεζεο. Δζεζαλ, δειαδή ζε θπθινθνξία απνδείμεηο 

θαηάζεζεο πνπ δελ πξνήιζαλ απφ πξαγκαηηθή θαηάζεζε κεηάιινπ αιιά ήηαλ εμίζνπ 

πξαγκαηηθά αληαιιάμηκεο κε κέηαιιν. 

  

Πίζηεπαλ, νη ρξπζνρφνη-δαλεηζηέο φηη δαλείδνληαο ζε αμηφπηζηνπο θαη ηθαλνχο 

επηρεηξεκαηίεο, νη ηειεπηαίνη ζα θέξδηδαλ, απφ ηηο βηνηερληθέο, εκπνξηθέο θαη 

εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ηθαλέο πνζφηεηεο ρξπζψλ θαη αξγπξψλ λνκηζκάησλ 

θαη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα πιεξψζνπλ ηνπο ηφθνπο θαη ην θεθάιαην ησλ δαλείσλ. Οη  

επηρεηξεκαηίεο ζα πξνσζνχζαλ ηελ θεξδνθφξα επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, 

νη ίδηνη νη ρξπζνρφνη ζα θέξδηδαλ ηφθνπο βάδνληαο κόλν ηελ ππνγξαθή ηνπο ζε 

ραξηηά  θαη ε εζληθή νηθνλνκία ζα απνθηνχζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Ηζηνξία, κηα 

«ειαζηηθή» κνξθή κέζνπ ζπλαιιαγψλ, έλα ειαζηηθφ ρξήκα πνπ ζα απμνκεησλφηαλ 

αλάινγα κε ηελ θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. 

  

Ζ πξαθηηθή ηνπ δαλεηζκνχ ρσξίο κεηαβίβαζε κεηάιινπ απν ηνλ δαλεηζηή ζηνλ 

δαλεηδφκελν, ν δαλεηζκφο κε ηελ κνξθή κεηαβίβαζεο ηίηισλ ρσξίο κεηαιιηθφ 

«αληίθξπζκα»  βαζίζηεθα απφιπηα ζηελ Πίζηε πνπ ελέπλεε ε ππνγξαθή ηνπ 

ρξπζνρόνπ-δαλεηζηή. Ζ εμέιημε απηή νδήγεζε ζηελ κεηεμέιημε ησλ ρξπζνρφσλ ζε 

Σξαπεδίηεο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο ζε  Δθδνηηθέο Σξάπεδεο, δειαδή, ηδησηηθέο 

ηξάπεδεο πνπ εμέδηδαλ ραξηνλνκίζκαηα δηαθφξσλ αμηψλ πνπ έθεξαλ γηα ηίηιν ην 

φλνκα ηνπ ηξαπεδίηε θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ. Οη απνδείμεηο πνπ ππέγξαθαλ 

θαηέιεμαλ ζην λα θπθινθνξνχλ σο «ραξηνλφκηζκα» κε φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

ρξήκαηνο σο γεληθά απνδεθηνχ κέζνπ πιεξσκψλ θαη απνζέκαηνο αμίαο θαζψο θαη  

κε ηα πξφζζεηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπθφιπλζεο, εμαζθάιηζεο θαη επηηάρπλζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ αιιά θαη κε έλα άδειν αιιά, δπλεηηθά, κνηξαίν πξφβιεκα. 

 

2  .  2 .  7  Ζ κεγάιε παγίδα. 

  

Δπξεπε ν Σξαπεδίηεο λα αζθεί απηνζπγθξάηεζε. Έπξεπε λα είλαη ζε ζέζε,  θάζε 

ζηηγκή, λα εμαξγπξψλεη ην ραξηνλφκηζκά ηνπ θαη απηφ ζπλεπαγφηαλ θαη ηελ 

δηαηήξεζε επαξθνχο λνκηζκαηηθνχ κεηάιινπ ζην ρξεκαηνθηβψηην γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε αζπλήζηζηα πςειήο δήηεζεο λνκηζκάησλ αιιά θαη ηελ ηήξεζε 

απζηεξψλ θαλφλσλ ζηελ δηαδηθαζία δαλεηζκνχ γηα λα απνθεχγνληαη νη επηζθάιεηεο, 

δειαδή, ηα απνηπρεκέλα δάλεηα εθείλα πνπ δελ θαηέιεγαλ ζε επηηπρεκέλε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θεξδνθνξία θαη δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ηνπ δαλείνπ 

κε ηφθν. 

 Δάλ θπθινθνξνχζε ε  παξακηθξή θήκε φηη ην λνκηζκαηηθφ κέηαιιν ζην 

ρξεκαηνθηβψηην ηνπ Υ ηξαπεδίηε ήηαλ αλεπαξθέο γηα λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ 

απνδείμεσλ-ραξηνλνκηζκάησλ πνπ θπθινθνξνχζαλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ, νη 

θαηαζέηεο ζα έξρνληαλ ηαπηφρξνλα, καδηθά, γηα λα απνζχξνπλ ηηο κεηαιιηθέο 
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θαηαζέζεηο ηνπο- κε κνηξαίεο γη΄απηφλ ζπλέπεηεο. Δάλ νη πηζηνχρνη ηνπ δελ ηνπ 

επέζηξεθαλ ηα νθεηιφκελα, είηε ζε κέηαιιν είηε ζε  ραξηνλφκηζκα άιισλ αμηνπίζησλ 

ηξαπεδηηψλ- φκσο, ηα ραξηνλνκίζκαηα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπλέρηδαλ ηελ 

απεηιεηηθή ηνπο θπθινθνξία ζηελ νηθνλνκία ηφηε θαη ε δηαπίζησζε ησλ αηπρψλ 

δαλεηζηηθψλ ηνπ επηινγψλ ζα έηεηλε λα εληζρχζεη ηελ φπνηα  αξλεηηθή θήκε γηα ηελ 

θεξεγγπφηεηά ηνπ – κε κνηξαίεο πάιη ζπλέπεηεο. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Ηζηνξία είλαη κλεκείν ηεο αλζξψπηλεο επίλνηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο 

απιεζηίαο. Ζ θαζηέξσζε ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο ππνβνήζεζε θαίξηα ηελ εθξεθηηθή 

αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη αξγφηεξα ηεο βηνκεραλίαο θαη ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά 

ζηελ εμέιημε λέσλ κνξθψλ επηρεηξεκαηηθήο νξγάλσζεο φπσο ε Αλψλπκε Δηαηξεία, ε 

Σξάπεδα θαη ην Υξεκαηηζηήξην. Γελ είλαη, βέβαηα, ηνπ παξφληνο ε δηεμνδηθή 

αλάπηπμε ηεο ηζηνξίαο ηεο Σξαπεδηθήο αιιά πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε ελαιιαγή, κε 

κνλφηνλε ζρεδφλ ζπρλφηεηα, ησλ πεξηφδσλ νηθνλνκηθήο έμαξζεο κε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο αηηία ησλ νπνίσλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ  ε  έιιεηςε 

απηνζπγθξάηεζεο, ε απιεζηία ησλ ηξαπεδηηώλ πνπ επαλαιάκβαλαλ ην κνηξαίν 

ιάζνο λα παξαηεξνύλ πην πξνζεθηηθά ην ηη έθαλαλ νη αληαγσληζηέο ηξαπεδίηεο 

(πόζν, δειαδή, κεγαιύηεξν θέξδνο βγάδνπλ) αληί λα παξαηεξνύλ πην πξνζεθηηθά 

ηνπο πηζηνύρνπο ηνπο. 

 

2  .  2 .  8  Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα 

  

Με ηνλ θαηξφ θαη ηελ νδπλεξά απνθηεκέλε πείξα αιιά θαη ηελ γηγάλησζε ηεο 

θεληξηθήο θξαηηθήο δηνίθεζεο, θάζε αλεπηπγκέλε ρψξα- κε πξσηνπφξνπο ηελ 

νπεδία θαη ηελ Αγγιία - εγθαζίδξπζε Κεληξηθή Σξάπεδα ζηελ νπνία 

ζπγθεληξψζεθε θαη θαηαηέζεθε ν λνκηζκαηηθφο ρξπζφο πνπ ζηαδηαθά, απνζχξζεθε 

απφ ηηο άιιεο ηξάπεδεο, ηεο δφζεθε ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην λα εθδίδεη 

ραξηνλφκηζκα θαη ηεο αλαηέζεθε ν  έιεγρνο ησλ άιισλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ε 

άζθεζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο. 

  

Μέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ εμαξγχξσλαλ, ρσξίο δηαηππψζεηο ηα ραξηνλνκίζκαηα πνπ 

εμέδηδαλ ζε ρξπζά λνκίζκαηα αμίαο, ίζεο κε εθείλελ πνπ αλέγξαθε ην ραξηνλφκηζκα.  

ηελ πξαθηηθή απηή νθείιεηαη ε έθθξαζε πνπ βιέπακε ζηα ειιεληθά 

ραξηνλνκίζκαηα (πξηλ απφ ην επξψ)  «πιεξσηέαη επί ηε εκθαλίζεη» ή «πιεξσηέεο κε 

ηελ εκθάληζε» πνπ, ζεσξεηηθά, ζήκαηλε φηη εκθαλίδνληαο ην ραξηνλφκηζκα ησλ 

1.000 δξαρκψλ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε ηειεπηαία ζα καο ην αληάιιαδε – φπσο θαη 

ν ρξπζνρφνο ηνπ 17νπ αηψλα – κε ρξπζά λνκίζκαηα ηεο ίδηαο αγνξαζηηθήο αμίαο. 

  

Ζ έθθξαζε είλαη πηα έλα λνκηζκαηηθφ απνιίζσκα γηαηί κε ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ, 

ην 1914, θάζε ρψξα απαγφξεπζε ηελ λνκηζκαηηθή θπθινθνξία ηνπ ρξπζνχ θαη 

νπζηαζηηθά ππνρξέσζε ηνπο πνιίηεο ηεο λα ζπλαιιάζζνληαη κφλν κε ραξηνλφκηζκα 

θαη γηα ηηο κηθξέο ζπλαιιαγέο, κε θέξκαηα επηεινχο κεηαιιηθήο αμίαο. Ζ πνζφηεηα 

ηνπ θπθινθνξνχληνο ραξηνλνκίζκαηνο ζα ξπζκηδφηαλ, απνθιεηζηηθά, απφ ηηο 

θξαηηθέο αξρέο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. Απηή, ηνπιάρηζηνλ, ήηαλ 

ε  δηθαηνιφγεζε πνπ πξνβιήζεθε απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο. 

 

Με ηελ θπθινθνξία ηνπ ππεξεζληθνχ λνκίζκαηνο πνπ ιέγεηαη επξψ κέζα ζηα φξηα 

ηεο Οηθνλνκηθήο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ) θαηαξγήζεθε θαη ε φπνηα ηζηνξηθή 

δηαζχλδεζε ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο κε ηελ κεηαιιηθή πεγή ηνπ. Ζ πνζφηεηα ηνπ 
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θπθινθνξνχληνο ραξηνλνκίζκαηνο ζηηο ρψξεο ηηο ΟΝΔ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 

2  . 2 .  9  Πάιη ε παγίδα 

  

Οχηε, φκσο, νη θπβεξλήζεηο κπφξεζαλ λα αζθήζνπλ ηελ απηνζπγθξάηεζε πνπ είλαη ε 

πξνυπφζεζε ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πνιιέο 

θπβεξλήζεηο λφκηζαλ φηη απμάλνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο ζα  

νδεγνχζαλ ηνπο πνιίηεο ηνπο ζηελ επεκεξία. Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη θαηαζηξνθηθφο 

πιεζσξηζκφο πνπ εθκεδέληδε ηελ αμία ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο θαη πνιχ ζπρλά νδήγεζε 

ζηελ πιήξε απφξξηςή ηνπ θαη ζηελ επηζηξνθή ζηνλ πξσηφγνλν αληηπξαγκαηηζκφ. 

Αμίδεη εδψ ε ππελζχκηζε : Σν ρξήκα δηαηεξεί ηελ αγνξαζηηθή ηνπ δύλακε θαη ηελ 

απνζεκαηηθή ηνπ ηθαλόηεηα κόλν όηαλ ππάξρεη εκπηζηνζύλε ζηε θξαηηθή 

εμνπζία θαη ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη όηαλ ε πνζόηεηα ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε 

θαη ζε ιεπηή, δπλακηθή ζπλάξηεζε κε ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο ζηελ 

νηθνλνκία. 

 

2  . 2 .  10  Ζ Δκπνξηθή Σξαπεδηθή 

  

Υξεηάζηεθαλ δεθαεηίεο πείξαο, νδπλεξήο πνιιέο θνξέο, θαη βαζεηάο κειέηεο γηα λα 

θαηαλνεζνχλ, έζησ θαη αδξά, νη κεραληζκνί ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο θπθινθνξίαο ηνπ. 

ηελ δπζθνιία ζπλέβαιε θαη ε κεηάιιαμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ 

πνπ, αθνχ ζηεξήζεθαλ ηνλ λνκηζκαηηθφ ρξπζφ, δέρζεθαλ σο θαηαζέζεηο ηα 

ραξηνλνκίζκαηα πνπ εμέδηδε ε Κεληξηθή Σξάπεδα, πνπ θπθινθνξνχζαλ σο ρξήκα θαη 

κάιηζηα σο ην απνθιεηζηηθφ ρξήκα ζε θάζε ρψξα. 

 

Έλαληη απηψλ ησλ θαηαζέζεσλ, πνπ ηηο απνθάιεζαλ Καηαζέζεηο ςεσο, δελ έδηλαλ 

πηά απνδείμεηο, φπσο νη παιαηνί ρξπζνρφνη, γηαηί νη  απνδείμεηο απηέο ζα θαηέιεγαλ 

λα θπθινθνξνχλ σο ραξηνλνκίζκαηα πξάγκα πνπ ζα αληέβαηλε ζην απνθιεηζηηθφ 

πξνλφκην ηεο έθδνζεο ραξηνλνκίζκαηνο πνπ δφζεθε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. 

 

Αληί γηα απηφ, νη Δκπνξηθέο Σξάπεδεο έδσζαλ, ζε θάζε θαηαζέηε ηνπο κε ινγαξηαζκφ 

φςεσο, ηελ δπλαηφηεηα λα πιεξψλεη νπνηνλδήπνηε άιινλ (ηδηψηε, επηρείξεζε, 

δεκφζην θ.α.) απιά κεηαθέξνληάο ηνπ έλα κέξνο ηνπ ηδηφθηεηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο, 

ηζφπνζνπ κε ηελ νθεηιή. Ζ κεηαθνξά απηή γίλεηαη κε επηηαγή  πνπ δελ είλαη άιιν 

απφ κηα απιή, έγγξαθε θαη ελππφγξαθε δηαηαγή ηνπ θαηαζέηε, απεπζπλφκελε πξνο 

ηελ Σξάπεδα φπνπ ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ.  

 

Ο παξαιήπηεο ηεο επηηαγήο κπνξεί, αλ ζέιεη ραξηνλνκίζκαηα, λα ηελ εκθαλίζεη ζην 

ηακείν ηεο Σξάπεδαο ηνπ εθδφηε ηεο επηηαγήο πνπ είλαη ηφηε ππνρξεσκέλε λα ηελ 

αληαιιάμεη (λα ηελ εμαξγπξψζεη) κε ραξηνλνκίζκαηα (θαη θέξκαηα) ηζφπνζα κε ην 

πνζφ πνπ αλαγξάθεη ε επηηαγή, κεηψλνληαο ην ππφινηπν ηεο θαηάζεζεο φςεσο ηνπ 

εθδφηε. Δλαιιαθηηθά, ν παξαιήπηεο κπνξεί λα ηελ θαηαζέζεη ζε δηθή ηνπ θαηάζεζε 

φςεσο πνπ ηεξεί ζηελ ίδηα ή θαη ζε άιιε Δκπνξηθή Σξάπεδα κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε 

ηνπ ππνινίπνπ ζηνλ δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη, κέζσ κηάο δηαηξαπεδηθήο δηαδηθαζίαο, 

ηελ ηζφπνζε κείσζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο θαηάζεζεο φςεσο ηνπ εθδφηε. 
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Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ινγαξηαζκνχο φςεσο δηεπθφιπλε 

εληππσζηαθά ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά, φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ρξπζνρφσλ, έθξπβε ηελ ίδηα παγίδα.   

 

Ο Σξαπεδίηεο φπσο θαη ν παιαηφο ρξπζνρφνο, πξέπεη λα είλαη πάληνηε ζε ζέζε λα 

πιεξψλεη, ζε ραξηνλφκηζκα, ην πνζφ πνπ ηνπ δεηνχλ νη θαηαζέηεο ηνπ. Σν 

ραξηνλόκηζκα πήξε ηελ ζέζε ηνπ κεηάιινπ,  νη ζχγρξνλνη ηξαπεδίηεο δέρνληαη 

θαηαζέζεηο ραξηνλνκηζκάησλ ζε ινγαξηαζκνχο πνπ απνθαινχληαη φςεσο θαη 

δαλείδνπλ, φπσο θαη νη παιαηνί ρξπζνρφνη, δίλνληαο, φρη πηα ρξπζφ αιιά  νχηε θαη 

ραξηνλνκίζκαηα- πνπ πήξαλ ηελ ζέζε ηνπ ρξπζνχ. Γαλείδνπλ δίλνληαο 

ινγαξηαζκνύο όςεσο πνπ, σζηόζν, είλαη πξόζζεην ρξήκα – φπσο αθξηβψο θαη νη  

«απνδείμεηο» ρσξίο αληίθξηζκα κεηάιινπ πνπ έδηλαλ νη παιαηνί ρξπζνρφνη, φηαλ 

αλαθάιπςαλ ην ππέξνρν κπζηηθφ ηεο Σξαπεδηθήο θαη έλνησζαλ φηη κπνξνχζαλ λα  

δαλείδνπλ, λα θεξδίδνπλ ηφθνπο θαη λα πινπηίδνπλ βαζηζκέλνη ζηελ εκπεδσκέλε 

πίζηε  φηη ην κέηαιιν ππάξρεη αθέξαην, ζηα ρξεκαηνθηβψηηα θαη ζα πιεξσζεί 

ακέζσο, κφιηο εκθαληζζνχλ νη ππνγεγξακκέλεο «απνδείμεηο» ηνπ ρξπζνρφνπ. 

Αιινίκνλν, φκσο, αλ όινη νη  θάηνρνη ησλ απνδείμεσλ εκθαληζζνύλ ηαπηόρξνλα.!!! 

Αιινίκνλν θαη αλ όινη νη θάηνρνη θαηαζέζεσλ όςεσο (θαη ηακηεπηεξίνπ ) 

εκθαληζζνύλ ηαπηόρξνλα δεηώληαο ραξηνλόκηζκα !!! 

 

ηηο νηθνλνκηθά εμειηγκέλεο θνηλσλίεο, πάλσ απφ ην 70% ησλ πιεξσκψλ, ζε φγθν, 

γίλεηαη κε ηελ κεηαβίβαζε ινγαξηαζκψλ φςεσο απφ πξφζσπν ζε πξφζσπν. Ζ επηηαγή 

δελ είλαη ρξήκα, είλαη κηα απιή εληνιή πξνο ηνλ ηξαπεδίηε λα πξνβεί ζε θάπνηα  

θίλεζε ζρεηηθή κε ηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηνπ εθδφηε ηεο επηηαγήο. Υξήκα είλαη ε 

θαηάζεζε φςεσο πνπ θηλείηαη - κέζσ ηεο επηηαγήο - απφ πξφζσπν ζε πξφζσπν ή 

κεηαηξέπεηαη ζε ραξηνλφκηζκα κεηψλνληαο ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο. Να 

ζεκεησζεί εδψ πφζν κεγάιε δηεπθφιπλζε, έλαληη ηνπ πνζνηηθά άθακπηνπ  

ραξηνλνκίζκαηνο, ζπληζηά ε δπλαηφηεηα ηεο θαηάζεζεο φςεσο λα επηηξέπεη ηελ 

επαθξηβή - ρσξίο αλάγθε γηα «ξέζηα» θαη άιια δχζρξεζηα ππφινηπα - πιεξσκή 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ. 

 

Μπνξεί, θπζηθά, λα αλαξσηεζεί θαλείο εδψ αλ νη θαηαζέζεηο Σακηεπηεξίνπ είλαη 

ρξήκα. Ζ απάληεζε είλαη άκεζε θαη αξλεηηθή. Γελ κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη 

ηίπνηε κε ηνλ ινγαξηαζκό ηακηεπηεξίνπ.  Πξέπεη λα κεηαηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηακηεπηεξίνπ ζε κεηξεηά- ζην ηακείν ηεο ηξάπεδαο ή ζε 

ηακεηνινγηζηηθή κεραλή- θαη κε ηα κεηξεηά ραξηνλνκίζκαηα λα πξνβεί ζηελ αγνξά ή 

λα κεηαθέξεη ην  ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηακηεπηεξίνπ ζε θαηάζεζε φςεσο θαη λα 

εθδφζεη επηηαγή γηα  ην αθξηβέο πνζφ. Ζ θαηάζεζε ηακηεπηεξίνπ είλαη απφζεκα αμίαο 

αιιά φρη κέζν αγνξαπσιεζίαο. Γελ είλαη ρξήκα.  

Ζ θαηάζεζε ηακηεπηεξίνπ δελ είλαη επνκέλσο, ρξήκα, εθφζνλ δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν ζπλαιιαγήο. Δπεηδή, φκσο, κπνξεί λα κεηαηξαπεί ηαρχηαηα 

θαη αλέμνδα ζηελ κία ή ζηελ άιιε κνξθή ρξήκαηνο απνθαιείηαη πιεζηφρξεκα (near 

money) θαη ε εμέιημε ηνπ παξαθνινπζείηαη ζηελά απφ ηηο Ννκηζκαηηθέο Αξρέο. 

 

πγθεθαιαηψλνληαο, ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην Υξήκα ζηελ επνρή καο 

ζπλίζηαηαη θπξίσο από Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Σξαπεδώλ. Σν 

ραξηνλφκηζκα είλαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (πνπ 

κε  θξαηηθή άδεηα δελ ππνρξεψλεηαη πηά λα πιεξψλεη κέηαιιν κε ηελ εκθάληζε ησλ 

ραξηνλνκηζκάησλ). Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, πνπ 

έρνπλ ηελ κνξθή Καηαζέζεσλ Οςεσο, είλαη επίζεο ρξήκα θαη απνκέλεη, ηέινο ην 
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ηζηνξηθφ επηβίσκα πνπ ιέγεηαη λνκηζκαηηθφ θέξκα, ε κφλε κνξθή ρξήκαηνο πνπ δελ 

είλαη ππνρξέσζε ηξάπεδαο θαη γη΄απηφ – ζε αληίζεζε κε ην ραξηνλφκηζκα- αλαγξάθεη  

ή κάιινλ, αλέγξαθε, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. 

  

Πηζηεχεηαη απφ πνιινχο ζηηο κέξεο καο φηη έλαο εμειηγκέλνο ηχπνο θάξηαο (πνπ 

ιεηηνπξγεί ζπλδεδεκέλε κε θαηάζεζε φςεσο) θαζψο θαη ην ειεθηξνληθφ, «έμππλν» 

βαιάληην (πνξηνθφιη) ζα εμαθαλίζνπλ ηειείσο ην ραξηνλφκηζκα θαη ην λνκηζκαηηθφ 

θέξκα. Δλδέρεηαη λα γίλεη απηφ αιιά δελ πξέπεη λα αγλνείηαη έλα πνιχ κεγάιν 

πξνζφλ ηνπ «κεηξεηνχ». Ζ αλσλπκία. 

 

Δδψ, φκσο, πξέπεη λα γίλεη κηα απαξαίηεηε δηεπθξίληζε ηεο πξφηαζεο πνπ 

δηαηππψζεθε αξθεηέο θνξέο, φηη, δειαδή, ρνξεγψληαο έλα δάλεην ν ηξαπεδίηεο 

δεκηνπξγεί λέν ρξήκα 

  

3  .  ΣΟ  ΓΑΝΔΗΟ  ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗ  ΝΔΟ ΥΡΖΜΑ 

  

ηνπο Πίλαθεο Π3 θαη Π4 εκθαλίδεηαη, ζρεκαηηθά θαη πνιχ απινπνηεκέλα, ε 

δπλαηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, κέζσ ησλ δαλείσλ πνπ ρνξεγνχλ, λα 

δεκηνπξγνχλ λέεο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο εηο βάξνο ηνπο, απαηηήζεηο πνπ έρνπλ 

ηελ κνξθή θαηαζέζεσλ φςεσο θαη πνπ θπθινθνξνχλ σο κέζα πιεξσκήο, σο ρξήκα. 

 

Αξρίδνπκε, ζηνλ Π3 (ζει.15), κε θαηάζεζε ραξηνλνκίζκαηνο ησλ 100 απφ ηνλ Α ζε 

ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο ηξάπεδάο ηνπ. Σψξα ν Α έρεη θαηάζεζε φςεσο 100  δειαδή, 

έρεη απαίηεζε απφ ηελ ηξάπεδα γηα 100 ελψ, ηαπηφρξνλα, ε ηξάπεδα ηνπ νθείιεη 100. 

Ζ βξαρππξφζεζκε απηή νθεηιή ηεο ηξάπεδαο είλαη ρξήκα επεηδή είλαη θαη απφζεκα 

αμίαο αιιά θαη κέζν αγνξαπσιεζίαο (ν Α κπνξεί λα πιεξψζεη ππνγξάθνληαο 

επηηαγέο). Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο είλαη λα δέρεηαη θαηαζέζεηο θαη λα δίλεη 

δάλεηα κε ζθνπφ ην θέξδνο απφ ηελ δηαθνξά ησλ ηφθσλ.   

 

Θα ππνζέζνπκε ηψξα φηη ε ηξάπεδα δαλείδεη ζηνλ Β ηα 100, επηηξέπνληάο ηνπ λα 

πιεξψζεη κε επηηαγή ην πνζφ πνπ νθείιεη ζηνλ Γ, ζέηνληαο ζηελ δηάζεζή ηνπ 

ινγαξηαζκφ φςεσο 100 (αλνίγνληαο, φκσο, ηαπηφρξνλα, εηο βάξνο ηνπ θαη ηζφπνζν 

δαλεηαθφ ινγαξηαζκφ φπνπ ζα ρξεψλεη ηνπο ηφθνπο). Δθείλν πνπ παξαηεξνχκε 

ακέζσο είλαη φηη ε πξάμε ηνπ δαλεηζκνχ πξνθάιεζε ηζφπνζε αχμεζε θαηαζέζεσλ. Ζ 

θαηάζεζε φςεσο (ρξήκα) ηνπ Α παξακέλεη ζηα 100  αιιά θαη δεκηνπξγήζεθε κηα λέα 

θαηάζεζε φςεσο (ρξήκα) ηνπ Β πνζνχ 100.  

 

Ο Β ππνγξάθεη επηηαγή 100, κεδελίδνληαο έηζη ηελ δηθή ηνπ θαηάζεζε φςεσο, δίλεη 

ηελ επηηαγή ζηνλ Γ ν νπνίνο ηελ θαηαζέηεη ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο πνπ ηεξεί ζηελ 

ίδηα ηξάπεδα. Ζ θαηάζεζε φςεσο (ρξήκα ζε κεηξεηά) ηνπ Α παξακέλεη ζηα 100, ε 

θαηάζεζε φςεσο ηνπ Β εμαθαλίζηεθε (παξέκεηλε, φκσο, ε ππνρξέσζή ηνπ λα 

εμνθιήζεη ην δάλεην ηεο ηξάπεδαο) αιιά θαη δεκηνπξγήζεθε κηα λέα θαηάζεζε φςεσο 

(ρξήκα) ηνπ Γ πνζνχ 100. Σν ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο (ρξήκαηνο) είλαη πιένλ 

200. 

 

Θα ππνζέζνπκε ηψξα φηη ε ηξάπεδα δαλείδεη 100 ζηνλ Γ πνπ νθείιεη ην ίδην πνζφ 

ζηνλ Δ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Π3 νπφηε ε ζπλέρεηα ζα είλαη αηέξκσλ θαη 

απηνηξνθνδνηνχκελε θαηαιήγνληαο, ζηελ πξψηκε θάζε ηεο, ζηελ εηθφλα ηνπ Πίλαθα 

Π4 (ζει.15),  πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη αξθεηή αλεζπρία. 
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Ζ ηξάπεδα έρεη ζηα ηακεία ηεο κφλν 100, είλαη, φκσο, ππνρξεσκέλε λα πιεξψζεη, 

ζπλνιηθά, 300 αλ εκθαληζζνχλ, ηαπηφρξνλα, δεηψληαο ην ππφινηπν ηεο θαηάζεζήο 

ηνπο, νη Α, Γ θαη Δ ελψ ειπίδεη φηη νη Β, Γ θαη Ε ζα απνδεηρζνχλ αμηφπηζηνη θαη 

αμηφρξενη θαη ζα εμνθιήζνπλ, κε ηφθν θαη έγθαηξα, ην ζπλνιηθφ ρξένο ηνπο ησλ 300. 

 

 Οη απαηηήζεηο ησλ θαηαζεηψλ Α, Γ θαη Δ έλαληη ηεο ηξάπεδαο θαιχπηνληαη φρη απφ 

ηελ χπαξμε ραξηνλνκίζκαηνο ζηα ηακεία ηεο αιιά απφ ηελ απαίηεζε ηεο ηξάπεδαο 

έλαληη ησλ πηζηνχρσλ ηεο Β, Γ θαη Ε πνπ άλ, ε απαίηεζε, κεηαηξαπεί νιφθιεξε θαη 

έγθαηξα ζε κεηξεηά, ε ηξάπεδα ζα κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαζεηψλ ηεο. Σν πξφβιεκα, φκσο, έγθεηηαη ζηηο ιέμεηο έγκαιρα θαη ολόκληρη. 

 

 Απηή ε αληαιιαγή απαηηήζεσλ πνπ νπζηαζηηθά είλαη κηα αληαιιαγή ππνζρέζεσλ κε 

άληζν ρξνληθφ νξίδνληα πξαγκαηνπνίεζεο, ζπληζηά ηελ νηθνλνκηθή δηθαηνιφγεζε ηεο 

χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηθαηνινγεί θαη ηελ 

πςειφηεξε ηνθνθνξία ηνπ κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ νξίδνληα. Ζ ηξάπεδα δεκηνπξγεί 

ρξήκα δαλείδνληαο ρξήκαηα, ηα κέζα, δειαδή, κε ηα νπνία ζα ελεξγνπνηεζεί 

πξφζζεηε (επηηπρεκέλε ;) επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα θαηαιήμεη ζε 

απμεκέλε παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζε αχμεζε πινχηνπ, πνπ γηα λα 

αγνξαζζεί ζα πξέπεη λα έρεη απφ πξίλ θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά απμεκέλε πνζφηεηα 

ρξήκαηνο. Ο θχθινο είλαη πιήξεο. (θαη πεξηζζφηεξα ζηελ ζει. 20). 

 

Ζ ηξάπεδα, φπσο άιισζηε θαη φιεο νη ηξάπεδεο, εκπλέεη Πίζηε ζηνπο θαηαζέηεο ηεο, 

αιιηψο δελ ζα ηεο εκπηζηεχνληαλ ηα ρξήκαηά ηνπο, αιιά θαη εκπλέεηαη απφ ηελ πίζηε 

ζηνλ λφκν ησλ πηζαλνηήησλ. Πηζηεχεη θαη ειπίδεη φηη νη Α, Γ, θαη Δ δελ ρξεηάδνληαη 

ακέζσο φια ηα κεηξεηά. Καη φρη κφλν απηφ. Πηζηεύνπλ θαη νη ίδηνη φηη ε ηξάπεδά 

ηνπο δηαζέηεη ζηα ηακεία ηεο άζηθην ην πνζφ ησλ 300 θαη φζν ην πηζηεχνπλ ζα 

παξακέλνπλ ήζπρνη ελψ ε ηξάπεδά ηνπο ζα θεξδίδεη ηφθνπο κε αθφκα κεγαιχηεξε 

εζπρία. Ση ζα γίλεη, φκσο, αλ έλαο απφ ηνπο πηζηνχρνπο, ηνπο νθεηιέηεο ηεο ηξάπεδαο 

ή νη δχν ή θαη νη ηξεηο ηνπο αζεηήζνπλ ηελ δέζκεπζε λα επηζηξέςνπλ ηα δαλεηθά ; 

 

Ση ζα ζπκβεί αλ ηα δάλεηα ηεο ηξάπεδαο αηπρήζνπλ ; Ση ζα ζπκβεί ηφηε ζην ππέξνρν 

κπζηηθφ ηεο ηξαπεδηθήο ηέρλεο θαη επηζηήκεο ; Δπεηδή, ινηπφλ, ε ζεκαζία ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη ηεξάζηηα γηα ηελ θάζε εζληθή αιιά θαη γηα ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε 

ζχγρξνλε νηθνλνκία δηαπηζηψλεηαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ θαη θαηαβάιινπλ 

θπβεξλήζεηο θαη δηεζλείο νξγαληζκνί γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ηξαπεδψλ, πξνζπάζεηα πνπ απνθξπζηαιιψζεθε, απφ ην 1988 θαη κεηά, ζηα 

επνπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Βαζηιείαο (BASEL I θαη BASEL II).  

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί κηα παξαηήξεζε πνπ θάλνπλ κεξηθνί φηαλ 

πιεξνθνξνχληαη – απφ επίζεκεο πεγέο -  φηη ε Κπβέξλεζε επηδηψθεη λα πεξηνξίζεη ην 

ρξήκα πνπ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά γηα λα κεηψζεη ηνλ πιεζσξηζκφ, ηελ γεληθεπκέλε 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σνπο θάλεη εληχπσζε φηαλ αθνχλ 

ηφηε φηη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα «λα κεηψζεη ηελ 

πηζησηηθή επέθηαζε», λα πεξηνξίζεη, δειαδή, ηα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ, ελψ λνκίδνπλ 

φηη ην κφλν πνπ ζα είρε λα θάλεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα ήηαλ λα ζηακαηήζεη λα 

ηππψλεη ραξηνλνκίζκαηα. 

 

Όζηεξα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, βιέπνπκε φηη ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο - απφ ηελ πιεπξά ηεο -  είλαη λα πεξηνξίζεη ηηο πηζηψζεηο 

επηβάιινληαο ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηα κέηξα πνπ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ. Ζ 
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πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο ζα πεξηνξηζζεί. Ο πιεζσξηζκφο είλαη πξψηηζηα λνκηζκαηηθφ 

θαηλφκελν, ηδίσο ζε καθξφρξνλν νξίδνληα, αιιά φρη κφλν λνκηζκαηηθφ. Υξεηάδνληαη 

θαη άιια κέηξα, θνξνινγηθά, δεκνζηνλνκηθά θαη θαηαζηαιηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

λνκηζκαηηθά, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζπάζεηα ηηζάζεπζήο ηνπ.  

 

Π3.  ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟ 

 

      Αηνκα    Καηαζέζεηο        Γάλεηα 

Α Ο Α έρεη  100 

ζε κεηξεηά 

 Ο Α θαηαζέηεη 

ηα 100 ζηελ 

Σξάπεδα 

 Ζ Σξάπεδα 

δαλείδεη  100 

ζηνλ Β. 

      

Β. Ο Β αγνξάδεη 

αγαζά απφ ηνλ 

Γ κε επηηαγή 

  (Δπηηξέπνληάο       ηνπ ινγ. ςεσο)  

      

Γ.   Ο Γ θαηαζέηεη 

ηα 100 ζηελ 

Σξάπεδα 

 Ζ Σξάπεδα 

δαλείδεη  100 

ζηνλ Γ 

      

Γ.  Ο Γ αγνξάδεη 

αγαζά απφ ηνλ 

Δ  κε επηηαγή 

 (Δπηηξέπνληάο ηνπ ινγ. ςεσο)  

      

Δ.   Ο Δ θαηαζέηεη 

ηα  100 ζηελ 

Σξάπεδα 

 Ζ Σξάπεδα 

δαλείδεη  100 

ζηνλ Ε 

      

Ε.      

 

 

 

Π4. ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΠΗΣΖ 

 

    Όηαλ γίλνπλ απηέο νη απιέο θηλήζεηο ε θαηάζηαζε δηακνξθώλεηαη σο εμήο : 

                                                                                                          

Α  Απαιτεί 100   από την Τράπεζα  ςτην Τράπεζα Β  Οφείλει 100 
     

Γ   Απαιτεί 100   από την Τράπεζα Η  ΣΡΑΠΕΖΑ ςτην Τράπεζα Δ  Οφείλει 100 

  έχει   

Ε   Απαιτεί 100   από την Τράπεζα μετρητά  100 ςτην Τράπεζα Ζ  Οφείλει 100 

   
 

  

ο Α, ο Γ και ο Ε 
πιςτεφουν ότι έχει ο 
κάιε ένασ τουσ  100 
ςτην Τράπεζα 

 Η Σράπεηα διακζτει 
ςτο ταμείο τθσ μόνο  
100 ςε μετρθτά 

 ο Β, ο Δ και ο Ζ 
οφείλουν, ο κάιε 
ένασ τουσ,  100 ςτην 
Τράπεζα 
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 Πξίλ, φκσο, αλαπηχμνπκε ην θχξην ζέκα αμίδεη λα εμεηάζνπκε ηελ δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ρξήκαηνο απφ ην ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ κηάο ρψξαο, αξθεηά 

ψξηκεο ηξαπεδηθά, φπνπ έλα πνζνζηφ ησλ θαηαζέζεσλ –  αο πνχκε ην 20% -  δελ 

δαλείδεηαη αιιά ηεξείηαη ζηα ηακεία πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο 

ησλ θαηαζεηψλ γηα κεηξεηά. Τπνηίζεηαη φηη νη θαηαζέηεο είλαη αξθεηέο εθαηνληάδεο 

ρηιηάδσλ ελψ νη πηζηνχρνη είλαη κεξηθέο δεθάδεο ρηιηάδσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

ιεηηνπξγεί, ππφ νκαιέο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ν λφκνο ησλ πηζαλνηήησλ. Γελ 

εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα φινη ή νη πεξηζζφηεξνη θαηαζέηεο ελψ ε κεγάιε 

πιεηνλφηεηα ησλ πηζηνχρσλ είλαη ζπλεπείο, εμνθινχλ εληφθσο ηα δάλεηά ηνπο θαη ε 

ηξάπεδα εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. ια απηά ζηελ ζεηξά ησλ παξαθάησ 

Πηλάθσλ  απφ Α1 έσο Α6 φπνπ εκθαλίδεηαη, ζρεκαηηθά θαη πνιχ απινπνηεκέλα, ν 

θζίλσλ ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο (ρξήκαηνο) πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηελ πξάμε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Ζ αχμεζε έρεη θαηαιεθηηθφ, κέγηζην φξην, 

επεηδή νη ηξάπεδεο δεζκεχνπλ ζηα ηακεία ηνπο κέξνο ησλ θαηαζέζεσλ πνπ δέρνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απμεκέλε δήηεζε κεηξεηψλ. 

 

 

3  .  1  Σξαπεδηθφ Υξήκα 

 

Ο Α έρεη 100 ζε κεηξεηά πνπ έθεξε απφ ην ηαμίδη ζηελ Γεξκαλία θαη ηα θαηαζέηεη 

ζηελ Σξάπεδα. 

Ζ ηξάπεδα απνθηά 100 πνπ εκθαλίδνληαη ζην Δλεξγεηηθφ ηεο, (Σακείν). 

Σαπηφρξνλα, ε Σξάπεδα νθείιεη 100 ζηνλ Α θαη εκθαλίδεη ην πνζφ απηφ ζην 

Παζεηηθφ ηεο, (Καηαζέζεηο). 

 

Α1 Ε            Σράπεηα Α    Π 

  
Ταμείο    100 

 
Καταιέςεισ   100 

 

Ζ ηξάπεδα ηεξεί 20 ζην Σακείν γηα λα αληηκεησπίζεη ηπρφλ απαίηεζε ηνπ Α γηα 

κεηξεηά θαη δαλείδεη 80 ζηνλ Β. 

 

Σν δάλεην ζπληζηά απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο απφ ηνλ Β θαη εκθαλίδεηαη ζην 

Δλεξγεηηθφ ηεο (Υνξεγήζεηο). 

 

Α2 Ε                        Σράπεηα Α    Π 

  
Ταμείο    20 

 
Καταιέςεισ   100 

  
Χορηγθςεισ   80 

 

 

 

Ο Β αγνξάδεη ακέζσο αγαζά απφ ηνλ Γ θαη ηνλ πιεξψλεη κε ηα 80 πνπ δαλείζηεθε 

απφ ηελ Σξάπεδα Α είηε κε επηηαγή είηε κε κεηξεηά πνπ αληιεί απφ ηελ Σξάπεδα Α 
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Ο Γ θαηαζέηεη ηα 80 ζηελ Σξάπεδά ηνπ κε ζπλέπεηα ην Σξαπεδηθό ύζηεκα λα 

εκθαλίδεη ηελ εηθφλα 

 

Α3     
 
 
   Ε                                      φνολο Εμπορικών Σραπεηών                 Π            
   

  
Ταμείο    100 

 
Καταιέςεισ   180 

  
Χορηγθςεισ   80 

 

 

Οη Σξάπεδεο, ζην ζχλνιφ ηνπο, δηαζέηνπλ ηψξα 100 ζε κεηξεηά ζηα Σακεία ηνπο θαη 

νθείινπλ 180 ζηνπο Καηαζέηεο ηνπο. 

 

Πηζηεχνπλ φηη ε δηαηήξεζε ξεπζηνχ ρξήκαηνο ζε πνζνζηφ 20% ησλ Καηαζέζεσλ 

ζπληζηά ηθαλνπνηεηηθή αζθάιεηα θαη επνκέλσο δηαθξαηνχλ 36 ζηα Σακεία θαη 

δαλείδνπλ 64 ζηνλ Γ. 

 

 
Α4 

Ε                              φνολο Εμπορικών Σραπεηών           Π 

  
Ταμείο  

 
20 

 
Καταιέςεισ 

  
100 

 Ταμείο 16 Καταιέςεισ 80 
     
 Χορηγθςεισ 80   
 Χορηγθςεισ 64   

  180  180 

 

 

Ο Γ αγνξάδεη αγαζά απφ ηνλ Δ θαη πιεξψλεη κε ηα 64 πνπ δαλείζηεθε απφ Σξάπεδα. 

 

 

Ο Δ θαηαζέηεη ηα 64 ζηελ Σξάπεδά ηνπ ε νπνία δηαθξαηεί ην 20%  (12,80) ζηα 

Σακεία ηεο θαη δαλείδεη ηα 51.20 ζηνλ Ε. 

 

Οη θηλήζεηο ζην χλνιν ηνπ Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ 

Πίλαθα  Α 5 
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Α5 

             
  Ε                                        φνολο Εμπορικών Σραπεηών             Π
   

  
Ταμείο  

 
20,00 

 
Καταιέςεισ 

  
100,00 

 Ταμείο 16,00 Καταιέςεισ 80,00 
 Ταμείο 12,80 Καταιέςεισ 64,00 
     
 Χορηγθςεισ 80,00   
 Χορηγθςεισ 64,00   
 Χορηγθςεισ 51,20   

 Σφνολο 244,00 Σφνολο 244,00 

 

 

 

Ζ αηέξκσλ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη αιιά κε θζίλνληα ξπζκφ αχμεζεο ησλ θαηαζέζσλ.  

 

Σειηθά, ε θαηάζηαζε ζην Σξαπεδηθφ χζηεκα εκθαλίδεηαη παξαθάησ. 

 

Α6 Ε             φνολο Εμπορικών Σραπεηών                                 Π    
   

  
Ταμείο  

 
100,00 

 
Καταιέςεισ 

 
500,00 

 Χορηγθςεισ 400,00   

 Σφνολο 500,00 Σφνολο 500,00 

 

Οη Καηαζέζεηο ζηηο Σξάπεδεο, σζηφζν, είλαη νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπο 

πνπ θπθινθνξνχλ σο κέζα πιεξσκήο, δειαδή, σο ρξήκα. 

 

Ζ εηζξνή ησλ 100 ζην Σξαπεδηθφ χζηεκα πξνθάιεζε αχμεζε ησλ κέζσλ πιεξσκήο, 

ηνπ ρξήκαηνο, θαηά 400 επεηδή θάζε ρνξήγεζε δαλείνπ πξνθαιεί αχμεζε ησλ 

θαηαζέζεσλ πνπ είλαη κέζα πιεξσκήο.  Πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ρξήκαηνο. 

 

Ζ αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ, φκσο, δελ είλαη απεξηφξηζηε, είλαη θζίλνπζα επεηδή νη 

Σξάπεδεο δηαθξαηνχλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ αλαιήςεηο 

κεηξεηψλ απφ ηνπο θαηαζέηεο ηνπο. ηελ πεξίπησζή καο δηαθξαηνχζαλ ην 20%. 

 

ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ε δηαρξνληθή πνξεία ησλ θαηαζέζεσλ ήηαλ: 

100,00,    80,00,    64,00 …… πνπ ζπκίδεη ζεηξά φξσλ γεσκεηξηθήο πξφνδνπ 

 

Δίλαη πξάγκαηη κηά θζίλνπζα γεσκεηξηθή πξφνδνο ην άζξνηζκα ησλ φξσλ ηεο νπνίαο  

καο δίλεη ην κέγηζην χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο. 

 

Δάλ a = 100,00  αξρηθή θαηάζεζε 

 r = 0,80  επεηδή θάζε φξνο είλαη 80% ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

 n = ∞    πξνο ην άπεηξν 

επεηδή 
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ηνλ Ηζνινγηζκφ Α6 ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο εκθαλίδεηαη ε θαηάιεμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ε νπνία είλαη αλαζηξέςηκε – ζπκκεηξηθά – εάλ αληί γηα αξρηθή 

θαηάζεζε ζηνλ ηζνινγηζκφ Α1, γίλεη αξρηθή αλάιεςε. Σφηε, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

ζα νδεγεζεί ζε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ θαηαζέζεσλ, δειαδή, ζε κείσζε 

ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο θαηά 500. 

 

ηελ πεξίπησζε αχμεζεο, φπσο παξνπζηάζζεθε ζηνπο Ηζνινγηζκνχο Α1 έσο Α6, ην 

ηειηθφ χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ζα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάπσο κηθξφηεξν απφ  

500 επεηδή θαη νη ίδηνη νη θαηαζέηεο πξνηηκνχλ λα δηαθξαηνύλ κηα πνζόηεηα 

κεηξεηώλ γηα ηα κηθξνέμνδά ηνπο, κε ζπλέπεηα ηελ ειάηησζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα εμαληιήζεη ηελ ζεσξεηηθή ηνπ δπλαηφηεηα (ην r είλαη 

κηθξφηεξν, ζηνλ ηχπν ηεο γεσκεηξηθήο πξνφδνπ κε ζπλέπεηα κηθξφηεξν S). 

 

 

3  .  2  Πεξηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ 

 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο φηη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη ζε ζέζε λα 

πνιιαπιαζηάζνπλ – κε ηαρχηαην ξπζκφ – ην ρξήκα κε ζπλέπεηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ή θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλάισζεο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πξάγκα πνπ παξαηεξήζεθε πάλσ απφ 150 ρξφληα  απφ ηφηε, 

δειαδή, πνπ εκπεδψζεθε ην ζχγρξνλν ζχζηεκα ηεο εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο. 

 

Ζ δπλαηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ λα πνιιαπιαζηάδνπλ ην ρξήκα ζπλεπάγεηαη 

θαη ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα ην πεξηνξίδνπλ εμίζνπ δξαζηηθά εάλ ζεκεησζνχλ καδηθέο 

αλαιήςεηο κεηξεηψλ ή εάλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα επηβάιεη ζηηο Δκπνξηθέο Σξάπεδεο λα 

δηαθξαηνχλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηξεηψλ ζηα ηακεία ηνπο ή αλ ηνπο επηβάιεη λα 

θαηαζέηνπλ, ζε κεηξεηά, ζηελ ίδηα ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα έλα κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ βξαρππξνζέζκσλ θαηαζέζεψλ ηνπο (φςεσο θαη 

ηακηεπηεξίνπ). Ζ ίδηα γεσκεηξηθή πξφνδνο πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε πξνθαιεί 

ηζφξξπζκε ζπξξίθλσζε κε δξακαηηθά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ έιιεηςε κέζσλ ζπλαιιαγήο, απφ έιιεηςε ρξήκαηνο. 

 

ην ζεκείν, φκσο, απηφ πξέπεη λα εμεγεζεί κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα γηαηί είλαη 

ηφζν απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Πξέπεη λα εμεγεζεί ε 

θαίξηα ζπκβνιή ηνπο ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ρξήκαηνο ρσξίο ηελ νπνία είλαη αδχλαηε ε 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Σειείσο ζρεκαηηθά θαη απιά άο ππνζέζνπκε φηη έλαο επηρεηξεκαηίαο, κε γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηεο αγνξάο ηνπ, δηαζέηεη €  1.000,00 απφ ηα ίδηα ηνπ θεθάιαηα αιιά 

ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ  €  3.000,00 γηα λα κπνξέζεη λα παξαγάγεη θαη λα πσιήζεη ζε 

έλα ρξφλν, 100 κνλάδεο λένπ πξντφληνο κε ηηκή πψιεζεο €  6,00 αλά κνλάδα.  
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Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή ελέξγεηα ζα απμεζεί, κέζα 

ζηνλ επφκελν ρξφλν, ν ζπλνιηθφο, πξαγκαηηθφο, πινχηνο πνπ παξάγεη ε εζληθή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά € 6.000,00 (100 κνλάδεο Υ € 6,00). Γηα λα 

αγνξαζζεί απηφο ν πξφζζεηνο πινχηνο πξέπεη λα ππάξμεη, κέζα ζηελ αγνξά θαη κέζα 

ζηνλ επφκελν ρξφλν, πξφζζεηε αγνξαζηηθή δχλακε, ζηξακκέλε πξνο ηελ επηρείξεζή 

ηνπ. Έλα κέξνο – κάιινλ κηθξφ - απηήο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ζα πξνέιζεη απφ 

ηελ κείσζε ηεο αγνξάο άιισλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ επεηδή ν επηρεηξεκαηίαο 

είλαη ηθαλφο λα πείζεη ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο ηνπ λα επηιέμνπλ θαη λα αγνξάζνπλ 

ηα δηθά ηνπ πξντφληα. 

 

 Σν πην ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο πξφζζεηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ζα δηαρπζεί κέζα ζηελ  

αγνξά απφ ηελ δαπάλε πνπ ζα ππνρξεσζεί λα θάλεη ε επηρείξεζή ηνπ γηα ηελ αγνξά 

πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, γηα ηελ ελνηθίαζε εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ 

θαη γηα ηελ πιεξσκή κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ. Σν ζχλνιν, σζηφζν, ηεο αξρηθήο 

δαπάλεο αλέξρεηαη ζε  €  3.000,00 φπσο είδακε πην πάλσ. Ο ίδηνο δηαζέηεη κφλν €  

1.000,00 θαη κφλν κηα ηξάπεδα κπνξεί λα ηνπ δαλείζεη ηα απαξαίηεηα, πξφζζεηα  € 

2.000,00. 

 

Ζ ηξάπεδα δαλείδνληαο  € 2.000,00 δελ βγάδεη απφ ην ηακείν ηεο ραξηνλνκίζκαηα 

αμίαο  € 2.000,00, απιά ηνπ επηηξέπεη λα εθδψζεη επηηαγέο, ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη  € 

2.000,00, πξνο ηνπο πσιεηέο πξψησλ πιψλ θαη κεραλεκάησλ. Σνπ ρνξεγεί κηά 

θαηάζεζε φςεσο δεκηνπξγψληαο ηζφπνζε πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ ζα θπθινθνξήζεη 

ζηελ αγνξά κε ηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. 

Φπζηθά, αλνίγεη θαη δαλεηαθφ ινγαξηαζκφ χςνπο € 2.000,00 φπνπ ζα θαίλεηαη ε 

ππνρξέσζή ηνπ λα εμνθιήζεη θαη ζα ρξεψλνληαη θαη νη ηφθνη πνπ ζα επηβαξχλνπλ ην 

δάλεηφ ηνπ. 

 

Απφ ηα δηθά ηνπ € 1.000,00 πνπ ηα είρε ζε θαηάζεζε φςεσο άο πνχκε φηη ζα πάξεη €  

600,00 ζε κεηξεηά γηα λα πιεξψζεη ελνίθην, πξνθαηαβνιέο θαη κηθξνέμνδα. (Ζ 

κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο θαηά  €  600,00 κεηψλεη, βέβαηα, ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

ηξάπεδαο λα ρνξεγήζεη δάλεηα αιιά δελ κεηψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ζηελ αγνξά ρξήκαηνο πνπ, φπσο είλαη γλσζηφ, είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ραξηνλνκηζκάησλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο). κσο, ε θαηάζεζε φςεσο πνπ ηνπ 

ρνξήγεζε ε ηξάπεδα ζα κεηαθεξζεί ζηηο άιιεο ηξάπεδεο κε ηηο επηηαγέο πνπ ζα 

ππνγξάςεη. 

 

 Θα κεδεληζζεί, θπζηθά, ζηελ ηξάπεδά ηνπ φπνπ κφλν ν δαλεηαθφο ηνπ ινγαξηαζκφο 

ζα ηνπ ζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ, αιιά ζηηο άιιεο ηξάπεδεο φπνπ ζα θαηαηεζνχλ ηα 

€ 2.000,00 ζα θηλεζεί ε πνιιαπιαζηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία 

επαξθνχο πξφζζεηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ απμαλφκελνπ πινχηνπ.  

 

 Βιέπνπκε, ινηπφλ,  φηη κε κηά απιή, ινγηζηηθή θίλεζε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ηεξεί ηελ ζηαηηζηηθά αζθαιή αλαινγία κεηαμχ θαηαζέζεσλ  θαη ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ 

ε ηξάπεδα δεκηνπξγεί λένπο ινγαξηαζκνχο φςεσο δειαδή λέν ρξήκα. 

 

 Ζ ηεξάζηηα απηή δπλαηφηεηα ηεο εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο έδσζε παλίζρπξε ψζεζε 

ζηελ εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε αιιά, δπζηπρψο, εθηξάπεθε 

επαλεηιεκκέλα ζε ππέξκεηξεο δαλεηνδνηήζεηο κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ 

θαηαζέζεσλ φςεσο - αιιά θαη άιισλ βξαρππξνζέζκσλ θαηαζέζεσλ πνπ 

κεηαηξέπνληαη ηαρχηαηα ζε ρξήκα -  ζε βαζκφ δπζαλάινγν κε ην ραξηνλφκηζκα πνπ 
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φπσο γλσξίζακε παξαπάλσ εθδίδεηαη κφλν απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα. Δθηφο απφ ηελ 

πιεζσξηζηηθή πίεζε ε εμέιημε απηή πξνθάιεζε πνιχ ζπρλά θαη αλεζπρία γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ λα απνδψζνπλ – φπσο φθεηιαλ – 

ραξηνλφκηζκα ίζν κε ην ππφινηπν ησλ βξαρππξνζέζκσλ θαηαζέζεψλ ηνπο. 

 

Ήηαλ δειαδή αξθεηά ζπρλέο νη πεξηπηψζεηο ησλ ιεγνκέλσλ  « ηξαπεδηθψλ παληθψλ» 

φπνπ παληθφβιεηνη νη θαηαζέηεο έηξεραλ ζηηο ηξάπεδεο λα απνζχξνπλ ηα ξεπζηά 

ρξήκαηα (ραξηνλνκίζκαηα) απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο (θαη ηακηεπηεξίνπ) αιιά 

νη ηξάπεδεο δελ δηέζεηαλ ηα απαξαίηεηα ραξηνλνκίζκαηα γηα φινπο ηνπο θαηαζέηεο 

ηνπο.  

 

Θεσξεηηθά, ε ηξάπεδα ζα κπνξνχζε λα πιεξψζεη ηνπο θαηαζέηεο φςεσο αλ ήηαλ ζε 

ζέζε λα απαηηήζεη θαη λα εηζπξάμεη ακέζσο ηα πνζά πνπ είρε δαλείζεη. Απηφ φκσο 

είλαη ζηελ πξάμε απξαγκαηνπνίεην, ηα δάλεηα δελ καδεχνληαη ηφζν γξήγνξα, κε 

ζπλέπεηα ε ηξάπεδα λα ρξενθνπήζεη θαη κε πξφζζεηε, νιέζξηα γηα ηελ επξχηεξε 

νηθνλνκία ζπλέπεηα λα απνιεζζνχλ νη θαηαζέζεηο φςεσο (θαη ηακηεπηεξίνπ) ησλ 

πειαηψλ ηεο δειαδή λα εμαθαληζζεί ρξήκα θαη πιεζηφρξεκα απφ ηελ αγνξά.  

 

Ζ ρξενθνπία κηαο ηξάπεδαο δηαθέξεη πνιύ από ηελ ρξενθνπία κηάο νπνηαζδήπνηε 

άιιεο επηρείξεζεο ε νπνία έρεη, βέβαηα, δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο 

ηδηνθηήηεο, ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο εκπνξηθνύο πηζησηέο ηεο. Δλδέρεηαη, 

όκσο, ε αηπρία ηεο απηή λα είλαη επεξγεηηθή γηα ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Ζ 

ρξενθνπία κηάο ηξάπεδαο ζπλεπάγεηαη ηελ εμαθάληζε θαηαζέζεσλ, ηελ 

εμαθάληζε ρξήκαηνο, ησλ κέζσλ, δειαδή, πιεξσκήο γηα ρηιηάδεο αλζξώπνπο θαη 

επηρεηξήζεηο κε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο. 

 

 

3  .  3  Ζ πξψηε θάζε ηεο επνπηείαο 

 

Ζ νδπλεξή απηή εκπεηξία νδήγεζε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, απφ ηα 

κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, λα επηβάινπλ ζηηο θεληξηθέο ηνπο ηξάπεδεο ηελ ππνρξέσζε λα 

ειέγρνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ κέζα ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. Ζ 

θπξηφηεξε κνξθή ηνπ ειέγρνπ, ζε πξψηε θάζε, ήηαλ ε επηβνιή ππνρξέσζεο ζηηο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο λα ηεξνχλ κεηξεηά ζην ηακείν ηνπο – ξεπζηά δηαζέζηκα -  ζε 

χςνο ίζν κε ην 8% έσο 12% ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πξνο ηνπο 

θαηαζέηεο (θπξίσο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηακηεπηεξίνπ κε δπλαηφηεηα άκεζεο 

αλάιεςεο).  Σα πνζνζηά απηά νξίζηεθαλ εκπεηξηθά κε βάζε ζηαηηζηηθέο 

παξαηεξήζεηο. Οη ηξάπεδεο κπνξνχζαλ είηε λα ηεξνχλ ηα κεηξεηά ζην ηακείν ηνπο 

ζην χςνο πνπ πξναλαθέξζεθε είηε λα ηεξνχλ έλα κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ απηνχ χςνπο 

σο θαηάζεζε ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα (θαηάζεζε ηζνδχλακε κε κεηξεηά κηά θαη ε 

θεληξηθή ηξάπεδα ήηαλ ε ηξάπεδα πνπ ηχπσλε θαη θπθινθνξνχζε ηα ραξηνλνκίζκαηα 

ζηε ρψξα). 
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ρεκαηηθά, ε εηθφλα ηνπ Ηζνινγηζκνχ Σξάπεδαο έπξεπε λα έρεη γηα απαξαβίαζην 

ζθειεηφ ηελ ζρέζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζρ. 1 

 
Ενεργηηικό      ΤΡΑΠΕΖΑ  Παθηηικό 
 

 
 

    

      

ρεσζηά διαθέζιμα Ρ    

      

      

      

      

      

      

      

   καηαθέζεις Κ 
 

 

πνπ ν ιφγνο  %8
K

P
  ή 10% ή 12%  αλάινγα κε ην αλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ήζειε 

λα πεξηνξίζεη ή λα απμήζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο ρξήκαηνο. 

 

Οη γεληθέο απηέο αξρέο δηαηεξήζεθαλ γηα πάλσ απφ 100 ρξφληα ζε φιεο ηηο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο αιιά ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθφ θαη νδήγεζε ζπρλά ζε ηξαπεδηθνχο παληθνχο πνπ ζπλέβαιαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ κεγάιεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο φπσο εθείλε ηνπ 1929 – 1933. 

 

Ζ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο πξηλ θαη κεηά ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν, πξνθάιεζε ηελ αλάγθε απζηεξφηεξνπ θαη πην επηζηεκνληθά 

ζεκειησκέλνπ ειέγρνπ ηεο ηξαπεδηθήο ιεηηνπξγίαο επεηδή είρε απνδεηρζεί πιένλ φηη ε 

θχξηα αηηία ηεο δεκηνπξγίαο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ήηαλ ε έιιεηςε επαξθνχο 

απηνζπγθξάηεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επηδηψθνληαο ην κεγαιχηεξν 

δπλαηφ θέξδνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο ρξήκαηνο ήηαλ ε πεγή 

ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο είηε κε ηελ κνξθή ηνπ πιεζσξηζκνχ είηε κε ηελ κνξθή 

ηνπ ππέξκεηξνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πηζηψζεσλ πνπ νδεγνχζε ζε νηθνλνκηθή χθεζε θαη 

καδηθή αλεξγία. 

 

Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ κεγάισλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ίδξπζαλ ην 1930 ηελ 

Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank of International Settlements, BIS) ζηελ 

Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο θαη ε νπνία ελεξγεί σο Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ ησλ 55 ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα απηφ. Ζ BIS ελεξγεί 

ζπληνληζηηθά πξνο ράξηλ ηνπ Γηεζλνχο Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο δεκνζηεχεη πνιχ 

ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη εθπνλεί θαη εθδίδεη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο κε 

ζέκαηα θαίξηαο  ζεκαζίαο θαη γηα ην δηεζλέο αιιά θαη γηα ηα εζληθά ηξαπεδηθά 

ζπζηήκαηα. 

 

Ζ πην ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ηεο κέρξη ζήκεξα ήηαλ νη νλνκαδφκελεο ζπκθσλίεο 

ηεο Βαζηιείαο Η θαη ηεο Βαζηιείαο ΗΗ πνπ ζπληζηνχλ ηελ δεχηεξε θαη πην 

δηεζλνπνηεκέλε θάζε ειέγρνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.         
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 Βαζηθφ ζηνηρείν πνπ μερσξίδεη απηνχο  ηνπο πηφ ζχγρξνλνπο ηξφπνπο επνπηηθήο 

παξαθνινχζεζεο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο είλαη ε κεγαιχηεξε έκθαζε πνπ δίλεηαη 

ζηελ ιεγφκελε «θεθαιαηαθή επάξθεηα» ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ παιαηφηεξε, θχξηα 

έκθαζε ζηελ επάξθεηα «ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ».   

 

 

4  . Ζ ΓΔΤΣΔΡΖ  ΦΑΖ  ΚΑΗ  Ζ  ΣΡΑΠΔΕΑ  ΓΗΔΘΝΩΝ  ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΩΝ 

 

Ζ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (ΣΓΓ), είλαη ε δηεζλήο νξγάλσζε ησλ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ. θνπφο ηεο είλαη « ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

λνκηζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα». 

 

Λεηηνπξγεί κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ θαη κειεηεηηθψλ ππνεπηηξνπψλ, 

δηνηθείηαη απφ ηελ Γεληθή ηεο Γξακκαηεία ελψ ηελ γεληθή θαηεχζπλζε θαη ράξαμε 

πνιηηηθήο δίλεη ε εηήζηα Γεληθή ηεο πλέιεπζε ζηελ νπνία κεηέρνπλ νη Γηνηθεηέο ησλ 

55 κειψλ ηεο (Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ). 

 

Ζ ΣΓΓ παξέρεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε Κεληξηθέο Σξάπεδεο φινπ ηνπ θφζκνπ (φρη 

κφλν ζηα κέιε ηεο), εθπνλεί κειέηεο, ζπιιέγεη θαη εθδίδεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ δηεζλή νηθνλνκία θαη πξνζθέξεη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο απνθιεηζηηθά 

ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ παξαπιήζηνπο ζθνπνχο φπσο ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ε Γηεζλήο Σξάπεδα κε ηηο Θπγαηξηθέο ηεο. 

 

Ζ έδξα ηεο είλαη ζηελ Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο θαη ηδξχζεθε, φπσο πξναλαθέξζεθε, κε 

βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηεζλνχο πκθσλίαο ηεο Υάγεο ην 1930 πνπ ξχζκηζε ηειηθά ην 

δήηεκα ησλ Γεξκαληθψλ επαλνξζψζεσλ ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Σν 

κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην αλήθεη ζηηο 55 Κεληξηθέο Σξάπεδεο πνπ είλαη κέιε ηεο. 

 

4  .  1  Οξγάλσζε Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ 

 

Μέζα ζην πιαίζην επηδίσμεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο νξγάλσζεο ησλ Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ, ε ΣΓΓ έρεη ζθνπφ λα θαηαζηήζεη ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ 55 κειψλ 

ηεο, αιιά θαη φζσλ άιισλ απνδέρνληαη ηηο αξρέο ηεο, πην δηαθαλή θαη πην 

πξνβιέςηκε. 

 

Παξά ην φηη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θάζε ρψξαο ραξάζζεηαη απφ ηελ πνιηηηθή 

εμνπζία θαη παξά ην γεγνλφο φηη νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο θάζε ρψξαο ζπκβάιινπλ, ζε 

κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, ζηελ ράξαμε ηεο πνιηηηθήο απηήο, έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη 

πνιχ δχζθνιε ε απνθπγή ηεο θεξδνζθνπίαο ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο θαη ζπλερψο 

απειεπζεξνχκελεο νηθνλνκίαο θαη ηξαπεδηθήο πξαθηηθήο. Ζ ηάζε πξνο ηνλ 

ππέξκεηξν δαλεηζκφ εληζρχεη ηηο θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγψληαο 

κεγάιεο πνζφηεηεο ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ δπζαλάινγσλ ζε κέγεζνο κε ηελ 

παξαγσγή. Δπέξρεηαη κηα δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ «λνκηζκαηηθή» θαη ζηελ 

«πξαγκαηηθή» νηθνλνκία κε αλεμέιεγθηεο θαη, ηειηθά, πάληα δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. 

 

Σα ειεχζεξα απηά θεθάιαηα εξεπλνχλ δηεζλψο γηα επθαηξίεο κεγαιχηεξεο 

θεξδνθνξίαο. Δάλ ηνπνζεηεζνχλ ζε κηα ρψξα πνπ εκθαλίδεη αξθεηά θαιέο 

πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αιιά έρεη αλψξηκν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα 

ζπκβεί απηφ πνπ εκθαλίζηεθε ζρεκαηηθά ζηνλ Πίλαθα Α1 ηεο ζει. 16. Μηά μαθληθή 
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αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ – δειαδή, ηνπ ρξήκαηνο – κε πνιιαπιαζηαζηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ πνζφηεηά ηνπ ρσξίο αληίζηνηρε δπλαηφηεηα ηεο παξαγσγήο λα δεκηνπξγήζεη 

αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη κε ζπλέπεηα ηνλ θαηαζηξνθηθφ πιεζσξηζκφ, ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο, ηελ αδπλακία εμαγσγψλ θαη ηειηθά ηελ 

εμίζνπ μαθληθή, καδηθή, απνρψξεζε ησλ θεθαιαίσλ κε απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε 

ηεο νηθνλνκίαο απφ έιιεηςε ρξήκαηνο. 

 

Ζ απνηπρία εθαξκνγήο επέιηθηεο θαη νξζήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ε 

θαζπζηέξεζε έγθαηξεο εθαξκνγήο λνκηζκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ – θαηά πξνηίκεζε, 

ηαπηφρξνλα, κεηαμχ ησλ 55 κειψλ αιιά θαη φζν πεξηζζφηεξσλ Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν – νδήγεζε ζε 

απψιεηεο ηεξαζηίσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ κε νδπλεξέο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο καδηθήο, μαθληθήο  κεηαθνξάο θεθαιαίσλ πνπ αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζα έπξεπε, κεηαμχ άιισλ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο λα επηβάιεη, ακέζσο, ζηηο Δκπνξηθέο Σξάπεδεο πνπ δέρνληαη ηηο καδηθέο 

θαηαζέζεηο πνιχ ςειά πνζνζηά ππνρξεσηηθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα λα 

πεξηνξηζηεί δξαζηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ κεραληζκνχ. Απηφ, φκσο, 

ρξεηάδεηαη δηεζλή ζπλεξγαζία κε άιιεο Κεληξηθέο Σξάπεδεο θαη κε ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν, παξάδεηγκα πνπ απφ κφλν ηνπ δηθαηνινγεί ηελ χπαξμε ηεο ΣΓΓ 

σο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο. 

 

Οη Κεληξηθέο Σξάπεδεο θάζε ρψξαο εθαξκφδνπλ ηελ εζληθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κε 

δχν, θπξίσο, ηξφπνπο. Ο πξψηνο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ κε ην 

νπνίν ρξεκαηνδνηνχλ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο ηνπο φπνηε νη ηειεπηαίεο 

έρνπλ αλάγθε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ (επεηδή, γηα παξάδεηγκα, νη θαηαζέηεο θάλνπλ 

καδηθέο αλαιήςεηο ξεπζηψλ απφ ινγαξηαζκνχο φςεσο θαη ηακηεπηεξίνπ γηα λα 

πιεξσζνχλ επνρηθά απμεκέλεο δαπάλεο, κηζζνί θαη δψξα ρξηζηνπγέλλσλ). 

Απμάλνληαο ην επηηφθην ε Κεληξηθή Σξάπεδα ππνρξεψλεη ηηο εκπνξηθέο λα 

πεξηνξίζνπλ ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχλ, απμάλνληαο θαη απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο ηα 

επηηφθηα θαη πεξηνξίδνληαο έηζη θαη ηελ δεκηνπξγία πξφζζεηνπ ρξήκαηνο πνπ ζα 

ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ. Σν αληίζεην ζα ζπλέβαηλε αλ κείσλε ην επηηφθην.  

 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε αγνξά ή πψιεζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ πνπ δηαζέηεη ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο. ηαλ πσιεί νκφινγα ζηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο, νη ηειεπηαίεο ηα πιεξψλνπλ κε ηα ξεπζηά ηνπο δηαζέζηκα κε ζπλέπεηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ 

αγνξάδεη νκφινγα απφ ηηο ηξάπεδεο. Με ηελ απμνκείσζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ 

ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ειέγρεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο ηεο. 

 

Ζ ΣΓΓ , φπσο εχθνια ελλνείηαη, δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε δχν επαίζζεηνπο 

παξάγνληεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ζηελ δηεζλή ηεο δηάζηαζε. ηελ δηαθάλεηα 

ησλ φξσλ γηα επάξθεηα ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη ζηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. 

 

4  .  2  Ζ ξχζκηζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

 

Ζ πνιηηηθή ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο αλαθέξεηαη ζε δχν βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ θάζε εκπνξηθήο ηξάπεδαο. Αθ’ελφο, ζηα Ίδηα Κεθάιαηα (κεηνρηθφ 
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θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά), αθ’εηέξνπ, ζηα Γάλεηα θαη γεληθά ζηηο θεξδνθφξεο 

(έληνθεο) ηνπνζεηήζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ.  

 

Ζ εκπεηξία έρεη θαηαδείμεη φηη ηα δχν απηά βαζηθά ζηνηρεία, απφ ηα νπνία εμαξηάηαη 

ε βησζηκφηεηα θάζε ηξάπεδαο αιιά θαη επξχηεξα ε ηζνξξνπία ηεο νηθνλνκίαο, έρνπλ 

ηελ ηάζε λα εκθαλίδνληαη, ινγηζηηθά, ππεξεθηηκεκέλα ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα, λα 

απέρνπλ, δειαδή, απφ ηηο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο πνπ είλαη θαη ν ηειηθφο δηαηηεηήο 

φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ αμηψλ. 

 

Κχξην, ινηπφλ, κέιεκα ηεο ΣΓΓ ήηαλ θαη παξακέλεη ε επηδίσμε επίηεπμεο δηεζλψο 

ζπκθσλεκέλσλ θαλφλσλ πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηελ ζρέζε (ηνλ ιφγν) Ηδίσλ θεθαιαίσλ 

πξνο Γάλεηα θαη Υνξεγήζεηο (


IK ) κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ κειψλ, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 2. 

 

 

 

 
Ε  ΤΡΑΠΕΖΑ  Π 
 

 
 

     

      

ρεσζηά διαθέζιμα Ρ 
 ίδια 
Κεθάλαια ΙΚ 

      

      

      

      

      

      

      

δάνεια / τορηγήζεις Δ καηαθέζεις Κ 

      
 

πνπ ν ιφγνο (


IK ) πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί ζε πνζνζηφ αλάινγν κε ηελ 

δηάξζξσζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δαλείσλ θαη ρνξεγήζεσλ. 

 

Ζ θχξηα, επνκέλσο, ιεηηνπξγία ηεο ΣΓΓ είλαη ν θαζνξηζκφο – χζηεξα απφ 

εμαληιεηηθέο δηαβνπιεχζεηο – ησλ δηεζλψο απνδεθηψλ φξσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

Ζ θνηλή απνδνρή θαη λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλε εθαξκνγή ησλ φξσλ απηψλ έρεη 

κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ απνηξνπή ησλ ηάζεσλ γηα θεξδνζθνπηθφ δαλεηζκφ πνπ, απφ 

ηελ θχζε ηνπ, νδεγεί αλαπφδξαζηα ζε ζνβαξέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. 

 

 

4  .  3  Ζ δηαθάλεηα ησλ φξσλ γηα επάξθεηα ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ 

 

Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη θάζε Κεληξηθή Σξάπεδα ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ξεπζηψλ 

δηαζεζίκσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ ζηα ηακεία ηνπο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο έλαληη ησλ 

θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο ( ν ιφγνο 



  ηεο ζει. 21), έρεη θαη απηή θαίξηα 

ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θάζε ρψξαο. 
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Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξέπεη λα απνζαξξχλνληαη απφ ηελ δεκηνπξγία ππέξκεηξεο 

πνζφηεηαο ρξήκαηνο φπνηε ε αζπγθξάηεηε αηζηνδνμία ησλ νηθνλνκηθψο δξψλησλ 

πξνζψπσλ θαη νη απαηηήζεηο ηνπο γηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα, βαζηζκέλα ζε κάιινλ 

ραιαξέο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Ζ πνιηηηθή, φκσο, πνπ δηέπεη ηα επηζπκεηά πνζνζηά ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ είλαη 

δχζθνιν λα γίλεη αληηθείκελν θνηλήο απνδνρήο επεηδή ππάξρνπλ ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ρψξεο ή θαη ζε βηνκεραληθνχο θιάδνπο φπνπ 

ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε επειημία ζηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα 

είλαη ζε χθεζε ή ζε έμαξζε. 

 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ΣΓΓ, ζην ζέκα ηεο επάξθεηαο ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, 

πεξηνξίδεηαη ζε θπξίσο ζπκβνπιεπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ρσξίο λα έρεη 

ζπγθξνηήζεη εηδηθή ππνεπηηξνπή δηαβνχιεπζεο, φπσο έθαλε ζην ζέκα ηεο ξχζκηζεο 

ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

 

 

5  .  Ζ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ  ΔΠΟΠΣΔΗΑ 

 

Ζ ΣΓΓ ζπγθξφηεζε ην 1974 ηελ δσδεθακειή Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Σξαπεδηθή Δπνπηεία (Basel Committee on Banking Supervision, B.C.B.S.) πνπ ήηαλ 

θαη παξακέλεη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο δηαηχπσζεο ησλ δχν πκθσληψλ ηεο 

Βαζηιείαο (Basel Accords), ηνπ 1988 θαη ηνπ 2004. 

 

5  .  1  Βαζηιεία Η (1988) 

 

Ο φξνο απηφο δειψλεη ηνλ θχθιν ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ έγηλε κε ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδηηψλ θαη θαηέιεμε ζηελ ζχκθσλε δηαηχπσζε ελφο θεηκέλνπ 

πνπ νξίδεη ηα ειάρηζηα φξηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ.  

 

Ζ έκθαζε πνπ δφζεθε ήηαλ ζηελ αλάγθε λα δηαζέηεη θάζε ηξάπεδα έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

χςνο ζαθψο θαζνξηζκέλσλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (κεηνρηθνχ, απνζεκαηηθψλ, νκνιφγσλ 

θιπ.) πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα απνξξνθήζεη δεκίεο απφ αηπρείο 

ρξεκαηνδνηήζεηο. Ζ πξνζνρή εζηηάζζεθε, θπξίσο, ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ζηνλ 

θίλδπλν, δειαδή, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα δάλεηα θαη πνπ ζπληζηά ηελ κεγαιχηεξε 

απεηιή γηα θάζε ηξάπεδα. 

 

Ζ πξσηνηππία ηεο Βαζηιείαο Η έγθεηηαη ζην φηη δελ αληηκεησπίδεη ηα δάλεηα ζαλ έλα, 

ζπλνιηθφ θαη αδηαθνξνπνίεην κέγεζνο αιιά ππνρξεψλεη θάζε ηξάπεδα λα 

δηαβαζκίζεη, λα θαηαηάμεη ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηεο ζε πέληε θαηεγνξίεο αλάινγα 

κε ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν θαη λα δηαηεξεί δηαθνξεηηθνχ χςνπο Ίδηα Κεθάιαηα γηα 

θάζε θαηεγνξία. Ζ αξρή πνπ πξπηαλεχεη είλαη φηη φζν κεγαιχηεξνο ν θίλδπλνο, ηφζν 

πεξηζζφηεξα Ίδηα Κεθάιαηα πξέπεη λα ηνλ θαιχπηνπλ. 

 

Ζ ινγηθή ηεο Βαζηιείαο Η είλαη άςνγε. Γελ ζπληξέρεη ν ίδηνο θίλδπλνο ζε έλα δάλεην 

€ 100,00  γηα αγνξά πξψησλ πιψλ πξνο κηά ζπλνηθηαθή βηνηερλία πνπ θαηαζθεπάδεη 

κεηαιιηθά ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζε έλαλ ειεχζεξν επαγγεικαηία πνπ δεηεί ηζφπνζν 

δάλεην γηα λα αγνξάζεη νηθφπεδν θαη λα θηίζεη θαηνηθία πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη 
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σο επαγγεικαηηθή ζηέγε. Παξά ην φηη θαη νη δχν έρνπλ καθξφρξνλεο, ηθαλνπνηεηηθέο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαη άλεπίιεπην ζπλαιιαθηηθφ ήζνο. 

 

Αιιά θαη γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο, ν δαλεηζκφο ελφο 

Βξεηαλληθνχ ή Γεξκαληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν Γήκνο ηνπ Λνλδίλνπ, δελ δηαηξέρεη ηνλ ίδην θίλδπλν κε ηνλ δαλεηζκφ 

ηνπ Γήκνπ ηεο Καιθνχηαο. Ο Γήκνο ηνπ Λνλδίλνπ βξίζθεηαη ζε ρψξα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ζηνλ νπνίν δελ 

αλήθεη ε Ηλδία. 

 

Κάζε κία απφ ηηο πέληε θαηεγνξίεο δαλεηζκνχ έρεη έλα πνζνζηφ βαξχηεηαο, 

«ζηάζκηζεο». Οη πέληε ζπκθσλεκέλεο ζηαζκίζεηο είλαη,  0% ,  10%  , 20%  , 50%  , 

θαη 100% ελψ ην  γεληθό πνζνζηό ησλ απαηηνπκέλσλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη ην 

8% θάζε δαλεηζκνύ, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ, όκσο, κεηώλεηαη αλάινγα κε ηελ 

κείσζε ηεο ζηάζκηζεο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ην δάλεην πξνο ηελ  βηνηερλία, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο 

Βαζηιείαο Η, εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ζηάζκηζεο 100%, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ κεγαιχηεξνπ ηξαπεδηθνχ θηλδχλνπ. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα  €  100,00  

ε ηξάπεδα πξέπεη λα ηεξεί – γηα ην εθάζηνηε ππφινηπν ηνπ δαλείνπ απηνχ -  Ίδηα 

Κεθάιαηα ίζα κε 8% ησλ εθάζηνηε απαηηήζεψλ ηεο. Μφιηο εθηακηεχζεη ην δάλεην 

ησλ   €  100,00  ζα πξέπεη λα ηεξεί , γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε απηή απαίηεζε, ην 8% ησλ  

€  100,00  δειαδή, € 8,00. Καηά ην κέηξν πνπ ζα εμνθιείηαη ην δάλεην ζα κεηψλεηαη 

θαη ην αλαινγνχλ πνζφ ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ αιιά ν ιόγνο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

πξνο ην ππφινηπν ηνπ Γαλείνπ ζα παξακέλεη ζηαζεξφο ζην 8%.   

 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο Βαζηιείαο Η, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα έρνπλ 

ζηάζκηζε 50%, ε ηξάπεδα ζα ηεξεί, ζηελ αξρή, Ίδηα Κεθάιαηα ίζα κε 8% ηνπ 50% 

ησλ € 100,00 , δειαδή,  €  4,00.  Καηά ην κέηξν πνπ ζα εμνθιείηαη ην δάλεην ζα 

κεηψλεηαη θαη ην αλαινγνχλ πνζφ ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ αιιά ν ιόγνο ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ πξνο ην ζηαζκηζκέλν ππφινηπν ηνπ Γαλείνπ ζα παξακέλεη ζηαζεξφο ζην 

8%.  ηαλ ην ππφινηπν ζα είλαη  €  25,00 , ηα Ίδηα Κεθάιαηα πξέπεη λα είλαη € 25,00 

Υ 50% Υ 8% =  €  1,00. 

 

Γηα ηνλ Γήκν ηνπ Λνλδίλνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ ζηάζκηζε 20% , ν ιφγνο γίλεηαη 8% 

ηνπ 20% ηνπ δαλείνπ, δειαδή, σο ηειηθφ, ζηαζκηζκέλν, πνζνζηφ 1,60% ηνπ εθάζηνηε 

ππνινίπνπ ηνπ δαλείνπ 

 

H βαζηθή θαηάηαμε πνπ ζπληζηά θαη δηαβάζκηζε επηπέδσλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα :   

 

 

 Ελάχιςτα Ποςοςτά Κεφαλαιακισ Επάρκειασ Στάιμιςη  Λόγοσ τακμιςμζνο Ποςοςτό 

Αντισυμβαλλόμενος : (Σ) (Λ) (Σ) Χ (Λ) 

Κυβερνθςεισ χωρών ΟΟΣΑ 0% 8% 0% 

ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ) χωρών ΟΟΣΑ 10% 8% 0,8% 

Τράπεζεσ και ΟΤΑ, χωρών ΟΟΣΑ 20% 8% 1,60% 

Κατοικίεσ,  50% 8% 4% 

Λοιπέσ επιχειρθςεισ και καταναλωτέσ 100% 8% 8% 
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Οη δηαηάμεηο ηεο Βαζηιείαο Η δελ αξθέζζεθαλ ζηελ θαηάηαμε ησλ ηξαπεδηθψλ 

θηλδχλσλ, πξνρψξεζαλ θαη ζηνλ αθξηβέζηεξν θαη ζαθέζηεξν νξηζκφ ηεο έλλνηαο ησλ 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ νκνηνγέλεηα ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη ζηελ ινγηζηηθή 

απεηθφληζε.  

 

Ζ ζπκθσλία πξνέβιεςε δχν θαηεγνξίεο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πνπ ηηο απνθάιεζε 

«ζεηξέο» ή «επίπεδα»  (Tiers). ην επίπεδν 1, (Tier1), εκθαλίδεηαη ε ινγηζηηθή αμία 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ απνζεκαηνπνηεκέλσλ θεξδψλ. ην επίπεδν 2, 

(Tier2),  εκθαλίδνληαη νη πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο επηζθάιεηεο θαζψο θαη ηα 

δεπηεξνγελή νκφινγα (subordinated debt). Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ δχν ζεηξψλ. 

 

Κάζε ηξάπεδα πξέπεη λα δηαζέηεη θεθάιαηα επηπέδνπ 1 ίζα ηνπιάρηζηνλ κε ην 4% ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ δαλεηαθψλ ηεο ππνινίπσλ . Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξέπεη 

λα είλαη ίζν κε ην 8% ησλ ζηαζκηζκέλσλ δαλεηαθψλ ηεο ππνινίπσλ.  

 

ε πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζηάζηεθε ε δηαδηθαζία δαλεηνδφηεζεο(ζει. 13) πνπ 

έρεη γηα άκεζε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνινίπσλ – πνπ, σο απαίηεζε, 

είλαη ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ηξάπεδαο -  αιιά θαη ηελ αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ 

– πνπ, σο ππνρξέσζε, είλαη ζηνηρείν ηνπ παζεηηθνχ. ηαλ κε ηελ πξάμε 

δαλεηνδφηεζεο απμάλνληαη, ηαπηφρξνλα θαη ηζφπνζα, θαη ην ελεξγεηηθφ θαη ην 

παζεηηθφ επεξεάδεηαη ε ζρέζε, ν ιφγνο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο ηα Γάλεηα. Δάλ ε 

ηξάπεδα βξίζθεηαη ζε νξηαθή ζέζε, πεξί ην 8%, ζα ππνρξεσζεί λα πξνζθχγεη ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ή ζα πξέπεη λα ηεξεί επαξθέο πεξηζψξην 

πάλσ απφ ην φξην ηνπ 8% γηα λα απνθεχγεη ηνπο επνρηθνχο θινληζκνχο ή αλ δελ 

κπνξεί νχηε ην έλα νχηε ην άιιν ζα ππνρξεσζεί λα πεξηνξίζεη ηηο δαλεηνδνηήζεηο. 

 

Άο δνχκε ηελ πεξίπησζε απηή, ζε ρξφλν 1, απφ ηνλ Ηζνινγηζκφ εκπνξηθήο ηξάπεδαο 

πνπ έρεη Ίδηα Κεθάιαηα ίζα κε 8% ησλ ζηαζκηζκέλσλ δαλεηαθψλ ηεο ππνινίπσλ θαη 

κηα κέξα αξγφηεξα, ζε ρξφλν 2, απμάλεη ηα, ζηαζκηζκέλα θαηά 100%, δάλεηα πξνο 

θάπνηνλ πειάηε ηεο θαηά 50.000 θαη ηνπ θαηαζέηεη ην πνζφ ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο 

πνπ ηεξείηαη ζηελ ίδηα ηξάπεδα. Ο δαλεηνιήπηεο ζα αξρίζεη λα αληιεί ηα πνζά πνπ κε 

επηηαγέο απφ ηελ πξνζερή εβδνκάδα θαη ελ ησ κεηαμχ ηα ηνπνζεηεί ζε έληνθν 

εβδνκαδηαίν ινγαξηαζκφ ακέζνπ αλαιήςεσο. 
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Σξάπεδα ζε ρξφλν1 

 

 
Ενεργηηικό Παθηηικό

68.000,00 60.000,00

17.000,00

90.000,00

150.000,00

750.000,00

850.000,00
15.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

        ΤΡΑΠΕΖΑ

  Ίδια Κεθάλαια

  Λοιπές Υποτρεώζεις

  Καηαθέζεις
Ακίνηηα και άλλα Πάγια

Ρεσζηά Διαθέζιμα

Καηαθέζεις ζηην Κενηρική Τράπεζα

Διάθορες Επενδύζεις

Δάνεια και Φορηγήζεις

 

 

Ο ιφγνο   Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο (ζηαζκηζκέλα) Γάλεηα θαη Υνξεγήζεηο ζε ρξφλν 1 

είλαη 8% 

  

Σελ επφκελε κέξα γίλεηαη ε δαλεηνδφηεζε  

 

Σξάπεδα ζε ρξφλν 2 

 
Ενεργηηικό Παθηηικό

68.000,00 60.000,00

17.000,00

90.000,00

150.000,00

800.000,00

900.000,00
15.000,00

1.050.000,00 1.050.000,00

        ΤΡΑΠΕΖΑ

Ρεσζηά Διαθέζιμα   Ίδια Κεθάλαια

Καηαθέζεις ζηην Κενηρική Τράπεζα

Ακίνηηα και άλλα Πάγια

  Λοιπές Υποτρεώζεις

Διάθορες Επενδύζεις

Δάνεια και Φορηγήζεις

  Καηαθέζεις
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Ο ιφγνο   Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο (ζηαζκηζκέλα) Γάλεηα θαη Υνξεγήζεηο είλαη ηψξα 

7,50%, ρακειφηεξνο απφ ην ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ, κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο Βαζηιείαο Η άξρηζε απφ ηηο αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθέο 

ρψξεο (G10) θαη επεθηάζεθε ζε πεξίπνπ 100 άιια θξάηε κε ηελ πξνζδνθία φηη ζα 

ππνβνεζνχζε απνηειεζκαηηθά ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηελ δηεζλή ηξαπεδηθή πξαθηηθή. 

 

Δλδερνκέλσο, ε θαηάζηαζε λα ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξε θαη επηθίλδπλε αλ δέλ 

εθαξκφδνληαλ, έζησ θαη κεξηθά, νη θαλφλεο ηεο. Γπζηπρψο, φκσο, δελ θαηέζηε 

δπλαηή ε απνηξνπή ησλ θξίζεσλ ηνπ 1990(junk bonds, S&L), ηνπ 1994 (corporate 

bonds), ηνπ 1997 (Σαυιάλδε, Κνξέα, Υφγθ θφγθ), ηνπ 1998 (Βξαδηιία, Ρσζζία), ηνπ 

2001 (θνχζθα dot.com) ελψ απφ ηα κέζα ηνπ 2007 απεηιείηαη κηα πνιχ κεγαιχηεξε 

θξίζε (ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ ΖΠΑ, hedge funds, private equity). 

 

Ζ δηαπίζησζε απηή νδήγεζε ζηελ ζπλέρηζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ θαη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ θπξησηέξσλ θαλφλσλ ηεο ΒαζηιείαοΗ ζηνπο επξχηεξνπο θαη πνιχ 

πην επηζηεκνληθά εμειηγκέλνπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή 

απφ ηελ αξρή ηνπ 2007 θαη εθαξκφδνληαη φρη κφλν ζε ηξάπεδεο αιιά ζε φια ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα (εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πξαθηνξείαο απαηηήζεσλ, 

επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο θ.α.) 

 

 

5  .  2  Βαζηιεία ΗΗ (2004) 

 

 

ηηο αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, νη Σξάπεδεο, ηα Σακηεπηήξηα θαη νη 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο Σξαπεδψλ, ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ειάρηζηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Δηδηθφηεξα ηα Ακεξηθαληθά Πηζησηηθά Ηδξχκαηα νθείινπλ 

λα δηαηεξνχλ έλαλ ειάρηζην δείθηε ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα θαη νη δχν δείθηεο 

ειάρηζηνπ θηλδχλνπ. Ο δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε θεθάιαηα 

πξνο ζχλνιν ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ελψ νη ειάρηζηνη δείθηεο θηλδχλνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζρέζε θεθάιαηα πξνο αλαιεθζέληεο θηλδχλνπο εληφο θαη εθηφο Ηζνινγηζκνχ. 

 

Απηέο νη δηαηάμεηο πξνθχπηνπλ απφ έλα δηεζλέο πιαίζην εξγαζίαο πεξί θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ην νπνίν εμεηάζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα  5 .1. 

 

Με ηελ πάξνδν φκσο ηνπ ρξφλνπ ην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έγηλε πεξηζζφηεξν 

πεξίπινθν κε απνηέιεζκα ε Δπηηξνπή Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο ηεο Bαζηιείαο λα 

απνθαζίζεη ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ πιαηζίνπ ξχζκηζεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.  

 

Σελ απφθαζε ηεο απηή ηελ δεκνζίεπζε ζηηο 29 Απξηιίνπ 2003 κε ην έγγξαθν 

δηαβνχιεπζεο «Νέα πκθσλία ηεο Βαζηιείαο», ην νπνίν νπζηαζηηθά αλαζεσξεί ηε 

πκθσλία ηνπ 1988 θαη ζα εθαξκνζζεί ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 
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Ζ Νέα πκθσλία ηεο Βαζηιείαο ή Βαζηιεία ΗΗ, πεξηιακβάλεη ηξεηο ηύινπο 

(Ππιώλεο) νη νπνίνη αθνξνχλ (α) ηελ ειάρηζηε θεθαιαηαθή επάξθεηα, (β) ηελ 

επνπηηθή δηαδηθαζία θαη (γ) ηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο. 

 

ηνλ πξώην ηύιν, ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα (Π.Η.) νθείινπλ λα ππνινγίδνπλ ηελ 

θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα έλαληη ησλ αλαιεθζέλησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη είηε 

απφ πηζηνδνηήζεηο είηε απφ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο δελ αθνξά 

κφλν Πηζησηηθά Ηδξχκαηα κε ζεκαληηθέο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη 

θίλδπλν δεκηάο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλεπαξθείο ή ιαλζαζκέλεο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο, αλζξψπηλν δπλακηθφ ή θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

 

Ζ Νέα πκθσλία δελ έρεη σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα αιιάμεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

έλλνηαο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ηνπ ειαρίζηνπ δείθηε θεθαιαηαθνχ θηλδχλνπ ή 

ηε κεζνδνινγία γηα ην πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ αιιά ηελ 

παξνρή δηαθφξσλ λέσλ κεζνδνινγηώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο γηα πηζηνδνηήζεηο θαη ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν.  

 

ηνλ ηνκέα ησλ πηζηνδνηήζεσλ ππάξρνπλ δχν γεληθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο είλαη : 

(α) ε ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε (Standardized approach), πνπ νπζηαζηηθά είλαη 

κηα δέζκε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο Βαζηιείαο Η θαη (β) ε κέζνδνο ησλ εζσηεξηθώλ 

δηαβαζκίζεσλ (Internal rating based approach) ε νπνία αθνξά εξγαιεία 

θηλδχλνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο ηνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ρξεζηκνπνηεί κνληέξλεο 

ηερληθέο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζηαηηζηηθέο θαη 

πνηνηηθέο εθηηκήζεηο. Καιχπηεη δε έλα επξχ θάζκα ραξηνθπιαθίνπ κε κεραληζκνχο 

ππνινγηζκνχ θεθαιαίνπ ην νπνίν κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ κνξθή ηνπ 

αλαιεθζέληνο θηλδχλνπ.  

 

ε γεληθέο γξακκέο ε ηππνπνηεκέλε κέζνδνο είλαη παξφκνηα κε ηελ ηζρχνπζα 

πκθσλία (Βαζηιεία Η) φπνπ ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα νθείινπλ λα ηνπνζεηνχλ ηνπο 

αλαιεθζέληεο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ζε ειεγθηηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζε αμηνζεκείσηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ. Γηα παξάδεηγκα, ρξεκαηνδφηεζε 

πξνο εηαηξεία ή ρξεκαηνδφηεζε ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ. 

 

 Δγθαζηζηά ζηαζεξνχο δείθηεο θηλδχλνπ νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε 

θαηεγνξία θαη ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο έηζη ψζηε 

λα επαπμάλεηαη ε επαηζζεζία θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηελ Βαζηιεία Η.  

 

Δπίζεο παξέρεη νδεγίεο πξνο ηηο Δζληθέο Δπνπηηθέο Αξρέο (Κεληξηθέο Σξάπεδεο, 

Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ) ζρεηηθά κε ην πψο ζα πξνζδηνξίδεηαη εάλ κία 

ζπγθεθξηκέλε πεγή εμσηεξηθήο δηαβάζκηζεο είλαη θαηάιιειε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ θάπνην Πηζησηηθφ Ίδξπκα. Παξφια απηά, ε ρξήζε εμσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε αλαιεθζέλησλ εηαηξηθψλ θηλδχλσλ ζεσξείηαη πξναηξεηηθφ 

ζηνηρείν ζην πιαίζην εξγαζίαο. Έλα άιιν επίζεο βαζηθφ ζεκείν είλαη θαη ε 

κεηαβνιή ηνπ εχξνπο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμαζθαιίζεσλ, εγγπεηηθψλ θαη 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ γηα ηελ αληηζηάζκηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ κπνξνχλ λα 

δέρνληαη ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

θαη λα ζεσξήζνπλ απηέο σο εξγαιεία κεηξίαζεο αλάιεςεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Ζ επηινγή είηε ηεο κηαο είηε ηεο άιιεο κεζφδνπ ππνρξεψλεη ηελ Σξάπεδα λα ηελ 
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εθαξκφζεη ζην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο θαη φρη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θάζε 

πειάηε ηεο ή θάζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ρσξηζηά. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη πειάηεο 

ζα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλ ε Σξάπεδα ζηελ νπνία απεπζχλνληαη εθαξκφδεη 

ηε κία ή ηελ άιιε κέζνδν. Απηφ ζεσξείηαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζα 

ζπλεθηηκήζνπλ νη πειάηεο πξηλ ηελ επηινγή ηεο Σξάπεδαο θαη ην νπνίν 

αλακθηζβήηεηα ζα ζπληξέμεη ζεηηθά ζηελ ζπλελλφεζε θαη κειινληηθή ζπλεξγαζία.  

 

Πάλησο, ζε θάζε πεξίπησζε, νη επηρεηξήζεηο ζα αμηνινγνχληαη θαη ζα 

βαζκνινγνχληαη ζρεηηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ βαζκνιφγεζε ζα 

γίλεηαη ζηελ κελ πεξίπησζε ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζόδνπ απφ εμσηεξηθέο 

αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ελψ ζηελ κέζνδν ησλ 

εζσηεξηθώλ δηαβαζκίζεσλ απφ ηελ ίδηα ηελ Σξάπεδα κε θξηηήξηα θαη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζα ειέγρνληαη θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο. Σα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζα είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην απνηέιεζκα 

ηεο αμηνιφγεζεο ζα επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ην θφζηνο ρξήκαηνο ηεο Σξάπεδαο γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ ηελ πνζφηεηα 

θεθαιαίνπ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ε Σξάπεδα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ 

ζχκθσλα κε ηνπο λένπο θαλφλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.  

 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο ζήκεξα θαλφλεο, ε πνζφηεηα επνπηηθνχ 

θεθαιαίνπ αληηζηνηρεί ζην 8% ηνπ ζηαζκηζκέλνπ χςνπο ηνπ δαλείνπ, δειαδή, 

δάλεην € 100 (ζηάζκηζεο 100%), αληηζηνηρεί ζε θεθάιαην € 8, ελψ κε ηνπο λένπο 

θαλόλεο – φπσο θαη κε ηελ Βαζηιεία Η -  φζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κηάο επηρείξεζεο ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη ε απαηηνχκελε 

πνζφηεηα θεθαιαίνπ απφ πιεπξάο Σξάπεδαο.  

 

 

Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε όθεινο γηα ηηο θαιέο επηρεηξήζεηο θαη ζε πςειόηεξν θόζηνο 

ζπλαιιαγώλ γηα επηρεηξήζεηο φπνπ ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο θηλδχλνπ είλαη 

πςειφο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα ππνρξεσηηθά επνπηηθά θεθάιαηα ζα είλαη πεξηζζφηεξα.  

 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εθαξκνγή ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπ ζέηεη 

λένπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο πνπ ζα θπκαίλνληαη απφ 20% κέρξη 150% αλάινγα κε 

ηνλ ζπληειεζηή αμηνιφγεζεο δειαδή γηα θάζε δάλεην € 100 ε Σξάπεδα ππνρξενχηαη 

λα έρεη θεθάιαην € 1,6 κέρξη € 12. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο βαζκνιφγεζεο ζα 

εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηνπ 8%.  

 

Δλψ θαη ζηηο δχν κεζφδνπο ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ησλ θηλδχλσλ γηα ηηο θαιέο 

εηαηξείεο είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο, ζηελ κέζνδν ηεο εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο ν 

ζπληειεζηήο γηα ηηο ιηγψηεξν θαιέο εηαηξείεο κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ην 625% 

αληί ηνπ κεγίζηνπ 150% ζηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα 

εηαηξείεο ζρεηηθά ρακειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη γηα δάλεην € 100 ε 

Σξάπεδα λα ηεξεί θεθάιαηα € 50. Απηφ αλακθηζβήηεηα ζα νδεγήζεη εο Σξάπεδεο, νη 

νπνίεο πξνηίζεληαη λα εθαξκφζνπλ ηε κέζνδν εζσηεξηθώλ δηαβαζκίζεσλ, λα 

απνκαθξπλζνχλ βαζκηαία απφ ηηο ακθηβφινπ πνηφηεηνο  εηαηξείεο ιφγσ ησλ πςειψλ 

επνπηηθψλ θεθαιαίσλ.  
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εκεηψλεηαη φηη ζηε πξνζέγγηζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δχν άιιεο κεζνδνινγίεο. Ζ κία αθνξά ηελ κέζνδν 

πξνζέγγηζεο ηνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο (Foundation Approach) θαη ε άιιε ηελ 

εμειηγκέλε κέζνδν (Advanced internal rating based approach).  

 

Ζ πξψηε είλαη έλα κίγκα ζηνηρείσλ θηλδχλνπ πνπ νξηζκέλα πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

ειεγθηέο θαη άιια απφ ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα, ε δε δεχηεξε κέζνδνο ζηεξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ζηνηρεία θηλδχλνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα.  

 

ηελ πξνζέγγηζε απηή ν ππνινγηζκφο θηλδχλνπ ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ γηα 

αλάιεςε θηλδχλνπ ζε Κξαηηθέο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο, Σξάπεδεο ή εηαηξίεο, 

γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Βαζίδεηαη ζε ηέζζεξα πνηνηηθά ζηνηρεία : 

 

(1) ζηελ πηζαλόηεηα κε εθπιήξσζεο (probability of defauIt – ΡD) κε βάζε ηελ 

νπνία ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα κε εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσο πειάηε ζε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα,  

 

(2) ε δεκία από κε εθπιήξσζε (loss given default - LGD) ε νπνία πξνζκεηξεί ην 

πνζνζηφ ελδερφκελεο δεκίαο ζε πεξίπησζε κε νκαιήο εμέιημεο αλαιεθζέλησλ 

θηλδχλσλ,  

 

(3) άλνηγκα (δεκία) από κε εθπιήξσζε (exposure at default - EAD). Δλδερφκελν 

πνζφ αλάθηεζεο απφ κε νκαιή εμέιημε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ θαη  

 

(4) εκεξνκελία ιήμεο (maturity - Μ) Πξνζκεηξεί ηελ ελαπνκέλνπζα ρξνληθή 

σξίκαλζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ.  
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Γίδνληαο ινηπφλ θάπνηεο αμίεο ζηηο πεξηπηψζεηο 1, 2, 3 θαη 4 ππνινγίδνληαη νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα θάζε άλνηγκα. 

 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεη ηηο πην πάλσ δηαθνξέο : 

ηνηρεία Δηζαγσγήο Πξνζέγγηζε Πηζησηηθνύ 

Ηδξύκαηνο 

Δμειηγκέλε Μέζνδνο 

Πηζαλφηεηα κε 

εθπιήξσζεο, Probability 

of Default 

Πξνέξρεηαη απφ ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ Π.Η. 

Πξνέξρεηαη απφ ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ Π.Η. 

Εεκία απφ κε 

εθπιήξσζε, Loss given 

Default 

Δπνπηηθέο αμίεο 

πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή 

Πξνέξρεηαη απφ ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ Π.Η. 

Άλνηγκα απφ κε 

εθπιήξσζε, Exposure at 

Default 

Δπνπηηθέο αμίεο 

πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή. 

Πξνέξρεηαη απφ ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ Π.Η. 

Ζκεξνκελία ιήμεο, 

Maturity 

Δπνπηηθέο αμίεο 

πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή ή ζηελ Κξαηηθή 

δηαθξηηηθή επρέξεηα φπνπ 

ηα Π.Η. δχλαληαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηθέο 

ηνπο εθηηκήζεηο κε 

δπλαηφηεηα εμαίξεζεο 

θάπνησλ αλνηγκάησλ. 

Πξνέξρεηαη απφ ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ Π.Η. κε 

δπλαηφηεηα εμαίξεζεο 

θάπνησλ αλνηγκάησλ. 

 

Ο δεύηεξνο ηύινο (Ππιώλαο) ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, αθνξά ηελ επνπηηθή δηαδηθαζία ε 

νπνία επηθεληξψλεη ηηο αλάγθεο ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ, ζηελ εθηίκεζε ηεο ζέζε 

ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν θαη 

φρη κφλν σο πξνο ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

ππνρξέσζε ησλ ειεγθηψλ λα επηζεσξνχλ θαη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

ζρεηηθά κε απηέο ηηο εθηηκήζεηο. 

 

ζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ππάξρνπλ ηξεηο κεζνδνινγίεο: (α) ε κέζνδνο ηνπ βαζηθνύ 

δείθηε (basic Indicator approach), (β) ε ηππoπoηεκέλε κέζoδoο (standardized 
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approach) θαη (γ) ε εμειηγκέλε κέζνδνο (adλanced measurement approach). 

 

Με ηελ πξψηε θαη δεχηεξε κεζνδνινγία ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο επηηπγράλεηαη κέζσ θαζνξηζκέλσλ πνζνζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πξνζδηνξηζκέλεο αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο (π.ρ. κηθηά έζνδα), ελψ ε ηξίηε 

κεζνδνινγία παξέρεη επειημία ζην Πηζησηηθφ Ίδξπκα λα αλαπηχμεη δηθέο ηνπ 

πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ππφθεηληαη ζηελ ειεγθηηθή Δπνπηεία. 

 

Ο ηξίηνο ηύινο (Ππιώλαο) αθνξά ζηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο. Δπηβάιιεη ζηα 

Πηζησηηθά Ηδξχκαηα λα παξέρνπλ πιήξε θαη εθηεηακέλε δεκφζηα πιεξνθφξεζε έηζη 

ψζηε ν νηνζδήπνηε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζε βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξίγξακκα θηλδχλνπ ελφο Πηζησηηθνχ 

Ηδξχκαηνο θαη ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ ζέζεο, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ κέρξη 

ζήκεξα δελ ήηαλ δηαζέζηκεο 

 

5  .  3  Δθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

 

ιεο νη πξνηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έγγξαθν δηαβνχιεπζεο CP3 θαη 

ηθαλνπνηνχλ πιήξσο έλα επξχ θάζκα Σξαπεδψλ ζε πνιιέο ρψξεο.  

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είραλ νξίζεη σο εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ γηα 

ηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα G10 (Βέιγην, Μεγάιε Bξεηαλία, Γεξκαλία, 

Ηηαιία, Οιιαλδία, νπεδία, Καλαδάο, Ηαπσλία, Eιβεηία, Γαιιία θαη ΖΠΑ) ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2006. ε απηέο ηηο ρψξεο ε εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο έγηλε ζε Σξάπεδεο 

κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα θαη ζε θάπνηεο άιιεο Σξάπεδεο νη νπνίεο ζα νξηζζνχλ απφ 

ηηο Κξαηηθέο Eπoπηηθέο Αξρέο. κσο ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο θαηεγνξίαο G10, ζα 

ππάξμεη πιήξεο εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο ζε φιν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Δάλ νη 

Δπνπηηθέο Αξρέο δηαπηζηψζνπλ φηη θάπνηεο Σξάπεδεο δελ έρνπλ ζέζεη ζε εθαξκνγή 

ηελ πκθσλία ζα ππφθεηληαη ζηηο θπξψζεηο ησλ δηαηάμεσλ πεξί θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο. 

 

ε ρψξεο εθηφο θαηεγνξίαο G10 ζηηο νπνίεο, ελδερνκέλσο, λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί 

ή άιιεο πξνηεξαηφηεηεο, ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ίζσο κεηαηεζεί πέξα ηνπ 

έηνπο 2007. Πάλησο θαη ζηηο ρψξεο απηέο νη Δπνπηηθέο Αξρέο νθείινπλ λα 

εθαξκφζνπλ ζηνηρεία θιεηδηά ζηε δηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιόγεζεο θαη ζηελ 

πεηζαξρία ηεο αγνξάο, αλεμάξηεηα εάλ ε εθαξκνγή ηεο ειάρηζηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηελ πκθσλία ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, γίλεη κεηά ην ηέινο ηνπ 

έηνπο 2006. 

 

5  . 4    Γεληθέο παξαηεξήζεηο  

 

Ζ Νέα πκθσλία, ε Βαζηιεία ΗΗ, ζεζπίζηεθε πνιχ πξφζθαηα γηα λα ηεο επηξξηθζεί ε 

επζχλε ηεο θξίζεο πνπ δηαλχεη, απφ ηα κέζα ηνπ 2007, ε Ακεξηθαληθή νηθνλνκία κε 

ελδερφκελε πξννπηηθή θινληζκνχ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

 

Μηα θξίζε πνπ νθείιεηαη, αλακθίβνια θαη πάιη, γηα λα κελ πνχκε κε κνλφηνλε 

ζπρλφηεηα, ζηνλ ππεξδαλεηζκφ κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηα  ζηεγαζηηθά δάλεηα πξνο 

λνηθνθπξηά ησλ Ζ.Π.Α. πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηα εμνθιήζνπλ. Μηα θξίζε πνπ 

νθείιεηαη επίζεο ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη ηξάπεδεο, θαη γεληθφηεξα ην 
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ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, λα θαηλνηνκνχλ κε λέα «πξντφληα», φπσο ηα 

απνθαινχλ, γηα λα δηαθεχγνπλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινπλ ηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ θαη επνπηείαο. 

 

Δπεηδή, ινηπφλ, ηα επηηφθηα έκεηλαλ ζε ρακειά επίπεδα γηα αξθεηά ρξφληα θαη νη 

ηηκέο ησλ αθηλήησλ απμάλνληαλ αζηακάηεηα, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα έγηλαλ κε ηελ 

ζεηξά ηνπο ηδηαίηεξα ειθπζηηθά. Δκπεδψζεθε ε πεπνίζεζε φηη ε αμία ηεο γήο θαη ησλ 

θαηνηθηψλ ζα έρεη κφλν αλνδηθή θαηεχζπλζε. Ζ δήηεζή ησλ δαλείσλ πνιχ δσεξή, ε 

νηθνλνκηθή επρέξεηα ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ πνιηηψλ (φρη φισλ, φκσο) ηθαλνπνηεηηθή 

(ρακειφ πνζνζηφ αλεξγίαο) θαη νη πξννπηηθέο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ πνιχ 

κεγάιεο. Σν πξφβιεκα, σζηφζν, ήηαλ φηη κε ηελ αλαγξαθή ησλ πξφζζεησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (θαηά δηζεθαηνκκχξηα δνιιάξηα) ζηνπο Ηζνινγηζκνχο ηνπο, νη 

ηξάπεδεο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα θάλνπλ ζεκαληηθέο απμήζεηο θεθαιαίνπ γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο Η, παξά ηελ ζρεηηθά ρακειή ζηάζκηζε 

ηνπ 50%. 

 

Ζ θαηλνηνκία ήηαλ ε ιεγφκελε «ηηηινπνίεζε» (“securitization”) ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ, δειαδή, κηα πεξίπινθε κνξθή θαηεγνξηνπνίεζεο, νκαδνπνίεζεο θαη 

κεηαπνίεζεο ησλ δαλείσλ ζε νκφινγα, (Residential Mortgage Backed Securities, 

RMBS), κεηαπψιεζεο ησλ νκνιφγσλ απηψλ ζε άιινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο 

πνπ θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο ηα κεηαπνηνχζαλ ζε παξάγσγα, θαηεγνξηνπνηεκέλα, 

δνκεκέλα, νκφινγα (Collateralised Debt Obligations, CDO) θαη ηα κεηαπσινχζαλ 

θαη ζηελ Ακεξηθή αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ ζε ηξάπεδεο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, 

ΟΣΑ θηι. Τπήξρε δήηεζε γηαηί ηα νκφινγα είραλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε 

θαη, θπξίσο, ήηαλ εκπνξεχζηκα, δειαδή, κπνξνχζε ν αγνξαζηήο ηνπο εχθνια λα ηα 

πνπιήζεη αλ ρξεηαδφηαλ ξεπζηφηεηα.  

 

Οη ηξάπεδεο θέξδηδαλ πξνκήζεηα απφ ηελ αξρηθή πξάμε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ 

αιιά απαιιάζζνληαλ απφ ηελ αλαγξαθή ησλ δαλείσλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο. Έθαλαλ, 

βέβαηα, ηελ εθηακίεπζε ζηνλ πσιεηή ηνπ αθηλήηνπ, ζπλνκνινγνχζαλ ηελ ζχκβαζε 

δαλείνπ κε ηνλ αγνξαζηή, ακέζσο κεηά νκαδνπνηνχζαλ ηα δάλεηα θαη ηα 

θαηεγνξηνπνηνχζαλ αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, ηα κεηαπνηνχζαλ 

ζε νκφινγα θαη ηα κεηαπνπινχζαλ αθαηξψληαο ηα απφ ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία. Σα 

ζηεγαζηηθά απηά δάλεηα δελ είραλ πηά θακκηά ελφριεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Βαζηιείαο Η. 

 

Οη πηζηνχρνη πιήξσλαλ ηηο δφζεηο ηνπο ζηελ ηξάπεδα ε νπνία, αθνχ θξαηνχζε κηα 

κηθξή πξνκήζεηα έζηειλε ηα ρξήκαηα ζηνπο αγνξαζηέο ησλ νκνιφγσλ (πηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο) πνπ θαηέβαιαλ ηφθνπο ζηνπο νκνινγηνχρνπο. 

 

Οη ηξάπεδεο δάλεηδαλ, φκσο, κε ζρεηηθά πςειά επηηφθηα ζηνπο πηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο ψζηε νη ηειεπηαίνη λα κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ πεξηζζφηεξα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα, αθφκα θαη ηεο πην ρακειήο πνηφηεηαο, γηα λα ηα κεηαπνηήζνπλ ζε νκφινγα. 

Οη νξγαληζκνί απηνί – ιφγσ λνκηθήο κνξθήο -  δελ ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο ηεο 

Βαζηιείαο Η θαη, θαηά θαλφλα, έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηνπο ιεγφκελνπο «θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο». Ζ ρακειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε επέηξεπε ηθαλνπνηεηηθέο 

απνδφζεηο ζηα εκπνξεχζηκα νκφινγα πνπ κεηαπνπινχζαλ.  Αιιά θαη θάηη αθφκα πην 

ζεκαληηθφ. Οη κεγάινη νξγαληζκνί δηαβάζκηζεο πηζησηηθψλ θηλδχλσλ (Moody’s , 

Standard & Poor, Fitch) πνπ αλαιχνπλ ηνπο Ηζνινγηζκνχο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, παξαδφμσο, έδηλαλ πνιχ θαιή βαζκνινγία ζηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο 
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ηθαλφηεηα. Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ νδήγεζε ζηνλ ππεξδαλεηζκφ 

ηνπο, ζε ζηξαηνζθαηξηθά χςε, απφ ηηο ηξάπεδεο. 

 

 

 

ια πήγαηλαλ θαιά φζν ηα επηηφθηα ήηαλ ρακειά θαη νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ 

αλέβαηλαλ αζηακάηεηα, φζν ήηαλ εκπεδσκέλε, αθιφλεηε, ε πίζηε φηη νη ηηκέο ησλ 

αθηλήησλ ζα αλεβαίλνπλ αηψληα. Σν παζίγλσζην θαη πακπάιαην θαηλφκελν ηεο 

«θνχζθαο». ηαλ, φκσο, άξρηζαλ θαη ηα επηηφθηα λα αλεβαίλνπλ, πνιινί απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο ζπηηηψλ, απνθηεκέλσλ κε ζηεγαζηηθφ δάλεην πνπ ην 2005 επηβαξπλφηαλ κε 

επηηφθην 6,2%, δηαπίζησζαλ φηη ζηα κέζα ηνπ 2007 ην επηηφθην είρε πάεη ζην 11,25%  

θαη νη κεληαίεο δφζεηο ηνπ ηξηαθνληαεηνχο δαλείνπ απφ 414 δνιιάξηα ζε 791. 

 

Ήηαλ άλζξσπνη κε κέηξηα εηζνδήκαηα πνπ παξαζχξζεθαλ απφ ηελ πεπνίζεζε φηη δελ 

κπνξείο πνηέ λα ράζεηο αγνξάδνληαο αθίλεην. Πίζηεςαλ φηη ην ζηεγαζηηθφ δάλεην, 

αθφκα θαη ζε χςνο δπζαλάινγν κε ην εηζφδεκά ηνπο, δελ ζα ηνπο δπζθφιεπε πνηέ. 

Γηαηί άιισζηε ; Αλ δπζθνιεχνληαλ ζηηο πιεξσκέο, ζα πνπινχζαλ ην αθίλεην – κε 

θέξδνο θπζηθά,  αθνχ νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ φιν ζα απμάλνληαλ – θαη ζα αγφξαδαλ 

κηθξφηεξν, ζηα κέηξα ηνπο, ζπίηη. Άιισζηε ηνπο είραλ πείζεη λα ππνγξάςνπλ ηα  

ζηεγαζηηθά δάλεηα κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «2 + 28», δειαδή, πνιχ ρακειφ επηηφθην 

ηελ πξψηε δηεηία ελψ γηα ηα ππφινηπα έηε, ην πιήξεο βάξνο.  

 

Πέξαζαλ ηα δχν ρξφληα, απμήζεθαλ γεληθά ηα επηηφθηα θαη έπεζε θαη ην βάξνο.   

 

Πάλσ απφ 4 εθαηνκκχξηα ππεξδαλεηζκέλνη ηδηνθηήηεο – πνπ αλ είραλ ηζρχζεη νη 

νξζέο ηξαπεδηθέο αξρέο, αλ νη ηξάπεδεο έθαλαλ ζσζηά ηελ δνπιεηά ηνπο, δελ ζα είραλ 

δαλεηζζεί ηφζν κεγάια πνζά -  βξέζεθαλ ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν θαη καδί ηνπο 

ζρεδφλ ρξενθφπεζαλ κεγάιεο ηξάπεδεο πνπ, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο θξίζεηο, ηηο 

έζσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα, γηαηί ε θαηαζηξνθή ζα ήηαλ αλεπαλφξζσηε θαη 

παγθφζκηα. Υξενθφπεζαλ θαη πνιινί απφ ηνπο κπζηεξηψδεηο πηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο (hedge funds, private equity) πξνθαιψληαο ηεξάζηηα αλνίγκαηα (δεκίεο) 

ζηνπο Ηζνινγηζκνχο ησλ κεγαιπηέξσλ ηξαπεδψλ ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο είραλ δαλείζεη. 

 

Ζ ζπλνιηθή δεκία ησλ ηξαπεδψλ αλακέλεηαη λα θπκαλζεί απφ εμαθφζηα πελήληα 

δηζεθαηνκκχξηα ζε έλα ηξηζεθαηνκκχξην ηξηαθφζηα δηζεθαηνκκχξηα δνιιάξηα. 

Καλείο δελ γλσξίδεη ην χςνο ηεο ηειηθήο δεκίαο αιιά γηα λα απνθχγνπλ ηα ρεηξφηεξα 

νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο ησλ κεγάισλ ρσξψλ – θαζψο θαη νη Κπβεξλήζεηο, κε ρξήκαηα 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ ηνπο - έζπεπζαλ κε ζαπκαζηή νκνςπρία λα ζψζνπλ ην δηεζλέο 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

 

Ζ ζιηβεξή απηή ηζηνξία έρεη επαλαιεθζεί, κε παξαιιαγέο, ηφζεο πνιιέο θνξέο ζην 

παξειζφλ ζε βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζζεί ε θχξηα θηλεηήξηα ηεο δχλακε 

αιιά θαη λα δηαηππσζνχλ νη θάζεηο ηεο εμέιημήο ηεο.  
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6  .   ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

 

Ζ θχξηα θηλεηήξηα δχλακε πνπ νδεγεί ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη ε επθνιία κε 

ηελ νπνία νη ηξαπεδίηεο, θαη γεληθφηεξα νη αζρνινχκελνη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή,  

δηαθηλδπλεχνπλ μέλα ρξήκαηα. Ζ ινγηθή ηνπο είλαη : εάλ ππάξρεη επθαηξία θέξδνπο 

θαη ε ηχρε καο επλνήζεη, νη πξνζσπηθέο καο απνιαπέο (κηζζνί, επηκίζζηα, κπφλνπο) 

ζα είλαη αλάινγεο κε ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα θιείζνπκε. ζν πεξηζζφηεξα 

δάλεηα, νκφινγα, παξάγσγα, ηφζν ην θαιχηεξν. Δάλ δελ καο επλνήζεη ε ηχρε, κάιινλ 

ζα απνιπζνχκε, ελδερνκέλσο λα ράζνπκε θαη ηελ θήκε καο αιιά ε ζπλνιηθή καο 

δεκία ζα είλαη πνιχ ειαθξφηεξε απφ ηελ δεκία πνπ ζα ππνζηνχλ νη πειάηεο καο. 

Απηή ε αζπκκεηξία κεηαμχ θεξδψλ (πνπ ηδηνπνηνχληαη) θαη δεκηψλ (πνπ 

θνηλσληθνπνηνχληαη) ζπξψρλεη πξνο ηελ αηζηφδνμε παξαηνικία θαη πέξα απφ θάζε 

απηνζπγθξάηεζε. 

 

Μηά δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο αηηίαο ησλ θξίζεσλ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ : 

ζπλδπαζκφο απληστίας ησλ ηξαπεδψλ θαη νιηγσξίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ.  

 

Άιιε θηλεηήξηα δχλακε – κηθξφηεξεο, φκσο, έληαζεο θαη επζχλεο -  είλαη ν 

ζπλδπαζκφο άγλνηαο, απληστίας θαη εππηζηίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ απιψλ πνιηηψλ.  

 

ηαλ νη ζπλζήθεο επηηξέςνπλ ηελ ζχγθιηζε ησλ δχν απληστιών , ε πνξεία πξνο ηελ 

ηειηθή θξίζε είλαη πξνθαζνξηζκέλε. κσο, νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί, νη Κεληξηθέο 

Σξάπεδεο, νη Κπβεξλήζεηο, κπνξνχλ λα ραιηλαγσγήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

απιψλ πνιηηψλ πεξηνξίδνληαο ηνλ ρψξν άζθεζεο ηεο απιεζηίαο ησλ ηξαπεδηηψλ. 

 

 Πξέπεη, ινηπφλ, ε ηξαπεδηθή ιεηηνπξγία αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, λα ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο θαη απζηεξνχο ειέγρνπο, εζληθνχο 

θαη δηεζλείο, φπσο, ειπίδεηαη ζα γίλεη κε ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ.  

 

Γελ ππάξρεη ρψξνο γηα δήζελ «θηιειεχζεξεο» πνιηηηθέο ζηελ ηξαπεδηθή θαη ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή. Ο θηιειεπζεξηζκφο είλαη ρξήζηκνο ζην πεδίν ηεο «πξαγκαηηθήο» 

νηθνλνκίαο, εθείλεο πνπ παξάγεη αγαζά θαη ππεξεζίεο επεηδή ελζαξξχλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία, ηα ηζρπξφηεξα ειαηήξηα αχμεζεο ηνπ πινχηνπ. Οη 

πιεξνθνξεκέλνη θαη επαίζζεηνη νπαδνί ηνπ νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε «ρξεκαηηθή» νηθνλνκία πξέπεη λα ειέγρεηαη απζηεξά γηα λα κελ 

απνθηήζεη απηνηέιεηα θαη πιήξε αλεμαξηεζία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

«πξαγκαηηθήο» νηθνλνκίαο. Ζ ρξεκαηηθή νηθνλνκία πξέπεη λα ππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο 

ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη φρη ην αληίζηξνθν φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο 

ρξνληθέο  πεξηφδνπο πνπ θαηαιήγνπλ ζε θξίζεηο.   

 

Πξφζθαην παξάδεηγκα καο έδσζε ε ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε ηνπ 1999 φηαλ απινί 

άλζξσπνη, πνπ δελ γλψξηδαλ ηη ζα πεί ρξέσζε θαη ηη ζα πεί πίζησζε, παξαζχξζεθαλ 

απφ ηνλ κεζπζηηθφ, πιαζκαηηθφ, αλνδηθφ ζηξνβηιηζκφ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη 

πνχιεζαλ νηθνγελεηαθά αθίλεηα γηα λα αγνξάζνπλ κεηνρέο. Με ηελ γλσζηή 

θαηάιεμε. Σν ίδην θαη ζήκεξα, κε ηα 4 εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ 

ξίρλνληαη ζηνπο δξφκνπο. 
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Καη απηά, ζε γεληθέο γξακκέο, σο πξνο ηελ θχξηα θαη ηελ δεχηεξε θηλεηήξηα δχλακε 

ησλ ζπλερψο επαλαιακβαλφκελσλ θξίζεσλ. Οη θάζεηο ηεο εμέιημήο ησλ, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, είλαη αξθεηά επδηάθξηηεο. 

 

1 .  νκαιέο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 2 .  θεθαιαηνχρνη θαη ηξάπεδεο εξεπλνχλ επθαηξίεο κεγαιχηεξσλ απνδφζεσλ 

 3  . εκθάληζε ηδηαίηεξα δεκνθηινχο αγαζνχ ή ππεξεζίαο ζηελ αγνξά 

 4  . αλάδπζε αηφκσλ πνπ θέξδηζαλ εληππσζηαθά πνζά απφ ηελ θάζε 3 

 5  . επξχο ελζνπζηαζκφο γηα ηελ θάζε 3 θαη πίζηε φηη ζπλερψο ζα αλαηηκάηαη 

 6  . καδηθή δαλεηνδφηεζε γηα απφθηεζε (θαη θεξδνζθνπηθή κεηαπψιεζε), θνχζθα 

7  .  άξηζηε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ζρεδφλ φισλ ησλ πηζηνχρσλ 

8  .  εκθάληζε νηθνλνκηθήο δηαηαξαρήο (π.ρ. αχμεζε επηηνθίσλ) 

9  .  απνθάιπςε ππεξεθηεζεηκέλεο ηξάπεδαο, θαζεζπραζηηθέο δηαβεβαηψζεηο 

10.  θιίκα αλεζπρίαο, ζπλσκνηηθή ζησπή 

11.  απνθάιπςε θξπθψλ καδηθψλ πσιήζεσλ απφ ζπγθεθξηκέλα άηνκα 

12.  κείσζε πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο πνιιψλ πηζηνχρσλ 

13.  παληθφο, καδηθέο πσιήζεηο, θαηάξξεπζε ηηκψλ, μεθνχζθσκα 

14.  κεγάιεο δεκίεο επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

15.  θινληζκφο ηξαπεδψλ, ζπζηεκηθφο θίλδπλνο, παξέκβαζε Κεληξ. Σξάπεδαο 

16.  έθθιεζε γηα ζσηεξία πξνο ηηο Αξρέο (θνηλσληθνπνίεζε ησλ δεκηψλ) 

 

 

Μεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζπδεηνχληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα πεξηνξηζκφ 

ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ βάζνπο ησλ θξίζεσλ αμίδεη λα ζεκεησζνχλ νη παξαθάησ : 

 

Α  .  λα απνηξέπεηαη έγθαηξα, απφ ηηο εζληθέο ειεγθηηθέο αξρέο (θαη ηελ απζηεξή 

εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ), ν ζρεκαηηζκφο θνχζθαο. 

 

Β . λα εκπεδσζεί – κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο - ην φηη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή είλαη δξαζηεξηφηεηα ππεξεηηθή ηεο   πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. 

 

Γ  .    λα θαηαξγεζνχλ νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ή λα ηνπο επηβάιινληαη θπξψζεηο 

 

Γ  .   ηα επηκίζζηα θαη bonus ησλ ηξαπεδηηψλ λα ππνινγίδνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ θαη 

αιγεβξηθά (λα θαηαβάιινληαη φηαλ εκθαλίδνπλ θέξδε θαη λα αθαηξνχληαη απφ ηνπο 

ίδηνπο, φηαλ εκθαλίδνπλ δεκίεο) 

 

Δ  . λα ελδπλακσζεί ε Δπξσδψλε κε απνζηαζηνπνίεζε απφ ηηο ραιαξψηεξα 

ειεγρφκελεο αγγιφθσλεο ρψξεο  

 

Ε  . λα ππφθεηληαη ζε έιεγρν (εζληθφ θαη Βαζηιείαο ΗΗ) φιεο αλεμαηξέησο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα 

 

 

Ζ Νέα πκθσλία ηεο Βαζηιείαο έρεη κφιηο ζπκπιεξψζεη έηνο απφ ηελ ζέζπηζή ηεο 

ζηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο ρψξεο. Θα ζπλερίζεη λα απνηειεί πεδίν δσεξψλ 

δηαβνπιεχζεσλ ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο ηειηθήο θαηεχζπλζεο θαη 

κνξθήο πνπ ζα πάξεη επεηδή ζηηο ζπδεηήζεηο αξρίδνπλ θαη παίξλνπλ κέξνο θαη 

εθπξφζσπνη ηξαπεδψλ ησλ λέσλ, κεγάισλ, βηνκεραληθψλ ρσξψλ, Κίλα, Ηλδία, 

Βξαδηιία, Ρσζζία. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ εμέιημε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζα είλαη 



 40 

αηζζεηή φζν έληνλα αηζζεηή είλαη θαη ε αιιαγή πνπ ήδε πξνθάιεζαλ ζηελ 

πξαγκαηηθή παγθφζκηα νηθνλνκία.  

 

 

 

Βηβιηνγξαθία θαη πεγέο 

 

 

G. Forrest                  : Understanding Money, Oxford Educational Systems, Oxford 

1985 

 

D. W. Goedhuys       : Money and Banking,  McGraw – Hill Book Company, 1975 

 

Steven Hall                : The new accord uncovered, Leasing Life, London, September 

2004 

 

R. F. Harrod               : Money, Macmillan, London 1970 

 

Frédéric Lordon        : Quand la Finance prend le Monde en Otage, Le Monde, Avril 

2008 

 

N. Gregory Mankiw : Principles of Economics, , The Dryden Press, 1988 

 

Hyman P. Minsky     : Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, New 

Haven, 1986 

 

W. T. Newlyn            : Theory of Money, Clarendon Press, Oxford 1971 

 

Basle Committee on Banking Supervision : International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards, Basle, July 1988 

 

Basle Committee on Banking Supervision : International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards (A Revised Framework, Comprehensive 

Version), Basle, June 2006 

 

A. Π. Μαδαξάθεο    :   Δγρεηξίδην Πηζηνδνηήζεσλ, Greek Institute of Finance and 

Accounting, Αζήλα 2000 

 

 

Γ. Υαξαιακπάθεο     : Γεληθή Αλαθνξά ζηελ Νέα πκθσλία ηεο Βαζηιείαο, Έλσζε 

πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ Διιάδνο, Αχγνπζηνο 2003 


