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Η χρήση των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων από τα hedge funds, και των Over The Counter 
παραγώγων από τα πιστωτικά ιδρύματα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της επενδυτικής τους 
δραστηριότητας. Τα hedge funds ευρέθησαν τον τελευταίο καιρό στο επίκεντρο διενέξεων σχετικά με την 
συμμετοχή τους ή όχι στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, κυρίως λόγω των μεθόδων επένδυσης και 
των στρατηγικών τους, των προϊόντων που χρησιμοποιούν, καθώς και το αν χρήζουν ανάγκη ρύθμισης τα 
ίδια και τα προϊόντα τους. Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν όμως θωρακισθεί έναντι του πιστωτικού 
κινδύνου με την βοήθεια των credit defaults derivatives και πώς λειτουργούν αποτρεπτικά σε περιόδους 
πιστωτικών συμβάντων και κινδύνου; Πόσο έχουν συμβάλλει σε αυτό το γεγονός αυτά τα διμερώς 
διαπραγματεύσιμα προϊόντα; Υπάρχουν αντικρουόμενοι διάλογοι μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, I.S.D.A1, 
πιστωτικών ιδρυμάτων και hedge funds; Τι ανάγκη ρύθμισης υπάρχει, αν μπορεί να γίνει και σε ποιο επίπεδο 
για τα hedge funds; Τι γίνεται αυτήν την στιγμή στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ; Τα πιστωτικά παράγωγα 
μπορούν να τεθούν σε ρύθμιση και τι θα γίνει με τα πιστωτικά ιδρύματα; Ποια η αντιμετώπιση των ανωτέρω 
από την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία; Αυτά τα θέματα διαπραγματεύεται και σε αυτά τα ερωτήματα θα 
προσπαθήσει να απαντήσει η παρούσα εργασία. 

 
 
 
1. Εισαγωγή 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
χρηματοπιστωτικής αγοράς, η έλευση του Ευρώ και η τεχνολογία, έχουν μεταβάλλει ριζικά το 
γνώριμο τραπεζικό και χρηματιστηριακό σκηνικό. Η σημαντική αυτή τάση απεικονίζεται στις 
διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των 
μεγάλων χρηματοοικονομικών κέντρων και ιδιαίτερα των χρηματιστηρίων.  

Η ενιαία χρηματοοικονομική αγορά έχει ολοκληρωθεί κυρίως στις μεγάλες 
κεφαλαιαγορές αλλά παραμένουν ακόμα κατακερματισμένες σε εθνικά πλαίσια οι αγορές των 
λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. στεγαστική και καταναλωτική πίστη). Οι 
μεταβολές αυτές θέτουν στρατηγικά διλήμματα όχι μόνο για τα μεγάλα αλλά και για τα 
περιφερειακής εμβέλειας χρηματοπιστωτικά κέντρα όπως είναι τo Ελληνικό. Οι νομολογίες τόσο 
των εθνικών Δικαστηρίων όσο και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία των κεφαλαιαγορών. 

Οι στόχοι των οδηγιών (ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Financial Services Action Plan, FSAP) 
από την άποψη της προώθησης της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών 
και της μείωσης της πολυπλοκότητας και της σύγχυσης όσον αφορά τους κανόνες για τη 
χειραγώγηση της αγοράς και την ομογενοποίηση των αγορών στην χρήση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων (μέσω MiFID), είναι απόλυτα δικαιολογημένοι. Επιπρόσθετα 

                                                 
1 International Swaps and Derivatives Association, Inc. Ο οργανισμός ISDA ο οποίος εκπροσωπεί 
συμμετέχοντες στην αγορά των διμερώς διαπραγματεύσιμων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, είναι 
μεταξύ των μεγαλυτέρων παγκοσμίως ενώσεων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με την έννοια του 
αριθμού των μελών. Ιδρύθηκε το 1985 και σήμερα αριθμεί άνω των 820 μελών-ινστιτούτων σε 
περισσότερες από 57 χώρες σε όλον τον κόσμο. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα περισσότερα από τα 
παγκόσμια πιστωτικά ιδρύματα που διαπραγματεύονται διμερώς παράγωγα προϊόντα, καθώς και πολλές 
επιχειρήσεις, κυβερνητικοί φορείς και άλλοι τελικοί χρήστες που βασίζονται στα εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα, για να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που 
εμπεριέχονται στις βασικές τους οικονομικές δραστηριότητες. 
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περιορίστηκαν οι αμφιβολίες ερμηνείας των οδηγιών και ο συνεπαγόμενος κίνδυνος διαφορών 
κατά την εφαρμογή και την εκτέλεση των διατάξεών του στην ΕΕ.  

Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση έχει αναδείξει μια ομάδα από τρωτά σημεία στο 
παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Εχει επίσης επισημάνει τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις 
που υφίστανται μεταξύ των παραγόντων των χρηματοοικονομικών αγορών και έχει επίσης 
αποδείξει πόσο τάχιστα οι κίνδυνοι που εμφανίζονται σε έναν τομέα μπορούν να μεταδοθούν σε 
όλο το σύστημα. Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη όλες οι διαδράσεις όλων των παραγόντων 
που συσχετίζονται με την κρίση και διαμορφώνουν τα αποτελέσματα της. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει την δημιουργία αναθεώρησης του 
κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου για όλους τους παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 
αγορών σε όλη την Ευρώπη, ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο της G-202, ώστε να «διασφαλισθεί 
ότι όλοι οι συμμετέχοντες  και τα προϊόντα των χρηματοοικονομικών αγορών είναι πλέον 
ρυθμισμένα ή υπόκεινται σε επίβλεψη, όσο το δυνατόν καλύτερα για όλες τις περιστάσεις». 

Επίσης, η Επιτροπή Βασιλείας σύμφωνα με το «Βασιλεία ΙΙ πλαίσιο για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις» έθεσε τις βάσεις για ένα διεθνές σύστημα διαχείρισης του κινδύνου. Είναι μια 
σημαντική αναβάθμιση του «Βασιλεία Ι»,  που θα προσφέρει τα σωστά κίνητρα για τις εταιρίες 
ώστε να βελτιώσουν όχι απλά και μόνο τις διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου τους, αλλά 
επίσης την εταιρική τους διακυβέρνηση και τις υποδομές ελέγχου. 

Η σημαντικότητα και η ανάγκη για την διαχείριση κινδύνων έχει γίνει ακόμα πιο 
εμφανής λόγω της απελευθεροποίησης, της παγκοσμιοποίησης αλλά και της μεταβλητότητας των 
χρηματοοικονομικών αγορών. Επιπλέον, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός έχει οδηγήσει στην 
αύξηση των κινδύνων (και κυρίως του πιστωτικού για τα τραπεζικά ιδρύματα) και έτσι η 
διαχείριση αυτών καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία ώστε να υπάρξει σταθερότητα όχι μόνο σε 
εταιρίες αλλά και στις χρηματοοικονομικές αγορές.  

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την 
αντιστάθμιση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων του κινδύνου των επιτοκίων, του κινδύνου 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και του πιστωτικού κινδύνου. Η ανάγκη για διαχείριση και 
αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται όλο και πιο αντιληπτή από τους συμμετέχοντες 
στη αγοράς κεφαλαίου. Πλέον, η αγορά των πιστωτικών παραγώγων παρουσιάζει ραγδαία 
εξέλιξη. 

 
 

2. Hedge Funds και σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 
2.1   Εννοια των Hedge Funds, κατηγορίες, στρατηγικές και επενδυτικά προϊόντα. 
 Τα Hedge Funds είναι μια μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, που προέρχεται από πολλούς 
επενδυτές με σκοπό την ταυτόχρονη πολλαπλή επένδυση, ώστε να υπάρξει διασπορά κινδύνου 
και να επιτευχθεί θετική απόδοση και επιστροφή της στους επενδυτές [Fung&Hsieh, 1997]. Αν και 
δεν υφίσταται επίσημος ορισμός,  μπορούμε να τα θεωρήσουμε ως ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, 
με επενδυτές που έχουν τάση προς τον κίνδυνο, υψηλής οικονομικής ευμάρειας πρωτίστως και 
που αναζητούν υψηλές αποδόσεις από τις επενδύσεις τους.  

Επίσης θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε και ως «Εξελιγμένα Εναλλακτικά Επενδυτικά 
Σχήματα» (“Sophisticated Alternative Investment Vehicles”), όπου περιλαμβάνονται και άλλου 
τύπου επενδυτικά κεφάλαια που δεν είναι υπαγόμενα στους ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών 
Επενδύσεων Κινητών Αξιών - Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities, 
UCITS). 

Μπορούμε να δούμε διάφορες κατηγορίες τους ανάλογα με την επενδυτική τους 
φιλοσοφία: Event-driven hedge funds,  Global hedge funds, Global-Macro hedge funds, Market-
Neutral hedge funds, Sector hedge funds, Short-selling hedge funds, Long-only hedge funds 
[Κεφαλληναίος, 2008]. Επίσης ανάμεσα στα χαρακτηριστικά τους θα αναφέρουμε:   

                                                 
2 Group of twenty Finance Ministers and Governors. Συστάθηκε το 1999 ως η ομάδα που συγκεντρώνει τις 
σημαντικότερες βιομηχανικές και ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου, ώστε να επικεντρώνονται σε 
θέματα που αφορούν τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις. 
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• σε ένα hedge fund εμφανίζεται ένας διαχειριστής επενδύσεων ως entity, και μια 
ιεραρχική δομή feeder funds που τροφοδοτούν με assets τα master funds που 
είναι και οι τελικοί πελάτες για τους prime brokers και τα πιστωτικά ιδρύματα, 

• η κεφαλαιουχική τους δομή είναι “ανοικτού τύπου” (κυρίως) δηλαδή εκδίδουν 
μετοχικούς τίτλους για τους επενδυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα (και 
μπορούν οι μετοχές να επιστραφούν ξανά στο fund), 

• το χαλαρό νομοθετικό πλαίσιο και κατ’ επέκταση η έλλειψη διαφάνειας, 
• η επιλογή από ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών εργαλείων, 
• η μικρή συσχέτιση με την κατεύθυνση της αγοράς. 

Όσον αφορά τις στρατηγικές τους σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα, αναφέρουμε 
αρχικά το short selling, όπου έχει αρκετά επικριθεί δεδομένου ότι ο δανειζόμενος έχει ως στόχο 
το κέρδος από την μείωση της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου τίτλων του δανειστή. Διαδεδομένη 
στρατηγική επίσης είναι οι λεγόμενες στρατηγικές αντιστάθμισης (μέσω long και short θέσεων) 
αλλά και το στατιστικό arbitrage3.  

Πληθώρα στρατηγικών με ουδέτερο κίνδυνο, γίνεται στις αγορές του σταθερού 
εισοδήματος (Fixed Income Arbitrage) και έχουν ως αντικειμενικό στόχο τον εντοπισμό και 
κατόπιν την αξιοποίηση δυσαρμονίας των τιμών στα δομημένα προϊόντα (Term Structures), στα 
ανοίγματα ρευστότητας (liquidity spreads) και στα πιστωτικά ανοίγματα, που συναντούμε στις 
αγορές σταθερού εισοδήματος. Η επενδυτική στρατηγική του “arbitrage δομημένου κεφαλαίου” 
έχει στόχο την επίτευξη κέρδους χωρίς ρίσκο, επωφελούμενη την ανισορροπία στις 
συσχετιζόμενες τιμές του χρεωστικού τίτλου μιας εταιρείας και της μετοχής της. 

Η επόμενη επενδυτική στρατηγική είναι των μετατρέψιμων ομολόγων (convertible 
arbitrage strategy), όπου είναι η μετατροπή ενός τίτλου σε έναν άλλο με συγκεκριμένο κέρδος και 
με ιδιαίτερα χαμηλό ρίσκο. Ουσιαστικά περιλαμβάνει πολύπλοκες μετατροπές ανταλλάξιμων 
τίτλων με άλλους. Μια άλλη επίσης πολύπλοκη στρατηγική αυτοχρηματοδότησης όπου το 
κεφάλαιο που δημιουργείται από την θέση πώλησης χρηματοδοτεί την οφειλή που δημιουργείται 
από την θέση αγοράς (Long position), είναι η alpha transport [Fung&Hsieh, 2004].  

Υπάρχουν επίσης επενδυτικές στρατηγικές που ανακαλύπτουν την αποτελεσματικότητα 
της αγοράς των μετοχών και μπορούν και λαμβάνουν ταυτόχρονα θέσεις long και short, 
δημιουργώντας ένα σύνθετο χαρτοφυλάκιο με μετοχές και παράγωγα προϊόντα (στρατηγικές 
αντιστάθμισης). Οι αντίθετες των στρατηγικών αντιστάθμισης της αγοράς είναι οι στρατηγικές 
κατεύθυνσης της αγοράς4. 

 
2.2   Υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Σε διεθνείς όρους τα hedge funds, έχουν αναπτυχθεί περισσότερο από 50 φορές σε όρους 
διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού τους από το 1990,  μολονότι τα ίδια υπολογίζουν την 
ανάπτυξη τους σε 5-10% των υπό διαχείριση στοιχείων του ενεργητικού στην παγκόσμια αγορά. 
Τα τελευταία χρόνια, ο όγκος συναλλαγών των hedge funds έχει υπολογισθεί σε 50% του 
ημερήσιου όγκου συναλλαγών στις αγορές μετοχών.  

Επίσης τα hedge funds βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών και πωλητών 
των περισσοτέρων πιστωτικών παραγώγων και άλλων σύνθετων προϊόντων, που έχουν βρεθεί 
στο επίκεντρο της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης [Gregoriou, 2006]. Παρόλη όμως την 
μεγάλη συμμετοχή των hedge funds στο χρηματοοικονομικό σύστημα, έχουν εκφραστεί 
διαφορετικές απόψεις για την επάρκεια του νομοθετικού πλαισίου.  

Επειδή δεν διαφαίνεται να αποδίδει ικανοποιητικά η διαχείριση κινδύνου από τους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι Κεντρικές Τράπεζες πρέπει να παρακολουθούν την έκθεση 
των εμπορικών τραπεζών σε πιστωτές, οι οποίοι δανείζουν στα hedge funds. Πρέπει να υπάρξει 
συστηματική επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών, όπως προτείνει η 

                                                 
3 Το στατιστικό arbitrage σχετίζεται με την στατιστικά λανθασμένη τιμολόγηση ενός ή περισσότερων 
αξιών, βασισμένη στην προσδοκώμενη αξία αυτών. 
4 Dedicated long, dedicated short, dedicated long bias, dedicated short bias. 
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Επιτροπή της Βασιλείας (Basle Committee) στις βασικές αρχές για εποπτεία τραπεζών (Core 
Principles for Banking Supervision). 

Σε διάφορες χώρες (Μ. Βρετανία, ΗΠΑ) τα hedge funds υπόκεινται σε κανονισμούς που 
έχουν σχεδιασθεί με σκοπό να μπορούν να ανιχνεύουν πότε οι ιδιώτες που συμμετέχουν στην 
αγορά προσπαθούν να κυριαρχήσουν και να την καθοδηγήσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τους 
προσπορίσει ίδιον καθαρό όφελος. Βέβαια ο στόχος των ρυθμιστικών πολιτικών είναι η 
αποτροπή και συστημικών κινδύνων στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Στις περιπτώσεις αυτές 
υπάρχουν πολιτικές που περιλαμβάνουν υψηλές απαιτήσεις περιθωρίου ασφάλισης, απαιτήσεις 
για collaterals, και όρια έκθεσης σε κίνδυνο των ιδιωτών επενδυτών.  

Όσον αφορά τις ΗΠΑ τα hedge funds, δεν λειτουργούν ως εγγεγραμμένες (προς το 
παρόν) στην SEC επενδυτικές εταιρίες. Οι επενδυτικές εταιρίες υπόκεινται σε αυστηρούς 
κανονισμούς όσον αφορά τις “ανοικτές πωλήσεις”, και στην μόχλευση κεφαλαίων. Τα hedge 
funds δεν επιτρέπεται να προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις, δεν μπορούν να διαφημίζονται σε 
μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες και οι επενδυτές πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές5. Το πρόσφατο (2004) γεγονός που έχει διαδραματισθεί, είναι η υποχρεωτική 
εγγραφή στην SEC των επενδυτικών τους  συμβούλων. 

Όσον αφορά την Ε.Ε., δεν περιλαμβάνονται οι δείκτες των Hedge Funds στην κατηγορία 
των ΟΣΕΚΑ και η CESR (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών Κεφαλαιαγορών) συμφωνεί 
επίσης με αυτό  δηλ. μη γνωστοποιώντας τους δείκτες Hedge Funds στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Και ενώ η CESR έχει επίσης προτείνει το να επιτρέπονται παράγωγα σε οικονομικούς δείκτες 
βασιζόμενοι σε eligible assets, αλλά και δείκτες σε ακίνητη περιουσία, εντούτοις και δεδομένης 
της πολυπλοκότητας των hedge funds,  δεν εισηγείται οι δείκτες των hedge funds να θεωρούνται 
ως κατάλληλοι οικονομικοί δείκτες για τους ΟΣΕΚΑ.  

 
 

3. Χρήση των πιστωτικών παραγώγων προϊόντων στην OTC αγορά από τα 
πιστωτικά ιδρύματα.  

3.1  Ορισμοί 
Τα Credit Default Swaps (πιστωτικές συμφωνίες ανταλλαγής, CDS) αποτελούν το βασικό 

κομμάτι της αγοράς των πιστωτικών παραγώγων, η δε χρήση τους από τα πιστωτικά ιδρύματα 
είναι τεράστια. Μια τέτοια συμφωνία ανταλλαγής λειτουργεί ανάμεσα σε δύο αντισυμβαλλόμενα 
μέρη ως εξής : το ένα μέλος (αγοραστής προστασίας ή πωλητής κινδύνου) πραγματοποιεί 
περιοδικές πληρωμές σε αντάλλαγμα λήψης προκαθορισμένης πληρωμής από το άλλο μέλος 
(αγοραστής κινδύνου ή πωλητής προστασίας)  εάν συμβεί ένα πιστωτικό γεγονός. 

Τα προϊόντα αυτά αποτελούν το βασικό κομμάτι της αγοράς πιστωτικών παραγώγων. 
Από το 1992, ο ISDA σχεδίασε ένα τυποποιημένο συμβόλαιο που περιλαμβάνει και τις πιστωτικές 
συμφωνίες ανταλλαγής,  το οποίο επιτρέπει στα μέλη μιας συμφωνίας να καθορίσουν λεπτομερώς 
τους ακριβείς όρους του συμβολαίου (όπως για παράδειγμα τι ακριβώς θα θεωρείται «αθέτηση 
υποχρέωσης») ανάμεσα σε έναν αριθμό εναλλακτικών ορισμών. Έπειτα (1999), προχώρησε στην 
έκδοση ενός αναθεωρημένου συμβολαίου με σκοπό την περαιτέρω τυποποίηση των όρων και την 
σαφήνεια όσον αφορά τις επιλογές αλλά και σε ένα πιο εμπλουτισμένο το 2002. Παρόλα αυτά, 
δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο ενιαίο πρότυπο συμβόλαιο αλλά υπάρχει ένα για την Ευρωπαϊκή 
αγορά, ένα για την Αμερικανική και ένα για την Ασιατική.  

Αυτή η εξέλιξη στην τυποποίηση των όρων στην αγορά των πιστωτικών παραγώγων 
μπορεί να θεωρηθεί ως μια πολύ σημαντική ανάπτυξη καθώς μειώθηκε η αβεβαιότητα από 
νομικής πλευράς, η οποία αρχικά τουλάχιστον, αποτελούσε εμπόδιο στην ανάπτυξη της αγοράς. 
Αυτή η αβεβαιότητα υπήρξε γιατί τα πιστωτικά παράγωγα αντίθετα από τα άλλα παράγωγα 
προϊόντα, εξαρτώνται από κάποιο πιστωτικό γεγονός και όχι από κάποια τιμή ή την κίνηση των 
επιτοκίων,  πράγμα που απαιτούσε μια καλυμμένη από όλες τις πλευρές, νομική τεκμηρίωση. 

Mια πιστωτική συμφωνία ανταλλαγής λειτουργεί ως εξής: υπάρχει μια συμφωνία 
ανάμεσα σε δυο μέλη, όπου το ένα από τα δυο μέλη παίρνει θέση αγοραστή του πιστωτικού 
κινδύνου ενώ το άλλο θέση πωλητή του πιστωτικού κινδύνου μιας οντότητας αναφοράς.  

                                                 
5 “Επενδυτές εγγυημένης ποιότητας” με μεγάλο εισόδημα ή “πιστοποιημένοι αγοραστές” με επενδύσεις σε 
πιστοποιημένες αξίες. 
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Δηλαδή, έχουμε μια συναλλαγή όπου το ένα μέλος (πωλητής κινδύνου ή αγοραστής προστασίας) 
πραγματοποιεί περιοδικές πληρωμές σε αντάλλαγμα λήψης προκαθορισμένης πληρωμής από το 
άλλο μέλος (αγοραστής κινδύνου ή πωλητής προστασίας) εάν συμβεί ένα πιστωτικό γεγονός. Η 
συμφωνία αυτή βέβαια έχει διάρκεια έως την ημερομηνία λήξης (maturity date). 

Εάν τώρα συμβεί το πιστωτικό γεγονός, ο αγοραστής προστασίας έναντι πιστωτικού 
κινδύνου λαμβάνει πληρωμή από το άλλο μέλος της συμφωνίας (πληρωμή με μετρητά ή φυσική 
παράδοση). Να αναφέρουμε πως στις συμφωνίες αυτές η φυσική παράδοση δεν είναι πάντα 
δυνατόν να γίνει καθώς οι συμφωνίες χρησιμοποιούνται είτε για αντιστάθμιση και το 
περιουσιακό στοιχείο δεν είναι πάντα άμεσα μεταβιβάσιμο είτε για να δημιουργηθούν θέσεις 
πώλησης από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους κάποια παραδοτέα υποχρέωση. 
Παρόλα αυτά, ο τρόπος αυτός διακανονισμού είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος. Έαν τώρα 
υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία-υποχρεώσεις προς παράδοση σε διαφορετικές τιμές τότε ο 
αγοραστής προστασίας αγοράζει και παραδίδει στο πωλητή το φθηνότερο προς παράδοση 
περιουσιακό στοιχείο. Ακόμη, ένα πλεονέκτημα της φυσικής παράδοσης είναι το ότι 
αποφεύγονται τυχόν διαμάχες για την δίκαιη τιμή αγοράς παραδείγματος χάρη ενός ομολόγου  
(περιουσιακό στοιχείο αναφοράς),  έπειτα από το πιστωτικό γεγονός. 

Εάν δεν λάβει χώρα κάποιο πιστωτικό γεγονός ο αγοραστής προστασίας θα συνεχίσει να 
πραγματοποιεί πληρωμές έως την λήξη της συμφωνίας. Οι πληρωμές μπορεί να 
πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο, ανά εξάμηνο ή και να είναι ετήσιες. Επίσης,  συχνά 
συναντάται στην βιβλιογραφία ο αγοραστής προστασίας να ονομάζεται και πληρωτής (payer) 
και η πληρωμή που πραγματοποιεί "premium leg", ενώ ο πωλητής προστασίας παραλήπτης 
(receiver) και η πληρωμή που θα πραγματοποιήσει σε περίπτωση αθέτησης "protection leg". 
Επιπλέον, όταν οι δύο αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν να γίνει πληρωμή ενός προκαθορισμένου 
σταθερού ποσού6 (πληρωμή αθέτησης ή αποζημίωσης) σε περίπτωση που λάβει χώρα ένα 
πιστωτικό γεγονός, τότε πρόκειται για έναν δυαδικό διακανονισμό (Binary Settlement). 

Τα πιστωτικά παράγωγα αποτελούν συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ 
επαγγελματιών. Και ενώ ένας είναι ο κοινός σκοπός χρήσης των πιστωτικών παραγώγων, τα 
χαρακτηριστικά τους δεν συμπίπτουν απαραίτητα. Κύριο προϊόν της αγοράς των πιστωτικών 
παραγώγων αποτελούν τα CDS. Οι τράπεζες συνήθως τα χρησιμοποιούν για να «κλειδώσουν» το 
πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τις συναλλαγές με τους πελάτες. Παρόλα αυτά, το προϊόν 
αυτό μπορεί να έχει και άλλες χρήσεις, όπως την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων. Επίσης, 
υπάρχουν κάποιες παραλλαγές σε σχέση με την γενική μορφή ενός CDS οι οποίες και 
προσφέρουν μια καλύτερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Βέβαια, οι παραλλαγές αυτές 
και γενικότερα κάθε παραλλαγή μπορεί να υπερέχει σε κάποια χαρακτηριστικά αλλά θα 
συνεπάγεται είτε κάποιο μεγαλύτερο κόστος είτε μικρότερη κάλυψη όσον αφορά τον πιστωτικό 
κίνδυνο. 

Άλλα πιστωτικά παράγωγα είναι οι συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (total 
rate of return swap), τα οποία όπως φαίνεται και από την ονομασία τους διαφέρουν από τα 
υπόλοιπα στο ότι ανταλλάσσουν την απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου, μεταφέροντας κατά 
αυτόν τον τρόπο τον πιστωτικό κίνδυνο του περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, η διαφορά αυτή 
από τα υπόλοιπα είναι αυτή που το κάνει να έχει πολλές άλλες χρήσεις-οφέλη πέραν της 
αντιστάθμισης και να αποτελεί μια ελκυστική συμφωνία και για τα δύο μέλη. 

Γενικότερα, υπάρχει ένα πλήθος παράγωγων προϊόντων τα οποία χαρακτηρίζονται από 
το ότι μεταφέρουν τον πιστωτικό κίνδυνο όχι απαραίτητα μόνο ενός περιουσιακού στοιχείου 
αλλά και ενός χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων. Πέρα των συμφωνιών ανταλλαγής, 
υπάρχουν και τα πιστωτικά δικαιώματα όπου η δραστηριότητα γύρω από αυτά άρχισε να 
αναπτύσσεται ουσιαστικά πρόσφατα. Τα δικαιώματα βέβαια διαφέρουν από τις συμφωνίες και 
τα προθεσμιακά συμβόλαια στο ότι δεν είναι απαραίτητο να ασκηθούν. Η ανάπτυξη της αγοράς 
των δικαιωμάτων είναι τόσο σημαντική που πλέον υπάρχουν δικαιώματα πάνω σε πιστωτικές 
συμφωνίες ανταλλαγής. Όμως, υπάρχουν και συμφωνίες ανταλλαγής οι οποίες περιλαμβάνουν 
και ένα δικαίωμα. Παρατηρούμε λοιπόν, πως η ανάπτυξη της αγοράς πιστωτικών παραγώγων 
είναι εντυπωσιακή από την άποψη όχι μόνο της ποικιλίας αλλά κυρίως των προϊόντων τα οποία 

                                                 
6 Με τον όρο «σταθερό ποσό» εννοούμε πως το ποσό έχει προκαθοριστεί και η αξία ανάκτησης του 
περιουσιακού στοιχείου αναφοράς (αφού λάβει χώρα το πιστωτικό γεγονός) δεν επηρεάζει το ποσό της 
αποζημίωσης 
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αποτελούν έναν συνδυασμό των συνηθισμένων προϊόντων, τα οποία προσφέρουν μια καλύτερη 
και αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. 

Πέραν όμως, της αντιστάθμισης αποκλειστικά του πιστωτικού κινδύνου υπάρχουν και 
προϊόντα τα οποία παρέχουν την δυνατότητα συνδυασμού του πιστωτικού κινδύνου με άλλους 
κινδύνους (υβριδικά προϊόντα). Διαπιστώνεται και εδώ λοιπόν το πόσο εντυπωσιακή είναι η 
εξέλιξη στην αγορά των πιστωτικών παραγώγων. 

Βέβαια, τα πιστωτικά παράγωγα πέραν της αντιστάθμισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και για άλλους λόγους, όπως την μείωση των κεφαλαίων που είναι υποχρεωμένα να 
παρακρατούν τα πιστωτικά ιδρύματα, την μείωση του κόστους χρηματοδότησης αλλά και την 
αλλαγή ης δομής ενός προϊόντος (π.χ. ομολόγου). Ενώ τώρα τα προϊόντα αυτά προσφέρουν 
πολλά οφέλη μπορούν να επιφέρουν και κινδύνους, αν βέβαια δεν χρησιμοποιούνται 
κατάλληλα. Έτσι, θα πρέπει η χρήση τους να γίνεται με προσοχή και σύνεση. 

Τα πιστωτικά παράγωγα λοιπόν αποτελούν προϊόντα με πολλές και σημαντικές χρήσεις, 
κυριότερη από τις οποίες είναι η αντιστάθμιση του πιστωτικού κίνδυνου. Στην αγορά υπάρχουν 
πολλά προϊόντα και έτσι ο εκάστοτε διαχειριστής κινδύνου μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει 
καλύτερα στις δικές του ανάγκες. Στο εγγύς μέλλον, η αγορά αυτή αναμένεται να παρουσιάσει 
ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά του συνόλου των 
παραγώγων προϊόντων. Επίσης, νέα και πιο πολύπλοκα πιστωτικά παράγωγα πιθανόν να 
κάνουν την εμφάνιση τους. 

 
3.2  Χρήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα 
Γενικότερα, τα πιστωτικά παράγωγα προϊόντα χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των 

πιστωτικών γραμμών αλλά επιπλέον και για να μειώσουν τα πιστωτικά ιδρύματα τα κεφάλαια 
που είναι υποχρεωμένα να κατακρατούν (regulatory arbitrage). Βέβαια, αυτές είναι χρήσεις που 
αφορούν τον αγοραστή προστασίας. Ένας πωλητής προστασίας από την άλλη, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τα προϊόντα λόγω ευκαιριών στην μείωση του κόστους χρηματοδότησης 
(funding arbitrage) ή για να αλλάξει τη δομή ενός προϊόντος. 

Όταν τώρα αναφερόμαστε στην διαχείριση των πιστωτικών γραμμών εννοούμε των 
χειρισμό καταστάσεων όπου μια τράπεζα έχει δώσει δάνεια σε επιχειρήσεις συγκεκριμένων 
τομέων της οικονομίας. Ενώ ο κίνδυνος αυτός της συγκέντρωσης θα μπορούσε να μετριαστεί από 
την τράπεζα με άλλους τρόπους(όπως την πώληση δανείων στην δευτερογενή αγορά ή την 
παροχή δανείων στους όχι μέχρι πρότινος τομείς), υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα εάν 
χρησιμοποιηθούν τα πιστωτικά παράγωγα για αυτό τον σκοπό. Κατά πρώτον, δεν θα επηρεαστεί 
αρνητικά η σχέση πελάτη-τράπεζας και κατά δεύτερον, η παροχή δανείων σε άλλους τομείς 
μπορεί να εκθέσει την τράπεζα σε νέους κινδύνους.  

Τα πιστωτικά παράγωγα λοιπόν δίνουν την δυνατότητα διαφοροποίησης του 
χαρτοφυλακίου δανείων χωρίς να υπάρξει κάποια αρνητική επιρροή στις σχέσεις με τους πελάτες 
και παρέχοντας αποτελεσματικότητα κόστους. Να αναφέρουμε πως αν υπάρξει κάποιο γεγονός 
που θα επηρεάσει αρνητικά τον τομέα που η τράπεζα παρέχει δάνεια, τότε όλε οι επιχειρήσεις 
στις οποίες η τράπεζα έχει δανείσει, και ανήκουν όλες στον ίδιο τομέα, θα δυσκολευτούν ή θα 
αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς την τράπεζα. Αυτό λοιπόν εννοούμε όταν 
αναφερόμαστε στον «κίνδυνο συγκέντρωσης». 

Όσον αφορά τώρα τα κεφάλαια που είναι υποχρεωμένες να κρατούν οι τράπεζες, αυτά 
θα πρέπει να είναι ίσα με το 8% της λογιστικής αξίας του συνόλου των δανείων,  στις 
περισσότερες των περιπτώσεων. Από την άλλη υπάρχουν μεγάλες τράπεζες που χρησιμοποιούν 
εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης των πελατών και εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου,  τα οποία 
υποδεικνύουν ένα εύρος κεφαλαίων που πρέπει να κρατείται ανάλογα με την πιστοληπτική 
ικανότητα του εκάστοτε πελάτη.  

Οι τράπεζες αυτές λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πιστωτικές συμφωνίες 
ανταλλαγής για να «ξεφορτωθούν» δάνεια χαμηλού πιστωτικού κινδύνου και πιο συγκεκριμένα 
αυτά που απαιτούν κράτηση κεφαλαίων χαμηλότερη από το 8% της λογιστικής τους αξίας, τα 
οποία θα μείωναν την απόδοση κεφαλαίου της τράπεζας. 
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3.3  Κίνδυνοι 
Παρόλο που τα πιστωτικά παράγωγα προσφέρουν πολλά οφέλη, αν δεν 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλα μπορούν να αυξήσουν κάποιους από τους κινδύνους του οποίους 
συνήθως αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά. Επιπλέον, η χρήση των πιστωτικών 
παραγώγων μπορεί να διαστρέψει τα υπάρχοντα κίνητρα της παρακολούθησης και διαχείρισης 
κινδύνου. 

Το arbitrage που αφορά τα κεφάλαια που οι τράπεζες πρέπει να κρατούν ίσως οδηγήσει 
σε ορθότερη κατανομή των κεφαλαίων, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ο κίνδυνος η δραστηριότητα 
αυτή να οδηγήσει στην αύξηση του προφίλ κινδύνου μιας τράπεζας. Αυτό βέβαια συμβαίνει 
γιατί οι τράπεζες απαλλάσσονται από τα περιουσιακά στοιχεία χαμηλού κινδύνου και κρατούν 
τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Η καθαρή επίδραση της δραστηριότητας αυτής 
(δηλαδή το κατά πόσο μια τράπεζα έχει τελικά πολύ περισσότερα ή πολύ λιγότερα κεφάλαια από 
όσα θα έπρεπε) εξαρτάται από το πόσο καλά το μοντέλο εκτίμησης κινδύνου της εκάστοτε 
τράπεζας αντικατοπτρίζει τους πραγματικούς κινδύνους όλου του χαρτοφυλακίου δανείων σε 
σχέση με το σταθερό ποσοστό του οκτώ τοις εκατό επί της λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου 
των δανείων που θα έπρεπε να παρακρατούν. 

Πιο συγκεκριμένα, αν το μοντέλο μιας τράπεζας εκτιμά καλύτερα το πόσα κεφάλαια που 
θα έπρεπε η τράπεζα να διατηρεί, σε σχέση βέβαια με το απλούστερο μοντέλο που προτείνεται 
από τους κανονισμούς, τότε το arbitrage μπορεί να επιτρέψει στην τράπεζα να επιτύχει μια 
καλύτερη εξισορρόπηση κινδύνου-απόδοσης χωρίς να υπάρξουν αρνητικές επιδράσεις. 

Άλλος ένας κίνδυνος που συνδέεται με τα πιστωτικά παράγωγα, και αφορά κυρίως τα 
πιστωτικά παράγωγα που έχουν ως περιουσιακά στοιχεία αναφοράς δάνεια, έχει να κάνει με τα 
κίνητρα της παρακολούθησης δανείων. Σε κάθε δάνειο που δίνει μια τράπεζα παρακολουθεί την 
πιστωτική αξιοπιστία του δανειζόμενου. Αν όμως η τράπεζα αγοράσει πιστωτική προστασία, 
μέσω της χρήσης πιστωτικού παραγώγου, τότε η παρακολούθηση του δανείου πιθανόν να μην 
είναι το ίδιο αποδοτική με πριν. Αν όμως η λήξη του πιστωτικού παραγώγου είναι μικρότερη 
από την λήξη του δανείου τότε δεν θα υπάρξουν κίνητρα για μη αποτελεσματική 
παρακολούθηση καθώς η τράπεζα θα υπόκειται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης αθέτησης μετά τη 
λήξη του παράγωγου προϊόντος. Επίσης, οι τράπεζες οι οποίες αποφεύγουν να παρακολουθούν 
την πιστωτική αξιοπιστία του δανειζόμενου αποκτούν κακό όνομα το οποίο ίσως αποδειχθεί 
δαπανηρό για την διεκπεραίωση συναλλαγών στην αγορά πιστωτικών παραγώγων. 

Γενικότερα, τα πιστωτικά παράγωγα θα μπορούσαν να αυξήσουν την ρευστότητα και 
αποτελεσματικότητα των αγορών προϊόντων που εμπεριέχουν το χαρακτηριστικό του κινδύνου 
μέσω της δυνατότητας μεταφοράς του κινδύνου και της ξεχωριστής αποτίμησης του κινδύνου. Τα 
πιστωτικά παράγωγα επίσης, ίσως βελτιώσουν την διαδικασία ανακάλυψης τιμής του πιστωτικού 
κινδύνου [J. Kiff, R. Morrow]. 

Επιπλέον, τα πιστωτικά παράγωγα μπορούν, όπως αρχικά αναφέραμε, να 
χρησιμοποιηθούν από τράπεζες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν με χαμηλό κόστος και έπειτα 
αυτές να «δανείσουν» το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα τους σε επενδυτές οι οποίοι μπορούν 
αλλιώς να δανειστούν με υψηλότερο από την τράπεζα κόστος, σε αντάλλαγμα βέβαια της 
μεταφοράς του πιστωτικού κινδύνου από την τράπεζα στους επενδυτές. Η διαδικασία αυτή 
αναφέρεται ως 'funding arbitrage'. 

 
 

4. Ευρωπαϊκές και Διεθνείς εξελίξεις στην ρύθμιση των πιστωτικών 
προϊόντων και των hedge funds. 

Τα Hedge Funds σήμερα πλέον έχουν εξελιχθεί από απλούς παίκτες στους 
σημαντικότερους παροχείς ρευστότητας και ηγέτες διαμόρφωσης τιμών στις παγκόσμιες 
χρηματοοικονομικές αγορές. Οι τεχνικές επένδυσης των hedge funds είναι κυρίως δανεισμένες 
από τις αρχές διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού. Επίσης τα hedge funds έχουν γίνει πλέον 
προσβάσιμα στο ευρύ επενδυτικό κοινό και στους ιδιώτες λιανικής. Ενώ αρκετά πλεονεκτήματα 
από την δραστηριότητα των hedge funds στην λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών 
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έχουν αναγνωρισθεί, υπάρχουν ενδοιασμοί σχετικά με το ποια hedge funds υπόκεινται σε 
ρύθμιση ή σε μακροπρόθεσμη επίβλεψη7. 

Η Ε.Ε. έχει προβεί σε αναλύσεις για τους κινδύνους που προέρχονται από τα hedge 
funds στο Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό σύστημα από την χρήση σύνθετων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων αλλά και πιστωτικών παραγώγων και έχει συστήσει ότι όλοι οι 
σημαντικοί κίνδυνοι πρέπει να αντιμετωπισθούν με μέτρα Ευρωπαϊκού επιπέδου, εθνικών 
νομοθεσιών και πρωτόκολλων αυτορύθμισης. Επίσης έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία 
διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να παρουσιαστούν οι τελικές προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την εποπτεία  του High Level Expert Group (διαδικασία Jacques 
de Larosière). Ετσι ουσιαστικά η πρόταση αυτή θα αποτελέσει μέρος μια συνεκτικής πολιτικής 
αντιμετώπισης της κρίσης. Αυτή η διαδικασία γίνεται παράλληλα και σε διεθνές επίπεδο μέσω 
διαδικασιών από την G-20 και την IOSCO8.  

H έως σήμερα (5ος/2009) επίσημη νομοθετική παρέμβαση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αναφέρεται σε τροποποιήσεις στη Οδηγία περί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. Η αποδοχή της από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να γίνει αποδεκτή και από το ECOFIN (6ος/2009), ώστε να 
αποτελέσει επίσημη τροποποίηση (Φθινόπωρο του 2009). Η τροποποιημένη αυτή οδηγία θα 
πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες έως τον 10ο του 2010 και θα έχει εφαρμογή την 
1/1/2011. Τα βασικά σημεία αναφέρονται σε : 

- κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα CDS συμβόλαια τα οποία δεν εκκαθαρίζονται 
κεντρικά, 

- διαδικασιακές δηλώσεις που αφορούν κανονιστικές μεταβολές των CDS και 
παραγώγων και των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων,  

- επέκταση χρονική των εξαιρέσεων από κανονιστικές ρυθμίσεις για commodity firms, 
- διατήρηση του επιπέδου για τις τιτλοποιήσεις (securitizations)  και τα CDS. 
Στις ΗΠΑ, με κυβερνητικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής 

Συναλλαγών Παραγώγων σε Εμπορεύματα (Commodity Futures Trading Commission-CFTC) 
και της Securities and Exchange Commission (SEC), έχουν γίνει προσπάθειες για την νομοθετική 
ρύθμιση των OTC παραγώγων και φυσικά την τυποποίηση ορισμένων από αυτά. Ουσιαστικά, θα 
πρέπει να καλύπτονται ορισμένες βασικές μεθοδεύσεις εποπτείας και νομοθεσίας. Αυτές έχουν να 
κάνουν με: 

• την αποφυγή ενεργειών σε αυτές τις αγορές, που μπορούν να επιφέρουν 
κινδύνους στο χρηματοοικονομικό  σύστημα, 

• τη προώθηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των OTC αγορών, 
• την αποτροπή χειραγώγησης της αγοράς, απάτης και άλλων καταχρηστικών 

πρακτικών, και 
• την εξασφάλιση ότι τα OTC προϊόντα δεν απευθύνονται σε μη 

συνειδητοποιημένους επενδυτές,  λόγω του κινδύνου που ενσωματώνουν. 
Για την αποτροπή των συστημικών κινδύνων είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθεί 

και η διαδικασία εκκαθάρισης όλων των τυποποιημένων OTC προϊόντων. Αυτή η εκκαθάριση 
πρέπει να γίνεται μέσω νομοθετημένων κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CCPs).  Για να 
εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου, θα πρέπει οι ρυθμιστικές αρχές να 
εξασφαλίσουν επίσης ότι τα  CCPs απαιτούν σημαντικά περιθώρια ασφάλειας (margin 
requirements) και άλλους απαραίτητους ελέγχους κινδύνου και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν 
ότι τα διμερή OTC παράγωγα δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σαν μέσο για να 
αποφευχθεί η εκκαθάριση μέσω CCP. Για παράδειγμα, εάν ένα OTC παράγωγο είναι αποδεκτό 
για εκκαθάριση από ένα ή περισσότερα CCP, πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκει στα τυποποιημένα 
συμβόλαια και ως εκ τούτου απαιτείται η κεντρική του εκκαθάριση.  

                                                 
7 Σχετικά reports του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συστάσεις προς την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 
hedge funds είναι το A6-0338/2008 [Rasmussen report] και το αντίστοιχο σχετικά με την διαφάνεια των 
θεσμικών επενδυτών το Α6-0296/2008 [Lehne report]. 
8 International Organization of Securities Commissions.  
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Επιπρόσθετα όλοι οι dealers των OTC παραγώγων και όλες οι εταιρίες των οποίων οι 
δραστηριότητες σε αυτές τις αγορές δύνανται να επιφέρουν μεγάλες εκθέσεις στους 
αντισυμβαλλόμενους, πρέπει να υπόκεινται σε ένα πιο στιβαρό και κατάλληλο καθεστώς 
εποπτείας και ρύθμισης. Σημαντικές παράμετροι στο ρυθμισμένο αυτό καθεστώς πρέπει να είναι  
: οι συντηρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις,  οι τυποποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες, οι 
απαιτήσεις αναφορών και οι απαιτήσεις σχετιζόμενες με τα αρχικά περιθώρια ασφάλειας (initial 
margins) ως προς την πιστωτική έκθεση του αντισυμβαλλόμενου (counterparty credit exposures). 
Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τον αντισυμβαλλόμενο όσον αφορά τις διμερείς OTC συναλλαγές 
παραγώγων που δεν γίνονται αποδεκτές από ένα CCP,  πρέπει να διαχειρίζονται από ένα τέτοιο 
δυνατό καθεστώς που καλύπτει και τους dealers.  

Στο Λονδίνο πλέον, ένας εκκαθαριστικός οίκος (LCH.Clearnet) έχει ήδη ξεκινήσει να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε διάφορους τρίτους, όσον αφορά την εκκαθάριση των IRS 
(Interest Rate Swaps). Ουσιαστικά πλέον, τα hedge funds, οι εταιρικοί πελάτες και άλλοι 
επενδυτές (εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα μεγάλα χαρτοφυλάκια και τα καλά ratings) 
μπορούν να μεταφέρουν τις OTC συναλλαγές τους σε swaps στον οίκο αυτό, αντικαθιστώντας 
έτσι τον διμερή πιστωτικό κίνδυνο που έχουν οι traders με αυτόν του κεντρικού 
αντισυμβαλλόμενου. 

 

 

5. Οι Κοινοτικές προσπάθειες για ρυθμίσεις για τα hedge funds. 
Το σχέδιο δράσης της ομάδας G-20 προβλέπει την εξής προσέγγιση για τα hedge funds 

και για άλλα ιδιωτικού τύπου σχήματα συγκέντρωσης κεφαλαίων (πχ, private equity funds) : 
Όλοι οι φορείς του ιδιωτικού τομέα που έχουν ήδη αναπτύξει τις βέλτιστες πρακτικές για 
συγκεντρώσεις ιδιωτικών κεφαλαίων μαζί με τα hedge funds, πρέπει να ξεκινήσουν προτάσεις 
για ένα σύνολο ενοποιημένων βέλτιστων πρακτικών (unified best practices). Οι υπουργοί 
Οικονομικών των Κρατών-Μελών πρέπει να εκτιμήσουν την επάρκεια αυτών των προτάσεων, 
βασισμένοι στις αναλύσεις των ρυθμιστικών αρχών, του FSF9  και άλλων σχετικών φορέων. Σε 
περιοχές όπου οι αποτυχίες των αγορών έχουν ήδη πλήρως αναγνωρισθεί, η στοχευμένη δράση 
είναι ήδη καθ΄ οδόν. Τέτοια μέτρα θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο 
χρηματοοικονομικό σύστημα. Σε άλλες περιοχές, δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη αίσθηση για το 
εάν απαιτείται ρυθμιστική παρέμβαση ή πρέπει να ακολουθηθούν άλλες προσεγγίσεις. Ο τομέας 
των hedge funds είναι μια περιοχή όπου θα απαιτηθεί η ανάγκη για περαιτέρω εργασία 
(ξεκινώντας με τη ανάλυση της αυτορύθμισης).  

Τα hedge funds έχουν επίσης εκτεθεί σε διαταραχές αγορών, με αποτέλεσμα την πτώση 
των αποδόσεων τους και των κερδών για τους επενδυτές τους. Δεδομένου του ότι παραδοσιακά 
είχαν στηριχθεί σε υψηλά επίπεδα μόχλευσης, όπως και με άλλους δανειζόμενους, βρίσκονται σε 
δύσκολη θέση να αποκτήσουν μόχλευση ώστε να χρηματοδοτήσουν τις επενδυτικές τους 
πολιτικές, καθώς μάλιστα οι παραδοσιακές πηγές άντλησης μόχλευσης (brokers/επενδυτικές 
τράπεζες)  έχουν αρκετά περιορίσει το Back Lending. Επίσης τα ίδια τα hedge funds,  έχουν ήδη 
κατανοήσει την δυσκολία αντιμετώπισης των μεγάλων εκροών στοιχείων τους από τους 
επενδυτές, με αποτέλεσμα τις πιέσεις των τιμών τους. 

Ένα βασικό θέμα εδράζεται στην δυσκολία αναγνώρισης ενός επενδυτικού σχήματος ως 
hedge fund. Μια πρώτη προσπάθεια από τους ρυθμιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (διεύθυνση 
εσωτερικής αγοράς) τα ορίζει ως συλλεκτικά σχήματα επενδύσεων που διαφοροποιούνται από άλλα 
επενδυτικά σχήματα λόγω των εξής χαρακτηριστικών :  

• εστιάζονται στις υψηλές αποδόσεις ακόμα και σε πτωτικές αγορές μέσω ευέλικτων 
στρατηγικών επενδύσεων, 

                                                 
9 Financial Stability Forum: δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1999 με στόχο να προάγει την διεθνή 
χρηματοοικονομική συνεργασία μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της διεθνούς συνεργασίας στην 
χρηματοοικονομική εποπτεία. 
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• οι στρατηγικές τους αυτές ουσιαστικά χρησιμοποιούν σε μέγιστο βαθμό την 
συστηματική χρήση της μόχλευσης, μέσω δανεισμού, ανοικτών πωλήσεων και θέσεων 
σε παράγωγα, 

• η βάση των επενδυτών των hedge funds είναι θεσμικοί επενδυτές ή υψηλού ρίσκου 
ιδιώτες και που έχουν οδηγήσει τις ρυθμιστικές αρχές να αποκλείσουν τα hedge 
funds από την υπερβολική προστασία των επενδυτών και άλλες απαιτήσεις 
αναφορών. 

Ετσι, ένα πρώτο θέμα για την επικείμενη ρύθμιση από την Ε.Ε., είναι η διαφοροποίηση, ο ορισμός 
και η συγκεκριμενοποίηση αυτών των επενδυτικών σχημάτων αλλά και αν είναι επαρκής η ρύθμιση μόνο σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Τα παγκόσμια υπό διαχείριση στοιχεία των hedge funds έφτασαν στο ύψος των 2 τρις $ 
το 2007. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η μέση τους μόχλευση είναι 1.4 – 1.7 φορές το κεφάλαιο, αν και το 
επίπεδο εξαρτάται από την επενδυτική τους στρατηγική. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία στα οποία τα 
hedge funds επενδύουν, ενσωματώνουν τέτοια μόχλευση που η πραγματική έκθεση τους να είναι 
2-3 φορές την αξία του μετοχικού τους κεφαλαίου10. Τα hedge funds έχουν εξελιχθεί σε 
σημαντικούς παίκτες στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα συμπεριλαμβανομένων και 
των δομημένων πιστωτικών αγορών11.  

Το πιο άμεσο κανάλι μεταφοράς κινδύνου από τα hedge funds, στο ευρύτερο 
χρηματοοικονομικό σύστημα προέρχεται από τις δυνητικές συνέπειες της αποτυχίας των hedge 
funds με συσχετιζόμενους (συστημικά) θεσμικούς οργανισμούς, όπως κυρίως τους Prime Brokers 
οι οποίοι έχουν σημαντική έκθεση ως αντισυμβαλλόμενοι στα hedge funds. O δανεισμός των 
hedge funds από prime brokers υπόκειται βέβαια σε κανόνες. Έτσι αυτή η «έμμεση κανονιστική 
προσέγγιση» στην δραστηριότητα των hedge funds, εμφανίζει να έχει αντίκτυπο στην μετατόπιση 
κινδύνων και στο τραπεζικό σύστημα. Βέβαια η κατάρρευση των Long-Term Capital 
Management (LTCM) και του Amaranth Advisors, απορροφήθηκε από το σύστημα χωρίς 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.  

Εντούτοις, ο αντίκτυπος της κατάρρευσης μεγαλύτερων σε μόχλευση funds μπορεί να 
είναι ισχυρότερος. Επιπρόσθετα, στις μέρες μας, τα προϊόντα διαπραγμάτευσης των hedge funds 
ίσως είναι λιγότερο ρευστοποιήσιμα και πλέον δυσκολότερα να εκκαθαριστούν, άρα και την 
κατάρρευση τους πιο δύσκολα αφομοιώσιμη από την αγορά. Τα hedge funds δεν θεωρούνται ότι 
έχουν μεγάλη συσχέτιση με το σύστημα. Οι ζημίες που πραγματοποιούνται από τα hedge funds 
και ο κίνδυνος αποτυχίας τους γεννιούνται απευθείας από τους επενδυτές και από τους 
αντισυμβαλλόμενους τους. Γι αυτόν τον λόγο, τα κεφαλαιουχικά τους αποθέματα δεν αποτελούν 
μέρος του ρυθμισμένου τους τμήματος. Είναι σημαντικό κατά την άποψη της Ε.Ε. οι βασικές 
ρυθμιστικές αρχές να είναι σε θέση να ελέγξουν τους κινδύνους των hedge funds, έτσι ώστε να 
διαμορφώσουν μια ακριβή και δίκαιη εκτίμηση για την έκταση της μόχλευσης.  

Tο δεύτερο θέμα που θα ρυθμιστεί από την Ε.Ε. εστιάζεται στον επαναπροσδιορισμό της συστημικής 
σχέσης των hedge funds.  Ακόμα όμως και με «έμμεση κανονιστική ρύθμιση» για την μόχλευση τους, δηλ. 
μέσω αυξημένων απαιτήσεων για τους prime brokers, δεν εξασφαλίζεται η ενίσχυση του τραπεζικού 
συστήματος από τους κινδύνους κατάρρευσης τους. 

To επόμενο, τρίτο κατά σειρά θέμα, στο οποίο στοχεύει η Ε.Ε. να προωθήσει ρύθμιση για 
τα hedge funds, αφορά την αποτελεσματικότητα και ακεραιότητα της αγοράς. Ενώ σε κανονικές 
συνθήκες, η γρήγορη συναλλακτική δραστηριότητα των hedge funds και η διαφοροποίηση των 
στρατηγικών τους ενισχύουν την ρευστότητα της αγοράς (ακόμα και η χρήση του short selling 
βοηθά στην διόρθωση κάποιων υπερεκτιμημένων τίτλων),  υπάρχουν γενικά αρκετοί ενδοιασμοί. 
Ιδιαίτερα με την τεχνική του short-selling που χρησιμοποιείται ευρέως από αυτά.  Φυσικά είναι 
μια κατά τα άλλα νόμιμη τεχνική αντιστάθμισης,  που όμως έχουν για αυτήν πρόσφατα 
εκφραστεί ενστάσεις ότι μπορεί να οδηγήσει τις τιμές των μετοχών ιδιαίτερα κάποιων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να υποσκάπτεται 
ακόμα και η βιωσιμότητα τους. Αυτό είχε οδηγήσει στην εισαγωγή κάποιων προσωρινών μέτρων 
χαλιναγώγησης από ρυθμιστικές αρχές σε διάφορες κεφαλαιαγορές.  
                                                 
10 “The state of the corporate board”, McKinsey Global Survey, 2007. 
11 Σύμφωνα με έρευνα της Bank of America, τα hedge funds είχαν πουλήσει το 31% όλων των θέσεων σε 
CDS (περί τα 18-20 τρις USD, αρχές του 2009). 
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Το πρόβλημα (πάντα κατά την άποψη της Ε.Ε.) μεγεθύνεται, εάν χρησιμοποιείται το 
short selling συνδυαστικά με καταχρηστικές πρακτικές του τύπου πχ «διασπορά ψευδών  
πληροφοριών» (spreading false/misleading adverse information12) ή «ενέργειες χειραγώγησης» 
(όπως πχ αυτές που συσχετίζονται με πράξεις Credit Default Swaps και OTC παραγώγων13).  
Άρα απαιτείται ένας διαχωρισμός έως το που μπορεί το short selling να θεωρηθεί ως μη 
καταχρηστική στρατηγική συναλλαγών14.  
 Έτσι η Ε.Ε., αποφάσισε ως το τρίτο θέμα στην ρυθμιστική της ατζέντα, να είναι ο έλεγχος του κατά 
πόσο έχει επηρεασθεί η αποτελεσματικότητα των αγορών από την μείωση των συναλλαγών των hedge funds 
(λόγω περιορισμών στο short selling) και του εάν το short selling έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις τιμές 
των μετοχών. Διότι αν συμβαίνει αυτό θα μπορούσαν να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις μόνο για τα hedge funds, 
αντί για γενικότερες ρυθμίσεις στις καταχρηστικές πρακτικές. 

Η εσωτερική (και πολύπλοκη θα λέγαμε) δομή των hedge funds και ο τρόπος χειρισμού 
των κινδύνων τους από πλευράς εσωτερικών τους ελέγχων, η αποφυγή αυτών από τους επενδυτές 
τους αλλά και η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού τους, είναι και αυτά 
στο «ρυθμιστικό στόχαστρο» της Ε.Ε. Αυτή η δομή εμπλέκει μια ομάδα από συνδεόμενες μεταξύ 
τους εταιρίες, όπως Investment Manager, Feeder Fund, Master Fund, κλπ. Δεδομένης της 
έλλειψης και της νομοθετικής ασάφειας στην δομή των hedge funds, εμφανίζονται θέματα πλέον 
που πριν δεν ήταν στο προσκήνιο : αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού τους, εσωτερικών 
διαδικασιών, αντιμετώπισης κινδύνων, ενημέρωσης επενδυτών και σε ποιο βαθμό, κλπ.  

Τα hedge funds δεν έχουν απομονωθεί από την κίνδυνο ρευστότητας. Επιπρόσθετα, είναι 
εκτεθειμένα σε σημαντικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου, κίνδυνο θεματοφύλακα και 
εκκαθάρισης. Οι εσωτερικές τους διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και back-office πρέπει επίσης 
να λάβουν υπόψη τους τις αυξημένες απαιτήσεις μιας πλέον όλο και περισσότερο πολύπλοκης 
αγοράς. Ειδάλλως, οι επενδυτές τους θα εκτίθενται σε κινδύνους που προέρχονται από την 
διοικητική τους διαχείριση και για τους οποίους δεν θα μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις με τα 
τουλάχιστον υπάρχουσες αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης τους στην αγορά. 

Το επόμενο βασικό θέμα προς διερεύνηση εδράζεται στην εσωτερική δομή των hedge funds κυρίως 
στο θέμα της διαχείρισης κινδύνων. Όμως πως θα μπορούσε μια ρυθμιστική αρχή να σχεδιάσει πλήρεις 
κώδικες και διαδικασίες ώστε να μετρήσει τον κίνδυνο αυτό; 

Δεδομένου του ισχυρισμού ότι δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια και πληροφόρηση σε 
συνεχή βάση ώστε να επιτραπεί στους επενδυτές να έχουν την δυνατότητα αποτίμησης του 
κινδύνου των επενδύσεων τους, τίθεται τέλος το θέμα του βαθμού της ρύθμισης της διαφάνειας 
των δραστηριοτήτων των hedge funds. Βέβαια η μορφή της πληροφόρησης διαφέρει ανάλογα με 
τον βαθμό επενδυτικής αντίληψης και γνώσης του επενδυτή. Αν και η λιανική επενδυτική βάση 
των hedge funds τον τελευταίο καιρό έχει διευρυνθεί, η συμμετοχή των Ευρωπαίων μικρο-
επενδυτών σε αυτά είναι ακόμα περιορισμένη15. Πάντως πρέπει να ομολογήσουμε, ότι σε αρκετές 
έννομες τάξεις Κρατών-Μελών (Αγγλία), έχουν τεθεί κανονιστικές ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις 
πληροφόρησης μέσα από κωδικοποίηση κοινά αποδεκτών κανόνων από τα ίδια τα hedge funds 

                                                 
12 Για μια πληρέστερη πληροφόρηση σε θέματα καταχρηστικών πρακτικών και στρατηγικών της αγοράς, 
παραπέμπουμε στο υπ’ αρθ. 4, στοιχείο των αναφορών-βιβλιογραφίας. 
13 Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα hedge funds είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση επενδυτή που μπορεί να 
επενδύει σε προϊόντα οργανωμένης και εξωχρηματιστηριακής αγοράς ταυτόχρονα για πλήρη αντιστάθμιση 
κινδύνου. Για να γίνει αντιληπτό αυτό θα αναφέρουμε το εξής : ένα Hedge Fund αγοράζει από μια τράπεζα 
ένα CDS με υποκείμενη οντότητα μια εισηγμένη εταιρεία. Σε αυτήν υποτίθεται την διαδικασία 
υπεισέρχεται ώστε να αντισταθμίσει τον κίνδυνο εάν κατέχει τίτλους της εισηγμένης. Όμως μπορεί να το 
πράξει και χωρίς να διαθέτει στην κατοχή του τα χρεώγραφα της εταιρίας, για καθαρά κερδοσκοπικούς 
λόγους. Έτσι πραγματοποιεί κεφαλαιακό κέρδος σε περίπτωση μείωσης της χρηματιστηριακής της τιμής, 
ιδιαίτερα εάν έχει αυτή επηρεασθεί (ή την έχει επηρεάσει) μέσω short selling. Με όρους αγοράς, 
δανείζεται μετοχές, τις πωλεί “ανοικτά” στην δευτερογενή αγορά, αγοράζοντας put options. Ταυτόχρονα 
υπεισέρχεται σε μια CDS σύμβαση με υποκείμενο τίτλο αυτήν την οντότητα. 
14 Σημαντική εργασία πάνω σε αυτό είναι η : “Consults on Regulatory Standards for Funds of Hedge 
Funds”, που εκδόθηκε 6/10/08, από την IOSCO και την Technical Committee Task Force to Support G-20 
Aims. 
15 “The ‘retailisation’ of non-harmonized investment funds in the European Union” (ETD/2007/IM/G4/95), 
PricewaterhouseCoopers, October 2008. 
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(self-regulatory standards), όπως έχει θέσει, για παράδειγμα, ο οργανισμός Hedge Funds 
Standards Board στην Μ. Βρετανία.  

To ερώτημα που έχει θέσει η Ε.Ε., είναι αν και κατά πόσο αποτελεί σημαντική διευκόλυνση των 
επενδυτών η διαφάνεια, ο έλεγχος και η θέσπιση κανόνων για την έκθεση σε κίνδυνο των hedge funds; Και 
μέσα σε ποια πλαίσια και διαδικασίες; 

Οι ανωτέρω προσπάθειες ρύθμισης θα ακολουθήσουν τα 4 επίπεδα-στάδια της 
διαδικασίας Lamfalussy,  όπως άλλωστε προβλέπει το FSAP:  

Στο πρώτο επίπεδο (Level 1), τίθενται οι αρχές του νομοθετικού πλαισίου καθώς και οι 
αρχές βάσει των οποίων θα γίνουν οι υλοποιήσεις εντός του ευρέως αυτού πλαισίου (στο Level 2). 
Μετά από έντονες διαβουλεύσεις (με το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) η 
Επιτροπή αποδέχεται την επίσημη πρόταση για έκδοση οδηγίας ή κανονισμού. Ουσιαστικά 
συμφωνούν στις αρχές και καθορίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης της Οδηγίας.  

Στο δεύτερο επίπεδο (Level 2), καθορίζονται και υλοποιούνται οι λεπτομέρειες με την 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κεφαλαιαγορών (European Securities Committee-ESC) 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών Κεφαλαιαγορών (European Securities 
Regulators Committee, CESR). Μετά την ακρόαση από το Συμβούλιο της ESC, η Επιτροπή 
συμβουλεύεται την CESR για να ξεκινήσει την ανάπτυξη των τεχνικών μέτρων. Η CESR 
επεξεργάζεται τις συστάσεις του Συμβουλίου συμβουλευόμενη τελικούς χρήστες και 
συμμετέχοντες και αποστέλλει αυτές στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αναθεωρεί τις συστάσεις και 
υποβάλλει την αναθεωρημένη πρόταση στην ESC. Εντός τριών μηνών, η ESC ψηφίζει την 
πρόταση και μετά η Επιτροπή αποδέχεται τα τελικά μέτρα. Σε όλη την διαδικασία του Level 2, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται διαρκώς και πιθανώς να ψηφίσει τροποποιήσεις, εάν τα 
επιλεγμένα μέτρα υπερβαίνουν τις δυνατότητες υλοποίησης από τα Κράτη-Μέλη. 

Στο τρίτο επίπεδο (Level 3), η CESR επεξεργάζεται τις κοινές συστάσεις που αφορούν 
θέματα, ερμηνείας, κατευθυντήριων γραμμών και κοινών προτύπων σε τομείς που δεν είχαν 
αναφερθεί από τους κανονισμού της ΕΕ. Επίσης παρέχει μια διαδικασία ελέγχου των 
συμμετεχόντων μεταξύ τους (peer review process) και μια σύγκριση κανονιστικών πρακτικών 
που θα εξασφαλίσουν την ομοιόμορφη υλοποίηση και εφαρμογή από τα Κράτη-Μέλη. Σε αυτό το 
επίπεδο ενδυναμώνεται ουσιαστικά η συνεργασία μεταξύ των Κρατών-Μελών. 

Στο τέταρτο επίπεδο (Level 4), η Επιτροπή εξετάζει την συμμόρφωση των Κρατών-Μελών 
με τους θεσμοθετημένους κανονισμούς της ΕΕ. Η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει νομική 
διαδικασία κατά Κράτους-Μέλους, εάν θεωρήσει πιθανή παραβίαση της Κοινοτικής Νομοθεσίας. 
 
 
6. Η υπάρχουσα έννομη τάξη και τα προϊόντα της OTC αγοράς. 

Η MAD (Market Abuse Directive,  Οδηγία 2003/6/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στο 
Ελληνικό Δίκαιο με τον ν.3340/2005), υποχρεώνει τα hedge funds να συμμορφώνονται με αυτή, 
με την λογική της χρήσης επενδυτικών εργαλείων που εμπίπτουν στους σκοπούς της. Στην 
παράγραφο 3 της Οδηγίας (Market Efficiency and Integrity), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι 
οι συναλλαγές των πράξεων «πιστωτικής συμφωνίες ανταλλαγής» (credit default swaps, CDS), 
όντως εμπίπτουν στους σκοπούς της οδηγίας και ως εκ τούτου επιδέχονται κατηγορία οι 
περιπτώσεις εκείνων των συμμετεχόντων σε τέτοιες συναλλαγές που αποδεδειγμένα 
συσχετίζονται σε καταχρηστική συμπεριφορά.  

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στο Παράστημα ΙΙ της Οδηγίας, ανάμεσα στην πληθώρα 
των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο πεδίο της, είναι και OTC προϊόντα : 

• Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου (Interest Rate Forwards-FRAs) 
• Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων, νομισμάτων και μετοχών (interest rate 

swaps, currency swaps, stock swaps) 
• Παράγωγα μέσα σε βασικά εμπορεύματα (commodity futures και options). 

Χρήζει,  επιπρόσθετης εξέτασης η λογική συμπερίληψης αυτών των προϊόντων από την 
MAD, με δεδομένο ότι, τα OTC προϊόντα έχουν σκοπό και σχεδιάζονται για συγκεκριμένες 
επενδυτικές ανάγκες συγκεκριμένων επενδυτών. Η χρήση τους δεν παρέχει, αρχικά, σαφείς 
ενδείξεις ότι μπορεί να επηρεασθεί η τιμή τίτλων, από μη αποδεκτές συναλλακτικές πρακτικές σε 
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αυτά και να οδηγηθούμε σε φαινόμενο κατάχρησης αγοράς. Ουσιαστικά, ακούγεται άτοπη η 
συμπερίληψη τους διότι δεν έχουμε μια τέλεια αγορά άπειρων επενδυτών που απαιτούν τη ίδια 
σύμμετρη πληροφόρηση για να υπάρχει συναλλακτική δικαιοσύνη16. Τα ΟΤC εμπλέκουν δυο 
αντισυμβαλλόμενους με προσυμφωνημένους ήδη όρους.  

Ομως, αν και τα FRAs και swaps, υπάγονται νομοθετικά σε “οργανωμένη αγορά”  όπως 
την αντιλαμβάνεται η οδηγία 93/22/ΕΟΚ και συναλλακτικά σε μια “Over The Counter-OTC” 
διατραπεζική αγορά, άρα υπάγονται τότε στην λογική της MAD έστω και αν αφορούν δύο 
αντισυμβαλλόμενους, επειδή πληρούν το θέλημα της MAD, που είναι το απώτερο απαιτούμενο 
(στο προοίμιο της οδηγίας παρ. 2) : την ύπαρξη μιας ενοποιημένης και αποτελεσματικής 
χρηματοπιστωτικής αγοράς, που θα εξασφαλίζει την ακεραιότητα όλης της αγοράς. Αρα, 
χρηματιστηριακή και OTC αγορά, ελέγχονται και οι δύο από κοινού για θέματα κατάχρησης 
αγοράς, μέσω μη αποδεκτών πρακτικών και παράνομη χρήση εμπιστευτικής πληροφόρησης, με 
χρήση όλων των ανωτέρω χρηματοπιστωτικών μέσων.  

Πάντως η προσπάθεια ενοποίησης και ο σκοπός για να ικανοποιηθεί ο στόχος του 
Προγράμματος Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες για ενιαία Κεφαλαιαγορά, ήδη είχε 
ξεκινήσει με την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ (ενσωματώθηκε με τον ν.1969/1991), για την άρση των 
περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση των μεριδίων των ΟΣΕΚΑ στα Κράτη-Μέλη, αλλά και τον 
συντονισμό των εθνικών νομοθεσιών για την αποτελεσματικότερη και ομοιόμορφη προστασία 
των επενδυτών. Ο βαθμός ενοποίησης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου στην Ευρωζώνη 
προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς, χωρίς όμως ακόμα να έχει επιτευχθεί η πλήρης 
ολοκλήρωση. Διαφαίνεται ότι σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στην ενοποίηση των 
χρηματαγορών και λιγότερο στις κεφαλαιαγορές, κυρίως σε μετοχές και στις επενδύσεις μέσω 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Πρόοδος επίσης έχει σημειωθεί τόσο στα συστήματα 
διασυνοριακών συναλλαγών και διαπραγμάτευσης σε κινητές αξίες, όσο και στα συστήματα 
διασυνοριακών πληρωμών, διακανονισμού και θεματοφυλακής σε πράξεις επί κινητών αξιών, 
κυρίως επί χρεογράφων. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της 
ενοποίησης της κεφαλαιαγοράς, κυρίως στις εκδόσεις και τη διαπραγμάτευση χρέους του 
Δημοσίου και λιγότερο στις εκδόσεις και στη διαπραγμάτευση μετοχών και εταιρικών ομολόγων. 

Η λογική επίσης της συμπερίληψης και OTC προϊόντων (βάσει θεσμοθετημένων 
κανόνων όπως εξηγήσαμε ανωτέρω), εκτός της “ενοποιητικής” λογικής των αγορών, συνδυάζεται 
με το ότι ο κάτοχος εσωτερικής πληροφόρησης, μπορεί να χρησιμοποιήσει OTC προϊόν (δηλ. FRA 
ή swap) για να κερδοσκοπήσει έναντι κάποιου αντισυμβαλλομένου, που δεν θα αντισυνεβάλλετο 
πιθανώς εάν είχε γίνει γνωστή η πληροφορία αυτή, διότι μπορεί να είχε επηρεασθεί η τιμή της 
υποκείμενης αξίας και κάποιος από τους όρους του συμβολαίου-προϊόντος να ήταν γι’ αυτόν 
δυσμενής. Έτσι, προστατεύεται και σε διμερές επίπεδο η λογική της χρηστής λειτουργίας της 
διατραπεζικής αγοράς. Με την χρήση των OTC προϊόντων (που ανήκουν σε οργανωμένη αγορά 
και εμπίπτουν στην MAD) μπορεί επίσης και χωρίς την χρήση μη αποδεκτών συναλλακτικών 
πρακτικών επηρεασμού τιμών κινητών αξιών, να επηρεασθεί έμμεσα η αντίληψη ομάδας 
επενδυτών για την πορεία αυτών των αξιών και κυρίως λόγω της σύναψης συμβολαίων με τέτοια 
προϊόντα, που έχουν όρους “παράλογους” για την χρηματιστηριακή λογική και πορεία κάποιου 
τίτλου. 

Ακόμα και μεταξύ νομικών προσώπων (πχ πιστωτικά ιδρύματα), τίθεται θέμα 
κατάχρησης αγοράς από σύναψη προϊόντων OTC (swaps και FRAs), όταν υπάρχει 
αποδεδειγμένα γνώση εμπιστευτικής πληροφόρησης. Ως τέτοιου τύπου πληροφόρηση μπορούμε 
να φανταστούμε, ακόμα και χρηματο-νομισματικές οικονομικές μεταβολές (πχ σημαντική 
αλλαγή επιτοκίου σε συνάλλαγμα ή συναλλαγματικής ισοτιμίας) που εμπίπτουν στην αντίληψη 
νομικών προσώπων, πριν αποφασισθούν από νομισματικές ή κεντρικές αρχές (πχ. Κεντρικές 
τράπεζες).  

                                                 
16 Υποτίθεται για την χρηματιστηριακή αγορά ότι έχουμε μια “τέλεια αγορά”, όπου υπάρχει πληθώρα 
επενδυτών που σκέφτονται με τον ίδιο ορθολογικό τρόπο για τις επενδυτικές τους αποφάσεις, δεν 
υπάρχουν κόστη συναλλαγών, υπάρχει πλήρη, τέλεια και σύμμετρη πληροφόρηση που διαχέεται άμεσα σε 
όλους τους συμμετέχοντες και οι εκάστοτε αλλαγές των δεδομένων αντικατοπτρίζονται άμεσα στις τιμές 
των διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αυτήν θα θέλαμε να προσεγγίσουμε και την 
απαλλάξουμε, όσο το δυνατόν, από στρεβλώσεις. 
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Αν υποπέσει αυτή η γνώση της εμπιστευτικής πληροφορίας στην αντίληψη ενός 
πιστωτικού ιδρύματος (πχ επικείμενη απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας για 
υποτίμηση της Λίρας έναντι του Ευρώ) και επιπλέον αντιληφθεί ότι η κοινοποίηση της 
πληροφορίας θα επιφέρει αναταραχή στις νομισματαγορές, πρέπει να απέχει από συνάψεις OTC 
προϊόντων (πχ. cross-currency (£/€) interest rate swaps ή FRAs σε επιτόκιο Λίρας) που θα 
καταχραστούν την αγορά και θα κερδοσκοπήσουν έναντι του αντισυμβαλλόμενου πιστωτικού 
ιδρύματος, λόγω του συγκεκριμένου γεγονότος (αιτιώδης σύνδεσμος). 

Εκτός της “ενοποιητικής” λογικής των αγορών και της χρηστής λειτουργίας σε διμερές 
επίπεδο της αγοράς, αναλύοντας αρχικά την MAD, δεν βλέπουμε με μια πρώτη μελέτη, τρίτη 
λογική σύνδεσης OTC αγοράς και Χρηματιστηριακής αγοράς, που να δικαιολογεί την 
συμπερίληψη όλων αυτών των Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. Όμως, με μια περισσότερο 
ενδελεχή μελέτη και ευρύτερη αντίληψη για το σκεπτικό του Κοινοτικού Νομοθέτη, θα 
παρατηρήσουμε ότι η οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά και η OTC διατραπεζική αγορά 
είναι “συγκοινωνούντα δοχεία”. Αλλά με ποιόν κοινό παρονομαστή;  

Ας ξεκινήσουμε από την νομοθετική θωράκιση και το ευρύτερο πλαίσιο της Τραπεζικής 
Αγοράς. Εκτός των ήδη αναφερθέντων τραπεζικών οδηγιών, θα στρέψουμε την προσοχή μας στις 
αποφάσεις της Τραπεζικής Επιτροπής Εποπτείας της Βασιλείας17 (Basle Committee on Banking 
Supervision, Επιτροπή Βασιλείας (ΕΒ) χάριν συντομίας). Στο σημαντικό report (Σύμβαση 
Βασιλείας ΙΙ) της τον Ιούνιο 2006, “Basle II: International Convergence of Capital Measurement 
and Capital Standards (revised framework, comprehensive version)”, που συμπεριλαμβάνει όλο 
το πλαίσιο για την τραπεζική εποπτεία και τους τραπεζικούς κινδύνους, τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις και τις επενδυτικές τους δραστηριότητες (αναθεώρηση προηγούμενου report από το 
1996), η Ε.Β. επιχειρεί να εξασφαλίσει την παγκόσμια σύγκλιση σε όλες τις αναθεωρήσεις που 
έχουν γίνει στους κανονισμούς εποπτείας που κυβερνούν την κεφαλαιακή επάρκεια των 
πολυεθνικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Ιδιαίτερα στον τρίτο πυλώνα, την εποπτεία και πειθαρχία 
των αγορών, γίνεται αναφορά στις απαιτούμενες κοινοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων προς 
τις εκάστοτε εποπτικές αρχές18.  

Συγκεκριμένα, ο πιστωτικός κίνδυνος για τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, περιλαμβάνει 
για τον κίνδυνο “αντισυμβαλλομένου” όλα τα προϊόντα (και αρκετά περισσότερα) που αναφέρει 
η MAD (δηλ. FRAs και swaps). Επίσης στο report της “Core Principles for Effective Banking 
Supervision”, τον Οκτώβριο του 2006 (αναθεώρηση προηγούμενου report από το 1997), με τις 
διάφορες αρχές που συστήνει, θεωρεί σημαντικό τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζικών 
ιδρυμάτων που πρέπει να ελέγχεται και να αποτιμάται (principle 8) με διεθνείς κοινά παραδεκτές 
αρχές, προτρέπει τις εποπτικές αρχές να ελέγχουν τα ιδρύματα για την κατάχρηση των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (principle 18), αλλά και να κοινοποιούν αναφορές προς τις αρχές 
για τους τραπεζικούς τους κινδύνους (principle 21).  

Έτσι, βλέπουμε ότι σε όλες τις αναφορές της19 για τον έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου 
των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα OTC προϊόντα της ΜΑD, χρησιμοποιούνται, αποτιμώνται, 
αναφέρονται και ελέγχονται από τις αρχές (σε διάφορες χρονικές βάσεις), ως βασικά συστατικά 
συναλλακτικής δραστηριότητας τους είτε για πελάτες είτε για own account. 

                                                 
17 H επιτροπή αυτή λειτουργεί, ως γνωστόν, ως συμβουλευτικό όργανο της Τράπεζας Διεθνών 
Διακανονισμών. Οι παραγόμενες αποφάσεις και μελέτες της (“Συμβάσεις Βασιλείας”) αποτελούν 
κατευθυντήριες γραμμές για διεθνείς και Κοινοτικές νομοθεσίες, ενώ γίνονται αποδεκτές και υιοθετούνται 
από τις Κεντρικές Τράπεζες των χωρών-μελών της. Η Ε.Β., επίσης συνεπικουρείται από δύο υποεπιτροπές: 
την επιτροπή για το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Σύστημα (Committee on the Global Financial System), 
που επιβλέπει τις διεθνείς εξελίξεις στον Χρηματοοικονομικό τομέα και εκδίδει γνώμες για οικονομικές 
κρίσεις, στατιστικά, δομές και ρευστότητες αγορών, χειρισμού διαφόρων κινδύνων από πιστωτικά 
ιδρύματα, κλπ και από την επιτροπή για τα Συστήματα Πληρωμών και Εκκαθάρισης (Committee on 
Payment and Settlement Systems), που συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των δομών των αγορών μέσω 
αποτελεσματικών και ισχυρών συστημάτων πληρωμών και εκκαθάρισης. 
18 Part 4: The Third Pillar-Market Discipline, II. Disclosure requirements, C.2 Risk exposure and credit 
risk. Paragraph 826 : disclosures for portfolios, Table 8 “General disclosure for exposure related to 
counterparty credit risk”-Quantitative disclosures, cases (b) and (c), regarding : interest rate contracts, FX 
contracts, equity contracts, credit derivatives, commodity contracts, credit options, return swaps, credit-type 
swaps, etc. 
19 Περισσότερες πληροφορίες στο site της : www.bis.org, Publications and research, Basle Committee. 
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Οι σχετικές-προτάσεις της Ε.Β. έχουν ενσωματωθεί στην Κοινοτική έννομη τάξη με δύο 
πρόσφατες οδηγίες : την 2006/48/ΕΚ20 και την 2006/49/ΕΚ21. Στην 2006/49/ΕΚ οδηγία 
βλέπουμε την σπουδαιότητα χρήσης των OTC προϊόντων της MAD, για θέματα κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για κάλυψη γενικών και ειδικών πιστωτικών κινδύνων (παράρτημα Ι.5 της οδηγίας), 
κινδύνου διακανονισμού αντισυμβαλλόμενου (παράρτημα ΙΙ.5 της οδηγίας), κινδύνου 
συναλλάγματος (παράρτημα ΙΙΙ.2.1.β της οδηγίας) και κινδύνου βασικών εμπορευμάτων 
(παράρτημα ΙV.9 της οδηγίας). Στην οδηγία 2006/48/ΕΚ δίνονται μέσα από πολύπλοκα 
μαθηματικά μοντέλα οι τρόποι υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζικών 
ιδρυμάτων, ιδιαίτερα για τα OTC αυτά προϊόντα (παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας). Οι ανωτέρω 
οδηγίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική τάξη βάσει πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος και πλέον εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο της ΤτΕ για την προληπτική εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων, κυρίως για τα προϊόντα που μας ενδιαφέρουν. 

Εμφαίνεται σαφώς ότι στο Κοινοτικό Δίκαιο για τα τραπεζικά ιδρύματα αλλά και στην 
ΜΑD, υπάρχει αυτή η κοινή ομάδα προϊόντων της OTC διατραπεζικής αγοράς, που διασυνδέει 
(συγκοινωνεί)  νομικο-τεχνικά τις δύο αγορές και παρά τον διαφορετικό σκοπό υπηρέτησης των 
εργαλείων, έχουν την απαγορευτική ιδιότητα για την κατάχρηση εμπιστευτικής πληροφόρησης. 
Όμως ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Αν κινηθούμε μακριά από “τελεολογικές” ερμηνείες 
ενοποίησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτιμούμε ότι η λογική σύνδεσης είναι η αρχή 
προστασίας του επενδυτή ως θεσμού. Πράγματι, είτε ο απλός επενδυτής είτε το πιστωτικό ίδρυμα 
είναι οι στυλοβάτες θεσμοί από πλευράς λειτουργίας του χρηματοοικονομικού / 
χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Αυτοί οι θεσμοί υπερέχουν (όπως έχει αναφερθεί) ακόμα και σε περιπτώσεις 
συγκρουσιακής λογικής με άλλες αρχές δικαίου (πχ προσωπικά δεδομένα, καταναλωτής). Ο 
κοινοτικός νομοθέτης δεν θα μπορούσε να αφήσει εκτός ελέγχου κατάχρησης, με οτιδήποτε 
εργαλεία και σε οποιαδήποτε αγορά, περιπτώσεις που θα μπορούσε να απειληθεί ο επενδυτής, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εκείνο που πρέπει απλά να επισημάνουμε, είναι ότι οι δύο αυτές 
μεγάλες αγορές (χρηματιστηριακή και τραπεζική) προχωρούν με σταδιακά και παράλληλα 
βήματα ρυθμιστικών κανονισμών, λόγω μιας, κατά την άποψη μας, ατελούς ακόμα ενοποίησης 
και εποπτείας, αφού υπηρετούν μεν παραπλήσιες πολιτικές ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών 
συστημάτων, έχουν ακόμα όμως αναφορές στον “πυρήνα” των αρμοδιοτήτων των Κρατών-
Μελών. Ως εκ τούτου ο Κοινοτικός νομοθέτης, είναι “αναγκασμένος” στις εκάστοτε κανονιστικές 
του ρυθμίσεις, να εισάγει με τελεολογική λογική, μέτρα που σχετίζονται και με τις δύο αγορές. 

Πριν από μερικούς μήνες (Μάρτιος 2009) στις ΗΠΑ το Υπουργείο Οικονομικών 
συμβουλευόμενο την Επιτροπή Συναλλαγών Παραγώγων σε Εμπορεύματα (Commodity Futures 
Trading Commission-CFTC) και την Securities and Exchange Commission (SEC), ώστε να 
σχεδιασθεί ένα πλαίσιο22 για την ρύθμιση των OTC (εξωχρηματιστηριακών) παραγώγων, τα 
οποία ήταν εκτός ρύθμισης. Πράγματι υπάρχει σχεδιασμός για τροποποιήσεις στην επικείμενη 
νομοθεσία του «Νόμου περί Χρηματιστηρίων Παραγώγων» και της σχετικής περί κινητών τίτλων 
νομοθεσίας, ώστε να γίνει ρύθμιση των OTC παραγώγων για πρώτη φορά. 

 

 
7. Οι διεθνείς παράγοντες του συστήματος για τις ανωτέρω ρυθμίσεις. 

O οργανισμός ISDA, σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης των απόψεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με την ρύθμιση των hedge funds, προτείνει23 κατ’ αρχάς την εκ βαθέων 
ανάλυση των δεδομένων πριν την εκμαίευση συμπερασμάτων.  Διατηρεί επιφυλάξεις ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πιθανώς καταλήξει σε συμπεράσματα, από την διαδικασία 
διαβούλευσης που θα ουσιαστικά την χρησιμοποιεί ως η βάση για την ρυθμιστικές παρεμβάσεις, 
τις οποίες θα παρουσίαζε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009. Ο 
                                                 
20 Οδηγία 2006/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 , 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων. 
21 Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
22 Department of the Treasury, Secretary of the Treasury, Washington DC, 13th May 2009. 
23 ISDA response to E.C. consultation paper on hedge funds. 

Θάνος Γ. Παναγόπουλος - 17 -                                               19/11/2009 



Δημοσίευση για  το Derivatives.gr                                        “Η κανονιστική ρύθμιση των hedge funds και των πιστωτικών παραγώγων” 

ISDA εκτιμά ότι τα συμπεράσματα από την διαβούλευση ίσως να είναι κάπως βεβιασμένα και να 
προδικάζουν το αποτέλεσμα για την προώθηση καλών πρακτικών στον κλάδο των hedge funds. 
Ο ISDA επίσης εστιάζει τις παρατηρήσεις του στο ότι τα hedge funds, χρησιμοποιούν πιστωτικά 
παράγωγα (CDS) και άλλα σύνθετα δομημένα προϊόντα που είναι στο επίκεντρο της 
χρηματοοικονομικής κρίσης.  

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η χρήση των CDS, διαφοροποιείται ανάλογα και με την 
στρατηγική των funds, σύμφωνα και με όσα έχουν ανωτέρω λεχθεί (2.1). Πρέπει επίσης να 
κατανοήσουμε ότι οι αγορές των OTC παραγώγων πρέπει να είναι περισσότερο διαφανείς. Άρα, 
είναι αναγκαίες οι κανονιστικές και ρυθμιστικές αλλαγές στις έννομες τάξεις των διεθνών 
κεφαλαιαγορών (Ε.Ε., ΗΠΑ). Για να ικανοποιηθούν οι διάφορες απαιτήσεις (τήρησης 
δεδομένων, αναφορές, κλπ) θα πρέπει είτε να πραγματοποιείται η εκκαθάριση των 
τυποποιημένων OTC προϊόντων (όσα από αυτά τελικά τυποποιηθούν) μέσω εκκαθαριστικού 
οίκου κεντρικού αντισυμβαλλόμενου (CCP), είτε για τις μη τυποποιημένες και διμερείς 
συναλλαγές να γίνονται πλήρεις αναφορές των συναλλαγών σε ρυθμισμένο σύστημα αναφορών 
(πχ ένα σύστημα τύπου TRS,  όπως απαιτεί η MiFID για τις αναφορές των εξωχρηματιστηριακών 
συναλλαγών). 

Η σημερινή νομοθετική λογική στοχεύει στο να αποτρέψει τους μη έχοντες υψηλή 
επενδυτική αντίληψη αντισυμβαλλόμενους να συμμετάσχουν σε συναλλαγές OTC παραγώγων, 
περιορίζοντας τους τύπους των συμμετεχόντων που μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες 
συναλλαγές και αγορές. Αυτοί οι περιορισμοί δεν είναι επαρκείς. Οι διεθνείς παράγοντες (SEC, 
CFTC, CESR, κλπ) πρέπει να αναθεωρήσουν αυτήν την λογική συστήνοντας στις ρυθμιστικές 
αρχές και στις έννομες τάξεις, εκείνες τις τροποποιήσεις που απαιτούνται  και κυρίως θέτοντας 
επιπρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας και τυποποιήσεων ακόμα και στους τρόπους προώθησης 
αυτών των προϊόντων ακόμα και σε μικροεπενδυτές.  

Η IOSCO,  έχει μια σειρά από διαδράσεις (μέσω reports για τις unregulated markets) που 
αφορούν τις τιτλοποιήσεις (πχ, συστάσεις για χρονική επέκταση της διατήρησης του επιπέδου 
των τιτλοποιήσεων, συστάσεις για θέματα διαφάνειας, συστάσεις για τον ορισμό και την 
κατηγοριοποίηση των επενδυτών και συστάσεις για τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης 
κινδύνων των hedge funds) αλλά και για τα CDS (πχ, για την δομή των CCPs κεντρικών 
αντισυμβαλλόμενων, την τυποποίηση διαφόρων CDS, τις πληροφορίες που πρέπει να διαχέονται 
στους επενδυτές, κλπ). 

O ISDA μέσω μιας σειράς από επιτροπές (IBOC, OMG, MFA, SIFMA24), έχει επίσης 
συμβάλλει στην προσπάθεια μείωσης του συστημικού κινδύνου και της αύξησης της διαφάνειας.  
Για να ενσωματωθεί η σημαντική συμβολή των  συμμετεχόντων (buy-side και sell-side) και για 
να εξασφαλισθεί η συλλογή των απόψεων, όλων των ομάδων (ανώτερης διοίκησης, νομικών, 
λειτουργικών διαδικασιών), ο ISDA μέσω του IBOC, έχει δημιουργήσει μια περισσότερο 
συγκλίνουσα προς την αγορά δομή, ιδιαίτερα για τις μετα-συναλλακτικές πράξεις των 
παραγώγων, με κάποιες επιτροπές και ομάδες. Οι πρωτοβουλίες του, εστιάζονται σε δημιουργία 
επιτροπών για :  

• πιστωτικά παράγωγα (γίνονται προσπάθειες για την ενδυνάμωση των εκκαθαρίσεων των 
πιστωτικών γεγονότων σε όλον τον χρηματοπιστωτικό τομέα, δεδομένου του ότι έχουν 
καταγραφεί περισσότερα από 40 τέτοια παγκοσμίως από τον Οκτώβριο του 2008. 
Επίσης έχει εισαχθεί και λειτουργεί ο ρόλος του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου (CCP) 
εντός του 2009 για τα CDS, με περισσότερα από 600 δις $ σε Αμερικανικά πιστωτικά 
προϊόντα να έχουν εκκαθαριστεί έως σήμερα. Έχει επιπρόσθετα εισαχθεί ο τρόπος της 
auction-based εκκαθάρισης (πρωτόκολλο “auction hardwiring”25) που επιτρέπει την 

                                                 
24 ISDA Board Oversight Committee, Operations Management Group, Managed Funds Association, 
Securities Industry and Financial Markets Association.  
25 Το πρωτόκολλο αυτό (γνωστό στην τραπεζική αγορά και ως “Big-bang” protocol), εισήχθηκε τον 4ο του 
2009 και δουλεύει γενικά ως εξής : O διακανονισμός των εκκρεμών συναλλαγών γίνεται όπως αρχικά 
είχαν συμφωνηθεί με τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο (δηλ. με φυσική παράδοση ή με μετρητά). Για νέες 
συναλλαγές, οι αλλαγές που εισάγονται με το Πρωτόκολλο μπορούν να επιτευχθούν ατομικώς κατόπιν 
συμφωνίας των συμβαλλομένων με ενσωμάτωση στις εκάστοτε επιβεβαιώσεις συναλλαγών, του κειμένου 
«2009 ISDA Credit Derivatives Determinations Committees and Auction Settlement Supplement to the 
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μείωση του κινδύνου αντισυμβαλλόμενου λόγω πιστωτικών γεγονότων κάποιου 
αντισυμβαλλόμενου), 

• παράγωγα σε μετοχικούς τίτλους (δημιουργείται διαδικασία της κεντροποιημένης αναφοράς 
όλων των συναλλαγών OTC μετοχικών παραγώγων, έως τον 7ο του 2010. Επίσης ένα 
μεγάλο ποσοστό, 95%, των συναλλαγών τέτοιων παραγώγων σε ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες θα είναι πλέον γεγονός έως τον 9ο του 2010),  

• επιτοκιακά παράγωγα (επεκτείνεται ο αριθμός των προϊόντων αυτών που θα 
εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ιδιαίτερα των Overnight Indexed 
Swaps το 2009 και των Cross Currency Swaps το 2010), 

• διαχείριση των collaterals (προτάσεις για καλύτερες πρακτικές portfolio reconciliation, 
προτάσεις για καλύτερη διαχείριση των περιθωρίων ασφάλειας, έως τον 9ο του 2009). 

 
 
8. Επιπτώσεις από τις ρυθμίσεις των προϊόντων και των hedge funds στην 

Ευρωπαϊκή Αγορά. 
Πρέπει να κατανοηθεί ότι η αγορά των πιστωτικών παραγώγων είναι ίσως η μόνη αγορά 

που είναι «ανοικτή». Ουσιαστικά σε μια τέτοια αγορά είναι πιθανό κάποιος να αποτιμήσει τον 
πιστωτικό κίνδυνο. Η διαφάνεια στην αποτίμηση κινδύνου στην αγορά των CDS, έχει βοηθήσει 
σε μεγάλο βαθμό τους συμμετέχοντες, τις ρυθμιστικές αρχές αλλά και τις κυβερνήσεις να 
χαλιναγωγήσουν την κρίση.  

Οι προσπάθειες ρύθμισης των πιστωτικών παραγώγων πρέπει να ειδωθεί και κάτω από 
το πρίσμα της λανθασμένης αντίληψης για την δομή και την λειτουργία που πιθανώς υπάρχει 
στους συμμετέχοντες της αγοράς.  

• Ήδη έχει αναφερθεί η ρύθμιση τους από Κοινοτικές Οδηγίες (MiFID, MAD, κα) 
και ως εκ τούτου είναι μύθος η μη υπάρχουσα εντελώς ρύθμιση τους, 

• Λανθασμένο γεγονός επίσης είναι η μη πλήρης απεικόνιση τους στους 
ισολογισμούς των εταιριών (μάλιστα υπόκεινται σε καθημερινή αποτίμηση, 
mark-to-market accounting), 

• Επίσης λόγω της σύγχυσης των CDS με άλλων που θεωρούνται (κακώς) 
παρόμοια και ο σκοπός ύπαρξης τους είναι η επένδυση σε συνδεδεμένα 
περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν και ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια 
μειωμένης εξασφάλισης (sub-prime mortgage loans),  έχει φέρει όλα τα CDS στο 
επίκεντρο των ρυθμιστικών συζητήσεων. 

                                                                                                                                                 
2003 ISDA Credit Derivatives Definitions» («Supplement»). Ορίζονται επιτροπές ανά γεωγραφική περιοχή 
(«Determinations Committees») αποτελούμενες από τράπεζες και επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού. Τα 
μέλη των Επιτροπών επιλέγονται από την εταιρεία Depositary Trust and Clearing Co. (DTCC) με 
αποκλειστικό γνώμονα τον όγκο συναλλαγών σε πιστωτικά παράγωγα που πραγματοποιούν παγκοσμίως 
και σε τοπικό επίπεδο. Οι Επιτροπές αποφασίζουν για μία σειρά σημαντικών θεμάτων, π.χ. κατά πόσο 
υφίσταται ή όχι πιστωτικό γεγονός (Credit Event), αν πρέπει ο διακανονισμός να γίνει ή όχι με 
πλειστηριασμό, τους όρους του εν λόγω πλειστηριασμού (όπως λ.χ. τα μέρη που θα συμμετέχουν, την 
ημερομηνία διεξαγωγής κλπ.), ποιές υποχρεώσεις ενός Reference Entity αποτελούν “Deliverable 
Obligations”. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι δεσμευτικές για τους συμβαλλόμενους που έχουν 
προσχωρήσει στο Πρωτόκολλο ή που έχουν ενσωματώσει στις επιβεβαιώσεις των συναλλαγών τους το 
Supplement. Δεν υπάρχει στο Supplement όρος που να απαγορεύει σε μέλος μιας Επιτροπής να συμμετέχει 
στην εν λόγω Επιτροπή και να ψηφίζει σε συνέλευσή της, όταν αυτή αποφαίνεται για πιστωτικά γεγονότα 
που αναφέρονται σε συναλλαγές στις οποίες συμβάλλεται το μέλος αυτό υπό την ιδιότητά του ως Buyer ή 
Seller. Επίσης, εάν μέλος μιας Επιτροπής αναφέρεται ως «Reference Entity» σε πιστωτικά παράγωγα έχει 
το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αυτοεξαιρεθεί από τις εργασίες της Επιτροπής επί αποφάσεών 
της που αφορούν το ίδιο ενώ παραμένει ως αμφιβολία εάν το μέλος αυτό έχει δικαίωμα να ψηφίσει σε 
περίπτωση που τελικώς συμμετάσχει στην Επιτροπή. Τέλος υπάρχει όρος στο Supplement, σύμφωνα με 
τον οποίο «η απόφαση μιας Επιτροπής είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα σε σύμβαση πιστωτικού 
παραγώγου μέρη παρά οποιαδήποτε υπαρκτή ή παρατηρούμενη σύγκρουση συμφερόντων».  
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Πρέπει επίσης να επικοινωνηθεί ότι και τα hedge funds έχουν επηρεασθεί απ την κρίση 
και δεν είναι η βασική πηγή της κρίσης. Ισως το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης να εδράζεται στην 
ελλιπή ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να διαχειριστούν τις εκθέσεις στον κίνδυνο. Η 
επιδείνωση των τιμών των assets επέδρασε στην απόδοση τους και δημιούργησε ζημίες σε 
επενδυτές και funds. Αλλωστε τα hedge funds στηριζόμενα στην μόχλευση και τον δανεισμό, 
αναγκάστηκαν να μειώσουν τον δανεισμό τους. Και επίσης τα προβλήματα από τις μεγάλες 
πωλήσεις των επενδυτών επέφεραν επιπλέον πίεση στις τιμές όλων των assets.  

Στο θέμα των ρυθμίσεων των CDS πρέπει να δοθεί σημασία στην έννοια του 
πραγματικού κινδύνου που συνδέεται με την αγορά των πιστωτικών παραγώγων. Πράγματι, ενώ 
αναφερόμαστε στο μέγεθος της ονομαστικής αξίας, αυτό δεν απεικονίζει τον πραγματικό 
κίνδυνο. Το μέγεθος των υποχρεώσεων στην αγορά των πιστωτικών παραγώγων, προ των 
μέτρων, είχε μετρηθεί περί τα 4 τρις $, περί τις 10-15 φορές λιγότερο απ το μέγεθος των 
υποχρεώσεων στην αγορά των ομολόγων. Άλλωστε τα CDS είναι προϊόντα “zero-sum”, διότι οι 
αντισυμβαλλόμενοι έχουν ίσες και αντίθετες εκθέσεις στις αλλαγές της «τιμής» του πιστωτικού 
κινδύνου μιας οντότητας.  

Η επικείμενη ρύθμιση πρέπει να λάβει υπόψη της ότι η αγορά των πιστωτικών 
παραγώγων έχει ικανά εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου. Όπως αναφέρει ο ISDA, με τους 
μηχανισμούς του close-out και του collateralization (μέσω συμβολαίων ISDA), οι 
αντισυμβαλλόμενοι μπορούν πλέον να διαχειρίζονται την έκθεση του.  Ο προηγούμενα 
αναφερθείς αριθμός σε έκθεση υποχρεώσεων είναι κατά το ήμισυ καλυμμένος με εχέγγυα και 
γενικά μέσω μηχανισμών χειρισμού των credit events (ISDA cash settlement mechanism)26. 

Οι απαιτήσεις για περαιτέρω ρύθμιση των πιστωτικών παραγώγων θα επιφέρουν 
μεταβολές που αφορούν σε θέματα που αφορούν : συναλλαγές, τεχνολογικά θέματα, θέματα 
εκκαθάρισης, αλληλοεπικάλυψη ρυθμιστικών αρχών, λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, θέματα δημιουργίας standard (τυποποιημένων) συμβάσεων ISDA, κλπ. 
Επιπρόσθετα και στις τυποποιημένες συμβάσεις της Ε.Ε., European Master Agreements27.  

Στο θέμα των τυποποιημένων και μη OTC παραγώγων πρέπει να υπολογίσουμε τις 
ανάγκες δημιουργίας κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CCPs) αλλά και ρυθμισμένων 
συστημάτων αναφορών τα οποία εκτός των ανωτέρω υποχρεώσεων τους θα πρέπει να μπορούν 
να διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων ανοικτών θέσεων και συναλλαγών και να τα 
διαθέτουν στο ευρύ κοινό και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αυτό απαιτεί την εύρεση ή την 
δημιουργία φορέα ή την ανάθεση σε ήδη υπάρχοντα, με κόστος τεχνολογίας, ανθρώπινου 
δυναμικού και ρυθμίσεων. 

Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της αγοράς και η διαφάνεια 
των τιμών ιδιαίτερα στην αγορά των παραγώγων, διότι το επόμενο βήμα θα είναι η μεταφορά 
των τυποποιημένων συμβολαίων αυτών των “OTC” παραγώγων (αφού θα μπορούν πλέον να 
εκκαθαρίζονται κεντρικά) σε χρηματιστήρια (όχι μόνο σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών 
μη ρυθμισμένες) και ουσιαστικά σε ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων (μπορούμε να φανταστούμε ένα τέτοιο σύστημα με μέλη πιστωτικά ιδρύματα και 
prime brokers, όπου  θα υπάρχει συνεχή ροή αναφορών συναλλαγών και άμεση αναφορά τιμών 
και άλλων πληροφοριών και σε επικοινωνία με ανεγνωρισμένους οίκους προμηθευτών 
πληροφοριών, Reuters, Bloomberg, κλπ). Τέτοια συστήματα μπορούν να σχεδιαστούν με την 
λογική των price/quantity driven λογικών.  

Η συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτά τα συστήματα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί με την λογική ότι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός τους και η προσφορά υψηλότερου 
επιπέδου υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες. 

                                                 
26 Ως παράδειγμα των ανωτέρω αναφέρουμε την εκκαθάριση των συμβολαίων CDS στην περίπτωση της 
Lehman Brothers. Εγινε στην βάση της μεταφοράς της καθαρής θέσης-net risk transfer (όπως προβλεπόταν 
από τις συμβάσεις ISDA), λαμβάνοντας δηλ. υπόψη τις αντισυμβαλλόμενες θέσεις συμψηφιστικά. Οι 
μεταφορές των καθαρών θέσεων ήταν της τάξης του 10% της ονομαστικής αξίας όλων των εκκρεμών 
συναλλαγών, δηλ. περί τα 5 δις $ που άλλαξαν χέρια με την πτώχευση της Lehman, αντί των 72 δις $ που 
ήταν η ονομαστική αξία των συμβολαίων CDS της. 
27 Σύμβαση-πλαίσιο για OTC παράγωγα προϊόντα προοριζόμενα για νομικά πρόσωπα της κάθε χώρας 
υπαγόμενα στο δίκαιο της, δεδομένου του ότι έχουν γίνει αποδεκτές από τις Κεντρικές Τράπεζες. 
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Δεδομένης της παγκόσμιας διάστασης της δραστηριότητας των hedge funds, δεν αρκεί 
μια Ευρωπαϊκή ρύθμιση απλά και μόνο. Πρέπει να γίνει συνδυαστικά και με τις προσεγγίσεις 
των βασικών της εταίρων στο παγκόσμιο συναλλακτικό γίγνεσθαι. Η παρέμβαση-προτροπή του 
ISDA προς την Ε.Ε. είναι δεδομένη στο συγκεκριμένο θέμα.  

Στο θέμα της ρύθμισης του συστημικού κινδύνου, με την επικείμενη ρύθμιση θα 
απαιτηθούν συστήματα επιμέτρησης του κινδύνου πιο ενισχυμένα. Αυτό βέβαια  θα απαιτήσει 
περισσότερη πληροφόρηση (από τα hedge funds κυρίως) ώστε να γίνεται πιο αξιόπιστα η 
εξασφάλιση της ταυτοποίησης του πιστωτικού κινδύνου. Θα απαιτηθούν εργαλεία risk 
management, ημερήσιες αναφορές περιθωρίων ασφάλισης, ημερήσιες συγκεντρωτικές αναφορές 
εχέγγυων, αλλά και αναφορές για ρευστότητα, για μεγάλη έκθεση και ανοίγματα, σημαντικές 
αλλαγές στα trading χαρτοφυλάκια, μεγάλες εξαγορές σε European Mid Term Notes και 
επενδύσεων, κλπ. Αυτές οι αλλαγές λογικά θα επηρεάσουν όλους τους συμμετέχοντες (πιστωτικά 
ιδρύματα, hedge funds, prime brokers, κλπ). Πάντως πρέπει να σημειώσουμε ότι το 
σπουδαιότερο εργαλείο ρύθμισης της υπερβολικής μόχλευσης και άλλων τομέων της ανάληψης 
κινδύνων στην οικονομία της αγοράς, είναι η πειθαρχία από τους επενδυτές, τους 
αντισυμβαλλόμενους και τους πιστωτές. 

Στο θέμα της σχέσης των prime brokers (ιδιαίτερα ως πιστωτικά ιδρύματα) με τα hedge 
funds, δεν έχει η αναγκαιότητα περαιτέρω ρύθμισης, διότι η χρήση σημαντικών εργαλείων28 έχει 
θεωρηθεί ότι μπορεί να απομονώσει ένα πιθανό πρόβλημα κατάρρευσης hedge funds με το 
τραπεζικό σύστημα. Στην περίπτωση επιπρόσθετης ρύθμισης πρέπει να λάβουμε υπόψη τα 
πρόσθετα κόστη και πιθανών συνεπειών μείωσης ρευστότητας λόγω της αποτροπής των hedge 
funds. Ακόμα και στην περίπτωση που τεθεί θέμα περιορισμών στο ποσοστό της μόχλευσης των 
hedge funds και τι μπορεί να επιτύχουν, με το σκεπτικό ότι οι αντισυμβαλλόμενοι και οι 
επενδυτές θα έχουν περισσότερες δυνατότητες διαχείρισης του κινδύνου, θα δημιουργηθεί ακόμα 
και θέμα φυγής των hedge funds από την Ευρώπη, προς περιβάλλοντα λιγότερο διαφανή και 
ρυθμισμένα. Εκείνο που μάλλον απαιτείται είναι να αποκτήσουν οι ρυθμιστικές αρχές εργαλεία 
παρακολούθησης του συστημικού κινδύνου από τα hedge funds.  

Στο θέμα του short selling και της επικείμενης ρύθμισης του, έχει αποδειχθεί ότι η 
ρευστότητα σίγουρα έχει μειωθεί μετά τους πρόσφατους περιορισμούς (από τον 10ο του 2008). Η 
περαιτέρω ρύθμιση θα πρέπει να λάβει υπόψη ακόμα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς, 
δεδομένου του ότι από την στιγμή λήψης των μέτρων, έχει επηρεασθεί σε κάθε περίπτωση (από 
πλευράς διαμόρφωσης τιμών) το spread  των τιμών των μετοχών (έχει κατά μέσο όρο διευρυνθεί). 
Και επιπρόσθετα δεν πρέπει να συγχέεται η χρήση του με την κατάχρηση αγοράς. Ο ISDA είναι 
κατηγορηματικός ότι στα hedge funds δεν πρέπει να επιβληθούν ειδικοί περιορισμοί στη 
εφαρμογή του short selling. Αλλωστε τα hedge funds είναι έτσι και αλλιώς υποχρεωμένα να 
συμμορφώνονται στην τεχνική του short selling (για equities ή debts) όσον αφορά καταχρηστικές 
πρακτικές βάσει της Market Abuse Directive (MAD).  

Το σημαντικό θέμα της πληροφόρησης των επενδυτών για τις δραστηριότητες των hedge 
funds, έχει να κάνει κυρίως με 2 κατευθύνσεις: τις προϋποθέσεις για την αποτροπή επενδυτών 
που δεν θεωρούνται κατάλληλοι για τέτοιου είδους επενδύσεις και τις ξεκάθαρες απαιτήσεις των 
hedge funds από τους brokers και τους θεσμικούς όταν συνάπτουν συμβόλαια πώλησης με 
τελικούς επενδυτές. Βέβαια έχει τεθεί όπως είπαμε και το θέμα των αυθαίρετων περιορισμών στο 
ποσοστό της μόχλευσης τους, αλλά και στους περιορισμούς των τραπεζικών επενδύσεων (μέσω 
της Capital Requirements Directive29). Απλά πρέπει να επισημανθεί ότι δεν θα πρέπει να 
επιβάλλει υπερβολικά επαχθείς προϋποθέσεις για τα αποθεματικά, που μπορεί να είναι 
αδικαιολόγητα αποτρεπτικό μέτρο για επενδύσεις σε hedge funds. 

                                                 
28 “Risk testing along VaR modeling”, “back testing against p&l market moves”, “scenario analysis 
including worse case loss”, “monitoring portfolio statistics”, “bond maturity risks event risk looking at 
merger risks”. 
29 Σημαντική εργασία στο θέμα αυτό είναι και το : “ ‘Commission Services Staff Working Document’  on 
proposed amendments to the Capital Requirements Directive”, των I.S.D.A., L.I.B.A., E.B.F. και European 
Securitization Forum, 29th April 2009. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις προτάσεις για την 
κεφαλαιακή επάρκεια για συγκεκριμένους κινδύνους που προέρχονται από τις τιτλοποιήσεις θέσεων στα 
trading books των τραπεζών και πως πρέπει να προσμετρώνται. 
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Σημαντικό επίσης θέμα είναι ο διαχωρισμός πλέον της ευθύνης παρακολούθησης των 
ρυθμίσεων αυτών των προϊόντων από τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές. Εδώ πρέπει να 
κατανοήσουμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι Κεντρικές Τράπεζες των Κρατών-Μελών και 
των αντίστοιχων Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς. Τώρα πλέον εμφανίζεται για πρώτη φορά μια 
πιθανή αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, διότι τα πιστωτικά ιδρύματα (αρμοδιότητας κεντρικών 
τραπεζών) θα εμπλέκονται σε συναλλαγές που αφορούν τυποποιημένα προϊόντα οργανωμένης 
αγοράς, στην οποία θα έχουν τεθεί κανόνες δικαίου (ακόμα και σε εναλλακτική όπως η MiFID 
προβλέπει). Η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων πρέπει να επιλυθεί με συνεργασία των 
εποπτικών αρχών και όχι με διαχωρισμό και στεγανά.  

Πιθανώς η δημιουργία κοινών Επιτροπών Εποπτικού Ελέγχου ή και άλλων μηχανισμών 
να είναι μια λύση (που πάλι απαιτεί τεχνολογικές υποδομές και σαφώς υψηλού γνωσιακού 
επιπέδου προσωπικό για επάνδρωση). Η λογική αλληλοσυνεργασίας επιτάσσεται και από την 
“ενοποιητική” λογική των δύο αγορών και της χρηστής λειτουργίας τους ακόμα σε διμερές 
επίπεδο της αγοράς,  όπως έχει ήδη ανωτέρω αναφερθεί. 

 
 

9. Επίλογος. 
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ολοκλήρωση της ενιαίας 

χρηματοπιστωτικής αγοράς, η έλευση του Ευρώ και η τεχνολογία, έχουν μεταβάλλει ριζικά το 
γνώριμο τραπεζικό και χρηματιστηριακό σκηνικό. Η σημαντική αυτή τάση απεικονίζεται στις 
διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των 
μεγάλων χρηματοοικονομικών κέντρων και ιδιαίτερα των χρηματιστηρίων. Η ενιαία 
χρηματοοικονομική αγορά έχει ολοκληρωθεί κυρίως στις μεγάλες κεφαλαιαγορές αλλά 
παραμένουν ακόμα κατακερματισμένες σε εθνικά πλαίσια οι αγορές των λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. στεγαστική και καταναλωτική πίστη). Οι μεταβολές αυτές 
θέτουν στρατηγικά διλήμματα όχι μόνο για τα μεγάλα αλλά και για τα περιφερειακής εμβέλειας 
χρηματοπιστωτικά κέντρα όπως είναι το Ελληνικό. Οι νομολογίες τόσο των εθνικών 
Δικαστηρίων όσο και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία των κεφαλαιαγορών. 

Οι στόχοι των οδηγιών (ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Financial Services Action Plan) από 
την άποψη της προώθησης της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών και 
της μείωσης της πολυπλοκότητας και της σύγχυσης όσον αφορά τους κανόνες για τη 
χειραγώγηση της αγοράς και την ομογενοποίηση των αγορών στην χρήση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων (μέσω MiFID), είναι απόλυτα δικαιολογημένοι. Επιπρόσθετα 
περιορίστηκαν οι αμφιβολίες ερμηνείας των οδηγιών και ο συνεπαγόμενος κίνδυνος διαφορών 
κατά την εφαρμογή και την εκτέλεση των διατάξεών του στην ΕΕ.  

Είναι πλέον καιρός να αντιληφθούμε ότι η απόφασή μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση να 
ανταποκριθούμε θετικά στο προερχόμενο από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού αίτημα για 
περισσότερη ασφάλεια, αφενός θα έχει ως τίμημα την σταδιακή εγκατάλειψη της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αφετέρου θα οδηγήσει με βεβαιότητα στη διόγκωση ενός άκρως 
τυπικού μεν, αλλά ουσιαστικώς αναποτελεσματικού συστήματος αναφορών, πρός τις αρμόδιες 
υπηρεσίες με ασήμαντες γνωστοποιήσεις και θα απονευρώσει ουσιαστικά τον όποιο ελεγκτικό 
τους ρόλο.  

Η Επιτροπή πρέπει να διευρύνει τον διάλογο μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ για τις χρηματοπιστωτικές 
αλλαγές, αλλά και με άλλες χώρες (Ιαπωνία, Ρωσία, Κίνα, κλπ). Ταυτόχρονα πρέπει να αυξήσει 
την ισχυρή της εκπροσώπηση στους διεθνείς οργανισμούς, μέσα από τους οποίους πρέπει να 
εκφράζεται με μία φωνή για θέματα όπως, η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, η 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η διαφθορά στον χρηματοοικονομικό 
τομέα, η επιχειρηματική εγκληματικότητα, κλπ. Χρειάζεται συνεργασία και ανταλλαγές 
πληροφοριών ακόμα και μεταξύ των υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών κέντρων. Η λύση είναι ο εξ 
ορθολογισμός του Νόμου για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και η 
επαναφορά των κυρώσεών του στα πλαίσια που υπαγορεύει η νηφάλια αποτίμηση της απαξίας 
της πράξης, με γνώμονα την συνταγματικά κατοχυρωμένη στη χώρα μας αρχή της 
αναλογικότητας. 
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Η ευθυγράμμιση των εθνικών ρυθμιστικών προσεγγίσεων με ένα κοινό ευρωπαϊκό 
ρυθμιστικό σύστημα αντιπροσωπεύει μια πραγματική πρόκληση, εφόσον συνεπάγεται 
σημαντικά αρχικά κόστη για την προσαρμογή των εθνικών αρχών επιβολής της νομοθεσίας και 
των φορέων των αγορών. Τα μεταβατικά αυτά προβλήματα αποτελούν από μόνα τους μια 
πρόκληση – στο βαθμό ιδίως που επικεντρώνονται σε μια σύντομη περίοδο. Ωστόσο, οι ανησυχίες 
για τα μεταβατικά αυτά κόστη δεν πρέπει να επισκιάζουν τα γενικότερα οικονομικά 
πλεονεκτήματα. Η εναλλακτική λύση είναι σαφής: κατακερματισμένες και μη αποτελεσματικές 
χρηματοπιστωτικές αγορές και/ή συνονθύλευμα εθνικών αποθεμάτων ρευστότητας που θα 
υπόκεινται σε αποκλίνουσες και ασυντόνιστες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και σε υψηλότερο 
κόστος κεφαλαίου. Το FSAP δημιούργησε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέψει σε εκδότες, 
επενδυτές και παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να συναλλάσσονται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο χωρίς αδικαιολόγητα νομικά εμπόδια. Αυτό που προέχει σήμερα είναι να εξασφαλιστεί 
η καλή λειτουργία του.  

Οι δείκτες της οικονομίας και των αγορών καταδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή 
χρηματοπιστωτική ενοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλούς τομείς: αγορές χονδρικής, 
χρηματιστήρια και υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως για την εκκαθάριση και το 
διακανονισμό των συναλλαγών. Αυτό βελτίωσε τους όρους για όλους τους χρήστες 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αρχίζει ήδη να διαμορφώνεται ένα «ανακλαστικό» 
ευρωπαϊκής αγοράς, παρόλο που πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά. Έτσι, ο τομέας της λιανικής 
διανομής παραμένει κατακερματισμένος, ενώ η διείσδυση σε ορισμένες αγορές είναι αδύνατη. Οι 
φραγμοί αυτοί πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά, προκειμένου ιδίως να προσδιοριστεί εάν 
αποτελούν ουσιαστικά οικονομικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  

Μια αποτελεσματική αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων αποτελεί στρατηγικής 
σημασίας στοιχείο για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση υψηλών ρυθμών 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Επί του παρόντος, η ευρωπαϊκή αγορά επιχειρηματικών 
κεφαλαίων είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική από την αντίστοιχη αγορά των ΗΠΑ, για 
παράδειγμα. Στον τομέα αυτό πρέπει συνεπώς να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες που θα 
οδηγήσουν στην ανάληψη νέων πρωτοβουλιών. 
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