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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου 
και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια
(2007/2238(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 
1977, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των 
εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την 
προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι 
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη 
διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της1,

– έχοντας υπόψη την τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978,
περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών2,

– έχοντας υπόψη την έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983,
για τους ενοποιημένους λογαριασμούς3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για 
τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους 
ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών καθώς και 
τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθμιση των 
εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία7,

                                               
1 ΕΕ L 026 της 31.1.1977, σ. 1.
2 ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
3 ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1.
4 ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1.
5 ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16. 
6 ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28.
7 ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 20.
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση 
αγοράς)3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών4

(οδηγία για τα συνταξιοδοτικά ταμεία),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων 5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση 6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς 7,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων8,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω 

                                               
1 ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 35.
2 ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16.
3 ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.
4 ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10.
5 ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16.
6 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
7 ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12.
8 ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
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οδηγίας1 (οδηγία για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων 
διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές 
αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης 
των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)4,

– έχοντας υπόψη την 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 (αναδιατύπωση)5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από 
μετόχους εισηγμένων εταιρειών 6,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλιση ζωής σχετικά με την ανάληψη και την 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) 
(COM(2008)0119) (πρόταση «Φερεγγυότητα II»),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την άρση των φραγμών στις 
διασυνοριακές επενδύσεις από τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (COM(2007)0853),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με το μέλλον των 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των παράγωγων προϊόντων7,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 27ης Απριλίου 20068, σχετικά με τη διαχείριση 

                                               
1 ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 26.
2 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.
3 ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 9.
4 ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.
5 ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201.
6 ΕΕ L 184 της 14.7.2007, σ. 17.
7 ΕΕ C 92 E της 16.4.2004, σ. 407.
8 ΕΕ C 296 E της 6.12.2006, σ. 257.
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περιουσιακών στοιχείων και της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων II1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την πολιτική για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-2010) – Λευκή Βίβλος2 (2006/2270(INI)), ιδίως την 
παράγραφο 19 αυτού,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τις 
Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
(Τμήμα: ευρείες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών 
μελών και της Κοινότητας): Εγκαινίαση του νέου κύκλου (2008–2010)3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 192, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 39 και 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος υπάρχει ανεπαρκής κανονιστική ρύθμιση για τα
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια σε επίπεδο ΕΕ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 2, του Κανονισμού, 
πληρούται ο όρος να μη βρίσκεται καμία πρόταση αυτού του είδους στη φάση της 
προετοιμασίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν απάντησε θετικά στα προηγούμενα αιτήματα του 
Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατυπώθηκαν στα προαναφερθέντα 
ψηφίσματά του (της 15ης Ιανουαρίου 2004, της 27ης Απριλίου 2006, της 11ης Ιουλίου
2007 και της 13ης Δεκεμβρίου 2007),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια αποτελούν εναλλακτικά επενδυτικά οχήματα, τα οποία όχι μόνο διαθέτουν
σημαντικό και αυξανόμενο μερίδιο στο παγκόσμιο υπό διαχείριση ενεργητικό, αλλά και 
σημαντική και αυξανόμενης βαρύτητας παρουσία και δραστηριότητα στις παγκόσμιες 
χρηματοπιστωτικές αγορές,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά παγκόσμια, ευρωπαϊκά και εθνικά ιδρύματα είχαν
εκφράσει, πολύ καιρό πριν από τη σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση, τις ανησυχίες τους 
όσον αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια σε 
σχέση με τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, την ανεπαρκή διαχείριση του κινδύνου, 
τον υπερβολικό δανεισμό (μόχλευση) και την αποτίμηση των μη ρευστοποιήσιμων και 
σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0627.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0338.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0058.



PR\718451EL.doc 7/18 PE404.764v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου οδηγούν τους επενδυτές σε αγεληδόν συμπεριφορά σε 
περιόδους κρίσης της αγοράς, προκαλώντας έτσι ανησυχίες όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της ατζέντας της Λισαβόνας απαιτεί μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις απαιτούν 
λειτουργικές χρηματοπιστωτικές αγορές σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, που θα 
συμβάλλουν στην πραγματική οικονομία,

Θ λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια παρέχουν σε πολλές περιπτώσεις ρευστότητα και δημιουργούν ζήτηση για 
καινοτόμα προϊόντα,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοοικονομική σταθερότητα απαιτεί επίσης καλύτερη
συνεργασία ως προς την εποπτεία, και σε παγκόσμιο επίπεδο επίσης, κάτι που λογικά θα 
απαιτήσει εν ευθέτω χρόνω την ολοκληρωμένη επανεξέταση των σημερινών ρυθμίσεων 
της ΕΕ περί εποπτείας,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενισχυμένα κατάλληλα επίπεδα διαφάνειας προς το κοινό, 
τους επενδυτές και τις εποπτεύουσες αρχές, συμπεριλαμβανομένου, μελλοντικά, κάθε
νέου εποπτεύοντος φορέα της ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της 
λειτουργικότητας και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και για 
την προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ των παραγόντων και των προϊόντων της 
αγοράς,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερβολικός δανεισμός που απαιτείται από πολλές από τις
δραστηριότητες των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων απειλεί τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, προδιαθέτει αρνητικά έναντι της 
υλοποίησης του προγράμματος των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και, επιπλέον, απολαμβάνει αθέμιτα οφέλη στο 
πλαίσιο των εθνικών φορολογικών καθεστώτων,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αύξηση στις συναλλαγές με ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τον αριθμό των εργαζομένων, οι θέσεις 
απασχόλησης των οποίων ελέγχονται τελικά από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, και ότι η 
κοινοτική νομοθεσία περί απασχόλησης (ιδίως η οδηγία 2001/23/ΕΚ) διαμορφώθηκε όταν 
δεν ίσχυε αυτό, 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση υπερβολικού δανεισμού, οι μοχλευμένες εξαγορές 
με χρήση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων επηρεάζουν αρνητικά τη βιωσιμότητα των 
εταιρειών-στόχων,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν
είτε από το επιχειρηματικό πρότυπο των ιδιωτικών επενδυτικών ή των αμοιβαίων 
κεφαλαίων κινδύνου είτε από τις σχέσεις μεταξύ των οχημάτων αυτών και άλλων 
παραγόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές,
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ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εν
λόγω οχήματα προκάλεσαν τη σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση, αυτά έχουν εμπλακεί
σε υποθέσεις μη ρυθμιζόμενων και εξαιρετικά σύνθετων δομημένων προϊόντων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της αδυναμίας επαρκούς κεφαλαιοποίησής τους και 
επομένως της αστάθειάς τους σε περιόδους αναταραχών, τα οχήματα αυτά ενίσχυσαν την 
κρίση,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μελλοντικών
χρηματοπιστωτικών κρίσεων και δεδομένης της έντονης αλληλεπίδρασης μεταξύ των
αγορών και μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτές αλλά και δεδομένου του στόχου της 
επίτευξης ίσων όρων ανταγωνισμού σε διασυνοριακό επίπεδο και μεταξύ των 
ρυθμιζόμενων και των μη ρυθμιζόμενων συμμετεχόντων στην αγορά, η ΕΕ χρειάζεται 
καλύτερες, περισσότερο συνεκτικές και εναρμονισμένες κανονιστικές ρυθμίσεις σε όλο 
το εύρος του ζητήματος,

1. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει, με βάση τα άρθρα 44, 47, παράγραφος 2, και 95
της Συνθήκης ΕΚ, και πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2008, νομοθετική πρόταση ή προτάσεις 
σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και άλλους 
συναφείς παράγοντες, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις·

2. διαπιστώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

3. εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τη ζητούμενη πρόταση πρέπει να 
καλυφθούν από κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ για (i) τη θέσπιση τυχόν 
ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής, (ii) τον δημόσιο οργανισμό της ΕΕ για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας, και (iii) τον δημόσιο φορέα πιστοποίησης της ΕΕ για τα 
δομημένα προϊόντα·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις 
επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και 
στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.



PR\718451EL.doc 9/18 PE404.764v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Σύσταση 1 σχετικά με τα Μέτρα για τη Χρηματοοικονομική Σταθερότητα και την 
Καλύτερη Λειτουργία των Χρηματοπιστωτικών Αγορών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί πρέπει να 
στοχεύει στη ρύθμιση των εξής:

(α) Κεφαλαιακές απαιτήσεις  Οι εταιρείες επενδύσεων, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα 
πιστωτικά ιδρύματα και τα συμβατικά ταμεία (όπως οι ΟΣΕΚΑ και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία /ΙΕΣΠ) πρέπει να συμμορφώνονται με τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις. Όποια και αν είναι η νομική μορφή των οχημάτων αμοιβαίων
κεφαλαίων κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ετερόρρυθμων εταιρειών, η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίσει τη θέσπιση κατάλληλης κεφαλαιακής απαίτησης στο επίπεδο της 
οντότητας που ελέγχει την επένδυση του εν λόγω κεφαλαίου ή κεφαλαίων (π.χ.
εταιρεία διαχείρισης), η οποία θα καλύπτει όλα τα κεφάλαια ασχέτως της έδρας 
τους.

(β) Δημόσιος οργανισμός της ΕΕ για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας
Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει έναν δημόσιο οργανισμό της ΕΕ για την 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, ούτως ώστε να προαγάγει τον 
ανταγωνισμό και να βελτιώσει τη διαφάνεια στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή
πρέπει επίσης, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, να
εισαγάγει μια διάταξη που θα ορίζει ότι, όπου απαιτείται αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας από εξωτερικό φορέα αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας (ΕΦΑΠΙ) για τον υπολογισμό της έκθεσης σε κίνδυνο κάποιου 
πιστωτικού ιδρύματος, θα απαιτείται επίσης και αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας από τον δημόσιο οργανισμό της ΕΕ για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας.

(γ) Ρευστότητα  Η Επιτροπή πρέπει κατά την επανεξέταση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ 
να εισαγάγει απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας έναντι κινδύνων όσον αφορά 
τους κινδύνους ρευστότητας.

(δ) Αποτίμηση  Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με
την αποτίμηση των μη ρευστοποιήσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων, ούτως ώστε 
να προστατεύσει καλύτερα τους επενδυτές και τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών.

(ε) Βασικοί διαμεσολαβητές Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις κάθε ιδρύματος που
παρέχει υπηρεσίες βασικής διαμεσολάβησης πρέπει να αυξάνονται ανάλογα με
τον βαθμό συνθετότητας και αδιαφάνειας της δομής ή της φύσης των 
χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, στα οποία το εκθέτουν οι συναλλαγές του με 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου ή ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Ειδικότερα, πρέπει 
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να τροποποιηθούν οι διατάξεις των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ ούτως 
ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα αυτό.

(στ) Επιχειρηματικό κεφάλαιο Η Επιτροπή πρέπει να υλοποιήσει, χωρίς
καθυστέρηση, τις προτάσεις για χάραξη πολιτικής που ορίζονται στην
ανακοίνωσή της με τίτλο «Άρση των φραγμών στις διασυνοριακές επενδύσεις 
από τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων», συμπεριλαμβανομένης πρότασης 
νομοθεσίας που θα παράσχει ένα εναρμονισμένο πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα 
επιχειρηματικά κεφάλαια και θα διασφαλίσει έτσι τη διασυνοριακή πρόσβαση του 
τομέα των ΜΜΕ σε τέτοιου είδους κεφάλαια σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
Λισαβόνας.

(ζ) Εποπτική αρχή της ΕΕ Η Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή
εποπτική αρχή που θα καλύπτει όλους τους τομείς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών: κεφαλαιαγορές, αγορές χρεογράφων, τομείς ασφάλισης και 
τραπεζικών συναλλαγών. Θα πρέπει επίσης να καθορισθεί περαιτέρω εάν θα
έπρεπε να υπάρχουν δύο ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές αυτού του είδους: μία για 
τη θέσπιση ρυθμίσεων προληπτικής εποπτείας και άλλη για τη διενέργεια της 
ρύθμισης των επιχειρήσεων.

2. Σύσταση 2 σχετικά με τα Μέτρα Διαφάνειας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί πρέπει να 
στοχεύει στη ρύθμιση των εξής:

(α) Εγγραφή και εξουσιοδότηση των εταιρειών διαχείρισης και των διαχειριστών των
κεφαλαίων  Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την
εγγραφή και εξουσιοδότηση των οντοτήτων που ελέγχουν τις επενδύσεις των 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου ή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (π.χ. των 
εταιρειών διαχείρισης), το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί με βάση μία 
συγκεκριμένη αρχή: εφόσον λάβουν εξουσιοδότηση, οι εν λόγω οντότητες θα 
πρέπει να μπορούν να προβαίνουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Με στόχο την προώθηση μιας λειτουργικής ενιαίας
ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 
εταιρείες διαχείρισης θα δημοσιοποιούν τα ακόλουθα στοιχεία:

- το όνομα και την έδρα των κεφαλαίων που ελέγχουν,

- την ταυτότητα των διαχειριστών,

- τα εταιρικά εισοδήματα και πριμοδοτήσεις,

- τις αποδοχές των διευθυντών, των ανώτατων στελεχών και του λοιπού 
προσωπικού με επενδυτικές αρμοδιότητες, και

- τις σχέσεις με τους βασικούς διαμεσολαβητές.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να εμφανίζονται με σταθερή μορφή (με σκοπό 
επίσης να διευκολύνουν την πρόταση περί βάσης δεδομένων που ακολουθεί).
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(β) Γνωστοποίηση (δηλ. έγκριση) χονδρικών επενδυτικών οχημάτων Για να
ενθαρρυνθεί η τοποθέτηση των κεφαλαίων σε εγχώρια προϊόντα στην ΕΕ, η 
Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια χωριστή οδηγία σύμφωνη με το πανευρωπαϊκό
καθεστώς ιδιωτικής τοποθέτησης, που συζητείται επί του παρόντος, η οποία θα 
εφαρμόζεται στην εμπορική προώθηση και διανομή στην ΕΕ των αμοιβαίων 
κεφαλαίων κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Ένα τέτοιο
καθεστώς θα πρέπει να λειτουργεί με βάση μία συγκεκριμένη αρχή: εφόσον
λάβουν εξουσιοδότηση, τα χονδρικά αυτά επενδυτικά οχήματα θα πρέπει να 
μπορούν να προσφερθούν σε επαγγελματίες, θεσμικούς επενδυτές σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Με στόχο την προώθηση μιας λειτουργικής ενιαίας ευρωπαϊκής
χρηματοπιστωτικής αγοράς, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι τα επενδυτικά 
οχήματα δημοσιοποιούν τα ακόλουθα στοιχεία:

- τη γενική επενδυτική στρατηγική και την άμεση πληροφόρηση 
σχετικά με οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή σε αυτήν,

- την έκθεση σε μόχλευση/δανεισμό,

- τις συνολικές αμοιβές καθώς και την κατανομή των αμοιβών
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν οψιόν σε μετοχές που δίδονται στους 
εργαζόμενους),

- την πηγή και το ύψος του κεφαλαίου,

- την παλαιότερη απόδοση,

- το σύστημα διαχείρισης κινδύνου και τις μεθόδους αποτίμησης του 
χαρτοφυλακίου,

- πληροφορίες σχετικά με τον διαχειριστή του κεφαλαίου, και

- το μερίδιο του κεφαλαίου που προέρχεται από συνεισφορά της 
εταιρείας διαχείρισης και του προσωπικού της.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να εμφανίζονται με σταθερή μορφή (με σκοπό 
επίσης να διευκολύνουν την πρόταση περί βάσης δεδομένων που ακολουθεί).

(γ) Βάση δεδομένων  Η Επιτροπή πρέπει, με τη βοήθεια των επιτροπών επιπέδου 3, 
να δημιουργήσει μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων εγγραφών/εξουσιοδοτήσεων
που θα περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για τις εταιρείες διαχείρισης όσο και για 
τα επενδυτικά οχήματα, όπως ορίσθηκε πιο πάνω. Οι εποπτικές αρχές όλων των
κρατών μελών θα πρέπει να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στη βάση αυτή, ενώ οι
αντίστοιχες κατηγορίες της βάσης δεδομένων πρέπει να είναι διαθέσιμες στο 
κοινό.

(δ) Επενδυτές  Η Επιτροπή και οι εποπτικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι
επενδυτές που κάνουν χρήση αυτών των οχημάτων θα λαμβάνουν όχι μόνο 
επαρκείς αλλά και σχετικές και συγκρίσιμες πληροφορίες (π.χ. τα απλοποιημένα 
ενημερωτικά φυλλάδια/ δελτία για τους ΟΣΕΚΑ).
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(ε) Ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο και προστασία των εργαζομένων  Η Επιτροπή
πρέπει να προτείνει τροπολογίες στην οδηγία 2001/23/ΕΚ, ούτως ώστε τα ίδια
μέσα προστασίας που παρέχονται στους εργαζόμενους βάσει της οδηγίας αυτής, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ενημέρωση και διαβούλευση, να 
ισχύουν κάθε φορά που ο έλεγχος των συγκεκριμένων υπηρεσιών ή της 
επιχείρησης μεταβιβάζεται μέσω συναλλαγής με ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο. 

3. Σύσταση 3 σχετικά με τα Μέτρα που αφορούν τον Υπερβολικό Δανεισμό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί πρέπει να 
στοχεύει στη ρύθμιση των εξής:

(α) Όρια στη μόχλευση ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου  Η Επιτροπή πρέπει να
τροποποιήσει την οδηγία 77/91/ΕΟΚ περί κεφαλαίου, ούτως ώστε να εισαγάγει
κανόνες που θα ορίζουν το κατάλληλο επίπεδο δανεισμού ανά πάσα χρονική
στιγμή σε σχέση με την εταιρεία στόχο, λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα
δικαιώματα των σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των 
υπαλλήλων). Παράλληλα με το επίπεδο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από
τα κράτη μέλη να θεσπίσουν φορολογικές επιπτώσεις για τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια σε περίπτωση υπερβολικού δανεισμού. Αυτές οι φορολογικές
επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κατάργηση ή μείωση της φορολογικής
έκπτωσης επί της καταβολής των τόκων του εν λόγω χρέους σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών.

(β) Μείωση του κεφαλαίου Η Επιτροπή πρέπει να τροποποιήσει την οδηγία
77/91/ΕΟΚ περί κεφαλαίου, ούτως ώστε να θεσπίσει ελάχιστα κεφαλαιακά όρια 
για την εταιρεία στόχο, αναφορικά προς τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της. Η
Επιτροπή πρέπει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, να προτείνει κανόνες για την
εναρμόνιση των προϋποθέσεων που αφορούν τους διευθυντές των εταιρειών
στόχων (δηλ. των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου), κατά την 
πιστοποίηση από αυτούς ότι η εκροή κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων όλων 
των αμοιβών που καταβάλλονται) γίνεται προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της
εταιρείας στόχου, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων αναγκών της για 
μεγέθυνση και Ε&Α. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις της ΕΕ περί εταιρικής 
διακυβέρνησης, όπως οι διατάξεις της οδηγίας 1978/660/ΕΟΚ, μπορούν επίσης
να τροποποιηθούν με στόχο την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.

(γ) Όρια στη μόχλευση αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου Η Επιτροπή πρέπει να
καθορίσει το ανώτατο όριο δανεισμού των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου με 
στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της 
ΕΕ.

(δ) Εγγραφή των δομημένων προϊόντων σε μητρώο στην ΕΕ  Η Επιτροπή πρέπει να
θεσπίσει ένα δημόσιο μητρώο για την εγγραφή των δομημένων προϊόντων στην 
ΕΕ.

4. Σύσταση 4 σχετικά με τα Μέτρα για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί πρέπει να 
στοχεύει στη ρύθμιση των εξής:

(α) Τράπεζες επενδύσεων (βασικοί διαμεσολαβητές) – αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου
και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια  Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει κατά 
πόσον η ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που αφορούν τους βασικούς 
διαμεσολαβητές (Σύσταση 1) αντιμετωπίζει δεόντως τις εγγενείς συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ:

- βασικών διαμεσολαβητών και αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, όπου οι
πιστωτικές αποφάσεις των πρώτων (δανεισμός) επηρεάζονται συχνά από 
την προοπτική κέρδους από τα δεύτερα (μέσω υπηρεσιών εμπορικών 
συναλλαγών), και

- τραπεζών επενδύσεων και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, όπου οι
πιστωτικές αποφάσεις των πρώτων (δανεισμός) επηρεάζονται συχνά από 
την προοπτική κέρδους από τα δεύτερα (μέσω υπηρεσιών που σχετίζονται 
με συναλλαγές).

(β) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εισαγάγει κανόνες για να διασφαλίσει την
αποτελεσματική προστασία των πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών που 
προσφέρουν οι επενδυτικές εταιρείες στους πελάτες τους (όπως η βασική 
διαμεσολάβηση) και όλων των άλλων επιχειρηματικών τους τμημάτων
(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης ενεργητικού, των 
συναλλαγών διαπραγμάτευσης κ.λπ.).

- Ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο  Η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει κανόνες βάσει
των οποίων θα αντιμετωπίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των
εταίρων του ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου και των διαχειριστών της εταιρείας 
στόχου (και όποιων άλλων ενδέχεται να επωφεληθούν από τη συναλλαγή). Οι
κανόνες αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν κάποια απαίτηση δημοσίευσης τυχόν
αμοιβών ή άλλων οικονομικών κινήτρων που ελήφθησαν από τους διευθυντές
(δηλ. τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου) ή τους υπαλλήλους 
της εταιρείας στόχου.

- Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας  Η Επιτροπή πρέπει να
διατυπώσει κανόνες βάσει των οποίων θα αντιμετωπίζονται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων που είναι εγγενείς στα σημερινά επιχειρηματικά πρότυπα, και 
προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των διαφόρων παραγόντων στις σημερινές 
χρηματοπιστωτικές αγορές.

- Πρόσβαση και συγκέντρωση των αγορών: η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
της Επιτροπής πρέπει να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τη συγκέντρωση των 
αγορών στους ακόλουθους τομείς του κλάδου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: 
αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τράπεζες 
επενδύσεων (με έμφαση στις υπηρεσίες βασικής διαμεσολάβησης) και
οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα τελευταία χρόνια –πολύ πριν από τη σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση που
πρωτοεμφανίστηκε τον Αύγουστο του 2007– διατυπώνονταν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με
τις επιδράσεις επενδυτικών οχημάτων υψηλής μόχλευσης, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια
κινδύνου (hedge funds) και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds). Οι
ανησυχίες αυτές έχουν εκφρασθεί από κράτη μέλη και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο 
κλάδος των εναλλακτικών επενδύσεων –αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και ιδιωτικά
επενδυτικά κεφάλαια– δεν αποτελεί πλέον μια μικρή και περιορισμένη βιομηχανία, αλλά 
έναν σημαντικό παράγοντα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Δεδομένης της εύκολης πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού με χαμηλό επιτόκιο
και υψηλή ρευστότητα από το 2000 έως τα μέσα του 2007 και της αναζήτησης υψηλότερων 
αποδόσεων από πολλούς θεσμικούς και άλλους επενδυτές, το μερίδιο των αμοιβαίων 
κεφαλαίων κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων αυξήθηκε σημαντικά στο 
πλαίσιο του συνολικού υπό διαχείριση ενεργητικού. Όχι μόνο η απίστευτη ανάπτυξη των
ενεργητικών τους αλλά και οι ολοένα και πιο εντατικές συναλλακτικές τους δραστηριότητες 
καθιστούν αυτά τα οχήματα σημαντικούς παράγοντες στην αγορά. Αν και η βαρύτητά τους
στην αγορά έχει αυξηθεί, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για το επίπεδο διαφάνειάς τους1.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2007 –λίγους μήνες πριν από την εμφάνιση της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης– σε αρκετές ανεξάρτητες εκθέσεις διεθνών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων εκφράζονταν ανησυχίες σχετικά με συστημικούς κινδύνους, οι οποίοι
επισημαίνονταν και σε αρκετά διεθνή συνέδρια. Τον Μάιο του 2007, το φόρουμ για την
οικονομική σταθερότητα συνέστησε την ανάληψη νέων δράσεων από τις χρηματοπιστωτικές
αρχές, τους θεσμικούς επενδυτές και τους διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου 
με στόχο την ενίσχυση της προστασίας έναντι ενδεχόμενων συστημικών κινδύνων που 
σχετίζονταν με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και άλλα μέσα υψηλής μόχλευσης. 
Παρόμοιες ανησυχίες εκφράσθηκαν από την ΕΚΤ σε εκθέσεις της που υποβλήθηκαν το 2006 
και το 2007. Επιπλέον, η βρετανική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εξέφρασε τον
Ιούνιο του 2007 ανησυχίες για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια σε σχέση με την κατάχρηση 
της αγοράς, τη σύγκρουση συμφερόντων και τη χρηματοδότηση συναλλαγών μέσω 
μοχλευμένων εξαγορών (LBO), καθώς και την κατανομή των κινδύνων που συνδέονται κατά 
κανόνα με αυτές. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε σε πολλές εκθέσεις του συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, 
αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση. Στο ψήφισμά του τον Ιούλιο του 2007, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκφράζει ως εκ τούτου «τη λύπη του για το γεγονός ότι έως τώρα, η δέσμευση
[της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προσεκτική, ανεξάρτητη και επαγγελματική εκπόνηση 
κανονιστικής ανάλυσης των επιπτώσεων] δεν εφαρμόστηκε κατά ικανοποιητικό τρόπο». 
Μέχρι τούδε δεν έχει υπάρξει απάντηση από την Επιτροπή. 

                                               
1 Βλ. Έγγραφο εργασίας σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, 
17.3.2008.
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Η παρούσα έκθεση πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο αυτού ακριβώς του υπόβαθρου. Σήμερα, 
υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη εκσυγχρονισμού των κανονιστικών ρυθμίσεων. Καθώς οι
χρηματαγορές γίνονται ολοένα περισσότερο παγκόσμιες και σύνθετες, τα ρυθμιστικά
εργαλεία της Ευρώπης πρέπει να εκσυγχρονισθούν – και η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει
αντιδράσεις εποπτείας και κανονιστικής ρύθμισης που θα είναι εξίσου σύγχρονες και 
απόλυτα συντονισμένες με την ίδια την αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θα ήταν
ανεπαρκές και λανθασμένο να παριστάνει κανείς ότι οι σημερινοί κανονισμοί της Ευρώπης
που σχεδιάσθηκαν για το παρελθόν δεν πρέπει να γίνουν τόσο σύγχρονοι και καινοτόμοι όσο 
και οι παράγοντες εκείνοι τους οποίους καλούνται να ρυθμίσουν.

Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου

Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν 
διαφορετικά είδη επενδυτικών οχημάτων. Παρότι αποτελούν αμφότερα χαλαρά ρυθμιζόμενα
ιδιωτικά κεφάλαια που επενδύονται και προσφέρουν στους διαχειριστές τους μερίδιο επί των
κερδών του κεφαλαίου, διαφέρουν ως προς την επενδυτική τους στρατηγική και ως προς τα 
προϊόντα στα οποία επενδύουν.

Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι «ιδιωτικά» με την έννοια ότι δεν είναι εισηγμένα και 
ότι το κεφάλαιο πηγάζει από επενδυτές εκτός των δημόσιων κεφαλαιαγορών. Μπορεί να υπο-
κατηγοριοποιούνται σε επιχειρηματικό κεφάλαιο (που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση
νέων επιχειρήσεων), κεφάλαιο επέκτασης (για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης 
υπαρχουσών επιχειρήσεων) και κεφάλαια εξαγορών, τα οποία συνήθως στοχεύουν στην 
ιδιωτικοποίηση μιας υπάρχουσας δημόσιας επιχείρησης μέσω εξαγοράς με υψηλή μόχλευση. 
Σήμερα, τα κεφάλαια εξαγορών αντιστοιχούν σε περισσότερο από 60% του κλάδου του
ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου και θα πρέπει να αποτελέσουν κέντρο εστίασης της 
ανάγκης για εκσυγχρονισμό των κανονιστικών ρυθμίσεων. 
Οι δημόσιες αρχές δεν διαθέτουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τον βαθμό, τη φύση και 
την ιδιοκτησία των ανοιγμάτων των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Και πάλι, οι
υφιστάμενοι κανόνες προληπτικής εποπτείας της ΕΕ (όπως η οδηγία για τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις) χρειάζεται να επανεξετασθούν για να διαπιστωθεί εάν παρέχουν στις 
εποπτεύουσες και τις άλλες δημόσιες αρχές της ΕΕ όσα αυτές χρειάζονται για την επίτευξη 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των άλλων στόχων τους.

Όσον αφορά τις εταιρείες, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους καταναλωτές που
εκτίθενται έμμεσα στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και ιδίως στις μοχλευμένες εξαγορές, 
είναι απίθανο να καλύπτονται επαρκώς από την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ περί 
προστασίας των επενδυτών, καθώς οι άμεσα εκτεθειμένοι ενδιάμεσοι επενδυτές (όπως το 
ταμείο συντάξεων) ωφελούνται από τον αποκλεισμό επαγγελματιών επενδυτών. Πρέπει να
δοθεί προσοχή στο πώς θα επεκταθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα οφέλη της
νομοθεσίας της ΕΕ περί προστασίας των επενδυτών ώστε να καλύψουν τις ευάλωτες αυτές 
ομάδες.

Το ζήτημα της μόχλευσης στο πλαίσιο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (ιδίως σε
σχέση με τις μοχλευμένες εξαγορές) καθιστά ευάλωτες πολλές εταιρείες και ενδέχεται ως εκ 
τούτου να απαιτεί κάτι ανάλογο με τους υπάρχοντες κανόνες περί υποκεφαλαιοποίησης στον 
τομέα της φορολογίας, αλλά σε επίπεδο ΕΕ. Μέσω της επιβάρυνσής τους λόγω του 
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δανεισμού δημιουργείται μια έμμεση φορολογική επιδότηση που οδηγεί σε εταιρείες με κακή
οικονομική «υγεία» και σε ταυτόχρονη μείωση των δημοσίων εσόδων. Έτσι, ωφελούνται οι
δανειστές αντί να διευκολύνονται οι κυβερνήσεις κατά τη χρηματοδότηση της υλοποίησης 
των στόχων της Λισαβόνας, όπως είναι η καλύτερη εκπαίδευση, οι υποδομές και η έρευνα. Οι
εταιρείες στόχος, οι οποίες ιδιωτικοποιούνται μέσω εξαγορών με χρήση ιδιωτικού
επενδυτικού κεφαλαίου, ενδέχεται επίσης να πληγούν από μείωση του κεφαλαίου τους (π.χ. 
υπερβολικά μερίσματα για την αμοιβή των διαχειριστών του ιδιωτικού επενδυτικού
κεφαλαίου, μετατροπή του κεφαλαίου της εταιρείας στόχου σε χρέος μέσω της αφαίρεσης μη 
δημοσιευθέντων αποθεμάτων και πώλησης στοιχείων του ενεργητικού της). Οι εταιρείες
ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου μπορούν να μετακυλίσουν τον κίνδυνο στην εταιρεία στόχο 
και εξαιτίας της νομικής μορφής τους (περιορισμένης ευθύνης).

Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου αποτελούν επενδυτικά οχήματα, τα οποία κάνουν χρήση
επενδυτικών στρατηγικών, εμπορικών τεχνικών και χρηματοπιστωτικών μέσων που 
παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενα. Προσαρμόζονται ταχύτατα σε κάθε αλλαγή
στους όρους της αγοράς και προσπαθούν να εξερευνήσουν τις ατέλειες της αγοράς 
αναζητώντας παράλληλα απόλυτες αποδόσεις, οι οποίες δεν συνδέονται με τις αποδόσεις των 
αγορών μετοχών και ομολόγων. Για να μεγιστοποιήσουν αυτές τις αποδόσεις (αλλά ως εκ
τούτου και τις απώλειες), δανείζονται ή συναλλάσσονται με μια ποικιλία σύνθετων 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων, κάποια εκ των οποίων με μεγάλο βαθμό μόχλευσης
(παράγωγα, οψιόν) και χρησιμοποιούν δυναμικές εμπορικές τεχνικές, όπως οι ακάλυπτες
πωλήσεις. Οι επενδυτικές τους στρατηγικές ποικίλλουν από καθοδηγούμενες από συμβάντα
(όπως το αρμπιτράζ συγχωνεύσεων, ο μετοχικός ακτιβισμός, κ.λπ.) σε αντιστάθμιση
κινδύνων (όπως η στρατηγική ουδέτερης αγοράς, το «σορτάρισμα» κ.λπ.), και παγκόσμιας 
μακροοικονομικής ή σχετικής αξίας (όπως το αρμπιτράζ σε μετατρέψιμους τίτλους, το 
αρμπιτράζ αστάθειας κ.λπ.). Αν και όλα αυτά τα μέσα δεν διατίθενται συνήθως σε άλλα
(ρυθμιζόμενα) συλλογικά επενδυτικά οχήματα, πολλά άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
κάνουν χρήση ορισμένων εξ αυτών (όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες συναλλαγών 
διαπραγμάτευσης των επενδυτικών τραπεζών).

Παρότι η διαφάνεια του τομέα βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της
αυξανόμενης πίεσης που ασκήθηκε από τους θεσμικούς επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά
ταμεία ή ακόμα και τα ταμεία των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, πρέπει να καταβληθούν
μεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση της διαφάνειας (αναφορά και δημοσίευση, κοινά 
πρότυπα όσον αφορά την αποτίμηση, διαχείριση κινδύνου, εσωτερική διακυβέρνηση κ.λπ.).

Το σύνθετο πλέγμα των υφιστάμενων οδηγιών και κανονισμών της ΕΕ μαζί με τις
διαφορετικές ομάδες κανονισμών σε εθνικό επίπεδο που αφορούν τα αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου στα κράτη μέλη ενισχύουν την έλλειψη διαφάνειας και τις φαινομενικά υψηλές
αμοιβές.1 Αυτό μειώνει κάθε εμπορική πίεση για ικανοποίηση των εγχώριων κριτηρίων και 
ενθαρρύνει έτσι την offshore εγγραφή καθώς και τις επενδύσεις σε offshore και όχι σε
εγχώρια προϊόντα.

Άλλοι σχετικοί συμμετέχοντες στην αγορά

                                               
1 Βλ. επίσης: Naik, Narayan, Fung, William: «Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest», London 
Business School, ECON Study, p. iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
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Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου διατηρούν σημαντικές επιχειρηματικές σχέσεις με τις
ρυθμιζόμενες επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες. Οι τελευταίες λειτουργούν ως βασικοί
διαμεσολαβητές (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης συναλλαγών), καθώς και ως 
πάροχοι υπηρεσιών συναλλαγών, πωλήσεων και άλλων, όπως οι υπηρεσίες συμψηφισμού και 
διακανονισμών, φύλαξης, ακόμα και παροχής επαγγελματικών χώρων σε διαχειριστές 
αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου 
προσέφεραν σε επενδυτικές τράπεζες έσοδα της τάξεως των 40-50 δισ. δολαρίων ΗΠΑ το
2006, ποσό που αποτελούσε ποσοστό περίπου 15-20 τοις εκατό όλων των εσόδων του κλάδου 
των επενδυτικών τραπεζικών συναλλαγών, και αντιστοιχούσε σε 4 τοις εκατό του υπό 
διαχείριση ενεργητικού μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου τη δεδομένη στιγμή.1 Υπάρχει
έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την όλη έκθεση των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου που
είναι εγγενής στη χρήση πολλαπλών βασικών διαμεσολαβητών, οι οποίοι συνήθως δεν 
διαθέτουν ολοκληρωμένη εικόνα του προφίλ κινδύνου των κεφαλαίων. Αυτό το τελευταίο
στοιχείο έχει τεράστια σημασία κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Έχουν
διατυπωθεί ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με τις ρυθμιστικές
και εποπτικές αρχές, καθώς οι τράπεζες κερδίζουν υψηλές αμοιβές μέσω της χρηματοδότησης
και παροχής συμβουλών για μια συναλλαγή, ενώ επίσης ορισμένες φορές συναγωνίζονται για 
την αγορά των προσφερόμενων στοιχείων ενεργητικού. Μια άλλη πηγή ανησυχίας είναι ότι
τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου δέχονται πληροφορίες σχετικά με επικείμενες συγχωνεύσεις 
και άλλες μη δημοσιευμένες πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή κάποιας 
μετοχής. Οι συναλλαγές πριν από τη δημοσίευση θα έδιναν σε ένα κεφάλαιο πλεονέκτημα.
Αν και παράνομο, κάτι τέτοιο είναι συχνά δύσκολο να εντοπισθεί ή να αποδειχθεί από τις
αρχές.2

Δεδομένου ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου επενδύουν σε δομημένα προϊόντα, θα πρέπει
να αναφερθεί ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της πληροφόρησης που αφορά την τιτλοποίηση
και τις δραστηριότητες εκτός των επίσημων χρηματιστηριακών αγορών. Σε σχέση με αυτό, 
πρέπει επίσης να εξετασθούν οι δραστηριότητες και τα επιχειρηματικά πρότυπα των
οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση

Η σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση πυροδοτήθηκε από την αγορά ενυπόθηκων δανείων
υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ, αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ολόκληρο το
χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων στην
αγορά (επενδυτικά οχήματα, δομημένα προϊόντα, οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας, κ.λπ.). Τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου υπέστησαν σημαντικές ζημίες και οι
κεντρικές τράπεζες αναγκάστηκαν να διοχετεύσουν χρήματα στην αγορά για να 
εξισορροπήσουν την έλλειψη ρευστότητας λόγω της αυξανόμενης πιστωτικής πίεσης. Κανείς
δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής ποια θα είναι η πλήρης έκταση της κρίσης.

Μια συνεκτική προσέγγιση

                                               
1 Dresdner Kleinwort: «Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How important are hedge funds for the investment 
banking industry?», Dresdner Kleinwort Equity Research, 6 Φεβρουαρίου 2007, σ. 8.
2 International Herald Tribune, 2 Ιανουαρίου 2007.
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Όσον αφορά τη σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση, τα άμεσα αίτια δεν πρέπει να αποδοθούν
στα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Ωστόσο, η κρίση
αποκάλυψε την τρωτότητα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα αμοιβαία κεφάλαια 
κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια καθώς και την έντονη αλληλεξάρτηση με 
άλλους βασικούς παράγοντες, όπως οι επενδυτικές τράπεζες, τα οχήματα τιτλοποίησης και οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Επομένως, η νέα και βελτιωμένη
κανονιστική ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων δεν μπορεί να απομονωθεί από την ανάγκη καλύτερης κανονιστικής ρύθμισης των 
άλλων χρηματοπιστωτικών παραγόντων. Αυτή η αλληλεξάρτηση απαιτεί μια συνεκτική και
συνεπή προσέγγιση στην κανονιστική ρύθμιση – που θα βασίζεται σε ίσους όρους 
ανταγωνισμού και «ουδέτερη» κανονιστική ρύθμιση όλων των βασικών παραγόντων.

Όλοι οι επενδυτές, οι καταναλωτές και οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα ωφεληθούν ούτως ή 
άλλως από μια δέουσα και εκσυγχρονισμένη κανονιστική ρύθμιση, η οποία θα προωθήσει τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα, την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, τη μακροχρόνια 
ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των εταιρειών στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, καθώς 
και την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Οι λειτουργικές χρηματοπιστωτικές αγορές
εξαρτώνται από τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στην αγορά. 

Υπάρχει ανάγκη για εκσυγχρονισμό και βελτίωση του υπάρχοντος ρυθμιστικού και
εποπτικού πλαισίου, ενίσχυση της διαφάνειας, επίλυση των συγκρούσεων συμφερόντων και 
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.


	718451el.doc

