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Προγραμματιζόμενη συνεδρίαση ρυθμιστικών α/ Αρχών περί αποτελεσματικότητας 
λειτουργίας χρηματοπιστωτικών αγορών (υπόθεση Gamestop). 
 
Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου α/ Υπουργείου Οικονομικών (Department of Treasury), 
νέα Υπουργός Οικονομικών, κα Yellen, πρόκειται συνεδριάσει με σημαντικότερους ρυθμιστές 
α/ χρηματοπιστωτικών αγορών, ήτοι Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς SEC (Securities and 
Exchange Commission), Ομοσπονδιακή Τράπεζα ΗΠΑ (Federal Reserve), Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York) και Επιτροπή Συναλλαγών 
Παραγώγων CFTC (Commodity Futures Trading Commission), λόγω αυξανόμενης ανησυχίας 
περί ακεραιότητας και αστάθειας των αγορών, οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της διάστασης 
που έχει λάβει στις ΗΠΑ η πορεία της αξίας των μετοχών της εταιρείας λιανικού εμπορίου 
ηλεκτρονικών ειδών Gamestop, οποίες μετοχές σημείωσαν εξαιρετικά ανοδική πορεία κατά 
τους τελευταίους μήνες (από $ 225 ανά μετοχή σε περίπου $ 1800), κλείνοντας ωστόσο 
πτωτικά (-60%), Τρίτη, 2/2. 
Εν λόγω εταιρεία αποτέλεσε στόχο των “short sellers” (για αποκόμιση κέρδους από πτώση 
αξίας), ωστόσο σύμφωνα με αναλυτές αρνητική οικονομική πορεία της κατά τα τελευταία έτη 
ήταν αναστρέψιμη, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός κύματος υποστήριξης, κυρίως από 
μικρούς επενδυτές, μέσω του forum Reddit (ειδικότερο forum του WallStreetBets). Εν λόγω 
εξέλιξη, συνέβαλε στην ανοδική πορεία των μετοχών της εταιρείας, σε σημαντικές απώλειες 
για hedge funds που είχαν τοποθετηθεί εναντίον της, και στην ανάδειξη σημαντικών 
ρυθμιστικών κενών α/χρηματοπιστωτικών αγορών, οποία κενά  εγκυμονούν σοβαρούς 
κινδύνους οικονομικής αστάθειας (σημειώνεται ότι παρόμοια “επίθεση” σε χρεόγραφα 
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων πυροδότησε παγκόσμια κρίση 2008, ενώ “αρχιτέκτονας” 
αυτής Michael Burry ήταν από τους πρώτους που ενεπλάκησαν και στην υπόθεση 
Gamestop). 

Τρέχουσες εξελίξεις έχουν αποδοθεί σε αδράνεια αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών SEC και 
CFTC, οποίες, θεωρείται από κοινή γνώμη, υπέχουν ευθύνη για απορρύθμιση αγορών, μη 
χάραξη πολιτικής λόγω θεωρίας “ορθολογικών και αυτορρυθμιζόμενων αγορών” και 
εφαρμογή λανθασμένων ρυθμιστικών προσεγγίσεων λειτουργίας των αγορών, όπως η 
χειραγώγηση μέσω “short selling” (που δε θεωρείται παράνομη ή αθέμιτη). Δύο αρχές, 
σχολιάζεται εκτενώς σε α/Τύπο, έχουν αποτύχει να συλλάβουν τους κινδύνους και τις 
οικονομικές στρεβλώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν από νέα προϊόντα, στρατηγικές 
διαπραγμάτευσης και τεχνολογίες της Wall Street, ενώ λειτουργία τους περιορίζεται σε 
επιβολή νόμου. Παράλληλα, ευθύνη αποδίδεται και σε επεκτατική νομισματική πολιτική Fed, 
οποία, υπό αιτιολογία αποφυγής υφέσεων, έχει τροφοδοτήσει την αγορά με πλεονάζον χρήμα 
($ 8 τρισ. την τελευταία δεκαετία), που διοχετεύεται συχνά σε κερδοσκοπία μετοχών, 
ομολόγων, ακινήτων και κρυπτονομισμάτων, συντελώντας στη δημιουργία “φούσκας” στις 
αγορές. 

Τελικώς, πέραν ανωτέρω ζητημάτων, σε εν θέματι συνεδρίαση πρόκειται να συζητηθεί και 
αιφνίδια θέση ορίων στη διαπραγμάτευση μετοχών του Gamestop (και άλλων εταιρειών που 
προωθήθηκαν μέσω Reddit) από την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Robinhood, 
καθώς και σχέσεις της τελευταίας με hedge fund Citadel Securities, οποία θέση ορίων 
προκαλεί προβληματισμό, ενώ έχει επίσης επικριθεί από Δ/ Βουλευτή Ocasio-Cortez (D-N.Y.) 
και Ρ/ Γερουσιαστή Cruz (R-Tex.). 


