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To Ελληνικό Δημόσιο εκδίδει τίτλοος, οι οποίοι ανάλογα με την διάρκεια, τη μορφή και 

την απόδοσή τους διοχετεύονται στο επενδυτικό κοινό. Η διαδικασία αυτή επηρεάζει και επηρε

άζεται από την Χρηματαγορά και από την Κεφαλαιαγορά της χώρας και κυρίως τις Τράπεζες.

Οι τίτλοι που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο, ετηγραμματικά, είναι τα Έντοκα Γραμμάτια 

Ελληνικού Δημοσίου, τα Ομόλογα Ε>λ.ηνικού Δημοσίου κ.α.

Η εκτύπωση των τίτλων, που θέτσνται σε κυκλοφορία κάθε μήνα, γίνεται από το Ίδρυμα 

Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αςών, με παραγγελία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενι

κού Λογιστηρίου του Κράτους. Ακολούθως διαβιβάζονται στο Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο 

όπου γίνεται συγχρόνως η παράδοση των τίτλων από το Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμμα

τίων και Αξιών στο Δημόσιο και από το Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η παράδοση και 

η παραλαβή γίνεται με υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων

Οι τίτλοι είναι προεκτυπωμέ\’οι οε όλα τους τα στοιχεία και φέρουν τις ιυιογραφές, του 

Υπουργού Οικονομικών καθώς και του ^υσιοδοτημένου οργάνου της Τράπεζας της Ελλάδος, 

αποτυπωμένες με μηχανικό μέσο. Έχουν ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα κάθε μήνα 

και λήξη την τελευταία ημέρα του μήνα κου λήγει η διάρκειά τους π.χ. τρίμηνο γραμμάτιο που 

εκδίδεται την 30/11/96 λήγει την 28/2/97.



Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου είναι βραχυτιρόθεσμοι τίτ>Λΐ στον κομιστή 

(επομένως είναι ανώνυμοι τίτλοι), με τα οποία το κράτος ομολογεί ότι οφείλει να πϊ^ηρώσει κατά 

την ημερομηνία λήξης που αναψέρεται σε αυτά, στον κάτοχο των Γραμματίων, το αναγραφόμε

νο ποσό. Το ποσό αυτό περιέχει το κεφάλαιο και τον τόκο που αναλογεί μέχρι τη λήξη τους, ενώ 

ο δανειστής του κράτους καταβάλλει κατά την αγορά τους την παρούσα αξία του τίτλ,ου κατά 

την έκδοσή τους' .

Τα χαρακτηριστικά των Εντόκων Γ ραμματίων είνα ι:

1. Διακρίνονται σε τρίμηνης, εξάμηνης και δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Τα ετητόκια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 

Οικονομικών. Ο τόκος τους υπολογίζεται εσωτερικώς κατά την αγορά και την προε

ξόφληση.

3. Τα Έντοκα Γραμμάτια εκδίδονται σε τίτλους ονομαστικής αξίας δραχμών 100.000, 

200.000, 500.000 και 1.000.000.

4. Ποσό κατώτερης επένδυσης ορίζεται το ποσό των 100.000 δραχμών.

5. Το ύψος των Έντοκων γραμματίων, που εκδίδεται κάθε φορά, και οι όροι αυτών κα

θορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

. Βλέπε ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Ν., ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣΣ.. ΚΛΪΤΧΑΣ Γ., (1991) σελ. 81.



6. Οι τόκοι των Έντοκων Γραμματίων ετηβαρύνονται με φόρο εισοδήματος 7^% . Η α

γορά τους, η μεταβίβασή τους, καθώς και η εξόφληση των τόκων τους δεν υπόκεινται 

σε τέλη χαρτοσήμου.

Τα Έντοκα Γραμμάτια είναι δυνατόν κατά την λήξη τους :

♦ Να εξοφληθούν στον κομιστή.

♦ Να ανανεωθούν για περίοδο ίση προς τη χρονική διάρκεια του γραμματίου που επι- 

στρέφεται και ο κομιστής εισπράττει με την ανανέωση τον τόκο για την αντίστοιχη 

περίοδο ανανέωσης.

♦ Να μην προσκομισθούν για εξόφληση ή ανανέωση εντός 30 ημερών από τη λήξη 

τους, οπότε θεωρούνται ότι ανανεώθηκαν σιωπηρά για μια ακόμη περίοδο, ίση με την 

αρχική χρονική τους διάρκεια και φέρουν τόκο από την λήξη τους και για όλη τη χρο

νική διάρκεια της σιωπηρής ανανέωσης. Κατά τη διάρκεια της σιωπηρής ανανέωσης 

ο κομιστής δεν δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή του τόκου. Ο τόκος που αναί^γεί 

καταβάλλεται στον κομιστή στο τέλος της περιόδου, μαζί με την ονομαστική αξία του 

τίτλου.



1.1.1. TO ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ Ε.ΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜ.ΜΑΤΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Το θεσμικό τι>χιίσιο για τα Ε.Γ.Ε.Δ. στη χώρα μας χρονολογείται από το 1864, ενώ σή

μερα η έκδοση Εντόκων Γραμματίων ρυθμίζεται από το Ν.Δ. 3745/57, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 4 του Ν. 1266/82 και τη σχετική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 

Τράπεζας της Ελλάδος, και που με την σύμβαση αυτή έχει ανατεθεί στην τελευταία η διαχείριση 

των Εντόκων Γ ραμματίων, δηλαδή, η διάθεση, η παραλχιβή, ανανέιοση, εξόφληση κατά την λ.ή- 

ξη του καθώς και κάθε σχετική με τη διαχείριση τους εργασία^

Από τον Ιούλιο του 1985, άρχισε η διάθεση Εντόκων Γραμματίων σε φυσικά και νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μέχρι τότε η διάθεσή τους τιεριοριζόταν μόνο στις τράπεζες, με βά

ση τους όρους που καθορίστηκαν από κοινή απόφαση (37401/1223/ 9 - 4 - 85) των υπουργών 

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης μετά από απόφαση της Τ.Ε. (Ιούλαος του 1985) 

τα Ε.Γ.Ε.Δ. διατίθενται σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, με αντίστοιχη δραχμοποίηση μη 

υποχρεωτικά εκχωρητέου συναλλάγματος.

Με την 514/17.6.85 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίσθηκαν οι 

βασικοί όροι διακίνησης από τις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα των Εντόκων Γραμματί-

Με πράξη του Διοικητή της Τ.Ε. καθορίζονται οι προμήθειες που δικαιούνται οι Τράπε

ζες, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματιστές για τη διάθεση Εντόκων Γ ραμματίων. Τον Απρί

λιο του 1986, η Τράπεζα της Ελλάδος, στα πλαίσια της διεύρυνσης της αγοράς χρήματος, επέ

τρεψε στις τράπεζες να διενεργούν μεταξύ τους πράξεις αγοραπωλησίας Ε.Γ.Ε.Δ. Το Μάρτιο 

του 1989, με πράξη του διοικητή της Τ.Ε. και στα πλαίσια παρέμβασής της στην αγορά χρήμα

τος, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής, επιτρέπεται η πώ



ληση από τις τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος Εντόκων Γραμματίων και υποχρεωηκή επα

ναφορά τους από τις τράπεζες μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα (repos).

1.1.2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1.1.2.1. Κανονική ανανέωση

Η ανανέωση των εντόκων γραμματίων γίνεται με την ετπστροφή στις εξουσιοδοτημένες 

τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα των πα>.αιών τίτλων και παραλαβή τοον νέων. Η ανανέωση 

γίνεται για περίοδο ίση με τη χρονική διάρκεια του γραμματίου που επιστρέφεται. Η προσκόμι

ση για ανανέωση του τίτλου γίνεται κατά την ημερομηνία λήξης του ή μέσα σε 30 μέρες ατιό τη 

χρονολογία αυτή. Αφετηρία για τον υπολογισμό της λήξης του νέου γραμματίου >Λμβάνεται η 

χρονολογία λήξης του παλαιού.

Η προσκόμιση των εντόκων γραμματίων για ανανέωση στην Τράπεζα της Ελλάδος γίνε

ται με τη φροντίδα των εξουσιοδοτημένων τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανά δεκα

ήμερο. Η Τράπεζα της Ελλάδος τηστώνει τις τράπεζες αυτές με το ποσό των τόκων που κατέβα

λαν με Valeur την ημερομηνία λήξης του παλιού γραμματίου, για όσα προσκομίζονται κατά τη 

διάρκεια του α’ δεκαήμερου, την 10 το μήνα για όσα προσκομίζονται στο β’ δεκαήμερο και την 

20 γι’ αυτά του γ' δεκαήμερου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που η τράπεζα κατέβαλε τους 

τόκους' .

Ακολούθως η Τράπεζα της Ελλάδος παραδίνει τους νέους τίτλους σε αντικατάσταση αυ

τών που προσκομίστηκαν για ανανέωση. Οι παλαιοί τίτλοι ακυρώνονται.

1.1.2.2. Σιωπιιρή ανανέωση

Τα έντοκα γραμμάτια μετά 30 ημέρες από τη λήξη τους, εφόσον δεν προσκομίστηκαν για 

εξόφληση ή ανανέωση, θεωρούνται ότι ανανεώθηκαν σιωπηρώς για μια ακόμη περίοδο ίση με

' . Βλέπε ΤΡΑΠΕΖΑ THS ΕΑΛΑΔΟΣ, (1985) εγκύκλιος No 21.



την αρχική χρονική τους διάρκεια. Για την περίοδο αυτή αποφέρουν τόκο σύμφωνα με το εκά- 

στοτε ισχύον αντίστοιχο επιτόκιο των έντοκων γραμματίων. Μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σιωπηρής ανανέωσης δεν γίνεται νέα σιωπηρή ανανέωση και κατά συνέπεια δεν καταβάλλεται 

παρά πέρα τόκος, ανεξάρτητα αν προσκομισθεί ή όχι για εξόφληση ο τίτλος.

Κατά την διάρκεια της σιωπηρής ανανέωσης ο κομιστής του γραμματίου δεν δικαιούται 

να ζητήσει την προκαταβολή του τόκου. Ο τόκος που αναλογεί στη χρονική περίοδο της σιωπη

ρής ανανέωσης καταβάλλεται στο τέλος της περιόδου μαζί με την ονομαστική αξία του γραμμα

τίου για εξόφληση. Η αξίωση του κομιστή για το κεφάλαιο και τον τόκο, των γραμματίων που 

ανανεώθηκαν σιωπηρώς, παραγράφεται μετά από πέντε χρόνια, που αρχίζουν από τη λήξη της 

σιωπηρής ανανέωσής τους.

Οι τόκοι της περιόδου σιωπηρής ανανέωσης καταβάλλονται στο τέλος της περιόδου, ο υ

πολογισμός τους γίνεται εξωτερικώς με το ισχύον εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων 

και με βάση τον τύπο Τ=Κ * Ε * X / 1200 (Όπου Τ ο τόκος, Κ η ονομαστική αξία του εντόκου 

γραμματίου, Ε το ισχύον εκάστοτε ετητόκιο και X η διάρκεια των εντόκων γραμματίων σε μή

νες, δηλ. 3 μήνα, όμηνα, 12 μήνα)

Παράδειγμα: Για ένα έντοκο γραμμάτιο 12 μήνες διάρκειας^και ονομαστικής αξίας 100.000 δραχ

μ ώ ν  η τράττεζα, που θα το εξοφλήσει στο τέλος της περιόδου σιωπηρής ανανέωσης, θα καταβά)2χι 

εκτός από την ονομαστική αξία του έντοκου γραμματίου τόκους 18.500 δρχ. δη?„

Τ= Κ* Ε* X /1200 = 100.000 * 18,5 * 12 /1200 = 18.500

Στην περίπτωση προεξόφλησης σιωπηρώς ανανεωθέντος εντόκου γραμματίου εντόκου 

γραμματίου υπολογίζεται ο τόκος εξωτερικώς για όλη τη διάρκεια της σιωπιρής ανανέωσης και



απ’ αυτόν αφαιρούνται οι τόκοι της προεξόφλησης, με επιτόκιο που καθορίζεται με την 

514/17.6.85 Πράξη του Διοικητή της Τ. Ε.

^[jS^.etY tK^EyTOKO -γραμμάτιό 12 μήνης διάρκειας και ονομαστικής αζίάςΊ00.000 δρχ. που έ-j,

Κ 'ψις 31.12.96 ανανεώθηκε για ίση διάρκεια και ο κομιστής του το^προσκό^ίζψ pjv'^0.^

^ . ψάπεζαγι'α^ρόεξόφλησή.' Η  τράπεζα θα τόοκάταβώ9ει Ί0ί:316 δρχ.- ιίδ^-ίσιρο^πτουν'άν^ 

■ στην ονομαστική αξία του εντόκου γραμματίου προστεθούν οι τόκοι της ωωπηρής ανανέωσης και 

αφαιρεθούν οι τόκοι της προεξόφ1ο]σης, δηλ

100.000 +( 100.000 * 18,5 * 12 /1200) - 100.000 * (18,5 + 6) * 256/36500 = 101316



1.1.3. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑ.ΜΜΑΤ1ΩΝ

Η εξόφληση των εντόκων γραμματίων στην ονομαστική τους αξία γίνεται στη λήξη τους 

από όλες τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα. Τα γραμμάτια που εξοφλού

νται, καθώς και εκείνα που προσκομίζονται για ανανέωση, ακυρώνονται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος με διάτρηση αμέσως μετά την εξόφλησή τους. Κατά τη διάτρηση πρέπει να δίνεται 

προσοχή ώστε να μη καταστρέφονται βασικά στοιχεία των γραμματίων, όπαις οι αύξοντες αριθ

μοί, η χρονολογία έκδοσης και λήξης, οι υπογραφές κ.λ.π.

Οι κομιστές των γραμματίων για το χρονικό διάστημα από τη λήξη μέχρι την προσκόμι

ση για εξόφληση δε δικαιούνται τόκο. Εάν η λήξη συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση 

γίνεται ατόκως την πρώτη εργάσιμη μετά τη λήξη ημέρα.



1.1.4. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑ.ΜΜ.ΑΤΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών επιβάί^χται φόρος εισοδήματος με συντείχ- 

στή 74% στους τόκους που προκύπτουν από Έντοκα Γραμμάτια από την 1η Ιανουάριου 1997 και 

μετά ΐ .

Ο φόρος αυτός για τα Έντοκα Γραμμάτια που εκδίδονται με μορφή φυσικών ή άυλαιν 

τίτλων, προεισπράττεται κατά την έκδοσή τους. Κατά συνέπεια το ποσό που θα καταβάλ>χι ο 

αγοραστής για την αγορά από το Δημόσιο των εκδιδόμενων από 1/1/1997 και μετά Εντόκων 

Γραμματίων, θα είναι προσαυξημένο κατά το ποσό του φόρου, που αναλογεί στους τόκους του 

Εντόκου Γραμματίου.

Τονίζεται ότι η προείσπραξη του φόρου 7,5% γίνεται, ανεξάρτητα αν ο ετιενδυτής είναι 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, ημεδαπό ή αλ>χ>δαπό, χωρίς 

να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και α

νεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τη χώ

ρα της οποίας κάτοικος είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που αγοράζει τα Έντοκα Γ ραμμά

τια Ελληνικού Δημοσίου.

Για τα Ε.Γ.Ε.Δ. που εκδόθηκαν στο έτος 1996 και λήγουν το έτος 1997, οι εισπραττόμε- 

νοι τόκοι παραμένουν αφορολόγητοι, καθόσον σε φορολογία υπόκεινται οι τόκοι των Ε.Γ.Ε.Δ. 

που εκδίδονται από 1/1/1997.

Για τα Ε.Γ.Ε.Δ. τα οποία ανανεώνονται ρητά από την 1/1/1997, υφίσταται υποχρέωση 

προείσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση σιωπηρής ανανέωσης η παρακράτηση του φόρου που 

αναλογεί στους τόκους που προκύπτουν για το διάστημα που διαρκεί η ανανέωση, γίνεται κατά 

το χρόνο της εξόφλησής τους.

' Βλέπε ΔΡΥΣ Γ. (1996) και στο ‘’ΛΟΓΙΣΤΗΣ”  (2/1997) σελ. 276-277.



1.1.5. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜ.ΜΑΤΙΩΝ

Η απόδοση των Εντόκων Γραμματίων είναι α\’ά>Λγη της χρονικής διάρκειας τοι>ς. Όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα iF στην έκδοση στις 2/1/97 τα Έντοκα Γραμμάτια τρίμηνης διάρ

κειας είχαν ονομαστικό επιτόκιο 10,20%, τα εξάμηνης διάρκειας 10,50% και τα ετήσια 

11,20%. Η πραγματική τους απόδοση ήταν 2,47% για τα τρίμηνα, 2,73“/β για τα εξάμηνα και 

3^3% για τα ετήσια. Για τον προσδιορισμό των πραγματικών επιτοκίων έχουν ληφθεί υπόψη ο 

πληθωρισμός με ετήσια βάση 6,8% και ο συντελεστής φορολογίας 7,5%.

ΕΚΔΟΣΗ 2 /1 /1 9 9 7 3 /2 /1 9 9 7

ΕΠΙΤΟΚΙΟ /ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ/ΑΠΟΔΟΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Τα Έντοκα Γραμμάτια μπορούν να προεξοφληθούν οποιαδήποτε στιγμή προ της λήξης 

τους στις Τράπεζες, οπότε εκπίπτεται εις βάρος του κατόχου του τίτλου ο τόκος που αντιστοιχεί 

στο χρονικό διάστημα από την προεξόφληση μέχρι τη λήξη του γραμματίου, με επιτόκιο προ

σαυξημένο με έξι ποσοστιαίες μονάδες που επιβάλλονται ως ποινή προεξόφλησης. Ακόμα, μπο

ρούν να αναπροεξοφληθούν από τις Τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταλογιζόμενου στις 

Τράπεζες του παραπάνω πρόσθετου τόκου. Τα Γραμμάτια που εξοφλούνται, καθώς και εκείνα 

που προσκομίζονται για ανανέωση, ακυρώΐ’ονται με διάτρηση αμέσως μετά την εξόφλησή τους.

» Βλέπε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (20/2/97) σελ. 92.



Έστω δωδεκάμηνο Έντοκο Γραμμάτιο ονομαστικής αξίας 1.000.000 με ετητόκιο 14%. 

Ημερομηνία έκδοσης 31/1/96 και ημερομηνία λήξης 31/12/1997. Ζητήθηκε να προεξοφληθεί 

στις 15/10/96. Ποινή προεξόφλησης 6%.

λύση

(Υπολογισμός ημερών από την ημερομηνία προεξόφλησης έως την ημέρα λήξης) 

Οκτώβριος‘96 31 - 15= 16 

Νοέμβριος ‘ 96 30

Δεκέμβριος ‘ 96 31

Ιανουάριος ‘ 97 31........

108 ημέρες

Παράδειγμα προεξόφλησης

108 * (0,14+ 0,06) = 21,6 

21,6 + 360 = 381,6

360 ; 381,6 = 0,943396 είναι η παρούσα αξία που θα είχε το Έντοκο Γραμμάτιο αν η ο

νομαστική του αξία ήταν 1 δρχ.

Επειδή όμως το Ε.Γ.Ε.Δ. έχει ονομαστική αξία 1.000.000 ;

0,943396 * 1.000.000 = 943.396 θα εισπράξει την ημερομηνία προεξόφλησης ο κομι

στής.



1.1.6. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΙΤΛΩΝ REPOS

Τα repos είναι έγγραφες συμφωνίες ετιαναγοράς (repurchase agreement), σύμφωνα με 

τις οποίες οι Τράπεζες και τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών πωλούν στους πε>ωιτες τους 

Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Δημοσίου, με την υποχρέοκτη να επαναγοράσουν τους τίτ

λους αυτούς μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος σε προσυμιρωνημένη 

τιμή επαναγοράς. Στην ουσία, ο αγοραστής δεν κάνει παρά μια κατάθεση εγγυημένη από τα χρε

όγραφα, τα οποία υποχρεούται να πωλήση πίσω στην Τράπεζα από την οποία τα αγόρασε.

Η διαφορά της τιμής αγοράς και πώλησης των τίτλων είναι και η απόδοση των repos (ει

σόδημα που αποκτάται από τους πελάτες των Τραπεζών).

Οι Συμφωνίες Επαναγοράς έχουν αρχίσει από τις συναλλαγές Τραπεζών και Κεντρικής 

Τράπεζας και σκοπεύουν στην απόκτηση από μέρους των τραπεζών ανά/Λγης ρευστότητας. Συ

γκεκριμένα όταν μια τράπεζα δεν έχει - προσωρινά - ρευστότητα, απευθύνεται στη Κεντρική 

Τράπεζα με μια συμφωνία Επαναγοράς πωλεί ορισμένους τίτλους με δικαίωμα να τους επανα- 

γοράσει με ορισμένη τιμή, σε ορισμένη ημερομηνία. Έτσι επανακτεί τους τίτλους της και πα

ράλληλα λύνει το προσωρινό πρόβλημα ρευστότητάς της. Στην ουσία είναι ένας δανεισμός με 

ασφάλεια τους τίτλους, που στην προκειμένη περίπτωση δε λειτουργούν σαν ενέχυρο αλλά σαν 

μεγαλύτερης ασφαλιστικής ισχύος από αυτό, αφού οι τίτλοι έχουν νομικά πωληθεί.

Οι Συμφωνίες Επαναγοράς επεκτάθηκαν και σε συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και επεν

δυτικών οίκων, με το ίδιο πάντοτε νόημα και την ίδια τεχνική. Ληλ. προσωρινή κάλυψη ρευστό

τητας με πρόσθεση της οφειλέτριας να μην απολέσει τελικά την κυριότητα των τίτλων. Οπως 

γίνεται αντιληπτό οι συναλλαγές αυτές αφορούν μεγάλα χρηματικά κεφάλαια και κάλυψη μι

κρού χρονικού διαστήματος.



Όταν ένας ετιενδυτής καταθέτει 100 δρχ. για ένα μήνα με συμφωνία repos και η Τράπεζα του 

πωλεί τίτλους τρέχουσας αξίας 100 δραχμών, με συμφωνία να τους ετιαναγοράσει σε ένα μήνα 

σε κάποια τιμή, η οποία θα συμπερι>αιμβάνει τους τόκους του κεφα)ειίου για ένα μήνα. Εάν λ.χ. 

η Τράπεζα πληρώνει 21% το χρόνο, ο επενδυτής στη λήξη, παραδίδοντας τους τίτλους θα ει- 

σπράξει 101,75 δραχμές, όπου 1,75 δρχ. είναι ο τόκος των 100 δραχμών για ένα μήνα με ετήσιο 

ετητόκιο 21%' .

Παράδειγμα

Με βάση το παραπάνω σύστημα, ο επενδυτής μπορεί να επενδύει με υψη>αί επιτόκια για 

δύο ή τρεις μήνες. Η Τράπεζα από την πλευρά της δημιουργεί ρευστότητα ή αναπληρώνει κεφά

λαια που χρησιμοποίησε για την απόκτηση των τίτλων προσωρινά.

Σύμφωνα με τον Ν. 1921/1991. όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 

19 του Ν. 2214/1994 ΦΕΚ Α 75', ορίζεται ότι οι Τράπεζες υποχρεούνται κατά το χρόνο που ε- 

παναγοράζουν τους τίτλους είτε με καταβολή μετρητών, είτε με πίστωση του λογαριασμού του 

πελάτη, να προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου 15% στο μέρος του τμήματος επαναγοράς που 

αποτελεί την απόδοση των τίτλων για τον δικαιούχο, δηλαδή επί της διαφοράς που προκύπτει 

μεταξύ της τιμής επαναγοράς και της τιμής της αρχικής πώλησης των τίτλων.

Οι Τράπεζες υποχρεούνται να αποδίδουν τον παρακρατούμενο φόρο 15% στο Δημόσιο 

με ιδιαίτερη δήλωση με την ένδειξη “Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από πρά

ξεις REPOS”. Κατά την επαναγορά των τίτλων θα πρέπει να προσκομίζεται από τον πελάτη και 

να παραδίνεται στην Τράπεζα η βεβαίωση της αγοραπωλησίας των τίτλων, την οποία είχε λάβει 

αυτός κατά την σύναψη της σχετικής συμφωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ακόμη το REVERSE REPOS που είναι ακριβώς το α

ντίθετο, δηλαδή η αγορά από την τράπεζα τίτλων πελατών της (μεγάλων εταιρειών ή θεσμικών

. Βλέπε ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. (1994).



επενδυτών) που επιθυμούν να αποιοτήσουν ρευστότητα και η επαναπώλησή του μετά από συ

γκεκριμένο χρονικό διάστημα με προσυμφωνημένη τιμή. Η απρέλεια τοον πε^Λτών είναι και εδώ 

σημαντική, δεδομένου ότι τα επιτόκια είναι πολύ μικρότερα εκείνων των δανείων.

' .  Βλέπε ΚΛΑΤΣΗ Α. (1995), σελ. 1243-1247.



1.2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Ελληνικό Δημόσιο, στα πλαίσια της προσπάθειας εξεύρεσης πόρων για τη χρηματο

δότηση των αναγκών του έχει συνάψει σύμβαση με την Τράπεζα της Ε^Λάδος, την οτιοία εξου

σιοδότησε να διαχειρίζεται τις εκδόσεις των ομολόγων που εκδίδει το Δημόσιο.

Έτσι από το 1987 μετά από σχετικές υπουργικές αποφάσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 1642/86 άρχισαν οι πρώτες εκδόσεις Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) διάρκειας 

1 -3 ετών, αποβλέπουν δε στην κάλυψη, τόσο βραχυπρόθεσμων, όσο και μεσοπρόθεσμων ανα

γκών του Δημοσίου. Το ετητόκιο τους ακολουθεί τη γενική πορεία των επιτοκίων (αυξανόμενο 

σε διόγκωση του πληθωρισμού και μειούμενο σε περιορισμό του). Τα επιτόκια των Ο.Ε.Δ. από 

το ‘87-‘94 είχαν ανοδική πορεία, ενώ από το 1994 και μετά έχουν μια φθίνουσα πορεία που αυτά 

οφείλονται στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εφοδιάζει με ομόλογα τις τράπεζες, τους /Λυτούς πιστωτικούς 

οργανισμούς, τους χρηματιστές - μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και κάθε άλλο εξει- 

δικευμένο σε παρόμοιες συναλλαγές νομικό πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί με Πράξη του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου να διατεθούν σε κάθε φυσικό ή νομικό πρό

σωπο που ενδιαφέρεται για επένδυση.



1.2.1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ο.ΜΟΑΟΓΩΝ

Με κοινή απόφαση (96597/3181/87) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι

κών καθορίστηκαν οι όροι και ο τύπος των υπό έκδοση ομολόγων ως εξής:

Τα Ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι στον κομιστή.

Το ύψος του δανείου θα καθοριστεί στο ποσό που θα προκόψει από το σύνολχ) των 

σχετικών εγγραφών αγοράς ομολόγων.

Τα ομόλογα απαρτίζονται από το στέλεχος, το σώμα και τα τοκομερίδια (εκτός από 

τα zero coupon). Είναι τυπωμένα σε ειδικό υδατογραφημένο χαρτί με τις μεθόδους 

της έμμεσης τυπογραφικής και χαλκογραφικής εκτύπωσης.

Η διάρκεια του ομολογιακού δανείου μπορεί να είναι από δύο έτη και πάνω. Οι τίτ

λοι έχουν προσαρτημένα τοκομερίδια τόσα όσα και τα έτη διάρκειας του δανείου, 

μετά την ετήσια περίοδο χάριτος των ομολόγων.

Τα ομόλογα φέρουν την υπογραφή του Υπουργού των Οικονομικών αποτυπωμένη 

με μηχανικό μέσο.

Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, γεγονός 

που επιτρέπει τη γρήγορη ρευστοποίησή τους σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης επι

τρέπεται στις τράπεζες να προεξοφλούν ομόλογα του Δημοσίου.

S  Οι κάτοχοι των ομολόγων που έχουν αγορασθεί με συνάλλαγμα, μη υποχρεωτικά 

εκχωρητέο, έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν το προϊόν από την εξόφληση ή την 

προεξόφληση των τίτλων ή από την πληρωμή των τόκων σε οποιαδήποτε από τα 

νομίσματα που διαπραγματεύονται στη διατραπεζική αγορά Αθηνών και να το με



ταφέρουν στο εξωτερικό χωρίς περιορισμούς. Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά ή 

αποστολή των ομολόγων αυτών στο εξωτερικό.

56 Επιτρέπεται η σύσταση εγγυοδοσίας και η χορήγηση δανείων από τράπεζες με ενέ

χυρο ομόλογα.

56 Τα ομόλογα είναι πληρωτέο την ημέρα της λήξης τους. Εάν η λήξη τους συμπέσει 

με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη , εργάσιμη, χωρίς 

να τιληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εάν τα ομόλογα προσκομισθούν για εξόφληση μετά 

τη λήξη του, δεν αποφέρουν τόκο για το χρονικό διάστημα από τη λήξη μέχρι την 

προσκόμισή τους για εξόφληση.

56 Η αξίωση των κομιστών για μεν το κεφάλαιο υπόκειται σε δεκαετή τιαραγραφή που 

αρχίζει από την ημερομηνία λήξεως του τίτλου, για δε τους τόκους σε πενταετή τκι- 

ραγραφή που αρχίζει από την ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο κάθε το

κομερίδιο.

S6 Η εξόφληση των τίτλων και η πληρωμή των τοκομεριδίων γίνεται από την Τράπεζα 

της Ελλάδος καθώς και τις τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν εξου

σιοδοτηθεί από αυτή.



Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να εκδίδονται σε τιμή (και σε τόκους) που 

υπολογίζεται σε δραχμές ή με ρήτρα ξένου νομίσματος, ενδέχεται να είναι με τοκομερίδια ή χω

ρίς αυτά και μπορεί η απόδοσή τους να υπολογίζεται με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.

j I.2.2. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |

1.2.2.1. Ομόλογα Είλ.ηνικού Δημοσίου σε δραχμές (κοινά)

Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημόσιου σε δραχμές πωλαιύνται από τις τράπεζες και το Χρη

ματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Αγοραστές είναι αποταμιευτές που επιθυμούν σίγουρη 

βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη τοποθέτηση, όποος επίσης και θεσμικοί ετιενδυτές, τράττεζες, 

ασφαλιστικές εταιρείες κ.τ.λ. που επιθυμούν ισορροπημένη συγκρότηση του Χαρτοφυίχικίου 

τους. Έχουν ονομαστική αξία 100.000, 200.000. 500.000, 1.000.000, 5.000.000 και 10.000.000 

δρχ

Τα τιλεονεκτήματά τους είναι ίδια με αυτά των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δη

μοσίου. Είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.ΑΛ. ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορούν να ρευ- 

στοποιηθούν.

Δεν είναι δυνατή η τραπεζική προεξόφληση τους πριν περάσει εξάμηνο από την αγορά 

τους. Αν γίνει προεξόφληση (δηλ. εξόφληση πριν από την ημερομηνία λήξης). Επιβάλλεται ποι

νή (penalty’) που υπολογίζεται βάση χρόνου που απομένει για την κανονική εξόφλησή (ημερο

μηνία λήξης).

Ο κομιστής του Ομολόγου πρέπει να εμφανιστεί σε τρεις μήνες μετά την λήξη του, αλ

λιώς το Ομόλογο ανανεούται για ένα έτος από την ημερομηνία λήξης του. Έντοκη ανανέωση 

γίνεται για τρία (3) κατά ανώτατο όριο έτη. Το Ομόλογο διατηρείται για άλλα τρία έτη (χωρίς 

υπολογισμό τόκων) και αν μετά την συμπλήρωση δεκαετίας δεν εμφανιστεί κομιστής για την 

εξόφληση του, η αξία παραγράφεται.



1.2.2.2. Τοκομερίδια

Σε κάθε ομόλογο είναι προσαρττμιένος ένας αριθμός τοκομεριδίων (interest coupon), 

που δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, στις σημειούμενες χρονολογίες, οι οποίες ανηστοιχούν 

στις περιόδους πληρωμής των τόκων (συνήθιος ετήσιες), ανάλογα με τη διάρκεια του ομολογια

κού δανείου, να εισπράττει τον τόκο του ομολόγου, με βάση τα αναγραφόμενο σε αυτό επιτόκιο.

Το τοκομερίδιο είναι αξιόγραφο (ενσωματώνει ορισμένη αξία) ή δικαιόγραφο (ενσωμα

τώνει ορισμένο δικαίωμα), αποτελεί «ανώνυμο τίτλο» (το δικαίωμα λήψης τόκου έχει ο κάτο

χός του - κομιστής, στον οποίο γίνεται η πληρωμή), εξαρτάται από το ομό/χ»γο όσο χρονικό διά

στημα βρίσκεται προσαρτημένο σε αυτό, αλλά γίνεται ανεξάρτητο, όταν αποχωρίζεται από αυτό.

Το ομόλογο και το τοκομερίδιο αντιπροσωπεύουν διαφορετικά δικαιώματα. Το πρώτο α

ντιπροσωπεύει το δικαίωμα στο κεφάλαιο που καταβλήθηκε (και θα επιστραφεί στον οριζόμενο 

χρόνο και με τον οριζόμενο τρόπο) και το δεύτερο αντιπροσωπεύει το δικαίωμα στη λήψη στα

θερού ετήσιου τόκου, που προκύπτει από το αναγραφόμενο επί του ομολόγου επιτόκιο.

Ι.2.2.3. Ομόλογα ZERO COUPON

Υπάρχει δυνατότητα τα ομόλογα να είναι χωρίς τοκομερίδια. Σε αυτήν την περίπτωση ο

ρίζεται ο χρόνος λήξης τους, το ποσοστό στο οποίο θα φτάσει η τιμή εξόφλησής επί του ποσού 

που καταβάλλεται σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο και βάσει αυτού ορίζεται η ονομαστική αξία 

του ομολόγου, που είναι και τιμή εξόφληση του στο χρόνο λήξης του. Τα ομόλογα αυτά αγορά

ζονται υπό το άρτιο, δηλαδή σε τιμή μικρότερη από την ονομαστική αξία και έτσι λειτουργούν 

με όμοιο ο ακριβώς τρόπο με τα Έντοκα Γραμμάτια. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν τίτ

λους ίσης ονομαστικής αξίας με τα αντίστοιχα Έντοκα Γραμμάτια σε τιμή όμως πολύ χαμηλότε

ρη, αφού η απόδοση είναι υψηλότερη, λόγω της μεγαλύτερης διάρκειάς τους σε σχέση με αυτή 

των Εντόκων Γραμματίων.



Τα ομόλογα zero coupon φορολογούνται στην λήξη τους με τον συντελεστή φορο>-όγη- 

σης 7,5%.

Παράδειγμα

Η τιμή πώλησης του ομο>ο3γου zero coupon (Τ) με ετήσιο ετητόκιο (Ε), τριετή διάρκεια 

και ονομαστική αξία κατά τη λήξη του Α, προκύπτει από τον τύπο:

Τ= Α /(1 + Ε )

αν A = 1.000.000 και Ε = 24%

τότε Τ= 1.000.000 / (1 + 0,24) = 524.487

1.2.2.4. Ομόλογα Ελί.ηνικού Δημοσίου με ρήτρα ςέ\’ου νομίσματος

Πρόκειται για 1 - 3 ετούς διάρκειας Ομόλογα, τα οποία για να γίνουν ελκυστικότερα εκ- 

δίδονται με “ρήτρα ECU” ώστε να εξουδετερώνονται οι φόβοι τόσο για φανερή υποτίμηση της 

δραχμής, όσο και για την αποφασισμένη, σταδιακή διολίσθηση της και με ένα σχετικά χαμηλό 

(για τα Ελληντκά Δεδομένα επιτόκιο). Ο αγοραστής τέτοιων ομολόγων γνωρίζει ότι στην λήξη 

τους, το ποσό ττλήρωσε για την αγορά τους θα καταβληθεί μεν σε δραχμές όπως και οι τόκοι, 

αλλά προηγουμένως θα υπολογισθεί με βάση την τιμή του ECU κατά την λήξη του ποία είναι η 

αξία που θα εισπράξει. Αν λόγου χάρη, όταν αγοράζουμε το Ομόλογο η επίσημη τιμή του ECU 

ήταν 200δρχ. και κατά την λήξη του Ομολόγου μετά από 3 ετία είναι 260 θα εισπράξει επιπλέον 

το συνολικό που αρχικά κατέβαλε 30% (10% ετησίως) επιπλέον. Σε περίπτωση που είχε κατα

βάλλει 1.000.000 δρχ για αγορά Ομολόγων, το κεφάλαιό του γίνεται 1.300.00 αντίστοιχα και 

φυσικά πέρα από αυτό θα εισπράξει και τους τόκους που αντιστοιχούν σε αυτό, βάση του ανα

γραφόμενου ετιί του τίτλου επιτοκίου.



Όπως αναφέραμε, η συνολιιαί απόδοση των ομολόγων με «ρήτρα ECU» αποτε>χί συ

νάρτηση τριών παραγόντων ;

I. της τιμής του ECU κατά το χρόνο λήξης του Ομολόγου, η οποία θα αποτε>χσει 

τη βάση του υπολογισμού.

II. της τιμής του ECU κατά τον χρόνο λήξης του Ομόλογου, η οποία θα συγκριθεί 

με την προηγούμενη για να διατηστωθεί η ποσοστιαία διαφορά, που με μετατρε- 

πόμενη σε δραχμές αποτε)χί την ωφελεία του κομιστή του Ομολόγου ατιό την 

θέσπιση της «ρήτρας ECU».

III. του επιτοκίου που αποτε>χί το σταθερό παράγοντα για τα τρία χρόνια διάρκειας 

του ομολόγου.

Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με «ρήτρα ECU» και δολαρίου θεωρήθηκαν από το 

κοινό ως τίτλοι διπ),ής εξασφάλισης με σίγουρα κέρδη και γι’ αυτό απόσπασαν το ενδιαφέρον 

και την προτίμηση των αποταμιευτών - επενδυτών. Η έκδοση των Ομολόγων σε συνάίΛαγμα 

έχει σταματήσει εδώ και ένα χρόνο.

Το ρίσκο των επενδυτών σε Ομόλογα με ρήτρα συναλλάγματος είναι πολύ μεγαλύτερο 

από ότι στα δραχμικά Ομόλογα

Η τιμή που παίρνουμε τόσο στην έκδοση των ομολόγων όσο και στην λήξη είναι η τιμή 

fixing της προηγούμενης μέρας.

1.2.2.5. Ομόλογα σταθερής απόδοσης

Προκειμένου για ομόλογα που έχουν σταθερή απόδοση (ορισμένο επιτόκιο) για όλη τη 

διάρκειά τους, αυτό που έχει σημασία είναι η σχέση του επιτοκίου με τη διαμόρφωση του τιμα

ρίθμου.



Παράδειγμα

Έστω ότι ένα ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου έχει ονομαστική τιμή 1.000 δρχ, επιτόκιο 

15% και διάρκεια 5 χρόνια, στα 5 αυτά χρόνια θα εισπραχθούν τόκοι Τ = Κ* Ε* X = 1.000 * 

0,15 * 5 = 750 δρχ (5 * 150 δρχ ετησίως).

Αν η τιμή στη λήξη είναι η αρχική (ονομαστική), μαζί με το κεφά>αχιο που θα επιστραφεί 

(1.000)) θα έχουν εισπραχθεί 1.750 δρχ (Κεφάλαιο + τόκοι).

Αν μέσα στην πενταετία ο πληθωρισμός ανέβηκε κατά 110 % (5*22% μέσος όρος), αυ

τό σημαίνει ότι ο δικαιούχος κάθε χρόνο εισέπραττε 150 δρχ τόκους, αλλά έχανε 220 δρχ από το 

κεφάλαιο (διαφορά 70 δρχ δηλ. όχι μόνο δεν είχε ωφέλεια, αλ>χι απώλεια με αρνητικό ετπτόκιο 7 

% ετησίως).

Στο τέ>.ος της πενταετίας ονομαστικά θα είχε εισπράξει 1.750 δρχ στην πραγματικότητα 

όμως και σε σχέση με τις 1.000 δρχ που έδωσε αρχικά, εισέπραξε 650 δρχ, αφού ο πληθωρισμός 

στα 5 χρόνια ήται· 1.000 * 22% *5 = 1.000 δρχ. Κι ενώ το επιτόκιο 15% για 5 χρόνια ςκιίνεται 

«εκ πρώτης όψεως» ικανοποιητικό το εκμηδενίζει και το κάνει κατά -7% ετησίως ο πληθωρι

σμός που είναι 22% ετησίως.



1.2.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

1. Παράγοντες που συμβάίά.ουν στην προσφορά ομο/Λγων

Ομόλογα εκδίδουν όπως αναφέραμε το δημόσιο και οι τράπεζες για τη συγκέντρωση κεφα>Λίων 

από το ευρύ αποταμιευτικό κοινό. Όσο μεγαλύτερες ανάγκες υπάρχουν, τόσο συχνότερη είναι η 

έκδοση ομολόγων (παράδειγμα η χώρα μας στα χρόνια από το 1983 και μετά).

2. Παράγοντες που συμβάΌ.ουν στη ζήτηση ομολόγων

Η επιδίωξη ή προτίμηση επένδυσης σε τίτλους με σταθερή απόδοση. Η τοποθέτηση χρημάτων 

με κάποια χρονική διάρκεια, κατά την οποία θα εισπράττεται τόκος με σταθερό επιτόκιο.

Επειδή η έκδοση ομολόγων γίνεται από το κράτος ή ισχυρούς οικονομικούς οργανισμούς 

υπάρχει εμτηστοσύνη και το τεκμήριο της ασφάλειας των χρημάτων που τοποθετούπται.

Η ύπαρξη μεγάλης ρευστότητας στο κοινό και αναζήτηση τρόπων ασφαλούς και επωφε

λούς τοποθέτησης χρημάτων που περισσεύουν.

Όταν οι άλλες τοποθετήσεις με σταθερή απόδοση (καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθε- 

σμιακές)δεν είναι τόσο ελκυστικές σε σύγκριση με την απόδοση των ομολόγων.

Η σχέση μεταξύ επιτοκίου ομολόγων με το ποσοστό του πληθωρισμού. Αν υπερέχει το 

επιτόκιο εξηγείται η στροφή προς τα ομόλογα.



1.3. ΑΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Στ\ς 31 Μαΐου 1995 ξεκίνησε το νέο σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της έκδο

σης και διακίνησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με λογιστική μορφή (άϋλΛί τίτλοι). Το νέο 

σύστημα αυτό προσφέρει άμεση κτήση και ταχεία διακίνηση τιον δικαιωμάτων εττί τίτλεον, δια

φάνεια, εχεμύθεια και ασφάλεια συναλλαγών, αποφυγή κίνδυνων απώλειας κλοπής και παραχά

ραξης-

Οι άϋλοι τίτλοι έχουν λογιστική - ηλεκτρονική μορφή και αντιστοιχούν σέ ένα λογαρια

σμό χρεογράφων. Κάθε έκδοση έχει μια διεθνή ταυτότητα (I.S.I.N. - International Securitv 

Identification Number) που δίδει η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα πρότυπα του Διε

θνούς Οργανισμού Τυποποίησης (I.S.O.).

Το σύνολο της έννοιας «αποϋλοποίηση» περλ,αμβάνει το θεσμικό πλαίσιο, το μηχανο

γραφικό σύστημα εκκαθάρισης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα πλ.ηροφοριακά συ

στήματα των τραπεζών και τους από κοινού συμφωνηθέντες τυποποιημένους κανόνες διακίνη

σης και ανάπτυξης της διατραπεζικής αγοράς.

Βασικός παράγοντας στη θεσμοθέτηση των αποϋλοποιημένων αγορών υπήρξε η ίδρυση 

και λειτουργία των διεθνών ηλεκτρονικών αποθετηρίων Euroclear & CEBEL, που λειτούργη

σαν για την παγκόσμια αγορά ευρωομολόγων αρχικά και στη συνέχεια διαμόρφωσαν διεθνή η

λεκτρονική αγορά διασυνδεδεμένη με τις τοπικές και εθνικές αγορές κρατικών τίτλων, ομολο

γιακών δανείων, αλλά και μετοχών. Το Euroclear λειτουργεί από το 1968 στις Βρυξέλλες μέσω 

της Morgan Guaranty' Trust Company of New York, και το CEBEL από το 1970 στο Λου

ξεμβούργο.



13.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με το Ν. 2198/94 Κεφ. (ΦΕΚ A 43/22.3.94) τέθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τους άϋλους 

τίτλους και διαχειριστής του συστήματος ορίστηκε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Μέλ.η του συστήματος είνα ι:

ϊ. Το Ελληνικό Δημόσιο , εκπροσωπούμενο από το υπουργείο Οικονομικών ως δανειζό

μενος (αρ. 5 παρ. 2 Ν 2198/94).

ϋ. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως διαχειριστής του συστήματος (αρ.5 παρ.2). 

ίϋ. Οι φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα, οριζόμενα είτε κατά κατηγορίες, είτε ονομα

στικά με Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (αρ. 6 παρ.1), τα οποία 

προμηθεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως διαχειριστή του συστήματος και δια

κινούν στη συνέχεια τους τίτλους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του συστήματος που έθεσε σε εφαρμογή η Τράπεζα της Ελ

λάδος, φορείς μπορεί να είναι:

♦ Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες), χρηματιστηριακές εταιρείες, χρηματιστές 

που είναι μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και άλλοι φορείς που έχουν έδρα 

την Ελλάδα.

♦ τα διεθνή συστήματα συμψηφισμού ( π.χ. Euroclear, Cebel) και μόνο για τους εκτός 

Ελλάδας πελάτες.

Οι φορείς αποτελούν το επίκεντρο του Συστήματος. Προμηθεύονται του τίτλους από την 

Τράπεζα της Ελλάδος, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατείας τους.



ο  τελικός ετιενδυτής προμηθεύεται του τίτλους μέσο των φορέων, δεν έχει άμεση σχέση 

με το Δημόσιο ή με την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά μόνο με το φορέα, στον οποίο τηρείται ο 

λογαριασμός του.

Ο νόμος προβλέπει ειδικές διατάξεις για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και αξιώσε

ων των επενδυτών και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος να ρυθμίζει, με πράξεις του διοι

κητή της, την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος, την ετηλογή των φορέων, την άσκηση 

προληπτικού ή κατασταλτικού ελέγχου κ.λ.π.

Ο νόμος περαιτέρω επεκτείνει το απόρρητο που διέπει τους λογαριασμούς καταθέσεων, 

όπως αυτό εφαρμόζεται στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και στους λογαριασμούς των άϋ- 

λων τίτλων. Μπορεί επομένως με το σύστημα αυτό να «ονομαστικοποιούνται» ουσιαστικά οι 

τίτλοι του Δημοσίου αλλά η ταυτότητα του συγκεκριμένου πε)άτη - επενδυτή είναι γνωστή μόνο 

στο φορέα μέσο του οποίου προμηθεύτηκε τους τίτλους .

Ο νόμος προβλέπει, τέλος, τη δυνατότητα μετατροπής των κατά την έναρξη λειτουργίας 

του συστήματος υφιστάμενων φυσικών τίτλων του Δημοσίου σε τίτλους με λογιστική μορφή.



1.3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Τράπεζα της E)J.06oc

Η Τράτιεζα της Ελλάδος, ως διαχωριστής του συστήματος, ενεργεί τις εγγραφές λήψης, 

εξυπηρέτησης και αποτιληρωμής των δανείων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Με τον 

τρόπο αυτό παρακολουθεί και ελέγχει τη διάθεση, διακίνηση και αποπληρωμή των τίτλαον, κατά 

φορέα, σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στο σχετικό κανονισμό της.

Οι Φορείς - Τράπεζες

Οι φορείς ορίζονται, ύστερα από αίτηση τους και υπογραφή ειδικής σύμβασης, με πράξη 

του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τηρούν υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος 

για την εξυπηρέτηση των σχετικών συναλλαγών τους:

♦ λογαριασμούς τίτλων (ιδίου χαρτοφυλακίου, χαρτοφυλακίου ττελατείας, χαρτοφυλακί

ου πελατείας, χαρτοφυλακίου ενεχυρίασης.)

♦ ιρεχούμεΐΌ λογαριασμό ταμιακής διαχείρισης για την ταμιακή τακτοποίηση των συ

ναλλαγών τους.

Τόσο οι τράπεζες, όσο και οι κατ’ ιδίαν λογαριασμοί τους, διακρίνονται με ειδικούς κω

δικούς, γνωστούς σε όλους τους συμμετέχρντες.

Συγκεκριμένα οι συναλλαγές για τίτλους με λογιστική μορφή διενεργούνται μεταξύ 7.45 

π.μ. - Ι.ΟΟμ.μ. Την ευθύνη έναρξης και λήξης των συναλλαγών έχει η αρμόδια υπηρεσία της 

Δ.Ε.Λ., η οποία στην συνέχεια και καθημερινά πραγματοποιεί τους συμψηφισμούς και τ^  λογι

στικές εγγραφές με την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αντισυμβαλλόμενες τράπεζες. Ταμειακές 

συναλλαγές, μετά την ώρα λήξης του συστήματος δεν εκτελούνται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις



και κατό^ν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελίαίδος. μπορεί να υπάρξει προγραμματισμένη πα

ράταση για όλο το δίκτυο.

Η πώληση τίτ>Λ)ν γίνεται καθημερινά, ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες πρωτογενούς 

διάθεσης άϋ>Λ)ν τίτλων από το Δημόσιο. Προεξόφληση τίτλων δημοσίου με λογιστική μορφή 

γίνονται καθημερινά, με βάση τις τιμές που αναγγέλλει η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων 

μέσω του ημερήσιου Δελτίου Τιμών. Το δελτίο τιμών είναι η ημερήσια πληροφόρηση της τρά

πεζας, για το είδος και την τιμολογιακή πολιτική που αφορά τους τίτλους του Δημοσίου με λογι

στική μορφή. Το περιεχόμενο του ημερήσιου Δελτίου Τιμών αφορά τους κωδικούς έκδοσης των 

τίτλων (I.S.I.N.), το είδος του κάθε τίτλου (Ο.Ε.Δ. Ε.Γ.Ε.Δ. k>j i .), την ημερομηνία λήξης του 

κάθε τίτλου, την βασική τιμή πώλησης ή προεξόφλησης ενός τίτλου και την δυνατή τομή πώλη

σης ή προεξόφλησης (ευχέρεια καταστήματος) εφόσον αυτή υπάρχει για το συγκεκριμένο είδος 

τίτλου. Το Δελτίου τιμών ισχύει για όλη την ημέρα, εκτός από έκτατες περιπτώσεις όπου η Δι

εύθυνση διαχείρισης Διαθεσίμων οά,λάζα τις τιμές κατά την διάρκεια της ημέρας, οπότε ε\ημε- 

ρώνει άμεσα το σύστημα ΟΝ LINE.

Με την προεξόφληση τους οι τίτλοι μεταβιβάζονται στο ίδιο χαρτοφυΜκιο της τρατιέζης. 

Η εξόφληση των τίτλων Δημοσίου με λογιστική μορφή, γίνεται αποκλειστικά μέσω αυτόματης 

πίστωσης του λογαριασμού καταθέσεων του επενδυτή, κατά την ημερομηνία λήξης του τίτλου.

Ο Επενδυτής

Ο τελικός επενδυτής, εκτός των φορέων για την περίπτωση που ενεργούν για ίδιο λογα

ριασμό, δεν έχει άμεση σχέση με την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά μόνο με την τράπεζα μέσο της 

οποίας ενεργεί τις συναλλαγές επί τίτλων.

Ο επενδυτής αντί τίτλου παραλαμβάνει ένα «αποδεικτικό συναλλαγής». Τα αποδεικτικά 

αυτά δεν αποτελούν τίτλο διαπραγματεύσιμο ή μεταβιβάσιμο αλλά χρησιμεύουν απλώς για την 

πιστοποίηση των συγκεκριμένων συναλλαγών. Το δικαίωμα του επενδυτή επί των τίτλων που



προμηθεύτηκε εμφανίζεται και παρακολουθείται μέσω ειδικού λογαριασμού, που η τράπεζα ά

νοιξε για το σκοπό αυτό στα βιβλία της.

Ο επενδυτής συμπληρώνει την «Αίτηση αγοράς τίτ/Μ\· του Δημοσίου με λογιστική 

μορφή» και την προσκομίζει μαζί με το «Δελτίο Συνεργασία») του στο οποίο γράφεται ο κωδι

κός του αριθμός στην τράπεζα και γνωστοποιεί τον συνδυασμό των συνδικαιούχων εφόσον επι

θυμεί συνδικαιούχους κατά την αγορά του τίτλου.

Τέλος, διαπραγματεύεται με το αρμόδιο στέλεχος της τράπεζας το είδος του τίτλου που 

ετηθυμεί να αγοράσει και τους όρους συναλλαγής.



1.3.3. ΑΡΧΕΣ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν το σύστημα αναφέρονται παρακάτω:

Αρχή της ταυτόχρονης διάθεσης και πληρωμής

Το σύστημα σε κάθε διακίνηση τίτλων (αρχική διάθεση, εξόφληση τίτλων στη λήξη και 

πληρωμή τοκομεριδίων, μεταφορά από φορέα σε φορέα κλπ.,) ενεργεί ταυτόχρονα και αυτόματα 

αντίστοιχη κίνηση των σχετικών λογαριασμών ταμιακής διαχείρισης. Έτσι το σύστημα εξασφα

λίζει στους συμμετέχοντες ότι η κάθε διάθεση ή μεταφορά τίτλων τους συνοδεύεται απαραίτητα 

από ταυτόχρονη αυτόματη ταμιακή τακτοποίηση.

Αρχή της διπλής ειδοποίησης

Για να ολοκληρωθεί μια συναλ}.αγή εττί τίτλων μεταξύ συμμετεχόντων ιρορέων (αγορα

πωλησία τίτλων, μεταβίβαση τίτλων χωρίς ταμιακή κίνηση, repos επί τίτλων κλπ.) απαιτείται 

διασταύρωση των δύο σχετικών ειδοποιήσεων των συμβαλλομένων φορέων. Ακύρωση ή τρο

ποποίηση συναλλαγής είναι δυνατή εάν οι συμβαλλόμενοι φορείς αποστείλουν νέες τροποποιη- 

τικές ειδοποιήσεις το αργότερο δύο ώρες πριν από την έναρξη της τελικής εκκαθάρισης της ημε

ρομηνίας συμψηφισμού, που αναγράφεται στην ειδοποίηση της προς ακύρωση ή τροποποίηση 

συναλλαγής.

Αρχή αυτόματου δανεισμού τίτλων

Το σύστημα παρέχει στους συμμετέχοντες φορείς τη δυνατότητα αυτόματου δανεισμού 

τίτλων έναντι ενεχύρου, εάν προκύψει ανάγκη, στη φάση του κλεισίματος του οριστικού συμ

ψηφισμού στο τέλος της ημέρας.

Η συμμετοχι'ι στον αυτόματο δανεισμό δεν είναι υποχρεωτική δεδομένου ότι για τη συμ

μετοχή αυτή απαιτείται υπογραφή ειδικής σύμβασης μεταξύ φορές και Τράπεζα της Ελλάδος και



παραχώρηση τίτλων στην τράπεζα για τις ανάγκες του ενεχύρου. Ο αυτόματος δανεισμός έχει 

κατ’ αρχήν διάρκεια μιας ημέρας, καλύπτεται με ενέχυρο τίτλων αξίας 110% του τιοσού του δα

νείου και εφαρμόζεται μόνο για τους φορείς που έχουν υπογράψει την προβλεπόμενη από τον 

κανονισμό σχετική σύμβαση με την Τράπεζα της Ελλάδος.



1.3.4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡ.ΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η άποψη που επικρατεί σήμερα είναι ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός γενικότερου τε

χνικού μετασχηματισμού στο χώρο των χρεογράφων, εκσυγχρονισμού των μεθόδων συνα>^χιγής 

και εκκαθαρίσεων στο χώρο της αγοράς χρήματος και κεφαλαίων, αλλά και βελτίωσης γενικότε

ρα των συναλλακτικών ηθών στην χώρα μας.

Π>χονεκτήματα για το Ε>λ.ηνικό Δημόσιο

Τα πλεονεκτήματα του θεσμού της αποϋλοποίησης για το Ελληνικό Δημόσιο είναι:

^  Η μείωση του τεράστιου λειτουργικού κόστους έκδοσης, διακίνησης και απόσυρσης 

των φυσικών σωμάτων των τίτλων, πράγμα που επέβα>χ μέχρι πρότινος και τη δικαι

ολογημένη παροχή υψηλής προμήθειας στις εμπορικές τράπεζες.

#  Ο αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς και η μείωση των κινδύνων διαχείρισης των 

σωμάτων. Με το σύστημα των άϋλων τίτλων παρακολουθείται καθημερινά τόσο το 

χαρτοφυλάκιο των τίτλων των τραπεζών όσο και η πελατεία του ξεχωριστά (καθημε

ρινή εκκαθάριση), ενώ με την κυκλοφορία φυσικών τίτλων η εκκαθάριση γίνεται με

τά τη λήξη κάθε έκδοσης.

Πλεονεκτιίματα για τις εμπορικές τράπεζες

Τα πλεονεκτιίματα που προέκυψαν για τις εμπορικές τράπεζες, από τη μέχρι σήμερα ε

μπειρία τους, είναι τα εξής:

♦ Η ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους των εμπορικών τραπεζών στη διαμε- 

σολάβηση και διαχείριση των άϋλών τίτλων σε σύγκριση με τους φυσικούς.

♦ Η δυνατότητα επίτευξης καλύτερης διασποράς των πωλήσεων άϋλών τίτλων καθ’ όλη 

την διάρκεια του έτους, μέσω συνεχούς διάθεσης στη δευτερογενή αγορά προς την 

πελατεία των τραπεζών. Τεχνικά τουλάχιστον μπορούν να διατίθε\-ται σε μεγαλύτερη



ποικιλία αποθεμάτων και λήξεων από τους φυσικούς τίτλους, διότι δεν ατιαιτείται η ύ

παρξη σωμάτων και άρτιων κ>αίσεων στα χαρτοφυ>νάκια των τραπεζών και στα ταμεία 

τίτλων των καταστημάτων του δικτύου τους.

• Η οριστική εξάλειψη των υψηλών κινδύνων τήρησης θησαυροφυίαικίων και διακίνη

σης φυσικών σωμάτων από τις εμπορικές τράπεζες, καθώς και των κινδύνων απω

λειών τους από τους κατόχους. Οι κίνδυνοι τυχόν λανθασμένων εγγραφών στους άϋ- 

λους τίτλους άμεσα ελέγχονται από τα συστήματα και αντιλογίζονται με απλό τρόπο.

• Η κατάργηση των αναποτελεσματικών, σε μερικές περυττώσεις, και δαπανηρών δια

τραπεζικών διαδικασιών ελέγχου απω>χιών.

► Η διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών· θεματοφυ>χικής σε ιδιώτες και θεσμικούς ε

πενδυτές.

► Η ανάπτυξη πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εξυπηρέτησης των επενδυτών από τις τρά

πεζες, από τις τράπεζες, αφού τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης άϋλων τίτλων 

βασίζονται σε αυτή τη φιλοσοφία.

► Η μείωση της προσέλευσης στα γκισέ των τραπεζών, ιδιαίτερα σε μέρες αιχμής. Μέ

χρι και 3 ετησκέψεις στους φυσικούς τίτλους ανά επένδυση- αγορά, παραλαβή, εξό

φληση, έναντι μόνο 1 στους άϋλους κατά την αγορά, αφού κατά τον εκτοκισμό και τη 

λήξη τηστώνονται οι λογαριασμοί καταθέσεων του πελάτη.

► Η διασύνδεση των τραπεζών μεταξύ τους και με την Τράπεζα Ελλάδος με τυποποιη

μένο τρόπο, πράγμα που διευκολύνει τη διατραπεζική αγορά.

► Η δημιουργία υποδομής για μελλοντική δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικής χρη

ματιστηριακής αγοράς τίτλων.

Πλεονεκτήματα για τους ιδιώτες επενδυτές



Με το νέο θεσμό προσφέρονται στο ευρύ κοινό πολύ περισσότερες υπηρεσίες και προϊό-

Τα π/χονεκτήματα για τους ιδιώτες επενδυτές είναι:

Si Η παροχή δυνατότητας εξυπηρέτησης των επενδυτών σε όλα τα καταστήματα του 

δικτύου των τραπεζών, ανεξάρτητα από το κατάστημα αγοράς των τίτ^τον.

'So Η δυνατότητα παροχής περισσότερων υπηρεσιών για τους επενδυτές, σε σύγκριση 

με τους φυσικούς τίτλους, ανάλογα με την τράπεζα συνεργασίας όπως π.χ. μερική 

μεταβίβαση της αξίας της επένδυσης στην ίδια ή άλλη τράπεζα την επόμενη ημέρα 

της εντολής του πελάτη, μηνιαία αποτίμηση χαρτοφυλακίου του επενδυτή με ανά

λυση της τρέχουσας αξίας των επενδύσεων του σε χρεόγραφα Ε>,ληνικού Δημοσί

ου, έκδοση αντίγραφου κίνησης κλπ.

>33 Η σύνδεση των επενδύσεων σε άϋλους τίτλους με τους λογαριασμούς καταθέσεων 

των τραπεζών (ταμιευτηρίου, όψεως κλπ.), μέσο των οποίων γίνεται αυτόματα η 

ταμειακή διαχείριση των κεφαλαίων.

3> Η δημιουργία μεγαλύτερης ευελιξίας συναλλαγών για τους επενδυτές.

S  Η απλούστευση της διαδικασίας ενεχυρίασης μέσω άϋλων τίτλων, με απλή ηλε

κτρονική δέσμευση τού τίτλου και ακριβώς στο ύψος της απαιτούμενης αξίας κά

λυψης.

33 Η επέκταση στους άϋλους τίτλους ορισμένων διαδικασιών που αφορούν συνήθεις 

λειτουργίες των καταθέσεων ( απόρρητο, κοινός λογαριασμός με μάξιμουμ 4 συν- 

δικαιούχους κλπ.)

S  Η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγωγής βεβαιώσεων εισοδήματος και βεβαιώσεων 

«πόθεν έσχες», καθόλη τη διάρκεια του έτους.



ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΜΟΑΟΓΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΣΟ
ΣΤΟ %

ΑΥΛΟΙ ΠΟΣΟ
ΣΤΟ %

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΣΟ
ΣΤΟ %

ΑΥΛΟΙ ΠΟΣΟ
ΣΤΟ %

31/5/95 167 55 136 45 31/5/95 77 72 30 18

17/7/95 145 53 126 47 30/6/95 364 91 36 9

1/8/95 206 42 287 58 9/8/95 172 82 38 18

31/8/95 321 47 356 53 31/8/95 227 94 13 6

31/10/95 217 49 222 51 2/10/95 377 89 47 11

31/11/95 196 51 192 49 15/11/95 223 74 80 26

18/12/95 96 45 116 55 7/12/95 442 73 166 27

2/1/96 34 211 66 29/12/95 100 97 3 3

19/1/96 267 59 183 41 1/1/96 0 3 100

31/1/96 363 46 424 54

e w o a a : 2.088 ■; 48 · 2.253 - 52 ΣΥΝΟΑΑ 1.982 82,7 416 17,3

' .  Πηγή: Τράπεζα τιις Ελλάδος



m fm

Σύμ<(>ωνα με πολλούς οικονομολόγους, το παρεμβατικό κράτος έχει στη i 

διάφορα μέσα για την υλοποίηση των οικονομυαάν λειτουργιών του. Τα μέσα αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τόσο την κατεύθυνση όσο και την αποδο- 

τικότητα των παραγωγικής διαδικασίας. Τα άμεσα μέσα ελέγχου των oucovoμucώv μεγεθών και 

μεταβολών ασκούνται στο θεσμucό πλαίσιο την οικονομίας, ενώ τα έμμεσα μέσα οικονομικής 

πολιτικής εξασκούνται στο δημοσιονομικό και νομισματικό τομέα της οικονομίας.

Στο δημοσιονομικό τομέα για τη χρηματοδότηση των δαπανών του το κράτος κάνη 

χρήση εσόδων που προέρχονται από πηγές άντλησης κεφαλαίων όπως η φορολογία, ο εσωτερι

κός δανεισμός, ο εξωτερικός δανεισμός και η έκδοση νέου χρήματος. Στο νομισματικό τομέα 

το κράτος ασκεί νομισματική πολιτυαί στη προσφορά και στη ζήτηση χρήματος.

. Πιηή Τράχεζα της Ελλάδος



2.1. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2.1.1. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οι δαπάνες του δημοσίου διακρίνονται, σύμφωνα με τον τρόπο που επενεργούν στην πα

ραγωγή και τα εισοδήματα, σε δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες και σε δαπάνες για μεταβιβα- 

στικές πληρωμές. Για να πληρώσει τις αμοιβές στους ιδιοκτήτες των μέσων που απασχολούνται 

στην παραγωγή των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών το κράτος αντλεί έσοδα από τις εξής πη

γές' ; .

α. Φορολογία

ρ. Δανεισμός από τους ιδιωτικούς φορείς 

γ. Δανεισμός από το εξωτερικό 

δ. Έκδοση νέου χρήματος

Η επιλογή της πηγής, στην οποία το κράτος στρέφεται για να χρηματοδοτήσει τις ανά

γκες του, πρέπει να γίνεται με κριτήριο το κοινωνικό κόστος και το μέγιστο οικονομικό όφελος.

. Βλέπε ΚΑΡΑΠΩΡΓΑ Δ.Π. (1981), σελ. 186 -189.



I 2.I.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ j

Με τον εσωτερικό δανεισμό το κράτος αντλεί αγοραστική δύναμη από τους ιδιωτικούς 

φορείς (ή τράπεζες) στο εσωτερικό της χώρας, ενώ με τον εξωτερικό δανεισμό αντλίί αγοραστι

κή δύναμη από το εξωτερικό.

Ανάμεσα στον εσωτερικό και εξωτερικό δανεισμό υπάρχει η εξής ουσιαστική διαφορά : 

ο εξωτερικός δανεισμός, σε σύγκριση με τον εσωτερικό, συνεπάγεται πρόσθετο βάρος για την 

οικονομία, γιατί η πλ.ηρωμή των τόκων του δανείου γίνεται προς ξένες χώρες, πράγμα που ση

μαίνει ότι τμήμα του εθνικού εισοδήματος μεταβιβάζεται σε ξένες χώρες. Ετήσης, για να εξο

φλήσει το εξωτερικό δάνειο το κράτος πρέπει να βρει συναλλαγματικούς πόρους, δεδομένου ότι 

τα τοκοχρεολύσια πληρώνονται σε ξένο νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι η εξόφληση των εξωτερι

κών δανείων συνεπάγεται εκροή συναλλαγματικών πόρων που μπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες 

στο ισοζύγιο διεθνών συναλλαγών της δανειζόμενης χώρας'.

. Βλέπε ΚΑΡΑΠΩΡΓΑ Δ.Π, (1981), σελ. 423 - 424.



Η προσφυγή του κράτους σε δανασμό για τη χρηματοδότηση συνεχώς υψη>-ότερων επι

πέδων δημοσίων επενδύσεων και την κά/.υψη των αυξανόμενων ελλειμμάτων έχει ως συνέπεια 

τη συνεχή διόγκωση του ανεξόφλητου δημόσιου χρέους.

2.1.3. ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Διάγραμμα 1

Από το συνολικό δημόσιο χρέος, το 80% είναι εσωτερικό και το υπόλοιπο είναι χρέος σε 

ξένο νόμισμα’ (Διάγραμμα 1).

Στην εσωτερική κεφαλαιαγορά το κράτος δανείζεται από τρεις κυρίως πηγές: 

α. Από τις εμπορικές τράπεζες, με έκδοση εντόκων γραμματίων 

ρ. Από το αποταμιευτικό κοινό, με έκδοση ομολογιακών δανείων 

γ. Από την Τράπεζα της Ελλάδος

’ Βλέπε ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΗ στο ΑΓΟΡΑ (Ιούνιος 1996), σελ. 22 - 24.



Π Ι Ν Α Κ Α Σ  : Σ ΰ ν Ο ε σ η Χ ( . έ ο ο ς  Κ ε ν τ ρ ικ ι ί ς  Κ\υ β έ ρ ν η σ η ς  ( π ο σ ά  cre δ ισ .  δρ \ύ  .

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 1943 2575 3704 4828 7304 9569 12218 18949 21862 25213

Εντοκα Γραμμάτια 1389 1870 2828 3504 4833 4974 5601 5766 7533 8425

(Τραπεζών & Λημ. Οργαν) 1362 1630 1979 2606 3526 2031 1783 1565 1923 2341

(Ιδιωτών) 27 240 849 898 1307 2943 3818 4201 5610 6085

Ομόλ.Ελ).ην. Δημοσ. 28 138 306 747 1905 4035 6017 9551 10424 12804

(ΟμοΣ δάν. οικον. εξυγ.) 626 1152 2173 3067 3248 3205

(Ομόλ. δάνεια με ρήτρα ξ. νομ) 24 63 66 332 849 939 976 1702 1878 1574

(Λοιπά Ομολ, Δάν.) 4 75 239 415 430 1944 2868 4782 5298

Τράπεζα Της Ελλάδ. 1̂ 466 498 496 495 484 473 491 3444 3621

Λοιπά δάνεια 1̂ 60 69 74 82 82 87 139 188 202

Ενοπλες δυνάμεις (

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 1287 1471 1679 1871 2079 2766 3339 4482 6231 5702



Δάνεια 5389

Ενοπλες δυνάμεις 842 1012

ΕύνολΛ 3230 4046 5383 6699 9383 12335 1557 23431 28093 31928

% βτοΑΕΠ ' ( (58,6 (64,5) (71,1) (76,1) (88,9) (95.7) (104,9) (139,8)

% στο ΑΕΠ | | | 59,2 61,9 72,3 77,8 85,3 113,7 121,1 123,8

' . Εκτιμήσεις : Για τον υπολογισμό των σχέσεϋΐν αυτών έχει χρησιμοποιηθεί το ΑΕΙ I που προκύπτει με (Ιόση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένοιν ΟικονομικιΙιν Λογαρια
σμών (Οδηγία 89/130/ΕΟΚ). Τα στοιχεία στις παρενθέσεις προκύπτουν με το ΛΕΙ1 που υπολογίστηκε με το παλιό σύστημα κατόρτισης των Εθνικών Λογαριασμών. Πηγή του 
Πίνακα I και 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. 2 Μαίου 1996, σελ, 4.



Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 (βλέπε και διάγραμμα 2), το μεγαλύτερο ποσοστό 

του εσωτερικού δημόσιου χρέους για το έτος 1995 είναι με την μορφή Ομο>^ων του Ελ>.ηνικού 

Δημοσίου (12.084 περίπου το 51% του εσωτερικού χρέους). Ενώ περίπου το 33% (8.425) του 

εσωτερικού χρέους είναι Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου. Οι πιο πάνω αναφορές αφο

ρούν το Δημόσιο Χρέος που παρουσιάζεται στη Κεντρική Διοίκηση μόνο, και όχι αυτό που υπο

λογίζεται ότι βαρύνει τις Δ.Ε.Κ.Ο..

ΔΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995

ΔΑΝΕΙΑ Τ.Ε.

Διάγραμμα 2

Αναφορικά με την σχέση του εσωτερικού δημόσιου χρέους με το Α.Ε.Π. , όπως εκτιμά- 

ται το 1995 το δημόσιο χρέος έναντι ταυ Α.Ε.Π. ήταν 123,8%. Συγκριτικά με το ποσοστό του 

εσωτερικού δημόσιου χρέους στο Α.Ε.Π. το 1994, παρατηρούμε ότι το ποσοστό της σχέσης αυ

ξήθηκε το 1995. Αυτή η αυξητική τάση είναι αρνητική για την θέση της Ελλάδας στην πορεία 

προς την Οικονομική) και Νομισματική Ενοποίηση που προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αφού ένας από τους περιορισμούς της Συνθήκης του Μάαστριχ είναι το δημόσιο χρέος να μην 

υπερβαίνει το 60% του Α.Ε.Π..



2.1.3.1. Επιδράσεις του Δημόσιου /βίους στις Εμπορικές Τράπεζες

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω εύλογα γεννούν το ερώτημα : «Γιατί δε λαμβάνονται 

σύντομα και αποφασιστικά μέτρα για την περιστολή του δημοσίου χρέους;». Το τραπεζικό 

σύστημα, ως τμήμα ενός πολυσύνθετου οικονομικού μηχανισμού δεν μπορεί να παραμείνει ανε

πηρέαστο από τις γενικότερες εξελίξεις των μακροοικονομικών μεγεθών και τις προοπτικές τους 

μέσα στο χρόνο. Με βάση τα εθνικολογιστικά στοιχεία για την ιδιωτική και δημόσια αποταμίευ

ση μπορούν να γίνουν ορισμένες χρήσιμες δια^στώσεις.

Η ροπή προς αποταμίευση των ιδιωτών ακολουθεί της μεταβοίχς της αριητικής α

ποταμίευσης του Δημοσίου: όσο αυξάνουν τα ελλείμματα και, συνεπώς, η αρνητική αποταμί

ευση του Δημοσίου, τόσο αυξάνει και ιδιωτική ροπή προς αποταμίευση, και αντίστροφα. Η πα

ράλληλη εξέλιξη των κρατικών ελλειμμάτων και της ιδιωτικής αποταμίευσης είναι σύμφωνη με 

την κρατούσα αντίληψη ότι η διενέργεια δημοσίων δαπανών καθ' υπέρβαση των φόρων, κατα

λήγει σε καθαρή ενίσχυση του διαθέσιμου ιδιωτικού εισοδήματος και, κατ' επέκταση της ιδιωτι

κής αποταμίευσης. Οι περιορισμένες ιδιωτικές αποταμιευτικές ετηδόσεις έρχονται σε σύγκρουση 

με την άποψη ότι σε περιόδους ύφεσης, τα άτομα αυξάνουν τις αποταμιεύσεις τους για να κατα- 

νείμουν ορθολογικότερα μέσα στο χρόνο την προσδοκώμενη πτώση του βιοτικού τους επιπέδου.

Το γεγονός ότι η διόγκωση του δημοσίου χρέους εττηρεάζει την ιδιωτική ροπή προς απο

ταμίευση δε συνηγορεί υπέρ της άσκησης μιας επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής.

Σε αντίθεση με την ιδιωτική ροπή προς αποταμίευση , η οποία μετά από έντονες διακυ

μάνσεις, συρρικνώθηκε στο 12,5% του Α.Ε.Π. το 1992 (από 16,5% το 1982), τα υπόλοιπα των 

ιδιωτικών καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες, των εντόκων γραμματίων ιδιωτών και των repos 

παρουσιάζουν συνολικά μια εντυπωσιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια (πίνακας). Στον πίνακα 

είναι επίσης εμφανής η μεγάλη αύξησιι του ποσοστού επί του Α.Ε.Π. των ιδιωτικών καταθέσε



ων (όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμίας, δεσμευμένες) στις εμπορικές τράπεζες, των εντόκων 

γραμματίων ιδιωτών και των repos (από 41*/· το 1982 σε 73% το 1992.

Πώς συμβιβάζεται η ασταθής ππκική πορεία της ιδιωτικής αποταμίευσης με τη δυναμι

κή αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων, εντόκων γραμματίων και repos συνολικά, κάτω από 

συνθήκες μόνιμης σχεδόν ύφεσης της εϋηνικής οικονομίας; Η πιο λογική εξήγηση θα πρέπει να 

αναζητηθεί στο μεγάλο και αυξανόμενο μέγεθος της παραοικονομίας, η οποία χωρίς να υπεισέρ

χεται στις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδίμιατος. τροφοδοτεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα με 

σημαντικές ποσότητες αποταμιευτικών πόρων.



ΕΤΗ ΣΥΝΟΛ.
ΧΡΕ Ο Σ

POTIH Π ΡΟ Σ  
ΑΠ ΟΤΑΜ ΙΕΥΣΗ

υ ΙΩ Τ ΙΚ .
ΚΑ ΤΑΘ .Σ Ε

ΕΜΠΟΡ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΝΤΟΚ. 
ΤΡΑΜ  Μ. ΚΑ Ι 

ΟΜΟΛΟΓΑ 
ΙΔΙΩΤΩΝ

REPOS ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΜ Π ΟΡΙΚΩ Ν  \ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Λ11ΜΟΣΙΛ ΙΛΙίΠΤΚΙΙ ΙΙ1ΣΤΩΣΕΙΣ
1ΙΡΟΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ & 

ΟΜΟΑΟΓΑ

1982 36,1 -4,7 16,5 40,7

1983 41,2 -4,6 15,4 41,4

1984 49,5 -5,4 16,7 44,0 26,3 18,2

1985 57,9 -9,1 17,9 46,4 25,6 21,8

1986 58,6 -7,4 14,7 47,4 23,7 22,4

1987 64,7 -7,5 13,3 52,7 2,4 21,0 24,1

1988 71,5 - 10,2 17.7 53,8 5,5 20,2 26,1
1989 76.3 - 12,8 17,2 56,5 5,3 21,5 30,0

1990 88,8 - 14,8 18,2 53,1 1 1,0 20,3 30,5

1991 95,9 - 10,5 15,9 47,3 19,5 3,3 19,0 27,9

1992 103,1 -7,1 12,5 43.0 23,3 6,5 19,0 24,5

1993 113,8

Ι1ΙΝΛΚΛΣ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ, ΛΙ10ΤΛΜΙΕΥΣΙΙ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡ1ΙΓΙΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΩΣ % ΑΕΙ1



Αυτό που ενδιαφέρει τις εμπορικές τράπεζες δεν είναι το ύψος των ιδιωτικών διαθεσίμων 

για τοποθέτηση όσο η διάρθρωσή τους.

Ο πίνακας αποκαλύπτει ότι η ανοδική πορεία των ιδιωτικών καταθέσεων στις εμπορικές 

τράπεζες άρχισε να επιβραδύνεται το 1987, όταν θεσττίστηκε η δυνατότητα των ιδιωτών να αγο

ράζουν έντοκα γραμμάτια και μετατράπηκε σε καθοδική από το 1990, όταν ττερίπου εισήχθησαν 

ο θεσμός των συμφωνιών επαναγοράς (repos) και το σύστημα φορο>,όγησης των καταθέσεων'. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι τα repos και τα έντοκα γραμμάτια είναι ευθέως ανταγωνιστικά των 

ιδιωτικών καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες, με αποτέ>^σμα η παραδοσιακή μορφή των κα

ταθέσεων να αποκτά, με την πάροδο του χρόνου, αναλογικά μικρότερη βαρύτητα στις προτιμή

σεις των αποταμιευτών.

Η στροφή των ιδιωτικών φορέων από τις τραπεζικές καταθέσεις σε εναλλακτικές μορφές 

τοποθετήσεων, ως αποτέλεσμα, τόσο της δραματικής επιδείνωσης των δημοσιονομικών μεγεθών 

όσο και της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου κά>.υψης των δανειακών αναγκών του Δημοσίου, 

στερεί βαθμιαία τις εμπορικές' τράπεζες από την κλασική πρωτογενή πηγή άντλησης κεφαλαίων 

για τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Η συρρίκνωση του παραδοσιακού ρόλου των εμπο

ρικών τραπεζών ως φορέων διοχέτευσης των αποταμιευμάτων του κοινού σε παραγωγικές επεν

δύσεις θα μπορούσε , κάτω από διαφορετικές συνθήκες να οδηγήσει όχι μόνο σε σημαντική υ- 

ποβάθμιση της σπουδαιότητας του τραπεζικού παράγοντα αλλά και σε υπονόμευση των οποιων- 

δήποτε αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας. Έτυχε όμως να συμπέσει ο χρόνος υπερχρέωσης 

του δημόσιου τομέα με τη διαδικασία απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος και σταδια

κής κατάργησης των συναλλαγματικών ελέγχων, πράγμα που συνέβαλε στον επαναπροσδιορι

σμό του ρόλου των τραπεζών και στην αύξηση της κερδοφορίας τους

Ειδικότερα, οι νέες συνθήκες στο χρηματοπιστωτικό χώρο, τα τελευταία χρόνια, άσκη

σαν μια σειρά από ευνοϊκές, ως επί το πλείστον, επιπτώσεις στην αποδοτικότητα των εμπορικών



τραπεζών, που βοήθησαν στη συγκάλυψη των παρενεργείων του υψηλού δημοσίου χρέους στο 

συγκεκριμένο αυτό χώρο. Στη διαμόρφωση των συνθηκών αυτών συνέβαλαν, κατά βάση, μέτρα 

όπως η μετατροπή βραχυπρόθεσμων σε μακροπρόθεσμους τίτλους του Δημοσίου, η κατάργηση 

του συστήματος των δεσμεύσεων και αποδεσμεύσεων επί των τραπεζικών καταθέσεων και χο

ρηγήσεων, η σημαντική διεύρυνση των ορίων της καταναλωτικής πίστης, η κατάργηση της υπο

χρέωσης των τρατιεζών να αγοράζουν έντοκα γραμμάτια και η εισαγωγή νέων μορφών τραπεζι

κών προϊόντων.

Από την πλευρά της αξιοποίησης των ιδιωτικών καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες για 

τη χορήγηση πιστώσεων, δύο εμφανής τάσεις ανακύπτουν από την παρατήρηση του πίνακα. 

Πρώτον , η με μικρές διακυμάνσεις καθοδική πορεία των χορηγήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα 

(από 26,3% του Α.Ε.Π. το 1984 σε 19% το 1992) και δεύτερον, η ανοδική πορεία των ^στώ- 

σεων προς το Δημόσιο, με τη μορφή εντόκων γραμματίων και ομολόγων (από 18,2% το 1984 σε 

28% το 1991).

Η μείωση του μεριδίου των τραπεζικών χορηγήσεων προς τους ιδιώτες είναι απόρ

ροια πολλών παραγόντων, οι κυριότεροι των οποίων αναφέρονται παρακάτω:

® Η διατήρηση του κόστους του χρήματος σε υψηλά εττίπεδα, ως αποτέλεσμα της αυ

ξημένης ζήτησης δανειακών κεφαλαίων από το κράτος, η οποία δε συνοδεύεται από 

ανάλογη διεύρυνση των αποταμιευτικών περιθωρίων του κοινού.

Φ Η αύξηση των τραπεζικών επενδύσεων σε μορφές που εξασφαλίζουν ικανοποιητική 

απόδοση και χαμηλότερο βαθμό κινδύνου (π.χ. έντοκα γραμμάτια), με χαμηλότερο 

λειτουργικό κόστος, σε σχέση με τη χορήγηση πιστώσεων ιδιωτικές επιχειρήσεις

Η καθοδική) πορεία των πιστώσεων των εμπορικών τραπεζών προς τους ιδιώτες, αντι

σταθμίζεται πλήρως από την ανοδική πορεία των τοποθετήσεων σε έντοκα γραμμάτια και ομό-

Βλέπε ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1994) τεύχος 1 Σελ.4 - 7



λογά. Η διαχρονικά αυξανόμενη τραπεζική χρηματοδότηση (ως ποσοστό του Α.Ε.Π.) προς το 

κράτος ερμηνεύεται πλήρως από τη συνεχή τάση διόγκωσης του δημόσιου χρέους. Με δεδομένη 

όμως τη χαλάρωση της κατά νόμο υποχρέωσης των τραπεζών να διαθέτουν τμήμα των καταθέ- 

σεών τους για την πτστοδότηση του Δημοσίου, η στροφή του τραπεζικού συστήματος από τη 

χρηματοδότηση του ιδιωτικού στη χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα πιστοποιεί μια θεμελ.ιώ- 

δη αλλαγή προσανατολισμού στον τρόπο λειτουργίας του και μια ριζική αναδιάρθρωση του χα

ρακτήρα των τραπεζικών εργασιών.

Ειδικότερα, η ανακατανομή των τραπεζικών χρηματοδοηκών ροών σε βάρος του ιδιωτι

κού και προς όφελος του δημόσιου τομέα εμφανίζεται σε πολλές περιπτώσει να αποτελεί προϊόν 

συνειδητής επιλογής, άρα και ετηκερδούς, τόσο των ιδιωτικών ετηχειρήσεων όσο και των εμπο

ρικών τραπεζών. Οι μεν ιδιωτικές επτχεφήσεις διότι κερδίζουν από τη διαφορά των πραγματι

κών επιτοκίων μεταξύ της εγχώριας και των ξένων χρηματαγορών, με δεδομένο το συνα>λωιγμα- 

τικό κίνδυνο, οι δε τράπεζες διότι απολαμβάνουν τα υψηλά επιτόκια των εντόκων γραμματίων 

και ομολόγων του Δημοσίου, με το μηδαμινό τπστωτικό κίνδυνο και τα ελάχιστα παρακολούθη

σης και ρευστοποίησης των απαιτήσεων τους.



2.2. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2.2.1. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Το κράτος ασκεί νομισματική πολιτική μέσω της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έχει στη 

διάθεσή της πολλά μέσα πολιτικής που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να εττηρεάσει τη προσφο

ρά χρήματος και γενικά να ασκήσει την κατάλληλ.η νομισματική πολιτική. Πολλίϊ από τα μέσα 

αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με το θεσμικό πλ,αίσιο του τραπεζικού συστήματος 

και τον βαθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Τα τρία κύρια όργανα τα οποία είναι κοινά σε όλχι τα 

οργανωμένα τραπεζικά συστήματα και θεωρούνται τα κύρια μέσα μεταβολής της προσφοράς 

χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα αναφέρονται παρακάτω .

Το ένα μέσο είναι η ετηβολή ποσοστού καταθέσεων ρευστών διαθεσίμων. Αυτό σημαίνει 

ότι η Κεντρική Τράπεζα είναι η αρμόδια αρχή για τον καθορισμό του ύψους του ποσοστού κα

ταθέσεων που διατηρείται από τις εμπορικές τράπεζες

Το δεύτερο είναι η δραστηριότητα της Κεντρικής Τράπεζας στην ανοιχτή αγορά χρημα

τιστηριακών αξιών. Η Κ.Τ. διατηρεί χαρτοφυλάκιο χρηματιστηριακών αξιών, κυρίως κρατικών 

ομολόγων. Σε αντίθεση με τις εμπορικές τράπεζες όμως, η Κεντρική Τράπεζα δεν χρησιμοποιεί 

τους τίτλους της για κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά ως μέσο για να αυξήσει ή να μειώσει τη 

κυκλοφορία χαρτονομισμάτων. Έτσι η Κ.Τ. μπορεί να αγοράσει κρατικά ομόλογα για να αυξή

σει τη προσφορά χρήματος αφού τα τραπεζογραμμάτια μα τα οποία τα αλλ.άζει, βγαίνουν για 

πρώτη φορά στην αγορά και αποτελούν τη βάση για πολλαπλή αύξηση της προσφοράς χρήμα

τος. Αντίθετα, όταν πουλάει ομόλογα από το χαρτοφυλάκιό της, η Τράπεζα αποσύρει από την 

κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια με συνέπεια τη μείωση της προσφοράς χρήματος.



Τέλος, ο τρίτος τρόπος αυξομείακιης της ποσότητας χρήματος από την Κεντρική Τρόαιε- 

ζα, είναι η μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου. Το επιτόκιο αυτό είναι η τιμή δανεισμού 

χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα στις εμπορικές τράπεζες. Οι τε?χυταίες, όταν αντιμετωπί

ζουν πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας μπορούν να αναπροεξοφλήσουν στην Κεντρική Τράπεζα 

τίτλους βραχυπρόθεσμης διάρκειας (γραμμάτια και συναλλαγματικές). Τους τίτλους αυτούς εί

χαν προεξοφλήσει στους κατόχους τους οι τράπεζες, επιβαρύνοντας τους με το προεξοφλητικό 

ετητόκιο των εμπορικών τραπεζών. Η αναπροεξόφληση αυτή των βραχυπρόθεσμων τίτλων, συ

νεπάγεται πληρωμή επιτοκίου στην Κ.Τ. Η ύψωση του προεξοφλητικού ετητοκίου είναι ένας 

τρόπος για να ασκήσει η Κεντρική Τράπεζα συσταλτική νομισματική πολιτική ενώ η μείωση 

κάνει το δανεισμό από τις τράπεζες πιο φτηνό με διασταλτικό αποτέλεσμα στην κυκλοφορία του 

χρήματος.



2.2.2. ΠΡΟΒΛΗ.ΜΑΤΑ ΝΟ.ΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η νομισματική πολιτική στην Ε>Λάδα ασκείται μέσω 

του προσδιορισμού ενδιάμεσων στόχων που αναφέρονται στο νομισματικό μέγεθος M3, ενώ το 

βασικό στόχο της πολιτικής αυτής αποτελεί η ατιοκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πρόσφατα 

χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικός δείκτης κατά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής και 

το ευρύτερο νομισματικό μέγεθος Μ4. την πράξη ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος M3 απο

δείχτηκε δυσχερής με αποτέλεσμα κατά την τελευταία δεκαετία μόνο μια φορά (το 1994) ο ρυθ

μός μεταβολής της προσφοράς χρήματος να κινηθεί στα πλαίσια του νομισματικού στόχου.

Η αποτυχία επίτευξης των νομισματικών στόχων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την πα

θητική προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής στις ανάγκες χρηματοδότησης των υψηλών δη

μόσιων ελλειμμάτων, αλλά και στην υιοθέτηση των λεγάμενων χρηματοοικονομικών καινοτο

μιών και στην εμφάνιση των νέων προϊόντων, τα οποία λειτούργησαν ως υποκατάστατα στοι

χείων της προσφοράς χ_ρήματος' .

Ειδικότερα, η νομισματική χρηματοδότηση των δημοσίων ελλειμμάτων - που έπαψε να 

ισχύει από 1/1/94 στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας σύμφωνα με την κοινοτική νομοθε

σία - επιδρούσε αυξητικά στην προσφορά χρήματος και περιόριζε την αποτελεσματικότητα της 

νομισματικής πολιτικής.

Εξάλλου, η απαλλαγή του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος από το πλέγμα των 

ρυθμίσεων που έθεταν έ\’α περιοριστικό πλαίσιο στη λειτουργία, του, ιδιαίτερα μετά την πλήρη 

απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων am το Μάιο του 1994 δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 

για τιιν ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, που επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη



συμτιεριφορά των παραδοσιακών νομισματικών μεγεθών και τη σχέση τους με το τΰ.ηθωρισμό 

και το πραγματικό Α.Ε..Π..

Οι κυριότερες χρηματοοικονομικές καινοτομίες των τελευταίων ετών ήταν:

~k Η φορολόγηση των τόκων των ιδιωτικών καταθέσεων το 1991 που οδήγησε σε με

τατόπιση πόρων από τις καταθέσεις σε τίτλους του Δημοσίου και σε repos. Ο ορι

σμός της προσφοράς χρήματος M3 διευρύνθηκε κατά το 1992 ώστε να ττεριλάβει τα 

repos και τα τραπεζικά ομόλογα.

Τζ Η κατάργηση του κατώτατου ορίου ετητοκίου στις καταθέσεις ταμιευτηρίου από το 

Μάρτιο 1993, σε συνδυασμό με τη διαφορετική φορολογική μεταχείριση του εισο

δήματος από τόκους σε τραπεζικές και μη τραπεζικές τοποθετήσεις και την ύπαρξη 

δεσμεύσεων μόνο στις τραπεζικές καταθέσεις, οδήγησε σε σημαντική υποκατάστα

ση τραπεζικών καταθέσεων και repos με τοποθετήσεις κυρίως σε μερίδια αμοιβαί

ων κεφαλαίων.

τζ Η φορολόγηση από το Μάιο 1994 με συντελεστιί 15% των αποδόσεων των repos 

και των επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια προκάλεσε αναδιάρθρωση των επενδυ

τικών χαρτοφυλακίων με μείωση των στοιχείων αυτών.

•k Η επέκταση της κατάργησης των περιορισμών και η απελευθέρωση της κίνησης 

βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων το Μάιο 1994 υποβοήθησε τη δημιουργία νέων προϊ

όντων από τις τράπεζες, που υποκατέστησαν τραπεζικές καταθέσεις καθώς δεν υ- 

πόκειντο σε δεσμεύσεις και η ιρορολογική μεταχείριση των αποδόσεών τους ήταν 

σαφώς ευνοϊκότερη απ’ ό,τι των δραχμικών καταθέσεων. Αντιδρώντας στην εξέλι

ξη αυτή η Κεντρική Τράπεζα επεξέτεινε τη βάση υπολογισμού των υποχρεωτικών 

δεσμεύσεων ώστε να περιλάβα και τις υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα των τραπεζών 

έναντι μη κατοίκων.



"k Η ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς τίτλων του Δημοσίου, στην οποία οι επεν

δυτές προβαίνουν σε απευθείας αγορές τίτλων και/ ή τοκομεριδίων από το χαρτο

φυλάκιο των τραπεζών, σημαίνει περαιτέρω αποδυνάμωση της σχέσης των ενδιά

μεσων νομισματικών στόχων με τον τελικό στόχο που είναι η αποκλιμάκωση του 

πληθωρισμού.

Όμως, τα προβλήματα που προκύπτουν με τη χρησιμοποίηση των νομισματικών μεγεθών 

ως ενδιάμεσων στόχων στην άσκηση της πολιτικής δεν περιορίζονται μόνο στις παραπάνω ετη- 

σημάνσεις. Μέχρι αρκετά πρόσφατα ο ρόλος των «ρεοστώ\·»"περιουσιακών στοιχείων, που δεν 

αποτελούσαν μέρος του ευρύτερου νομισματικού μεγέθους Μ4, (όπως π.χ. των κρατικών τίτλων 

με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους) ήταν εξαιρετικά περιορισμένος. Κάτω από αυτές τις συνθή

κες, οι επιδράσεις μιας μεταβολής του γενικού επιπέδου των επιτοκίων δεν μπορούν να προσ

διοριστούν επακριβώς. Για παράδειγμα, μια αύξηση των επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε αύξη

ση της βραχυπρόθεσμης τοποθέτησης κεφαλαίων σε στοιχεία του M3 ή του Μ4 και σε δημιουρ

γία αυξημένης ρευστότητας στην οικονομία. Ταυτόχρονα όμως, αν και με κάποιες χρονικές υ

στερήσεις, θα προκαλέσει ειηβράδυνση του πληθωρισμού μέσο του περιορισμού της δαπάνης, η 

οποία συνεπάγεται κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, της ζήτησης πιστώσεων και της ζή

τησης «ρευστών «περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο M3 ή το Μ4.

Όταν οι αρνητικές επιδράσεις στα νομισματικά μεγέθη από ένα υψηλότερο επίπεδο επι

τοκίων εκδηλώνονται βραδύτερα από τις θεπκές επιδράσεις, τότε οι νομισματικές εξελίξεις δύ

σκολα μπορούν να ερμηνευτούν.
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Oi τελειτταίοι μήνες χαρακτηρίζοντϋα από τη συνεχή πτώση των επιτοκίων, τόσο των 

τίτλων του Δημοσίου όσο και των τραπεζικών επιτοκίων καταθέσεων και κυρίως χορηγήσεων. 

Η μείΐΰση των επιτοκίων, όταν είναι συμβατή με τις μακpooυcovoμ^κές εξελίξεις, στηρίζει την 

oucovopuoi ανάκαμψη και παράλληλα διευκολύνει τη μείωση των ελλειμμάτων του προύπολο- 

γισμού και του δημόσιου χρέους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος με τις παρεμβάσεις της στη διατραπεζική αγορά ακολούθησε 

σχετικά βραδύτερη πορεία μείωσης των επιτοκίων σε σχέση με τις εμπopucές τράπεζες, με απο

τέλεσμα να διευρυνθεί η διαφορά μεταξύ των διατραπεζυίών επιτοκίων και των τίτλων του δη

μοσίου.

Η ελληνική αγορά χρήματος έχει έντονα τα χαρακτηριστικά ολιγοψωνίου με δύο ηγετικά 

μέλη. Το γεγονός αυτό επιβάλλει ανάλογη αντιμετώπιση προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η από

δοση της εκάστοτε ακολουθούμενης πολιτικής. Αναλυτικότερα, η ελληνική αγορά χρήματος 

κυριαρχείται από το Δημόσιο και από τις μεγάλες τράπεζες που με τη μια ή την άλλη μορφή ε

λέγχονται από αυτό.

Ειδικότερα είναι σημαντικό να επισημανθεί:

ύ ότι τα ηγετικά μέλη του ολιγοψωνίου διαχειρίζονται το 85% περίπου του συνόλου 

των διαθεσίμων χρηματοπιστωτικών πόρων

iL ότι από πλευράς ζητήσεως το Δημόσιο στην ευρεία έννοια απορροφά το 65% του συ

νόλου των διαθεσίμων χρηματοδοτυτών πόρων



iii. ότι τα ετητόκια και οι ποιότητα των παρεχόμενων από τις τράπεζες υπηρεσιών επηρεά

ζονται από την διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος στο οποίο δύο μόνο τράπεζες 

καλύπτουν το 70% περίπου των καταθέσεων και το 60% τιερίπου των τηστοδοτήσεων 

Οι παραπάνω ιδιομορφίες της ελληνικές αγοράς χρήματος και του χρηματοδοτικού συ

στήματος έχουν σαν συνέπεια η «τιμή» του χρήματος, δηλαδή το επιτόκιο, να είναι μεγαλύτερο 

από ότι θα ήταν εάν δεν υπήρχαν αυτές οι ιδιομορφίες, το σύστημα να λειτουργεί λιγότερο από 

όσο θα έπρεπε αποτελεσματικά και να υπάρχουν σημαντικές απώλειες για την οικονομία σαν 

σύνολο



4.1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΑΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΑν\ΑΔΑ

Η αγορά τίτλων του Δημοσίου στην χώρα μας διαμορφώθηκε στα μέσα της δεκαετίας 

του 1980. Μέχρι τότε τα ομολογιακά δάνεια του Δημοσίου προορίζονταν αποκλειστικά για τα 

χαρτοφυλάκια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το 1985, για πρώτη φορά, άρχισε η διάθεση 

τίτλων στους ιδιώτες.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, που οδήγησε σε 

απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος και προώθηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Συνέπεσε με την έναρξη της διαδικασίας απελευθέρωσης των επιτοκίων 

και στηρίχθηκε καταρχήν στο μηχανισμό της δημόσιας εγγραφής μέσο των τραπεζών (πρωτογε

νής αγορά)' .

Η έκδοση των κρατικών τίτλων σε φυσική μορφή συνοδεύτηκε από προσαρμογή των 

τραπεζικών ιδρυμάτων σε ένα κύκλ,ο προεγγραφών, διαδικασιών παραλαβής, φύλαξης, διανο

μής, αποκοπής τοκομεριδίων και επιστροφής των σωμάτων στη Τράπεζα της Ελλάδος. Από την 

εργασία αυτή οι εμπορικές τράπεζες αποκόμιζαν κατά κύριο λόγο προμήθειες διαμεσολάβησης. 

Ισχυρό ήταν και το κίνητρο της τοποθέτησης ιδίων κεφαλαίων τους από την πλεονάζουσα ρευ

στότητα εξαιτίας των σχετικά ελκυστικών επιτοκίων.

Εκτός από τη διάθεση μεσώ δημόσιων εγγραφών στους ιδιώτες επενδυτές, στην πορεία 

υπήρξαν:

m- Ιδιωτικές τοποθετήσεις σε θεσμικούς επενδυτές



"■ Από 30.06.1995 ακο?.ουθείται παράλληλα η μέθοδος της δημοπρασίας σε αρκετές 

εκδόσεις.

Δοκιμάστηκε, στο τέλος του 1995, η μέθοδος της ανάθεσης μιας από τις εκδόσεις 

σε περιορισμένο κύκλ,ο τραπεζών.

Αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί η ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς τίτλων, στην ο

ποία είναι δυνατό, μέσο της χονδρικής και λιανικής εμπορίας των κρατικών χρεογράφων, να ετη- 

τευχθούν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τους επενδυτές και τις τράπεζες. Η δευτερο

γενής αγορά άρχισε να αναπτύσσεται από το 1991 - 1992, κυρίως μέσω των πωλήσεων τίτλων 

με συμφωνία επαναγοράς. Έκτοτε παράγοντες που επέδρασαν στην ανάπτυξη μιας μικρής δευ

τερογενούς αγοράς ήταν;

☆  Η επιβολή φορολογίας στα Αμοιβαία Κεφάλαια, δηλαδή στον τόκο από τίτλους του 

Δημοσίου που εισπράττεται κατά την λήξη τους, πράγμα που ανάγκασε τους δια

χειριστές τους να προεξοφ/ωύν κυρίως τα κουπόνια των ομολόγων πριν από τη λή

ξη του και έτσι διαμορφώθηκε μια ιδιόμορφη αγορά τοκομεριδίων, που αλλιώς δε 

θα υπήρχε.

☆  Η προσπάθεια καλύτερης αξιοποίησης των χαρτοφυλακίων τους από τις μεγάλες 

τράπεζες.

☆  Οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας ορισμένων τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρί

σης του 1994 και,

☆  Η ανάπτυξη έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, καθώς είναι ορατή η α

νάγκη αναζήτησης ενα>λ.ακτικών πηγών κερδοφορίας πλην των χορηγήσεων, λόγω 

συμπιέσεως των αντιστοίχων περιθωρίων κέρδους. Τα χρεόγραφα καταλαμβάνουν 

όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο του ενεργητικού των τραπεζών σε σχέση

' .  Βλέπε ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γ. ΑΝΤ.. (1996). σελ. 10-12



με τα δάνεια και, επομένως, η εκμετάλλευση τους στη δευτερογενή αγορά αποτε^χί 

ένα πεδίο ανταγωνισμού με ειδική βαρύτητα.
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