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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Η αρχή είναι το ημισυ του παντός», έλεγαν πολύ σοφά οι αρχαίοι μας πρόγονοι, αλλά ποτέ 
δεν είχα φανταστεί το βαθμό της δυσκολίας που θα συναντούσα ξεκινώντας την διπλωματική 

εργασία, από την επιλογή του θέματος, μέχρι και τις διάφορες καθημερινές λεπτομέρειες.

Μια εξίσου μεγάλη δυσκολία συνάντησα, όταν ήταν σχεδόν στην τελική της μορφή και 

έπρεπε και να την προλογίσω. Από το σημείο αυτό περισσότερο από όλα νιώθω την ανάγκη 

να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με συνέδραμαν και με ανέχτηκαν κατά την περίοδο αυτή. 

Έτσι θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Τράπεζα όσο και την υπηρεσία μου που μου 

δημιούργησε τα ερεθίσματα για την απόφαση, με συμπαραστάθηκε και με συνέδραμε 

οικονομικά, ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθυντή μου κ. Μ. Αντωνιάδη που με 

παρότρυνε στη απόφαση αυτή και τον κ Β. Χαρισόπουλο για την ποικίλη συμπαράσταση 

του, καθώς και όλους τους συναδέλφους συνεργάτες που προσέθεσαν συνειδητά η όχι στην 

εργασία αυτή. Ακόμη θα πρέπει να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Κ .Καρφάκη που με 

παρότρυνε στην επιλογή του θέματος, και από εκεί και πέρα είχα αμέριστη την βοήθεια του 
και την πολύτιμη καθοδήγηση του όποτε την χρειάστηκα.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω στην σύζυγο μου και τα παιδιά μου, που σήκωναν μαζί μου 

το βάρος όλου του μεταπτυχιακού και της διπλωματικής εργασίας ιδιαίτερα, στερούμενοι της 

παρουσίας μου, ανεχόμενοι την κούραση μου, αλλά κυρίως παροτρύνοντας με στις 
δυσκολίες.
Η επιλογή του θέματος έγινε ύστερα από την διαπίστωση της έλλειψης κάποιας αντίστοιχης 
μελέτης, σε ένα τόσο σοβαρό και επίκαιρο θέμα που θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική 

βοήθεια τόσο σε ένα ακαδημαϊκό, όσο και σε ένα επιχειρηματία , ένα οικονομικό σύμβουλο ή 
ένα τραπεζικό, αλλά και από την εμπειρία της προσωπικής βίωσης των εξελίξεων από ένα 

ιδιαίτερα νευραλγικό πόστο και την επιθυμία για μια ελάχιστη προσωπική συμβολή στις 

σύγχρονες εξελίξεις του τραπεζικού συστήματος.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην Διατραπεζική Αγορά Χρήματος, 

χωρισμένες σε πέντε χρονικές και θεματικές ενότητες από την δημιουργία μέχρι και τις 

τελευταίες εξελίξεις. Παράλληλα με την εκτενή αναφορά των διαφόρων διατάξεων έγινε και 
προσπάθεια να αναγνωρισθούν και να σημειωθούν με πλάγια γραφή και σύμβολο (*), όλες 

εκείνες που είχαν ιδιαίτερη σημασία για τις εξαγωγικές, εισαγωγικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις και που τις ανέμεναν με ιδιαίτερη αγωνία και προσδοκία εφαρμογής και 

αξιοποίησης των, και που είναι πολύ πιθανόν να συνέβαλλαν με αυτό τον τρόπο στην 

ταχύτερη απελευθέρωση της αγοράς συναλλάγματος μέχρι την σημερινή μορφή.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι δυνατότητες της Δ.Α.Σ που παρέχονται 

μέσω των διάφορων τραπεζικών προϊόντων στις επιχειρήσεις.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εξέλιξη της συναλλαγματικής πολιτικής στην Ελλάδα. 

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει την νομισματική πολιτική και την Διατραπεζική Αγορά 

Χρήματος. Τα δύο αυτά κεφάλαια στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, μας δίνουν και τις 

διάφορες δυνατότητες παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος για την επίτευξη των στόχων 

της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.
Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται σκέψεις και προβληματισμοί πάνω στην ετοιμασία της 

χώρας μας για την ένταξη της στην ΟΝΕ.
Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο- παράρτημα υπάρχει ένα αναλυτικό ημερολόγιο μέτρων 

νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής από το 1990 μέχρι το 1996.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ A
12 NOE 1973

ΑΡΧΕΣ 1974-8/3/75 

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1975 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1975 

1977

13 ΜΑΡΤ 1979

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
1/1/1980

10/11/1980

1/1/1981

10/1/1983

17/9/1984

1985
24/1/1985
1/2/1985

11/10/1985
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ

1986

1987
22/4/1987

2/9/87

• ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝ ΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ

• ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΧΕΣΗ $/ΔΡΧ= 30

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΑΠΌ ΤΟ $

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΣ ΑΠΌ 9 ΧΩΡΕΣ ΕΟΚ
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ECU

• ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ
• ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝ ΤΟΣ
• ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΧ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 

ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
. ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Ν ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΚΟ 

ΚΙΝΔΥΝΟ
• ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΤΑΜΑΤΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝ/ΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ $
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΌ 71 ΣΕ 84 
Η ΔΡΧ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ENM ECU

• Αναγνωρίζεται επίσημα ως συν/γμα η ECU
• Η Ελλάδα προσχωρεί στο ΕΝΣ
• περιορισμοί παραμένουν 
15% υποτίμηση της δρχ

Διάφορες μικρές ρυθμίσεις για την απελευθέρωση κίνησης 
κεφαλαίων: ομογενείς συντάξεις ,ενοίκια •

• Πράξη Τ Ε επιτρέπει δανεισμό σε συν/γμα μεταποιητικών 
μεταλλευτικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με διάρκεια 
υποχρεωτικά μεγαλύτερη του εξαμήνου

• αύξηση τουριστικού συν/τος 600 ECU
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198Θ

1989 

5/6/89

1990

1991

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ
1/1/92

1993

1994

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε
1995 
28/4/95

31/5/95

27/7/95
29/12/95

1996 
14/2/96

• και άλλες ειδικές απελευθερώσεις
• για 2η συνεχή χρόνια χαμηλή διολίσθηση
• επέκταση της 22/4/87 και σε εμπορικές και συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις( δάνεια συνάλλαγμα)
σταδιακή απελευθέρωση κίνησης κεφαλαίων

• επιτρέπονται οι λογαριασμοί εξαγωγικών επιχειρήσεων 
το 10% προηγούμενου τζίρου το ελάχιστο 100.000 $

• τροποποίηση 22/4/87
εξαγωγικά δάνεια σε συν/γμα κάτω του 6μηνου

• αύξηση τουρ συν/τος 100ECU κατά ταξίδι
σταδιακή απελευθέρωση κίνησης κεφαλαίων

• ελληνική εξαγωγική επιχείρηση διαθέτει στο εξωτερικό το 
συν/γμα από εξαγωγές

• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνάπτουν δάνεια σε 
συνάλλαγμα με το εξωτερικό

• και αλλά
σταδιακή απελευθέρωση κίνησης κεφαλαίων
• διάφορα

• προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος
• πλήρης άρση συναλλαγματικών ελέγχων
• καταθέσεις σε συνάλλαγμα που τροφοδοτούνται με ξένα 

τραπεζογραμμάτια
• πλήρης εναρμόνιση με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού 

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου , για πληρωμές τρέχουσων 
διεθνών συναλλαγών.

• ΠΔ 96/23-3-93 άρθρα 2 και 5 καταργούνται σχεδόν όλοι οι 
περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων με τα κράτη- μέλη της Ε.Ε

• δυνατότητα συναλλαγών σε παράγωγα χρημ/κά προϊόντα
• ΠΔ 104/14-5-94 καταργείται κάθε υφιστάμενος περιορισμός στις 

κινήσεις κεφαλαίων •

• απλοποιείται το καθεστώς ανακατάθεσης στην ΤΕ καταθέσεων 
σε συνάλλαγμα

• καταργείται το καθεστώς εκχώρησης συν/τος έναντι δρχ με 
σταθερή ισοτιμία μειώνεται το ποσοστό υποχρεωτικής 
ανακατάθεσης στη Τράπεζα της Ελλάδος από 100% σε 70%

• διευρύνεται η βάση υπολογισμού υποχρεωτικών καταθέσεων
. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝ ΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
• μειώνεται το ποσοστό προμήθειας που καταβάλλει η Τ.Ε στα 

πιστωτικά ιδρύματα για τις ανακαταθέσεις τους σε συνάλλαγμα
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ

Το νόμισμα ως κάποια μορφή ανταλλάξιμης αξίας εμφανίζεται σχεδόν παράλληλα με την 

ιστορία του λαού και του τόπου και σηματοδοτεί την εξέλιξη του πολιτισμού του. Ακόμη 

πρέπει να σημειωθεί ότι εμπεριέχει στοιχεία της μικρό και μακρό πολιτικής του τόπου καθώς 
και στοιχεία πολιτικής τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής αναμεμειγμένα με γεωπολιτικές 

στρατηγικές και την εξέλιξη της Επιστήμης.

Όλα τα παραπάνω για να δικαιολογήσουμε την ανάγκη που μας ώθησε στην πολύ σύντομη 

ιστορική αναδρομή του νομίσματος μας , με ιδιαίτερο εσπασμό στις πρόσφατες εξελίξεις , 

που έχουν άλλωστε ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία, όχι μόνο γιατί είναι σύγχρονες, αλλά και 

διότι βρισκόμαστε στη χρηματοοικονομική εποχή, όπου τα πάντα αγγίζονται και αλλάζουν 

μορφή από το Χρήμα.

Οι πρώτες οικονομικές συναλλαγές τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο 

γίνονταν με ανταλλαγή προϊόντων (αντιπραγματισμός), γρήγορα αντικαταστάθηκε με την 

χρησιμοποίηση πολύτιμου μετάλλου ή άλλου ευρέως αποδεκτού υλικού και σύντομα πήρε 
την μορφή νομίσματος

Στην Αρχαία Ελλάδα οι πόλεις είχαν χωριστά δικά τους νομίσματα. Το πιο γνωστό ήταν η 
απική δραχμή. Η δραχμή συνέχισε να είναι σε χρήση και κατά την ελληνιστική και κατά την 
ρωμαϊκή εποχή. Μεγαλύτερης αξίας νόμισμα ήταν ο αργυρός στατήρ, και από την εποχή του 

Μ Αλεξάνδρου ο χρυσός στατήρ. Ακόμη μεγαλύτερης αξίας ήταν το τάλαντο , που αρχικά 
ήταν μονάδα βάρους. Όλα αυτά νομίσματα συνέχισαν να βρίσκονται σε κυκλοφορία καθ’ όλη 
την ρωμαϊκή περίοδο. Το κατ’ εξοχήν, όμως , ρωμαϊκό νόμισμα καθημερινής χρήσης ήταν το 

δηνάριο.
Επί Βυζαντινών, πριν από την εποχή των Μακεδόνων, η βάση του νομισματικού συστήματος 

ήταν ο σέλιδος που υποδιαιρούνταν σε 12 μιλλιαρήσια. Αυτά κόβονταν και σε χρυσό και σε 

άργυρο. Μετά την εποχή των Μακεδόνων (9°* αιών) το νόμισμα που επικράτησε στις 

συναλλαγές ήταν το υπέρπυρον. Στην αρχή ήταν χρυσό και αργότερα και αργυρό.
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Οι Οθωμανοί χρησιμοποιούσαν μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα το ασημένιο akce ( άσπρο ). 
Από την νομισματική μεταρρύθμιση του 1690 και μετά επικράτησε πλήρως το γρόσι, που 

ισοδυναμούσε με το δυτικοευρωπαϊκό πιάστρο (piaster). Το 19° αιώνα η οθωμανική 
αυτοκρατορία κόβει την οθωμανική λίρα.

Κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης 1821-1828 οι οικονομικές συναλλαγές 

διεξάγονται σε διάφορα ξένα νομίσματα (γαλλικά , αγγλικά και τούρκικα).

Αν και η κοπή ελληνικού νομίσματος είχε αποφασιστεί το 1822, τα πρώτα Ελληνικά 

νομίσματα κόπηκαν το 1828. Ήταν ο φοίνικας που κυκλοφόρησε την εποχή του 

Καποδίστρια, νόμισμα αργυρό κατά 900%ο από άργυρο και 100%ο από χαλκό.

Το 1833 εισάγεται η σημερινή δραχμή ως νομισματική μονάδα. Κόπηκαν χρυσά νομίσματα 

των 40 και 90 δραχμών (900%0 χρυσό και 100%0 χαλκό), καθώς και μικρότερης αξίας 

αργυρά και χάλκινα νομίσματα για τις μικροσυναλλαγές. Παράλληλα κυκλοφορούσαν και 

ξένα νομίσματα που γίνονταν δεκτά από τα δημόσια ταμεία, ήταν μικρότερης αξίας με 

συνέπεια την εξαφάνιση των νέων δραχμών.

Το 1842 κυκλοφορούν τα πρώτα τραπεζογραμμάτια που εκδόθηκαν από την κεντρική 

Τράπεζα της Ελλάδος( ιδρύθηκε 1841). Ενώ στην αρχή ήταν μετατρέψιμα η ασθενής 

οικονομία του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους και η κρίσιμη κατάσταση στην Ευρώπη το 

1848 επέβαλαν την άρση της μετατρεψιμότητας ( αναγκαστική κυκλοφορία ) η οποία όμως 

κράτησε λίγους μόνο μήνες.

Το 1867 η Ελλάδα εισήλθε στην Λατινική Νομισματική Ένωση.

Η περίοδος 1868 - 1885 χαρακτηρίζεται ως έντονη εθνικά περίοδος με εθνικές εξεγέρσεις, 

μεγάλες ανάγκες του κράτους για χρήμα που οδηγούν στη συχνή επιβολή αναγκαστικής 

κυκλοφορίας. Έτσι το 1868 έχουμε εξέγερση της Κρήτης και αναγκαστική κυκλοφορία μέχρι 
τον Ιούλιο του 1870-Το 1877 αρχίζει ο ρωσοτουρκικός πόλεμος και επανέρχεται αναγκαστική 
κυκλοφορία μέχρι τις αρχές του 1885

Ιδιαίτερη περίοδος χαρακτηρίζεται και η περίοδος 1885 - 1928 λόγω των οικονομικών βαρών 

(εξωτερικός δανεισμός και υψηλές στρατιωτικές δαπάνες) από τον 9/1885 επανερχόμαστε 

πάλι σε αναγκαστική κυκλοφορία μέχρι 14/5/1928.

Την 14η ΜαΤου 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αποκλειστική εκδότρια Τράπεζα 

της χώρας. Η σχέση της δραχμής ήταν 1 αγγλική λίρα = 375 δρχ
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Ιδιαίτερα δύσκολα χρόνια που χαρακτηρίζονται από την προτεραιότητα για στρατιωτικούς 

σκοπούς είναι και η επόμενη εικοσαετία 1920 - 1940. Έτσι έχουμε δύο αναγκαστικά δάνεια 

ένα το 1922 (μετατροπή του μισού της αξίας των Τραπεζογραμματίων σε κρατικά ομόλογα 

για να χρηματοδοτηθεί το Μικρασιατικό Μέτωπο) και ένα το 1926 από τον στρατηγό Πάγκαλο 
(μετατροπή του τέταρτου της αξίας των τραπεζογραμματίων).

Ακόμη έχουμε την υποτίμηση του 1932, αναγκαστική κυκλοφορία και αυστηρούς 

συναλλαγματικούς ελέγχους μέχρι το 1940.

Κατά την διάρκεια της κατοχής 1941 - 1944 παραλύουν τα πάντα και ο πληθωρισμός 

εκτινάσσεται στα ύψη. Μία νέα δραχμή του Νοεμβρίου 1944 ισοδυναμεί με 50 δις παλιές 
δραχμές η με 600 λίρες. Η ασταθής πολιτική κατάσταση και οι ανάγκες του Δημοσίου 

οδηγούν σε κοπή νέου χρήματος και στην υποτίμηση του 1945 (1 λίρα = 2.000 δρχ). Τον 

Ιανουάριο του 1946 γίνεται δεύτερη υποτίμηση (1 λίρα =20.000 δρχ ή 1 USD =5.000 

δρχ). Ακόμη για ενίσχυση των εξαγωγών η Τ.Ε έδινε στην 5.000 δρχ ανά δολάριο και ένα 

αποδεικτικό συναλλάγματος αξίας 3.000 - 5.000 δρχ. Ενώ το Σεπτέμβριο του 1949 η τιμή 

των αποδεικτικών αναπροσαρμόστηκε σε 10.000 δρχ ανά δολάριο.

Το 1951 καταργήθηκε το σύστημα των αποδεικτικών και η τιμή συναλλάγματος 

αναπροσαρμόσθηκε 1 δολάριο = 15.000 δρχ και 1 στερλίνα = 42.000 δρχ. Ακόμη υπήρχε 
πριμοδότηση των εξαγωγών και επιβολή εισφοράς στις εισαγωγές.

Στις 9 Απριλίου 1953 τέθηκε τέρμα στις πολλαπλές τιμές συναλλάγματος και η αξία της 

δραχμής αναπροσαρμόσθηκε στις 30.000 δρχ ανά δολάριο και συγχρόνως καταργήθηκαν τα 

τρία μηδενικά.
Έτσι η νέα ισοτιμία ήταν 1 δολάριο = 30 δρχ.. Ταυτόχρονα με τις νομισματικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις αρχίζει μια νέα περίοδος για την Ελληνική οικονομία. Αποκαθίσταται η 
εμπιστοσύνη στο Ελληνικό Νόμισμα παράλληλα με αύξηση της οικονομικής προόδου που 

χαρακτηρίζει και όλη την δεκαετία του 1960
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2. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

2.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ A 1970-1980 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

Μια σημαδιακή ημερομηνία, αφετηρία όπως θα χαρακτηριζότανε, είναι η 12η Νοεμβρίου 

1973 όταν άρχισε να λειτουργεί στην Αθήνα η αγορά συναλλάγματος. Μέχρι αυτή την 

ημερομηνία η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδιδε κάθε βράδυ ένα δελτίο τιμών συναλλάγματος 

και ξένων τραπεζογραμματίων που ίσχυε για την επόμενη ημέρα. Οι τιμές ήταν 

υποχρεωτικές για όλες τις τράπεζες, οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν καμία παρέκκλιση. 

Από πρακτική άποψη αυτό σήμαινε ότι ο συναλλασσόμενος πελάτης δεν θα μπορούσε να 

βρει πουθενά καλύτερη τιμή (παντελής έλλειψη ανταγωνισμού) ,ούτε να αναλάβει ο ίδιος τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο του νομίσματος που είχε πρόθεση να αγοράσει ή να πουλήσει.

Μετά την 12 Νοεμβρίου ο συναλλασσόμενος μπορεί

• να αναζητήσει τις καλύτερες τιμές για το συνάλλαγμα του από τις διάφορες τράπεζες 

(ανταγωνισμός)

• να αναλάβει ο ίδιος τον κίνδυνο (ρίσκο) από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις των 

νομισματικών ισοτιμιών.

Έτσι σύμφωνα με το νέο σύστημα οι ισοτιμίες της δραχμής καθορίζονται από την 

προσφορά και την ζήτηση των νομισμάτων , όπως διαμορφώνονται στην αγορά 

συναλλάγματος. Κάθε μεσημέρι στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος 

συγκεντρώνονται οι εκπρόσωποι των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα (και ξένων) 

και αγοράζουν η πωλούν προκειμένου να «κλείσουν τις θέσεις τους», δηλαδή να δώσουν 

από το πλεόνασμα τους ή να αγοράσουν για καλύψουν το έλλειμμα τους. Οι πράξεις που 

ζητούν να εκτελέσουν αντιπροσωπεύουν αντίστοιχες πραγματικές ανάγκες πελατών τους. Οι 
τράπεζες δεν έχουν δικαίωμα να αγοράσουν συνάλλαγμα για λογαριασμό τους (εκτός από 

ένα ορισμένο μικρό ποσό για πρακτικούς λόγους), δηλαδή να αποθεματσποιήσουν και μ’ 

αυτό τον τρόπο να αναλάβουν συναλλαγματικό κίνδυνο. Πρέπει να δικαιολογήσουν τα ποσά 
που αγόρασαν ή πούλησαν, δεδομένου ότι η αγορά συναλλάγματος ήταν μόνο για την 
κάλυψη πραγματικών αναγκών (εισαγωγές - εξαγωγές) και δεν καλύπτει πράξεις κίνησης 

κεφαλαίων ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
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Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο ιδανικά ως προς τον 
πραγματικό καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, δεδομένου ότι η Τράπεζα της 

Ελλάδος ήταν η μόνη που μπορούσε να αγοράσει ή να πουλήσει χωρίς πραγματικό λόγο και 
κατά συνέπεια να κατευθύνει και να καθορίσει τις ισοτιμίες. Έτσι σε συνδυασμό με τον 

αποκλειστικό έλεγχο των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας έχει το προνόμιο και την 
ευθύνη του καθορισμού της νομισματικής πολιτικής με γνώμονα την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων της χώρας.

Ως προς το διαδικαστικό ν’ αναφέρουμε ότι από την καθημερινή μεσημεριανή συνάντηση των 

εκπροσώπων εκδίδεται ένα δελτίο με τις τιμές κλεισίματος (FIXING) της αγοράς. Με τις τιμές 

αυτές η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει ένα δελτίο τιμών ξένων τραπεζογραμματίων και ένα 

δελτίο τιμών συναλλάγματος που κοινοποιούνται στις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες με την 
σειρά τους καθορίζουν τις δικές τους τιμές μέσα στα συγκεκριμένα όρια του δελτίου της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Μ αυτές τις τιμές εκτελούν οι τράπεζες όλες (σχεδόν όλες) τις 

πράξεις τις επομένης ημέρας.

Ύστερα από τα παραπάνω η εκτέλεση μιας πράξης θα γίνει από τον πελάτη και τη τράπεζα:

• με το δελτίο τιμών της τράπεζας αν πρόκειται για αγοραπωλησία τραπεζογραμματίων

• με το δελτίο τιμών της τράπεζας αν πρόκειται για αγοραπωλησία συναλλάγματος μέχρι 
5.000$

• αν ο πελάτης πρόκειται να αγοράσει η να πουλήσει συνάλλαγμα από το ισόποσο των 

5.000$, τότε έχει δύο επιλογές :

♦ να διαπραγματευτεί με την τράπεζα μια τιμή που μπορεί και να διαφέρει από την 
τιμή του δελτίου για ποσά μέχρι το ισόποσο 5.000 $ ή

♦ να ζητήσει το διακανονισμό της πράξης με την τιμή FIXING που θα καθοριστεί 
αργότερα την ίδια ημέρα (η την επόμενη ημέρα αν η ώρα είναι περασμένη). Με 

τον τρόπο αυτό αναλαμβάνει ο πελάτης το συναλλαγματικό κίνδυνο (ρίσκο), 

δεδομένου ότι δεν ξέρει που θα κλείσει η τιμή FIXING .
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Πρέπει να σημειωθεί ότι η εισαγωγή του θεσμού αποτελεί ανειλημμένη υποχρέωση της 
χώρας μας έναντι της ΕΟΚ και περιλαμβάνεται στους όρους της Πράξης Προσχώρησης. 

Ανάλογη υποχρέωση αποτελούσε και η εισαγωγή της δραχμής για διαπραγμάτευση στο 

Χρηματιστήριο του Παρισιού

Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι λίγους μόνο μήνες αργότερα έχουμε την πρώτη διαχείριση 

κρίσης (Φεβρουάριος 1974), όταν με κατάλληλους χειρισμούς αποσοβήθηκε η επιβολή 
Νομισματικών Εξισωτικών Ποσών (ΝΕΠ) στις εξαγωγές ως συνέπεια της απόκλισης της 

ισοτιμίας της δραχμής περισσότερο από 1% από τα άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα.

Η περίοδος 1974 - 8/3/1975 χαρακτηρίζεται από την επίτευξη συμφωνίας στη μεταρρύθμιση 

του διεθνούς νομισματικού συστήματος μετά από μακρές διαπραγματεύσεις (από το 1972). 

Έτσι με τροποποίηση του άρθρου 4 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (διαδικασίες 

μεταβολής συναλλαγματικών ισοτιμιών) νομιμοποιήθηκε το ισχύον σύστημα κυμαινόμενων 

ισοτιμιών, ύστερα από τη διαπίστωση της αδυναμίας εφαρμογής της Σμιθσόνειου 
συμφωνίας για σταθερές ισοτιμίες . Παρόλα αυτά το νέο σύστημα δεν είναι υποχρεωτικό 

αλλά επιτρέπει και την τήρηση σταθερών ισοτιμιών. Όμως το Αμερικάνικο νόμισμα 

υποτιμάται για δεύτερη φορά έναντι του χρυσού ενώ η Ελλάδα διατηρεί αμετάβλητη την 

ισοτιμία της έναντι του δολαρίου με συνέπεια να ενταθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Η ισοτιμία της δραχμής διαμορφώνεται στις 30 δραχμές όλη αυτή την περίοδο μέχρι τις 

8 Μαρτίου 1975, οπότε γίνεται και η αποδέσμευση της δραχμής από το δολάριο , και ο 
καθορισμός της ισοτιμίας του περνά στα χέρια της Τράπεζας της Ελλάδος με σκοπό μέσω 
ελεγχόμενων καθημερινών μεταβολών την αντιμετώπιση νομισματικών ανακατατάξεων .

Έτσι η δραχμή αποδεσμεύεται σταδιακά από το Αμερικάνικο δολάριο και προσανατολίζεται 
προς τα Ευρωπαϊκά νομίσματα1.
Κατά το 1977 στην προσπάθεια ελέγχου του εισαγόμενου πληθωρισμού διατηρούνται 

σταθερές οι συναλλαγματικές ισοτιμίες στην Ελλάδα, ενώ κατά την ίδια χρονική περίοδο 

ορισμένες βιομηχανικές χώρες, στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
εξωτερικής ισορροπίας και το πρόβλημα της ανεργίας , προσέφυγαν σε προστατευτικά μέτρα

1 στο παράρτημα πίνακας 1 τιμές συναλλάγματος στην Αθήνα 1964 - 1975
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(μη δασμολογικά), τα οποία όμως είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη του διεθνούς 
εμπορίου και γενικότερα της διεθνούς οικονομίας , που μαζί με την μεγάλη αναταραχή που 
προκλήθηκε στις διεθνείς αγορές χρήματος κατά το 1978, υποχρέωσαν τις κυριότερες 

Ευρωπαϊκές χώρες σε αναζήτηση για ακόμη μια φορά τρόπων διασφάλισης της 

νομισματικής ισορροπίας από τις δυσμενείς επιδράσεις διεθνών συναλλαγματικών 

αναταραχών. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και οι προσπάθειες συντονισμού της 

συναλλαγματικής και νομισματικής πολιτικής των χωρών της ΕΟΚ, καθώς και οι 

προσπάθειες δημιουργίας ενός ευρύτερου συστήματος «κοινής διακύμανσης των 

νομισμάτων».

Έτσι στις 13 Μαρτίου 1979 έχουμε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της εποχής, οι εννέα 

χώρες μέλη της ΕΟΚ προχώρησαν στην δημιουργία ενός συστήματος μηχανισμών, το 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ), και παράλληλα δημιουργήθηκε ένα σύνθετο 

τεχνητό νόμισμα η Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ECU).

Η σύσταση και η λειτουργία του Συστήματος αυτού έχει σκοπό να εξασφαλιστούν οι χώρες - 
μέλη της ΕΟΚ από τις συναλλαγματικές αναταραχές με την δημιουργία ζώνης νομισματικής 

και συναλλαγματικής σταθερότητας.

Η απόδοση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος ήδη από τον πρώτο χρόνο της 

εφαρμογής του υπήρξε σε γενικές γραμμές ικανοποιητική . Οι ισοτιμίες των νομισμάτων 

διατηρήθηκαν σχεπκά σταθερές, με μέση μεταβολή των ευρωπαϊκών νομισμάτων έναντι της 

Ευρωπαϊκής μονάδας 1,9% έναντι 5,2% μέσης μεταβολής των έξι προηγούμενων ετών.

2.2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β 1980-1986 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Σ’ αυτό το νέο Ευρωπαϊκό οικονομικό τοπίο έρχεται να η λειτουργήσει η Ελλάδα και μάλιστα 

με την ένταξη στης ως το δέκατο μέλος της ΕΟΚ από την 1η Ιανουάριου 1981, με ‘όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ιδρυτικές συνθήκες. Έτσι σε 

εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως εκτός από τους διάφορους άλλους
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τομείς(νομοθεσίας ,αγροτικής πολιτικής, εμπορικών συμφωνιών, κατάργησης δασμών, και 
συμμετοχής σε διοικητικούς μηχανισμούς της ΕΟΚ) έπρεπε και στον τομέα της 

συναλλαγματικής και νομισματικής πολιτικής να γίνουν αλλαγές στα πλαίσια εναρμόνισης με 
της κοινοτικές οδηγίες

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων μεταβολών αποτελούν

• από τις 12 Νοεμβρίου 1980 η οργάνωση και έναρξη λειτουργίας διατραπεζικής αγοράς 

συναλλάγματος,

• από τις 12 Δεκεμβρίου 1980 η διαπραγμάτευση της δραχμής στο Χρηματιστήριο του 

Παρισιού,

• και η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την κάλυψη του συναλλαγματικού 

κινδύνου των δανείων που συνάπτουν Ελληνικές Επιχειρήσεις με την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων.

Πρέπει να επανεπισημανθεί ότι μέχρι το 1980 υπήρχε και λειτουργούσε αγορά 

συναλλάγματος, αλλά με πάρα πολλούς περιορισμούς (όπως ήδη αναφέρθηκε ) και γινόταν 

διοικητικός καθορισμός τιμών από την Τράπεζα της Ελλάδος , η οποία μόνο είχε και τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο.

Στην προσπάθεια να παρακολουθήσουμε και να καταγράψουμε την εξέλιξη της δραχμής 

μέχρι σήμερα τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο, είναι απαραίτητο να 

δούμε την νέα αγορά συναλλάγματος , όπως της επιτρέπει το περιεχόμενο του νόμου 
Ν .1083/24/30-10-80 να λειτουργεί, στα πλαίσια σταδιακής εναρμόνισης με τις Κοινοτικές 

οδηγίες.

Αναλυτικά μπορούμε να επισημάνουμε τις εξής κύριες θεσμικές αλλαγές που θα 

σημαδέψουν την μετέπειτα πορεία της δραχμής στην συναλλαγματική αγορά: •

• σταματάει ο καθορισμός της ισοτιμίας της δραχμής με τα ξένα νομίσματα από την 

Κεντρική Τράπεζα , και θα προκύπτει ελεύθερα από τις δυνάμεις της αγοράς (προσφορά - 

ζήτηση).
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• οι τράπεζες θα σταματήσουν να λειτουργούν σαν απλοί μεσολαβητές, και θα μπορούν 
να αναλάβουν το συναλλαγματικό κίνδυνο για τις πράξεις συναλλάγματος τόσο μεταξύ 
τους, όσο και με τους πελάτες τους και φυσικά με τη Τράπεζα της Ελλάδος.

• η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει έργο εποπτείας και ρύθμισης της λειτουργίας της 

αγοράς

♦ καθορίζει στη διοίκηση κάθε τράπεζας το ανώτατο όριο ημερήσιας καθαρής 

συναλλαγματικής θέσης που πρέπει να τηρεί (δηλαδή τι θέση «ανοιχτή» μπορεί να 
κρατήσει)

♦ καθορίζει τα επιτρεπόμενα ανώτατα όρια υπεραγοράς και υπερπωλήσεως 

συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων

♦ εποπτεύει τη διαχείριση του συναλλαγματικού αποθέματος, διατηρώντας 
συναλλαγματικούς περιορισμούς (Αρ. 3 Ν . 1083)

• οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να εκχωρούν σε αυτή το συνάλλαγμα και τα ξένα 

τραπεζογραμμάτια από την ημερήσια κίνηση μέχρι ενός ορίου , διαφορετικού για κάθε 

τράπεζα.

• οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα της μετατροπής ξένων νομισμάτων, τόσο μεταξύ τους όσο 

και με την Τράπεζα της Ελλάδος ή με τράπεζες του εξωτερικού με σκοπό την κερδοφορία. 
Έτσι μπορούν να μεταβάλλουν τη συναλλαγματική τους θέση εκμεταλλευόμενες τις 

εξελίξεις των ισοτιμιών.

• οι αγοραπωλησίες συναλλάγματος μεταξύ τραπεζών, με τους πελάτες και με την Τράπεζα 

της Ελλάδος αφορούν μόνο τρέχουσες πράξεις (αγορά spot) και ο οριστικός 

διακανονισμός τους πραγματοποιείται μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες.

• αίρεται η απαγόρευση προθεσμιακών πράξεων (μερική άρση προς το παρόν)

♦ καταργούνται τα αρ.3 Ν. 5422/1932 και αρ. 5 Ν. 362/1945 που απαγόρευαν τις 
προθεσμιακές πράξεις έναντι δραχμής και έναντι ξένου νομίσματος

♦ επιτρέπεται η προθεσμιακή αγορά και πώληση συναλλάγματος από 
εξουσιοδοτημένες τράπεζες και αποκλειστικά για εξυπηρέτηση πραγματικών 

αναγκών εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Σε περίπτωση μερικής η ολικής 

ακύρωσης της προθεσμιακής πράξης δεν καταβάλλεται καμία διαφορά (που 

μπορεί να προκύψει από τη διαφορά τιμών), δεδομένου ότι δεν έγινε εξυπηρέτηση 

εξωτερικού εμπορίου.
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♦ οι προθεσμιακές τιμές καθορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Είναι προφανές ότι υπάρχει σε υψηλό βαθμό κρατικός παρεμβατισμός μέσω της κεντρικής 

τράπεζας και ότι η απελευθέρωση είναι μερική , δεδομένης άλλωστε της ύπαρξης 

προβλεπόμενων μεταβατικών περιόδων από την Πράξη Προσχωρήσεως της Ελλάδας στην 
ευρωπαϊκή κοινότητα.

Έτσι παραμένουν περιορισμοί στο τομέα της κίνησης κεφαλαίων εκτός αυτών που 
αναφέρθηκαν παραπάνω και:

• στις περισσότερες συναλλαγές κατοίκων Ελλάδος με τις χώρες - μέλη της ΕΟΚ, για τις 

οποίες προβλέπεται από την Πράξη Προσχωρήσεως δυνατότητα διατηρήσεως 

περιορισμών κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου

• στη μεταφορά προϊόντος ρευστοποιήσεως των άμεσων επενδύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τους κατοίκους των εννέα χωρών - μελών της 

ΕΟΚ πριν τις 12 Ιουνίου 1975, για την οποία προβλέπεται δυνατότητα αναβολής της 

ελευθερώσεως έως την 1/1/1984

• στους δεσμευμένους λογαριασμούς που ανήκουν στους κατοίκους των εννέα χωρών- 

μελών της ΕΟΚ για του οποίους προβλέπεται σταδιακή απελευθέρωση έως 1/1/1986

• στο ποσό τουριστικού συναλλάγματος , για το οποίο προβλέπεται σταδιακή 

απελευθέρωση κατά την διάρκεια πενταετούς μεταβατικής περιόδου.

Αρχίζει λοιπόν για τη δραχμή και την αγορά συναλλάγματος στη Αθήνα μια νέα εποχή , όπου 

δεν θα λείψουν οι δυσκολίες (εσωγενείς και εξωγενείς) κατά το μεταβατικό στάδιο της 
απελευθέρωσης και της ωρίμανσης της αγοράς.

Τα επόμενα δύο χρόνια 1981 και 1982 επικρατούν ρυθμοί ταχείας υποτίμησης σε σχέση με 

το δολάριο και αντίστοιχα αρκετά μικρότεροι σε σχέση με τα ευρωπαϊκά νομίσματα.

USD DEM ENM

1980 -13,1% -13,9% -14,29%
1981 -23,0% -4,3% -3,86%

1982 · -17,1% -10,9% -5,63%

1983 -24,1% -20,5% -16,4%
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To 1983 είναι ακόμη μια δύσκολη χρονιά ττου χαρακτηρίζεται από

• την υποτίμηση της δραχμής κατά 15,5% την 9η Ιανουάριου, η αναπροσαρμογή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής απέβλεπε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονομίας που είχε διαβρωθεί τα τελευταία χρόνια, παρά τη συνεχή 

διολίσθηση του εθνικού νομίσματος. Εν συνεχεία για ψυχολογικούς λόγους, λόγω της 

ευαισθησίας του κοινού σε ότι αφορά την τιμή του δολαρίου , η δραχμή κρατήθηκε 

περίπου σταθερή σε σχέση με το δολάριο μέχρι την 3η Αυγούστου

• την αποδέσμευση της δραχμής από το δολάριο κατά την 3Π Αυγούστου .

Έτσι η ισοτιμία της δραχμής στις 7/1/1983 ήταν 1 δολάριο = 71 δραχμές και στις 10/1/1983

1 δολάριο = 84 δραχμές και αποφασίστηκε να διατηρήσει σταθερή την ισοτιμία της με τις 

διακυμάνσεις των νομισμάτων της δέσμης. Η συναλλαγματική πολιτική ήθελε την τιμή αυτή 

της δραχμής να λειτουργήσει σαν οροφή, και η διακύμανση της απέναντι στα άλλα 

νομίσματα να εξαρτάται από την διακύμανση τους έναντι του δολαρίου.

Και η επόμενη χρονιά 1984 χαρακτηρίζεται από την επιβράδυνση της πτώσης της ισοτιμίας 

της δραχμής έναντι του δολαρίου και περισσότερο έναντι των ευρωπαϊκών νομισμάτων, 

αλλά το σημαντικότερο γεγονός είναι η ενσωμάτωση της δραχμής στη Ευρωπαϊκή 

Νομισματική Μονάδα.

Τη 17Π Σεπτεμβρίου 1984 έχουμε την ενσωμάτωση της δραχμής στην Ευρωπαϊκή 

Νομισματική Μονάδα κατά την πρώτη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Συστήματος2.

Σύμφωνα με την νέα σύνθεση της ΕΝΜ στις 15/9 /1984 η δραχμή συμμετέχει με 1,15 δρχ. 
Η συμμετοχή κάθε χώρας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κοινότητας , καθώς και το 

μερίδιο της χωράς στο ενδοκοινοτικό εμπόριο καθορίζουν την ποσότητα του κάθε νομίσματος

2 Η σύνθεση της ΕΝΜ με βάση την τελευταία αναθεώρηση στις 15 / 9/ 84 σε σχέση με την αρχική 
τις 1 /1 / 79.
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το οποίο συμμετέχει στην σύνθεση του ECU. Η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε νομίσματος στο 
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα μεταβάλλεται σύμφωνα με πς διακυμάνσεις των 

νομισμάτων στις αγορές συναλλάγματος. Η ισοτιμία της ECU με κάθε νόμισμα καθορίζεται 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δια μέσου της ισοτιμίας της ECU με το δολάριο. Κάθε πέντε 
χρόνια μπορεί να γίνει αναθεώρηση της σύνθεσης. Αναθεώρηση γίνεται και με την ένταξη 

ενός νέου νομίσματος. Οποιαδήποτε αναθεώρηση πρέπει να γίνει δεκτή από όλα τα Κράτη- 
Μέλη της ΕΟΚ.

Και η χρονιά του 19Θ5 χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα σημαντικές ημερομηνίες για τη δραχμή 
και την αγορά συναλλάγματος, έτσι:

• αναγνωρίζεται επίσημα ως συνάλλαγμα η ENM (ECU)3, την 24Π Ιανουάριου

• η Ελλάδα προσχωρεί στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα , την 1η Φεβρουάριου

• υποτίμηση της δραχμής κατά 15% την 11Π Οκτωβρίου 1985.

Αναλύοντας βαθύτερα τα παραπάνω σημαντικά οικονομικά γεγονότα του 1985 από τα 

πρώτα έχουμε την Ελλάδα να ολοκληρώνει την ένταξη της στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό 

Σύστημα, ενώ τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς συναλλάγματος παραμένουν ίδια:

• αγορά - spot με τιμές που καθορίζονται ελεύθερα

• η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος δεν απελευθερώνεται, οι τιμές εξακολουθούν να 
καθορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος

• οι εμπορικές τράπεζες εκχωρούν υποχρεωτικά το σύνολο του συναλλάγματος στην 

Τράπεζα της Ελλάδος

• με απόφαση της νομισματικής επιτροπής υποχρεούνται οι τράπεζες σε είσπραξη 
προμηθειών

• υπάρχει ανώτατο όριο ανοιχτής συναλλαγματικής θέσης για κάθε Τράπεζα , που 
καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος

• παραμένουν οι διάφοροι συναλλαγματικοί περιορισμοί.

3Π.Δ.Τ.Ε 444/24. 1 .1985
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Με δυο λόγια η ελληνική αγορά συναλλάγματος δεν έχει απελευθερωθεί πλήρως αλλά 
παραμένει κατευθυνόμενη από ορισμένους συναλλαγματικούς περιορισμούς , που την 

κάνουν να διαφέρει ουσιαστικά από τις διεθνείς χρηματαγορές. Η ανυπαρξία κατ’ ουσία 

της ελεύθερης προθεσμιακής αγοράς, με την κάλυψη των προθεσμιακών συναλλαγματικών 

θέσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος , μαζί την αυστηρή τήρηση του ημερήσιου ορίου 

συναλλαγματικής θέσης, έχουν ως αποτέλεσμα να περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες 

συναλλαγών κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι Ελληνικές Νομισματικές Αρχές αναγνωρίζουν την ECU και έτσι ισχύουν για αυτή οι ίδιες 

συναλλαγματικές διατάξεις που ισχύουν και για τα άλλα νομίσματα, με αποτέλεσμα:

• η ECU μετατρέπεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα

• εκτελούνται πράξεις σε ECU κάλυψης εξωτερικού εμπορίου

• η ECU γίνεται δεκτή για κατάθεση από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην 

Ελλάδα, και το προϊόν της κατάθεσης μπορεί να ανακατατίθεται σε τράπεζες του 

εσωτερικού και του εξωτερικού

• οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα επιτρέπεται να δέχονται προθεσμιακές 

καταθέσεις και να χορηγούν δάνεια σε μετατρέψιμες δραχμές προς τράπεζες του 

εξωτερικού με τις οποίες διενεργούν συμψηφισμούς σε ECU.

Στις 11 Οκτωβρίου 1985 εξαγγέλλεται εφ’ άπαξ υποτίμηση4 της δραχμής κατά 15%. Η νέα 

ισοτιμία διαμορφώθηκε στις 155,95 δρχ από 132,56 δρχ το δολάριο. Ο βασικός στόχος δεν 

ήταν η προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό ή το σταμάτημα εξαγωγής εθνικού 

νομίσματος, αλλά ο βασικός στόχος ήταν η αύξηση των εξαγωγών και η μείωση των 

εισαγωγών με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας της οικονομίας. Σε αντίθεση με την 

προηγούμενη υποτίμηση (1983) δεν διακηρύχθηκε πρόθεση πρόσδεσης της υποτιμημένης 
δραχμής σε οποιοσδήποτε νομισματική μονάδα, αλλά η μελλοντική διολίσθηση θα έπρεπε 

να είναι πολύ περιορισμένη, με βάση βέβαια την εξέλιξη των διεθνών αγορών χρήματος.

4 ΕΞΠΡΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10/1985 ΚΑΙ 12/10/1985 (βλέπε παράρτημα)
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2.3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ 1986 -1991 ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των συναλλαγματικών εξελίξεων στην Ελλάδα το 1986 ήταν

• η επιβράδυνση του ρυθμού υποτίμησης της δραχμής , μεταξύ αρχής και τέλους του 

χρόνου ο δείκτης σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής παρουσίασε 

πτώση 11,5% έναντι 28,5% για το 1985. Σ’ 'ότι αφορά τα επιμέρους νομίσματα, 

σημειώνεται η πολύ ταχύτερη διολίσθηση της δραχμής σε σχέση με το μάρκο και η 

ανατίμηση της σε σχέση με το δολάριο.

• σημαντικές μεταβολές στο νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις κινήσεις κεφαλαίων από και 

προς την χώρα μας. Οι μεταβολές αυτές, που πραγματοποιήθηκαν κυρίως με το

ΠΔ 170/19-5-1986 και την ΠΔΤΕ 825/25-7-1986 αποσκοπούσαν στην εναρμόνιση των 
ισχυόντων στην Ελλάδα νόμων και λοιπών ρυθμίσεων προς το νομικό καθεστώς της 

ΕΟΚ, αλλά και στη γενικότερη προσαρμογή του όλου πλαισίου στις σύγχρονες 

οικονομικές συνθήκες.

Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι η σηματοδοτείται η αρχή μιας μεταβατικής περιόδου 

σταδιακών μεταρρυθμίσεων, εναρμονίσεων και απελευθερώσεων που θα διαρκέσει μέχρι το 

1991.

Ειδικότερα, το ΠΔ 170 εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία προς το Κοινοτικό δίκαιο, όπως 

αυτό διατυπώνεται στις δύο Βασικές Οδηγίες (της 11ης ΜαΤου 1960 και 1 θ'* Δεκεμβρίου 1963) 

της ΕΟΚ για την εφαρμογή από τις χώρες-μέλη του άρθρου 67 της Συνθήκης της Ρώμης.

Η θεμελιώδης διαφορά του νέου καθεστώτος από το προηγούμενο είναι ότι, εκτός από 

ορισμένες σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις κίνησης κεφαλαίων, καταργούνται οι έλεγχοι 

οικονομικής σκοπιμότητας. Για τις απελευθερωμένες συναλλαγές οι έλεγχοι περιορίζονται 
στην εξέταση του είδους, της νομιμότητας και της αυθεντικότητας τους.

Το ΠΔ 170 θεσπίζει τρεις κατηγορίες (πίνακες) κίνησης κεφαλαίων:

• Οι κινήσεις κεφαλαίων του Πίνακα 1 του ΠΔ που αφορούν κυρίως τις άμεσες επενδύσεις 

και τη ρευστοποίηση τους, τις επενδύσεις σε ακίνητα, τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, και τις κινήσεις κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα. Οι κινήσεις αυτές 

απελευθερώνονται για τους κατοίκους των λοιπών, εκτός Ελλάδος, χωρών - μελών της
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ΕΟΚ. Για τους κατοίκους της Ελλάδος, η πλήρης απελευθέρωση αναστέλλεται μέχρι τις 
22.11.1988.

• Οι κινήσεις κεφαλαίων του Πίνακα 2, που αφορούν τις πράξεις επί τίτλων εισηγμένων 

στα χρηματιστήρια των χωρών - μελών της ΕΟΚ. Οι κινήσεις κεφαλαίων αυτές 

απελευθερώνονται με τη θέσπιση γενικών κανόνων από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η πλήρης απελευθέρωση αφορά και πάλι τους κατοίκους των άλλων χωρών - μελών της 

ΕΟΚ. Μέχρι τις 22.11.1988 οι κάτοικοι της Ελλάδας μπορούν να αποκτούν ελεύθερα 

μόνο τίτλους που εκδίδει η ΕΟΚ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για τους 

υπόλοιπους ξένους τίτλους απαιτείται προηγούμενη έγκριση.

• Τέλος οι κινήσεις κεφαλαίων του πίνακα 3, που αφορούν κυρίως την έκδοση και 

τοποθέτηση εγχωρίων τίτλων σε ξένες κεφαλαιαγορές και αντίστροφα, καθώς και τις 

πράξεις επί τίτλων που δεν διαπραγματεύσιμοι στα χρηματιστήρια των χωρών - μελών 

της ΕΟΚ, απελευθερώνονται υπό όρους ώστε να μην παρεμποδίζεται η επίτευξη των 

στόχων της οικονομικής πολιτικής χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας της 31 Δεκεμβρίου 1986, διατηρείται το καθεστώς συναλλαγματικών ελέγχων 

στην κίνηση κεφαλαίων του Πίνακα 3 , το οποίο ίσχυε πριν από την έκδοση του ΠΔ 170.

Με την ΠΔΤΕ 825 /25 .7.1986 η Τράπεζα της Ελλάδος επεξέτεινε την απελευθέρωση των 

άμεσων επενδύσεων σε κατοίκους χωρών εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με την 

παραπάνω Πράξη ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπεται 

ο επαναπατρισμός του προϊόντος ρευστοποίησης της κατηγορίας αυτής άμεσων 

επενδύσεων, καθώς και η εξαγωγή κερδών, μερισμάτων, τόκων και χρεολυσίων που 

εισάγονται από κατοίκους χωρών εκτός ΕΟΚ.

Μέσα στο 1986 εκδόθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος μια σειρά από αποφάσεις σχετικές 

με την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων που απορρέουν από το ΠΔ 170 και 
αποβλέπουν στην εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του. Οι αποφάσεις αυτές κατά 

χρονολογική σειρά είναι οι ακόλουθες:

1. Η Εγκύκλιος της Διοίκησης 43/26-9-1986 με την οποί ρυθμίζονται οι όροι και

προϋποθέσεις για τη χορήγηση συναλλάγματος σε κατοίκους χωρών- μελών της ΕΟΚ για 

την μεταφορά στο εξωτερικό του προϊόντος ρευστοποίησης ακινήτων τους στην Ελλάδα.
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2. Η Εγκύκλιος της Διοίκησης 44/26-9-1986 για τη χορήγηση, σε κατοίκους χωρών - μελών 
της ΕΟΚ , συναλλάγματος για την μεταφορά προσόδων που προέρχονται από ακίνητα 

τους στην Ελλάδα.

3. Η Εγκύκλιος της Διοίκησης 51/27-11-1986 με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και 

άλλα διαδικαστικά θέματα για την απελευθέρωση , για τους κατοίκους χωρών - μελών της 

ΕΟΚ, των συναλλαγών που αφορούν τη ρευστοποίηση από μέρους τους ελληνικών 

τίτλων διαπραγματεύσιμων στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς και των μερισμάτων τους.
4. Η ΠΔΤΕ 867/30-10-1986 με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες έγκρισης εξαγωγής 

συναλλάγματος για την καταβολή σε χώρες της ΕΟΚ δικαιωμάτων για την χρησιμοποίηση 

στην Ελλάδα πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνικών ή άλλων συμβόλων, σχεδίων κλπ

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκδώσει και ορισμένες άλλες αποφάσεις που αφορούν την 

κίνηση κεφαλαίων γενικότερα . Οι αποφάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες.

1. Η ΠΔΤΕ 692/11-2-1986 η οποία εκδόθηκε πριν από το ΠΔ 170/1986 και αφορούσε την 

συναλλαγματική αποδέσμευση δεσμευμένων λογαριασμών κατοίκων ΕΟΚ, για κεφάλαια 

προσωπικού χαρακτήρα.

2. Η ΠΔΤΕ 726/1-4-1986, όπως αυτή τροποποιήθηκε κατά την συνεδρίαση της 5Κ Ιουνίου 

1986 της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων. Η απόφαση αυτή 

αναφέρεται στην επανεξαγωγή συναλλάγματος που εισάγεται από ομογενείς μονίμους 

κατοίκους εξωτερικού για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα. Η επανεξαγωγή μπορεί 

να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση 5ετίας από τη δραχμοποίηση του 

συναλλάγματος.
3. Η Εγκύκλιος Διοίκησης 40/4-9-1986 με την οποία ρυθμίζεται, σε εφαρμογή του 

κανονισμού 1408/7-/ΕΟΚ, το θέμα της μεταφοράς στις χώρες της ΕΟΚ των συντάξεων 

Ελλήνων υπηκόων και λοιπών κρατών- μελών, που έχουν αναλώσει μέρος ή σύνολο του 
εργασιακού τους βίου στην Ελλάδα. Προϋπόθεση για τη μεταφορά κεφαλαίων της 
κατηγορίας αυτής είναι η απόκτηση από το δικαιούχο της ιδιότητας κατοίκου του κράτους 

- μέλους στο οποίο πρόκειται να μεταφερθεί η σύνταξη του.
Για το 1986 θα μπορούσε επιπλέον να σχολιασθεί η πτώση της τιμής του πετρελαίου , που 

ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν μετρηθεί σε ευρωπαϊκά νομίσματα, λόγω της ταυτόχρονης 

πτώσης του δολαρίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των πληθωριστικών 

πιέσεων. Η μείωση της τιμής του πετρελαίου δεν πέρασε εξ ολοκλήρου στα πραγματικά 

εισοδήματα ή στη δημόσια κατανάλωση. Πολλές κυβερνήσεις βρήκαν ευκαιρία να
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περιορίσουν το έλλειμμα του δημόσιου τομέα, όπως και για την Ελλάδα, που είχε επιπλέον 
ευνοϊκή συγκυρία για το πρώτο στάδιο μεταβολών και σταδιακής απελευθέρωσης της 

κίνησης κεφαλαίων, που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε συνδυασμό με την δυνατότητα 
ταχύτερης αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.

Το 1987 είναι μια χρονιά όπου συνεχίζεται η επιβράδυνση του ρυθμού υποτίμησης της 

δραχμής (ο δείκτης σταθμισμένης συναλλαγμαπκής ισοτιμίας που καθορίζει η Τράπεζα της 

Ελλάδος δείχνει το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας δετιας), και ταυτόχρονα είναι η 
δεύτερη χρονιά που συνεχίζονται τα μέτρα απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων.

Έτσι οι σημαντικότερες εξελίξεις στο τομέα αυτό ήταν:

• Η Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος 1011/22-4-1987, που επιτρέπει, το δανεισμό σε 

συνάλλαγμα μεταποιητικών, μεταλλευτικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, χωρίς 

προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Το προϊόν των δανείων θα 

χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια 

κίνησης. Επιπλέον υπήρχε ο περιορισμός για την διάρκεια των δανείων να μην είναι 

μικρότερη του εξαμήνου.

• Αντικατάσταση του ΠΔ 170/19-5-1986 από το ΠΔ 207/19-6-1987, με το οποίο η ελληνική 

νομοθεσία εναρμονίσθηκε προς το νέο κοινοτικό καθεστώς όπως αυτό καθορίσθηκε στην 

οδηγία 86/566 της ΕΟΚ. Επίσης με το νέο ΠΔ 207/19-6-4987 ρυθμίζονται ορισμένα 

εκκρεμή θέματα, όπως η αναδρομική ισχύς των διατάξεων που αναφέρονται στην 

απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων μεταξύ Ελλάδος και ΕΟΚ.

Το ΠΔ 207/19-6-1987, όπως το ΠΔ 170/19-5-1986, θεσπίζει για πς απελευθερούμενες 
συναλλαγές έλεγχο μόνο της νομιμότητας και της αυθεντικότητας τους, αποκλεισμένου εκ 
των προτέρων κάθε ελέγχου οικονομικής σκοπιμότητας. Αρμόδια αρχή για τις άμεσες 
επενδύσεις είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Όλες οι άλλες συναλλαγές υπάγονται 

στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος , η οποία με τις οδηγίες - εγκυκλίους μπορεί να 

εξουσιοδοτεί τις εμπορικές τράπεζες για τη διενέργεια των σχετικών συναλλαγματικών 

πράξεων.
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Η Τράπεζα της Ελλάδος συνέχισε και το 1987 την έκδοση αποφάσεων για την
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων με βάση το ΠΔ 170/19-5-1986 και αργότερα το

ΠΔ 207/19-6-1987. Οι αποφάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Εγκύκλιος 13/24-3-1987 για την απόκτηση από κατοίκους Ελλάδος τίτλων σε ξένο 

νόμισμα που έχουν εκδώσει οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων.

2. Εγκύκλιος 37/19-11-1987με την οποία καθορίζεται η διαδικασία για την απόκτηση από 

κατοίκους εξωτερικού (ΕΟΚ και εκτός ΕΟΚ) ελληνικών τίτλων που είναι 

διαπραγματεύσιμοι στο Χ.Α.Α, τον επαναπατρισμό του προϊόντος ρευστοποίησης τους 

και την εξαγωγή των προσόδων των τίτλων αυτών. Η εγκύκλιος αυτή είναι συγκερασμός 

της εγκυκλίου 30/11-9-1987 και της ΠΔΤΕ 1178/12-11-1987.

3. Εγκύκλιος 34/16-10-1987 με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τις Εμπορικές Τράπεζες 

για την χορήγηση του εκάστοτε αναγκαίου συναλλάγματος προς κατοίκους χωρών μελών 

της ΕΟΚ για τη μεταφορά προσόδων από ακίνητα τους που βρίσκονται στην Ελλάδα.

4. Οδηγία- Εγκύκλιος 1/23-11-1987 με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την 

απελευθέρωση κεφαλαίων από κληρονομιές που ανήκουν σε κατοίκους κρατών - μελών 

της ΕΟΚ. (Καταργείται η Εγκύκλιος 19/6-5-1986).

Εκτός των ανωτέρω η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε κατά το 1987 και μια σειρά άλλων

αποφάσεων, που αφορούν την κίνηση κεφαλαίων γενικότερα. Οι αποφάσεις αυτές είναι:

1. Πράξη 1153/25-9-1987 με την οποία συμπληρώνεται η Πράξη 1011/22-4-1987 και 

επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των δανείων σε συνάλλαγμα που συνάπτονται, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τελευταίας αυτής απόφασης, για την :

• εξόφληση προγενέστερων υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα

• αγορά στο εξωτερικό πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού

• πληρωμή στο εξωτερικό δικαιωμάτων τεχνογνωσίας.

2. Πράξη 1155/5-10-1987 με την οποία καθορίζεται μεταξύ άλλων, η διαδικασία για τη 

διάθεση σε κατοίκους εσωτερικού και του εξωτερικού ομολόγων του Δημοσίου σε - 

δραχμές προερχόμενες από δραχμοποίηση μη υποχρεωτικά εκχωρητέου 

συναλλάγματος. Σ αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτερικό ή η 

κατάθεση σε λογαριασμό συναλλάγματος στο εσωτερικό του προϊόντος εξόφλησης ή 

διάθεσης των τίτλων.
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3. Πράξη 1149/22-9-1987 αυξάνει το σε 600 δολάρια το ετήσιο ποσό τουριστικού 
συναλλάγματος που χορηγείται για χώρες εκτός ΕΟΚ. Ήδη από 1-1-1987 το ετήσιο 

τουριστικό συνάλλαγμα για ταξίδια σε χώρες της ΕΟΚ αυξήθηκε από 760 ECU σε 800 
ECU και από 1-1-1988 σε 840 ECU .

4. Πράξη 1150/22-9-1987 με την οποία καθορίστηκε σε 10.000 δρχ το ποσό που 

επιτρέπεται να φέρουν οι κάτοικοι της Ελλάδος κατά την έξοδο τους από ή την είσοδο 

τους στη χώρα. Για τους κατοίκους εξωτερικού τα αντίστοιχα ποσά είναι 10.000δρχ κατά 

την έξοδο και 25.000 δρχ κατά την είσοδο. Για τους αλλοδαπούς και τους κατοίκους 

εξωτερικού επιτρέπεται, εντός έτους από την είσοδο τους στην χώρα, η επανεξαγωγή του 

ισόποσου των 1000 δολαρίων ξένων τραπεζογραμματίων , που δεν δηλώθηκαν κατά την 
εισαγωγή τους στη χώρα.

5. Πράξη 1151/22-9-1987 με την οποία απελευθερώθηκε το καθεστώς που ίσχυε για την 

χορήγηση συναλλάγματος σε άτομα που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για εμπορικούς και 

επαγγελματικούς λόγους. Η διεθνής επαγγελματική κάρτα ισχύει για την κάλυψη δαπανών 

ξενοδοχείου και γευμάτων χωρίς όριο

Και το 1988 συνεχίζεται η επιβράδυνση του ρυθμού διολίσθησης της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της δραχμής. Ο δείκτης της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας που 

καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος σημείωσε μεταξύ 1987 και 1988 πτώση, σε μέσα 

επίπεδα, κατά 7%, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο των τελευταίων οκτώ ετών. Μεταξύ 

αρχής και τέλους του 1988 η υποτίμηση της δραχμής ήταν 6,6% έναντι 8,1% για το 1987.

Και αυτή τη χρονιά συνεχίσθηκε η σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των 
άδηλων συναλλαγών με μια σειρά αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι έχουμε τις 

κυριότερες αποφάσεις:
1. Πράξη 1226/12-1-1988 με την οποία εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Διεθνών Συναλλαγών 

για την άσκηση αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την εφαρμογή του ΠΔ 207/87 και του 
άρθρου 67, παρ.2 της Συνθήκης της ΕΟΚ.

2. Εγκύκλιος 14/17-3-1988, η οποία απελευθερώνει τα κεφάλαια που ανήκουν ε κατοίκους 

ΕΟΚ και τα οποία κατατέθηκαν σε δεσμευμένους λογαριασμούς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

1985. Οι δεσμευμένοι λογαριασμοί κατοίκων ΕΟΚ καταργούνται από 1ης Ιανουάριου 1986.
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3. Απόφαση της Ε.Ν.Π.Θ. 384/16-2-88, με την οποία εππρέπεται σε κατοίκους χωρών εκτός 
ΕΟΚ να επανεξαγάγουν το συνάλλαγμα το οποίο έφεραν από το εξωτερικό για 

προεγγραφές αγοράς μετοχικών τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν στο Χ.Α.Α., σε 

περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η από μέρους των 

ενδιαφερομένων απόκτηση των τίτλων αυτών.

Με την πράξη 1352/25-8-1988 επεκτείνονται οι όροι της απόφασης 384/88 σε Έλληνες 

μόνιμους κατοίκους Ελλάδος, οι οποίοι είναι κάτοχοι λογαριασμών σε ελεύθερο μη 

υποχρεωτικά εκχωρητέο συνάλλαγμα και το δραχμοποιούν προκειμένου να 

συμμετάσχουν σε προεγγραφές αγοράς μετοχικών τίτλων που θα εισαχθούν στο 
χρηματιστήριο.

4. Απόφαση της Ε.Ν.Π.Θ 393/10-6-1988 με την οποία καθορίζονται οι όροι για την 

επανεξαγωγή συναλλάγματος που εισάγεται από αλλοδαπούς κατοίκους χωρών εκτός 

ΕΟΚ, για την απόκτηση οικοδομών στην Ελλάδα (μετά πέντε έτη επανεξαγωγή - χωρίς 

υπέρβαση του αρχικά εισαχθέντος).

5. Εγκύκλιος 31/10-10-1988 προς τις εμπορικές τράπεζες, με την οποία παρέχονται οδηγίες 

για την χορήγηση συναλλάγματος σε κατοίκους χωρών μελών της ΕΟΚ για μεταφορά του 

προϊόντος ρευστοποίησης ακινήτων τους στην Ελλάδα, σε εφαρμογή των διατάξεων των 

ΠΔ 170/ 86 και ΠΔ 207/87. Σημειωτέον τι σ’ αυτή τη περίπτωση το εξακτέο συνάλλαγμα 

συμπεριλαμβάνει και την υπεραξία.

6. Πράξη 1363/20-9-1988, με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της Πράξης 

1011/22-4-1987 ώστε να περιλαμβάνει και τις εμπορικές και τις συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις. Αυτές οι κατηγορίες επιχειρήσεων μπορούν να συνάπτουν δάνεια σε 

συνάλλαγμα με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού χωρίς προηγούμενη 

έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ακόμη με την απόφαση της Ε.Ν.Π.Θ.406/28-11-1988, 

διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν των δανείων 

τους σε συναλλάγματα για την πληρωμή της αξίας των πόσης φύσεως αναγκών τους σε 

κεφάλαιο κίνησης. (*)

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί η σπουδαιότητα της προηγούμενης απελευθέρωσης, παρόλο 
που όλες έχουν την σημασία τους ως βήματα απελευθέρωσης, εντούτοις κάποιες αποφάσεις 

έχουν βαρύνουσα σημασία. Έτσι και η Πράξη 1363/88 έδινε πολύ περισσότερες 

δυνατότητες ευελιξίας στις επιχειρήσεις, και τις επέτρεπε για ανάπτυξη ανταγωνιστικών
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πλεονεκτημάτων, καθώς παρείχε την δυνατότητα μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους 
των.

Ακόμη με Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22°* Νοεμβρίου 1988 
επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στο καθεστώς της κίνησης κεφαλαίων κατοίκων Ελλάδος 

σε χώρες- μέλη της ΕΟΚ.

• Οι άμεσες επενδύσεις ουσιαστικά απελευθερώνονται από 23-11-1988. Ειδικότερα για την 

συμμετοχή κατοίκων Ελλάδος σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις εγκαταστημένες στο 

έδαφος άλλων κρατών - μελών, τίθεται ο μοναδικός όρος η κατά 25% χρηματοδότηση της 

επένδυσης από δάνεια σε συνάλλαγμα(ο όρος καταργείται 30 Ιουνίου 1989).

• Οι κινήσεις κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα (προίκες, δωρεές, γονικές παροχές, κλπ) 

απελευθερώνονται από 23-11-1988.

• Η απόκτηση από κατοίκους Ελλάδας τίτλων που έχουν εκδοθεί από τις Κοινότητες, ή την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιτρέπεται μέχρι του συνολικού ποσού 50 εκατ. ECU 

ετησίους.

• Με την Πράξη 1316/22-6-1988 καθορίζεται ότι τα όρια του τουριστικού συναλλάγματος 

αφορούν κάθε ταξίδι στο εξωτερικό, αντί του μέχρι τότε ετησίου ορίου.

• Ακόμη με τις Πράξη 1413/21-12-1988, απόφαση της ΕΝΠΘ 412/30-1-1989 και απόφαση 

372/12-12-1988, ρυθμίζονται διάφορες λεπτομέρειες σχετικές με το τουριστικό 

συνάλλαγμα.

Διατηρείται και το 1989 ο σχετικά χαμηλός ρυθμός υποχώρησης της σταθμισμένης ισοτιμίας 

της δραχμής. Όμως μεταξύ αρχής και τέλους έτους παρατηρείται επιτάχυνση του ρυθμού 

διολίσθησης σε 7,5% το 1989 από 6,6% το 1988. Σε μέσα ετήσια επίπεδα η υποτίμηση της 

δραχμής σε σχέση με το δολάριο ήταν διπλάσια (12,7%) από εκείνη σε σχέση με το 
Γερμανικό Μάρκο (6,6%) και την ΕΝΜ (6,4%).
Η σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των αδήλων συναλλαγών 
συνεχίστηκε και κατά το 1989 με την έκδοση μιας σειράς αποφάσεων της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Έτσι από τη μια μεριά έχουμε τα ακόλουθα μέτρα που αφορούν την κίνηση 

κεφαλαίων:

1. Συναλλαγματική αποδέσμευση τόκων καταθέσεων σε δεσμευμένους λογαριασμούς 

κατοίκων κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που λογίσθηκαν κατά την περίοδο 

1-1-1986- 31-3-1988 (Απόφαση 409/4-1-89 της Ε.Ν.Π.Θ)
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2. Χορήγηση στους εξαγωγείς της δυνατότητας να τηρούν στις εμπορικές τράπεζες και την 

Αγροτική Τράπεζα λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα έπ’ονόμαπ τους, υπό την 

προϋπόθεση ότι μέσω της εκάστοτε μεσολαβούσας Τράπεζας εισήχθη συνάλλαγμα κατά το 

αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εξαγωγές του δικαιούχου του λογαριασμού, 

ποσού ισοτίμου των USD 100,000 τουλάχιστο. Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει οποτεδήποτε το 10% του κατά ανωτέρω εισαχθέντος 

συναλλάγματος από εξαγωγές (Πράξη 1554/5-6-1989). (*)

3. Χορήγηση στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, της δυνατότητας τήρησης 

λογαριασμών καταθέσεων σε συνάλλαγμα στο όνομα Νομικών Προσώπων Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και ιδιωτών, με τον όρο ότι οι εν λόγω λογαριασμοί θα 

τροφοδοτούνται αποκλειστικά με εμβάσματα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για 

την κάλυψη υποχρεώσεων των ανωτέρω καταβλητέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό στα 
πλαίσια εφαρμογής ερευνητικών εκπαιδευτικών και λοιπών κοινοτικών προγραμμάτων 

(Απόφαση 43Θ/5-1-90 της Ε.Ν.Π.Θ.).
4. Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 1011/22-4-87, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, η διάρκεια των 

συναπτομένων δανείων σε συνάλλαγμα να είναι μικρότερη του εξαμήνου, από την 

προϋπόθεση ότι τα δάνεια αυτά θα εξοφλούνται με εισαγωγή συναλλάγματος που 

προέρχεται από πραγματοποίηση εξαγωγών αγαθών(Πράξη 1706/22-4-1987)(*)

5. Από 1-7-1989 έπαψαν να ισχύουν τα μέτρα διασφάλισης της Απόφασης 85/594 της ΕΟΚ 

αναφορικά με τις άμεσες επενδύσεις κατοίκων Ελλάδος σε χώρες μέλη της ΕΟΚ, και θα 

υπόκεινται μόνο σε έλεγχο αυθεντικότητας και νομιμότητας.

Από την άλλη μεριά τα μέτρα που αφορούν τις άδηλες συναλλαγές είναι:
1. Επέκταση της δυνατότητας χρησιμοποίησης της διεθνούς εταιρικής κάρτας και από μέλη 

των διοικήσεων και στελέχη τραπεζών (Απόφαση 411/23-1-1989 της Ε.Ν.Π.Θ.)
2. Συμπλήρωση της πράξης 1151/22-9-1987 με την Απόφαση 421/17-4-1989 της Ε.Ν.Π.Θ. , 

ώστε οι κάτοχοι διεθνούς εταιρικής (επαγγελματικής) κάρτας να μπορούν να καλύπτουν 

απεριόριστα δαπάνες έκδοσης εισιτήριων, ενοικίασης αυτοκινήτων, και δικαιώματα 

συμμετοχής σε σεμινάρια.

3. Αύξηση του ανώτατου ορίου χορήγησης τουριστικού συναλλάγματος σε 1000 ECU κατά 

ταξίδι, για κάθε άτομο που πρόκειται να ταξιδέψει σε χώρες - μέλη της ΕΟΚ, και σε 

700USD για ταξίδια σε όλες τις άλλες χώρες.
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Οι συναλλαγματικές εξελίξεις το 1990 χαρακτηρίζονται από μικρή επιτάχυνση του ρυθμού 

διολίσθησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής. Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές 
συναλλάγματος κατά το 1990 και ιδιαίτερα η πτώση της τιμής του δολαρίου σε σχέση με τα 

περισσότερα νομίσματα αντανακλώνται, όπως είναι φυσικό στην εξέλιξη της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της δραχμής. Έτσι μεταξύ αρχής και τέλους του 1990 η ισοτιμία της δραχμής σε 

σχέση με το δολάριο παραμένει περίπου σταθερή, ενώ παρουσιάζεται σημαντική υποτίμηση 

σε σχέση με τα ευρωπαϊκά νομίσματα. Ειδικότερα σε σχέση με το γερμανικό μάρκο 

υποτιμήθηκε κατά 12,6% και σε σχέση με το ECU κατά 11,3%.

Και κατά το 1990 συνεχίσθηκε, όπως ήταν φυσικό, η σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων και των τρεχουσών συναλλαγών με την έκδοση μιας σειράς αποφάσεων της 

Τράπεζας της Ελλάδος.

1. Ανακαλείται από της ισχύος της ΠΔΤΕ Θ25/86 ο περιορισμός της παρέλευσης τουλάχιστον 

τριών ετών για τον επαναπατρισμό του προϊόντος ρευστοποίησης επενδύσεων από 

κατοίκους χωρών εκτός ΕΟΚ.(Πράξη 1790/20-8-90).

2. Επιτρέπεται και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (εκτός των ναυτιλιακών) να 

συνάπτουν δάνεια σε συνάλλαγμα με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή του 
εσωτερικού χωρίς προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της ΠΔΤΕ 1011/22-4-1987 (πράξη 446/27-3-90 της Ε.Ν.Π.Θ.)

3. Επιτρέπεται η διάθεση από τις εμπορικές τράπεζες και τις τράπεζες επενδύσεων μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ομολογιακών τίτλων ελληνικών επιχειρήσεων σε κατοίκους 

του εξωτερικού. Οι τίτλοι πρέπει να έχουν ελάχιστη αρχική διάρκεια 2 ετών προκειμένου 

περί νεοεκδιδόμενων τίτλων ή ελάχιστη μέχρι τη λήξη τους διάρκεια 6 μηνών προκειμένου 
περί των εν κυκλοφορία υφισταμένων τίτλων. (Πράξη 1793/20-8-1990).

4. Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που δικαιούνται δανεισμού στα πλαίσια της ΠΔΤΕ 1011/22- 

4-87 να συνάπτουν δάνεια σε συνάλλαγμα με πάσης φύσεως αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
και με φυσικά πρόσωπα εξωτερικού. Η διάρκεια των δανείων αυτών δεν θα είναι 

μικρότερη του δωδεκαμήνου.(Πράξη 1830/20-8-1990).
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Παράλληλα πάρθηκαν την ίδια χρονιά για τις τρέχουσες συναλλαγές τα εξής μέτρα:

1. Αύξηση σε 1200 ECU κατά ταξίδι το ανώτατο όριο χορήγησης τουριστικού συναλλάγματος 

για μονίμους κατοίκους Ελλάδος που ταξιδεύουν σε χώρες μέλη της ΕΟΚ και την Κύπρο. 
(Πράξεις 1806/20-9-190 και 1807/20-9-90).

2. Επιτρέπεται στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις η διάθεση απ ευθείας στο εξωτερικό, 

του σε συνάλλαγμα προϊόντος εξαγωγών για την εξόφληση των πόσης φύσεως 

συναλλαγματικών υποχρεώσεων τους, για τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση 

συναλλάγματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, (απόφαση 456/15-10-90 της 

Ε.Ν.Π.Θ.)(*)

Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον ότι κατ' αυτή τη χρονιά λήφθηκαν διάφορα θεσμικά μέτρα που 

απέβλεπαν στον εκσυγχρονισμό του Χ.Α.Α ενόψει της ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών 

αγορών των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα σημαντικότερα ήταν η έγκριση για τη 

λειτουργία του Αποθετηρίου ονομαστικών τίτλων και η λειτουργία της παράλληλης αγοράς, 

όπως προβλέπονταν από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 1806/1988. Επίσης ιδρύθηκαν 

τρία νέα αμοιβαία και δύο εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ενώ διεγράφησαν δύο 

εταιρίες από το Χ.Α.Α. και ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών επτά εταιριών.

Εξάλλου σημαντικές διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς 

περιλήφθηκαν και στο Φορολογικό Νόμο 1914/1990.

Οι συναλλαγματικές εξελίξεις το 1991 χαρακτηρίζονται, όπως και τον προηγούμενο χρόνο, 

από μικρή επιτάχυνση του ρυθμού διολίσθησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής. 

Έτσι ο δείκτης της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής που καταρτίζει η 
Τράπεζα της Ελλάδος σημείωσε το 1991 πτώση σε μέσα επίπεδα κατά 11,2% έναντι 9% το 

1990.
Σχετικά με την εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής απέναντι στα επιμέρους 

ξένα νομίσματα, παρατηρείται μεταξύ αρχής και τέλους το 1991 υποτίμηση της δραχμής κατά 
10,1% έναντι του USD, 9,2% έναντι του DEM και 8,3% έναντι του ECU, ενώ σε μέσα ετήσια 

επίπεδα τα αντίστοιχα νούμερα είναι 13,0%, 10,6% και 10,5%.
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Φυσικά συνεχίστηκε και το 1991 η σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των 
τρεχουσών συναλλαγών, και ουσιαστικά κλείνει αυτή τη χρονιά η περίοδος οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων και σταδιακών απελευθερώσεων που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η 

περίοδος 1986 - 1991. Έτσι τα μέτρα που αφορούν την κίνηση των κεφαλαίων το 1991 είναι:

1. Τροποποιήθηκε η ΠΔΤΕ 1793/20-8-1990 που αφορά την απόκτηση μη εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο ομολογιακών τίτλων, ελάχιστης διάρκειας δυο ετών, ελληνικών 

επιχειρήσεων από κατοίκους εξωτερικού και επιτρέπει την απόκτηση τους ανεξαρτήτως 

υπολειπόμενου ως τη λήξη χρόνου.(Απόφαση Ε.Ν.Π.Θ. 465/9/14-1-91).

2. Επιτρέπεται στους κατοίκους Ελλάδος η απόκτηση μετοχών, ομολογιών αρχικής διάρκειας 

τουλάχιστον δύο ετών και μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι τίτλοι αυτοί αφενός εκδίδονται από νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα 

σε χώρα - μέλος της ΕΟΚ και αφετέρου είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χώρα 

μέλους της ΕΟΚ (Πράξη 1933/3-5-1991).

3. Επιτρέπεται στους κατοίκους Ελλάδος να επενδύσουν σε ακίνητα εφόσον τα ακίνητα 

βρίσκονται στην επικράτεια άλλων κρατών - μελών της ΕΟΚ.(Πράξη 1934/3-5-1991).

4. Απλοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αφορούν 

δανεισμό σε συνάλλαγμα νομικών και φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα.(πράξη 1976/19-9-1991).

Επιπλέον πάρθηκαν τα εξής μέτρα αναφορικά με την απελευθέρωση των τρεχουσών 

συναλλαγών:

1. Απελευθερώθηκε η χορήγηση, σε κατοίκους Ελλάδος, συναλλάγματος για ταξίδια στις 

χώρες - μέλη της ΕΟΚ. Καθορίστηκε ενδεικτικό ανώτατο όριο 1400 ECU χωρίς 

δικαιολογητικά κατά ταξίδι.(πράξη 1931/3-5-1991).
2. Απελευθερώθηκαν οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση καρτών από 

κατοίκους Ελλάδος που ταξιδεύουν σε χώρες - μέλη ΕΟΚ.(Πράξη 1932/3-5-1991).
3. Απελευθερώθηκε η μεταφορά στο εξωτερικό κερδών που προέρχονται από επενδύσεις 

στην Ελλάδα κατοίκων χωρών εκτός ΕΟΚ .(Πράξη 2022/28-1-92).

4. Επιτρέπεται η χορήγηση συναλλάγματος για τη μεταφορά συντάξεων στο εξωτερικό σε 

έλληνες υπηκόους που έχουν εγκατασταθεί σε χώρες εκτός ΕΟΚ.(Πράξη 2023/28-1- 

1992).
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5. Απελευθερώθηκε πλήρως η μεταφορά στο εξωτερικό μισθωμάτων ακινήτων, δικαιούχοι 
των οποίων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα μόνιμα στο εξωτερικό. 

(Πράξη2024/28-1-1992).

6. Επεκτάθηκαν οι διατάξεις των ΠΔΤΕ 1931/3-5-92 και 1932/3-5-91 και στους κατοίκους 

Ελλάδος που ταξιδεύουν σε χώρες εκτός ΕΟΚ, με κατάργηση των περιορισμών που 

ίσχυαν στη χορήγηση τουριστικού συναλλάγματος και τις πληρωμές με χρήση καρτών. 

(Πράξεις 2044/4-3-92 και 2045/4-3-92).

7. Απελευθερώθηκε η χορήγηση συναλλάγματος για σπουδές κατοίκων Ελλάδος σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.(Πράξη 2047/4-3-92).

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η Πράξη 1986/8-10-1991 με την από 1-1-1992 επιτρέπεται στα 

πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν με πελάτες 

τους, κατοίκους Ελλάδος, προθεσμιακές πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος έναντι 

δραχμών και έναντι άλλων ξένων νομισμάτων. Οι πράξεις αυτές καλύπτουν συναλλαγές που 

αναφέρονται στο ισοζυγιών τρεχουσών συναλλαγών εκτός από μονομερείς συμβάσεις. (*)

2.4 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ 1992 - 1994 ΑΡΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ - 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής το 1992 επηρεάστηκε, όπως ήταν φυσικό, από την 
κρίση στις ευρωπαϊκές αγορές συναλλάγματος, με αποτέλεσμα μια μικρή επιτάχυνση του 

ρυθμού διολίσθησης της δραχμής κατά τη διάρκεια του έτους , η οποία κινούνταν με 
συγκρατημένους ρυθμούς μέχρι τον Αύγουστο του 1992. Από το Σεπτέμβριο και μέχρι τέλους 

του έτους, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις στο διεθνές νομισματικό σύστημα, 

με την έξοδο της ιταλικής λιρέτας και της στερλίνας από το μηχανισμό συναλλαγματικών 

ισοτιμιών (ΜΣΙ) του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, την υποτίμηση της ισπανικής 

πεσέτας (δυο φορές) και του πορτογαλικού εσκούδου και την αποσύνδεση των

31



σκανδιναβικών νομισμάτων από το ECU. Οι σημαντικές αυτές εξελίξεις δεν ήταν δυνατό 
παρά να επηρεάσουν την ελληνική συναλλαγματική πολιτική.

Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των τρεχουσών συναλλαγών συνεχίστηκε και 
κατά το 1992 με την έκδοση μιας σειράς αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που 

αφορούν την κίνηση κεφαλαίων:

1. Επετράπη στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού η χρησιμοποίηση των ιδίων 

συναλλαγματικών διαθεσίμων τους ή το προϊόν δανεισμού σε συνάλλαγμα, για τη 

χορήγηση σε κατοίκους του εξωτερικού δανείων σε συνάλλαγμα με σκοπό την απόκτηση 

ακίνητων στην Ελλάδα.(Ε.Ν.Π.Θ. 501/6/17-6-92).
2. Τροποποιήθηκαν οι ΠΔΤΕ 1933/3-5-91 και 2092/11-6-92 και επετράπη η χορήγηση 

συναλλάγματος για την αγορά στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος τίτλων αρχικής 

διάρκειας ενός έτους και άνω.(ΠΔΤΕ 2105/29-7-92).

3. Επετράπη σε κατοίκους Ελλάδας να ανοίγουν και να τηρούν λογαριασμούς καταθέσεων 

σε συνάλλαγμα, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται με ξένα τραπεζογραμμάτια χωρίς δήλωση ή 

παροχή οποιοσδήποτε πληροφορίας για την προέλευση τους. Το προϊόν των 

καταθέσεων αυτών επιτρέπεται να λαμβάνεται σε δραχμές οι ξένα τραπεζογραμμάτια, 

αλλά απαγορεύεται η μεταφορά τους στο εξωτερικό (ΠΔΤΕ 2109/7-8-92).

Επιπλέον πάρθηκαν και μέτρα που αφορούν τις τρέχουσες συναλλαγές:

1. Απελευθερώθηκε η μεταφορά στο εξωτερικό κερδών , τα οποία προέρχονται από 

επενδύσεις στην Ελλάδα, κατοίκων χωρών εκτός ΕΟΚ.(ΠΔΤΕ 2022/28-1-92).

2. Επετράπη η χορήγηση συναλλάγματος για τη μεταφορά συντάξεων στο εξωτερικό σε 

δικαιούχους που έχουν εγκατασταθεί στο εξωτερικό.(ΠΔΤΕ 2023/28-1-92).

3. Απελευθερώθηκε πλήρως η μεταφορά στο εξωτερικό μισθωμάτων ακινήτων, δικαιούχοι 
των οποίων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στο εξωτερικό.

(ΠΔΤΕ 2024/28-1-92).
4. Καταργήθηκαν οι περιορισμοί οι οποίοι ίσχυαν για κατοίκους Ελλάδος που ταξιδεύουν σε 

χώρες εκτός ΕΟΚ και αφορούσαν τη χορήγηση τουριστικού συναλλάγματος ή εμπορικού, 

επαγγελματικού, επιστημονικού ή υπηρεσιακού και τις πληρωμές με χρήση καρτών 

(ΠΔΤΕ 2044/4-3-92,2045/4-3-92 και 2046/4-3-92).

5. Επετράπη η χορήγηση μεγαλυτέρων ποσών συναλλάγματος με την προσκόμιση 

σχετικών δικαιολογητικών , από τα ενδεικτικά αναφερόμενα από την Επιτροπή
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Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος για σπουδές κατοίκων Ελλάδος στο 

εξωτερικό.(ΠΔΤΕ 2047/4-3-92).

6. Απελευθερώθηκαν πλήρως οι τρέχουσες διεθνείς συναλλαγές και επετραπή η χορήγηση 

συναλλάγματος για όλες τις πληρωμές των συναλλαγών αυτών, όπως αυτές ορίζονται στις 

σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

(ΠΔΤΕ 2098/-7-92).

Μετά την άρση των συναλλαγματικών περιορισμών στις τρέχουσες άδηλες συναλλαγές 

η Ελλάδα υπάγεται πλέον στις διατάξεις του άρθρου VII του Καταστατικού τουΔΝΤ.(*)

Και το 1993 χαρακτηρίζεται η χρονιά από επιβράδυνση του ρυθμού διολίσθησης της 

δραχμής. Συγκεκριμένα, ο δείκτης σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής 

που καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος μειώθηκε μεταξύ αρχής και τέλους του έτους κατά 

7.8% έναντι 10.1% το 1992, αν και σε μέσα επίπεδα ο ρυθμός διολίσθησης της δραχμής 

σημείωσε μικρή επιτάχυνση και αυξήθηκε σε 9.2% από 8.3% το 1992. Σε σχέση με το ECU 

η δραχμή υποτιμήθηκε σε μέσα επίπεδα κατά -8%. (1992: -8.7%).

Η συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής σε σχέση με τα επιμέρους ξένα νομίσματα το 1993 

επηρεάστηκε από τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές συναλλάγματος.

Η στερλίνα και η ιταλική λιρέτα, που είχαν εγκαταλείψει το μηχανισμό συναλλαγματικών 
ισοτιμιών του ΕΝΣ, κυμαίνονταν ελεύθερα, ενώ το Μάιο του 1993 υποτιμήθηκαν η πεσέτα 

και το εσκούδο κατά 8% και 6.5% αντίστοιχα.
Χαρακτηριστικό τις κρίσης της περιόδου και τις προσπάθειας για εξομάλυνση είναι η 

διεύρυνση σε +/-15% του περιθωρίου διακύμανσης των νομισμάτων που συμμετέχουν στο 

ΜΣΙ του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος.

Η πλήρης άρση των συναλλαγματικών ελέγχων που έγινε το 1992 για τις τρέχουσες 
συναλλαγές ολοκληρώθηκε το 1993 και, για το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης κεφαλαίων, με 
την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 96/1993 και μιας σειράς αποφάσεων του Διοικητή 

της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα με το ΠΔ 93/23-3-93 επήλθε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις 

διατάξεις των οδηγιών του Συμβουλίου 88/361/ΕΟΚ της 22-6-88 και 92/122/ΕΟΚ της 21-2-92
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σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και κρατών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 96/23-3-93 (άρθρα 2 και 5) αίρονται σχεδόν όλοι οι 
περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων με τις χώρες της ΕΟΚ. Με το νέο ΠΔ διατηρούνται, μέχρι 

30-6-94, περιορισμοί έναντι των χωρών της ΕΟΚ μόνο στις παρακάτω κινήσεις κεφαλαίων:

1. Πράξεις σε τρεχούμενους λογαριασμούς και καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

• πράξεις που πραγματοποιούνται από κατοίκους Ελλάδος σε αλλοδαπά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και που έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους

2. Χρηματοδοτικά δάνεια και πιστώσεις που έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους.

3. Κινήσεις κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα:

• δάνεια που έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους.

4. Εισαγωγή και εξαγωγή εγγράφων που ενσωματώνουν αξίες: μέσα πληρωμής παντός 

είδους.

Με βάση το άρθρο 8 του ΠΔ, που ενσωμάτωσε το άρθρο 7 της Οδηγίας 88/361/ΕΟΚ 

(παρ.1), επήλθε απελευθέρωση και έναντι τρίτων χωρών, δόθηκε όμως ταυτόχρονα η 

δυνατότητα στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να διατηρήσει με Πράξεις του ορισμένες 

κινήσεις κεφαλαίων υπό περιορισμό (παρ.2).

Στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΔ, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος εξέδωσε στις 7-5-93 

τις Πράξεις 2199, 2200, και 2201 και στις 30-6-93 την Πράξη 2227. Με τις πράξεις αυτές:

• Απλουστεύτηκαν οι διαδικασίες χορήγησης συναλλάγματος για την πραγματοποίηση 

απελευθερωμένων κινήσεων κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων.

(ΠΔΤΕ 2199/93).

• Απελευθερώθηκαν σημαντικές κατηγορίες πράξεων σε συνάλλαγμα μεταξύ κατοίκων στην 

εγχώρια αγορά συναλλάγματος, ενώ δόθηκε ταυτόχρονα η δυνατότητα συναλλαγών σε 
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.(ΠΔΤΕ 2200/93).

• Καθορίστηκε το καθεστώς λειτουργίας λογαριασμών καταθέσεων μη κατοίκων σε δραχμές 

σε εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και πράξεων σε συνάλλαγμα μεταξύ κατοίκων και μη 

κατοίκων.(ΠΔΤΕ 2201/93).

• Εξομοιώθηκε το καθεστώς απελευθέρωσης και έναντι των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

χωρών(ΠΔΤΕ 2227/93), με εξαίρεση τις συναλλαγές που αφορούν :

I. προσωπικά δάνεια από κατοίκους Ελλάδος σε κατοίκους τρίτων χωρών και 

αντίστροφα
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II. ασφάλειες, εγγυήσεις και δικαιώματα ενεχύρου αττό κατοίκους Ελλάδος σε 
κατοίκους τρίτων χωρών.

• Επιπλέον, έναντι τρίτων χωρών διατηρήθηκαν περιορισμοί ως προς:

III. τις άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα που γίνονται σε παραμεθόριες 

περιοχές, σε πλοία και για την απόκτηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων,

IV. τις επενδύσεις σε ακίνητα στις παραμεθόριες περιοχές και

V. τις συμμετοχές σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις που σχετίζονται με μη 

κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και 

αεροπορικές μεταφορές.

Σημαντική ιδιαίτερα είναι και η ΠΔΤΕ 2220/22-6-93 με την οποία επετράπη η απευθείας 

διάθεση στο εξωτερικό από των εξαγωγέα - πωλητή κάτοικο Ελλάδος του εισπραχθέντος 

συναλλάγματος προκειμένου:

• να καλύψει συναλλαγματικές υποχρεώσεις , και

• να πραγματοποιήσει απελευθερωμένες κινήσεις κεφαλαίων.

Το 1994 είναι μια χρονιά σταθμός για την ελληνική οικονομία και την οικονομική πολιτική, 

σημειώθηκε αξιόλογη πρόοδος προς την κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας. Ο ετήσιος 

ρυθμός πληθωρισμού υποχώρησε στο 10,9% από 14,4% το 1993. Το έλλειμμα του 

δημόσιου τομέα, σε ταμειακή βάση, μειώθηκε στο 11,7% του ΑΕΠ από 13,4% το 1993. Το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε σημαντική βελτίωση και το έλλειμμα του 

περιορίστηκε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 127 εκατ. δολαρίων, ενώ τα συναλλαγματικά 

διαθέσιμα της χώρας, μαζί με το χρυσό, έφθασαν τα 15,4 δισεκ. δολάρια στο τέλος του 
1994 έναντι 8,7 δισεκ. δολάρια στο τέλος του 1993. Οι ενδιάμεσοι στόχοι τη νομισματικής 
πολιτικής επιτεύχθηκαν: η νομισματική επέκταση επιβραδύνθηκε στο 8,3% (15% το 1993), 
ενώ ο ρυθμός διολίσθησης της δραχμής έναντι του ECU συγκρατήθηκε στο 5,6% στη 

διάρκεια του έτους παρά τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν στη νομισματική αναταραχή του 

Μαίου.

Η συναλλαγματική πολιτική διατήρησε και το 1994 τον αντιπληθωριστικό της χαρακτήρα ( η 

διολίσθηση της δραχμής δεν αντιστάθμισε πλήρως τις διαφορές πληθωρισμού μεταξύ
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Ελλάδος και των ανταγωνιστριών χωρών), και ακολουθήθηκε με συνέπεια παρά τη σοβαρή 
αναταραχή που επικράτησε στην αγορά συναλλάγματος κατά την περίοδο Μαίου -Ιουνίου 94 

Από την αρχή του έτους μέχρι 10 Μαίου 1994, η δραχμή υποτιμήθηκε έναντι του ECU κατά 

2,1% (2,3% αντίστοιχη περίοδο 1993). Παράλληλα τα ονομαστικά επιτόκια δραχμών 

ακολούθησαν πτωτική πορεία. Όμως με την έναρξη του δεύτερου δεκαημέρου του Μαίου, 

άρχισαν να εκδηλώνονται έντονες πιέσεις στην αγορά συναλλάγματος, οι οποίες 

συνεχίστηκαν και στο μεγαλύτερο μέρος του Ιουνίου και είχαν ως συνέπεια την σημαντική 

απώλεια συναλλαγματικών διαθεσίμων.

Βασική αιτία της σοβαρής αυτής αναταραχής ήταν οι προσδοκίες ότι η επικείμενη, από την 1Π 

Ιουλίου 1994, άρση των περιορισμών στην κίνηση βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων με τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνοδευόταν από αλλαγή της συναλλαγματικής 

πολιτικής και απότομη πτώση της ισοτιμίας της δραχμής. ΟΙ προσδοκίες αυτές προκάλεσαν 

κερδοσκοπικές πράξεις σε βάρος της δραχμής.

Για την αποδυνάμωση των προσδοκιών για υποτίμηση ή ταχύτερη διολίσθηση της δραχμής, 

η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησαν στην άμεση απελευθέρωση, από τις 

16 Μαίου 1994, της κίνησης βραχυπροθέσμων κεφαλαίων. Και έτσι ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων που είχε αρχίσει το 1993.

Ειδικότερα, στις 16 Μαίου 1994, με το άρθρο 1 του ΠΔ 104/14-5-94 καταργήθηκε το άρθρο 5 

του ΠΔ 96/1993, σύμφωνα με το οποίο ορισμένες κινήσεις βραχυπροθέσμου χαρακτήρα 

- άρθρο 9, παράρτημα III - τελούσαν υπό περιορισμό μέχρι 30-6-94. Ταυτόχρονα, με το 

άρθρο 2 του ΠΔ 104/94 καταργήθηκε το κεφάλαιο I της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδος 2227/30-6-93. Έκτοτε παραμένουν υπό περιορισμό μόνο οι επενδύσεις στην 

Ελλάδα από κατοίκους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εφόσον αφορούν τους εξής 

τομείς: •

• άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα που γίνονται σε παραμεθόριες περιοχές, σε πλοία υπό 

ελληνική σημαία και για την απόκτηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων

• επενδύσεις σε ακίνητα στις παραμεθόριες περιοχές

• συμμετοχές σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις που σχετίζονται με μη κρατικούς 

τηλεοπτικούς σταθμούς, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και αεροπορικές μεταφορές.
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4Μετά την έκδοση του ΠΔ 104/94 εκδόθηκαν Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
με τις οποίες:

1. Καθορίσθηκε η διαδικασία χορήγησης συναλλάγματος από τα πιστωτικά ιδρύματα για τις 

κινήσεις κεφαλαίων, όπως αναφέρονται στο παράρτημα I του ΠΔ 96/93, το οποίο 

τροποποιήθηκε με το ΠΔ 104/94 (ΠΔΤΕ 2302/16-5-94).

2. Προσδιορίσθηκαν οι πράξεις συναλλάγματος και οι λοιπές συναλλαγές που διενεργούνται 

μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις του 

ανοίγματος λογαριασμών καταθέσεων σε δραχμές στην Ελλάδα από μη κατοίκους.

(ΠΔΤΕ 2303/16-5-94).

3. Απελευθερώθηκε πλήρως ο δανεισμός σε συνάλλαγμα φυσικών και νομικών προσώπων, 

κατοίκων εσωτερικού, από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα για την 

κάλυψη πόσης φύσε ως αναγκών τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.(ΠΔΤΕ 2325/2-8-94 

και 2342/24-11-94). (*)

4. Απλοποιήθηκε η διαδικασία χορήγησης συναλλάγματος σε κατοίκους, για πληρωμές που 

αφορούν τρέχουσες συναλλαγές με το εξωτερικό, με την κατάργηση τόσο του ελέγχου της 

αυθεντικότητας των συναλλαγών όσο και των ενδεικτικών ορίων για δαπάνες στο 

εξωτερικό χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Αυξήθηκε σε 2.000 ECU το ποσό συναλλάγματος που χορηγείται χωρίς δικαιολογητικά. 

(ΠΔΤΕ 2344/19-12-94).

5. Επετράπη σε κατοίκους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που διενεργούν εξαγωγές αγαθών 

και υπηρεσιών, η ελεύθερη χρήση του εισπραχθέντος συναλλάγματος στο εξωτερικό. 

Επίσης τους δόθηκε η δυνατότητα κατάθεσης του εισπραχθέντος συναλλάγματος και σε 

λογαριασμούς συναλλάγματος στην Ελλάδα (ΠΔΤΕ 2345/19-12-94).

2.5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε 1995 » ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Το 1995 οι εξελίξεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής ήταν συνεπείς με τη 

συναλλαγματική πολιτική που αναγγέλθηκε στην αρχή του έτους. Ο ρυθμός διολίσθησης της 

δραχμής επιβραδύνθηκε σημαντικά και δεν κάλυψε τη διαφορά μεταξύ του ρυθμού ανόδου 

των τιμών καταναλωτή της Ελλάδος και εκείνου των κυριότερων εμπορικών εταίρων της.

Έτσι συνέβαλε η πολιτική αυτή στην αποκλιμάκωση του εγχώριου πληθωρισμού. Ο ρυθμός
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διολίσθησης της δραχμής έναντι του ECU επιβραδύνθηκε και σε μέσα επίπεδα το 1995 η 

δραχμή υποτιμήθηκε 4,1% έναντι του ECU και 3,5% σε όρους σταθμισμένης συναλλαγμα

τικής ισοτιμίας. Η ισοτιμία της δραχμής σε σχέση με τα επιμέρους νομίσματα, επηρεάσθηκε, 

όπως ήταν αναμενόμενο, από τις εξελίξεις στις ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων στις διεθνείς 

αγορές συναλλάγματος.
Τη χρονιά αυτή δεν υπήρχαν σημαντικές απελευθερώσεις της κίνησης κεφαλαίων και των 

τρεχουσών συναλλαγών, ο τελευταίος περιορισμός που δεν είχε αρθεί το 1994 παρέμεινε 

και καθ’ όλη την διάρκεια του 1995 (και μάλιστα μέχρι τέλους και του 1996). Έτσι δεν υπάρχει 

η δυνατότητα στον έλληνα κάτοικο εσωτερικού να αγοράσει με δραχμές συνάλλαγμα στην 

Ελλάδα και να το καταθέσει στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού, ενώ επιτρέπεται η 

εξαγωγή του στο εξωτερικού για επένδυση. Παρ’ όλα αυτά αξίζει να σημειωθούν κάποιες 

σημαντικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που είχαν αντίκτυπο, έστω και έμμεσο, 

στην κίνηση κεφαλαίων και στις τρέχουσες συναλλαγές, αν και άπτοντο περισσότερο στις 

λειτουργίες της διατραπεζικής αγοράς χρήματος.

Έτσι στις 28 .04.1995 απλοποιείται το καθεστώς ανακατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος 

των καταθέσεων σε συνάλλαγμα που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη 

σταδιακή αύξηση του βαθμού αυτονομίας τους στη διαχείριση των εν λόγω καταθέσεων. 

Ειδικότερα, από 31.5.1995 καταργείται το καθεστώς εκχώρησης του συναλλάγματος έναντι 

δραχμών με σταθερή ισοτιμία και καθορίζεται ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης των καταθέσεων σε 

συνάλλαγμα. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, μειώνεται σε πρώτη φάση από 100% σε 70% το 

ποσοστό υποχρεωτικής ανακατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος βασικών κατηγοριών 

καταθέσεων σε συνάλλαγμα στα πιστωτικά ιδρύματα. Η απόφαση αυτή είχε εκτός των 

άλλων ως συνέπεια και την δυνατότητα ανάληψης από τα πιστωτικά ιδρύματα έως και το 

30% των καταθέσεων σε συνάλλαγμα των Ελλήνων κατοίκων με αποτέλεσμα την 
υποκατάσταση σύναψης αντιστοίχων δανείων με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού και 
άμεση συνέπεια την χαμηλότερη εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό για το 1995.

Ακόμη στις 31.5.1995 διευρύνονται οι κατηγορίες των τίτλων του Δημοσίου που είναι 
αποδεκτοί στα πλαίσια της λειτουργίας του μηχανισμού παρέμβασης της Τράπεζας στην 

αγορά χρήματος. Ειδικότερα προβλέπεται η αγοραπωλησία ομόλογων του Δημοσίου με 

ρήτρα συναλλάγματος (προηγουμένως, μόνο έντοκων γραμματίων και ομολόγων σε 

δραχμές) μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των πιστωτικών ιδρυμάτων, με ή χωρίς 

ταυτόχρονη συμφωνία επαναγοράς.
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Ακόμη στις 27 Ιουλίου 1995

• - Διευρύνεται η βάση υπολογισμού των υποχρεωτικών καταθέσεων των τραπεζών στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Πέραν των καταθέσεων κατοίκων σε δραχμές, η νέα βάση 
υπολογισμού περιλαμβάνει:

1. (α) τις καταθέσεις των μη κατοίκων σε δραχμές ή συνάλλαγμα,

2. (β) τις υποχρεώσεις των τραπεζών προς μη κατοίκους από δάνεια σε δραχμές ή 

συνάλλαγμα, καθώς και

3. (γ) τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις προς κατοίκους και μη κατοίκους, οι οποίες 

έχουν το χαρακτήρα καταθέσεων ή δανείων ή γενικότερα, συνδέονται με 

συμβάσεις - συμφωνίες διαχείρισης κεφαλαίων.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού ορισμένες υποχρεώσεις όπως : οι 

υποχρεώσεις με αρχική διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη των δύο ετών, τα ομόλογα των ειδικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων και οι καταθέσεις στην εγχώρια διατραπεζική αγορά. Επιπλέον, 

συμψηφίζονται με τις υποκείμενες σε δέσμευση υποχρεώσεις όλες οι απαιτήσεις σε 

συνάλλαγμα των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι μη κατοίκων.

• - Αυξάνεται σταδιακά σε 11% το ποσοστό των υποχρεωτικών καταθέσεων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, επί των καταθέσεων 

κατοίκων σε δραχμές, η δέσμευση αυξάνεται από 9% σε 10% στα υπόλοιπα Ιουλίου 

1995, σε 10,5% στα υπόλοιπα Αυγούστου 1995 και σε 11% στα υπόλοιπα Σεπτεμβρίου 

1995 και εφεξής. Στις νέες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού των 

υποχρεωτικών καταθέσεων θα εφαρμοστεί ποσοστό δέσμευσης 3% στα υπόλοιπα 

Ιουλίου, 7% στα υπόλοιπα Αυγούστου και 11% στα υπόλοιπα Σεπτεμβρίου 1995 και 

εφεξής.

Εν συνεχεία από 14-2-1996 το ποσοστό της προμήθειας που καταβάλλει η Τράπεζα 
της Ελλάδος στα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο των ανακαταθέσεων τους σε συνάλλαγμα 

στην κεντρική τράπεζα μειώνεται

• για τις υποχρεωτικές ανακαταθέσεις από 1,8% σε 1,6% από 1.3.1996 και 1,4% από 
1.7.1996 και

• για τις προαιρετικές ανακαταθέσεις από 0.8% σε 0,7% από 1.3.1996.

Τα παραπάνω μέτρα είχαν άμεσο αντίκτυπο στην αγορά και εμφανείς συνέπειες με κύριο 

στόχο τη μείωση της ρευστότητας και των επιτοκίων και αν και το θέμα πραγματεύεται
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παρακάτω (ενότητα 4), κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθεί και στο σημείο αυτό χρονικά για να 

δειχτεί η πολυδιάστατη προσπάθεια της Τράπεζας της Ελλάδος στην προσπάθεια της για 
έλεγχο της νεοαπελευθερωμένης αγοράς συναλλάγματος

Ακόμη πρέπει να παρατηρηθεί, όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, για τις διατάξεις που 

γράφτηκαν με πλάγια γραφή και σημειώθηκαν με το σύμβολο (*), ότι αφορούν κυρίως 

δυνατότητες επιχειρήσεων για αξιοποίηση της Δ.Α.Σ, και ότι δίνουν εμμέσως πλην σαφώς 

το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής, δεδομένου ότι τόσο η χρονική σειρά τους όσο και το 

περιεχόμενο τους δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες (πριμοδοτούν) για τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις, και έτσι έχουμε άλλη μια μορφή παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος εκτός 

από αυτές που θα αναφερθούν στα επόμενα κεφάλαια.

3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ύστερα από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι δυνατότητες που παρέχονται αυτή τη 

στιγμή για αξιοποίηση της Δ.Α.Σ, είτε για εξυπηρέτηση άμεσων πραγματικών αναγκών σε 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται με το εξωτερικό εμπόριο, είτε για κάλυψη 

συναλλαγματικού κινδύνου, κερδοσκοπία ή δανεισμό για κάθε μορφής εταιρεία είναι:

• αγορά spot

♦ συναλλαγές με το Δελτίο Τιμών κάθε τράπεζας (για μικρά ποσά)

♦ δυνατότητα διαπραγμάτευσης - κλεισίματος τρέχουσας τιμής σύμφωνα με τις 

συνθήκες της αγοράς μέσω επικοινωνίας με τα Dealing Rooms των τραπεζών

♦ διαπραγμάτευση μέσω της διαδικασίας Fixing5

♦ μετατροπή από νόμισμα σε άλλο νόμισμα (χωρίς πέρασμα μέσα από τη δραχμή)

• δανεισμό σε συνάλλαγμα

♦ για κάλυψη συναλλαγματικού κινδύνου (πλεονεκτούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με 

την δυνατότητα εξόφλησης του δανείου από την εισροή συναλλάγματος του 

προϊόντος των εξαγωγών)

♦ μείωσης κόστους χρήματος ( επιλογή νομίσματος με επιτόκιο χαμηλότερο από το 

αντίστοιχο δραχμικό)

5 Αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο
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♦ κερδοσκοπία ( κατάθεση του δραχμοκοιηθέντος συναλλάγματος σε υψηλότοκη 
δραχμική κατάθεση, με στόχο την αποκόμιση κέρδους από τη διαφορά επιτοκίων).

Φυσικά υπάρχει ο συναλλαγματικός κίνδυνος για την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την 

ημέρα αποπληρωμής του δανείου, για όλες τις παραπάνω μορφές, βέβαια παρέχεται η 

δυνατότητα κλεισίματος προθεσμιακής τιμής για την τιμή αποπληρωμής, αν και με αυτό τον 
τρόπο χάνεται ένα σημαντικό πλεονέκτημα, η δυνατότητα χαμηλού κόστους χρήματος.

• προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος

♦ τιμές FORWARDS - κλείσιμο προθεσμιακών τιμών συναλλάγματος αγοράς ή 

πώλησης, για συγκεκριμένο νόμισμα, ποσό και ημερομηνία. Η προθεσμιακή τιμή 

υπολογίζεται από την τιμή spot του συγκεκριμένου νομίσματος, το χρόνο, και τη 

διαφορά επιτοκίων δραχμής και ξένου νομίσματος, συμφωνείται από την τράπεζα 

και τον πελάτη και είναι υποχρεωτική η εκτέλεση της, διαφορετικά ανατρέπεται και 

η διαφορά είναι προς όφελος ή ζημία του πελάτη.

♦ OPTIONS - συμφωνία δυνατότητας εξάσκησης δικαιώματος εκτέλεσης τιμής 

συναλλάγματος αγοράς (call option) ή πώλησης (put option) από τον πελάτη, σε 
προκαθορισμένη τιμή από τον πελάτη (strike price) σε συγκεκριμένη ημερομηνία, 

έναντι κάποιας προμήθειας (premium).

Οι κύριες διαφορές των παραπάνω είναι παραγώγων συνίστανται στο ύψος της προμήθειας 

(τα δεύτερα είναι πιο ακριβά) και στην υποχρεωτική εκτέλεση των προθεσμιακών τιμών 

έναντι της δυνατότητας επιλογής εκτέλεσης στην τρέχουσα αγορά (κατά το συμφέρον του 

πελάτη) που παρέχεται με το δεύτερο προϊόν.

Επιπλέον και ποικίλοι συνδυασμοί των παραπάνω επαυξάνουν τις δυνατότητες των 
εταιρειών για μείωση χρηματοοικονομικού κόστους, κερδοσκοπία ή κάλυψη κινδύνου, 

ανάλογα πάντα με το προφίλ της εταιρείας (εισαγωγικό, εξαγωγικό, διπλό) και το χαρακτήρα 
του επιχειρηματία (συντηρητικός - ριψοκίνδυνος), και σε συνδυασμό πάντα με την εκάστοτε 

γνωστή ή άγνωστη συναλλαγματική και νομισματοπιστωτική πολιτική.
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4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενώ στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσθηκε αναλυτικά και διαχρονικά η σταδιακή 

απελευθέρωση της διατραπεζικής αγοράς συναλλάγματος, εδώ θα γίνει μια πολύ σύντομη 

προσπάθεια να αναλυθεί η γενικότερη θεώρηση που τροχοδρομούσε τη κατεύθυνση των 

εξελίξεων. Σύμφωνα με τη θεωρία της ισοτιμίας της αγοραστικής δύναμης, που είναι το 

αρχαιότερο υπόδειγμα προσδιορισμού της τιμής του συναλλάγματος, το εγχώριο επίπεδο 

των τιμών ισούται με το επίπεδο των τιμών της αλλοδαπής εκπεφρασμένο σε εγχώριο 

νόμισμα. Δηλαδή, η θεωρία της ισοτιμίας της αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ), υποστηρίζει ότι η 

συναλλαγματική ισοτιμία ισούται με το λόγο των επιπέδου των τιμών των δύο χωρών:

e = Ρ / Ρ*
όπου , e είναι η ονομαστική τιμή του συναλλάγματος (δηλαδή, η τιμή του ξένου νομίσματος 

σε μονάδες εγχώριου νομίσματος), Ρ είναι το εγχώριο επίπεδο τιμών και Ρ* το αντίστοιχο 

επίπεδο τιμών της αλλοδαπής. Η πραγματική τιμή της ισοτιμίας (λ = e Ρ7Ρ) είναι ο λόγος 

του επιπέδου τιμών της αλλοδαπής εκπεφρασμένο σε εγχώριο νόμισμα ως προς εγχώριο 

επίπεδο τιμών, δηλαδή : e Ρ* / Ρ = λ

Με αλγεβρικές πράξεις έχουμε :

In λ = In ( e Ρ* / Ρ ) => In λ = In e Ρ* - In Ρ => In λ = In e + In Ρ* - In Ρ

θέτουμε s = In e , ρ = In Ρ , ρ* = In Ρ* και αν το (-1) υποδηλώνει χρονική υστέρηση μιας 
περιόδου Δε = s - s(-1) Δρ = ρ-ρ(-1) Δρ* = ρ*-ρ(-1) και η τελευταία σχέση 
γράφεται:

Ιηλ = s + ρ* - ρ ή ΔΙηλ = As + Δρ* - Δρ = (Δρ - Δ ρ*)

η πρώτη σχέση αποτελεί την απόλυτη μορφή της θεωρίας, δηλώνοντας ότι η ισοτιμία μεταξύ 

δύο νομισμάτων προσδιορίζεται από τη διαφορά των επιπέδων τιμών, και η δεύτερη τη 

σχετική μορφή της θεωρίας και δηλώνει ότι η διαφορά πληθωρισμών προσδιορίζει το ρυθμό 

μεταβολής της ισοτιμίας.
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Έτσι για παράδειγμα αν η διαφορά πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδος και χωρών - μελών του 
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος είναι 10% (Δε = 10%), τότε σύμφωνα με τη θεωρία 

της ΙΑΔ προβλέπεται υποτίμηση της Δραχμής κατά 10%. Αν όμως η δραχμή υποτιμηθεί κατά 

5% λόγω κρατικής παρέμβασης στην αγορά συναλλάγματος , τότε το νόμισμα θα είναι 

τεχνητά υπερτιμημένο κατά 5%. Αυτή η πολιτική παρέμβασης στην αγορά συναλλάγματος 

που στόχο έχει να διατηρήσει υπερτιμημένη την πραγματική ισοτιμία ονομάζεται πολιτική της 

σκληρής δραχμής.

Την περίοδο 1975 - 1985 η συναλλαγματική πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος είχε σαν 

στόχο την σταθεροποίηση της πραγματικής ισοτιμίας της δραχμής, δηλαδή της ονομαστικής 

προσαρμοσμένης με το λόγο των σχετικών τιμών. Επειδή στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 

μεγαλύτερος από τις ΗΠΑ και τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτιμούνταν η 

ονομαστική αξία της δραχμής για να κερδίσει η χώρα σε ανταγωνιστικότητα, δηλαδή μια 

έμμεση πριμοδότηση των εξαγωγών. Ήδη έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο 

,εκτός από τη συνεχή διολίσθηση που χαρακτήριζε την περίοδο, τις δύο μεγάλες 

υποτιμήσεις που έγιναν στις 9/1/83 κατά 15,5% και 11/10/85 κατά 15% και που δείχνουν την 

προσπάθεια της κυβέρνησης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος και οχι 

στον αντιπληθωρισμό.

Με την αρχή του σταθεροποιητικού προγράμματος του κ Σημίτη (υπ. Εθνικ. Οικονομίας) το 

1986 αλλάζει η κατεύθυνση και ενώ μέχρι το 1985 ο στόχος ήταν η βελτίωση του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, τώρα υπηρετεί η 

συναλλαγματική πολιτική το σκοπό της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και της 

σταθεροποίησης του επιπέδου των τιμών. Έτσι μετά την υποτίμηση της δραχμής του 1985 , 

η συναλλαγματική πολιτική στηρίζεται στον αυστηρό και προκαθορισμένο ρυθμό διολίσθησης 

της ισοτιμίας της δραχμής έναντι ενός επιλεγμένου καλαθιού νομισμάτων ή αργότερα έναντι 
της ECU. Επιπλέον ο στόχος για τη διολίσθηση προσδιορίζεται από την κυβέρνηση και 
ανακοινώνεται στις αρχές κάθε νέου έτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύεται για την 

επίτευξη του στόχου και το έχει επιτύχει μέχρι σήμερα. Έτσι για παράδειγμα ο στόχος το 

1995 ήταν το 3% (η τιμή του ECU να μη περάσει τις 303 δρχ περίπου ) ενώ για το 1996 
ήταν το 1% (τιμή ECU στις 306 δρχ) Στο παρακάτω πίνακα σημειώνεται η διολίσθηση της 

δραχμής σε σχέση με τα USD DEM και ECU και τους δείκτες τιμών Ελλάδος και χωρών - 

μελών.
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Σταθμισμένη
Συναλλαγμ.. GDP GDP GDP

έτος ισοτιμία USD DEM ECU GR 12 EE GR-12 EE
1980 13.34% 13.10% 13.90% 14.29% 17.70% 12.80% 4.90%
1981 11.20% 23.00% 4.30% 3.86% 19.80% 10.90% 8.90%
1982 8.90% 17.10% 10.90% 5.63% 25.10% 10.50% 14.60%
1983 16.90% 24.10% 20.50% 16.40% 19.10% 8.4 0% 10.70%
1984 11.50% 21.90% 12.60% 11.70% 20.30% 6.80% 13.50%
1985 17.90% 18.40% 16.60% 16.30% 17.70% 6.00% 11.70%
1986 22.00% 1.30% 26.50% 23.10% 17.50% 5.50% 12.00%
1987 11.00% -3.40% 14.30% 12.00% 14.30% 4.00% 10.30%
1988 7.00% 4.50% 6.70% 6.80% 15.60% 4.30% 11.30%
1989 7.10% 12.70% 6.60% 6.40% 12.70% 4.90% 7.80%
1990 9.00% -2.50% 12.00% 11.20% 20.50% 5.20% 15.30%
1991 11.20% 13.00% 10.60% 10.50% 19.50% 5.30% 14.20%
1992 8.35% 4.40% 10.20% 8.70% 14.60% 4.40% 10.20%
1993 9.20% 16.80% 7.30% 6.70% 13.50% 3.40% 10.10%
1994 7.10% 5.50% 7.30% 6.70% 10.70% 3.00% 7.70%
1995 3.50% -4.70% 7.50% 4.10% 9.30% 3.20% 6.10%
1996

Σταθμισμένη 
Συναλλαγμ.. ισοτιμία 
DEM

O (N CO in CO N- CO CD O CN CO in
CO CO CO CO CO CO CO 00 CO CO CD CD CD CD CD CD
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1995 20\00% 
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Η μεγαλύτερη μεταβλητότητα του DEM σε σχέση με το ECU, που φαίνεται και στο 
παραπάνω πίνακα, ήταν η αιτία το 1992 (υπ. Εθνικ. Οικονομ. κ. Μάνος) να αφήσει η 

δραχμή το DEM και να προσδεθεί στο ECU, και από τότε έχουμε την πολιτική της σκληρής 
δραχμής που ισχύει μέχρι σήμερα.

Είναι καλό να σημειωθεί ότι με την πολιτική της σκληρής δραχμής (1% διολίσθηση = καθόλου 

διολίσθηση) αυτό που επιτυγχάνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην αντιπληθωριστική πάλη, το 

χάνει από την αύξηση του δανεισμού σε συνάλλαγμα, που η δραχμοποίηση του αυξάνει την 

ρευστότητα και πυροδοτεί εκ νέου πληθωριστικές πιέσεις. Έτσι στο βαθμό που η Τράπεζα 

της Ελλάδος πείθει τους παίκτες των αγορών του χρήματος για την ικανότητα της να πετύχει 

τον στόχο της, τους ωθεί και σε βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές κινήσεις κεφαλαίων 

(προθεσμιακές πράξεις με ECU , option με ECU , δανεισμό σε διάφορα νομίσματα και 

κυρίως σε JPY), δεδομένου ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι προβλέψιμος και άρα 

ελέγξιμος. Για να μειώσει τέτοιες κινήσεις η Τράπεζα της Ελλάδος επιδιώκει την αύξηση του 

κινδύνου, σχεδιάζοντας να ακολουθήσει μια εξαιρετικά σκληρή αλλά λιγότερο προβλέψιμη 

πολιτική ισοτιμίας της δραχμής αυξάνοντας την ενδιάμεσα του έτους διακύμανση, και έτσι να 

μειώσει τουλάχιστο τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Παράλληλα η 

μείωση των επιτοκίων της δραχμής θα βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο φαινομένων που 

παραμορφώνουν την αληθινή εικόνα της αγοράς και τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις.

Για την επίτευξη των στόχων της συναλλαγματικής πολιτικής η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ως 

κύριο όπλο της τη συνεδρίαση του FIXING, όπως ήδη αναφέρθηκε στην αρχή του 
προηγουμένου κεφαλαίου. Η συνεδρίαση αυτή είναι καθημερινή (ώρα 13.30 εκτός από την 

Παρασκευή στις 13.00), γίνεται στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, και προσέρχονται οι 
εκπρόσωποι των εμπορικών τραπεζών (ένας από κάθε τράπεζα), με τις «θέσεις» των 
τραπεζών τους που έχουν δημιουργηθεί από την αρχή της ημέρας , είτε από πελατειακά 

αιτήματα (εισαγωγές - εξαγωγές - δάνεια σε συνάλλαγμα κ.α.) είτε από διατραπεζικές 

κινήσεις , και που επιθυμούν να τις κλείσουν στο FIXING. Ακόμη βρίσκονται σε απ ευθείας 

τηλεφωνική σύνδεση με τα Dealing Rooms των , για την άμεση πληροφόρηση τους σε 

τελευταίες αλλαγές ή σημαντικά νέα που μπορεί να έχουν αντίκτυπο πάνω στις ισοτιμίες των 

νομισμάτων. Τα 21 νομίσματα διαπραγματεύονται στο FIXING με συγκεκριμένη σειρά και
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από συγκεκριμένο ποσό (όριο) για κάθε νόμισμα και επάνω6. Ο υπεύθυνος της Τράπεζας 
της Ελλάδος αρχίζει με μια τιμή εκκίνησης του νομίσματος και η προσφορά και η ζήτηση των 

τραπεζών θα ρυθμίσει ( υπό φυσιολογικές συνθήκες) την τιμή κλεισίματος, που ονομάζεται 

μέση τιμή FIXING για το συγκεκριμένο νόμισμα. Είναι προφανές ότι τόσο με τη τιμή 
εκκίνησης όσο και με παρεμβάσεις στην αγοραπωλησία μπορεί να ρυθμίσει την ισοτιμία 

κλεισίματος του εν λόγω νομίσματος. Ακόμη συνεργασία με μεγάλες κρατικές τράπεζες θα 

μπορούσε να εξυπηρετήσει τι στόχο αυτό.

6 Βλέπε Παράρτημα «Σειρά διαπραγμάτευσης νομισμάτων στο FIXING και ποσά - όρια»
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5. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

5.1 ΓΕΝΙΚΑ

Δεν θα ήτανε εύκολη μια ανεξάρτητη διαχρονική παρουσίαση αυτού του θέματος χωρίς 

πολλές και ποικίλες αναφορές στη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος, όπως ήδη έγινε 

αντίστροφα στο αντίστοιχο κεφάλαιο της δημιουργίας και απελευθέρωσης της διατραπεζικής 

αγοράς συναλλάγματος στην Αθήνα. Άλλωστε οι σχέσεις νομισματικής και συναλλαγματικής 

πολιτικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και πολλές φορές αποφάσεις της μιας 

συνεπάγονται αντίστοιχες αποφάσεις και της άλλης, καθώς και το αντίστροφο. Είναι καλό να 

επισημάνουμε ότι στην αρχή το κέντρο βάρους της προσοχής των κυβερνήσεων και 
αντίστοιχα των βημάτων προς την απελευθέρωση ήτανε στην διατραπεζική αγορά 

συναλλάγματος, όπου άλλωστε ήτανε και οι κύριες κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η σταδιακή πρόοδος στην αγορά συναλλάγματος μαζί με την ανάγκη για 

αντιμετώπιση των νέων οικονομικών δεδομένων και εξελίξεων που εμφανίστηκαν στην 

αγορά με την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό, ώθησαν και 

στον εκσυγχρονισμό της διατραπεζικής αγοράς χρήματος που όπως ήτανε φυσικό ήτανε πιο 

έντονος τα τελευταία χρόνια.

Έτσι ο επηρεασμός της ρευστότητας, υπό το καθεστώς των διοικητικά καθοριζόμενων 

επιτοκίων που ίσχυε στην Ελλάδα μέχρι το 1987, αποτελούσε αντικείμενο είτε συνολικών 

πιστωτικών περιορισμών είτε μεμονωμένων συμφωνιών αναχρηματοδότησης των 

εμπορικών τραπεζών και των ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να προωθείται η 

χρηματοδότηση επιλεγμένων κλάδων της οικονομίας. Η σταδιακή, αλλά ταχεία, 
φιλελευθεροποίηση του πιστωτικού συστήματος, που άρχισε από τα μέσα της δεκαετίας του 

1980, καθώς και η κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, είχαν ως συνέπεια 
την αλλαγή του πλαισίου άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Άμεση συνέπεια ήταν και η 
προσαρμογή των μέσων άσκησης νομισματικής πολιτικής. Έτσι, απαλλαγμένες από τις 

στρεβλώσεις που προκαλεί ένα σύστημα διοικητικά καθορισμένου έλεγχου ρευστότητας, οι 

νέες μορφές παρέμβασης στηρίζονται πλέον στην λειτουργία της αγοράς και ταυτόχρονα 

είναι και πιο ευέλικτες και έχουν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος παρακολούθησης και
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ελέγχου, τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για την Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης οι 

τεχνολογικές και διοικητικές προσαρμογές που απαιτούνται διευκολύνουν την εναρμόνιση 

της εσωτερικής αγοράς με τις αντίστοιχες διεθνείς.
Σε αντίθεση με τα αμέσου επηρεασμού μέσα που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, το 

παρόν πλαίσιο άσκησης νομισματικής πολιτικής παρέχει στη Τράπεζα της Ελλάδος ένα ευρύ 

φάσμα μέσων για τον έμμεσο επηρεασμό της συνολικής προσφοράς χρήματος και των 

επιτοκίων, που θα μπορούσε να διακριθεί σε τέσσερις κατηγορίες:

• Μεταβολή των υποχρεωτικών τοποθετήσεων τω πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τ ράπεζα της 
Ελλάδος

• Αναπροεξόφληση εμπορικών γραμματίων και συναλλαγματικών (Discount) και 

χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι ενεχύρου τίτλων του Δημοσίου 

(Lombard), που υπάγονται στην κατηγορία των παγίων πιστωτικών διευκολύνσεων της 

κεντρικής τράπεζας και ενεργοποιούνται με πρωτοβουλία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

• Παρεμβάσεις στην διατραπεζική αγορά χρήματος που αποβλέπουν στην ενίσχυση ή 

απορρόφηση της ρευστότητας και πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της κεντρικής 

τράπεζας.

• Πρόσβαση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην επαχθέστερη από άποψη κόστους πηγή 

δανεισμού τους από την κεντρική τράπεζα, μέσω υπεραναλήψεων από τον τρεχούμενο 

λογαριασμό που τηρούν σε αυτή.

5.2 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πριν από την εκτενέστερη ανάλυση των παραπάνω μέσων επηρεασμού και κατεύθυνσης της 
νομισματικής πολιτικής θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια παρένθεση - ανάλυση της νομισματο- 
πιστωτικής πολιτικής και των ενδιαμέσων σταδίων της, κάτι που θα διασαφηνίσει 

περισσότερο, τόσο την ίδια την πολιτική όσο και τους στόχους της συναλλαγματικής 

πολιτικής, αλλά και θα υπογραμμίσει το αλληλένδετο των δύο πολιτικών.

Έτσι ο σχεδιασμός της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να αναλυθεί σε τρία επιμέρους 

επίπεδα : μέσα , ενδιάμεσοι στόχοι, κεντρικός στόχος, 

και να παρασταθεί σχηματικά :
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ
FIXING

ΣΤΑΔ. ΑΠΕΛΕΥΘ. ΚΙΝ.ΚΕΦΑΛ.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤ. ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣ 

LOMBARD
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Α.Χ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

M3

Μ4

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Α.Ε.Π

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη των δεικτών M3 ( υποδηλώνει την προσφορά 

χρήματος με την ευρεία έννοια και περιλαμβάνει την νομισματική κυκλοφορία, τις ιδιωτικές 

καταθέσεις σε δραχμές, τα repos και τα τραπεζικά ομόλογα) και Μ4 (περιλαμβάνει το M3 και 

τις τοποθετήσεις ιδιωτών σε τίτλους του Δημοσίου με αρχική διάρκεια έως και ένα έτος) από 

το 1990 μέχρι το 1996 παράλληλα με τους στόχους που είχαν ορισθεί:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
M3 15.3 12.3 14.4 15 8.1 10.4

ΣΤΟΧΟΣ M3 19-21 14-16 9-12 9-12 8-11 7-9 6-9
Μ4 22.2 23.2 19.2 15.3 13.4 8.3
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Και πιο συγκεκριμένα οι νομισματοπιστωτικοί στόχοι του 1996 και τα αποτελέσματα του 
1995 θα μπορούσαν να παρουσιασθούν συνοπτικά ως εξής:

1995 ΜΙΝ 1996 MAX 1996
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 7.9 5 7
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ M3 10.4 6 9
ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ TOY ECU 3 0 0
ΜΕΤΑΒΟΛΗ TOY Μ4 8.3 9 12

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ιΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ M3

ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ TOY ECU

1995
MIN 1996 
MAX 1996

Ύστερα από την ανάλυση της νομισματοπιστωτικής πολιτικής και των ενδιαμέσων σταδίων 

της, μια διεξοδικότερη αναφορά στα μέσα επηρεασμού και κατεύθυνσης της νομισματικής 
πολιτικής θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και δεδομένου ότι η χρήση των παραπάνω μέσων 
διαφοροποιείται ανάλογα με την εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα τους με βάση τις εκάστοτε 

συνθήκες της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζεται 
ο ρόλος κάθε μέσου σε σχέση με το στόχο του επηρεασμού του επιπέδου των 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, αλλά και της μείωσης των διακυμάνσεων των επιτοκίων της 

χρηματαγοράς, ώστε να περιορίζονται οι πιθανότητες δημιουργίας λανθασμένων 

προσδοκιών ως προς την κατεύθυνση της ασκούμενης πολιτικής.
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5.2.1 Υποχρεωτικές δεσμεύσεις επί των καταθέσεων

Η βασική λειτουργία των υποχρεωτικών δεσμεύσεων επί των καταθέσεων είναι ο 
επηρεασμός της διαρθρωτικής θέσης της διατραπεζικής αγοράς χρήματος μέσω της ex post 

διεύρυνσης της ζήτησης για διαθέσιμα.

Η επιβολή ποσοστών δεσμεύσεων επί των τραπεζικών καταθέσεων ισχύει κυρίως σε χώρες 

όπου η αγορά χρήματος βρίσκεται ex ante σε πλεονασματική θέση, δηλαδή όπου η 

διαρθρωτική ζήτηση για διαθέσιμα υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς πόρων στην 

αγορά χρήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Ιδρύματος, οι πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν κατά το 1994 

τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν ταυτόχρονα οι χώρες με διαρθρωτικό 

πλεόνασμα ρευστότητας στην ίδια περίοδο. Αντίθετα, στις χώρες που είχαν διαρθρωτικό 

έλλειμμα ρευστότητας, οι δεσμεύσεις ήταν πολύ μικρές έως ασήμαντες. Η επιβολή 

ποσοστού επί των καταθέσεων, εάν αυτό είναι αρκετά υψηλό, συμβάλλει στη δημιουργία ex 

post διαρθρωτικής ελλειμματικότητας στη διατραπεζική αγορά. Στην περίπτωση αυτή, ο 

επηρεασμός των επιτοκίων εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας γίνεται με τη χρήση μέσων 

που συμβάλλουν στην ενίσχυση της τραπεζικής ρευστότητας (repos, απευθείας αγορά 

χρεογράφων εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας κλπ). Αντίθετα, υπό συνθήκες 

πλεονασματικότητας στην αγορά χρήματος, η κεντρική τράπεζα θα ήταν υποχρεωμένη να 
ασκεί την πολιτική επιτοκίων της χρησιμοποιώντας συστηματικά μέσα άντλησης ρευστότητας 

(αντίστροφα repos, άντληση καταθέσεων, έκδοση χρεογράφων κεντρικής τράπεζας ή 

πώληση χρεογράφων του Δημοσίου κλπ).
Κατά παράδοση, οι νομισματικές αρχές προτιμούν να δημιουργήσουν ελλείψεις 

ρευστότητας, ώστε να διευκολύνονται στη χρήση μέσων ενίσχυσης ρευστότητας, 
προκειμένου να είναι σε θέση να ελέγχουν κατά άμεσο τρόπο τους όρους και το ύψος της 

προσφοράς νομισματικής βάσης.
Οι δεσμεύσεις επί των τραπεζικών καταθέσεων, στο βαθμό που η απόδοση τους είναι 
μικρότερη από τα επιτόκια της αγοράς, συμβάλλουν ώστε να δημιουργείται απόκλιση μεταξύ 

της μέσης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται υπό μορφή χρήματος 

και εκείνης τω υποκατάστατων του, με αποτέλεσμα οι νομισματικές αρχές να είναι σε θέση 

να επηρεάζουν τη ζητούμενη ποσότητα χρήματος μέσω των μεταβολών επιφέρουν στα 

επιτόκια της διακρατικής αγοράς. Για παράδειγμα, όταν η κεντρική τράπεζα ακολουθεί
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πολιτική αύξησης των επιτοκίων, η ύπαρξη άτοκου ποσοστού δέσμευσης επί των 
καταθέσεων, ceteris paribus, μετριάζει τη μέση σταθμική αύξηση της απόδοσης των 

στοιχείων του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτή η μέση σταθμική αύξηση 
προσδιορίζει το ανώτατο όριο αύξησης του μέσου επιτοκίου των στοιχείων του παθητικού 

που είναι σε Θέση να προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να διατηρήσουν 

αμετάβλητα τα καθαρά έσοδα από τόκους. Επομένως, ένα άτοκο ποσοστό δέσμευσης επί 

των καταθέσεων συντελεί ώστε μια αύξηση του βασικού επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας να 
οδηγεί σε αύξηση της διαφοράς μεταξύ της μέσης αγοραίας απόδοσης των χρεογράφων 

(υποκατάστατων του χρήματος) και της μέσης απόδοσης του χρήματος και, τελικά, 
επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση χρήματος εκ μέρους του κοινό. Κατά συνέπεια, ι δεσμεύσεις 

επί των καταθέσεων διευκολύνουν την επίτευξη των ενδιάμεσων νομισματικών στόχων 

μέσω της άσκησης πολιτικής επιτοκίων. Επισημαίνεται επίσης ότι, ιστορικά, η χρήση των 

δεσμεύσεων έπαιξε σημαντικό ρόλο και ως μέσο διατήρησης επαρκών διαθέσιμων, για 

λόγους που σχετίζονται με την εποπτεία και τον έλεγχο της ρευστότητας των επιμέρους 

πιστωτικών ιδρυμάτων.
Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, τα ποσοστά επί των καταθέσεων μεταβάλλονται κατά 

αραιά διαστήματα, επειδή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν χρησιμοποιούνται ως μέσο 

βραχυχρόνιας ρύθμισης της ρευστότητας. Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, το ποσοστό 

δέσμευσης κυμάνθηκε μεταξύ 6% και 11%. Το ποσοστό δέσμευσης είναι κατά το ήμισυ 

άτοκο, ενώ το υπόλοιπα τοκίζεται προς 12,5%. Από τις 3.1.1992, περιλαμβάνονται στη βάση 

υπολογισμού και τα repos. Από τις 27.7.1995, το ποσοστό δέσμευσης αυξήθηκε σταδιακά 

από 9% στο 11%, ενώ στη βάση υπολογισμού του προστέθηκαν οι υποχρεώσεις των 

πιστωτικών ιδρυμάτων σε συνάλλαγμα, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις που θεωρούνται 

υποκατάστατα των καταθέσεων. Κατά τον καθορισμό του ποσοστού δέσμευσης, η Τράπεζα 

της Ελλάδος συνεκτιμά :

• την ανάγκη άμεσης επίπτωσης του μέτρου επί της ρευστότητας,

• το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις δέσμευσης επηρεάζουν αδιακρίτως όλα τα πιστωτικά 

ιδρύματα που υπόκεινται σε αυτές.

• τις επιπτώσεις από την επιβολή άνισων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και αυτών που λειτουργούν σε χώρες με 

χαμηλότερο ποσοστό δέσμευσης υπό το σημερινό καθεστώς της ενιαίας 

χρηματοπιστωτικής αγοράς, και
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• τις πιστώσεις των δεσμεύσεων επί της τραπεζικής διαμεσολάβησης, λόγω της 
διοχέτευσης κεφαλαίων σε μη πιστωτικά ιδρύματα (άίείηίβπηβάθύοη).

Η αποτελεσματικότερη λειτουργία του μέσου επιβάλλει, ανεξάρτητα από τη συχνότητα των 
μεταβολών του, την τροποποίηση της εφαρμοζόμενης σήμερα μεθόδου, σύμφωνα με την 

οποία το προβλεπόμενο ποσό της δέσμευσης τηρείται σε καθημερινή βάση, σε όλη τη 
διάρκεια του μήνα. Η μέθοδος αυτή συντελεί στην ανελαστικότητα της ζήτησης χρήματος εκ 

μέρους των τραπεζών, σε αντίθεση με τη μέθοδο του μέσου μηνιαίου όρου, που επιτρέπει 

την ημερήσια διακύμανση υπό την προϋπόθεση τήρησης μέσου μηνιαίου υπολείπου. Η 

ανελαστικότητα της ζήτησης συνεπάγεται μεγάλες μεταβολές του διατραπεζικού επιτοκίου σε 

περίπτωση αυτόνομης μεταβολής της ρευστότητας (π.χ. λόγω αυξημένων συναλλαγματικών 

εισροών). Η εξουδετέρωση των διακυμάνσεων αυτών απαιτεί συνεχείς και έντονες 

παρεμβάσεις στην αγορά χρήματος εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος. Η τροποποίηση 

του υφιστάμενου συστήματος με την παροχή δυνατότητας στα πιστωτικά ιδρύματα να 
διατηρούν κυμαινόμενο ημερήσιο υπόλοιπο εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει σταθεροποιητικά 

και θα μειώσει την ένταση και τη συχνότητα των παρεμβάσεων από την Τράπεζα της 

Ελλάδος.

Ο όγκος των δεσμεύσεων επί των καταθέσεων ανερχόταν στις 31.7.1995 σε 874 δισεκ. δρχ. 

και στις 30.9.1995 σε 1.174 δισεκ. δρχ. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η καθαρή μεταβολή 

των δεσμεύσεων από τις αρχές του 1994, σε σύγκριση με τον όγκο της απευθείας 

παρέμβασης στη διατραπεζική αγορά. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η μεταβολή του 

δεσμευμένου ποσού είχε οριακή μόνον επίπτωση στην απορρόφηση της πλεονάζουσας 
ρευστότητας σε σύγκριση με τις παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι τις αρχές του 

1995. Στη διάρκεια όμως του 1995 επήλθε αύξηση της ρευστότητας, κυρίως λόγω εισροής 
πόρων από το εξωτερικό, που οφειλόταν στη συνεπή αντιπληθωριστική συναλλαγματική 

πολιτική που ακολούθησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Η υψηλή και διαρθρωτική - στο διάστημα 
αυτό - πλεονάζουσα ρευστότητα της διατραπεζικής αγοράς οδήγησε στην απόφαση να 
αυξηθεί το ποσοστό και να διευρυνθεί η βάση υπολογισμού από τις 27 Ιουλίου 1995.
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Πίνακας 1

Μέσα επηρεασμού ρευστότητας από την Τράπεζα της Ελλάδος

(Δισεκ. δρχ., + ενίσχυση ρευστότητας, - απορρόφηση ρευστότητας)

Όγκος παρέμβασης
Overnight Μεγαλύτερης διάρκειας Μεταβολή

δεσμεύσεων

καταθέσεων

Άθροισμα παρεμβάσεων & 

δεσμεύσεων

1994 Ιαν 51,1 39,8 90,9

Φεβρ. -20,7 33,7 13,0

Μάρτ. -18,4 4,7 -13,7

Απρ. -37,8 -124,7 - 162,5

Μάιος 47,2 -10,0 3,4 40,6

Ιούν. -13,9 4,5 -45,4 -54,8

Ιούλ. 6,4 -0,5 -42,6 -45,7

Αύγ. -83,8 6,0 -59,1 -136,9

Σεπτ. 19,4 0,0 31,5 50,9

Οοκτ. -24 0,0 15,1 -8,9

Νοέμβ. -28,6 -181,3 -15,9 -225,8

Δεκ. -20Θ.4 -445,8 9,7 -645,5

1996 Ιαν 417,6 -290,5 -15,0 112,1

Φεβρ. -207,6 -64,5 -31,6 -303,7

Μάρτ. 73,6 114,9 13,1 201,6

Απρ. -141,2 - 154,1 6,8 -288,5

Μάιος 54,5 236,9 23,7 315,1

Ιούν. -64,3 184,4 -8,3 111,8

Ιούλ. -18,7 100,0 -13,7 67,6

Αύγ. 384,8 360,0 -215,0 493,8

Σεπτ. -46,2 100,0 -88,0 -34,2

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος

54



5.2.2 Πάγιες πιστωτικές διευκολύνσεις

5.2.2.1 Αναπροεξόφληση εμπορικών γραμματίων και συναλλαγματικών (Discount)

Η αναπροεξόφληση του χαρτοφυλακίου εμπορικών γραμματίων και συναλλαγματικών 
αποτελεί παραδοσιακό μέσο άσκησης της νομισματικής πολιτικής, το οποίο αποβλέπει στην 

παροχή βασικής χρηματοδότησης στα πιστωτικά ιδρύματα, συντελώντας παράλληλα στην 

ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ του παραγωγικού και του πιστωτικού τομέα της 

οικονομίας. Στο παρελθόν (μέχρι το 1983) χρησιμοποιήθηκε παράλληλα με την πολιτική 

αναχρηματοδότησης βασικών κατηγοριών δανείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο 

μηχανισμός αναπροεξόφλισης ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 1993, με σκοπό να προσφέρει 

περιορισμένη ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους στα πιστωτικά ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στις βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις. Τ ο συνολικό όριο χρηματοδότησης 
ανέρχεται σε 50 δισεκ. δρχ., με δυνατότητα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να το 

αναπροσαρμόζει σε ποσοστό +/ - 50%. Το σχετικό ποσό κατανέμεται μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων ανάλογα με το ύψος των βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων τους προς 

το μη χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας.

Λόγω του δυνητικού σηματοδικού ρόλου του, το επιτόκιο αναπροεξόφλισης μεταβάλλεται 

μόνο κατά αραιά χρονικά διαστήματα.. Στην πράξη, ο μηχανισμός αναπροεξόφλησης έχει 
χρησιμοποιηθεί σε πολύ μικρό βαθμό λόγω του περιορισμένου όγκου των εμπορικών 

γραμματίων που εμφανίζονται στις τράπεζες για προεξόφληση, ως αποτέλεσμα των 

αυξημένων πρακτικών δυσχερειών στην παρακολούθηση τους και του υψηλού κόστους σε 

σύγκριση με τις άλλες μορφές χρηματοδότησης. Αντίθετα, υπάρχει σημαντικός όγκος 
γραμματίων που παραμένουν ως εγγύηση για τη χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων 

μέσω ανοικτών λογαριασμών. Επιπλέον, κατά το μεγαλύτερο διάστημα των δύο τελευταίων 
ετών, η διατραπεζική αγορά εμφάνιζε πλεονάζουσα ρευστότητα και δεν υπήρχε ανάγκη 
προσφυγής σε δανεισμό από την κεντρική τράπεζα. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε 

μόνο κατά τη διάρκεια της νομισματικής αναταραχής του Μαΐου 1994 και το ποσό που 

αντλήθηκε ήταν πολύ περιορισμένο, αφού σε καμία περίπτωση δεν ξεπέρασε τα 3 δισεκ. 

δραχμές.
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Συμπερασματικά, η αναπροεξόφληση των εμπορικών γραμματίων δεν μπορεί να θεωρηθεί 
παρά ως περιορισμένης εμβέλειας μέτρο νομισματικής πολιτικής σε σύγκριση με τη 
χρηματοδότηση έναντι ενεχύρου τίτλων του Δημοσίου και τις παρεμβάσεις της Τράπεζας της 
Ελλάδος στη διατραπεζική αγορά.

5.2.2.2 Χρηματοδότηση έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (Lombard)

Ο μηχανισμός χρηματοδότησης έναντι ενεχύρου τίτλων του Δημοσίου (Lombard) θεσπίστηκε 

το 1993, με σκοπό η Τράπεζα της Ελλάδος να προσφέρει ρευστότητα στα πιστωτικά 

ιδρύματα για την κάλυψη έκτακτων κυρίως αναγκών τους, οι οποίες δεν συνδέονται με την 

πιστωτική τους επέκταση αλλά με απρόβλεπτους παράγοντες, όπως π.χ. εκροή 

συναλλάγματος, μεγάλη εποχικής φύσεως αύξηση της νομισματικής κυκλοφορία, 

υπερκάλυψη εκδόσεων του Δημοσίου, πληρωμή φόρων κλπ. Με την παροχή αυτής της 

διευκόλυνσης, οι έκτακτες ανάγκες σε ρευστότητα δεν οδηγούν σε υπέρμετρη αύξηση των 

επιτοκίων της χρηματαγοράς. Αντίστοιχα, αύξηση της ρευστότητας μέσω αντίθετης κίνησης 

των παραπάνω παραγόντων δεν οδηγεί σε σημαντική μείωση των επιτοκίων, αλλά σε 

εξόφληση - σε πρώτη φάση - της χρηματοδότησης και μετριάζει τις επιπτώσεις επί των 

επιτοκίων της χρηματαγοράς. Το συνολικό ανώτατο όριο της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 

150 δισεκ. δρχ. (ενώ υπάρχει ευχέρεια του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίσει 

το όριο στα 200 δισεκ. δρ. + / - 50%) και κατανέμεται στα πιστωτικά ίδρυμα με κύριο κριτήριο 

τα ίδια κεφάλαια ή το ισοδύναμο ιδίων κεφαλαίων για τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών. 

Το επιτόκιο της χρηματοδότησης έναντι ενεχύρου τίτλων του Δημοσίου λειτουργεί ως 

ανώτατο όριο διακύμανσης των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς, εφόσον δεν έχουν 
εξαντληθεί τα όρια χρηματοδότησης. Η πλήρης λειτουργία του επιτοκίου Lombard ως 
ανώτατου ορίου επιτοκίου θα καταστεί δυνατή όταν καταργηθεί η ποσόστωση και αφεθεί το 

ύψος του διαθέσιμου χαρτοφυλακίου τίτλων να καθορίζει το ύψος πρόσβασης κάθε 

πιστωτικού ιδρύματος στο μηχανισμό αυτό.
Σε αντίθεση με το μηχανισμό αναπροεξόφλησης, ο μηχανισμός Lombard έχει 

χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από τα πιστωτικά ιδρύματα και σε ευρεία έκταση κατά τη 

διάρκεια της συναλλαγματικής αναταραχής του ΜαΤου 1994.
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Επειδή οι δύο αυτοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται με πρωτοβουλία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, λειτουργούν μεν εξομαλυντικά αλλά δεν αποτελούν μέσα πολιτικής που 

χρησιμοποιούνται κατά ευέλικτο τρόπο από τις νομισματικές αρχές. Στην τελευταία αυτή 

κατηγορία ανήκουν οι άμεσες παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στη διατραπεζική 
αγορά δραχμών.

5.2.3 Παρεμβάσεις στη διατραπεζική αγορά δραχμών

Οι παρεμβάσεις στη διατραπεζική αγορά αποτελούν το βασικό μέσο ελέγχου της 

ρευστότητας και επηρεασμού των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ελλάδος και συντελούν 

στον περιορισμό της διακύμανσης των επιτοκίων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο επηρεασμός 

των επιτοκίων είναι πιο αποτελεσματικός, στο βαθμό που η σύνδεση μεταξύ των επιτοκίων 

της διατραπεζικής αγοράς και εκείνων του πιστωτικού συστήματος είναι αμεσότερη.

Οι παρεμβάσεις στη διατραπεζική αγορά μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες :

• πράξεις με συμφωνία επαναγοράς

• άμεσες παρεμβάσεις

5.2.3.1 Παρεμβάσεις με συμφωνία επαναγοράς (Repos)

Οι πράξεις ανοικτής αγοράς, και ιδιαίτερα οι παρεμβάσεις με συμφωνία επαναγοράς, 
αποτελούν σήμερα το βασικό μέσο παρέμβασης σε όλες τις ανεπτυγμένες χρηματαγορές. 

Μέσω των πράξεων αυτών , οι οποίες βρίσκονται σε αρμονία με τις αρχές της ελεύθερης 
αγοράς, υποβοηθείται η ανάπτυξη της εγχώριας χρηματαγοράς σε βάθος. Επιπλέον, η 

κατανομή και ο έλεγχος της ρευστότητας γίνονται με τη χρησιμοποίηση του μηχανισμού της 
αγοράς και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ο επηρεασμός των επιτοκίων της με αποτελεσματικό 

τρόπο. Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η παρέμβαση με συμφωνία επαναγοράς έναντι των 

λοιπών μορφών συνοψίζονται στο εξής :

• Η πράξη αντιστρέφεται σε προκαθορισμένη διάρκεια και ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τις 

απλές πράξεις αγοραπωλησίας χρεογράφων, δεν έχει μόνιμη επίπτωση στη ρευστότητα.
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• Οι πράξεις μπορούν να διενεργηθούν σχετικά γρήγορα (η Εγκύκλιος της Τράπεζας της 

Ελλάδος 13/95 προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός 2 - 3 ωρών).

• Παρέχεται ασφάλεια, επειδή οι πράξεις καλύπτονται με τίτλους και το ποσό της 
χρηματοδότησης περιορίζεται από την ύπαρξη ή μη τω προς πώληση ή αγορά τίτλων.

• Η γνωστοποίηση εκ των προτέρων των γενικών κανόνων δημοπρασίας παρέχει 

διαφάνεια.

• Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες ως προς το 

επιτόκιο που προσδοκούν οι αγορές όχι μόνο το μέσο επιτόκιο αλλά και από το εύρος 

των προσφορών.

Παρεμβάσεις μέσω repos έχουν διενεργηθεί εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος από το 

1989, αλλά η χρήση τους ήταν περιορισμένη μέχρι τα μέσα του 1995. Τον Ιούνιο 1995, με 

βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθόρισε η Τράπεζα της Ελλάδος, άρχισε η συστηματική 
χρήση των repos και reverse repos διάρκειας 14 ημερών με δημοπρασία ανταγωνιστικού 

επιτοκίου.

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση μέσων έμμεσου επηρεασμού των 

επιτοκίων της αγοράς και της ρευστότητας αποτελεί η ύπαρξη σχετικά ανεπτυγμένων 

αγορών χρήματος και κεφαλαίου, ώστε να είναι δυνατή η μετάδοση των επιδιώξεων της 

κεντρικής τράπεζας με ταχύτητα και διαφάνεια σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Η ύπαρξη 

νομοθετικών ρυθμίσεων για την ασφάλεια των συναλλαγών σε χρεόγραφα και η δημιουργία 

«κρίσιμης μάζας» χρεογράφων που κατέχουν αξιόλογη θέση στη σύνθεση των 

χαρτοφυλακίων είναι ουσιαστικά στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα 

των πράξεων αυτών. Η σχετικά περιορισμένη χρήση των πράξεων ανοικτής αγοράς μέχρι το 
πρόσφατο παρελθόν οφειλόταν σε μεγάλο στη μικρή έκταση και ανεπαρκή ανάπτυξη της 
δευτερογενούς αγοράς χρεογράφων. Εκτιμάται ότι ο ρόλος των παρεμβάσεων με συμφωνία 

επαναγοράς θα ενισχυθεί στο άμεσο μέλλον, με ταυτόχρονη μείωση των απευθείας 

παρεμβάσεων.

58



5.2.3 2 Άμεσες παρεμβάσεις

Μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση των προαναφερόμενων μέσων στην άσκηση της 

νομισματικής πολιτικής, η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί και απευθείας παρεμβάσεις 

στη διατραπεζική αγορά, υπό μορφή δανεισμού ή άντλησης καταθέσεων, αποσκοπώντας 

στον περιορισμό της διακύμανσης των επιτοκίων. Αυτή η μορφή παρέμβασης κρίθηκε 

αναγκαία, στο βαθμό που τα λοιπά μέσα πολιτικής δεν ήταν σε θέση να περιορίσουν την 

υψηλή διακύμανση των επιτοκίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέση ημερήσια τυπική 

απόκλιση του επιτοκίου overnight, που ανερχόταν σε 6,11 μονάδες το 1990, 4,89 μονάδες 

το 1991 και 6,28 μονάδες το 1992, μειώθηκε στις 3,02 μονάδες το 1993 και στο 0,93 της 

μονάδας το 1994 (με εξαίρεση την περίοδο της συναλλαγματικής αναταραχής), καθώς ο 

μέσος ημερήσιος όγκος παρέμβασης αυξήθηκε από 3,5 δισεκ. δρχ. περίπου το 1991 σε 60 

δισεκ. δρχ. το 1994. Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 1995, η μέση ημερήσια παρέμβαση της 

Τράπεζας της Ελλάδος στην αγορά overnight ανήλθε σε 123 δισεκ. δρχ., επιτυγχάνοντας 

τον περιορισμό της μέσης τυπικής απόκλισης σε 0,82 της μονάδας, εντός του εν λόγω 

διαστήματος. Η μέση μηνιαία τυπική απόκλιση περιορίστηκε ακόμη περισσότερο και 

κυμαίνεται από 0.03 μέχρι 0,47 της μονάδας.

Μέχρι το Νοέμβριο 1994, οι παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος περιορίζονταν στην 

αγορά overnight, με αποτέλεσμα το επιτόκιο overnight να έχει αποκτήσει έντονα 

σηματοδοτικό ρόλο. Έκτοτε, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αρχίσει συστηματικές παρεμβάσεις 

διάρκειας ενός μηνός, με σκοπό να προσδώσει σημαδοτικο ρόλο και στο επιτόκιο ενός 

μηνός και ταυτόχρονα να διευκολύνει τη δημιουργία μεγαλύτερου βάθους στην αγορά αυτής 

της διάρκειας.

Από το Δεκέμβριο 1994, οι παρεμβάσεις διάρκειας ενός μηνός πραγματοποιούνται σε 
εβδομαδιαία βάση. Βαθμιαία ο όγκος συναλλαγών στη διατραπεζική αγορά αυτής της 

διάρκειας έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το άμεσο παρελθόν. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι 

ο μέσος ημερήσιος όγκος διατραπεζικών συναλλαγών για τοποθετήσεις διάρκειας ενός 
μηνός ανήλθε, από περίπου 8 δισεκ. δρχ. κατά την περίοδο Μάίου - Ιουλίου 1994, σε 60 

δισεκ. δρχ. κατά τους πρώτους μήνες του 1995. Επιπλέον, από τις 12.5.1995, οι 

παρεμβάσεις διάρκειας ενός μηνός γίνονται με τη μέθοδο της δημοπρασίας, με 

προκαθορισμένο ποσό.
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Στη πράξη η παρέμβαση στη διατραπεζική αγορά με διάρκεια μεγαλύτερη του overnight 

αποτέλεσε το σημαντικότερο μέσο για την απορρόφηση της πλεονάζουσας ρευστότητας. 

Εκτιμάται ότι σταδιακά, με την περαιτέρω ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς 
χρεογράφων, οι άμεσες παρεμβάσεις θα μειωθούν και ο κύριος όγκος παρεμβάσεων θα 

διενεργείται με τη μορφή των πράξεων ανοικτής αγοράς και ειδικότερα με τη μορφή repos.

5.2.4 Υπεραναλήψεις από τον τρεχούμενο λογαριασμό τραπεζών στην Τράπεζα 
της Ελλάδος

Τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον οι ανάγκες τους σε ρευστότητα δεν καλύπτονται από άλλες 

πηγές χρηματοδότησης, έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια με τη μορφή 

υπεραναλήψεων από τον τρεχούμενο λογαριασμό τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο 

λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών ρευστότητας,

Οι υπεραναλήψεις καλύπτονται με νόμιμο ενέχυρο επί των καταθέσεων από τα πιστωτικά 

ιδρύματα τίτλων του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος και το επιτόκιο τους αποτελεί το 

ανώτατο όριο των επιτοκίων της χρηματαγοράς. Η χρησιμοποίηση της εν λόγω δυνατότητας 

χρηματοδότησης υπόκειται σε συνεχή έλεγχο από τις υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η διατήρηση του επιτοκίου υπεραναλήψεων σε υψηλά επίπεδα του έχει προσδώσει τον 

προβλεπόμενο ρόλο του επιτοκίου ποινής, δημιουργώντας έτσι αντικίνητρο στη χρήση του 

λογαριασμού για την τακτική χρηματοδότηση.

5.3 ATHIBOR

Μια σύντομη αναφορά στον θεσμό του ATHIBOR δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί 
δεδομένου ότι δεν αποτελεί μηχανισμό παρέμβασης επιτοκίων και άσκησης νομισματικής 

πολιτικής , όμως η έναρξη λειτουργίας του αποτελεί ιστορικό θεσμό στην διατραπεζική αγορά 

χρήματος και παράλληλα ένδειξη ωριμότητας της αγοράς.

Έτσι στις 3 -2- 1994 στη επιτροπή από πέντε τράπεζες (Εθνική, Εμπορική, Ιονική, Πίστεως 

και Εργασίας ) ύστερα από εισήγηση και ανάλυση του θεσμού και της σημασίας του από
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τον κ Μ. Αντωνιάδη (Treasurer της Εθνικής Τράπεζας), τέθηκαν οι πρώτοι κανόνες 
λειτουργίας και άρχισε η πειραματική εφαρμογή του από τις πέντε τράπεζες. Πολύ σύντομα 

ωρίμασε ο θεσμός και διευρύνθηκε ο αριθμός τω τραπεζών που συμμετέχουν έτσι σήμερα ο 

αριθμός των τραπεζών είναι 17 και παρατίθεται ο νέος κανονισμός λειτουργίας του από 

7-12-95 (13 τράπεζες).

1. Στον υπολογισμό του ATHIBOR συμμετέχουν οι παρακάτω δεκατρείς (13) τράπεζες 

1 . Εθνική Τράπεζα 2 .Εμπορική Τράπεζα 3 .Alrha - Τράπεζα Πίστεως
4. Ιονική Τράπεζα 5. Τράπεζα Εργασίας Θ.Ευρωεπενδυτική Τράπεζα 7. Xiosbank

8. Bank of America 9. Banque Paaribas 10. Bayerische Vereinbank 11. Citibank 

12. Midland Bank 13. National Westminster

2. Οι συμμετέχουσες τράπεζες υποχρεούνται να δίνουν τιμές για τις περιόδους 

1,2,3,6,9,12 μηνών.

3. Το μέγιστο περιθώριο τιμών (bid - offer spread) για τις τράπεζες μέλη ορίζεται σε

100 bp.

4. Οι συμμετέχουσες τράπεζες πρέπει να διατηρούν διαπραγματευτικά πιστωτικά όρια 

μεταξύ τους.

5. Ως ελάχιστο ποσό ανά πράξη ορίζεται τα 500.000.000 δρχ.

6. Ως υποχρεωτικές ώρες διαπραγμάτευσης, ορίζονται οι παρακάτω :

09:00 - 15:00

11:30 - 12:00 (live prices)

7. Κατά το χρονικό διάστημα 11:45 - 12:00 υπολογίζονται τα ATHIBID, ATHIBOR ως οι

μέσοι όροι των τιμών που υπολείπονται μετά την αφαίρεση του 255 των υψηλότερων 
και του 25% των χαμηλότερων τιμών κατά περίπτωση. Εφόσον οι συμμετέχουσες 

τράπεζες είναι 13, θα αφαιρούνται οι τρεις υψηλότερες και οι τρεις χαμηλότερες 
τιμές κατά περίπτωση.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποια από τις συμμετέχουσες τράπεζες αντιμετωπίζει 

τεχνικά προβλήματα εισαγωγής τιμών στο σύστημα, θα πρέπει να επικοινωνεί με το 

Reuters προκειμένου να δοθούν τιμές από το κεντρικό σύστημα.
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9. Σε περιόδους αναταραχής στην εγχώρια αγορά χρήματος, θα υπολογίζεται το 

ATHIMED ως ο αριθμητικός μέσος των αρχικών ATHIBID, ATHIBOR, που 

προκύπτουν μετά την αφαίρεση των τριών ελάχιστων και των τριών μέγιστων τιμών 

των bids και offers. Κατόπιν, θα υπολογίζονται τα τελικά ATHIBID, ATHIBOR 

αφαιρώντας και προσθέτοντας αντίστοιχα στο ATHIMED το ένα εικοστό (1/20) 
της διαφοράς των αρχικών ATHIBID, ATHIBOR (δηλαδή, το περιθώριο των 

τελικών ATHIBID, ATHIBOR θα είναι ίσο με το ένα δέκατο της διαφοράς των 

αρχικών). Σε περίπτωση που το ένα δέκατο της διαφοράς των αρχικών 

ATHIBID, ATHIBOR δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε θα προσδιορίζεται σαν 

περιθώριο ο αμέσως υψηλότερος ακέραιος αριθμός. Σαν περίοδος κρίσεως 

ορίζεται η περίπτωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες που αδυνατούν να 

διατηρήσουν bid - offer spread έως 100 bp είναι περισσότεροι από αυτούς που 

μπορούν.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποια από τις συμμετέχουσες τράπεζες δεν δώσει

τιμές τρεις φορές το μήνα, κατά το διάστημα 11:30 - 12:00, και πέντε φορές το 

μήνα, κατά το διάστημα 09:00 - 15:00, θα τίθεται θέμα εξόδου της από το σύστημα. 

Τα μέλη της ομάδας εργασίας ATHIBOR θα είναι αρμόδια για να αναφέρουν 

περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων λειτουργίας στην Steering Committee της 

Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, που θα εξετάζει τα σχετικά ζητήματα και 

θα αποφασίζει για την ενδεχόμενη έξοδο συμμετεχουσών 

τραπεζών από το ATHIBOR.

11. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών θα δέχεται αιτήσεις εισόδου από τράπεζες που δεν

συμμετέχουν στο ATHIBOR, προκειμένου να ενταχθούν στο σύστημα εφόσον κάποια 
από τις συμμετέχουσες τράπεζες αντικατασταθεί.

12. Τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας ATHIBOR είναι δυνατόν να γίνουν μετά 

από πρόταση μέλους της ολομέλειας της Επιτροπής Διευθυντών Διαχείρισης 

Διαθεσίμων (Treasurers) προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, παραπομπή της 

πρότασης από τη Steering Committee προς την ομάδα εργασίας ATHIBOR για 

επεξεργασία και τελική απόφαση της Steering Committee και των 

καταστατικών οργάνων της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
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13. Ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών - μελών ATHIBOR διέπεται από τις αρχές 

που έχουν θεσπιστεί από την ACI, τον κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος και τις άγραφες διαπρακτικές της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 
Διαπραγματευτών Συναλλάγματος.

Σχετικά με την συμμετοχή και άλλων τραπεζών στο ATHIBOR υπάρχουν οι εξής 

προϋποθέσεις συμμετοχής :

• να διαθέτουν Reuters Dealing System

• να έχουν ολοκληρωμένο bank - offer και πλήρες οργανόγραμμα του τμήματος 

διαχείρισης διαθεσίμων

• να διαθέτουν σύστημα απομαγνητοφώνησης των πράξεων

• να διατηρούν επαρκή πιστωτικά όρια με άλλες τράπεζες

Η αίτηση κάθε ενδιαφερόμενης τράπεζας πρέπει να απευθύνεται από τη Διοίκηση της προς 

τη Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ. Η Steering Committee της Επιτροπής Treasurers θα εξετάζει 

όλες τις αιτήσεις και θα προτείνει την είσοδο νέων μελών προς την Εκτελεστική Επιτροπή 

της ΕΕΤ, που θα αποφασίζει επί του θέματος.

Μια εικόνα της κίνησης των επιτοκίων των ATHIBOR δίνεται γραφικά από αρχής του θεσμού 

στο παράρτημα, οι πολύ υψηλές τιμές αντιστοιχούν στη κρίση του ΜαΤου 1994.

63



6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΕ

Είναι ποικίλα αυτά που γράφονται και ατελείωτες οι απόψεις που διατυπώνονται τόσο για τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του όλου εγχειρήματος, όσο και για τους τρόπους 

προσέγγισης και επίτευξης των στόχων από μεριάς της κυβέρνησης. Έτσι για το 1997 

αναμένεται Συναλλαγματική Πολιτική για την οποία να προβλέπεται σχεδόν μηδενική 

διολίσθηση απέναντι στο ECU σε ετήσια βάση, που θα εξαρτηθεί όμως από το ρυθμό 

αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, και που με κατάλληλες παρεμβάσεις (πχ αύξηση της 

διακύμανσης) θα παρεμποδίζει την εισροή βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών κεφαλαίων, 

που προκαλούν αύξηση της ρευστότητας. Δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί και η ελαφρά 

μετακίνηση από την έντονη σύνδεση της δραχμής -ECU προς μια σύνδεση της δραχμής με 

ορισμένα βασικά νομίσματα που είναι μεν στο καλάθι του ECU, αλλά έχουν βαρύνουσα 

σημασία για την ελληνική οικονομία, όπως το μάρκο και το γαλλικό φράγκο, ενώ δεν θα 

έπρεπε να υποτιμηθεί η σημασία μιας πιθανής διακύμανσης έναντι του δολαρίου και του γεν. 

Μια εναλλακτική άποψη θα ήταν η ύπαρξη διετούς στόχου αντί του συνήθους ετησίου. Ακόμη 

η Νομισματική Πολιτική θα πρέπει να είναι πιο περιοριστική στην επίτευξη των μεγεθών - 

στόχων της. Θα απαιτηθούν όμως αλλαγές και σε άλλους τομείς εκτός από τους 

παραδοσιακούς τομής εξάσκησης νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής και οι οποίες 

θα διαφοροποιήσουν το τοπίο της αγοράς χρήματος στη Ελλάδα.

Έτσι θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά τη Τράπεζα της Ελλάδος και 

διαρθρωτικές αλλαγές και προσαρμογές στις απαιτήσεις της εισαγωγής του ενιαίου 

νομίσματος, παράλληλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την πλήρη 

αυτονόμηση της Τράπεζας της Ελλάδος από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την νομισματική και συναλλαγματική πολιτική. Ένα 

νέο στοιχείο είναι η διεύρυνση της αγοράς της δραχμής, η οποία ύστερα από το 1994 

αρχίζει να χάνει ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία προστασίας της, το μικρό μέγεθος της 

κατά την διετία 1994 - 1996. Ιδιαίτερα με το πλήθος των νέων και ποικίλων δραχμικών 

τίτλων, που θα εκδοθούν, την οργάνωση της δευτερογενούς αγοράς, και την επέκταση της 

αγοράς παραγώγων με βάση την δραχμή διευρύνονται οι διαστάσεις της δραχμής στην 

διεθνή χρηματαγορά. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της
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Ελλάδος για διεθνοποίηση της δραχμής, με παράταση του χρόνου λειτουργίας των Dealing 

Rooms της.

Εξίσου σημαντικές αναμένονται να είναι οι αλλαγές που σχεδιάζονται στο τραπεζικό χάρτη 

(συγχωνεύσεις και εξαγορές), μπροστά από την πολύ κρίσιμη φάση της νομισματικής 

ενοποίησης, η οποία αναμένεται να αλλάξει καθοριστικά το τραπεζικό περιβάλλον, 

δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού στις οποίες πολύ λίγες από τις υπάρχουσες 

τράπεζες θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Οι επιπτώσεις της νομισματικής ένωσης στο 

Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα συναρτώνται με το χρόνο εισόδου της Ελλάδος στο τρίτο 

στάδιο καθώς και με το βαθμό αύξησης του ανταγωνισμού στο χώρο της ΟΝΕ. Στην 

περίπτωση που η Ελλάδα υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα το 2001, η διεκπεραίωση, η λογιστική 

παρακολούθηση, και ο διακανονισμός των τραπεζικών πληρωμών λιανικής σε εύρω θα 

απαιτήσει μια εκ βάθρων αλλαγή στην υλικοτεχνική υποδομή των τραπεζών, κυρίως στα 

συστήματα λογιστικής και πληροφορικής, στον εξοπλισμό, στα έντυπα και φυσικά την 

εκπαίδευση του προσωπικού των τραπεζών.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



DKKUSD GBP DEM CHF SEK BEF FRF
1964 30.15 84.10 7.57 6.974 5.846 0.605 6.147 4.357
1965 30.12 84.12 7.53 6.955 5.837 0.606 6.141 4.352
1966 30.10 84.03 7.52 6.959 5.826 0.604 6.128 4.358
1967 30.10 82.68 7.55 6.956 5.830 0.605 6.118 4.312
1968 30.10 72.00 7.54 6.975 5.825 0.603 6.077 4.023
1969 30.10 71.89 7.60 6.981 5.823 0.600 5.812 4.004
1970 30.10 72.09 8.25 6.984 5.804 0.601 5.445 4.014
1971 30.10 73.79 8.73 7.355 5.918 0.622 5.463 4.080

louv-72 30.10 78.66 9.57 7.988 6.417 0.691 6.055 4.370
Δεκ-72 30.10 70.99 9.47 8.035 6.385 0.686 5.963 4.421
louv-73 30.10 78.05 11.72 9.972 7.227 0.810 7.155 5.203
Δεκ-73 28.69 66.97 10.93 9.079 6.417 0.720 6.329 4.683
louv-74 30.10 72.44 12.07 10.194 6.983 0.803 6.212 5.104
Δεκ-74 30.10 70.52 12.40 11.662 7.262 0.826 6.707 5.257
louv-75 30.38 69.26 13.01 12.211 7.783 0.814 7.604 5.600
Σεττ-75 34.18 71.17 13.10 12.663 7.723 0.876 7.672 5.654

USD GBP 1964-1975

DEM CHF SEK FRF DKK 1964 - 1975

-♦-DEM 
—■—CHF 

SEK 
—X— FRF 
—*—DKK
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ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 11-10-1985

ΠΑΡ. 11 - 10 - 85 ΣΑΒ. 12 -10-85

USD 132,61 155,95
DEM 50,042 58,661
FRF 16,417 19,220
GBP 187,643 219,656
NLG 44,425 52,035

ITL(IOO) 7,407 8,687
AUD 93,092 109,789
CAD 97,044 113,915

JPY(IOO) 61,751 72,569

πηγή εφημερίδα Ε=ΠΡΕΣ



ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ FIXING

ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ - ΟΡΙΑ

USD 500,000
ECU 300,000
DEM 1,000,000
FRF 1,500,000
GBP 250,000
IEP 100,000
BEF 10,000,000
NLG 1,000,000
ITL 500,000,000

ATS 2,500,000
DKK 1,000,000
SEK 1,000,000
FIM 500,000
ESP 15,000,000
PTE 15,000,000
JPY 20,000,000
CHF 800,000
NOK 1,000,000
CYP 25,000
CAD 100,000
AUD 100,000



ATHIBOS ATHIBOR 1M 1994

ATHIBOR 1M 1995-1996
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7.1 ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1990 - 1996

1990

5 Ιανουάριου

Επιτρέπεται η τήρηση στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα λογαριασμών 

καταθέσεων σε συνάλλαγμα στο όνομα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και ιδιωτών, υπό τον όρο ότι 

θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά με εμβάσματα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

για την κάλυψη υποχρεώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα πλαίσια εφαρμογής 

κοινοτικών προγραμμάτων.

25 Ιανουάριου

- Επεκτείνεται η δυνατότητα μετατροπής σε δραχμές ληξιπρόθεσμων οφειλών 

δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών από δάνεια σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος.

- Διευρύνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης πιστωτικών καρτών για εξόφληση κάθε 

είδους υποχρεώσεων, στα πλαίσια που καθορίζονται από τους εκδότες των καρτών.

7 Φεβρουάριου

Επιτρέπεται και στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που χρηματοδοτούνται από τα «ειδικά 

κεφάλαια», να επενδύουν διαθέσιμα κεφάλαια τους σε τραπεζικά ομόλογα και τίτλους 

εισηγούμενους ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, να συμμετέχουν στο κεφάλαιο 

υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και να αγοράζουν κτιριακές εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμό και οικόπεδα που εξυπηρετούν δραστηριότητες τους.

22 Φεβρουάριου

Εγκρίνεται η λειτουργία νέας τράπεζας με την επωνυμία «Δωρική Τράπεζα Α.Ε.».

3 Μαρτίου

Εγκρίνεται η λειτουργία νέας τράπεζας με την επωνυμία «Ιντερμπανκ Ελλάδος Α.Ε.»
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9 Μαρτίου

- Στο πλαίσιο διεύρυνσης των μηχανισμών παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος 

στην αγορά χρήματος επιτρέπεται η πώληση έντοκων γραμματίων του Δημοσίου που 

διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο της με τη μέθοδο της δημοπρασίας, με ή χωρίς ταυτόχρονη 

συμφωνία επαναγοράς τους.

Η διάρκεια των δανείων σε συνάλλαγμα, που συνάπτονται στα πλαίσια της ΠΔΤΕ 1011/87, 

επιτρέπεται να είναι μικρότερη από την ελάχιστη ισχύουσα εξάμηνη διάρκεια, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα εξοφλούνται με εισαγωγή συναλλάγματος προερχόμενου από εξαγωγές 

αγαθών.

22 Μαρτίου

- Από 1.4.1990 αυξάνεται από 15% σε 16% το ελάχιστο επιτόκιο καταθέσεων 

ταμιευτηρίου .

- Από 1.4.1990 αυξάνονται τα ελάχιστα όρια επιτοκίων τραπεζικών χορηγήσεων από 

17% σε 18% για κεφάλαια κίνησης και από 16% σε 17% για μεσοπρόθεσμα δάνεια.

- Από 31.3.1990 αυξάνεται από 39% σε 4ο% το ποσοστό των καταθέσεων των 

εμπορικών τραπεζών που διατίθεται υποχρεωτικά για τοποθετήσεις σε έντοκα γραμμάτια 

του Δημοσίου.

- Το ποσοστό των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων και οργανισμών μειώνεται από 10,5% σε 9,5% από 30.4.1990 και σε 9% από 

31.5.1990.

- Από 31.3.1990 αυξάνεται από 3,5% σε 4,5% το ποσοστό των καταθέσεων της ΑΤΕ 

που κατατίθεται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η επιπλέον δέσμευση θα τηρείται 

σε έντοκο λογαριασμό.

27 Μαρτίου

Επιτρέπεται και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εκτός από τις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις των οποίων τα πλοία εκτελούν πλόες εξωτερικού, να συνάπτουν δάνεια σε 

συνάλλαγμα με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, χωρίς προηγούμενη 

έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

ΠΔΤΕ 1011/87, όπως ισχύει.
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28 Μαρτίου

- Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες και τις τράπεζες επενδύσεων να 

αναλαμβάνουν τη διαθέσιμη σε δημόσια εγγραφή μετοχικών και ομολογιακών τίτλων για 

λογαριασμό επιχειρήσεων (underwriting), χωρίς προηγούμενη κατά περίπτωση έγκριση της 

Τράπεζας της Ελλάδος, υπό τον όρο ότι οι τράπεζες θα πωλούν τους τυχόν μη διατεθέντες 

τίτλους μέσα σε 12 μήνες το αργότερο από την ημερομηνία ανάληψης της σχετικής 

υποχρέωσης.

- Από 30.3.1990 καθορίζεται ανώτατο όριο, ύψους 5 δισεκ. δρχ., στα κεφάλαια που 

μπορεί να τοποθετεί η ΑΤΕ στη διατραπεζική αγορά χρήματος σε δραχμές.

- Από 1.4.1990 τα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των 

τρεχούμενων λογαριασμών των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος αυξάνονται από 

22,5% ,24% και 27% σε 24,5%, 26% αντίστοιχα. Τα τρία επιτόκια εφαρμόζονται σε κλίμακα 

που καθορίζονται ανάλογα με το ύψος τω ιδίων κεφαλαίων ή των καταθέσεων κάθε 

τράπεζας.

- Από 1.4.1990 τα τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών του 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα 

της Ελλάδος εκτοκιζονται κατά τρόπο ανάλογο με τα αντίστοιχα των τραπεζών 

(προηγουμένως ίσχυε ενιαίο επιτόκιο 22,5%).

3 Απριλίου

Επιτρέπεται και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να τηρούν στις εμπορικές 

τράπεζες, εντός ορίων και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, λογαριασμούς καταθέσεων σε 

συνάλλαγμα με επιτόκιο ελεύθερα καθοριζόμενο από τις τράπεζες.

10 Απριλίου

Επεκτείνονται οι δυνατότητες επένδυσης διαθεσίμων των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

χωρίς προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, και σε υφιστάμενους μετοχικούς 

τίτλους και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με τους ακόλουθους όρους. Η συνολική αξία των 

σε κάθε ημερολογιακό εξάμηνο πραγματοποιούμενων επενδύσεων στις πιο πάνω 

κατηγορίες τίτλων δεν υπερβαίνει το 75% των συνολικών εσόδων που πραγματοποίησης το 

πιστωτικό ίδρυμα από τη ρευστοποίηση αντίστοιχων τίτλων στο ίδιο εξάμηνο.
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7 Μαΐου

- Για τις επενδύσεις διαθεσίμων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μετοχικούς τίτλους 

επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, στις περιπτώσεις όπου η απόκτηση των νέων 

μετοχών οδηγεί σε άμεση ή έμμεση συμμετοχή τουλάχιστον του 10% του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρίας ή των δικαιωμάτων ψήφου, απαιτείται προηγούμενη κατά περίπτωση 

έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Έγκριση, επίσης, απαιτείται σε κάθε αύξηση του 

απόλυτου ύψους της συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου η υφιστάμενη συμμετοχή 

υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου.

- Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήματος της «Τράπεζας Κύπρου 

Λίμιτεδ» στην Αθήνα.

23 Μαΐου

Επεκτείνεται από 45 σε 90 ημέρες το διάστημα εξόφλησης των τιμολογίων ή 

αποδείξεων παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα που εκδίδουν τουριστικές επιχειρήσεις που 

εδρεύουν στη χώρα μας προς επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό. Η εξόφληση 

πραγματοποιείται είτε με εισαγωγή συναλλάγματος είτε με χρέωση λογαριασμών 

μετατρέψιμων δραχμών. Ανάλογη εφαρμογή των πιο πάνω γίνεται και στις λοιπές 

περιπτώσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των ελεύθερων 

επαγγελματιών που είναι κάτοικοι Ελλάδος.

24 Μαΐου

- Επεκτείνεται η εφαρμογή του ανώτερου ορίου διάρκεια πιστώσεων για πωλήσεις 

προϊόντων από χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις προς το εμπόριο και στις πωλήσεις με 

πίστωση καινούριων τετράτροχων επιβατηγών αυτοκινήτων, με συνέπεια τη μείωση της 

σχετικής διάρκειας από 16 σε 5 μήνες.

- Στους ενοποιημένους ισολογισμούς, αποτελέσματα χρήσεως και κάθε άλλο 

στοιχείο, που κατά την κρίση της Τράπεζας Ελλάδος απαιτείται για την άσκηση εποπτείας 

των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση, συμπεριλαμβάνονται και οι εταιρίες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι παρέχουσες υπηρεσίες factoring - forfaiting. Η υποχρέωση 

υποβολής στοιχείων σε ενοποιημένη βάση επεκτείνεται και στις ΑΤΕ και ΕΤΒΑ .
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14 Ιουνίου

- Επιτρέπεται η διάθεση από τις τράπεζες που λειτουργούν στη Ελλάδα του 

αναγκαίου συναλλάγματος για την εξυπηρέτηση δανείων που έχουν συναφθεί και θα 

συναφθούν σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 1011/87, όπως ισχύει, ή με βάση ειδικές εγκριτικές 

αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

- Από 23.7.1990 το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει 

άδεια λειτουργίας στα λοιπά κράτη - μέλη της ΕΟΚ ορίζεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 

50% του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση και λεπουργία 

ελληνικών τραπεζών. Η ρύθμιση ισχύει για τα ήδη εγκατεστημένα στη χώρα πιστωτικά 

ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στα λοιπά κράτη - μέλη της ΕΟΚ, εφόσον 

επιθυμούν την επέκταση του δικτύου των υποκαταστημάτων τους και δεν έχουν εισαγάγει τα 

απαιτούμενα κεφάλαια.

18 Ιουνίου

Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες η αγορά ακίνητων με σκοπό τη στέγαση 

καταστημάτων, θυρίδων ή υπηρεσιών τους, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της 

Ελλάδος, εφόσον οι επενδύσεις τους σε ακίνητα, περιλαμβανομένων και των πιο πάνω 

αγορών, δεν υπερβαίνουν το 50% των ιδίων κεφαλαίων τους.

5 Ιουλίου

- Από 6.7.1990 αυξάνεται από 16% σε 18% το επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου.

- Από 6.7.1990 αυξάνονται τα ελάχιστα όρια επιτοκίων τραπεζικών χορηγήσεων από 18% 

σε 20% για κεφάλαια κίνησης και από 17% σε 19% για μεσομακροπρόθεσμα δάνεια.

- Από 6.7.1990 τα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται τα 3 τμήματα των χρεωστικών 

υπολοίπων των τρεχούμενων λογαριασμών των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος 

αυξάνονται από 24,5%, 26% και 29% σε 26%, 28% και 30% αντίστοιχα.

13 Ιουλίου

Η διάρκεια των δανείων σε συνάλλαγμα, που συνάπτονται στα πλαίσια της ΠΔΤΕ 

1011/87, επιτρέπεται να είναι μικρότερη απ' την ελάχιστη ισχύουσα εξάμηνη διάρκεια και
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στις περιπτώσεις που τα δάνεια θα εξοφλούνται με εισαγωγή συναλλάγματος προερχόμενου 

από εξαγωγές υπηρεσιών.

23 Ιουλίου

- Στα νεοϊδρυόμενα στη Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 

μέχρι 50%, του αρχικού μετοχικού τους κεφαλαίου, που έχει καλυφθεί με εισαγωγή και 

δραχμοποίηση μη υποχρεωτικά εκχωρητέου συναλλάγματος, για τη διενέργεια πράξεων σε 

συνάλλαγμα. Παρέχεται εξάλλου η συχνότητα κατάθεσης σε συνάλλαγμα του σχετικού 

αντίστοιχου ποσού στη Τράπεζα της Ελλάδος με όρους ελεύθερα διαπραγματεύσιμους.

- Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση εταιριών και των εταιριών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου στα πλαίσια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

- Επιτρέπεται στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα να εκδίδουν εγγυητικές 

επιστολές σε συνάλλαγμα υπέρ ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων για την κάλυψη του 

ανοίγματος, σε μεταγενέστερο χρόνο, ανέκκλητων ενέγγυων πιστώσεων προς πληρωμή της 

αξίας εισαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, με όριο εγγύησης το 30% της αξίας της 

ενέγγυας πίστωσης.

31 Ιουλίου

- Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να χορηγούν συνάλλαγμα σε φυσικά και 

νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα διεθνών εμπορευματικών μεταφορών για 

την κάλυψη των δαπανών κίνησης των οχημάτων και των δαπανών διαμονής των οδηγών 

τους στο εξωτερικό, κάτω από ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.

- Επιτρέπεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα 

διεθνών εμπορευματικών μεταφορών να καλύπτουν τις δαπάνες κίνησης των οχημάτων 

τους στο εξωτερικό με διεθνείς πιστωτικές κάρτες.

- Εγκρίνεται η λειτουργία νέας τράπεζας με την επωνυμία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα

Α.Ε.».

1 Αυγούστου

Καταργείται το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για πάγιες εγκαταστάσεις, που είχε 

καθορισθεί στο 79% της συνολικής αξίας του έργου. Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να 

καθορίζουν κατά περίπτωση το ύψος των σχετικών δανείων που χορηγούν, με την
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προϋπόθεση ότι τα δάνεια δεν καλύπτονται με εγγύηση του Δημοσίου και το επιτόκιο του 

είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο.

13 Αυγούστου

Επιτρέπεται η πώληση, με τη μέθοδο της δημοπρασίας, από την Τράπεζα της 

Ελλάδος και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε κατηγορίας έντοκων γραμματίων του 

Δημοσίου που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο της με ή χωρίς ταυτόχρονη συμφωνία 

επαναγοράς των πωλούμενων τίτλων.

20 Αυγούστου

Επιτρέπεται η διάθεση από τις εμπορικές τράπεζες και τις τράπεζες επενδύσεων μη 

εισηγημένων στο Χρηματιστήριο ομολογιακών τίτλων ελληνικών επιχειρήσεων σε κατοίκους 

εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι θα έχουν ελάχιστη αρχική διάρκεια 2 ετών. 

Επιτρέπεται η εξαγωγή σε συνάλλαγμα των τοκομεριδίων και του προϊόντος από τη 

ρευστοποίηση των πιστωτικών τίτλων.

21 Αυγούστου

Επιτρέπεται η χρηματοδότηση επενδυτικών δαπανών που πραγματοποιούνται καθ' 

όλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μετά της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για 

δανειοδότηση πάγιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και της ημερομηνίας σύναψης του 

δανείου, καταργούμενου του δωδεκάμηνου χρονικού περιορισμού για το αμέσως προς από 

τη σύναψη του δανείου διάστημα.

22 Αυγούστου
Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα, στους δημόσιους οργανισμούς και στις 

δημόσιες επιχειρήσεις που δανείζονται σε συνάλλαγμα να προβαίνουν σε συμφωνίες 

ανταλλαγής επιτοκίου και νομίσματος, χωρίς ειδική έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

3 Σεπτεμβρίου

- Επιτρέπεται η χορήγηση συναλλάγματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, για 

επενδύσεις σε χρηματιστηριακούς τίτλους του εξωτερικού, στις Εταιρίες Επενδύσεων
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Χαρτοφυλακίου μέχρι 29% του καταβεβλημένου κεφαλαίου τους και στις Εταιρίες Διαχείρισης 

Κεφαλαίων μέχρι 20% του ενεργητικού τους, κάτω από ορισμένους όρους.

- Δεν επιτρέπεται η σύναψη δανείων σε συνάλλαγμα από χρηματιστηριακές εταιρίες 

και εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

20 Σεπτεμβρίου

Ανατίθεται στις εμπορικές τράπεζες η χορήγηση συναλλάγματος για την κάλυψη 

αναγκών των εταιριών διεθνών μεταφορών.

1 Οκτωβρίου

Επιτρέπεται και στην ΑΤΕ η παροχή υπηρεσιών underwriting χωρίς προηγούμενη 

έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

16 Οκτωβρίου

Από 17.10.90 δεν επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να χορηγούν δάνεια προς 

δημόσιες επιχειρήσεις από τα ειδικά κεφάλαια που δεσμεύονται για τη χρηματοδότηση των 

ΔΕΚΟ. Το ποσοστό δέσμευσης στη μεταβολή των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών 

μειώνεται από 9% σε 6% από 1.11.90, σε 3% από 1.1.91 και καταργείται τελείως για τις 

μεταβολές των καταθέσεων από 1.4.91. Στα υπόλοιπα καταθέσεων της 31.10.90 

εξακολουθεί να εφαρμόζεται η δέσμευση 9%.

24 Οκτωβρίου

Επιτρέπεται στις τράπεζες επενδύσεων να δέχονται προθεσμιακές καταθέσεις σε 

δραχμές και συνάλλαγμα, διάρκειας μέχρις ενός έτους, εφόσον οι καταθέσεις αυτές α) 

προορίζονται για επενδύσεις σε τίτλους που διενεργούν οι τράπεζες για λογαριασμό των 

επενδυτών - καταθετών, καθώς και σε τίτλους τους οποίους οι τράπεζες αναλαμβάνουν να 

διαθέσουν στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών underwriting ή β) αποτελούν προϊόν 

ομολογιακών δανείων ή μετοχικών τίτλων για τη διάθεση των οποίων οι τράπεζες 

μεσολάβησαν. Εξάλλου, καταρτείται το όριο των 500 εκατ. δρχ. για τοποθετήσεις τραπεζών 

επενδύσεων στη διατραπεζική αγορά χρήματος.

78



12 Νοεμβρίου

Η διάρκεια των δανείων σε συνάλλαγμα στα πλαίσια της ΠΔΤΕ 1011/87 δεν 

επιτρέπεται στο εξής να είναι μικρότερη του δωδεκάμηνου με εξαίρεση τα δάνεια που 

εξοφλούνται με εισαγωγή συναλλάγματος από πραγματοποίηση εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών. Επιτρέπεται, επίσης, στις επιχειρήσεις που δικαιούνται χρηματοδότησης στα 

πλαίσια της ως άνω απόφασης, να συνάπτουν δάνεια σε συνάλλαγμα με κάθε είδους 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και με φυσικά πρόσωπα κατοίκους εξωτερικού, εφόσον τα 

δάνεια αυτά δεν αποτελούν άμεσες επενδύσεις.

21 Νοεμβρίου

Επιτρέπεται, πέραν των εμπορικών τραπεζών, και ΑΤΕ και τις τράπεζες επενδύσεων 

να χρηματοδοτούν τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

1991

10 Ιανουάριου

Στις τράπεζες επενδύσεων και τις κτηματικές τράπεζες δεν επιτρέπεται να αντλούν 

από τη διατραπεζική αγορά ποσά που συνολικά κατά τράπεζα υπερβαίνουν το 20% των 

ιδίων κεφαλαίων της.

22 Ιανουάριου

Το ποσό των μεταβολών των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών που διατίθεται 

υποχρεωτικά για τοποθετήσεις σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου μειώνεται από 40% σε 

35% από 1.2.1991 και σε 30% από 1.7.1991.

25 Ιανουάριου

Επιτρέπεται στην ΑΤΕ και τις κτηματικές τράπεζες να τοποθετούν κεφάλαια στη 

διατραπεζική αγορά χρήματος σε δραχμές χωρίς ποσοτικό περιορισμό.
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28 Ιανουάριου

- Για την ανάληψη υπηρεσιών underwriting από τράπεζα, στην περίπτωση που το 

άθροισμα της σχετικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει και της αξίας των μετοχών της του 

ιδίου εκδότη που τυχόν κατέχει υπερβαίνει το 40% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας, 

απαιτείται προηγούμενη κατά περίπτωση έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν απαιτείται 

πρόσθετη ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος σε περίπτωση που μετά την ανάληψη των 

τυχόν μη διατεθεισών μετοχών κατά την παροχή υπηρεσιών underwriting προκύπτει σύνολο 

συμμετοχών της τράπεζας στην επιχείρηση που υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων 

της τράπεζας, με την προϋπόθεση ότι η τράπεζα ρευστοποιεί τις μετοχές αυτές μέσα σε ένα 

δωδεκάμηνο από την απόκτηση τους.

- Επιτρέπεται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να τηρεί έντοκους λογαριασμούς 

καταθέσεων όψεως στις τράπεζες.

7 Φεβρουάριου

Επιτρέπεται στις τράπεζες να αποδέχονται εκπτώσεις επί της αξίας εξαγωγών ή να 

προβαίνουν στη διενέργεια εμβασμάτων για αποζημίωση του αγοραστή λόγω ποιοτικών ή 

ποσοτικών διαφορών του εξαχθέντος εμπορεύματος.

8 Φεβρουάριου

- Στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα επιτρέπεται η χορήγηση 

συναλλάγματος για την εξυπηρέτηση δανείων σε συνάλλαγμα που έχουν συνάψει οι ΔΕΚΟ 

με πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού, με την προϋπόθεση ότι, πριν από τη σύναψη του 

δανείου, θα έχει συμφωνήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον χρονικό προγραμματισμό του.

- Στα πλαίσια απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος έγινε απλούστευση και 

εκλογίκευση των διατάξεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών σε συνάλλαγμα και 

κωδικοποίηση τους σε ενιαίο κείμενο.

- Εγκρίνεται η λειτουργία νέας τράπεζας με την επωνυμία «Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.».

20 Φεβρουάριου

- Καταργούνται τα ανώτατα κατά τράπεζα όρια έκδοσης τραπεζικών ομολόγων.

- Επιτρέπεται η αγορά από τις τράπεζες μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας 

Αποθετηρίων Τίτλων.
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- Επιτρέπεται στις κτηματικές τράπεζες να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών για τις πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

4 Μαρτίου

Επιτρέπεται στην Εθνική Στεγαστική Τράπεζα να δέχεται τρεχούμενους λογαριασμούς 

καταθέσεων στο όνομα φυσικών προσώπων.

15 Απριλίου

- Επιτρέπεται η χρηματοδότηση από τις τράπεζες επιχειρήσεων και ιδιωτών για την 

αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τρομοκρατικές ενέργειες ή επεισόδια κατά τη 

διάρκεια διαδηλώσεων.

- Εγκρίνεται η έκδοση πιστωτικής κάρτας από τηνΊντερμπανκ.

- Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία γραφείου αντιπροσωπείας της Εθνικής Τράπεζας στη 

Μόσχα.

23 Απριλίου

Καταργείται το ανώτατο όριο (5 μήνες) διάρκειας των πιστώσεων που επιτρέπεται να 

παρέχουν οι χρηματοδοτούμενες από το τραπεζικό σύστημα επιχειρήσεις κατά την πώληση 

προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις.

30 Απριλίου

Συμπληρώνεται προηγούμενη απόφαση και εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα να χορηγούν το αναγκαίο συνάλλαγμα για την πληρωμή τόκων υπερημερίας 

και λοιπών εξόδων δανείων στο πλαίσιο της ΠΔ 1011/22.4.87.

6 Μαΐου

Επιτρέπεται η προσωρινή κάλυψη με δραχμικά διαθέσιμα των δανειοδοτούμενων, με βάση 

την απόφαση της ΝΕ 85/5/14.7.1975, επιχειρήσεων της ίδιας συμμετοχής τους στη δαπάνη 

κατασκευής ή μετασκευής πλοίων τους, με την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να εκχωρούν έναντι δραχμών σε μηνιαία βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος το 

συνάλλαγμα που προέρχεται από την πραγματοποίηση πλόων εξωτερικού, μέχρι τη
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συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί στην εν λόγω συμμετοχή τους και το αργότερο 

εντός διετίας από την ολοκλήρωση της εκταμίευσης του σχετικού δανείου.

9 Μαΐου

Επιτρέπεται η άντληση κεφαλαίων από τις τράπεζες επενδύσεων στη διατραπεζική αγορά 

χρήματος μέχρι ποσού που, ανά τράπεζα, δεν υπερβαίνει το 50% των ιδίων κεφαλαίων 

τους.

16 Μαίου

Επιτρέπεται στις τράπεζες επενδύσεων να αποδέχονται καταθέσεις σε συνάλλαγμα 

διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών, εφόσον δεν ανήκουν στις καταθέσεις που τα πιστωτικά 

ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να ανακατατεθούν ή να εκχωρούν έναντι δραχμών στην 

Τράπεζα της Ελλάδος.

20 Μαΐου

- Επεκτείνεται η δυνατότητα της Αγροτικής Τράπεζας να διενεργεί πράξεις σε συνάλλαγμα 

και σε συναλλαγές που δεν είναι σχετικές με τις εργασίες της, καταργουμένου του 

αντίστοιχου περιορισμού.

- Επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, στις εμπορικές και 

κτηματικές τράπεζες και στην ΑΤΕ να εκδίδουν πιστωτικές κάρτες και να τις διαθέτουν μέσω 

άλλων τραπεζών.

29 Μαΐου

- Επιτρέπεται στις τράπεζες επενδύσεων να διενεργούν πράξεις επί συναλλάγματος 

αποκλειστικά σε σχέση με τις εργασίες που τους έχει επιτραπεί να πραγματοποιούν.

- Καταργείται η δυνατότητα προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής, αντί κατάθεσης 

μετρητών, στην Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 

πιστωτικού ιδρύματος που έχει ζητήσει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα.

4 Ιουνίου

Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να επενδύουν διαθέσιμό τους σε τραπεζικά ομόλογα 

που εκδίδονται από 1.1.1991.
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6 Ιουνίου

- Επιτρέπεται η δυνατότητα αποδοχής από τις εμπορικές τράπεζες προθεσμιακών 

καταθέσεων σε μετατρέψιμες δραχμές από κατοίκους εξωτερικού και σε καταθέσεις 

διάρκειας άνω των 6 μηνών.

- Επιτρέπεται στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα να χορηγούν δάνεια σε 

συνάλλαγμα σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την κάλυψη δαπανών 

επισκευής σε ελληνικά ναυπηγεία πλοίων που εκτελούν πλοές εξωτερικού, καθώς και στις 

ίδιες τις ναυπηγικές επιχειρήσεις, για την εκτέλεση με πίστωση των παραπάνω εργασιών. Οι 

όροι των δανείων θα καθορίζονται ελεύθερα από τις τράπεζες.

7 Ιουνίου

Επιτρέπεται στις τράπεζες επενδύσεων να αποδέχονται καταθέσεις σε δραχμές διάρκειας 

κάτω του έτους, με εξαίρεση τις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου. Επίσης, επιτρέπεται να 

πραγματοποιούν χορηγήσεις για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μεταποιητικών, 

ξενοδοχειακών, μεταλλευτικών, εξορυκτικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο 

των διατάξεων που ισχύουν.

14 Ιουνίου

Αυξάνεται από 2 σε 10 δισεκ. δρχ. η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου από τη διατραπεζική αγορά χρήματος

18 Ιουνίου

Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να τοποθετούν και σε ομόλογα ΕΤΒΑ, έκδοσης 

1.6.1991 και μετά, το τμήμα των αδιάθετων υπολοίπων που υπερβαίνει το 1% και το 0,55 

των καταθέσεων τους, πάνω στις οποίες υπολογίζεται η υποχρέωση για τη χορήγηση 

δανείων προς τη βιοτεχνία και τις ΔΕΚΟ, αντίστοιχα.

1 Ιουλίου

Εγκρίνεται η ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας της Εμπορικής Τράπεζας στο Λονδίνο.

2 Ιουλίου

Απλοποιούνται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι κανόνες που διέπουν τη χορήγηση 

δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Με την πράξη
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αυτή, ολοκληρώνεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας και της ευθύνης για τον καθορισμό των 

όρων χορήγησης δανείων, με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αποκλειστικά στα πιστωτικά 

ιδρύματα.

22 Ιουλίου

Επιτρέπεται στις εξουσιοδοτημένες για την έκδοση τραπεζικών ομολόγων τράπεζες να 

πωλούν και σε νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στο εξωτερικό ομόλογα διετούς τουλάχιστον 

αρχικής διάρκειας.

25 Ιουλίου

Από 30.9.1991 αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, συγκεκριμένα από 3,5% σε 4,5%, το 

άτοκο μέρος του ποσοστού της υποχρεωτικής δέσμευσης επί καταθέσεων των τραπεζών 

που κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το συνολικό ύψος της δέσμευσης 

διαμορφώνεται σε 9% για τις εμπορικές τράπεζες και τις τράπεζες επενδύσεων και σε 5,5% 

για την ΑΤΕ, Οι τράπεζες μπορούν να συμψηφίσουν διαθέσιμα τους σε μετρητά στην 

υποχρέωση άτοκης κατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 

2% των καταθέσεων τους που υπόκεινται στη δέσμευση. Καταργούνται οι ανά δεκαήμερο 

δεσμεύσεις επί καταθέσεων των τραπεζών που κατατίθενται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. Στο εξής, όλες οι δεσμεύσεις των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος θα 

πραγματοποιούνται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με βάση υπολογισμού τα 

μέσα υπόλοιπα καταθέσεων του προηγούμενου μήνα.

29 Ιουλίου

- Επιτρέπεται στην ΑΤΕ η χορήγηση όλων των κατηγοριών δανείων που μπορούν να 

χορηγούν οι εμπορικές τράπεζες.

- Αυξάνεται από 2 σε 4 δισεκ. δραχμές το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για ίδρυση και 

λειτουργία τράπεζας στην Ελλάδα. Οι ήδη λειτουργούσες τράπεζες οφείλουν, αν το 

άθροισμα του μετοχικού τους κεφαλαίου και των αποθεματικών δεν φτάνει το παραπάνω 

ποσό, να το αυξήσουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992.

- Στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών ελέγχου της τήρησης των συναλλαγματικών 

υποχρεώσεων ναυτιλιακών επιχειρήσεων, από 1.1.1992 καταργούνται οι εξωλογιστικοί 

λογαριασμοί των επιχειρήσεων αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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8 Αυγούστου

Καταργείται η προμήθεια στα δάνεια με ελεύθερα διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. Επιτρέπεται η 

είσπραξη προμήθειας, μέχρι μια εκατοστιαία μονάδα το χρόνο, στα δάνεια με διοικητικά 

καθορισμένο επιτόκιο. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν τους 

συναλλασσόμενους σχετικά με τα επιτόκια, τις προμήθειες και τα έξοδα χορήγησης δανείων 

και παροχής υπηρεσιών.

9 Αυγούστου

Από 1.1.1991 επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να συνυπολογίζουν στην υποχρέωση 

τους για χρηματοδότηση των ΔΕΚΟ την αξία των τίτλων του Δημοσίου που τους 

παραδίνονται έναντι ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων τους από τις ΔΕΚΟ, εφόσον οι οφειλές 

αφορούν δάνεια που έχουν υπολογιστεί στη σχετική υποχρέωση. Από 1.8.1991 επιτρέπεται, 

επίσης, στις εμπορικές τράπεζες να συνυπολογίζουν στην υποχρέωση τους για επενδύσεις 

σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου την αξία των πιο πάνω τίτλων του Δημοσίου για το μέρος 

που καλύπτει χορηγήσεις από ίδια διαθέσιμα και οφειλόμενους τόκους.

2 Σεπτεμβρίου

Εγκρίνεται η ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας της Αγροτικής Τράπεζας στη Σόφια.

3 Σεπτεμβρίου

Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να τοποθετούν και σε έντοκα γραμμάτια εξάμηνης ή 

ετήσιας διάρκειας το μέρος των αδιάθετων υπολοίπων τους για βιοτεχνικά δάνεια το οποίο 

υπερβαίνει το 1 % των καταθέσεων τους.

18 Σεπτεμβρίου

Από 1.1.1992 καταργούνται οι εισφορές που καταβάλλουν οι τράπεζες στον Κοινό 

Λογαριασμό για την καταβολή διαφοράς τόκων υπέρ των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

19 Σεπτεμβρίου

Απλοποιούνται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις για το δανεισμό σε 

συνάλλαγμα νομικών και φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
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25 Σεπτεμβρίου

Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να συνυπολογίζουν τις τοποθετήσεις τους σε ομόλογα 

Δημοσίου σε δραχμές, διετούς τουλάχιστον διάρκειας, στην υποχρέωση για επενδύσεις σε 

έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 10% των καταθέσεων 

τους.

27 Σεπτεμβρίου

Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να συνυπολογίζουν, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, τις 

τοποθετήσεις τους σε νεοεκδιδόμενα ομόλογα του Δημοσίου σε δραχμές, πενταετούς 

τουλάχιστον διάρκειας, στην υποχρέωση για επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου. 

Η πώληση των ομολόγων αυτών από τις τράπεζες επιτρέπεται χωρίς περιορισμό.

11 Οκτωβρίου

- Από 1.11.1991, στο πλαίσιο της πολιτικής απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος, 

καταργούνται η Επιτροπή και οι Υποεπιτροπές Βιοτεχνικών Πιστώσεων και ανατίθεται στις 

τράπεζες η αποκλειστική ευθύνη για την έγκριση και χορήγηση δανείων προς τη βιοτεχνία, 

με επιτόκιο ίσο με αυτό των δωδεκάμηνης διάρκειας έντοκων γραμματίων του Δημοσίου. 

Αυξάνεται από 100 σε 130 εκατ. δρχ. το ανώτατο ανά επιχείρηση όριο συνολικής 

χρηματοδότησης από το «ειδικό κεφάλαιο» και από ετήσιο κύκλου εργασιών για το 

χαρακτηρισμό μιας μεταποιητικής επιχείρησης ως μικρομεσαίας. Το ποσοστό των 

καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών που διατίθεται υποχρεωτικά για δάνεια προς τη 

βιοτεχνία από το «ειδικό κεφάλαιο» μειώνεται από 10 σε 8% από 1.1.1992 και σε 7% από 

1.7.1992.

- Από 1.1.1992 τα αδιάθετα υπόλοιπα της υποχρέωσης των εμπορικών τραπεζών για 

χρηματοδότηση της βιοτεχνίας δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε ομόλογα ΕΤΒΑ πέραν 

συνολικού ποσού, ανά τράπεζα, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% των καταθέσεων τους. Από 

την ίδια ημερομηνία, η δυνατότητα τοποθέτησης των παραπάνω αδιάθετων υπολοίπων σε 

έντοκα γραμμάτια περιορίζεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 40% των υφιστάμενων σχετικών 

επενδύσεων κάθε τράπεζας. Από 1.7.1992 η ευχέρεια τοποθέτησης σε έντοκα γραμμάτια 

καταργείται.
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3 Δεκεμβρίου

Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία νέας τράπεζας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Λαϊκή 

Τράπεζα Α.Ε.».

17 Δεκεμβρίου

Από 1.2.1992 το επιτόκιο των υφιστάμενων άληκτων υπολοίπων δανείων, στα οποία δεν 

ισχύει ή δεν δύναται να ενεργοποιηθεί υφιστάμενη ρήτρα αναπροσαρμογής επιτοκίου, 

αυξάνεται σε 1 % στις περιπτώσεις που το συμβατικό επιτόκιο είναι χαμηλότερο με εξαίρεση 

τα στεγαστικά δάνεια.

1992

2 Ιανουάριου

Επιτρέπεται η καταβολή τόκων και στις καταθέσεις όψεως μετατρέψιμων δραχμών με 

ελεύθερα διαπραγματεύσιμο επιτόκιο, περιλαμβανομένων και των καταθέσεων τραπεζών.

3 Ιανουάριου

Στη βάση υπολογισμού για την υποχρεωτική κατάθεση των ιδιωτικών καταθέσεων 

των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος θα συνυπολογίζονται, από τον Ιανουάριο του 

1992, και τα μέσα μηνιαία υπόλοιπα των πωλήσεων χρεογράφων σε ιδιώτες με συμφωνία 

επαναγοράς (repos).

22 Ιανουάριου
Το ποσοστό των μεταβολών των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών, το οποίο 

διατίθεται υποχρεωτικά για τοποθετήσεις σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, μειώνεται από 

30% σε 25% από 1.2.1992, σε 20% από 1.7.1992 και σε 15% από 1.10.1992.

27 Ιανουάριου

- Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα 

από ανώνυμες εταιρίες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα εφόσον πληρούν 

ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.
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- Από 1.1.1992 καταργούνται τα ανώτατα κατά τράπεζα πιστωτικά όρια για τη 

χορήγηση στεγαστικών δανείων στο προσωπικό τους.

31 Ιανουάριου

Από 1.3.1992 δεν υπολογίζεται τόκος στα αδιάθετα υπόλοιπα της υποχρέωσης των 

εμπορικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας, που παραμένουν κατατεθειμένα 

στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3 Φεβρουάριου

Αυξάνονται από 50.000 σε 200.000 δρχ. ανά κατάθεση το ανώτατο όριο του 

χρεωστικού υπολοίπου των τρεχούμενων λογαριασμών καταθέσεων. Επιτρέπεται η χρέωση 

των τρεχούμενων λογαριασμών και με δαπάνες προερχόμενες από τη χρήση τραπεζικών 

καρτών.

26 Φεβρουάριου

Στο πλαίσιο της πληρέστερης και ορθότερης αξιολόγησης από την Τράπεζα της 

Ελλάδος αιτημάτων για την ίδρυση νέων πιστωτικών ιδρυμάτων, καθιερώνεται υποχρέωση 

υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών για τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό 10% και 

άνω των δικαιωμάτων ψήφου ή είναι μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων, για τα δύο 

πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και για τα 

μάλη του διοικητικού του συμβουλίου.

18 Μαρτίου

- Με στόχο την εναρμόνιση του τραπεζικού θεσμικού πλαισίου με το Κοινοτικό δίκαιο, 

υιοθετείται ο Κοινοτικός ορισμός για τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν 

έδρα τους την Ελλάδα.

- Στο πλαίσιο, ο συντελεστής φερεγγυότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν 

την έδρα τους στην Ελλάδα καθορίζεται σύμφωνα με την αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία. 

Εξαιρούνται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η 

ΕΤΒΑ. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί, με μεταγενέστερες αποφάσεις της, να υπαγάγει στις 

ρυθμίσεις αυτές ένα ή περισσότερα από τα εξαιρούμενα ιδρύματα.
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10 Απριλίου

- Απελευθερώνονται οι όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων από το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς δημόσιους υπαλλήλους και 

υπαλλήλους ΝΠΔΔ και λοιπών οργανισμών.

- Επιτρέπεται στις κτηματικές τράπεζες να διενεργούν πάσης φύσεως πράξεις σε 

συνάλλαγμα, με εξαίρεση τις τράπεζες που συνδέονται με συναλλαγές εισαγωγικού - 

εξαγωγικού εμπορίου. Αυξάνεται, εξάλλου, από 20% σε 40% των ιδίων κεφαλιών κάθε 

κτηματικής τράπεζας το σύνολο των ποσών που αυτή μπορεί να αντλεί από τη διατραπεζική 

αγορά χρήματος σε δραχμές.

17 Απριλίου

- Διευρύνονται οι δραστηριότητες των τραπεζών επενδύσεων που αφορούν τη 

διενέργεια πράξεων επί συναλλάγματος, την αποδοχή καταθέσεων, τη χορήγηση 

βραχυπρόθεσμων δανείων, την επένδυση σε υφιστάμενους τίτλους και την άντληση 

κεφαλαίων από τη διατραπεζική αγορά χρήματος σε δραχμές.

- Καταργείται η δυνατότητα χρηματοδότησης εμπόρων και επαγγελμαπών από το 

«ειδικό κεφάλαιο» για τη βιοτεχνία προκειμένου να προβούν στην αγορά βιοτεχνικών 

προϊόντων.

30 Απριλίου

Επιτρέπεται στις νεοϊδρυόμενες ή επαναλειτουργούσες εμπορικές τράπεζες να 

επενδύουν, κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας από την έναρξη λειτουργίας ή 

επαναλειτουργίας , διαθέσιμό τους σε υφιστάμενους μετοχικούς τίτλους και σε μερίδια 

αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, μέχρι 

συνολικού ποσού που δεν θα υπερβαίνει το 10% των ιδίων κεφαλαίων τους.

18 Μαΐου

Αυξάνεται από 500 σε 550 εκατ. δρχ. το ανώτατο όριο του μέσου κατά την τελευταία 

τριετία κύκλου εργασιών για το χαρακτηρισμό μιας μεταποιητικής επιχείρησης ως 

μικρομεσαίας.
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10 Ιουνίου

- Επιτρέπεται η χορήγηση δανείων σε δραχμές προς φυσικά πρόσωπα, με ενέχυρο 

μερίδα αμοιβαίων κεφαλαίων.

- Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να δέχονται καταθέσεις ταμιευτηρίου ή 

προθεσμίας, σε δραχμές ή συνάλλαγμα, συνδυαζόμενες με ασφάλιση ζωής ή αναπηρίας 

από ατύχημα του καταθέτη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Με μεταγενέστερη απόφαση, η 

ασφαλιστική κάλυψη του καταθέτη δύναται να αφορά και νοσοκομειακή περίθαλψη λόγω 

ασθένειας ή ατυχήματος.

11 Ιουνίου

Τα ελάχιστα όρια επιτοκίων τραπεζικών χορηγήσεων μειώνονται από 20% σε 18% 

για κεφάλαιο κινήσεως και από 19% σε 17% για μεσομακροπρόθεσμα δάνεια.

11 Ιουνίου

Επιτρέπεται στις εμπορικές και κτηματικές τράπεζες και στην Αγροτική Τράπεζα να 

χορηγούν σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού δάνεια σε συνάλλαγμα για την απόκτηση 

ακινήτων στην Ελλάδα.

23 Ιουνίου

Τροποποιούνται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις σχετικά με τη διακίνηση ιδιωτικών 

επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν τους 

τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων.

2 Ιουλίου
Επιτρέπεται και στις εμπορικές επιχειρήσεις να διενεργούν πράξεις hedging, με ή 

χωρίς options, στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, μέχρι ποσού ίσου με το 50% των 

πωλήσεων τους του προηγούμενου έτους.

23 Ιουλίου

- Επιτρέπεται, υπό ορισμένους όρους, η πραγματοποίηση από τις Εταιρίες 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και τις Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, για 

λογαριασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται, βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων
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σε συνάλλαγμα (καταθέσεις και αγορά τίτλων της χρηματαγοράς), τόσο στο εξωτερικό όσο 

και στο εσωτερικό.

- Κατά την εξέταση από την Τράπεζα της Ελλάδος περιπτώσεων ίδρυσης νέων 

υπηρεσιακών μονάδων (υποκαταστημάτων ή θυρίδων συναλλαγών) πιστωτικών ιδρυμάτων, 

θα λαμβάνονται υπόψη ο συντελεστής φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματα, ή επί του 

συντελεστή αυτού εκτιμώμενη επιπιστώση της προτεινόμενης επέκτασης του δικτύου των 

υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και η εν γένει οικονομική κατάσταση του πιστωτικού 

ιδρύματος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη διάρθρωση των στοιχείων του ισολογισμού, 

την οργανωτική επάρκεια και την αποδοτικότητα του, ιδιαίτερα κατά την τελευταία τριετία. Η 

εγκατάσταση των νέων μονάδων θα γίνεται σε τόπους που θα επιλέγουν τα πιστωτικά 

ιδρύματα.

31 Ιουλίου

Αυξάνεται από 10 σε 15 εκατ. δρχ. το ανώτατο όριο δανεισμού κατά καταθέτη έναντι 

λογαριασμών καταθέσεων στεγαστικού ταμιευτηρίου.

1 Αυγούστου

Η δεύτερη Τραπεζική Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ενσωματώνεται με το Ν. 2076/92 στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία.

7 Αυγούστου

Επιτρέπεται στους κατοίκους εσωτερικού να καταθέτουν ξένα τραπεζογραμμάτια σε 

λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα. Το προϊόν των ως άνω καταθέσεων δεν 

επιτρέπεται να μεταφέρεται στο εξωτερικό.

9 Σεπτεμβρίου

Από 10.9.1992, καθορίζεται σε 30% το επιτόκιο των χρεωστικών υπολοίπων των 

τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

ανεξάρτητα από το ύψος των χρεωστικών υπολοίπων.
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10 Σεπτεμβρίου

- Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να προεξοφλούν ή να δέχονται ως ενέχυρο 

πιστωτικούς τίτλους που προσκομίζουν επιχειρήσεις πώλησης ειδών διάρκειας και αφορούν 

πωλήσεις με πίστωση σε φυσικά πρόσωπα ειδών διάρκειας, καινούργιων ή 

μεταχειρισμένων, που εξυπηρετούν προσωπικές καταναλωτικές ανάγκες, εφόσον κατά την 

αγορά των ειδών αυτών έχει καταβληθεί σε μετρητά το 30% τουλάχιστον του συνολικού 

τμήματος, ο χρόνος αποπληρωμής του πιστούμενου τμήματος δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες 

και ο αντίστοιχος μέσος χρόνος, σταθμισμένος κατά το ύψος των επιμέρους δόσεων, τους 

10 μήνες.

- Από 11ης Σεπτεμβρίου 1992 οι πράξεις συναλλάγματος έναντι μετατρέψιμων 

δραχμών, με ημερομηνία αξίας ίδιας ημέρας με την ημερομηνία συμφωνίας (same day) ή με 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία συμφωνίας (tom/next) μεταξύ πιστωτικών 

ιδρυμάτων του εσωτερικού και αντίστοιχων του εξωτερικού, είτε γίνονται μεμονωμένα είτε σε 

συνδυασμό με πράξεις συναλλάγματος με ημερομηνία αξίας δύο ή περισσότερων 

εργάσιμων ημερών, θα πρέπει απαραιτήτως να καλύπτονται μέσος (back - to back) με την 

Τράπεζα της Ελλάδος και με όρους που θα καθορίζει η τελευταία.

- Η συνολική αξία, σε τιμές κτήσεως, των τίτλων που έχουν περιέλθει στην κατοχή 

των τραπεζών κατά την παροχή υπηρεσιών underwriting και δεν έχουν ρευστοποιηθεί μέσα 

στην προβλεπόμενη 12μηνη προθεσμία από την ημερομηνία λήξεως της δημόσιας 

εγγραφής, θα καλύπτεται στο σύνολο της από τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων τους. Το 

ποσό της κάλυψης δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των μεγάλων 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, του δείκτη φερεγγυότητας κ.α., που χρησιμοποιούνται για 

εποπτικούς σκοπούς.

17 Σεπτεμβρίου

- Από 18.9.1992, αυξάνεται από 30% σε 40% το επιτόκιο που εφαρμόζεται στα 

χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στην 

Τράπεζα της Ελλάδος.

- Λόγω έκτακτων συνθηκών στις διεθνείς χρηματαγορές, αυξάνεται από 15 ημέρες σε 

3 μήνες η ελάχιστη διάρκεια προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος μεταξύ πιστωτικών 

ιδρυμάτων και πελατών τους.

92



21 Σεπτεμβρίου

Μειώνεται από 7% σε 6,5% το ποσοστό των υποχρεωτικών τοποθετήσεων των 

εμπορικών τραπεζών σε δάνεια προς τη βιοτεχνία, με βάση την απόφαση Ν.Ε. 197/78.

30 Σεπτεμβρίου

Επιτρέπεται στους εξαγωγείς να διενεργούν προθεσμιακές πράξεις επί 

συναλλάγματος και μεταξύ ξένων νομισμάτων.

1 Οκτωβρίου

Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν δάνεια σε δραχμές και στις 

τεχνικές εταιρίες που εδρεύουν σε χώρες της Κοινότητας για κεφάλαια κινήσεως που 

αφορούν έργα δημόσιου ενδιαφέροντος εκτελούμενα στην Ελλάδα.

20 Οκτωβρίου

- Από 21.10.1992, μειώνεται από 40% σε 35% το επιτόκιο που εφαρμόζεται στα 

χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στην 

Τράπεζα της Ελλάδος.

- Το ποσοστό των μεταβολών των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών που 

διατίθεται υποχρεωτικά για δάνεια προς τη βιοτεχνία από το «ειδικό κεφάλαιο» μειώνεται 

από 6,5% σε 5% από 1.11.1992, σε 2,5% από 1.3.1993, ενώ μηδενίζεται από 1.7.1993. 

Ποσά μέχρι 1% του υπόλοιπου των καταθέσεων επιτρέπεται να διατίθενται για τη 

χρηματοδότηση δημόσιων οργανισμών.

29 Οκτωβρίου
Επιτρέπεται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα να αναθέτουν 

τη διενέργεια πράξεων factoring - forfaiting σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς του εξωτερικού.

3 Νοεμβρίου

Η ελάχιστη διάρκεια των προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος επανακαθορίζεται 

σε 15 ημέρες.
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19 Νοεμβρίου

Εξουσιοδοτείται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να προβαίνει σε πράξεις αγοράς ξένων 

τραπεζογραμματίων για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

9 Δεκεμβρίου

Αυξάνεται από 1% σε 1,5% το ποσοστό των καταθέσεων, επί των οποίων 

υπολογίζεται η υποχρέωση χορήγησης δανείων, το οποίο επιτρέπεται να διατίθεται για τη 

χρηματοδότηση δημόσιων οργανισμών.

10 Δεκεμβρίου

Για τη βελτίωση της παρακολούθησης της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύματα θα υποβάλλουν στοιχεία για τοις 

απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τους με βάση την εναπομένουσα διάρκεια τους.

11 Δεκεμβρίου

Στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος επιτρέπεται στο εξής και η πώληση ξένων 

τραπεζογραμματίων και ταξιδιωτικών επιταγών, μέχρι του ορίου των δημιουργούμενων 

αποθεμάτων τους.

1993

8 Ιανουάριου

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας ανωνύμων εταιριών 

factoring στην Ελλάδα και οι κανόνες εποπτείας τους από την Τράπεζα της Ελλάδος.

25 Φεβρουάριου

- Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να επενδύουν διαθέσιμα τους, μέχρι 25% των 

ιδίων κεφαλαίων τους, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχικούς τίτλους. Στο ως άνω 

όριο δεν συνυπολογίζονται οι ειδικές συμμετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, ούτε οι 

τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος ή μετοχές που 

αποκτώνται στο πλαίσιο underwriting. Το όριο του 25% δεν ισχύει για τα υποκαταστήματα 

αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
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- Καθιερώνονται ενιαία κριτήρια αξιολόγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος των 

περιπτώσεων ίδρυσης υποκαταστημάτων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και στα κράτη - 

μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

5 Μαρτίου

- Αυξάνεται από 200.000 σε 300.000 δρχ. κατ'άτομο το ανώτατο όριο 

χρηματοδότησης μέσω πιστωτικών καρτών, καθώς και το αντίστοιχο όριο προσωπικών 

δανείων.

- Από 8.3.1993 καταργείται το ελάχιστο επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου.

- Στο πλαίσιο πρόληψης της διενέργειας συναλλαγών μέσω τραπεζικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες οι τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα οφείλουν να διαπιστώνουν την πραγματική ταυτότητα των 

συναλλασσόμενων, για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ή μετατρέψιμες δραχμές που 

υπερβαίνουν το ισότιμο των 15.000 ECU και να αρνούνται να τις πραγματοποιήσουν, 

εφόσον γνωρίζουν ή βάσιμα υποπτεύονται ότι οι συναλλαγές αυτές συνδέονται με τέτοιες 

δραστηριότητες.

17 Μαρτίου

Για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα του πρώτου υποκαταστήματος πιστωτικού 

ιδρύματος με έδρα σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθορίζεται ελάχιστο 

κεφάλαιο 2 δισεκ. δραχμών. Το ως άνω όριο ισχύει για την ίδρυση έως και τεσσάρων 

υποκαταστημάτων, ενώ για τη λειτουργία περισσότερων υποκαταστημάτων το ελάχιστο 

κεφάλαιο καθορίζεται ίσο με το εκάστοτε απαιτούμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για τα 

πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.(σήμερα 4 δικέκ. δραχμές).

24 Μαρτίου

- Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των προσωρινών αναγκών των πιστωτικών 

ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος και μέσω α) της αναπροεξόφλησης 

συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 500.000 δρχ., 

με εναπομένουσα μέχρι τη λήξη τους διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες από την 

ημερομηνία αναπροεξόφλησης, και β) της χρηματοδότησης με ενέχυρο έντοκα γραμμάτια 

και ομολογιακούς τίτλους του Δημοσίου, υπό τον όρο ότι το χορηγούμενο ποσό δεν θα
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υπερβαίνει το 80% της ονομαστικής αξίας των ενεχυραζόμενων τίτλων και η εναπομένουσα 

διάρκεια τους δεν θα είναι μικρότερη των 2 μηνών από την ημερομηνία ενεχυρίασης.

- Καθορίζονται τα κατά πιστωτικό ίδρυμα όρια αναπροεξόφλισης συναλλαγματικών 

και γραμματίων, καθώς και παροχής πιστώσεων με ενέχυρο τίτλους του Δημοσίου, από την 

Τράπεζα της Ελλάδος.

Από 1ης Μάίου 1993 καταργείται η υποχρέωση διάθεσης ποσοστού επί των 

μεταβολών των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών για επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια 

του Δημοσίου.

8 Απριλίου

Στο πλαίσιο παροχής καταναλωτικής πίστης, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να 

ενημερώνουν τακπκά τους πελάτες τους για το ύψος των επιτοκίων, προμηθειών και 

παρεπόμενων εξόδων που καταβάλλουν.

15 Ιουνίου

- Καταργείται η υποχρέωση ελάχιστης προκαταβολής (30%) και οι περιορισμοί στην ανώτατη 

και μέση διάρκεια του πιστωτικού τμήματος των ειδών διάρκειας που πωλούνται με 

πίστωση, προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα οι επιχειρήσεις 

που τα πωλούν ή να δανειοδοτηθούν απευθείας οι καταναλωτές για την αγορά τους.

- Από 16.6.1993, το επιτόκιο αναπροεξόφλισης γραμματίων και συναλλαγματικών 

καθορίζεται σε 21,55, το επιτόκιο χρηματοδότησης έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού 

Δημοσίου σε 25,5% και το επιτόκιο χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους 

λογαριασμούς καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος σε 29%.

17 Ιουνίου

Επιτρέπεται στις εταιρίες ανταλλακτιρίων να τηρούν, σε μία μόνο τράπεζα που λειτουργεί 

στην Ελλάδα, λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα προερχόμενο από 

αγοραπωλησίες ταξιδιωτικών επιταγών.

30 Ιουνίου

Για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων ενός πιστωτικού ιδρύματος, είναι δυνατόν να 

αφαιρείται το τμήμα που αντιστοιχεί α) στην αξία της συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος
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σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, εφόσον αυτές κατέχουν μετοχές του πιστωτικού 

ιδρύματος και μέχρι του ποσού της συμμετοχής τους και β) στο ύψος των ανεξόφλητων 

υπολοίπων δανείων προς επιχειρήσεις και κατά το ποσό που τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν 

για την αγορά μέτοχών του πιστωτικού ιδρύματος.

8 Ιουλίου

Στη βάση υπολογισμού για την υποχρεωτική κατάθεση ποσοστού των καταθέσεων των 

τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος θα περιλαμβάνονται και τα μέσα μηνιαία υπόλοιπα 

των καταθέσεων σε δραχμές από μη κατοίκους και των υποχρεώσεων προς αυτούς από 

πωλήσεις χρεογράφων με συμφωνία επαναφοράς (reros).

22 Ιουλίου

Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε πίστωση 

λογαριασμών καταθέσεων όψεως των ίδιων των δικαιούχων.

13 Αυγούστου

Μειώνεται από 21,5% σε 21% το επιτόκιο αναπροεξόφλισης γραμμάτιων και 

συναλλαγματικών και από 25,5% σε 24,5% το επιτόκιο χρηματοδότησης έναντι ενεχύρου 

τίτλων του Δημοσίου.

16 Αυγούστου

Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία στεγαστικών τραπεζών με αποκλειστική δραστηριότητα 

στον τομέα της στεγαστικής πίστης σε ιδιώτες. Το ελάχιστο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 

καθορίζεται ίσο με το δραχμικό ισότιμο των 5 εκατ. ECU, εφόσον η πλειοψηφία του 

μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται από πιστωτικά ιδρύματα.

26 Αυγούστου

Διευρύνεται το πεδίο δραστηριοτήτων των κτηματικών τραπεζών και επιτρέπεται η χρήση 

δανείων και πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα με προσωπική ασφάλεια μέχρι ποσού που 

αντιστοιχεί στο 5% του υπόλοιπου των συνολικών χορηγήσεων τους.
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9 Σεπτεμβρίου

Στο πλαίσιο διερεύνησης των τεχνικών παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος στην αγορά 

εργασίας χρήματος, επιτρέπεται η αγοραπωλησία και ομολόγων του Δημοσίου 

(προηγουμένως, μόνον έντοκων γραμματίων) σε δραχμές μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος 

και των πιστωτικών ιδρυμάτων, με ή χωρίς ταυτόχρονη συμφωνία επαναγοράς.

16 Σεπτεμβρίου

- Στο πλαίσιο εναρμόνισης της τραπεζικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο, καθορίστηκαν 

οι κανόνες εποπτείας και ελέγχου των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων.

- Επιτρέπεται ο δανεισμός σε συνάλλαγμα, από πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού, 

ημιδαπών φυσικών και νομικών προσώπων για την απόκτηση μετοχών αλλοδαπών 

επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση εξασφάλισης του ελέγχου της επιχείρησης στο κεφάλαιο 

της οποίας πραγματοποιείται η συμμετοχή.

21 Σεπτεμβρίου

Καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή, από την Τράπεζα της Ελλάδος σε 

ανώνυμες εταιρίες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα, άδειας για την ανάληψη και 

άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές δραχμών και 

συναλλάγματος.

30 Σεπτεμβρίου

Από 1.10. 93, το επιτόκιο αναπροεξόφλισης γραμματίων και συναλλαγματικών αυξάνεται 

από 21% σε 22%, το επιτόκιο χρηματοδότησης έναντι ενεχύρου τίτλων του Δημοσίου από 

24,5% σε 26,5% και των χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς 

καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος από 29% σε 32%.

25 Οκτωβρίου

Από 26.10.93, το επιτόκιο αναπροεξόφλισης γραμματίων και συναλλαγματικών μειώνεται 

από 22% σε 21,55, το επιτόκιο χρηματοδότησης έναντι ενεχύρου τίτλων του Δημοσίου από 

26,5% σε 25,5% και το επιτόκιο χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς 

καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος από 32% σε 30%.
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2 Νοεμβρίου

Καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας και εποτττείας πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή 

πιστωτικών συνεταιρισμών.

12 Νοεμβρίου

Διευρύνονται οι εργασίες των ανταλλακτιρίων συναλλάγματος και τους παρέχεται η 

δυνατότητα εκχώρησης των ποσών που υπερβαίνουν το ημερήσιο της όριο της ανοικτής 

τους θέσης και της Τράπεζας της Ελλάδος..

20 Δεκεμβρίου

Επιτρέπεται και σε κατοίκους εσωτερικού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ο 

δανεισμός σε συνάλλαγμα από τις εμπορικές και κτηματικές τράπεζες για την αγορά, 

κατασκευή και επισκευή ακινήτων στην Ελλάδα.

1994

20 Ιανουάριου

- Στο πλαίσιο της εποτττείας από την κεντρική τράπεζα, καθορίζεται ότι οι εταιρίες 

παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου υποχρεούνται να παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος 

πληροφορίες για την ταυτότητα των κυριότερων μετόχων τους, τα πρόσωπα που διοικούν 

την εταιρία, τις μεθόδους αξιολόγησης των επενδύσεων και τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας.

- Εγκρίνεται η ίδρυση γραφείου αντιπροσωπίας της Εθνικής Τράπεζας στη Σόφια 

Βουλγαρίας.

28 Ιανουάριου

Αυξάνεται σε 8 εκατ. δρχ. κατ'άτομο το ανώτατο όριο για χρηματοδότηση, από το ίδιο 

πιστωτικό ίδρυμα, της αγοράς ειδών διάρκειας έναντι δικαιολογητικών. Εντός του ως άνω 

ορίου, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προσωπικών δανείων χωρίς δικαιολογητικά 

(μέχρι 1.000.000 δρχ.), καθώς και χορήγησης πιστώσεων με χρήση πιστωτικών δελτίων ή
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με δημιουργία χρεωστικού υπόλοιπου (μέχρι 300.000 δρχ.) σε τρεχούμενο λογαριασμό 

καταθέσεων.

10 Φεβρουάριου

Εγκρίνεται η ίδρυση γραφείου αντιπροσωπίας της Εθνικής Τράπεζας στα Τίρανα 

Αλβανίας.

15 Φεβρουάριου

Η κατάργηση, από 1.4.1991, της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων να 

διαθέτουν ποσοστό των μεταβολών των καταθέσεων τους για τη χρηματοδότηση των 

δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών επεκτείνεται από 28.2.1994 και στα υπόλοιπα των 

καταθέσεων τους.

21 Φεβρουάριου

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος 

στοιχεία σε μηνιαία βάση για την εποπτεία του κινδύνου από ανοικτές συναλλαγματικές 

θέσεις.

17 Μαρτίου

Εγκρίνεται η ίδρυση υποκαταστήματος της Εγνατίας Τράπεζας στη Σόφια της 

Βουλγαρίας.

7 Απριλίου

Επιτρέπεται στις κτηματικές τράπεζες να αναλαμβάνουν υπηρεσίες αναδόχου 

έκδοσης τίτλων (underwriting), με όριο για τη συνολική αξία των τίτλων το 50% των ιδίων 

κεφαλαίων της τράπεζας.

12 Απριλίου

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της εποπτείας των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης με 

την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ίδια κεφάλαια των εταιριών χρηματοδοτικής 

μίσθωσης θα προσδιορίζονται κατ'αντιστοιχία προς αυτά των πιστωτικών ιδρυμάτων.
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11 Μαΐου

- Από το Μάιο 1994, η υποχρέωση των τραπεζών για κατάθεση ποσοστού των 

καταθέσεων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος υπολογίζεται και επί των καταθέσεων σε 

δραχμές και των repos των δημοσίων οργανισμών και των δημοσίων, δημοτικών και 

κοινοτικών επιχειρήσεων.

- Το ποσοστό του έντοκου τμήματος της υποχρεωτικής κατάθεσης της Αγροτικής 

Τράπεζας στην Τράπεζα της Ελλάδος εξισώνεται σταδιακά προς το αντίστοιχο των 

εμπορικών τραπεζών, με αύξηση από 1% σε 2% στα υπόλοιπα καταθέσεων του Μαΐου 

1994, σε 3% στα υπόλοιπα καταθέσεων του Ιουνίου 1994 και σε 4,5% στα υπόλοιπα 

καταθέσεων του Ιουλίου 1994.

16 Μαΐου

Το επιτόκιο αναπροεξόφλισης γραμματίων και συναλλαγματικών αυξάνεται από 

21,5% σε 22,5%, το επιτόκιο χρηματοδότησης επ'ενεχύρω τίτλων του Δημοσίου από 22,5% 

σε 26,5% και το επιτόκιο χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς 

καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος από 30% σε 33%. Η 

δημιουργία χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς των τραπεζών μετά 

τις 16 Μαΐου ή η αύξηση τυχόν υφιστάμενων υπολοίπων θα επιβαρύνεται (πραν του 33%) 

και με επιτόκιο 0,4% ημερησίως.

19 Μαΐου

Παρέχεται άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον Πιστωτικό Αναπτυξιακό 

Συνεταιρισμό Νομού Ηρακλείου Συν. Π.Ε., με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα 

Ηρακλείου Συν. Π.Ε.»

30 Μαΐου

Από 31.5.94, η πρόσθετη επιβάρυνση των χρεωστικών υπολοίπων των τρεχούμενων 

λογαριασμών καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος μειώνεται 

από 0,4% σε 0,3% ημερησίως.
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3 Ιουνίου

- Εγκρίνεται η ίδρυση υποκαταστήματος της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας στη Σόφια 

Βουλγαρίας.

- Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα και τα υποκαταστήματα 

στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

καθορίζουν κατά την κρίση τους το εύρος των εργασιών των υπηρεσιακών τους μονάδων 

που εγκρίνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στα παραπάνω ιδρύματα επιτρέπεται να 

ιδρύουν ανταλλακτήρια συναλλάγματος, αυτοκινητοτράπεζες, κινητά συνεργεία και να 

εγκαθιστούν αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, χωρίς άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος.

6 Ιουνίου

Επιτρέπεται, μέχρι 30.6.94, ο συνυπολογισμός στο ποσό που αντιστοιχεί στην 

υποχρέωση των τραπεζών για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας από το «ειδικό κεφάλαιο» 

και των υφιστάμενων, στις 30.4.94, υπολοίπων των πιστώσεων τους σε δραχμές προς 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις από ίδια διαθέσιμα. Με μεταγενέστερη απόφαση, η ως άνω 

δυνατότητα συνυπολογισμού παρατάθηκε μέχρι 29.7.94.

7 7 Ιουνίου

Από 21.6.94, η πρόσθετη επιβάρυνση των χρεωστικών υπολοίπων των τρεχούμενων 

λογαριασμών καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος μειώνεται 

από 0,3% σε 0,1% ημερησίους.

21 Ιουνίου
Οι υπεύθυνοι για τη διοίκηση των πιστωτικών ιδρυμάτων οφείλουν, κατά τη διάρκεια 

άσκησης των καθηκόντων τους, να έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα. Εξάλλου, 

καταργούνται οι περιορισμοί για τη συμμετοχή κατοίκων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο μετοχικό κεφάλαιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο των πιστωτικών ιδρυμάτων με 

έδρα την Ελλάδα
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28 Ιουνίου

- Για το διάστημα αττό 1.1.94 έως 30.6.94, το άτοκο τμήμα της υποχρεωτικής 

κατάθεσης των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος καθίσταται έντοκο, με επιτόκιο 9%.

- Οι τυχόν υφιστάμενες τοποθετήσεις των εμπορικών τραπεζών, από την υποχρέωση τους 

για επένδυση σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, παύουν να είναι υποχρεωτικές.

8 Ιουλίου

Από 11.7.94, παύει να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση στα χρεωστικά υπόλοιπα των 

τρεχούμενων λογαριασμών καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της 

Ελλάδος.

27 Ιουλίου

- Απελευθερώνεται το επιτόκιο των δανείων τα οποία χορηγούνται για την 

αποκατάσταση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων που προορίζονται για κατοικία.

- Παρέχεται άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον Πιστωτικό Συνεταιρισμό 

Αχαίας «Αχαϊκή Πίστη Συν. Π.Ε.» με την επωνυμία «Αχαϊκή Πίστη Συνεταιριστική Τράπεζα 

Συν. Π.Ε.»

- Αυξάνεται από 550 σε 700 εκατ. δρχ. το ανώτατο όριο του μέσου κατά την τελευταία 

τριετία ετήσιου κύκλου εργασιών για το χαρακτηρισμό μιας μεταποιητικής επιχείρησης ως 

μικρομεσαίας.

2 Αυγούστου

Απελευθερώνεται πλήρως η δανειοδότηση σε συνάλλαγμα κατοίκων από πιστωτικά 

ιδρύματα στην Ελλάδα και από μη κατοίκους.

4 Αυγούστου

Καταργούνται τα ελάχιστα όρια επιτοκίων των βραχυπρόθεσμων και 

μεσοπρόθεσμων δανείων, καθώς και το ανώτατο επιτόκιο προεξόφλησης τίτλων του 

Δημοσίου από τα πιστωτικά ιδρύματα.
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5 Αυγούστου

Καταργείται η ελάχιστη διάρκεια των επτά ημερών στις προθεσμιακές καταθέσεις σε 

δραχμές και ολοκληρώνεται η απελευθέρωση τους.

23 Σεπτεμβρίου

Εγκρίνεται η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζα στη Σόφια Βουλγαρίας. 

27 Σεπτεμβρίου

Από 28.9.94, το επιτόκιο αναπροεξόφλισης γραμματίων και συναλλαγματικών 

μειώνεται από 22,5% σε 21,5%, το επιτόκιο χρηματοδότησης επ'ενεχύρω τίτλων του 

Δημοσίου από 26,5% σε 25% και το επιτόκιο χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους 

λογαριασμούς καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος από 33% 

σε 30%.

9 Νοεμβρίου

- Εγκρίνεται ή ίδρυση και λειτουργία εταιριών factoring με την επωνυμία «Εθνική 

Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Επιχειρηματικών E0NOFACT Α.Ε.» και «Εμπορική 

Factoring Α.Ε. Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων», με συμμετοχή της Εθνικής και 

της Εμπορικής Τράπεζας, αντίστοιχα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

- Αυξάνεται από 550 σε 700 εκατ. δρχ. ανά επιχείρηση το ανώτατο όριο του 

συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών που αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση 

μικτών επιχειρήσεων από το «ειδικό κεφάλαιο» της Απόφασης ΝΕ 197/78. Το ανώτατο όριο 

της συνολικής χρηματοδότησης από το «ειδικό κεφάλαιο» αυξάνεται από 130 σε 160 εκατ. 

δρχ. ανά επιχείρηση.

- Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπίας της 

«Philippine Commercial International Bank».

18 Νοεμβρίου

Από 21.11.94, το επιτόκιο αναπροεξόφλισης γραμματίων και συναλλαγματικών από 

την Τράπεζα της Ελλάδος μειώνεται από 21,5% σε 20,5% και το επιτόκιο χρηματοδότησης 

επ'ενεχύρω τίτλων του Δημοσίου από 25% σε 24%.

104



24 Νοεμβρίου

Καταργείται η δυνατότητα των τραπεζών να επενδύουν σε έντοκα γραμμάτια του 

Δημοσίου μέρος των έντοκων υποχρεωτικών τους καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

28 Νοεμβρίου

Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία εταιριών factoring - με την επωνυμία «Fact Hellas 

Α.Ε., Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων» και ABC Factors - Πρακτορείας 

Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Α.Ε.», με συμμετοχή της Ιονικής Τράπεζας και της Τράπεζας 

Πίστεως, αντίστοιχα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

1995

3 Φεβρουάριου

Τα υπόλοιπα ειδικών κατηγοριών δανείων που είχαν χορηγηθεί προς δημόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς παύουν να αντλούνται από τα αδιάθετα κεφάλαια που 

προορίζονται για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας.

20 Φεβρουάριου

- Εγκρίνεται η ίδρυση υποκαταστήματος της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης στη 

Σόφια Βουλγαρίας.

- Εγκρίνεται η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Βουκουρέστι 

Ρουμανίας.

- Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα γραφείου αντιπροσωπίας της 

Moscow Interregional Commercial Bank.

10 Μαρτίου

Εγκρίνεται η ίδρυση υποκαταστήματα της Ιονικής Τράπεζας στα Τίρανα Αλβανίας.
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31 Μαρτίου

Το επιτόκιο χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς των 

πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος μειώνεται από 30% σε 28%.

28 Απριλίου

Απλοποιείται το καθεστώς ανακατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος των 

καταθέσεων σε συνάλλαγμα που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη σταδιακή 

αύξηση του βαθμού αυτονομίας τους στη διαχείριση των εν λόγω καταθέσεων.

Ειδικότερα, από 31.5.1995 καταργείται το καθεστώς εκχώρησης του συναλλάγματος έναντι 

δραχμών με σταθερή ισοτιμία και καθορίζεται ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης των καταθέσεων σε 

συνάλλαγμα. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, μειώνεται σε πρώτη φάση από 100% σε 70% το 

ποσοστό υποχρεωτικής ανακατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος βασικών κατηγοριών 

καταθέσεων σε συνάλλαγμα στα πιστωτικά ιδρύματα.

15 Μαΐου

Οι τακτικές εβδομαδιαίες παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στη διατραπεζική 

αγορά διάρκεια ενός διενεργούνται εφεξής με δημοπρασίες ανταγωνιστικών προσφορών 

επιτοκίου.

16 Μαΐου

- Στα πλαίσια της διευκόλυνσης της λειτουργίας του εξαγωγικού factoring στην 

Ελλάδα, επιτρέπεται στις εταιρίες factoring να χορηγούν προκαταβολές σε συνάλλαγμα 

έναντι των εκχωρημένων σε αυτές τιμολογίων Ελλήνων εξαγωγέων, καθώς και να τηρούν 

λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα που θα τροφοδοτούνται από την είσπραξη 

απαιτήσεων τους σε συνάλλαγμα από τη διενέργεια εξαγωγικού factoring.

- Εγκρίνεται η επέκταση της λειτουργίας της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηρακλείου 

Συν. Π.Ε.» στο επίπεδο της Διοικητικής Περιφέρειας Κρήτης.

- Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα γραφείου αντιπροσωπίας της Dacia 

Felix Bank S.A. Ρουμανίας.

- Εγκρίνεται η ίδρυση γραφείου αντιπροσωπίας της Εμπορικής Τράπεζας στο 

Βουκουρέστι Ρουμανίας.
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- Εγκρίνεται η ίδρυση δύο υποκαταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας στη 

Βουλγαρία.

30 Μαΐου

Επιτρέπεται η χρηματοδότηση φυσικών προσώπων έναντι δικαιολογητικών και για 

την κάλυψη δαπανών αγοράς υπηρεσιών, καθώς και η διάθεση από κάθε πιστωτικό ίδρυμα 

περισσότερων από ένα πιστωτικών δελτίων στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, υπό τον όρο της μη 

υπέρβασης του κατ'άτομο ανώτατου ορίου χρηματοδότησης από το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. 

Το κατ'άτομο μηνιαίο όριο άντλησης μετρητών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με χρήση 

πιστωτικών δελτίων καθορίζεται στο ισότιμο των 1.000 ECU (έναντι προηγούμενου ορίου 

100.000 δρχ. ανά μήνα στο εσωτερικό και 300 ECU ανά έτος στο εξωτερικό ). Στο ανώτατο 

όριο καταναλωτικής πίστης περιλαμβάνεται και το προϊόν αγοράς από τα πιστωτικά 

ιδρύματα τίτλων που κατέχονται από ιδιώτες με ταυτόχρονη συμφωνία επαναπώλησης 

(reverse repos).

31 Μαΐου

- Διευρύνονται οι κατηγορίες των τίτλων του Δημοσίου που είναι αποδεκτοί στα 

πλαίσια της λειτουργίας του μηχανισμού παρέμβασης της Τράπεζας στην αγορά χρήματος. 

Ειδικότερα προβλέπεται η αγοραπωλησία ομόλογων του Δημοσίου με ρήτρα 

συναλλάγματος (προηγουμένως, μόνο έντοκων γραμματίων και ομολόγων σε δραχμές) 

μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των πιστωτικών ιδρυμάτων, με ή χωρίς ταυτόχρονη 

συμφωνία επαναγοράς.

- Σε εφαρμογή του Ν.2198/94, τίθεται σε λειτουργίας στην Τράπεζα της Ελλάδος το 

Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι).

21 Ιουνίου

Προκειμένου να ενισχύσει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα του νομισματικού 

ελέγχου, η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε τη διενέργεια παρεμβάσεων διάρκειας 

δεκατεσσάρων ημερών με τη μέθοδο των δημοπρασιών ανταγωνιστικών προσφορών 

επιτοκίου για την πώληση ή αγορά του Δημοσίου σε ταυτόχρονη συμφωνία επαναγοράς ή 

επαναπώλησης, αντίστοιχα (repos ή reverse repos).
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7 Ιουλίου

Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας για τα συστήματα 

εγγύησης καταθέσεων, ιδρύεται βάσει του Ν. 2324/95 «Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων» με 

έδρα την Αθήνα. Στο σύστημα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που 

έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα, εκτός του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των πιστωτικών συνεταιρισμών.

27 Ιουλίου

- Διευρύνεται η βάση υπολογισμού των υποχρεωτικών καταθέσεων των τραπεζών 

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πέραν των καταθέσεων κατοίκων σε δραχμές, η νέα βάση 

υπολογισμού περιλαμβάνει:(α) τις καταθέσεις των μη κατοίκων σε δραχμές ή συνάλλαγμα, 

(β) τις υποχρεώσεις των τραπεζών προς μη κατοίκους από δάνεια σε δραχμές ή 

συνάλλαγμα, καθώς και (γ) τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις προς κατοίκους και μη 

κατοίκους, οι οποίες έχουν το χαρακτήρα καταθέσεων ή δανείων ή γενικότερα, συνδέονται 

με συμβάσεις - συμφωνίες διαχείρισης κεφαλαίων. Δεν συμπεριλαμβάνονται στη βάση 

υπολογισμού ορισμένες υποχρεώσεις όπως : οι υποχρεώσεις με αρχική διάρκεια ίση ή 

μεγαλύτερη των δύο ετών, τα ομόλογα των ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων και οι καταθέσεις 

στην εγχώρια διατραπεζική αγορά. Επιπλέον, συμψηφίζονται με τις υποκείμενες σε 

δέσμευση υποχρεώσεις όλες οι απαιτήσεις σε συνάλλαγμα των πιστωτικών ιδρυμάτων 

έναντι μη κατοίκων.

- Αυξάνεται σταδιακά σε 11% το ποσοστό των υποχρεωτικών καταθέσεων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, επί των καταθέσεων 

κατοίκων σε δραχμές, η δέσμευση αυξάνεται από 9% σε 10% στα υπόλοιπα Ιουλίου 1995, 

σε 10,5% στα υπόλοιπα Αυγούστου 1995 και σε 11% στα υπόλοιπα Σεπτεμβρίου 1995 και 

εφεξής. Στις νέες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού των 

υποχρεωτικών καταθέσεων θα εφαρμοστεί ποσοστό δέσμευσης 3% στα υπόλοιπα Ιουλίου, 

7% στα υπόλοιπα Αυγούστου και 11% στα υπόλοιπα Σεπτεμβρίου 1995 και εφεξής.

- Από 31.7.1995, το επιτόκιο αναπροεξόφλησης γραμματίων και συναλλαγματικών 

από την Τράπεζα της Ελλάδος μειώνεται από 20,5% σε 19,5%, το επιτόκιο χρηματοδότησης 

επ'ενεχύρω τίτλων του Δημοσίου από 24% σε 23% και το επιτόκιο χρεωστικών υπολοίπων
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στους τρεχούμενους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων στην κεντρική τράπεζα από 

28% σε 27%.

1 Αυγούστου

- Στο πλαίσιο της διεύρυνσης του πεδίου δραστηριότητας των κτηματικών τραπεζών, 

επιτρέπεται στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα να χρηματοδοτούν, με ποσά που συνολικά δεν 

υπερβαίνουν το 5% των χορηγήσεων τους, πάσης φύσεων επιχειρήσεις για την κάλυψη 

αναγκών τους σε κεφάλαια κίνησης, καθώς και να χορηγούν δάνεια για επισκευή και 

συντήρηση κατοικιών από το πρόγραμμα του στεγαστικού ταμιευτηρίου.

- Εγκρίνεται η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στα Τίρανα Αλβανίας.

- Εγκατάσταση και έναρξη εργασιών στην Ελλάδα υποκαταστήματος της Interational 

Nederladen Bank N.V.

3 Αυγούστου

Επιτρέπεται η έκδοση «προπληρωμένων καρτών πολλαπλής χρήσεως» 

αποκλειστικά από τα πιστωτικά ιδρύματα.

25 Αυγούστου

Από 28.8.1995, το επιτόκιο αναπροεξόφλισης γραμματίων και συναλλαγματικών από 

την Τράπεζα της Ελλάδος μειώνεται από 19,5% σε 18,5% και το εππόκιο χρηματοδότησης 

επ'ενεχύρω τίτλων του Δημοσίου από 23% σε 22%.

18 Σεπτεμβρίου

Παρέχεται άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον Πιστωτικό Συνεταιρισμό 

Χανίων με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν.Π.Ε.» και στον Πιστωτικό 

Αστικό Συνεταιρισμό Δωδεκανήσου με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα 

Δωδεκανήσου Συν. Π.Ε.».

22 Σεπτεμβρίου

Εγκρίνεται η ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας 

στην Αυστραλία.
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4 Οκτωβρίου

Εγκρίνεται η ίδρυση υποκαταστήματος της Alpha Τράπεζας Πίστεως στα Τίρανα 

Αλβανίας.

24 Οκτωβρίου

Με εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, το πλαίσιο πληροφόρησης των 

συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα συμπληρώνεται και επεκτείνεται, τόσο ως 

προς τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα όσο και ως προς τα νέα προϊόντα που 

δημιουργούνται μετά την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος και της διασυνοριακής 

παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

1 Νοεμβρίου

Εγκατάσταση και έναρξη εργασιών στην Ελλάδα υποκαταστήματος της Ford Credit 

Europe Pic.

23 Νοεμβρίου

Κωδικοποιούνται οι διατάξεις και απλοποιούνται οι διαδικασίες παρακολούθησης 

συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

15 Δεκεμβρίου

Από 18.12.1995, το επιτόκιο αναπροεξόφλισης γραμματίων και συναλλαγματικών 

από την Τράπεζα της Ελλάδος μειώνεται από 18,5% σε 18% και το επιτόκιο 

χρηματοδότησης επ'ενεχύρω τίτλων του Δημοσίου από 22% σε 21,5%.

29 Δεκεμβρίου

- Παρέχεται στα πιστωτικά ιδρύματα η ευχέρεια να συμψηφίζουν τμήμα της ετήσιας 

εισφοράς των ετών 1995 μέχρι και 1998 στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων με τις 

υποχρεώσεις καταθέσεις τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.

- Με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των αγορών χρήματος, 

συναλλάγματος και κεφαλαίων και την προώθηση της ομαλής ανάπτυξης τους μέσω της 

διαμόρφωσης πλαισίου συνεργασίας των φορέων που συμμετέχουν σε αυτές, συστήθηκε η 

Συντονιστική Διατραπεζική Επιτροπή Αγορών Χρήματος, Συναλλάγματος και Χρεογράφων.
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- Με στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιτρέπεται (Ν. 2367/95) η 

δημιουργία εταιριών αμοιβαίων εγγυήσεων. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο 

της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 

(factoring) και διευρύνεται το πεδίο δραστηριοτήτων των εταιριών κεφαλαίου 

επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital).

1996

1 Ιανουάριου

Στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλεπόμενων από το Ν.2330/95 ρυθμίσεων για την 

εξυγίανση της Τράπεζας Κρήτης, από 1ης Ιανουάριου 1996 ανακαλείται η άδεια λειτουργίας 

της και η τράπεζα τίθεται υπό εκκαθάριση. Από την ίδια ημερομηνία ιδρύεται και λειτουργεί 

με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος νέα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία 

«Τράπεζα Κρήτης Α.Ε.». Το νέο πιστωτικό ίδρυμα προέκυψε από το διαχωρισμό της 

περιουσίας της υπό εκκαθάριση παλαιός Τράπεζας Κρήτης, η οποία συμμετέχει στο 

μετοχικό κεφάλαιο της νέας τράπεζας με το ποσό των 100 εκατ δρχ., ενώ με 38 δισεκ. δρχ. 

συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο.

5 Ιανουάριου

- Αυξάνεται από 700 σε 800 εκατ. δρχ. ανά επιχείρηση α) το ανώτατο όριο του 

συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών που αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση 

μικτών επιχειρήσεων από το «ειδικό κεφάλαιο» για τη βιοτεχνία και β) το ανώτατο όριο του 

μέσου κατά την τελευταία τριετία ετήσιου κύκλου εργασιών για το χαρακτηρισμό μιας 

μεταποιητικής επιχείρησης ως μικρομεσαίας. Επιπλέον, αυξάνεται από 160 σε 180 εκατ. 

δρχ. το ανώτατο ανά επιχείρηση όριο συνολικής χρηματοδότησης από το «ειδικό κεφάλαιο» 

για τη βιοτεχνία.

- Εγκρίνεται η ίδρυση υποκαταστήματος της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης στο 

Βουκουρέστι Ρουμανίας.

- Η δυνατότητα ανάληψης μετρητών, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, μέσω πιστωτικών 

δελτίων επεκτείνεται και στην περίπτωση χρήσης καρτών διενέργειας πληρωμών, με την 

προϋπόθεση ότι το ανώτατο όριο των 1.000 ECU ανά μήνα ισχύει για το σύνολο των καρτών
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κατ' άτομο και κατά τράπεζα. Στην περίπτωση των εταιρικών καρτών ισχύει χωριστό όριο 

1.000 ECU το μήνα ανά κάρτα.

- Επιτρέπεται, μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, η 

εκχώρηση - αναδοχή όλων των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από 

δανειστικές συμβάσεις σε δραχμές ή συνάλλαγμα, οι οποίες έχουν συναφθεί 1) με ελεύθερα 

διαπραγματεύσιμους όρους και 2) στο πλαίσιο χρηματοδότησης της βιοτεχνίας από το 

«ειδικό κεφάλαιο».

- Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν στεγαστικά δάνεια με ελεύθερα 

διαπραγματεύσιμο επιτόκιο, καθώς και δάνεια έναντι καταθέσεων στεγαστικού ταμιευτηρίου, 

για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων και άληκτων οφειλών από δάνεια στεγαστικού 

ταμιευτηρίου σε δραχμές και συνάλλαγμα.

14 Φεβρουάριου

Το ποσοστό της προμήθειας που καταβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος στα πιστωτικά 

ιδρύματα στο πλαίσιο των ανακαταθέσεων τους σε συνάλλαγμα στην κεντρική τράπεζα 

μειώνεται

• για τις υποχρεωτικές ανακαταθέσεις από 1,8% σε 1,6% από 1.3.1996 και 1,4% από 

1.7.1996 και

• για τις προαιρετικές ανακαταθέσεις από 0.8% σε 0,7% από 1.3.1996.

22 Φεβρουάριου

- Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα γραφείου αντιπροσωπείας της 

Banque Cantonale Vaudoise.

- Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα γραφείου αντιπροσωπείας της Den 

Norske Bank A S.

28 Φεβρουάριου

- Τα ποσά που αντλούνται με μετρητά στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό μέσω 

πιστωτικών καρτών δεν θα συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο των δανείων για την κάλυψη 

προσωπικών αναγκών (σήμερα ένα εκατ. δρχ.), αλλά στο εκάστοτε ισχύον συνολικό, ανά 

τράπεζα, όριο χρηματοδότησης προς κάθε φυσικό πρόσωπο (σήμερα 8 εκατ. δραχμές).

- Το πλαίσιο εποπτείας των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των εταιρικών
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πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων εξομοιώνεται με το ισχύον για τα πιστωτικά 

ιδρύματα.

28 Μαρτίου

Με στόχο την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στα πιστωτικά ιδρύματα για τη 

διαχείριση των διαθέσιμων τους, οι υποχρεωτικές καταθέσεις των τραπεζών στην Τράπεζα 

της Ελλάδος θα τηρούνται εφεξής σε μέσα μηνιαία επίπεδα, με τον περιορισμό ότι τα 

ημερήσια υπόλοιπα δεν επιτρέπεται, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου τήρησης, να 

υπολείπονται του ποσού που αντιστοιχεί στο 90% της υποχρεωτικής κατάθεσης.

19 Απριλίου

Από 22.4.1996, το επιτόκιο αναπροεξόφλισης γραμματίων και συναλλαγματικών από 

την Τράπεζα της Ελλάδος μειώνεται από 18% σε 17,5%, το επιτόκιο χρηματοδότησης 

επ'ενεχύρω τίτλων του Δημοσίου από 21,5% σε 215 και το επιτόκιο χρεωστικών 

υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων στην κεντρική 

τράπεζα από 27% σε 26%.
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(1983 = 100)
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9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1973-1995

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

3. ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

4. ΤΕΥΧΗ 00ΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗ 1979 - 1996

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

7. ΑΓΟΡΑ

8. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΞΠΡΕΣ

9. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

10. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

11. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ

12.REUTER’S


