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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Ελλάδα για δεκαετίες ολόκληρες έζησε υπό το καθεστώς των
συναλλαγματικών ελέγχων και περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων «χάρη
της προστασίας του εθνικού νομίσματος». Η ένταξή της όμως στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα την οδήγησε στην υποχρέωση να εφαρμόσει τις
κοινοτικές οδηγίες για την απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την ολοκλήρωση του ενιαίου
χρηματοπιστωτικού χώρου και μια από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την
επίτευξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.
Στην παρούσα εργασία, και στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια περιγραφή
της σταδιακής απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων από το 1987 έως
σήμερα. Συγχρόνως παρουσιάζονται και οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης
αυτής στα νομισματικά και οικονομικά μεγέθη.
Στη συνέχεια και στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η νομισματική
πολιτική που άσκησε η Τράπεζα της Ελλάδος ανάλογα με τις εκάστοτε
εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις. Η σταδιακή αλλά ταχεία φιλελευθεροποίηση
του πιστωτικού συστήματος, που άρχισε από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και
η κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, είχαν ως συνέπεια
την αλλαγή του πλαισίου της νομισματικής πολιτικής. Κάτω από τις νέες
συνθήκες ήταν λοιπόν αναγκαία η προσαρμογή

των μέσων άσκησης

νομισματικής πολιτικής, προκειμένου η Τράπεζα της Ελλάδος να επιτύχει
τους νομισματικούς της στόχους.
Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μια εμπειρική μελέτη και εξετάζει τον
βαθμό άσκησης αυτόνομης πολιτικής επιτοκίων από την Τράπεζας της
Ελλάδος, καθώς η πολιτική επιτοκίων χρησιμοποιείται ως κύριο μέσο για την
επίτευξη του τελικού αλλά και των ενδιάμεσων στόχων της νομισματικής
πολιτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο
1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1.1 Ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος
Ιστορικά η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε σε Ελληνικό έδαφος, που όμως
τότε ήταν υπό Αγγλική επικυριαρχία, είναι η Ιονική Τράπεζα. Ιδρύθηκε
το 1839 και αρχικά είχε τρία υποκαταστήματα σε Κέρκυρα (02/03/1840),
Ζάκυνθο (18/05/1840) και Κεφαλλονιά

(02/08/1840) και

πρακτορεία στην

Αθήνα και στην Πάτρα. Διόρισε επίσης ειδικούς τραπεζικούς πράκτορες στη
Βενετία και στην Τεργέστη. Η Ιονική Τράπεζα αναπτύχθηκε στον υπόλοιπο
Ελλαδικό χώρο μετά την ώνωση των Επτανήσων με την Ελλάδα (1864) και το
1958 συγχωνεύθηκε με την Λαϊκή Τράπεζα που είχε ιδρυθεί το 1905.
Στην ελεύθερη Ελλάδα, μετά την επανάσταση του 1821, η πρώτη
προσπάθεια ίδρυσης Τραπέζης δεν στέφθηκε από επιτυχία. Το 1828 ιδρύθηκε
η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα που όμως απέτυχε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη
και έκλεισε το 1834.
Η δεύτερη σοβαρότερη προσπάθεια έγινε το 1841 για την ίδρυση της
Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος (Ε.Τ.Ε ). Το πρώτο υποκατάστημα της Τράπεζας
ιδρύθηκε το 1843 στη Σύρο και το δεύτερο στην Πάτρα το 1846. Προοδευτικά
επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλες τις τραπεζικές εργασίες και
κυριαρχεί μέχρι σήμερα στον Ελληνικό τραπεζικό χώρο.
Το 1893 ιδρύθηκε η Τράπεζα Αθηνών που συγχωνεύθηκε το 1953 με την
Εθνική Τράπεζα.
Το 1904 ιδρύθηκε η Τράπεζα Ανατολής που και αυτή συγχωνεύθηκε με την
Εθνική το 1932.
Το 1907 ιδρύθηκε η Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος.
Το 1928 ιδρύθηκε η Τράπεζα Ελλάδος.
Το 1927 αποσπάστηκε από την Εθνική και ιδρύθηκε η Κτηματική Τράπεζα.
Το 1929 ιδρύθηκε η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.
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Η οργάνωση του νεότερου Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος πέρασε
από διάφορες φάσεις. Με κριτήριο τον βαθμό οργάνωσης, την διάρθρωση, τις
δραστηριότητες και τον βαθμό του κυβερνητικού ελέγχου επί των τραπεζικών
εργασιών, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τέσσερις χρονικές περιόδους :

1" πεοίοδοζ (1828 1927)
-

Η

αρχή της περιόδου συμπίπτει με την ίδρυση του νεότερου

Ελληνικού κράτους το 1828. Τα χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής είναι:
• Ύπαρξη ελάχιστων ισχυρών τραπεζών.
• Οι τραπεζικές εργασίες εκτελούνται από πολλές μικρές τράπεζες τοπικής
εμβέλειας και προσωπικού χαρακτήρα .
• Πλες οι τράπεζες εκδίδουν χαρτονομίσματα αλλά την μεγαλύτερη
κυκλοφορία έχουν τα χαρτονομίσματα που εκδίδει η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος.
• Δεν υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση ή έλεγχος στις δραστηριότητες των
τραπεζών, ούτε κάποιο ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο.
• Υποτυπώδες ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών.
2" neoiodoc (1928 -1945 )

Η

έναρξη αυτής της περιόδου συμπίπτει με την δημοσίευση των

πρώτων σημαντικών νόμων που καθόριζαν τις προϋποθέσεις λειτουργίας των
Τραπεζών. Οι υπάρχουσες τράπεζες άρχισαν να εξειδικεύουν τις εργασίες
τους.
Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος (1928) που ανέλαβε την αποκλειστική
έκδοση των τραπεζογραμματίων. Σε αυτή την περίοδο είναι σαφής η τάση
συγκέντρωσης των τραπεζικών εργασιών σε λίγα εύρωστα ιδρύματα. Με το
ξεκίνημα αυτής της περιόδου υπήρχαν 46 τραπεζικά ιδρύματα, στην
πλειοψηφία τους μικρά και τοπικού χαρακτήρα, και στο τέλος της περιόδου
υπήρχαν μόνο 13. Με το νόμο 5076 του 1931 καθορίζεται ποιες επιχειρήσεις
είναι Τράπεζες, το ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου κτλ. Με

2

μία

σειρά νόμων του 1932 επιβάλλονται περιορισμοί σχετικά με την διαχείριση
συναλλάγματος, τις εισαγωγές-εξαγωγές κτλ.

3η πεοίοδοα (1946 - 1980)

Η

περίοδος

αυτή

χαρακτηρίζεται

από

την

τάση

άσκησης

συγκεκριμένης και συστηματικής κρατικής νομισματικής πολιτικής και
μεγαλύτερου κυβερνητικού ελέγχου στις δραστηριότητες των τραπεζών.
Παρατηρείται επίσης προσέλευση ξένου τραπεζικού ενδιαφέροντος.
Το

1946 συστάθηκε η Νομισματική Επιτροπή που χάραξε και

εκτελούσε συγκεκριμένη πολιτική στο Νομισματικό και Πιστωτικό Τομέα.

41 περίοδο (1981 ut/in σήαερα )
-

Με την ένταξη της Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ., άρχισε μία διαδικασία
σύγκλισης του τραπεζικού συστήματος της χώρας με τις υπόλοιπες χώρες της
Κοινότητας,

ενώ

παράλληλα οι

κατευθυντήριες

οδηγίες

προς την

απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίων, αλλάζουν σταδιακά την εικόνα του
Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.
Με το νόμο 1266/82

καταργείται η Νομισματική Επιτροπή και οι

αρμοδιότητές της μεταβιβάζονται στο Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος.
Οι ιδιωτικές και ξένες τράπεζες συμμετέχουν όλο και περισσότερο
στην

πίτα

της

τραπεζικής

αγοράς,

ενώ

ξεκίνησαν

και

οι

πρώτες

αποκρατικοποιήσεις το 1991. Παράλληλα ιδρύονται συνεχώς νέες τράπεζες.
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1.2. Η δομή του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος
Το σύγχρονο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα διαιρείται

σε τομείς

ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των Τραπεζών που το
απαρτίζουν:

Διακρίνουμε :

α) Τράπεζα της Ελλάδος ( Κεντρική Τράπεζα)
β) Λοιπές Τράπεζες

Στις λοιπές τράπεζες διακρίνουμε : α) Εμπορικές Τράπεζες
β) Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί
Ο παραπάνω διαχωρισμός έχει κυρίως να κάνει με το φάσμα των
τραπεζικών συναλλαγών που διεκπεραιώνουν και αναλύονται στα επόμενα.

Η Κεντρική Τράπεζα
Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1928 και είναι η Κεντρική
Τράπεζα. Αποτελεί το ρυθμιστή και επόπτη του τραπεζικού μας συστήματος
και οι κυριότερες λειτουργίες της είναι:

1. Εχει και μονοπωλεί το δικαίωμα έκδοσης τραπεζογραμματίων, και
επίσης, μέσω του μέτρου των υποχρεωτικών καταθέσεων, ελέγχει
και κατευθύνει τη δημιουργία «τραπεζικού χρήματος», εφαρμόζοντας
την νομισματική πολιτική της κυβέρνησης.
2. Αποτελεί το θεματοφύλακα και διαχειριστή του αποθέματος χρυσού
και συναλλάγματος

της χώρας, και ασκεί τη συναλλαγματική

πολιτική.
3. Είναι ο αποκλειστικός τραπεζίτης του ελληνικού δημοσίου, αφού
δέχεται καταθέσεις, χρηματοδοτεί τα ελλείμματα, και διενεργεί
εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό του δημοσίου.
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4. Είναι η τράπεζα των τραπεζών, αφού δέχεται καταθέσεις (
υποχρεωτικές και ελεύθερες) και χορηγεί πιστώσεις προς αυτές.
5. Σε

περιορισμένη

έκταση,

δέχεται

ιδιωτικές

καταθέσεις

και

χρηματοδοτεί επιχειρήσεις, σε τομείς που δεν καλύπτονται από τις
εμπορικές τράπεζες.
6. Συμμετέχει

στις

αγορές

δραχμών

και

συναλλάγματος,

παρεμβαίνοντας στη διαμόρφωση των δραχμικών επιτοκίων και των
συναλλαγματικών ισοτιμιών της δραχμής.
7. Θεσπίζει

κανόνες

που

συντελούν

στην

προστασία

των

αποταμιεύσεων και την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης προς τις
τράπεζες με την επιβολή περιορισμών στον τρόπο διάθεσης των
κεφαλαίων και επιβάλλει ελέγχους.

Εμπορικές Τράπεζες
Οι εμπορικές τράπεζες αποτελούν το κυριότερο και ενεργητικότερο
τμήμα του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Οι δραστηριότητες των
εμπορικών τραπεζών οριοθετούνται από μια σειρά νόμων και αποφάσεων της
Νομισματικής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Για την ίδρυσή τους

ή την εγκατάσταση νέων υποκαταστημάτων

απαιτείται άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την ίδρυση μιας εμπορικής
τράπεζας με συμμετοχή και ξένων τραπεζών ή ιδιωτών απαιτείται πάλι άδεια
της Τ.Ε. η οποία θέτει και ειδικούς όρους όπως π.χ. ανώτατο ποσοστό
συμμετοχής των ξένων, αριθμός Ελλήνων υπηκόων στο Διοικητικό Συμβούλιο
κ.λ.π.

Θεωρείται ότι οι εμπορικές τράπεζες είναι οι τράπεζες του ιδιωτικού
τομέα της οικονομίας. Δέχονται τα ταμειακά πλεονάσματα των επιχειρήσεων

5

(σε καταθέσεις όψεως ή προθεσμίας) και τις αποταμιεύσεις των ιδιωτών (σε
καταθέσεις ταμιευτηρίου, προθεσμίας και σε τρεχούμενους λογαριασμούς
καταθέσεων).
Οι πιστώσεις όμως προς τον ιδιωτικό τομέα αποτελούν το βασικό
κερδοφόρο στοιχείο του ενεργητικού των εμπορικών τραπεζών. Οι πιστώσεις
αυτές είναι κύρια βραχυχρόνιες ενώ ο όγκος των μεσομακροπρόθεσμων
πιστώσεων διοχετεύεται προς τον ιδιωτικό τομέα δια μέσω των ειδικών
πιστωτικών οργανισμών.
Σημαντικό όμως μέρος των δραστηριοτήτων των εμπορικών τραπεζών
είναι οι ποικίλες διαμεσολαβητικές εργασίες που αναλαμβάνουν. Μεσολαβούν
στις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών για να διευκολύνουν την υλοποίησή τους
και να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή.
Επίσης εκδίδουν εγγυητικές επιστολές και μεταφέρουν κατόπιν εντολών και
δια μέσου ανταποκριτών κεφάλαια από πόλη σε πόλη μέσα στην χώρα ή από
την Ελλάδα στο εξωτερικό και αντίστροφα.
Στο τέλος του κεφαλαίου, στο παράρτημα, παρουσιάζεται ένας πίνακας
με τις ελληνικές και ξένες Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί
Στους ειδικούς πιστωτικούς Οργανισμούς περιλαμβάνονται:
1. Τρεις επενδυτικές τράπεζες: η Ε.Τ.Β.Α. (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής
Αναπτύξεως), η Ε.Τ.Ε.Β.Α. (Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής
Αναπτύξεως) και η Τράπεζα Επενδύσεων. Κύριο αντικείμενο τους είναι η
χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων σε βιομηχανικές, μεταλλευτικές,
ναυτιλιακές και τουριστικές επιχειρήσεις.
2. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, κύρια πηγή χρηματοδότησης του
αγροτικού τομέα. Η Α.Τ.Ε. έχει ευρύτατο δίκτυο υποκαταστημάτων, κυρίως
στις

αγροτικές

περιοχές

της

χώρας.

Εποπτεύει

τους

αγροτικούς

συνεταιρισμούς, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και γενικά έχει ενεργό
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συμμετοχή στην εφαρμογή της κυβερνητικής αγροτικής πολιτικής. Τα
τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τη δράστηριότητά της και σε εμπορικές
τραπεζικές εργασίες.
3. Τρεις Κτηματικές Τράπεζες: η Ε.Κ.Τ.Ε.(εθνική Κτηματική Τράπεζα της
Ελλάδος), η Εθνική Στεγαστική Τράπεζα και η ASPIS BANK. Ειδικεύονται
στην χορήγηση στεγαστικών δανείων και οικιστικών προγραμμάτων
γενικότερα. Δέχονται καταθέσεις σε δραχμές και συνάλλαγμα.
4. Μία Ναυτιλιακή Τράπεζα, η CITY Ναυτιλιακή, με κύριο αντικείμενο τη
χορήγηση μακροπρόθεσμων πιστώσεων σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
5. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Σημαντικός φορέας της αποδοχής των
λαϊκών

αποταμιεύσεων.

Οι

χορηγήσεις

του

καλύπτουν

κυρίως

μακροπρόθεσμα δάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις δημόσιες
επιχειρήσεις, αλλά και στεγαστικά δάνεια στους δημόσιους υπαλλήλους.
6. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Χορηγεί επίσης δάνεια σε
Οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση και δημόσιες επιχειρήσεις.
Μεγάλο μέρος των κεφαλαίων των ειδικών πιστωτικών οργανισμών
κυρίως των επενδυτικών, καλύπτει το δημόσιο, στα πλαίσια των αναπτυξιακών
προγραμμάτων του, οι διεθνείς οργανισμοί και ο δανεισμός, ελληνικός και
ξένος.
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2.

Η

ΣΤΑΔΙΑΚΗ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΤΗΣ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επίσημη πράξη εφαρμογής από 1 πς Ιουλίου 1987 της Ενιαίας
Ευρωπαϊκής Πράξης αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες. Η Πράξη αυτή, που ενσωματώνει τις πρώτες ουσιαστικές
τροποποιήσεις στη Συνθήκη της Ρώμης, βελτιώνει σημαντικά το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο και καθορίζει νέους στόχους για την κοινότητα, όπως την
εγκαθίδρυση της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς μέχρι το 1992 την ενίσχυση
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση της νομισματικής
συνεργασίας και την ανάπτυξη νέων πολιτικών σε τομείς όπως η έρευνα, η
τεχνολογία και το περιβάλλον.
Στα

πλαίσια

των

ενεργειών

χρηματοπιστωτικού χώρου, η

για

τη

δημιουργία

ενιαίου

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

εκπόνησε δύο σχέδια οδηγιών του Συμβουλίου σχετικά με την πλήρη
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και το συντονισμό των νομοθεσιών που
διέπουν την παροχή υπηρεσιών από τα πιστωτικά ιδρύματα
Η πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση όλων των περιορισμών
και διακρίσεων στην κίνηση κεφαλαίων αποτελεί σημαντικό βήμα για την
επίτευξη

των

στόχων της

Ενιαίας

Ευρωπαϊκής

Πράξης.

Η

πλήρης

απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων θα επιτρέψει στους κατοίκους μίας
χώρας - μέλους να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις αγορές χρήματος και
κεφαλαίου των λοιπών χωρών - μελών και ως δανειστές και ως δανειζόμενοι
μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας όπου πραγματοποιείται η συναλλαγή.
Οι

νομισματικές αρχές κάθε χώρας - μέλους θα έχουν τη δυνατότητα να

διατηρήσουν περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων μόνο αν κρίνονται
αναγκαίοι για την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και τον
περιορισμό των συναλλαγματικών κινδύνων.
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Η πρόταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προβλέπει την
άμεση κατάργηση των περιορισμών της κίνησης κεφαλαίων

για όλες τις

άλλες χώρες της Κοινότητας, εκτός της Ισπανίας και της Ιρλανδίας, για τις
οποίες προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι το 1990, όπως και της
Ελλάδας

και της Πορτογαλίας, για τις οποίες η μεταβατική περίοδος

επεκτείνεται μέχρι το 1992. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλήρης απελευθέρωση
της κίνησης κεφαλαίων θα αυξήσει σημαντικά το βαθμό αλληλεξάρτησης
των οικονομιών των χωρών - μελών της Κοινότητας και θα αλλάξει ριζικά και
τον τρόπο άσκησης, αλλά και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής
πολιτικής. Επίσης, θα καταστήσει πιο άμεση την ανάγκη στενότερης
συνεργασίας και συντονισμού των μακροοικονομικών πολιτικών στις χώρες
της Κοινότητας.
Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αναμένεται να εξασφαλίσει
σημαντικά οικονομικά οφέλη, που θα εκδηλωθούν σε αύξηση του συνολικού
εθνικού προϊόντος, βελτίωση της παραγωγικότητας, μείωση του πληθωρισμού
και άμβλυνση των οικονομικών ανισορροπιών. Τα οικονομικά αυτά οφέλη θα
προκύψουν κυρίως από την κατάργηση εμποδίων στην κίνηση των αγαθών και
των παραγωγικών συντελεστών, τη διεύρυνση του μεγέθους της αγοράς και τις
οικονομίες κλίμακας, της ενίσχυση του ανταγωνισμού και την ενοποίηση των
χρηματοπιστωτικών αγορών.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πώς θα κατανεμηθούν τα οικονομικά οφέλη
μεταξύ των χωρών -μελών της Κοινότητας. Θα ήταν όμως σφάλμα να νομισθεί
ότι τα οικονομικά οφέλη θα προκύψουν αυτόματα για τη χώρα, ως αποτέλεσμα
της λειτουργίας των αγορών. Η ενοποίηση οικονομιών που βρίσκονται σε
διαφορετικό

στάδιο

οικονομικής

ανάπτυξης

παρέχει

νέες

ευκαιρίες,

συγχρόνως όμως αποτελεί και δοκιμασία για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
ή περιοχές. Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία θα εξαρτηθούν από το
κατά πόσο θα μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει

τις ευκαιρίες που

δημιουργούνται από την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, ειδικότερα να
επωφεληθεί από την ανακατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων στον
ευρωπαϊκό χώρο.
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Η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία χαρακτηρίζονταν από έντονους
περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και παρουσιάζει τη μικρότερη πρόοδο,
συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Κοινότητας, στην εφαρμογή της
Κοινοτικής Οδηγίας για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων.
Επικρατούσε η άποψη ότι η κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων με τις έντονες οικονομικές ανισορροπίες που υπήρχαν στην
Ελλάδα, δεν θα οδηγούσε στην καλύτερη κατανομή των χρηματοπιστωτικών
πόρων και πιθανόν να χειροτέρευε τις ανισορροπίες και τα διαρθρωτικά της
προβλήματα.
Πρέπει να επισημανθεί ότι οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης της
κίνησης κεφαλαίων στο ισοζύγιο πληρωμών θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό
από την αποκατάσταση

οικονομικής σταθερότητας

και την παγίωση

εμπιστοσύνης στην σταθερότητα της δραχμής. Η εμπειρία άλλων χωρών της
Κοινότητας, που προχώρησαν στην απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων
ήταν θετική. Στις πλείστες περιπτώσεις, η κατάργηση των περιορισμών
συνοδεύτηκε από αύξηση της εισροής κεφαλαίων. Καθοριστικός όμως
παράγοντας ήταν η επίτευξη οικονομικής σύγκλησης με τις άλλες χώρες της
Κοινότητας πριν από την κατάργηση των περιορισμών, κυρίως όσον αφορά
τους ρυθμούς του πληθωρισμού και το μέγεθος των ελλειμμάτων του δημόσιου
τομέα. Στην περίπτωση της Ελλάδος, χωρίς τις αναγκαίες οικονομικές
προσαρμογές, η κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων θα
μπορούσε να συνοδευτεί από μεγάλη εκροή

κεφαλαίων. Και υπό τις

ευνοϊκότερες πάντως συνθήκες, κάποια εκροή κεφαλαίων πρέπει να είναι
αναμενόμενη μετά την κατάργηση

των περιορισμών, στο βαθμό που οι

λληνες επενδυτές, ιδιαίτερα οι θεσμικοί, θα θελήσουν να διαφοροποιήσουν
τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους με αύξηση της συμμετοχής απαιτήσεων
σε συνάλλαγμα. Το μέγεθος όμως των εκροών, η χρονική τους διάρκεια και η
τελική συνολική επίπτωση στο ισοζύγιο πληρωμών θα εξαρτηθούν από την
άμβλυνση

των

μακροοικονομικών

ανισορροπιών,

τις

δυνατότητες

προσέκλυσης ξένων επενδύσεων και από το βαθμό ανάπτυξης των αγορών
χρήματος και κεφαλαίου, όπως και από την πολιτική επιτοκίων που θα
αποκτήσει περισσότερο βαρύνουσα σημασία για τον έλεγχο των κεφαλαιακών
ροών και τη διατήρηση της εξωτερικής ισορροπίας.
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Η ένταξή της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. την οδήγησε στην υποχρέωση να
εφαρμόσει τις κοινοτικές οδηγίες για την απελευθέρωση στην κίνηση
κεφαλαίων.
Στην διαδικασία της απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων στην
Ελλάδα από το ’87 έως σήμερα υπήρχαν έτη-σταθμοί στα οποία σημειώθηκαν
οι σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της απελευθέρωσης της κίνησης
κεφαλαίων και αναφέρονται παρακάτω:

2.2 Πρώττι περίοδος : 1987-1991
Το 1987 ήταν η αφετηρία της διαδικασίας απελευθέρωσης της κίνησης
κεφαλαίων.Οι σημαντικότερες εξελίξεις αυτή τη χρονιά είναι οι παρακάτω:

(α)

Η Πράξη της Τράπεζας 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 (η διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερη του
εξαμήνου) θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την
κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.

(β) Η αντικατάσταση του Π.Δ. 170/19.5.86 από το Π.Δ.207/19.6.87, ρυθμίζονται
ορισμένα εκκρεμή θέματα, όπως η αναδρομή ισχύς των διατάξεων που
αναφέρονται στην απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων μεταξύ Ελλάδος και
ΕΟΚ. Οπως και το Π.Δ. 170/19.5.86, το Π.Δ. 207/19.6.87 θεσπίζει για τις
απελευθερωμένες συναλλαγές

έλεγχο μόνο της νομιμότητας

αυθεντικότητάς τους αποκλεισμένου

εκ των προτέρων

κάθε

και της
ελέγχου

οικονομικής σκοπιμότητας. Αρμόδια αρχή για τις άμεσες επενδύσεις
(εγκατάσταση, εξαγωγή κερδών, εξαγωγή προϊόντος ρευστοποίησης κ.ο.κ)
είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ολες οι άλλες συναλλαγές υπάγονται
στην αρμοδιότητα

της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία με οδηγίες -

εγκυκλίους μπορεί να εξουσιοδοτεί τις εμπορικές τράπεζες για τη διενέργεια
των σχετικών συναλλαγματικών πράξεων .

Η Τράπεζα της Ελλάδος συνέχισε και το 1987 την έκδοση αποφάσεων για την
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων με βάση το Π.Δ. 170/19.5.1986 και
αργότερα το Π.Δ. 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 37/19.11.1987 με την οποία καθορίζεται η διαδικασία για την
απόκτηση από κατοίκους εξωτερικού (ΕΟΚ και εκτός ΕΟΚ) ελληνικών
τίτλων

που

είναι

διαπραγματεύσιμοι

στο

Χρηματιστήριο,

τον

επαναπατρισμό του προϊόντος ρευστοποίησης τους και την εξαγωγή των
προσόδων των τίτλων αυτών. Η εγκύκλιος αυτή αποτελεί συγκερασμό της
Εγκυκλίου 30/11.9.87 (απόκτηση από κατοίκους κρατών-μελών της ΕΟΚ
ελληνικών τίτλων που είναι διαπραγματεύσιμοι στο Χρηματιστήριο) και της
Πράξης της Τράπεζας Ελλάδος 1178/12.11.87 (επαναπατρισμός κεφαλαίων
που έχουν εισαχθεί από χώρες εκτός ΕΟΚ για αγορά τίτλων εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο).
3. Εγκύκλιος 34/16.10.1987 με την οποία παρέχονται οδηγίες προς
Εμπορικές

Τράπεζες

για την

χορήγηση

του

εκάστοτε

τις

αναγκαίου

συναλλάγματος προς κατοίκους χωρών-μελών της ΕΟΚ για τη μεταφορά
των προσόδων από ακίνητα τους που βρίσκονται στην Ελλάδα.
4. Οδηγία-Εγκύκλιος 1/23.11.87 με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες
για την απελευθέρωση κεφαλαίων από κληρονομιές που ανήκουν σε
κατοίκους κρατών-μελών της ΕΟΚ. Με την έκδοση αυτής της Οδηγίας Εγκυκλίου καταργείται η Εγκύκλιος 19/6.5.1986 της Τράπεζας της
Ελλάδος, στο μέτρο που αφορά κληρονομιές.
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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 οι ακόλουθες:

1.

Πράξη

1153/25.9.1987

1011/22.4.1987

και

με την

επιτρέπεται

η

οποία

συμπληρώνεται

χρησιμοποίηση

των

η

Πράξη

δανείων

σε

συνάλλαγμα που συνάπτονται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
της τελευταίας αυτής απόφασης, για την: α) εξόφληση προγενέστερων
υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα, β) αγορά στο εξωτερικό πρώτων υλών και
μηχανολογικού εξοπλισμού και γ) πληρωμή στο εξωτερικό δικαιωμάτων
τεχνογνωσίας .
2. Πράξη 1155/5.10.1987 με την οποία καθορίζεται, μεταξύ άλλων η
διαδικασία για τη διάθεση σε κατοίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού
ομολόγων του Δημοσίου σε δραχμές προερχόμενες από δραχμοποίηση μη
υποχρεωτικά εκχωρητέου

συναλλάγματος. Στους εν λόγω κατόχους

ομολόγων επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτερικό ή η κατάθεση σε
λογαριασμό συναλλάγματος στο εσωτερικό του προϊόντος εξόφλησης ή
της διάθεσης των τίτλων.
Εκτός από τις πάνω πράξεις που αφορούν την κίνηση κεφαλαίων, μέσα στο
1987 ελήφθησαν και ορισμένες αποφάσεις σχετικές με τις άδηλες πληρωμές.
Οι κυριότερες από αυτές είναι:
1. Πράξη 1149/22.9.87 με την οποία αυξήθηκε σε 600 δολάρια το ετήσιο
ποσό τουριστικού συναλλάγματος που χορηγείται για χώρες εκτός ΕΟΚ.
□ δη την 1.1.87 το ετήσιο τουριστικό συνάλλαγμα για ταξίδια σε χώρες της
ΕΟΚ αυξήθηκε από 760 ΕΝΜ και από 1.1.88 σε 840 ΕΝΜ .

2. Πράξη 1150/22.9.87 με την οποία καθορίστηκε σε 10.000 δραχμές το
ποσό που επιτρέπεται να φέρουν κάτοικοι της Ελλάδος κατά την έξοδό τους
από ή την είσοδό τους στην χώρα . Για τους κατοίκους εξωτερικού τα
αντίστοιχα ποσά είναι 10.000 δρχ. κατά την έξοδο και 25.000 δρχ. κατά
την είσοδο. Για τους αλλοδαπούς και τους Ελληνες κατοίκους εξωτερικού
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επιτρέπεται, εντός έτους από την είσοδό τους στη χώρα, η επανεξαγωγή
του ισόποσου 1.000

δολαρίων

σε ξένα τραπεζογραμμάτια, που δεν

δηλώθηκαν από τους κατόχους τους κατά την εισαγωγή

τους. Ακόμη, τα

άτομα αυτής της κατηγορίας επιτρέπεται να φέρουν κατά την είσοδό τους ή
την έξοδό τους από την χώρα ταξιδιωτικές επιταγές επ’ ονόματί τους,
ανεξάρτητα αν τις έχουν δηλώσει κατά την είσοδό τους στη χώρα, χωρίς
όριο και χωρίς χρονικό περιορισμό ως προς το χρόνο επανεξαγωγής τους.
3. Πράξη

1151/22.9.87 με την οποία απελευθερώθηκε το καθεστώς που

ίσχυε για τη χορήγηση συναλλάγματος σε άτομα που μεταβαίνουν στο
εξωτερικό για εμπορικούς και επαγγελματικούς λόγους. Εκτός από τη
διεύρυνση

ή

συναλλάγματος,

και

την

κατάργηση

επιτράπηκε

η

των

χρήση

ορίων
της

του

χορηγούμενου

διεθνούς

εταιρικής

(επαγγελματικής) κάρτας που λειτουργεί παράλληλα (χωρίς συμψηφισμό)
με την ατομική πιστωτική κάρτα. Η διεθνής επαγγελματική πιστωτική
κάρτα ισχύει για την κάλυψη δαπανών και γευμάτων χωρίς όριο.
Το 1987 παρουσιάστηκε αύξηση 73,8% στην ακαθάριστη εισροή
ιδιωτικών κεφαλαίων, αύξηση η οποία προήλθε από κεφάλαια (επιχειρηματικά
κεφάλαια, κεφάλαια για αγορά ακινήτων, καταθέσεις σε συνάλλαγμα και
«λοιπά» κεφάλαια) τα οποία δεν δημιουργούν δανειακές υποχρεώσεις προς το
εξωτερικό.
Η καθαρή εισροή των ιδιωτικών κεφαλαίων υπερκάλυψε το έλλειμμα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ενώ το 1986 είχε καλύψει μόνο το
47% του αντίστοιχου ελλείμματος.
Η σημαντική άνοδος της εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων πρέπει
αποδοθεί στην ενίσχυση των προσδοκιών για περαιτέρω βελτίωση των
οικονομικών εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας και στα μέτρα της
απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων. Επιπλέον η διαμόρφωση θετικών
επιτοκίων στο εσωτερικό, σε συνδυασμό με την συναλλαγματική πολιτική
που ασκήθηκε περιόρισαν τις διαρροές συναλλάγματος και συνέβαλαν στον
επαναπατρισμό κεφαλαίων.
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Τον Ιούλιο του 1988 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της
ΕΟΚ η Τέταρτη Οδηγία για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων,
σύμφωνα με την οποία οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων μεταξύ κρατώνμελών της Κοινότητας

καταργούνται πλήρως από της 1ης Ιουλίου 1990 με

μόνη επιτρεπόμενη παρέκκλιση τη δυνατότητα λήψης από ένα κράτος-μέλος
προσωρινών

μέτρων

διασφάλισης.

Προβλέπονται

επίσης

μεταβατικές

περίοδοι, οι οποίες ειδικά για την Ελλάδα καθορίζονται έως και την 311
Δεκεμβρίου 1992, με δυνατότητα παράτασης για μια τριετία. Σημειώνεται ότι η
Οδηγία αυτή προτρέπει τα κράτη-μέλη να απελευθερώσουν τις κινήσεις
κεφαλαίων με τρίτες χώρες στον ίδιο βαθμό.
Στην Ελλάδα το 1988 συνεχίστηκε η σταδιακή απελευθέρωση της
κίνησης κεφαλαίων και των άδηλων συναλλαγών με μια σειρά αποφάσεων της
Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν
την κίνηση κεφαλαίων είναι οι ακόλουθες :
1. Πράξη 1226/12.1.88, με την οποία εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Διεθνών
Συναλλαγών για την άσκηση αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την
εφαρμογή του Π.Δ. 207/87 και του άρθρου 67, παρ. 2 της Συνθήκης της
ΕΟΚ .Οι κινήσεις κεφαλαίων

στις οποίες αναφέρεται η απόφαση αυτή

αφορούν
α) τις μεταφορές συναλλάγματος από εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, κατατεθέντων σημάτων
και εφευρέσεων, και

β) τις μεταφορές μερισμάτων και κερδών από άμεσες επενδύσεις σε τίτλους
και λοιπές συμμετοχές σε ελληνικές επιχειρήσεις .
2. Εγκύκλιος 14/17.3.88, η οποία απελευθερώνει τα κεφάλαια που ανήκουν σε
κατοίκους ΕΟΚ και τα οποία κατατέθηκαν σε δεσμευμένους λογαριασμούς
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1985. Οι δεσμευμένοι λογαριασμοί κατοίκων
ΕΟΚ καταργούνται από 1ης Ιανουάριου 1986. Συναφής με την εγκύκλιο αυτή
είναι η απόφαση 409/4.1.89 της Ε.Ν.Π.Θ, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα
μεταφοράς στο εξωτερικό και των τόκων που αναλογούν από 1.1.86 ως και

15

31.3.88

στα

υφιστάμενα

την

31.12.85

υπόλοιπα

των

δεσμευμένων

λογαριασμών κατοίκων ΕΟΚ .
3. Απόφαση της Ε.Ν.Π.Θ. 384/16.2.88, με την οποία επιτρέπεται σε κατοίκους
χωρών εκτός ΕΟΚ να επανεξάγουν το συνάλλαγμα το οποίο έφεραν από το
εξωτερικό για προεγγραφές αγοράς μετοχικών τίτλων που πρόκειται να
εισαχθούν στο χρηματιστήριο, σε περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο
δεν καταστεί δυνατή η από μέρους των ενδιαφερομένων απόκτηση των
τίτλων αυτών.

Με την Πράξη 1352/25.8.88, επεκτείνονται οι όροι της

Απόφασης 384/88 σε Ολληνες, μονίμους 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. 393/10.6.88 με την οποία καθορίζονται οι όροι για
την

επανεξαγωγή

συναλλάγματος

που

εισάγεται

από

αλλοδαπούς,

κατοίκους χωρών εκτός ΕΟΚ, για την απόκτηση οικοδομών στην Ελλάδα.
Το συνάλλαγμα μπορεί να εξαχθεί μετά από παρέλευση τουλάχιστον πέντε
ετών από τη δραχμοποίησή του και δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικά
εισαχθέν ποσό συναλλάγματος .
5. Εγκύκλιος 31/10.10.88 προς τις εμπορικές τράπεζες, με την οποία
παρέχονται οδηγίες για τη χορήγηση συναλλάγματος σε κατοίκους χωρών μελών της ΕΟΚ για μεταφορά του προϊόντος ρευστοποίησης ακινήτων τους
στην Ελλάδα, σε εφαρμογή των διατάξεων των Π.Δ. 170/86 και 207/87. Το
εξακτέο συνάλλαγμα συμπεριλαμβάνει και την υπεραξία.
6. Πράξη 1363/20.9.88, με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της
Πράξης

1011/22.4.87 ώστε να συμπεριλάβει και τις εμπορικές και

συνεταιριστικές

επιχειρήσεις.

Επομένως

και

οι

κατηγορίες

αυτές

επιχειρήσεων μπορούν να συνάπτουν δάνεια σε συνάλλαγμα με πιστωτικά
ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού χωρίς προηγούμενη έγκριση
της Τράπεζας της Ελλάδος . Με την απόφαση της Ε.Ν.Π.Θ. 406/28.11.88,
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διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν το προϊόν των
δανείων τους σε συνάλλαγμα για την πληρωμή της αξίας των πάσης φύσεως
αγορών τους από το εσωτερικό και το εξωτερικό και για την κάλυψη
αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης.
Εκτός των παραπάνω γενικών ρυθμίσεων, με την Απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22ας Νοεμβρίου 1988 επήλθαν
οι ακόλουθες μεταβολές στο καθεστώς της κίνησης κεφαλαίων κατοίκων
Ελλάδος σε χώρες -μέλη της ΕΟΚ.

1) Οι άμεσες επενδύσεις ουσιαστικά απελευθερώνονται από 23.1 1.88.
Ειδικότερα για τη συμμετοχή κατοίκων Ελλάδος σε νέες ή υφιστάμενες
επιχειρήσεις εγκαταστημένες στο έδαφος άλλων κρατών μελών με σκοπό
τη δημιουργία ή διατήρηση οικονομικών δεσμών διάρκειας, καθώς και για
τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων για τον ίδιο σκοπό, τίθεται ως
μοναδικός όρος η κατά 25% χρηματοδότηση της επένδυσης από δάνεια σε
συνάλλαγμα . Ο όρος αυτός θα καταργηθεί από 30 Ιουνίου 1989.
2) Οι κινήσεις κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα απελευθερώνονται από
23.11.88 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι προίκες, δωρεές, γονικές
παροχές κλπ. Κατοίκων Ελλάδος προς μη κατοίκους, καθώς και μεταφορές
περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε κατοίκους που μεταναστεύουν,
εκτός από αυτές που είναι απαραίτητες στα πλαίσια της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων και οι οποίες ήταν ήδη απελευθερωμένες
3) Οι ισχύοντες περιορισμοί για τις πράξεις επί τίτλων παραμένουν μέχρι
31.12.89. Η απόκτηση όμως από κατοίκους της Ελλάδος τίτλων που έχουν
εκδοθεί από τις Κοινότητες ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
επιτρέπεται μέχρι συνολικού ποσού 50 εκατ. ΕΝΜ ετησίως .
Τα μέτρα που ελήφθησαν το 1988 και αφορούν τις άδηλες συναλλαγές
ήταν τα ακόλουθα:
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1) Πράξη 1316/22.6.88, με την οποία καθορίζεται ότι τα όρια τουριστικού
συναλλάγματος αφορούν κάθε ταξίδι στο εξωτερικό, αντί του μέχρι τότε
ισχύοντος ετησίου ορίου. Για ταξίδια στην ΕΟΚ και την Κύπρο το ισχύον
όριο είναι 840 ΕΝΜ . Για τις υπόλοιπες χώρες είναι 600 δολ. ΗΠΑ. Οι
τράπεζες που χορηγούν το συνάλλαγμα δε θα αναγράφουν τα χορηγούμενα
ποσά στα διαβατήρια των ενδιαφερομένων .
2) Απόφαση 372/12.12.88 - ( Πράξη 56π της Επιτροπής Συναλλάγματος ), με
την οποία αυξάνεται το ανώτατο πιστωτικό όριο σε συνάλλαγμα με χρήση
πιστωτικών καρτών σε 300 ΕΝΜ κατ’ άτομο το χρόνο για την κάλυψη
τουριστικών δαπανών. Το όριο αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Για τους
κατόχους διεθνούς εταιρικής
κάρτας δεν τίθεται ανώτατο όριο προκειμένου για πληρωμή στο εξωτερικό
δαπανών διατροφής και διανομής. Για τις υπόλοιπες δαπάνες τους οι
κάτοχοι της κάρτας αυτής μπορούν να την χρησιμοποιούν με ανώτατο
ετήσιο όριο 300 ΕΝΜ . Οι δικαιούχοι διεθνούς εταιρικής κάρτας μπορούν
να τη χρησιμοποιούν παράλληλα ( χωρίς συμψηφισμό ποσών ) με την
ατομική κάρτα, της οποίας τυχόν είναι κάτοχοι.
3) Πράξη 1413/21.12.88, η οποία επιτρέπει στους ταξιδιώτες να φέρουν το
επιτρεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις ποσό δραχμών κατά την είσοδο
τους στην ή την έξοδο τους από την χώρα και σε τραπεζογραμμάτια
ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων δραχμών.
4) Απόφαση της Ε.Ν.Π.Θ. 412/30.1.89 η οποία καθορίζει το ανώτατο ποσό
δραχμών που επιτρέπεται να φέρουν οι κάτοικοι εξωτερικού κατά την έξοδό
τους από τη χώρα σε 20.000 δρχ. και κατά την είσοδό τους στη χώρα, σε
100.000 δραχμές .

Οι παραπάνω αποφάσεις είχαν ως επίδραση, το 1998, την αύξηση της
εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων, η οποία προήλθε κυρίως από τα επιχειρηματικά
κεφάλαια τα οποία σημείωσαν αύξηση 53%,φτάνοντας τα 599 εκατ. δολάρια
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έναντι 392 εκατ. δολαρίων το ’87, και από τα κεφάλαια για αγορά ακινήτων η
εισροή των οποίων έφτασε τα 896 εκατ. δολ. έναντι 675 εκατ. δολ. το ’87.
Αντίθετα όμως κάμψη παρουσίασε η καθαρή αύξηση των καταθέσεων
σε συνάλλαγμα, η οποία όμως οφείλεται σε αύξηση της δραχμοποίησης
καταθέσεων

σε

συνάλλαγμα

και

όχι

σε

μειωμένη

καθαρή

εισροή

συναλλάγματος. Συγκεκριμένα για τις καταθέσεις μονίμων κατοίκων Ελλάδος
αναφέρεται ότι η καθαρή εισροή σε συνάλλαγμα αυξήθηκε με υψηλό ρυθμό
24,3% και έφτασε τα 358 εκατ. δολ. έναντι 288 εκατ. δολ.

το ’87. Οι

δραχμοποιήσεις όμως διπλασιάστηκαν (’88: 197 εκατ. δολ. έναντι 98 εκατ. δολ.
’87), με αποτέλεσμα η καθαρή εισροή (νέες καταθέσεις μείον αναλήψεις σε
δραχμές και συνάλλαγμα) των καταθέσεων της κατηγορίας αυτής να
περιοριστεί σε 160 εκατ. δολ. το ’88 από 191 εκατ. δολ. το ’87.
Γενικά όμως οι ευνοϊκές εξελίξεις στην εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων
οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης
κεφαλαίων και στην εμπιστοσύνη του κοινού λόγω της αποκλιμάκωσης του
πληθωρισμού, της πολιτικής επιτοκίων και της συναλλαγματικής πολιτικής
που ασκούνται τα τελευταία έτη.
Η σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των τρεχουσών
συναλλαγών συνεχίστηκε και κατά τα έτη 1989-1991 με την έκδοση μιας
σειράς αποφάσεων οι οποίες ήταν προσαρμοσμένες στα εκάστοτε κοινοτικά
δεδομένα.

2.3 Δεύτερη περίοδος: 1992-1993

Τον

Ιούνιο

του

1992

ξεκίνησε

η

αναταραχή

στις

αγορές

συναλλάγματος με την απόρριψη της Συνθήκης του Μάαστριχ από την Δανία,
κορυφώθηκε την εβδομάδα πριν από το γαλλικό δημοψήφισμα της 20ης
Σεπτεμβρίου για την επικύρωση της Συνθήκης και συνεχίστηκε τους
επόμενους έξι μήνες με έντονες πιέσεις στις αγορές συναλλάγματος. Η κρίση
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του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος ήταν η σοβαρότερη στην ιστορία
του με την αποχώρηση δύο νομισμάτων (ιταλική λίρα, στερλίνα) από το
μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών τον Σεπτέμβριο του 1992 και με
τέσσερις επανευθυγραμμίσεις των κεντρικών ισοτιμιών σε διάστημα πέντε
μηνών.
Στην Σύνοδο όμως κορυφής της Λισαβώνας, τον Ιούνιο του 1992, οι
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιβεβαίωσαν
ότι, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα του δανικού δημοψηφίσματος για την
επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχ, η Κοινότητα θα συνεχίσει την
διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Συμφωνήθηκε επίσης η σύσταση στις
αρχές του ’93 του Ταμείου Συνοχής που προβλέπεται στην Συνθήκη και
χαράχθηκαν οι κατευθυντήριες σχετικά με το δεύτερο πακέτο διαρθρωτικών
και δημοσιονομικών μέτρων.
Κατά την διάρκεια του 1992 έγιναν από την Ελλάδα αποφασιστικά
βήματα προς την πλήρη κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών όσον
αφορά τις τρέχουσες συναλλαγές

και την κίνηση κεφαλαίων. Με σειρά

Πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καταργήθηκαν οι
εναπομένοντες

συναλλαγματικοί

περιορισμοί

στις

άδηλες

συναλλαγές

(τουριστικό συνάλλαγμα προς μη Κοινοτικές χώρες, εξαγωγή μερισμάτων κερδών, συντάξεων, πνευματικών δικαιωμάτων κ.λ.π.) και ολοκληρώθηκε η
απελευθέρωση

των

τρεχουσών

συναλλαγών.

Δεν

απαιτείται

πλέον

προηγούμενη έγκριση των νομισματικών αρχών για εξαγωγή συναλλάγματος
που αφορά τρέχουσες συναλλαγές, αλλά οι εμπορικές τράπεζες εξετάζουν
μόνο την αυθεντικότητα της συναλλαγής. Ετσι η Ελλάδα υπάγεται πλέον στο
καθεστώς του άρθρου VIII του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο οποίο
υπάγονται όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ.
Παρακάτω παρουσιάζεται η έκδοση μιας σειράς αποφάσεων της
Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων
και των τρεχουσών συναλλαγών.

Τα μέτρα που αφορούν την κίνηση κεφαλαίων είναι τα ακόλουθα :
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1. Επετράπη σε κατοίκους Ελλάδος η απόκτηση μετοχών, ομολόγων και
μεριδίων που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα με έδρα σε χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Π.Δ.Τ.Ε. 2092/11.6.1992), με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις που ισχύουν για επενδύσεις σε τίτλους που εκδίδονται σε
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( Π.Δ.Τ.Ε. 1933/3.5.1991).

2. Επετράπησαν σε κατοίκους Ελλάδος οι επενδύσεις σε ακίνητα που
βρίσκονται στην επικράτεια χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(Π.Δ.Τ.Ε. 2093/11.6.1992) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
ισχύουν

για

επενδύσεις

σε

ακίνητα

στις

χώρες

μέλη

της

ΕΚ

(Π.Δ.Τ.Ε. 1934/3.5.1991).

3. Επετράπη στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού η χρησιμοποίηση των
ίδιων συναλλαγματικών διαθεσίμων τους ή το προϊόν δανεισμού σε
συνάλλαγμα, για τη χορήγηση σε κατοίκους του εξωτερικού δανείων σε
συνάλλαγμα με σκοπό την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα (Ε.Ν.Π.Θ.
501/6/17.6.1992).

4. Τροποποιήθηκαν οι Π.Δ.Τ.Ε. 1933/3.5.1991 και 2092/11.6.1992 και επετράπη
η χορήγηση συναλλάγματος για την αγορά στο εξωτερικό από κατοίκους
Ελλάδος τίτλων (έντοκων γραμματίων, ομολογιών, κλπ.) αρχικής διάρκειας
ενός έτους και άνω (Π.Δ.Τ.Ε. 2105/29.7.1992).
5. Επετράπη σε κατοίκους Ελλάδος να ανοίγουν και να τηρούν λογαριασμούς
καταθέσεων σε συνάλλαγμα, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται με ξένα
τραπεζογραμμάτια χωρίς δήλωση ή παροχή οποιαδήποτε πληροφορίας για
την προέλευσή τους. Το προϊόν των καταθέσεων αυτών επιτρέπεται να
αναλαμβάνεται σε δραχμές ή ξένα τραπεζογραμμάτια, αλλά απαγορεύεται η
μεταφορά τους στο εξωτερικό (Π.Δ.Τ.Ε. 2109/7.8.1992).

Τα μέτρα που αφορούν τις τρέχουσες συναλλαγές είναι τα ακόλουθα :
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1. Απελευθερώθηκε η μεταφορά στο εξωτερικό κερδών, τα οποία προέρχονται
από επενδύσεις στην Ελλάδα, κατοίκων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (Π.Δ.Τ.Ε. 2022/28.1.1992).
2. Επετράπη η χορήγηση συναλλάγματος για τη μεταφορά συντάξεων στο
εξωτερικό σε δικαιούχους που έχουν εγκατασταθεί στο εξωτερικό
(Π.Δ.Τ.Ε. 2023/28.1.1992).
3. Απελευθερώθηκε

πλήρως

ακινήτων, δικαιούχοι

η

μεταφορά

στο

εξωτερικό

μισθωμάτων

των οποίων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα

εγκατεστημένα στο εξωτερικό (Π.Δ.Τ.Ε. 2024/28.1.1992).
4. Καταργήθηκαν οι περιορισμοί οι οποίοι ίσχυαν για τους κατοίκους Ελλάδος
που ταξιδεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αφορούσαν
τη χορήγηση τουριστικού συναλλάγματος και τις πληρωμές με χρήση
καρτών (Π.Δ.Τ.Ε. 2044/4.3.1992 και 2045/4.3.1992), με την εξομοίωση του
καθεστώτος που ισχύει σε χώρες μέλη της ΕΚ. Επίσης, καταργήθηκαν οι
περιορισμοί στη χορήγηση συναλλάγματος σε κατοίκους Ελλάδος οι οποίοι
μεταβαίνουν στο εξωτερικό για διάφορους εμπορικούς, επαγγελματικούς,
επιστημονικούς και υπηρεσιακούς λόγους (Π.Δ.Τ.Ε.2046/4.3.1992).
5. Διευκρινίστηκε ότι, για σπουδές κατοίκων Ελλάδος σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα

του

εξωτερικού,

τα

καθοριζόμενα

από

την

Επιτροπή

Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος μηνιαία όρια χορήγησης
συναλλάγματος για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης ανά χώρα σπουδών
είναι

ενδεικτικά.

Επιτρέπεται

η

χορήγηση

μεγαλύτερων

ποσών

συναλλάγματος με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών
(Π.Δ.Τ.Ε. 2047/4.3.1992).

6. Απελευθερώθηκαν πλήρως οι τρέχουσες διεθνείς συναλλαγές και επετράπη
η χορήγηση συναλλάγματος για όλες τις πληρωμές των συναλλαγών αυτών,
όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Π.Δ.Τ.Ε. 2098/7.7.1992).
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Μετά την άρση των συναλλαγματικών περιορισμών στις τρέχουσες
άδηλες συναλλαγές, η Ελλάδα υπάγεται πλέον στις διατάξεις του άρθρου VIII
του Καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου .
Επιπλέον των ανωτέρω μέτρων, εκδόθηκε το Π.Δ. 96/23.3.1993, με το
οποίο αίρονται σχεδόν όλοι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων με τις
χώρες της ΕΚ. Με το νέο Π.Δ. διατηρούνται, μέχρι 30.6.1994, περιορισμοί
έναντι των χωρών της ΕΚ μόνο στις παρακάτω κινήσεις κεφαλαίων:
I. Πράξεις

σε

τρεχούμενους

χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα:

λογαριασμούς
πράξεις

που

και

καταθέσεις

σε

πραγματοποιούνται

από

κατοίκους Ελλάδος σε αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και που έχουν
διάρκεια μικρότερη του ενός έτους .
II. Χρηματοδοτικά δάνεια και πιστώσεις που έχουν διάρκεια μικρότερη του
ενός έτους .
III. Κινήσεις κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα : δάνεια που έχουν διάρκεια
μικρότερη του ενός έτους .
IV. Εισαγωγή και εξαγωγή εγγράφων που ενσωματώνουν αξίες : μέσα
πληρωμής.

Η συναλλαγματική κρίση επηρέασε σημαντικά τις νομισματικές
συνθήκες και τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Οι επιπτώσεις στο
ισοζύγιο πληρωμών, ειδικότερα στην κίνηση κεφαλαίων, ήταν άμεσες και
έντονες, ενώ υπήρξαν και έμμεσες συνέπειες λόγω της ανάγκης να
προσαρμοστεί η νομισματική πολιτική προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
πιέσεις στην αγορά συναλλάγματος.
Επισημαίνεται ότι η καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων το 1992
αυξήθηκε και έφτασε

τα 2.656 εκατ. δολ. έναντι 2.514 εκατ. δολ. το ’91,

υπερκαλύπτοντας το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Το

1992 όμως

εμφανίστηκαν αρνητικά τακτοποιητέα στοιχεία ύψους 685 εκατ. δολ. το
μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά ρευστοποιήσεις δραχμικών τίτλων του
Ελληνικού Δημοσίου

από ξένους επενδυτές κατά την διάρκεια της
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συναλλαγματικής κρίσης . Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να
επιδεινωθεί το βασικό ισοζύγιο πληρωμών, δηλαδή το άθροισμα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών, της καθαρής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων και των
τακτοποιητέων στοιχείων, το οποίο εμφάνισε έλλειμμα 110 εκατ. δολ. έναντι
πλεονάσματος 758 εκατ. δολ. το ’91. Το έλλειμμα του βασικού ισοζυγίου, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι ο δανεισμός του δημοσίου τομέα, παρά την
σημαντική αύξησή του, υπελείφθη κατά 90 εκατ.δολ. των ιδιαίτερα υψηλών
πληρωμών χρεωλυσίων, αντανακλάται στη μείωση

των συναλλαγματικών

διαθεσίμων της χώρας στο τέλος του έτους στα 5.588 εκατ. δολ. από 6.046
εκατ. δολ. στο τέλος του ’91.
2.4 Τρίτη περίοδος: 1994
Το 1994, με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 104/14.5.94 και
μιας

σειράς

αποφάσεων

του

Διοικητή

της

Τράπεζας

της

Ελλάδος,

καταργήθηκε κάθε υφιστάμενος περιορισμός στις κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ
κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων, με εξαίρεση τις επενδύσεις από
κατοίκους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής ϋνωσης σε ορισμένους ευαίσθητους
για την χώρα τομείς, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.
Ειδικότερα, στις 16 Μάίου 1994, με το άρθρο 1 του Π.Δ. 104/94
καταργήθηκε το άρθρο 5 του Π.Δ. 96/93, σύμφωνα με το οποίο ορισμένες
κινήσεις κεφαλαίων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα - άρθρο 9, Παράρτημα III τελούσαν υπό περιορισμό μέχρι 30.6.94.
Ταυτόχρονα, με το άρθρο 2 του Π.Δ. 104/94 καταργήθηκε το κεφάλαιο I
της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2227/30.6.93. Πκτοτε
παραμένουν υπό περιορισμό μόνον οι επενδύσεις στην Ελλάδα από κατοίκους
χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Πνωσης, εφόσον αφορούν τους εξής τομείς :

α) άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα που γίνονται σε παραμεθόριες περιοχές
,σε πλοία υπό ελληνική σημαία και για την απόκτηση μεταλλευτικών
δικαιωμάτων
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β) επενδύσεις σε ακίνητα στις παραμεθόριες περιοχές
γ) συμμετοχές σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις που σχετίζονται με μη
κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς (ίδρυση)
και αεροπορικές μεταφορές.
Μετά την έκδοση του Π.Δ. 104/94 εκδόθηκαν Πράξεις Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος με τις οποίες:
1. Καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης συναλλάγματος από τα πιστωτικά
ιδρύματα για τις κινήσεις κεφαλαίων, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα I
του Π.Δ. 96/93, το οποίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 104/94 (Π.Δ.Τ.Ε.
2302/16.5.94).

2. Προσδιορίστηκαν οι πράξεις συναλλάγματος και 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 κατοίκους (Π.Δ.Τ.Ε. 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 πάσης φύσεως αναγκών τους στο εσωτερικό ή
στο εξωτερικό(Π.Δ.Τ.Ε. 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 τις δαπάνες στο εξωτερικό χωρίς την
προσκόμιση δικαιολογητικών. Παράλληλα, αυξήθηκε σε 2.000 ECU το
ποσό του συναλλάγματος που χορηγείται χωρίς δικαιολογητικά (Π.Δ.Τ.Ε.
2344/19.12.94).

5. Επετράπη σε κατοίκους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που διενεργούν
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, η ελεύθερη χρήση του εισπραχθέντος
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συναλλάγματος στο εξωτερικό. Επίσης, τους δόθηκε η δυνατότητα
κατάθεσης του εισπραχθέντος συναλλάγματος και σε λογαριασμούς
συναλλάγματος στην Ελλάδα (Π.Δ.Τ.Ε. 2345/19.12.94).
Η συναλλαγματική αναταραχή και η πλήρης απελευθέρωση της
κίνησης κεφαλαίων μετέβαλαν τις προσδοκίες των επενδυτών για την ισοτιμία
της δραχμής και είχαν όπως είναι φυσικό άμεση επίπτωση στις εξελίξεις της
κίνησης ιδιωτικών κεφαλαίων. Τα βασικά μεγέθη της κίνησης των ιδιωτικών
κεφαλαίων εξελίχθηκαν ικανοποιητικά στο τετράμηνο Ιανουάριου - Απριλίου,
αργότερα όμως και συγκεκριμένα την περίοδο της συναλλαγματικής
αναταραχής

σημειώθηκαν

σημαντικού

ύψους

εκροές.

Η

επιτυχής

αντιμετώπιση της αναταραχής αποκατέστησε την εμπιστοσύνη του κοινού
στην ασκούμενη συναλλαγματική πολιτική και υπό το νέο καθεστώς της
πλήρους απελευθερωμένης κίνησης κεφαλαίων. Αυτό σε συνδυασμό με την
διατήρηση των επιτοκίων σε επίπεδα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά σε σχέση με
τα ισχύοντα στο εξωτερικό, συνέβαλε στην επικράτηση έντονα ανοδικών
τάσεων στην καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων κατά το δεύτερο εξάμηνο
του έτους. Συγκεκριμένα η καθαρή

εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων κατά το

δεύτερο εξάμηνο του ’94 έφθασε τα 3.370 εκατ. δολ. σε έναντι μόνο 416 εκατ.
δολ. στο πρώτο εξάμηνο.
Η εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων παρουσίασε μεγάλη αύξηση στο
δεύτερο εξάμηνο φθάνοντας για ολόκληρο το έτος τα 2.757 εκατ. δολ. έναντι
1.981 εκατ. δολ. το 1993.
Η εισροή κεφαλαίων για αγορά ακινήτων παρέμεινε στα ίδια περίπου
επίπεδα με το 1993, σημειώνοντας αύξηση μόνο 1,1% . Οι αλλαγές που
σημειώθηκαν στις προσδοκίες για την εξέλιξη της ισοτιμίας της δραχμής
φαίνεται να συνέβαλαν και

στις τάσεις που επικράτησαν στην εισροή

κεφαλαίων για αγορά ακινήτων το 1994, κύρια χαρακτηριστικά των οποίων
ήταν η σημαντική μείωση το τρίμηνο Μαΐου - Ιουλίου και η έντονη ανοδική
πορεία για τους επόμενους μήνες.
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Οι καταθέσεις ιδιωτών σε συνάλλαγμα παρουσίασαν αρνητική καθαρή
μεταβολή ύψους 45 εκατ. δολ. το 1994 έναντι καθαρής αρνητικής μεταβολής
ύψους 9 εκατ. δολ. το 1993. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι
αναλήψεις σε δραχμές ήταν μεγαλύτερες από την καθαρή κίνηση σε
συνάλλαγμα. Οι αναλήψεις σε δραχμές από καταθέσεις σε συνάλλαγμα
αυξήθηκαν το ’94 κατά 8,6% αλλά παρουσίασαν

σημαντικές διακυμάνσεις

κατά την διάρκεια του έτους. Στο πρώτο τετράμηνο ήταν στάσιμες, ενώ
παρουσίασαν σημαντική πτώση 15,5% στο τρίμηνο Μάίου - Ιουλίου, λόγω της
συναλλαγματικής αναταραχής. Μετά την επιτυχή αντιμετώπιση των πιέσεων
στη αγορά συναλλάγματος και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο έως το τέλος
του έτους, σημειώθηκε σημαντική άνοδος 30,2% των δραχμοποιήσεων από
καταθέσεις σε συνάλλαγμα.

Σύμφωνα λοιπόν με την συνθήκη του Μάαστριχ η ολοκλήρωση της
νομισματικής ένωσης της Ευρώπης, οδήγησε τα κράτη -μέλη να υιοθετήσουν
μεσοπρόθεσμα προγράμματα σύγκλισης που θα τους επιτρέψουν σταδιακά να
πετύχουν τους στόχους αυτούς. Το 1994 ήταν ουσιαστικά ο πρώτος χρόνος
εφαρμογής των προγραμμάτων σύγκλισης
Επισημαίνουμε

όμως

ότι

με

την

επίτευξη

της

νομισματικής

σταθερότητας για την συμμετοχή της κάθε χώρας στην νομισματική ένωση
είναι αναγκαίο να προωθηθεί τα επόμενα χρόνια και η πραγματική σύγκλιση
της ελληνικής οικονομίας με τις άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Η
επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης μαζί με την ονομαστική αποτελεί
πρόκληση για την οικονομική πολιτική και είναι απολύτως αναγκαία όχι μόνο
επειδή η άνοδος του βιοτικού επιπέδου έχει τελικά σημασία για την ευημερία
του έθνους αλλά επειδή η ανάπτυξη της οικονομίας θα συμβάλει στην
ταχύτερη

και

προβλήματος

αποτελεσματικότερη
και της

ανεργίας

αντιμετώπιση

καθώς

και

στην

του

δημοσιονομικού

αποκλιμάκωση

του

πληθωρισμού.

Η σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί δύσκολο εγχείρημα ,
δεδομένου ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό
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διάστημα και σε ένα περιβάλλον όπου όλες οι χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης
επιδιώκουν τους ίδιους στόχους και μάλιστα εκκινούν από ευνοϊκότερες
θέσεις χωρίς τις εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Ιστορική εξέλιξη

1951 : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΡΙΣΙΩΝ:

Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακα
και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).
Συμμετέχουν: Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιταλία,
και Ολλανδία.
Σκοπός ήταν η συνεργασία των παραπάνω χωρών για την παραγωγή άνθρακα
και χάλυβα.

1957

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ:

Με τη συμμετοχή των παραπάνω έξι χωρών ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται η ελεύθερη
κυκλοφορία:
• αγαθών
• υπηρεσιών
• κεφαλαίων
• προσώπων
Επιπλέον

στόχος

της

ΕΟΚ

είναι

η

εισαγωγή

Κοινής

Πολιτικής-

Ανταγωνισμού, Αγροτικής, Ενεργειακής πολιτικής- και η ίδρυση του
Κοινωνικού Ταμείου (Social Fund.
Ιδρύεται επίσης η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (EYRATOM)

1967

Ε ΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟ ΤΗ ΤΑ :

ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, και EYRATOM συγχωνεύονται και σχηματίζεται η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα (ΕΚ) που παρέμεινε έτσι μέχρι το 1991 όπου και ονομάστηκε Ε.Ε.
(με πλέον 12 χώρες) με την συνθήκη του Μάαστριχ.

29

1979 Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ):

Συμμετοχή όλων των χωρών πλην της Μ. Βρετανίας.
Επικυρώνεται η Συνθήκη Προσχώρησης Ελλάδας σε Ε.Ο.Κ. και EYRATOM
( Ν.945/ 1979 ).

1985 ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ:

Πρόγραμμα δράσης για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΞΗ (Ε.Ε.Π.)
Στόχος η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
Η Ελληνική Βουλή επικύρωσε την Ε.Ε.Π. με το Ν. 1681/87.

1991

Σ ΥΝΘΗΚΗ MAASTRICHT.

Δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ).
Καθορίζονται διαδικασίες και προϋποθέσεις για την Οικονομική

και

Νομισματική Ενωση των μελών (Ο.Ν.Ε).
Διαγράφεται η πορεία για το ενιαίο νόμισμα (ΕΥΡΩ ή EYRO ).
Η Ελληνική Βουλή επικύρωσε τη Συνθήκη με το Ν. 2077/92.

1998 ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ &
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων κατάρτισης και υλοποίησης νομισματικής και
συναλλαγματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες στα δύο νέα
Κοινοτικά Οργανα. Δημιουργία σταθερών και αμετάκλητων συναλλαγματικών
ισοτιμιών για τα
νομίσματα όσων χωρών συμμετέχουν στο στάδιο αυτό στην Ο.Ν.Ε.
Η Ελλάδα δεν συμμετείχε διότι δεν

πέτυχε την σύγκλιση των κριτηρίων

Μάαστριχ.
Απόφαση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων ως προς τα κράτη-μέλη, που
θα συμμετάσχουν στη ζώνη του ΕΥΡΩ.
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Μελλοντικοί στόχοι:
1999 - 2002:
Εναρξη του τρίτου σταδίου της Ο.Ν.Ε.
Αμετάκλητος

καθορισμός

των

συντελεστών

μετατροπής

μεταξύ

των

νομισμάτων των
κρατών -μελών και του ΕΥΡΩ.
Εναρξη ισχύος της νομοθεσίας, που αφορά την εισαγωγή του ΕΥΡΩ.
Εισαγωγή του ΕΥΡΩ σε λογιστική μορφή. Εναρξη κυκλοφορίας του ΕΥΡΩ σε
κέρματα και τραπεζογραμμάτια.
Ανταλλάσσονται τα τραπεζογραμμάτια της ζώνης ΕΥΡΩ στην άρτια ισοτιμία
τους.
1/1 - 1/7/2002:
Τα εθνικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα παύουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα.
Απόσυρση εθνικών τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Κυκλοφορία ΕΥΡΩ.
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

3

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

4

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

5

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

7

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

8

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ

9

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK

10

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

11

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ

12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

13

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

14

ΔΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

15

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

16

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

17

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

18

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

19

BALCLAYS BANK

20

MIDLAND BANK

21

ABN AMBRO BANK

22

SOCIETE GENERALE

23

BANQUE NATIONALE DE PARIS

24

CREDIT LYONNAIS GRECE S.A.

25

ING BANK

26

AMERICAN EXPRESS BANK

27

BAYERISCHE HYPO & VEREINSBANK

28

CITIBANK NA

29

BANK OF AMERICA
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30

ARAB BANK LTD

31

BANK SADERAT IRAN

32

BANQUE PARIBAS

33

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE

34

NATIONAL WESTMINSTER BANK

35

ANZ GRINDLAYS BANK

36

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND

37

THE BANK OF NOVA SCOTIA

38

INSTITUTO BANCARIO SAN PAOLO
DI TORINO
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τα τελευταία χρόνια οι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί συμφωνούν στο
γεγονός ότι η σταθεροποίηση των τιμών επιτυγχάνεται μέσω της νομισματικής
πολιτικής. Η επιτυχής όμως άσκηση της νομισματικής πολιτικής σημαίνει ότι
οι νομισματικές αρχές θα πρέπει να έχουν μία ακριβή εκτίμηση της εκλογής
του κατάλληλου χρόνου που θα εφαρμοστούν ορισμένα μέσα, και των
αποτελεσμάτων

που θα έχουν στην οικονομία. Αυτό απαιτεί πλήρη

κατανόηση των μηχανισμών, μέσα από τους οποίους η νομισματική πολιτική
επηρεάζει την οικονομία. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι:
1. το επιτόκιο
2. η ισοτιμία
3. οι τιμές των μετοχών
4. οι πιστώσεις του τραπεζικού συστήματος
1. Ο μηχανισμός του επιτοκίου
Η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μέσω του μηχανισμού των
επιτοκίων είναι βασικό στοιχείο της οικονομικής βιβλιογραφίας εδώ και 50
χρόνια.

Είναι το κλειδί

Κεϋνσιανό μοντέλο.

της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στο

Η παραδοσιακή

Κεϋνσιανή

θεωρία για το πως

μεταδίδεται η νομισματική πολιτική στην οικονομία παρουσιάζεται στην
παρακάτω σχέση,

Mt =>

ϊΤ=>ΙνΙ=>υΊ

(ΐ)

όπου Μ t δηλώνει την άσκηση περιοριστικής νομισματικής πολιτικής που
οδηγεί στην αύξηση των πραγματικών επιτοκίων it και κατά συνέπεια στην
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αύξηση του κόστους κεφαλαίου. Ετσι προκαλείται μείωση της δαπάνης για
επένδυση, που οδηγεί σε μείωση της συνολικής ζήτησης και επομένως σε
μείωση του εισοδήματος.
Παρ’ όλο που αρχικά ο Keynes θεωρούσε ότι το κανάλι του επιτοκίου
επιδρούσε ουσιαστικά

στην απόφαση των επιχειρήσεων για επενδύσεις,

μελλοντικές έρευνες απέδειξαν ότι και οι αποφάσεις των καταναλωτών για
αγορά αγαθών κατοικίας και αγαθών καταναλωτικής διάρκειας αποτελούν
επενδυτικές αποφάσεις. Η παραπάνω σχέση (1) μπορεί να εφαρμοστεί και στις
καταναλωτικές αγορές, όπου I αντιπροσωπεύει τα έξοδα κατοικίας και των
καταναλωτικών αγαθών διάρκειας.
Ο John Taylor υποστηρίζει ότι ο μηχανισμός του επιτοκίου αποτελεί,
στην άσκηση νομισματικής πολιτικής, ένα στοιχείο κλειδί, που δείχνει πως τα
αποτελέσματά της μεταδίδονται στην οικονομία. Στο μοντέλο του, η
περιοριστική νομισματική πολιτική αυξάνει τα βραχυπρόθεσμα ονομαστικά
επιτόκια. Στην συνέχεια μέσω ενός συνδυασμού σταθερών τιμών και λογικών
προσδοκιών

αυξάνονται

και τα πραγματικά μακροπρόθεσμα

επιτόκια,

τουλάχιστον για μία φορά.
Τα υψηλά πραγματικά επιτόκια οδηγούν σε μείωση των επιχειρησιακών
επενδύσεων, των επενδύσεων σε αγαθά κατοικίας και καταναλωτικών αγαθών
διάρκειας, με επίπτωση την μείωση του συνολικού εισοδήματος.
Επίσης ο Taylor υποστηρίζει ότι η πορεία των επιτοκίων επηρεάζει
σημαντικά τις επιχειρηματικές και καταναλωτικές επενδύσεις και επομένως
αποτελεί ένα σημαντικό μέσο μετάδοσης νομισματικής πολιτικής.
Η άποψή του όμως αυτή αμφισβητείται από τους Bernanke και Mark
Gertler, οι οποίοι δηλώνουν ότι εμπειρικές μελέτες είχαν μεγάλες δυσκολίες
να αναγνωρίσουν την ποσοτική σημασία των αποτελεσμάτων των επιτοκίων
μεσω του κόστους κεφαλαίου.
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2. Ο μηχανισμός της ισοτιμίας
Με την ανάπτυξη της διεθνοποίησης των οικονομικών και την ευελιξία
των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ιδιαίτερη σημασία δίνεται πλέον στην
μετάδοση

νομισματικής

πολιτικής

μέσω

των

επιδράσεων

των

συναλλαγματικών ισοτιμιών στις καθαρές εξαγωγές. Ο μηχανισμός της
ισοτιμίας

περιλαμβάνει και

τις επιδράσεις των επιτοκίων, καθώς όταν

αυξάνεται το εγχώριο επιτόκιο οι καταθέσεις σε εγχώριο νόμισμα γίνονται
πιο ελκυστικές από τις καταθέσεις στο νόμισμα της αλλοδαπής, οδηγώντας
έτσι σε μία αύξηση της αξίας των καταθέσεων σε εγχώριο νόμισμα σε σχέση
με της καταθέσεις σε ξένο νόμισμα. Αυτό σημαίνει ανατίμηση του εγχώριου
νομίσματος (ΕΤ) . Η υψηλή πλέον αξία του εγχώριου νομίσματος κάνει τα
εγχώρια προϊόντα

ακριβότερα από τα ξένα, και επομένως

μειώνονται οι

καθαρές εξαγωγές (ΝΧ^ ), και κατά συνέπεια και το συνολικό εισόδημα. Το
κανάλι ισοτιμίας

ως μηχανισμός μετάδοσης νομισματικής πολιτικής

αναφέρεται σχηματικά παρακάτω

Ml=>

i Τ => Ε ΐ =>NXi =>ΥI

3. Ο μηχανισμός των τιμών των μετοχών
Στην ανάλυση της νομισματικής πολιτικής, το μοντέλο του Keynes
εστιάζει την προσοχή του μόνο σε ένα περιουσιακό στοιχείο, στο επιτόκιο,
ενώ το μοντέλο του Taylor, στο επιτόκιο και στην συναλλαγματική ισοτιμία.
Οι μονεταριστές όμως θεωρούν ότι είναι ζωτικής σημασίας η εξέταση της
επίδρασης της νομισματικής πολιτικής ,

αναφορικά με τις τιμές των

περιουσιακών στοιχείων, και του πραγματικού πλούτου.Οι

μονεταριστές

συνήθως αποφεύγουν να εστιάζονται σε συγκεκριμένους μηχανισμούς
μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς θεωρούν
αυτοί αλλάζουν κατά την διάρκεια

ότι οι μηχανισμοί

διαφορετικών επιχειρησιακών κύκλων.

Παρ’ όλα αυτά όμως στις θεωρίες του μονεταρισμού, δύο μεταβιβαστικοί
μηχανισμοί της νομισματικής πολιτικής θεωρούνται πολύ σημαντικοί:
• ο δείκτης q (Tobin's q)
• τα αποτελέσματα του πλούτου στην κατανάλωση.
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Η θεωρία του Tobin υιοθετεί έναν μηχανισμό, μέσα από τον οποίο η
νομισματική πολιτική επηρεάζει την οικονομία μέσω της επίδρασής της στην
αξία των μετοχών. Ο Tobin ορίζει το q

ως την χρηματιστηριακή αξία της

επιχείρησης χωρισμένη από το αντικατασταθέν κόστος κεφαλαίου. Αν ο
δείκτης q

είναι υψηλός, η χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης

είναι

υψηλή σε σχέση με το αντικατασταθέν κόστος κεφαλαίου, και το κεφάλαιο
για νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό είναι φτηνό σε σχέση

με την

χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να
εκδώσουν μετοχές σε υψηλή τιμή σε σχέση με το κόστος των εγκαταστάσεων
και του εξοπλισμού που θα αγοράσουν. Επομένως οι δαπάνες για επένδυση
μπορούν να αυξηθούν διότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αγοράσουν πολλά νέα
επενδυτικά αγαθά διαθέτοντας μόνο ένα μικρό αριθμό μετοχών. Από την άλλη
πλευρά, όταν ο δείκτης q είναι χαμηλός οι επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να
αγοράσουν νέα επενδυτικά αγαθά διότι η χρηματιστηριακή αξία της
επιχείρησης, είναι χαμηλή

σε σχέση με το κόστος κεφαλαίου. Εάν οι

επιχειρήσεις επιθυμούν να αποκτήσουν κεφάλαιο όταν ο δείκτης

q είναι

χαμηλός μπορούν να αγοράσουν φτηνότερα μια άλλη επιχείρηση. Η δαπάνη
για επένδυση είναι χαμηλότερη.
Υπάρχει

μία σύνδεση μεταξύ της θεωρίας του δείκτη

q, και της

δαπάνης για επένδυση. Πως όμως η νομισματική πολιτική μπορεί

να

επηρεάζει τις τιμές των μετοχών; Στη θεωρία του μονεταρισμού, όταν
μειώνεται η προσφορά του χρήματος, το κοινό θεωρεί ότι έχει λιγότερα
χρήματα από ότι θα επιθυμούσε, και επομένως προσπαθεί να τα αποκτήσει
μειώνοντας τις δαπάνες του. Ενας τρόπος για να μειώσει της δαπάνες του
είναι να

διαθέτει λιγότερα χρήματα

στην χρηματιστηριακή αγορά, και

επομένως η ζήτηση των μετοχών να μειώνεται, και κατά συνέπεια και η τιμή
τους.
Η θεωρία του Keynes, οδηγεί σε ένα παρόμοιο συμπέρασμα. Η αύξηση
των επιτοκίων που προέρχεται από την άσκηση περιοριστικής νομισματικής
πολιτικής

κάνει τα ομόλογα περισσότερο ελκυστικά από τις μετοχές, και

επομένως οι τιμές των μετοχών μειώνονται. Συνδιάζοντας της δύο παραπάνω
απόψεις

με το δεδομένο ότι η χαμηλή αξία των μετοχών (Ρ^)οδηγεί

μείωση του q (q^) και αυτό στη συνέχεια σε μείωση των δαπανών
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σε
για

επένδυση (ii), οδηγεί στο παρακάτω μηχανισμό μετάδοσης νομισματικής
πολιτικής:
ΜΊ =>

Ενα

ΡΊ =>qΊ- =>14- =>Υ4-

εναλλακτικό κανάλι μετάδοσης της Νομισματικής

Πολιτικής

μέσω των τιμών των μετοχών είναι μέσω των αποτελεσμάτων του πλούτου
στην κατανάλωση. Το κανάλι

αυτό μετάδοσης νομισματικής πολιτικής

υποστηρίζεται θερμά από τον Franco Modigliani

και το MIT- Penn -SSRC

(MPS) μοντέλο του.
Σύμφωνα με τη θεωρία του κύκλου ζωής του Modigliani (1971 ), η
δαπάνη για κατανάλωση ορίζεται από τον χρόνο ζωής των πόρων που έχει ο
καταναλωτής τα οποία προέρχονται από το ανθρώπινο κεφάλαιο, πραγματικό
κεφάλαιο και τον χρηματικό πλούτο.
Ενα

σημαντικό στοιχείο του χρηματικού πλούτου είναι οι κοινές

μετοχές. Οταν

οι τιμές των μετοχών μειώνονται, η αξία του χρηματικού

πλούτου μειώνεται , και οδηγεί σε μείωση του χρόνου ζωής των πόρων του
καταναλωτή, και επομένως μειώνεται και η κατανάλωση.
Ηδη έχουμε αναφερθεί στο γεγονός ότι η περιοριστική νομισματική
πολιτική, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τιμών των μετοχών, άρα έχουμε
και έναν άλλο μηχανισμό μετάδοσης νομισματικής πολιτικής.

ΜI =>

ΡI => πλούτος 1 => κατανάλωση I => ΥI

4. Ο μηχανισμός των πιστώσεων
Δύο βασικοί μηχανισμοί μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στην
αγορά των πιστώσεων είναι: 1) ο τραπεζικός δανεισμός και 2) ο ισολογισμός.
Ο μηχανισμός του τραπεζικού δανεισμού είναι βασισμένος στην άποψη ότι οι
τράπεζες παίζουν
ασχολούνται

σημαντικό ρόλο στο χρηματοοικονομικό σύστημα, διότι

με συγκεκριμένους

τύπους δανειστών, κυρίως

με μικρές

επιχειρήσεις των οποίων τα προβλήματα της ασύμμετρης πληροφόρησης
μπορούν εύκολα να δηλωθούν. Οι μεγάλες επιχειρήσεις όμως μπορούν να
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εισαχθούν στις αγορές των πιστώσεων, μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς,
χωρίς να καταφύγουν στις τράπεζες.
Ετσι η περιοριστική νομισματική πολιτική η οποία μειώνει τα
τραπεζικά αποθέματα, και τις τραπεζικές καταθέσεις θα έχει επίδραση μέσω
των

αποτελεσμάτων

της

σε

αυτούς

τους

δανειστές.

Σχηματικά

τα

αποτελέσματα της νομισματικής πολιτικής είναι:

Μ4 => τραπεζικές καταθέσεις 4 =>τραπεζικά δάνεια I =>ΐ4 =>Υ4

Το κανάλι του ισολογισμού λειτουργεί μέσω της καθαρής αξίας της
επιχείρησης. Οταν μια επιχείρηση έχει χαμηλή καθαρή αξία σημαίνει ότι οι
δανειστές έχουν μικρότερη εγγύηση για τα δάνεια που θα προσφέρουν, και
επομένως

μια δυσμενείς επιλογή, σημαίνει ότι και η ζημία θα είναι

υψηλότερη. Μία μείωση

της καθαρής αξίας της επιχείρησης αυξάνει το

πρόβλημα της δυσμενής επιλογής, και οδηγεί σε μείωση του δανεισμού.
Επιπλέον η χαμηλή καθαρή αξία της επιχείρησης αυξάνει το πρόβλημα του
ηθικού κινδύνου, καθώς το ενδιαφέρον του ιδιοκτήτη

για της μετοχές της

επιχείρησης είναι χαμηλό, και επομένως έχει μεγάλο κίνητρο να ασχολείται
επενδυτικά

με

σχέδια

υψηλού

ρίσκου.

προγραμμάτων υψηλού κινδύνου, πιθανότατα

Η

ανάληψη

επενδυτικών

να έχει αποτέλεσμα

οι

δανειστές να μην αποπληρωθούν. Παρατηρούμε ότι η μείωση της καθαρής
αξίας της επιχείρησης οδηγεί σε μείωση του δανεισμού, και επομένως σε
μείωση της δαπάνης για επένδυση. Η νομισματική πολιτική

μπορεί να

επηρεάσει τον ισολογισμό της επιχείρησης με διάφορους τρόπους. Μία
περιοριστική νομισματική πολιτική οδηγεί σε μείωση της τιμής της μετοχής,
και επομένως της καθαρής αξίας της επιχείρησης, και έτσι οδηγεί σε μείωση
της δαπάνης για επένδυση και της συνολικής ζήτησης εξαιτίας της αύξησης
της δυσμενής επιλογής και του προβλήματος του ηθικού κινδύνου. Σχηματικά
παρουσιάζεται ως εξής

Μ4 =>

Ρ 4 => δυσμενής εκλογή!& ηθικός κίνδυνος! =>
δανεισμός 4 => 14 => Υ 4
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Η

περιοριστική νομισματική πολιτική

καθώς οδηγεί σε άνοδο

επιτοκίων, χειροτερεύει τον ισολογισμό της επιχείρησης, διότι μειώνει τις
χρηματικές ροές.
Σχηματικά έχει ως εξής:
ΜΊ' =>

i

I

=> χρηματικές ροέςΊ => δυσμενής εκλογή Τ & ηθικός κίνδυνος Τ

=> δανεισμός Ί· => IΊ => Υ Ί

Οι Bernanke και Gertler, υποστηρίζουν ότι το κανάλι των πιστώσεων θα
μπορούσε να εφαρμοστεί εξίσου καλά και στην καταναλωτική δαπάνη. Η
μείωση της προσφοράς δανείων από την τράπεζα, οδηγεί σε μείωση
αγαθών κατοικίας

των

και καταναλωτικής διαφάνειας από την πλευρά των

καταναλωτών, καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Παρόμοια μια αύξηση των επιτοκίων θα προκαλέσει χειροτέρευση του
ισολογισμού των καταναλωτών καθώς επηρεάζονται δυσμενώς οι χρηματικές
τους ροές.
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2. ΜΕΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπό το καθεστώς των διοικητικά καθοριζόμενων

επιτοκίων που ίσχυε

στην Ελλάδα μέχρι το 1987, ο επηρεασμός της ρευστότητας 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.
Κάτω από τις νέες συνθήκες, αναγκαία ήταν και η προσαρμογή των μέσων
άσκησης νομισματικής πολιτικής. Οι νέες μορφές παρέμβασης, οι οποίες σε
μεγάλο

βαθμό στηρίζονται πλέον στη

λειτουργία της αγοράς,

είναι

απαλλαγμένες από τις στρεβλώσεις τις οποίες προκαλεί ένα διοικητικά
καθορισμένο

σύστημα

ελέγχου

της

ρευστότητας.

Ταυτόχρονα,

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ευελιξία και οδηγούν σε μείωση του
λειτουργικού κόστους παρακολούθησης και ελέγχου, τόσο για τα πιστωτικά
ιδρύματα όσο και για την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ οι αντίστοιχες
τεχνολογικές

και διοικητικές προσαρμογές που απαιτούνται διευκολύνουν

την εναρμόνιση της εσωτερικής με τις διεθνείς αγορές.
Το υφιστάμενο πλαίσιο άσκησης νομισματικής πολιτικής παρέχει στην
Τράπεζα της Ελλάδος ευρύ φάσμα μέσων για τον έμμεσο επηρεασμό της
συνολικής προσφοράς χρήματος και επιτοκίων ( σε αντίθεση με τα άμεσου
επηρεασμού μέσα που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ), τα οποία μπορούν να
διακριθούν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες :
α) Μεταβολή των υποχρεωτικών τοποθετήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Αναπροεξόφληση εμπορικών γραμματίων και συναλλαγματικών (Discount)
και χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι ενεχύρου τίτλων του
Δημοσίου (Lombard), που υπάγονται στην κατηγορία των παγίων πιστωτικών
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διευκολύνσεων της κεντρικής τράπεζας και ενεργοποιούνται με πρωτοβουλία
των πιστωτικών ιδρυμάτων.
γ) Παρεμβάσεις στη διατραπεζική αγορά που αποβλέπουν στην ενίσχυση ή
απορρόφηση

ρευστότητας

και

πραγματοποιούνται

με

παρέμβαση

της

κεντρικής τράπεζας.
δ) 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.
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.
α) Υποχρεωτικές Αεσμεύεσεΐ€ επί των Καταθέσεων
Η βασική λειτουργία των υποχρεωτικών δεσμεύσεων επί των καταθέσεων
είναι ο επηρεασμός της διορθωτικής θέσης της διατραπεζικής αγοράς
χρήματος μέσω της ex post διεύρυνσης της ζήτησης στα διαθέσιμα.
Η επιβολή ποσοστών δεσμεύσεων επί των τραπεζικών καταθέσεων ισχύει
κυρίως

σε χώρες

όπου η αγορά χρήματος βρίσκεται ex ante σε

πλεονασματική θέση, 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 Ενωσης που είχαν κατά το 1994
τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις ως ποσοστό 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 δέσμευσης επί των καταθέσεων,
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εάν αυτό είναι αρκετά υψηλό, συμβάλλει

στη δημιουργία ex post

διαρθρωτικής ελλειμματικότητας στην 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, κτλ). Αντίθετα, υπό συνθήκες διαρθρωτικής πλεονασματικότητας
στην αγορά χρήματος, η κεντρική τράπεζα θα ήταν υποχρεωμένη να ασκεί
την πολιτική επιτοκίων της χρησιμοποποιώντας συστηματικά μέσα άντλησης
ρευστότητας ( αντίστροφα repos, άντληση καταθέσεων, έκδοση χρεογράφων
κεντρικής τράπεζας ή πώληση χρεογράφων του Δημοσίου κτλ).
Κατά παράδοση, οι νομισματικές αρχές προτιμούν να δημιουργούν
συνθήκες έλλειψης 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 την

μορφή

χρήματος και εκείνης των

υποκατάστατων του, με αποτέλεσμα οι νομισματικές αρχές να είναι σε θέση
να επηρεάζουν τη ζητούμενη ποσότητα χρήματος μέσω των μεταβολών που
επιφέρουν στα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς. Για παράδειγμα, όταν η
κεντρική τράπεζα ακολουθεί

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
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τελικά, επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση χρήματος εκ μέρους του κοινού.
Κατά συνέπεια, οι δεσμεύσεις

επί των καταθέσεων διευκολύνουν της

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 διαθεσίμων, για

λόγους που σχετίζονται με την εποπτεία και τον έλεγχο της ρευστότητας
των επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων.
Κατά τον καθορισμό του ποσοστού δέσμευσης, η Τράπεζα της Ελλάδος
συνεκτιμά:
α) την ανάγκη άμεσης επίπτωσης του μέτρου επί της ρευστότητας,
β) το γεγονός ότι οι υποχρεωτικές δεσμεύσεις επηρεάζουν αδιακρίτως όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε αυτές,
γ) 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, ιδιαίτερα υπό το
σημερινό καθεστώς της ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς, και
δ) τις επιπτώσεις των δεσμεύσεων επί της τραπεζικής διαμεσολάβησης, λόγω
της διοχέτευσης κεφαλαίων σε μη πιστωτικά ιδρύματα (disintermediation ).
β) Πάγιες Πιστωτικές Διευκολύνσεις
β. 1) Αναπροεξόφληση εμπορικών γραμματίων & 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

,

διασύνδεσης μεταξύ του

συντελώντας παράλληλα
παραγωγικού

στην

ενίσχυση

της

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 αναπροεξόφλησης ενεργοποιήθηκε
εκ νέου το 1993, με σκοπό να προσφέρει

περιορισμένη ρευστότητα

ευνοϊκούς όρους στα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στις
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με

βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις. Το 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
χορηγήσεών τους προς το μη χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας.
Λόγω

του

δυνητικού

σηματοδοτικού

ρόλου

του,

το

επιτόκιο

αναπροεξόφλησης 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 παρακολούθησή 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. Ο μηχανισμός αυτός
χρησιμοποιήθηκε μόνο κατά την διάρκεια της νομισματικής αναταραχής του
Μαίου 1994 και το ποσό που αντλήθηκε ήταν πολύ περιορισμένο, αφού σε
καμία περίπτωση δεν ξεπέρασε τα 3 δισεκ. δραχμές.
Συμπερασματικά , η αναπροεξόφληση

των εμπορικών γραμματίων δεν

μπορεί να θεωρηθεί παρά ως περιορισμένης εμβέλειας μέτρο νομισματικής
πολιτικής σε σύγκριση με την χρηματοδότηση έναντι ενεχύρου τίτλων του
Δημοσίου και τις παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στη διατραπεζική
αγορά.
β.2)Χρπιιατοδότηση έναντι ενενύρου τίτλων του
Ελληνικού Δπαοσίου (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

συναλλάγματος,

με

μεγάλη

κυκλοφορίας, υπερκάλυψη

απρόβλεπτους
εποχικής

παράγοντες,

φύσεως

αύξηση

όπως
της

π.χ.

εκροή

νομισματικής

εκδόσεων του Δημοσίου, πληρωμή φόρων κ.λ.π.
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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
εξόφληση

- σε πρώτη φάση - της

μείωση των επιτοκίων, αλλά σε
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.
Δρχ. +/- 50% ) και κατανέμεται στα πιστωτικά ιδρύματα με κύριο κριτήριο τα
ίδια κεφάλαια ή το ισοδύναμο ιδίων κεφαλαίων για τα υποκαταστήματα ξένων
τραπεζών.

Σε αντίθεση με τον μηχανισμό αναπροεξόφλησης , ο μηχανισμός Lombard
έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από τα πιστωτικά ιδρύματα και σε ευρεία
έκταση κατά την διάρκεια της συναλλαγματικής αναταραχής του Μαϊου 1994.
Επειδή οι δύο παραπάνω 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.

γ) 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 στο περιορισμό της διακύμανσης των επιτοκίων.
Θα

πρέπει να σημειωθεί

ότι

αποτελεσματικός, στο βαθμό
διατραπεζικής αγοράς

ο επηρεασμός των

επιτοκίων

είναι πιο

που η σύνδεση μεταξύ των επιτοκίων της

και εκείνων του

πιστωτικού συστήματος είναι

αμεσότερη.
Οι παρεμβάσεις στη διατραπεζική αγορά μπορούν
κατηγορίες:
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να διακριθούν σε δύο

1. πράξεις με συμφωνία επαναγοράς
2. άμεσες παρεμβάσεις.
1. Παρειιβάσεις με συικρωνία 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

επιταχύνεται

ο

επηρεασμός των

επιτοκίων

της

με

αποτελεσματικό τρόπο. Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η παρέμβαση με
συμφωνία επαναγοράς έναντι των λοιπών μορφών συνοψίζονται στα εξής :
1. Η πράξη αντιστρέφεται σε προκαθορισμένη διάρκεια και ως εκ τούτου, σε
αντίθεση

με τις απλές πράξεις αγοροπωλησίας χρεογράφων, δεν έχει

μόνιμη επίπτωση στη ρευστότητα.
2. Οι πράξεις μπορούν να διενεργηθούν σχετικά γρήγορα ( η Εγκύκλιος της
Τράπεζας της Ελλάδος 13/95 προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εντός 2-3 ωρών ).
3. Παρέχεται ασφάλεια, επειδή οι πράξεις καλύπτονται με τίτλους και το ποσό
της χρηματοδότησης περιορίζεται από την ύπαρξη ή μη των προς πώληση
ή αγορά τίτλων.
4. Η γνωστοποίηση εκ των προτέρων των

γενικών κανόνων δημοπρασίας

παρέχει διαφάνεια.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες ως
προς το επιτόκιο που προσδοκούν οι αγορές όχι μόνο από 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
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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
χαρτοφυλακίων

αξιόλογη

θέση στη σύνθεση των

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 βαθμό

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.

2. Αμεσες παρειιβάσεκ.

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.

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. Εκτοτε, η Τράπεζα της

Ελλάδος έχει αρχίσει συστηματικές παρεμβάσεις διάρκειας ενός μηνός, με
σκοπό να προσδώσει σηματοδοτικό ρόλο και στο επιτόκιο ενός μηνός και
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ταυτόχρονα να διευκολύνει τη δημιουργία μεγαλύτερου βάθους στην αγορά
αυτής της διάρκειας.

δ.)Υπεραναλήψεκ από τον τρεχούμενο λογαριασιιό 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

λογαριασμό τους στην Τράπεζα της
χρησιμοποιείται

από τον τρεχούμενο

Ελλάδος. Ο λογαριασμός

αυτός

για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών ρευστότητας. Οι

υπεραναλήψεις καλύπτονται με νόμιμο ενέχυρο επί των κατατεθειμένων 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 τακτική χρηματοδότηση.

Στην συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση της εφαρμογής των μέσων
άσκησης νομισματικής πολίτικης από το ’87 έως σήμερα , όταν ξεκίνησε η
απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος και η κατάργηση σωρείας
εξειδικευμένων πιστωτικών κανόνων και ελέγχων. Ανάλογα λοιπόν με τις
εκάστοτε συνθήκες τις εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς, η Τράπεζα της
Ελλάδος έθετε τους ανάλογους στόχους και εφάρμοζε τα κατάλληλα μέσα
στην άσκηση της νομισματικής της πολιτικής.
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3. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανάλογα με τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και τα μέσα
νομισματικής πολιτικής που εφάρμοσε η Κεντρική Τράπεζα διακρίνουμε τις
παρακάτω περιόδους:

3.1 Πρώτη Περίοδος: 1987-1988
Η νομισματική πολιτική που ασκήθηκε το 1987 είχε δύο βασικές
επιδιώξεις.

Σε

μακροοικονομικό

επίπεδο,

επιδίωξη

της

νομισματικής

πολιτικής ήταν να συμβάλει στην περαιτέρω επιβράδυνση του πληθωρισμού
και στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών. Η δεύτερη, εξίσου βασική
επιδίωξη ήταν να επιταχυνθεί ο ρυθμός αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του
πιστωτικού συστήματος με την απελευθέρωση των τραπεζικών επιτοκίων, την
κατάργηση εξειδικευμένων πιστωτικών κανόνων και ρυθμίσεων, την ενίσχυση
του ανταγωνισμού και την ανάπτυξη της εξωτραπεζικής χρηματαγοράς .
Οι εξελίξεις στην τραπεζική και στην εξωτραπεζική χρηματοδοτική
αγορά κατά το 1987 ήταν σε σημαντικό βαθμό αποτέλεσμα της πολιτικής που
ασκήθηκε και των μέτρων που ελήφθησαν για την επίτευξη των πιο πάνω
στόχων. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάστηκαν όμως και από άλλους παράγοντες,
που άσκησαν ισχυρές πιέσεις στις χρηματοδοτικές αγορές. Ειδικότερα, η
περιορισμένη, σε σχέση με τον Κυβερνητικό στόχο, πρόοδος για τη
συγκράτηση των δανεικών αναγκών του δημοσίου τομέα, οι σημαντικές
μεταβολές στις μεθόδους χρηματοδότησης των δανεικών αυτών αναγκών, η
ουσιαστική βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών, ειδικότερα η σημαντική
αύξηση της καθαρής εισροής κεφαλαίων, η βελτίωση της αποδοτικότητας των
επιχειρήσεων και η κατάργηση των προκαταβολών στις εισαγωγές επηρέασαν
τις νομισματικές εξελίξεις. Κατά το 1987, τα κύρια χαρακτηριστικά των
νομισματικών και πιστωτικών εξελίξεων ήταν :
1. Η σταθερή επιβράδυνση της συνολικής εγχώριας πιστωτικής επέκτασης,
για δεύτερο κατά σειρά έτος
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2. Η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος με την ευρεία
έννοια (M3), που οδήγησε σε μεταστροφή της πτωτικής τάσης η οποία είχε
σημειωθεί από τα μέσα του 1985
3. Η σημαντική αύξηση των πραγματικών επιτοκίων στη διάρκεια του έτους,
που ήταν αποτέλεσμα μικρής αύξησης των ονομαστικών επιτοκίων, μετά τα
μέτρα απελευθέρωσής τους, κυρίως όμως της σημαντικής επιβράδυνσης του
πληθωρισμού.
α) Πιστωτικές ayop0c
Η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα σημείωσε επιβράδυνση
και κατά το 1987. Συγκεκριμένα, περιορίστηκε στο 10%, έναντι 15,6% το 1986
και 18,8% το 1985, διαμορφώθηκε δηλαδή

σε χαμηλότερο επίπεδο από το

στόχο 11% που είχε τεθεί. Η τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα
συγκρατήθηκε σε σχετικά χαμηλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια του έτους, με
εξαίρεση

μια παροδική επιτάχυνση στο τρίτο τρίμηνο, η οποία οφειλόταν

στην χρηματοδότηση των συνεταιριστικών οργανώσεων και των λοιπών
οργανισμών εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
Η πιστωτική επέκταση των εμπορικών τραπεζών επηρεάστηκε

από

διάφορους ειδικούς παράγοντες, στην πλευρά τόσο της προσφοράς όσο και της
ζήτησης πιστώσεων. Η βασική όμως εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί στην
περιορισμένη ζήτηση πιστώσεων από τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, που
αντανακλά τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, την εξέλιξη
της μεταποιητικής δραστηριότητας, την κατάργηση των προκαταβολών στις
εισαγωγές, με συνέπεια την αποδέσμευση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα
ύψους 86 δισεκ. δραχμών και, τέλος, την αύξηση του πραγματικού κόστους
δανεισμού.

Στη μικρότερη ζήτηση τραπεζικών πιστώσεων συνέλαβε επίσης ο
αυξημένος δανεισμός των επιχειρήσεων από το εξωτερικό και η αύξηση των
εμπορικών πιστώσεων εξωτερικού, που πρέπει εν μέρει να αποδοθούν στη
διεύρυνση

της διαφοράς

χρηματαγορές

και

μεταξύ των εσωτερικών επιτοκίων στις διεθνείς

στην αποδυνάμωση
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των πληθωριστικών προσδοκιών,

επομένως και των προσδοκιών σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία της
δραχμής.
Από την πλευρά της προσφοράς, η μεγάλη αύξηση των ιδιωτικών
καταθέσεων

σε δραχμές στις εμπορικές τράπεζες

κατά 26,1% και η

κατάργηση της υποχρέωσης των τραπεζών αυτών να διαθέτουν το 15% των
καταθέσεων τους

για τη χρηματοδότηση επενδύσεων

οδήγησαν σε

σημαντική αύξηση της ρευστότητας. Η αύξηση αυτή εν μέρει μόνο
αντισταθμίστηκε από ορισμένους παράγοντες

που άσκησαν μειωτική

επίδραση στη ρευστότητα των τραπεζών, όπως η μείωση, από 1 Απριλίου 1987,
του ποσοστού διαφοράς τόκων που κατέβαλαν οι τράπεζες στους εξαγωγείς
για δραχμοποιήσεις συναλλάγματος, η σταδιακή αύξηση από 8% σε 10,5% του
ποσοστού των

καταθέσεων των

εμπορικών τραπεζών

που

διατίθεται

υποχρεωτικά για τη χρηματοδότηση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών
και οι διαδοχικές αυξήσεις

στη διάρκεια του έτους των υποχρεωτικών

δεσμεύσεων διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το τελικό αποτέλεσμα των επιδράσεων αυτών ήταν να ανέλθουν τα ελεύθερα
διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών σε σημαντικά ποσά, ιδιαίτερα κατά το
δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι τράπεζες τοποθέτησαν τα διαθέσιμα αυτά σε
έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου ή σε προαιρετικές έντοκες καταθέσεις στην
Τράπεζα της

Ελλάδος. Οι προαιρετικές αυτές καταθέσεις των τραπεζών

αποσύρθηκαν το Δεκέμβριο, όταν η Τράπεζα της Ελλάδος σταμάτησε να
καταβάλλει τόκους. Το υψηλό επίπεδο ρευστότητας των εμπορικών τραπεζών
στο 1987 αντανακλάται και στις εξελίξεις του επιτοκίου στη διατραπεζική
αγορά, που παρέμεινε κατά μέσο όρο στο σχετικά χαμηλό επίπεδο του 17%,
ενώ για μια περίοδο τριών μηνών κυμάνθηκε μεταξύ 10% και 13%.
Η υπέρβαση του στόχου για τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα
από τους ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς οφείλεται στον ταχύτερο ρυθμό
αύξησης της χρηματοδότησης από την ΑΤΕ και την ΕΤΒΑ. Οι πιστώσεις της
ΑΤΕ αυξήθηκαν το 1987 κατά 12,7%, σε σύγκριση με 19% το 1986 και με όριο
αύξησης των πιστώσεων 12% που είχε τεθεί στα πλαίσια του νομισματικού
προγράμματος. Επειδή η αύξηση των διαθεσίμων της ΑΤΕ, κυρίως με την
προσέλκυση καταθέσεων, επέτρεπε πιστωτική επέκταση σημαντικά πέρα του
ορίου που είχε τεθεί , η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε στο τέλος του
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Σεπτεμβρίου την υπαγωγή της ΑΤΕ στο σύστημα

των υποχρεωτικά

δεσμεύσεων.
Η πιστωτική επέκταση των τραπεζών επενδύσεων, για την οποία δεν
ίσχυε όριο αυξήθηκε κατά 23,2% έναντι 12,7% το 1986. Η εξέλιξη αυτή
αντανακλά εν μέρει την ανάκαμψη των επιχειρηματικών επενδύσεων.
Οι επιπτώσεις των υψηλών δανειακών αναγκών του δημοσίου τομέα
στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος

και στο ρυθμό αύξησης της

προσφοράς χρήματος το 1987 περιορίστηκαν από τη σημαντική αύξηση της
διάθεσης

έντοκων

γραμματίων

εξωτραπεζική αγορά. Στην

και

ομολόγων

του

Δημοσίου

στην

διάρκεια του έτους το Δημόσιο πρόσφερε στο

αποταμιευτικό κοινό ποικιλία τίτλων: έντοκα γραμμάτια, ομολογιακά δάνεια
σε δραχμές διετούς διάρκειας και μεσοπρόθεσμους τίτλους με ρήτρα ECU.
Ακόμη, εκδόθηκε από τη ΔΕΗ ομολογιακό δάνειο επταετούς διάρκειας με
ρήτρα γερμανικού μάρκου. Στους πρώτους μήνες τους έτους, οι πωλήσεις
τίτλων του δημοσίου τομέα παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μετά όμως
τη μείωση των επιτοκίων των προθεσμιακών

τραπεζικών καταθέσεων τον

Απρίλιο και ιδιαίτερα την αύξηση στο τέλος του Ιουνίου των επιτοκίων των
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου κατά μία ποσοστιαία μονάδα, σε
συνδυασμό με την υποχώρηση του πληθωρισμού και την αποδυνάμωση των
πληθωριστικών προσδοκιών, η ζήτηση τίτλων του Δημοσίου σημείωσε
εντυπωσιακή αύξηση, με συνέπεια να χρηματοδοτηθεί κατά το 1987 από την
εξωτραπεζική αγορά ποσοστό 18,9% των δανειακών αναγκών της κεντρικής
διοίκησης, έναντι 3,8% περίπου το 1986. Οι θετικές αυτές εξελίξεις κατά το
δεύτερο εξάμηνο του έτους επέτρεψαν την περαιτέρω μείωση της εγχώριας
πιστωτικής επέκτασης προς το Δημόσιο τομέα από 20,8% στο 1986 σε 16,5%
το 1987. Παράλληλα μειώθηκε το ποσοστό

των δανειακών αναγκών του

δημόσιου τομέα που χρηματοδοτείται με εξωτερικό δανεισμό, από 28,4% το
1986 σε 8,7% το 1987. Η υποκατάσταση εξωτερικού δανεισμού με εσωτερικό
δανεισμό

και η χρηματοδότηση σημαντικά

μεγαλύτερου ποσοστού

των

δανειακών αναγκών του δημοσίου τομέα από εσωτερικές εξωτραπεζικές πηγές
συνέβαλαν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της νομισματικής
πολιτικής κατά το 1987.
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β) Νοιιισματικά Μεγέθη και Ρευστότητα

Η προσφορά χρήματος με την ευρεία έννοια (M3), που περιλαμβάνει τη
νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις των ιδιωτών σε δραχμές,
αυξήθηκε κατά 24,5% το 1987. Ο ρυθμός αυτός αύξησης του M3 υπερέβη κατά
εννέα ποσοστιαίες μονάδες το στόχο του 15,5% που είχε τεθεί στο
νομισματικό πρόγραμμα και ήταν σημαντικά υψηλότερος από το ρυθμό
αύξησης που σημειώθηκε το 1986 (19,1%). Η ταχύτερη αύξηση του M3
συνδέεται με την επιτάχυνση τόσο του ρυθμού αύξησης των αποταμιευτικών
καταθέσεων, από 21,4% το 1986 σε 26,8% το 1987, όσο και του ρυθμού αύξησης
της προσφοράς χρήματος με τη στενή έννοια (ΜΙ), που περιλαμβάνει τη
νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις όψεως ιδιωτών, από 9,4% σε
13,6% αντίστοιχα .
Η υπέρβαση του νομισματικού στόχου για το M3 κατά το 1987
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, από τους οποίους ορισμένοι αντανακλούν
θετικές εξελίξεις στην οικονομία, ενώ άλλοι συνδέονται με τη δημοσιονομική
πολιτική και με εξελίξεις στις χρηματοδοτικές αγορές, ϋπως αναφέρθηκε, οι
δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα, ως ποσοστό του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος ή σε ρυθμούς μεταβολής, ήταν κατά το 1987 υψηλότερες
από τις αρχικές Κυβερνητικές προβλέψεις. Η σημαντική αύξηση του
ποσοστού

των

δανειακών

αναγκών

του

δημόσιου

τομέα

που

χρηματοδοτήθηκαν από την εξωτραπεζική αγορά μείωσε αισθητά τη ζήτηση
τραπεζικών πιστώσεων και περιόρισε τη συμβολή του δημόσιου τομέα στην
αύξηση του M3. Επομένως, οι υψηλές δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα,
μολονότι συνέβαλαν στην απόκλιση του M3 από το στόχο που είχε τεθεί ,εν
μέρει μόνο μπορούν να ερμηνεύσουν την επιτάχυνση της αύξησης της
προσφοράς χρήματος, σε σύγκριση με το 1986.
Η ουσιαστική βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών, ιδίως στο δεύτερο
εξάμηνο του έτους, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την επιτάχυνση του M3. Οι
ευνοϊκές εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών επηρεάστηκαν από την άνοδο των
πραγματικών επιτοκίων στο εσωτερικό και την αντίστοιχη
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διεύρυνση της

διαφοράς μεταξύ των εσωτερικών επιτοκίων και των επιτοκίων στις διεθνείς
χρηματαγορές. Επίσης, η αποκατάσταση εμπιστοσύνης, η απελευθέρωση της
κίνησης κεφαλαίων και η χαλάρωση των περιορισμών στο δανεισμό των
επιχειρήσεων από το εξωτερικό συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής
εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων, σε επίπεδο υψηλότερο από τις αρχικές
εκτιμήσεις. Τέλος, η κατάργηση των χρηματικών προκαταβολών στις
εισαγωγές επέδρασε θετικά στην αύξηση του M3 κατά το 1987, ενώ στον
προηγούμενο χρόνο οι προκαταβολές αυτές είχαν ασκήσει μειωτική επίδραση
στο M3.
Η επίδραση των πιο πάνω παραγόντων στην αύξηση της προσφοράς
χρήματος δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλη τη διάρκεια του έτους . Στους πρώτους
πέντε μήνες, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του M3 κυμάνθηκε γύρω στο 21,5%,
χωρίς να παρουσιάσει ανοδική τάση. Από τον Ιούνιο όμως ο ρυθμός αύξησης
του M3 παρουσίασε σταθερή άνοδο, που ήταν αποτέλεσμα αρχικά της
βελτίωσης του ισοζυγίου πληρωμών και στη συνέχεια, στο τελευταίο τρίμηνο
του έτους και των υψηλών δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα. Από το
άλλο μέρος για τη συγκράτηση της αύξησης της προσφοράς χρήματος,
αποφασίστηκε αύξηση των επιτοκίων των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου
κατά μία ποσοστιαία μονάδα τον παρελθόντα Ιούνιο . Η προσαρμογή αυτή των
επιτοκίων, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του πληθωρισμού και την
εξασθένηση των πληθωριστικών προσδοκιών, επέτρεψε τη διάθεση από το
δημόσιο τομέα μέχρι το τέλος του έτους βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων
τίτλων συνολικής αξίας 140 δισεκ. δραχμών περίπου, με συνέπεια αντίστοιχη
περιοριστική επίδραση στη ρευστότητα των τραπεζών. Για τον ίδιο σκοπό, η
Τράπεζα της Ελλάδος αύξησε τις δεσμεύσεις επί των καταθέσεων των
εμπορικών τραπεζών τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο. Επιπλέον, αποφάσισε την
υπαγωγή της ΑΤΕ στο σύστημα των δεσμεύσεων, με επιβολή αρχικά
ποσοστού δέσμευσης 1% το Σεπτέμβριο, η οποία αυξήθηκε σε 2% τον
Οκτώβριο. Τα μέτρα όμως αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή να συγκρατήσουν
την αύξηση του M3 στα όρια που είχαν τεθεί, λόγω των πιέσεων που
ασκήθηκαν από το ισοζύγιο πληρωμών και το δημόσιο τομέα. Γνας πρόσθετος
παράγοντας που φαίνεται να έχει συμβάλει στην ταχύτερη αύξηση του M3
κατά το

1987 είναι η μετατόπιση αποταμιεύσεων από την απευθείας

54

χρηματοδότηση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων σε τραπεζικές
καταθέσεις, μετά τη βελτίωση των πραγματικών αποδόσεων των καταθέσεων
και την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης. Σε μέσα ετήσια επίπεδα, η
αύξηση της προσφοράς χρήματος με την ευρεία έννοια υπερέβη την αύξηση
του ονομαστικού εγχώριου προϊόντος, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση
του λόγου ρευστότητας από 67,1% το 1986 σε 71,1% το 1987, έναντι μέσου
λόγου 57,6% κατά τα προηγούμενα δέκα χρόνια.
Η μακροχρόνια ανοδική τάση του λόγου ρευστότητας της οικονομίας
συνδέεται, κατά κύριο λόγο, με την ανεπαρκή ανάπτυξη της εξωτραπεζικής
αγοράς

χρήματος

και

κεφαλαίου,

που

περιορίζει

τις

επιλογές

των

αποταμιευτών. Η εξέλιξη όμως του λόγου ρευστότητας επηρεάζεται και από
την απόδοση των τραπεζικών καταθέσεων, σε σχέση με την απόδοση άλλων
χρηματικών περιουσιακών στοιχείων, από τις πληθωριστικές προσδοκίες και
από άλλους παράγοντες που προσδιορίζουν την αποταμιευτική συμπεριφορά,
όπως είναι π.χ

η εμπιστοσύνη των αποταμιευτών. Στην έκταση που η

ταχύτερη αύξηση του λόγου ρευστότητας αντανακλά ηθελημένη συσσώρευση
καταθέσεων, που συνδέεται με την υψηλότερη πραγματική τους απόδοση και
άλλες ευνοϊκές οικονομικές εξελίξεις, περιορίζεται αντίστοιχα και ο κίνδυνος
δυνητικών

αρνητικών

επιπτώσεων

στο

ισοζύγιο

πληρωμών

και

τον

πληθωρισμό, όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία. Παρά ταύτα, η
υπερβολική

συσσώρευση

προσεκτική

παρακολούθηση

ρευστών
των

περιουσιακών

εξελίξεων

και

στοιχείων
άσκηση

απαιτεί,

κατάλληλης

μακροοικονομικής πολιτικής. Πρέπει πάντως να παρατηρηθεί ότι οι μεταβολές
του λόγου ρευστότητας κατά τα τελευταία δύο χρόνια επηρεάστηκαν και από
το σύστημα των χρηματικών προκαταβολών στις εισαγωγές.
γ ) Απελευθέρωση των επιτοκίων και του Τραπε£ικού Συστήματoc
Στη διάρκεια του 1987 έγιναν ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση
της απελευθέρωσης των τραπεζικών επιτοκίων και της κατάργησης πολλών
πιστωτικών περιορισμών και ελέγχων που περιόριζαν την ελευθερία των
τραπεζών να επιλέγουν τις χρηματοδοτήσεις τους . Το αποτέλεσμα σειράς
μέτρων που έλαβε η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν να περιοριστούν τα διοικητικά
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καθοριζόμενα επιτόκια σε λίγες μόνο κατηγορίες τραπεζικών χορηγήσεων και
καταθέσεων, κυρίως στο επιτόκιο των καταθέσεων ταμιευτηρίου, στα ειδικά
επιτόκια των χορηγήσεων προς μεταποιητικές επιχειρήσεις μικρού και
μεσαίου μεγέθους και στα επιτόκια ορισμένων προγραμμάτων

κοινωνικής

κατοικίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση των εμπορικών τραπεζών, τα επιτόκια
καθορίζονται ελεύθερα σε ποσοστό πάνω από το 80% των συνολικών
χορηγήσεών τους προς το ιδιωτικό τομέα, ενώ στην περίπτωση των
επενδυτικών τραπεζών τα ελεύθερα καθοριζόμενα επιτόκια καλύπτουν το
100% των χορηγήσεών τους. Σχετικά με τα επιτόκια της ΑΤΕ, για ένα μέρος
των χορηγήσεων της τα επιτόκια έχουν απελευθερωθεί, ενώ για τις κύριες
κατηγορίες των χορηγήσεών της ισχύουν κατώτατα επιτόκια . Τέλος, στην
περίπτωση

των

κτηματικών τραπεζών

εκτός

από τη

χρηματοδότηση

ορισμένων προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, για τα οποία τα επιτόκια
εξακολουθούν να είναι διοικητικά καθοριζόμενα, έχει παρασχεθεί η ευχέρεια,
όπως και στις εμπορικές τράπεζες, να χορηγούν στεγαστικά δάνεια με
ελεύθερα διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.
Σχετικά με τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων, το πρώτο βήμα για
την απελευθέρωσή τους έγινε στο τέλος Μαρτίου 1987 με την καθιέρωση
προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας 7 έως 90 ημερών με
διαπραγματεύσιμο

ελεύθερα

επιτόκιο. Ακολούθως, στο τέλος του Ιουνίου

1987

καθιερώθηκαν οι προθεσμιακές καταθέσεις έναντι τίτλων (certificates of
deposit) με διάρκεια 3-18 μηνών με ελεύθερα διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. Το
τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 1987 επετράπη στα πιστωτικά ιδρύματα
να καθορίζουν

ελεύθερα

:

α) το

επιτόκιο των λοιπών

κατηγοριών

προθεσμιακών καταθέσεων με διάρκεια 3 μηνών και άνω και β) το επιτόκιο
και το

χρόνο

προειδοποίησης των

καταθέσεων

υπό

προειδοποίηση.

Συγχρόνως αποφασίστηκε ότι τα επιτόκια και οι λοιποί όροι των τραπεζικών
ομολόγων θα καθορίζονται ελεύθερα από τα πιστωτικά ιδρύματα που
επιτρέπεται να τα εκδίδουν. Σημειώνεται ότι, από το τέλος Ιουνίου, το
Δημόσιο καθόρισε τα επιτόκια των έντοκων γραμματίων σε επίπεδα κατά τι
υψηλότερα από τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων αντίστοιχης
διάρκειας.
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Στην περίπτωση των επιτοκίων των τραπεζικών χορηγήσεων, η
απελευθέρωση των επιτοκίων άρχισε στο τέλος του παρελθόντος Ιουνίου με
την κατάργηση του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου επιτοκίου 21,5% στις
βραχυπρόθεσμες και σε άλλες κατηγορίες τραπεζικών πιστώσεων, που στην
περίπτωση των εμπορικών τραπεζών αντιπροσωπεύουν ποσοστό 55% περίπου
των πιστώσεών τους προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Για τις
χορηγήσεις αυτές καθορίστηκε ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο επιτοκίου 21%
και δόθηκε η δυνατότητα στις τράπεζες να διαπραγματεύονται ελεύθερα το
επιτόκιο πάνω από το ελάχιστο αυτό όριο, ανάλογα με τις συνθήκες της
αγοράς, την κατηγορία και τη διάρκεια των δανείων και τη δανειοληπτική
ικανότητα των δανειζομένων. Σχετικά με το ελάχιστο αυτό όριο επιτοκίου,
παρατηρείται ότι, με δεδομένα :α) το επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων,
που επηρεάζεται από το ύψος του επιτοκίου που προσφέρει το Δημόσιο για το
δανεισμό του από την εξωτραπεζική αγορά, β) το ισχύον σύστημα
δεσμεύσεων-αποδεσμεύσεων επί των τραπεζικών χορηγήσεων και γ) τις
ισχύουσες εισφορές στις εν λόγω χορηγήσεις, ήταν οικονομικά ασύμφορο για
τις τράπεζες να προσφέρουν στους πελάτες τους τα επιτόκια χαμηλότερα από
το 21%. Στην πράξη τα επιτόκια των εν λόγω κατηγοριών τραπεζικών
χορηγήσεων,

μετά

τη

μερική

αυτή

απελευθέρωση,

αυξήθηκαν

και

διαμορφώθηκαν αρχικά μεταξύ 22% και 25%. Βαθμιαία όμως, το μέσο επιτόκιο
υποχώρησε για να διαμορφωθεί στο τέλος του 1987 γύρω στο 22,5-23%.
Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν η καθιέρωση του ελάχιστου
επιτοκίου 21% να ισχύει μόνο για μια μεταβατική περίοδο. Το ελάχιστο όριο
επιτοκίου καταργήθηκε πράγματι από την 1 Ιανουάριου 1988. Συγχρόνως,
έγινε και η πρώτη μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (από 20% σε 18%) της
δέσμευσης επί των κατηγοριών τραπεζικών χορηγήσεων στις οποίες ίσχυε το
ελάχιστο όριο επιτοκίου 21%.
Τα επόμενα έτη η Τράπεζα της Ελλάδος προτίθεται να προχωρήσει
βαθμιαία

στην

πλήρη

κατάργηση

του

συστήματος

δεσμεύσεων-

αποδεσμεύσεων επί των τραπεζικών χορηγήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί
τελικά

διάρθρωση

επιτοκίων

των

τραπεζικών

ανταποκρίνεται αποκλειστικά σε τραπεζικά κριτήρια.
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χορηγήσεων

που

να

Από το τέλος Νοεμβρίου 1987, η απελευθέρωση των επιτοκίων
επεκτάθηκε στις μακροπρόθεσμες χορηγήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για
τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη μεταποίηση και στον τουρισμό, όπως και
της κατασκευής και της επισκευής πλοίων. Τα επιτόκια των δανείων αυτών
μπορεί να είναι σταθερά ή μεταβλητά. Ορισμένες τράπεζες έχουν αρχίσει να
προσφέρουν στις σχετικές πιστώσεις μεταβλητά επιτόκια , γεγονός που
περιορίζει τους κινδύνους των τραπεζών και συγχρόνως διασφαλίζει τις
επιχειρήσεις σε περίοδο αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.
Παράλληλα με την απελευθέρωση των τραπεζικών επιτοκίων, η
Τράπεζα της Ελλάδος έλαβε σημαντικά μέτρα προς την κατεύθυνση της
κατάργησης ή απλούστευσης του συστήματος των πιστωτικών κανόνων και
ελέγχων, και της ενίσχυσης της ευελιξίας των τραπεζών να επιλέγουν τις
χρηματοδοτήσεις τους και να καθορίζουν τους όρους δανεισμού. Μεταξύ των
μέτρων αυτών, το κυριότερο είναι η κατάργηση της υποχρέωσης των
εμπορικών τραπεζών να διαθέτουν το 15% των καταθέσεων τους για τη
χρηματοδότηση ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων, που είχε αποδειχθεί
στην πράξη αναποτελεσματικό μέσο για την προώθηση των επενδύσεων. Με
την κατάργηση της υποχρέωσης αυτής, αποδεσμεύθηκαν βαθμιαία στη
διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 1987 συνολικά 89 δισεκ. δραχμές που
ήταν υποχρεωτικά κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον,
ελήφθησαν μέτρα που επιτρέπουν στις τράπεζες να προσφέρουν νέες
υπηρεσίες και μορφές χρηματοδότησης, διευρύνουν τα όρια χρηματοδότησης
των επιχειρήσεων, καταργούν περιοριστικούς όρους και απλουστεύουν τις
διαδικασίες δανεισμού των επιχειρήσεων . Πρόκειται για μέτρα που, σε
συνδυασμό με την απελευθέρωση των επιτοκίων, ενισχύουν τον ανταγωνισμό
στο τραπεζικό σύστημα και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη κατανομή
των οικονομικών πόρων.
Στο 1987 ολοκληρώθηκε η αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης της
ΑΤΕ και των κτηματικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η
χρηματοδότηση των δανείων των πιστωτικών αυτών οργανισμών γίνεται από
την 1 Ιανουάριου 1988 με την προσέλκυση αποταμιεύσεων ή την αναζήτηση
άλλων πηγών για την άντληση κεφαλαίων, εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Προσφυγή των εξειδικευμένων αυτών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα
της Ελλάδος για την άντληση κεφαλαίων θα γίνεται μόνο για την κάλυψη
απρόβλεπτων

και

περιορισμένης

χρονικής

διάρκειας

στενοτήτων

ρευστότητας με υπεραναλήψεις μέσω των τρεχούμενων λογαριασμών τους,
οπότε θα επιβαρύνονται με τα υψηλά επιτόκια ποινής που ισχύουν και για τις
εμπορικές τράπεζες . Πρόκειται για σημαντικές ρυθμίσεις που ουσιαστικά
θέτουν την ΑΤΕ και τις κτηματικές τράπεζες , όπως είχε γίνει νωρίτερα και με
τις τράπεζες επενδύσεων, στην ίδια μοίρα με τις εμπορικές τράπεζες όσον
αφορά στην προσφυγή στην Τράπεζα της Ελλάδος για χρηματοδότηση.
Ακόμη, από το δεύτερο εξάμηνο του 1987 η ΑΤΕ υπήχθη , για πρώτη φορά,
στο σύστημα των υποχρεωτικών δεσμεύσεων επί των καταθέσεων που
αποσκοπεί στον έλεγχο της ρευστότητας.
Με την απελευθέρωση των τραπεζικών επιτοκίων και την κατάργηση
πολυάριθμων εξειδικευμένων πιστωτικών κανόνων και ρυθμίσεων, αίρεται ένα
σοβαρό εμπόδιο στις αναγκαίες προσαρμογές και στον εκσυγχρονισμό του
πιστωτικού συστήματος. Σημειώνεται ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 1987
άρχισε να ενισχύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών. Η ανταπόκριση
όμως των τραπεζών στις νέες συνθήκες ήταν μέχρι σήμερα μάλλον βραδεία
και ανεπαρκής. Είναι από την άποψη αυτή αξιοσημείωτο ότι, ενώ η Τράπεζα
της Ελλάδος με τις αποφάσεις της για τη μείωση του ποσοστού των
δεσμεύσεων επί των τραπεζικών χορηγήσεων και του προεξοφλητικού
επιτοκίου που ίσχυσαν από την αρχή του έτους,

δημιούργησε κάποιες

περιορισμένες προϋποθέσεις και σηματοδότησε κατεύθυνση για μείωση των
τραπεζικών επιτοκίων, οι τράπεζες διατήρησαν τα επιτόκια χορηγήσεων
περίπου αμετάβλητα. Εξάλλου, παρά την υψηλή ρευστότητα των τραπεζών
κατά το πρώτο τρίμηνο του 1988, τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων
παρέμειναν ουσιαστικά αμετακίνητα για αρκετό χρονικό διάστημα. Ακόμη και
μετά τη μείωση στην αρχή Φεβρουάριου των επιτοκίων των έντοκων
γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας κατά μισή
ποσοστιαία μονάδα, τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων παρέμειναν
αμετάβλητα επί ένα περίπου μήνα. Μόνο από τις αρχές του Μαρτίου ’88,
παρατηρείται μεγαλύτερη κινητικότητα των τραπεζών, ιδιαίτερα όσον αφορά
τα επιτόκια των καταθέσεων .
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To

1988

συνεχίστηκε

πιστωτικού συστήματος

και

επιταχύνθηκε

η

απελευθέρωση

του

και των επιτοκίων. Το κυριότερο μέτρο προς την

κατεύθυνση αυτή ήταν η βαθμιαία μείωση στην διάρκεια του έτους των
δεσμεύσεων-αποδεσμεύσεων επί των τραπεζικών χορηγήσεων και τελικά η
πλήρης κατάργηση τους από την h Ιανουάριου 1989. Πρόκειται για μέτρα τα
οποία δίνουν την δυνατότητα στις τράπεζες να διαφοροποιούν τα επιτόκιά τους
ανάλογα με το βαθμό ρευστότητας και ασφάλειας των χορηγήσεων τους.
Αποτέλεσμα της κατάργησης του συστήματος δεσμεύσεων -αποδεσμεύσεων
θα είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών και η εξασφάλιση
ορθολογικότερης κατανομής και αξιοποίησης των αποταμιευτικών πόρων που
διοχετεύονται στην οικονομία μέσω του πιστωτικού συστήματος. Το σύστημα
δεσμεύσεων - αποδεσμεύσεων επί των τραπεζικών χορηγήσεων ίσχυε

επί

τριάντα περίπου χρόνια και απέβλεπε στο να στηρίξει μια διάρθρωση
διοικητικά καθοριζόμενων επιτοκίων των τραπεζικών χορηγήσεων, που ήταν
αυθαίρετη με την έννοια ότι δεν ανταποκρινόταν σε τραπεζικά κριτήρια.
Πρόκειται για ένα σύστημα που αποδείχθηκε στην πράξη αναποτελεσματικό
να

εξασφαλίσει

όπως

επιδιωκόταν,

ορθολογικότερη

κατανομή

των

αποταμιευτικών πόρων και το χειρότερο οδήγησε σε σοβαρές στρεβλώσεις
στην λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και άσκησε ανασταλτικές
επιδράσεις στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου πιστωτικού συστήματος ικανού να
προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

3.2 Δεύτερη περίοδος 1989-1991

Το 1989 είναι ένα έτος που χαρακτηρίζεται από μεταστροφή της
προόδου, που σημειώθηκε τα τελευταία δύο έτη, στις εξελίξεις των βασικών
μακροοικονομικών μεγεθών και από σοβαρή επιδείνωση των οικονομικών
ανισορροπιών.
Ιδιαίτερα δυσμενής
σοβαρή διόγκωση των

εξέλιξη κατά το έτος 1989 είναι η περαιτέρω

ελλειμμάτων του δημοσίου τομέα και του δημόσιου

χρέους. Παράλληλα, σημειώθηκε χειροτέρευση του ισοζυγίου πληρωμών,
μετά από συνεχή βελτίωση από το δεύτερο εξάμηνο του 1986, επιτάχυνση του
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πληθωρισμού

και

επιβράδυνση

του

ρυθμού

αύξησης του

ακαθάριστου

εγχώριου προϊόντος.

Η σημαντική διεύρυνση των δανειακών αναγκών του δημοσίου τομέα
συνέβαλε στην αύξηση της συνολικής πιστωτικής επέκτασης και των βασικών
νομισματικών μεγεθών με ρυθμούς υψηλότερους από τους στόχους που είχαν
τεθεί. Η ταχύτερη πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα συνδέεται με
την άνοδο της εγχώριας ζήτησης, την απελευθέρωση του τραπεζικού
συστήματος αλλά σε σημαντικό βαθμό και με τις προσδοκίες που επικράτησαν
σχετικά με τον πληθωρισμό και την συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε το 1989
κατά 1.616 εκατ. δολάρια. Η σοβαρή επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών

κατά το

1989

οφείλεται

στην

διεύρυνση

του

εμπορικού

ελλείμματος που ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης των πληρωμών για
εισαγωγές, σε συνδυασμό με την μείωση του πλεονάσματος των άδηλων
συναλλαγών. Παράλληλα, η καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων που κατά το
μεγαλύτερο μέρος τους δεν δημιουργούν δανειακές υποχρεώσεις για την χώρα,
μειώθηκε κατά 102 εκατ. δολάρια και κάλυψε τα δύο τρίτα περίπου του
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Επισημαίνεται ότι η διατήρηση των ελλειμμάτων σε υψηλά επίπεδα
έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές προσδοκίες, οι οποίες συμβάλουν στην
συνέχιση της πληθωριστικής διαδικασίας και επεκτείνουν την επιδείνωση του
ισοζυγίου πληρωμών. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός και να αποκατασταθεί η
ισορροπία του ισοζυγίου πληρωμών, κεντρική επιδίωξη της οικονομικής
πολιτικής πρέπει να είναι η συγκράτηση της εγχώριας πιστωτικής δαπάνης
και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.
Βασικά μέσα για την συγκράτηση της εγχώριας δαπάνης είναι ο
περιορισμός των καθαρών δανειακών αναγκών του δημοσίου τομέα και η
εφαρμογή περιοριστικής νομισματικής πολιτικής και αυστηρής πολιτικής
εισοδημάτων.

61

Μέσα Νοιιισιιατικής Πολίτικης

Οι πιο πάνω δυσμενείς οικονομικές
την Τράπεζα της Ελλάδος

εξελίξεις επομένως υποχρέωσαν

να ενισχύσει περαιτέρω το νομισματικό έλεγχο,

όπως και τον έλεγχο της εγχώριας πιστωτικής επέκτασης. Η συνεχιθείσα
όμως με υψηλούς ρυθμούς

διεύρυνση

των δημοσίων ελλειμμάτων, η

χαλάρωση της εισοδηματικής πολιτικής, η επιτάχυνση του πληθωρισμού και
κυρίως η περαιτέρω σοβαρή επιδείνωση του ισοζυγίου πληρωμών κατέστησαν
αναγκαία την λήψη πρόσθετων μέτρων Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος
προχώρησε σε προσφορά πώλησης με δημοπρασία έντοκων γραμματίων στα
πιστωτικά ιδρύματα, με υποχρέωσή της

να τα επαναγοράσει

μετά από

τετράμηνο. Με την παρέμβαση αυτή, απορροφήθηκε ρευστότητα από το
πιστωτικό σύστημα. Περαιτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε την
αύξηση

κατά μία ποσοστιαία μονάδα

των

ελάχιστων

επιτοκίων των

καταθέσεων ταμιευτηρίου και των τραπεζικών πιστώσεων, όπως η αύξηση των
υποχρεωτικών τοποθετήσεων των εμπορικών τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια
του Δημοσίου και των δεσμεύσεων της Αγροτικής

Τράπεζας. Επιπλέον, η

Τράπεζα της Ελλάδος αύξησε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες τα επιτόκια με
τα οποία επιβαρύνει τις υπεραναλήψεις των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω των
τρεχούμενων λογαριασμών τους. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν, όπως αναμενόταν,
σε περαιτέρω αύξηση του γενικού επιπέδου των τραπεζικών επιτοκίων. Τέλος,
πρέπει

να αναφερθεί ότι η επιτυχία της έκδοσης ομολόγων με ρήτρα ECU

στις αρχές Απριλίου ενίσχυσε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της
νομισματικής πολιτικής.
Η

Τράπεζα της Ελλάδος προτίθεται να διασφαλίσει τη συγκράτηση

της πιστωτικής επέκτασης των εμπορικών τραπεζών με έμμεσα μέσα ελέγχου
της ρευστότητας

και ειδικότερα με την άσκηση κατάλληλης πολιτικής

επιτοκίων, στο βαθμό που το επιτρέπει η ανάπτυξη των χρηματαγορών, αλλά
και η ανταπόκριση των ίδιων των τραπεζών στους έμμεσους πιστωτικούς
ελέγχους, η

οποία εξαρτάται σε σημαντική

έκταση

από την ύπαρξη

ανταγωνιστικών συνθηκών στο πιστωτικό σύστημα. Από την άποψη

αυτή

αξίζει να σημειωθεί ότι από το παρελθόν έτος η Τράπεζα της Ελλάδος
εγκαινίασε

σύστημα αγοράς με δημοπρασία έντοκων γραμματίων από τα

πιστωτικά ιδρύματα με

υποχρέωσή της να τα επαναπωλήσει σε ορισμένο
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χρονικό διάστημα. Το Μάρτιο 1990 η Τράπεζα της Ελλάδος καθιέρωσε και
αντίστροφο σύστημα πώλησης, πάλι με δημοπρασία, έντοκών γραμματίων σε
πιστωτικά ιδρύματα, με υποχρέωση επαναγοράς

σε ορισμένο χρονικό

διάστημα. Πρόκειται για συστήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα από τις
νομισματικές αρχές
εξωτερικού

για τον έλεγχο της ρευστότητας

που διαθέτουν

σε χώρες του

αναπτυγμένες χρηματαγορές και έχουν το

πλεονέκτημα ότι διασφαλίζουν επιτόκια που αντανακλούν τις συνθήκες της
αγοράς. Παράλληλα,

από το καλοκαίρι του 1989, η Τράπεζα της Ελλάδος

προβαίνει σε μονιμότερη βάση σε απευθείας
ιδρύματα πώλησης έντοκων γραμματίων

συμφωνίες με πιστωτικά

με υποχρέωση

επαναγοράς σε

βραχέα κατά κανόνα χρονικά διαστήματα. Οι πράξεις αυτές, για τις οποίες η
τιμή επαναγοράς καθορίζεται με βάση τα ισχύοντα
έντοκων

επίσημα επιτόκια

γραμματίων, αποσκοπούν να απορροφήσουν ρευστότητα

πιστωτικών ιδρυμάτων

των
των

που είναι διαθέσιμη ακόμη και για πολύ βραχέα

χρονικά διαστήματα και να αποτρέψουν μεγάλες διακυμάνσεις των επιτοκίων
στη διατραπεζική αγορά.

Τα

επόμενα

δύο

έτη

1990

και

1991

η

Τράπεζα της

Ελλάδος

χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής προσαρμόζοντάς
τα όμως κάθε φορά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια και
τις διεθνείς αγορές.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάνει αποφασιστικά βήματα προς την
κατεύθυνση της εγκατάλειψης του συστήματος των άμεσων νομισματικών και
πιστωτικών ελέγχων

και στηρίζει την πολιτική της, στο βαθμό που το

επιτρέπει η ανάπτυξη

των χρηματαγορών, σε έμμεσα μέσα νομισματικού

ελέγχου, δηλαδή σε παρεμβάσεις μέσω των μηχανισμών της αγοράς. Οπως
αναφέρθηκε, η πολιτική επιτοκίου έχει καταστεί κύριο μέσο για τον έλεγχο
της πιστωτικής επέκτασης, αλλά και για την εξασφάλιση
κατανομής

των τραπεζικών πιστώσεων.

ορθολογικότερης

Στα πλαίσια της ασκούμενης

αντιπληθωριστικής νομισματικής πολιτικής, εφαρμόζονται υψηλά επιτόκια
επί των υπεραναλήψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω των τρεχούμενων
λογαριασμών τους

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα επιτόκια αυτά, που

φθάνουν το 30% , καθιστούν οικονομικά ασύμφορη, αν όχι απαγορευτική, την

63

προσφυγή
Ελλάδος.

των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δανεισμό
Πράγματι, τα

πιστωτικά

ιδρύματα,

με

από την Τράπεζα της
ελάχιστες

εξαιρέσεις,

προσφεύγουν σε δανεισμό από την Τράπεζα της Ελλάδος

μέσω των

τρεχούμενων λογαριασμών τους μόνο για να αντιμετωπίσουν

έκτακτες και

απρόβλεπτες ανάγκες ρευστότητας, κατά κανόνα για σχετικά μικρά ποσά και
για πολύ βραχέα χρονικά διαστήματα. Τα άλλα μέσα έμμεσου νομισματικού
ελέγχου που χρησιμοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος σε αυξανόμενη έκταση,
είναι η παρέμβαση στη διατραπεζική αγορά
δημοπρασία έντοκων γραμματίων
επαναγοράς. Πρόκειται

χρήματος

και η πώληση με

με υποχρέωση ή

χωρίς υποχρέωση

για παρεμβάσεις που έχουν το πλεονέκτημα

ότι

διαμορφώνουν επιτόκια τα οποία αντανακλούν τις συνθήκες που επικρατούν
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις
στις συνθήκες ανταγωνισμού τόσο στην
τραπεζικές

χρηματοπιστωτικές

αγορές.

τραπεζική αγορά όσο και στις μη
Οι

παρεμβάσεις

μέσω

των

μηχανισμών της αγοράς είναι επίσης συνεπείς με τις νέες συνθήκες που
δημιουργούνται

με

την

καθιέρωση

ενιαίας

αγοράς

χρηματοπιστωτικών

υπηρεσιών και ενόψει της νομισματικής ενοποίησης των χωρών της ΕΟΚ.

Η επίτευξη των νομισματικών

και

πιστωτικών στόχων απαιτεί

ευέλικτη χρήση των μέσων νομισματικής πολιτικής. Η Τράπεζα της Ελλάδος
συνεχίζει να στηρίζεται

κατά κύριο λόγο σε έμμεσα μέσα νομισματικού

ελέγχου. Η πολιτική επιτοκίων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μέσο για τον
έλεγχο της ρευστότητας

και της πιστωτικής επέκτασης, όπως

και για την

στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών και τη διασφάλιση του αντιπληθωριστικού
χαρακτήρα της

συναλλαγματικής

επισημανθεί

περιόδους

σε

πολιτικής.

Είναι

αποκλιμάκωσης του

ίσως

σκόπιμο

πληθωρισμού,

να

συνήθως

παρατηρούνται χρονικές υστερήσεις στην εξασθένηση των πληθωριστικών
προσδοκιών σε σχέση με τη σημειούμενη υποχώρηση του πληθωρισμού. Σε
μια τέτοια περίπτωση, με δεδομένα μάλιστα τα υψηλά δημόσια ελλείμματα, η
μείωση των ονομαστικών επιτοκίων θα είναι βραδύτερη από την υποχώρηση
του πληθωρισμού, με συνέπεια να σημειωθεί αύξηση
επιτοκίων

των

πραγματικών

κατά την πρώτη φάση της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Βασική όμως προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της
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νομισματικής πολιτικής της Τράπεζα της Ελλάδος, είναι η μείωση των
δημοσίων ελλειμμάτων και η εφαρμογή με συνέπεια, χωρίς παρεκκλίσεις, της
δημοσιονομικής πολιτικής που έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση.

3.3 Τρίτη Περίοδος :1992-1993

Το 1992, υπήρξε για την Κεντρική Τράπεζα της χώρας πολύ σημαντικό
έτος, κατά το οποίο η Βουλή των Ελλήνων

με πολύ μεγάλη πλειοψηφία,

επικύρωσε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που προβλέπει συγκεκριμένα βήματα
και στάδια στην πορεία προς την οικονομική και νομισματική

ένωση αλλά

και για την λειτουργία των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών.
Ο ρόλος της

Κεντρικής Τράπεζας

όπως αυτός διαγράφεται στην

συνθήκη του Μάαστριχτ, και στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών

Τραπεζών,

αλλάζει,

ουσιαστικά

αναβαθμίζεται

περισσότερο επιτελικός. Το γεγονός αυτό επιβάλει σημαντικές
στα μέσα άσκησης νομισματικής

και

γίνεται

μεταβολές

πολιτικής και στα μέσα εποπτείας και

ελέγχου του Ελληνικού πιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η συμμετοχή της ελληνικής
οικονομίας στη διαδικασία της ΟΝΕ και ειδικότερα στο τελικό στάδιο της
πλήρους

νομισματικής ένωσης απαιτεί, εκτός

από την ικανοποίηση

των

κριτηρίων ονομαστικής σύγκλισης, τη συμμετοχή της δραχμής στο μηχανισμό
συναλλαγματικών ισοτιμιών

του Ευρωπαϊκού Νομισματικού

Συστήματος

(

ΕΝΣ) για χρονική περίοδο δύο τουλάχιστον ετών πριν από την έναρξη του
τρίτου σταδίου.
Επιπλέον κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου η δραχμή πρέπει να
διατηρηθεί στο στενό περιθώριο διακύμανσης χωρίς να υφίστανται πιέσεις και
χωρίς μεταβολή της ισοτιμίας της έναντι των λοιπών ευρωπαϊκών νομισμάτων.

Το 1992 η απελευθέρωση των αγορών, του τραπεζικού συστήματος και
της κίνησης κεφαλαίων έχει επιταχυνθεί.
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α) Νοιιισιιατικά και Πιστωτικά ιιεγέθη

Τον

Ιούνιο

του

’92

δημιουργήθηκε

αναταραχή

στις

αγορές

συναλλάγματος με την απόρριψη της Συνθήκης του Μάαστριχτ από την Δανία,
κορυφώθηκε

την

εβδομάδα

Σεπτεμβρίου για την

πριν

επικύρωση

το

γαλλικό

δημοψήφισμα

της συνθήκης

της

20ης

και συνεχίστηκε τους

επόμενους έξι μήνες με έντονες πιέσεις στις αγορές συναλλάγματος. Η κρίση
του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος ήταν σοβαρότερη στην ιστορία
του,

με

την

αποχώρηση

δύο

νομισμάτων

από

συναλλαγματικών ισοτιμιών τον Σεπτέμβριο του

τον

μηχανισμό

των

1992 και με τέσσερις

επανευθυγραμμίσεις των κεντρικών ισοτιμιών σε διάστημα πέντε μηνών.
Η

συναλλαγματική

κρίση

επηρέασε σημαντικά τις νομισματικές

συνθήκες και τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Οι επιπτώσεις στο
ισοζύγιο πληρωμών ειδικότερα στην κίνηση κεφαλαίων ήταν άμεσες και
έντονες

ενώ

υπήρξαν

και

έμμεσες

συνέπειες

λόγω

της

ανάγκης

να

προσαρμοστεί η νομισματική πολιτική προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
πιέσεις στην αγορά συναλλάγματος.

α. 1.)Προσφορά χρήματος
Η

μεταβολή

της

προσφοράς

χρήματος

M3

παρουσίασε

σαφή

διαφοροποίηση μέσα στο έτος, στους πρώτους μήνες του 1992, το M3
αυξανόταν με επιταχυνόμενο ρυθμό που έφθασε τον Αύγουστο το 19%. Η
επιτάχυνση αυτή συνδέεται με τις διαδοχικές μειώσεις των επιτοκίων των
τίτλων του Δημοσίου που επηρέασαν τις προτιμήσεις των αποταμιευτών υπέρ
των τραπεζικών καταθέσεων. Εξάλλου η αύξηση του M3 τροφοδοτήθηκε και
από την ευνοϊκή εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών στο πρώτο εξάμηνο του
έτους, η οποία συνδέεται με το υψηλό επίπεδο των επιτοκίων στην εγχώρια
αγορά σε συνδυασμό με την αντιπληθωριστική συναλλαγματική πολιτική και
την σταθερότητα των προσδοκιών σχετικά με την ισοτιμία της δραχμής. Στην
περίοδο αυτή και ειδικότερα στο δίμηνο Απριλίου - Μαϊου 1992, η Τράπεζα
της Ελλάδος έκανε σημαντικές παρεμβάσεις στην διατραπεζική
προκειμένου να απορροφήσει την ιδιαίτερα αυξημένη

αγορά

ρευστότητα του

τραπεζικού συστήματος και να περιορίσει την πτώση των επιτοκίων σε
επίπεδα που δεν θα ήταν συνεπή με ην ασκούμενη αντιπληθωριστική πολιτική.
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Από τον Σεπτέμβριο του ’92 ο ρυθμός μεταβολής του M3 άρχισε να
επιβραδύνεται και τελικά περιορίστηκε σε 15% στο τέλους του έτους, έναντι
στόχου 9-12% και αύξησης 12,3% το 1991. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν
εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες. Συγκεκριμένα οι διαδοχικές αυξήσεις
των επιτοκίων των τίτλων του Δημοσίου και η αύξηση του συντελεστή
φορολόγησης των τόκων των καταθέσεων

(από 10% σε 15%) οδήγησαν σε

μετατόπιση κεφαλαίων από καταθέσεις σε τίτλους του Δημοσίου. Εξάλλου η
κρίση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος που εκδηλώθηκε τον
Σεπτέμβριο του ’92 δημιούργησε προσδοκίες υποτίμησης της δραχμής με
αποτέλεσμα σημαντική εκροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό και αντίστοιχο
περιορισμό της ρευστότητας. Η Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να
μετριάσει τις πιέσεις στην αγορά συναλλάγματος, μεταξύ άλλων μέτρων
αύξησε το επιτόκιο υπεραναλήψεων των τραπεζών από τον τρεχούμενο
λογαριασμό τους στην τράπεζα από 30% σε 40%. Αποτέλεσμα της αύξησης
αυτής ήταν η σημαντική άνοδος των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς και
των επιτοκίων που προσέφεραν οι Τράπεζες στα repos. Η εξέλιξη αυτή των
επιτοκίων οδήγησε σε πολύ υψηλές τοποθετήσεις σε repos οι οποίες
συγκράτησαν την εκροή ρευστότητας στο εξωτερικό και τη συνακόλουθη
επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του M3. Από την άποψη επομένως της
πολιτικής επιτοκίων ως μέσου ελέγχου

της ρευστότητας της οικονομίας η

περίοδος της συναλλαγματικής κρίσης είχε το χαρακτηριστικό ότι η αύξηση
των επιτοκίων έγινε κυρίως για να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά
συναλλάγματος, παράλληλα όμως περιόρισε την επιβράδυνση του ρυθμού
αύξησης του M3.
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α.2.) Πιστωτικές αγορές

Η πιστωτική επέκταση σε αντίθεση με τον ρυθμό αύξησης του M3,
συγκρατήθηκε μέσα στα όρια των αρχικών προβλέψεων. Συγκεκριμένα οι
πιστώσεις προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 8,5%
έναντι 10,3% το 1991 και αρχικής πρόβλεψης 7-9%.
Η μείωση αυτή οφείλεται στην συγκράτηση της πιστωτικής επέκτασης
προς τον δημόσιο τομέα , η οποία με την σειρά της αντανακλά την σημαντική
μείωση, σε σύγκριση με το ’91, των δανειακών αναγκών της Κεντρικής
Διοίκησης. Παράλληλα συνεχίστηκε και το 1992 η υψηλή κάλυψη των
δανειακών αναγκών του Δημοσίου

από τοποθετήσεις του μη τραπεζικού

ιδιωτικού τομέα. Επίσης η αύξηση των διαθεσίμων σε όσες από τις ΔΕΚΟ
εμφάνισαν πλεόνασμα διαχείρισης υπερκάλυψε τις δανεικές ανάγκες άλλων
δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, με αποτέλεσμα για πρώτη

φορά τα

τελευταία χρόνια οι ΔΕΚΟ να εμφανίσουν συνολικά καθαρό πλεόνασμα.

Η τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε κατά 17,1%
έναντι 16,4% το 1991. Μέχρι και τον Ιούλιο του ’92 η πιστωτική επέκταση
ήταν συγκρατημένη και κινήθηκε μέσα στα προβλεπόμενα όρια επηρεασμένη
από την αύξηση των πραγματικών επιτοκίων χορηγήσεων και τη στασιμότητα
που παρατηρήθηκε στη βιομηχανική παραγωγή. Στους επόμενους μήνες και
ειδικότερα στο δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου ’92 παρατηρήθηκε σημαντική
επιτάχυνση

στην

πιστωτική

επέκταση

των

εμπορικών τραπεζών,

με

αποτέλεσμα η πιστωτική επέκταση σε δωδεκάμηνη βάση να φθάσει το 19,3%
στο τέλος Οκτωβρίου 1992. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην διατάραξη
των προσδοκιών για την ισοτιμία της δραχμής, που εντάθηκε στην διάρκεια
της κρίσης του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος και οδήγησε σε
υποκατάσταση

δανείων σε συνάλλαγμα, τα οποία είχαν χορηγηθεί σε

επιχειρήσεις από το εξωτερικό, με δάνεια σε δραχμές.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στην άσκηση νομισματικής
πολιτικής το 1992 είχε να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον,
που χαρακτηριζόταν από υψηλού βαθμού αβεβαιότητα τόσο ως προς την

68

εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής όσο

και ως προς τις

προοπτικές της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Ο αντιπληθωριστικός όμως χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής σε
συνδυασμό με την πολιτική συγκρατημένης διολίσθησης της συναλλαγματικής
ισοτιμίας της δραχμής που εφαρμόστηκε το ’92 στήριξε την περαιτέρω
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

β) Απελευθέρωση Τραπεζικού Συστήιιατος και Μέσα Νομισαατικού Ελέγγου

Η

πλήρης

απελευθέρωση

του

τραπεζικού

συστήματος

από

τις

διοικητικές ρυθμίσεις και η ανάπτυξη μεθόδων και μέσων παρέμβασης της
Κεντρικής Τράπεζας στις αγορές χρήματος και συναλλάγματος, προκειμένου
να διευκολύνεται η

επίτευξη των στόχων της νομισματικής πολιτικής,

αποτελούν βασικές επιδιώξεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Σχεδιάζει και
υλοποιεί το πρόγραμμα δράσης για την κατά το δυνατόν

συντομότερη

κατάργηση και των τελευταίων διοικητικών ρυθμίσεων.

Σχετικά με τις υποχρεωτικές τοποθετήσεις

των τραπεζών σε έντονα

γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, το ποσοστό αύξησης των καταθέσεων
που δεσμευόταν για το σκοπό αυτό μειώθηκε σταδιακά από 40% στο τέλος του
1990 σε 15% στο τέλος του 1992 και θα μηδενιστεί από hs Μαϊου του 1993. Η
μετάβαση από το καθεστώς δέσμευσης ποσοστού 40% των καταθέσεων των
τραπεζών στη σημερινή κατάσταση

της μηδενικής οριακής δέσμευσης, σε

συνδυασμό και με την προαιρετική μετατροπή των σωρευμένων επενδύσεων
έντοκων γραμματίων σε διαπραγματεύσιμους μεσοπρόθεσμους ομολογιακούς
τίτλους του Δημοσίου, απαίτησε προσεκτικούς χειρισμούς και μεθοδεύσεις
προκειμένου

να αποφευχθούν μεγάλες διαταραχές στη ρευστότητα του

πιστωτικού συστήματος

,

αλλά και για να μην

επηρεαστεί η

ομαλή

χρηματοδότηση του ελλείμματος του Δημοσίου από την αγορά . Στο τέλος
Μαρτίου 1993 οι τράπεζες είχαν μετατρέψει σε διαπραγματεύσιμα ομόλογα
του Δημοσίου ποσό 2 τρισεκ. δρχ. από τις υποχρεωτικές τους τοποθετήσεις,
περιορίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις επενδύσεις τους σε έντοκα γραμμάτια
μόνο στο 1,8% των καταθέσεών τους. Με την κατάργηση της υποχρεωτικής
δέσμευσης, το Δημόσιο παύει να έχει προνομιακή πρόσβαση στα κεφάλαια
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του πιστωτικού συστήματος και θα πρέπει να χρηματοδοτεί το έλλειμμά του
εξολοκλήρου στην αγορά. Επομένως, κάθε νέα διάθεση τίτλων του Δημοσίου
θα αντανακλά πλέον αποκλειστικά τις ελεύθερες επιλογές των επενδυτών,
άσχετα αν πρόκειται για τράπεζες, επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Το πιστωτικό
σύστημα, όπως είναι αυτονόητο, θα επενδύει σε τίτλους του Δημοσίου κατά
την κρίση του, όταν οι συνθήκες ρευστότητας και ο συσχετισμός των
αποδόσεων δικαιολογούν ανάλογη επένδυση. Στην περίπτωση, μάλιστα, που
τα πιστωτικά ιδρύματα μειώνουν τις τοποθετήσεις τους σε τίτλους του
Δημοσίου, όπως συνέβη κατά το παρελθόν έτος κατά το οποίο η μείωση των
προαιρετικών

τοποθετήσεων

ήταν

μεγαλύτερη

από

την

αύξηση

των

υποχρεωτικών, η αναχρηματοδότηση από το μη τραπεζικό κοινό των τίτλων
που ρευστοποιούν οι τράπεζες θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο των
επιτοκίων.

Οσον αφορά την υποχρέωση των τραπεζών να χορηγούν δάνεια

προς τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, το σχετικό ποσοστό
δέσμευσης επί της αύξησης των καταθέσεών τους μειώθηκε σταδιακά από 10%
το Δεκέμβριο του 1991 σε 5% στο τέλος του 1992 και θα μηδενιστεί από τον
Ιούλιο του 1993. Με βάση τα στοιχεία τέλους Μαρτίου 1993, το ποσό που έχει
σωρευτικά δεσμευτεί για το σκοπό αυτό ανέρχεται σε 390 δισεκ. δρχ. και τα
277 δισεκ. δρχ. από αυτό έχουν διατεθεί από τις τράπεζες σε δάνεια προς τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κατά καιρούς
επιτρέψει την επένδυση μέρους των αδιάθετων κεφαλαίων των τραπεζών σε
έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, σε ομόλογα της ΕΤΒΑ και σε δάνεια προς
δημόσιους οργανισμούς, προκειμένου να ελαττώσει την επιβάρυνση των
τραπεζών που προκαλούσε η μειωμένη απορροφητικότητα των δεσμευμένων
κεφαλαίων.

Με την κατάργηση της δέσμευσης νέων κεφαλαίων, από τον Ιούλιο του
1993, εκλείπει ένας επιπλέον παράγοντας που επηρέαζε αρνητικά την
ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενώ συγχρόνως
δίνεται η δυνατότητα στην Κυβέρνηση να προχωρήσει, σε συνεργασία με τον
κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου
πιστωτικής ενίσχυσης αυτών των μονάδων, το οποίο όμως δεν θα επιβαρύνει
το τραπεζικό σύστημα μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά του. Η συμβολή των
μικρού και μεσαίου μεγέθους μεταποιητικών επιχειρήσεων στη στήριξη
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ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης και απασχόλησης της οικονομίας, καθώς
επίσης και στην εξέλιξη του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών, έχει τύχει
ευρείας αναγνώρισης και τίθεται θέμα ενίσχυσης αυτών των μονάδων και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Εκτός από την κατάργηση των υποχρεωτικών τοποθετήσεων των
τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος, με σειρά αποφάσεων κατά τη διάρκεια του
1992 και τους πρώτους μήνες του ‘93, διεύρυνε το φάσμα των προσφερόμενων
από τις τράπεζες υπηρεσιών και διευκόλυνε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου
των τοποθετήσεών τους. Με αυτές τις ρυθμίσεις προωθήθηκε σημαντικά η
σύγκλιση του επιχειρησιακού προτύπου των ελληνικών τραπεζών προς τα
αντίστοιχα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο χώρος δράσης τους, όμως,
εξακολουθεί να είναι περιορισμένος, εξαιτίας κυρίως της μη προσφοράς
υπηρεσιών

που

σχετίζονται

με

κινήσεις

κεφαλαίων

και

εξωτερικές

συναλλαγές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί. Το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος συμπληρώθηκε κατά
τη διάρκεια του 1992 με την ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών, όπως η
Οδηγία για τα ίδια κεφάλαια, το συντελεστή φερεγγυότητας και η Δεύτερη
Τραπεζική Οδηγία, η οποία περιελήφθη στο Ν. 2076/92 “Περί ανάληψης και
άσκησης

δραστηριότητας

διατάξεις”.

πιστωτικών

ιδρυμάτων

και

άλλες

συναφείς

Στις αρχές του τρέχοντος έτους έγιναν συμπληρωματικές

τροποποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων τραπεζών με έδρα
σε χώρα της Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες. Παράλληλα προχωρεί η
διαδικασία σύστασης του φορέα που προβλέπεται από το Νόμο για τη
δημιουργία συστήματος εγγυήσεων των καταθέσεων. Επίσης ευρίσκεται σε
εξέλιξη η ενσωμάτωση των Οδηγιών για τα
ανοίγματα” και την

“Μεγάλα χρηματοδοτικά

“Κεφαλαιακή επάρκεια που συνδέεται με κινδύνους

αγοράς”.

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των μέσων
πολιτικής και ανάπτυξης των αγορών, η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε α)
την ενεργοποίηση του μηχανισμού αναπροεξόφλησης συναλλαγματικών και
γραμματίων και β) την εισαγωγή μιας νέας μορφής χρηματοδότησης των
πιστωτικών

ιδρυμάτων

με

ενέχυρο

τίτλους
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του

Δημοσίου.

Με

την

ενεργοποίηση των ως άνω θεσμών, η οποία, όπως είναι ευνόητο, προϋποθέτει
ότι

οι

τράπεζες

θα

έχουν

στο

χαρτοφυλάκιό

τους

επαρκή

ποσά

συναλλαγματικών και τίτλων του Δημοσίου, θα περιοριστεί το ύψος των
παρεμβάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος στη διατραπεζική αγορά, όταν τα
επιτόκια

της

αγοράς

αναχρηματοδότησης.

αυτής
Στις

πλησιάζουν

περιπτώσεις

τα

ιδιαίτερα

αντίστοιχα

επιτόκια

μεγάλης

έλλειψης

ρευστότητας, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από την αγορά και τους νέους
μηχανισμούς, οι τράπεζες θα μπορούν, όπως και σήμερα, να κάνουν χρήση των
υπεραναλήψεων από τον τρεχούμενο λογαριασμό τους στην Τράπεζα της
Ελλάδος, επιβαρυνόμενες με υψηλό επιτόκιο ποινής. Οι μεταβολές των
επιτοκίων για τις δύο νέες μορφές αναχρηματοδότησης θα σηματοδοτούν την
κατεύθυνση

προς

την

οποία

οι

νομισματικές

αρχές

επιθυμούν

να

διαμορφωθούν τα επιτόκια και το επίπεδο τους θα οριοθετεί το εύρος της
διακύμανσης των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά. Η Τράπεζα της Ελλάδος
έχει επίσης την ευχέρεια να μεταβάλλει, εκτός από τα επιτόκια, και το ποσό
για

κάθε

μορφή

αναχρηματοδότησης

των

τραπεζών.

Παράλληλα,

θα

διαφοροποιηθούν και οι μορφές παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος στη
διατραπεζική αγορά, ώστε να περιοριστούν οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις
των επιτοκίων.

Κατά τη διάρκεια του 1992 η παρουσία της Τράπεζας της Ελλάδος στη
διατραπεζική αγορά

ήταν εντονότερη, με αποτέλεσμα να περιοριστεί

δραστικά το περιθώριο μεταξύ τιμής αποδοχής και προσφοράς κεφαλαίων και
η διακύμανση του μέσου επιτοκίου. Η έμφαση στη χρησιμοποίηση έμμεσων
τρόπων επηρεασμού των αγορών από την κεντρική τράπεζα αντανακλάται και
στην απόφαση του Μαρτίου 1993, με την οποία καταργείται το ελάχιστο όριο
στο επιτόκιο των καταθέσεων ταμιευτηρίου. Με το μέτρο αυτό απαλείφθηκε
και ο τελευταίος διοικητικός περιορισμός στη διαμόρφωση των επιτοκίων
καταθέσεων, τα οποία πλέον καθορίζονται ελεύθερα , σύμφωνα μόνο με
τραπεζικά κριτήρια και τις δυνάμεις του ανταγωνισμού. Ορισμένες τράπεζες
προσφέρουν ήδη καταθέσεις σε συνδυασμό με ασφάλιση ζωής ή ατυχημάτων,
ενώ το ύψος των repos με ιδιώτες έφθασε στο τέλος του 1992 τα 977 δισεκ.
δρχ., που αντιστοιχούν στο 11% του συνόλου των καταθέσεων ταμιευτηρίου
και προθεσμίας.

Η δράστηριοποίηση όμως των τραπεζών στην προσφορά
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repos εμφανίζει έντονη διαφοροποίηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική
απόκλιση του μεριδίου ορισμένων τραπεζών στην αγορά των repos από το
αντίστοιχο μερίδιό τους στην αγορά των καταθέσεων.

Επίσης κατά τη διάρκεια του ‘92 έγιναν αποφασιστικά βήματα προς την
πλήρη

κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών όσον αφορά τις

τρέχουσες συναλλαγές και την κίνηση κεφαλαίων. Με σειρά Πράξεων του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καταργήθηκαν οι εναπομένοντες
συναλλαγματικοί

περιορισμοί

συνάλλαγμα

προς

συντάξεων,

πνευματικών

απελευθέρωση

μη

των

στις

Κοινοτικές

άδηλες

χώρες,

δικαιωμάτων

τρεχουσών

συναλλαγές

εξαγωγή

(τουριστικό

μερισμάτων-κερδών,

κ.λ.π.)

και

ολοκληρώθηκε

συναλλαγών.

Δεν

απαιτείται

η

πλέον

προηγούμενη έγκριση των νομισματικών αρχών για εξαγωγή συναλλάγματος
που αφορά τρέχουσες συναλλαγές, αλλά οι εμπορικές τράπεζες εξετάζουν
μόνο την αυθεντικότητα της συναλλαγής. Ετσι, η Ελλάδα υπάγεται πλέον στο
καθεστώς του άρθρου VIII του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο οποίο
υπάγονται όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ.
Τράπεζας της

Ελλάδος

Με άλλες Πράξεις του Διοικητή της

επιτράπηκε

στους

κατοίκους της

Ελλάδος

να

επενδύουν σε ακίνητα και σε χώρες εκτός της Κοινότητας, καθώς και σε
μετοχές και ομολογίες αρχικής διάρκειας ενός

έτους και άνω, οι οποίες

αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο Χρηματιστήριο και εκδίδονται
από κατοίκους μη Κοινοτικών χωρών.

Στη διάρκεια του 1993, όπως και κατά τους πρώτους μήνες του 1994,
σχεδόν

ολοκληρώθηκε

η

διαδικασία

απελευθέρωσης

του

πιστωτικού

συστήματος και των επιτοκίων που είχε αρχίσει στα μέσα της δεκαετίας του
1980. Με την πλήρη κατάργηση της υποχρέωσης των εμπορικών τραπεζών να
επενδύουν μέρος των διαθεσίμων τους από καταθέσεις σε έντοκα γραμμάτια
του Δημοσίου και την κατάργηση του διοικητικά καθοριζόμενου ελάχιστου
επιτοκίου στις καταθέσεις ταμιευτηρίου, οι τράπεζες είναι σήμερα ελεύθερες
να καθορίζουν την κατανομή των διαθεσίμων τους και τα επιτόκια των δανείων
και των καταθέσεών τους. Παράλληλα, μετά τη σχεδόν πλήρη κατάργηση των
πιστωτικών περιορισμών, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν
σχεδόν όλους τους κλάδους και τις οικονομικές δραστηριότητες με ελεύθερα
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διαπραγματεύσιμα επιτόκια και προϋποθέσεις που καθορίζουν οι ίδιες και να
προσφέρουν

μια σειρά νέων

προϊόντων

και υπηρεσιών.

Οι

ελάχιστοι

περιορισμοί που εξακολουθούν να ισχύουν αφορούν τη χρηματοδότηση για
τοποθετήσεις σε τίτλους και την άσκηση της καταναλωτικής πίστης, στην
περίπτωση της οποίας όμως, μετά την πρόσφατη διεύρυνση των ορίων, οι
περιορισμοί είναι πλέον άνευ σημασίας. Η σχεδόν πλήρης κατάργηση των
διοικητικών περιορισμών και ρυθμίσεων και η απελευθέρωση των επιτοκίων,
όπως και το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν σήμερα τη δυνατότητα
να επεκτείνουν τις δράστηριότητές τους σε τομείς στους οποίους μέχρι
πρότινος είχαν το

αποκλειστικό προνόμιο οι εξειδικευμένοι πιστωτικοί

οργανισμοί ή οι εμπορικές τράπεζες, αντίστοιχα, έχουν δημιουργήσει νέο
καθεστώς στο πιστωτικό σύστημα. Εχοντας ενισχύσει τις δυνάμεις του
ανταγωνισμού,
επιτρέψουν

στα

παρέχουν

δυνατότητες

που,

εφόσον

αξιοποιηθούν,

ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα να αντεπεξέλθουν

θα
στον

ανταγωνισμό που συνεπάγεται η ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σημαντικό μέτρο προς την κατεύθυνση της πλήρους απελευθέρωσης
του τραπεζικού συστήματος ήταν η πλήρης κατάργηση, από 1^ Μαϊου 1993,
της υποχρέωσης των εμπορικών τραπεζών να επενδύουν ένα μέρος των
διαθεσίμων τους από καταθέσεις σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου. Το
σχετικό ποσοστό δέσμευσης στην αύξηση των καταθέσεών τους είχε μειωθεί
σταδιακά, από 40% στο τέλος του 1990 σε 15% στο τέλος του 1992, και τελικά
μηδενίστηκε το Μάιο του 1993. Παράλληλα με τη σταδιακή κατάργηση της εν
λόγω υποχρέωσης, οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να μετατρέψουν σε
διαπραγματεύσιμους μεσοπρόθεσμους ομολογιακούς τίτλους του Δημοσίου
μέρος των

σωρευμένων

υποχρεωτικών

τοποθετήσεών

τους

σε

έντοκα

γραμμάτια.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου 1994 είχε επενδυθεί στους τίτλους

αυτούς ποσό ύψους 2.065 δισεκ. δρχ., που αντιπροσωπεύει σχεδόν το σύνολο
των υποχρεωτικών επενδύσεων των τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια του
Δημοσίου. Η κατάργηση της υποχρέωσης των εμπορικών τραπεζών να
τοποθετούν μέρος του χαρτοφυλακίου τους σε τίτλους του Δημοσίου αυξάνει
την απόδοση των αποταμιευτικών πόρων που διαχειρίζονται και μειώνει το
κόστος των δανείων που μπορούν να προσφέρουν στην ελληνική αγορά. Με
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την απαγόρευση, από 1 πς Ιανουάριου 1994, κάθε προνομιακής πρόσβασης του
ευρύτερου δημόσιου τομέα στο τραπεζικό σύστημα, καταργήθηκε επίσης η
υποχρέωση των τραπεζών να διαθέτουν για τη χρηματοδότηση των δημόσιων
επιχειρήσεων και οργανισμών ένα σταθερό ποσό των ήδη σωρευμένων
κεφαλαίων από την εν λόγω υποχρέωση μέχρι την 1ι Απριλίου 1991, οπότε
είχε μηδενιστεί το ποσοστό της σχετικής δέσμευσης στην αύξηση των
καταθέσεων

των

τραπεζών.

Μετά

την

κατάργηση

τοποθέτησης διαθεσίμων των τραπεζών σε

της

υποχρεωτικής

έντοκα γραμμάτια

και την

απαγόρευση, από την αρχή του 1994, της νομισματικής χρηματοδότησης των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, το Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να προσφεύγει
σε δανεισμό αποκλειστικά από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου για την
κάλυψη των δανειακών του αναγκών. Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει το
Υπουργείο Οικονομικών να καθορίζει σε ανταγωνιστικά επίπεδα τα επιτόκια
των τίτλων που προσφέρει, ώστε

να είναι σε

θέση

να αντλεί τους

χρηματοδοτικούς πόρους που χρειάζεται. Συμβάλλει επίσης στην περαιτέρω
ανάπτυξη των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, γεγονός που θα επιτρέψει
στην Τράπεζα της Ελλάδος να χρησιμοποιεί περισσότερο ευέλικτα και
αποτελεσματικά μέσα πολιτικής ελέγχου της ρευστότητας και επηρεασμού
των επιτοκίων. Επίσης, καταργήθηκε, από τον Ιούλιο του 1993, η υποχρέωση
των εμπορικών τραπεζών να διαθέτουν ένα ποσοστό των νέων τοποθετήσεών
τους σε δάνεια προς μεταποιητικές επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.
Επομένως, εξέλιπε μία ακόμη ρύθμιση που έθετε περιορισμούς στη διαχείριση
του χαρτοφυλακίου των τραπεζών.

Παράλληλα με την κατάργηση των υποχρεωτικών καταθέσεων των
τραπεζών, στις αρχές Μαρτίου 1993 επιτράπηκε στα πιστωτικά ιδρύματα να
καθορίζουν

ελεύθερα τα επιτόκια καταθέσεων ταμιευτηρίου, οι οποίες

αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα περίπου των συνολικών καταθέσεων σε
δραχμές. Μετά την κατάργηση του διοικητικά καθοριζόμενου ελάχιστου
επιτοκίου των καταθέσεων ταμιευτηρίου, τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πλέον
ελεύθερα να προσαρμόζουν τα επιτόκια των καταθέσεων και χορηγήσεων
ανάλογα με τις μεταβολές των συνθηκών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
Επομένως, έχει εκλείψει ένα ακόμη εμπόδιο στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών
συνθηκών στο πιστωτικό σύστημα. Η εισαγωγή καινοτομιών και η καθιέρωση
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ειδικών λογαριασμών καταθέσεων από ορισμένες τράπεζες, καθώς επίσης και
η σχετική διαφοροποίηση που παρατηρείται στα επιτόκια καταθέσεων και
χορηγήσεων των τραπεζών, αποτελούν ενδείξεις ότι έχει αρχίσει ήδη να
ενισχύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πρέπει όμως
να

σημειωθεί

προϋπολογισμό

ότι

εξακολουθούν

ορισμένες

να

κατηγορίες

επιδοτούνται
δανείων

από

τον

(ορισμένα

κρατικό

στεγαστικά,

καλλιεργητικά ή μέσο-μακροπρόθεσμα δάνεια προς τη βιοτεχνία και τη
γεωργία, τους σεισμόπληκτους και τις παραμεθόριες περιοχές). Τέλος, τον
Ιανουάριο του 1994 η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στην ουσιαστική
απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης. Η συνολική δανειοδότηση των
καταναλωτών προσδιορίστηκε στα 8 εκατ. δρχ. κατ’ άτομο από το ίδιο
πιστωτικό

ίδρυμα, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ειδικά όρια για

ορισμένες μορφές καταναλωτικών δανείων. Ο έλεγχος της καταναλωτικής
πίστης, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, θα γίνεται, όπως

και στις άλλες

κατηγορίες δανείων, μέσω του γενικού επιπέδου των επιτοκίων και της
εποπτείας των τραπεζών σχετικά με το ύψος των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στα πλαίσια των προσπαθειών της για τον
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μέσων
παρέμβασής της κατά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, έχει αρχίσει
στο βαθμό που το μέγεθος και το εύρος κάλυψης των αγορών χρήματος και
κεφαλαίου το επιτρέπουν, να κάνει χρήση μέσων πολιτικής έμμεσου ελέγχου
της ρευστότητας και επηρεασμού των επιτοκίων, ανάλογων με εκείνα που
χρησιμοποιούν οι κεντρικές τράπεζες στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ενεργοποίηση,
στα μέσα του 1993, του μηχανισμού αναπροεξόφλησης συναλλαγματικών και
εμπορικών γραμματίων και η καθιέρωση μιας νέας μορφής δανεισμού των
τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος με ενέχυρο τίτλους του Δημοσίου.
Με τη χρησιμοποίηση των δύο αυτών μηχανισμών αναχρηματοδότησης
επιδιώκεται να περιοριστεί η έκταση των παρεμβάσεων της Τράπεζας της
Ελλάδος στη διατραπεζική αγορά και να μειωθεί η διακύμανση των επιτοκίων.
Οι μεταβολές των επιτοκίων χρηματοδότησης των τραπεζών μέσω των
μηχανισμών αυτών σηματοδοτούν την κατεύθυνση προς την οποία η Τράπεζα
της Ελλάδος επιθυμεί να επηρεάσει τα επιτόκια. Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά
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ιδρύματα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε δανεισμό από
την Τράπεζα της

Ελλάδος

μέσω

υπεραναλήψεων

στους

τρεχούμενους

λογαριασμούς τους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ρευστότητας. Το
υψηλό όμως επιτόκιο ποινής επί των υπεραναλήψεων καθιστά οικονομικά
ασύμφορη την προσφυγή των πιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτή τη μορφή
δανεισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η βελτίωση και η ευρύτερη των
μέσων παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την άσκηση της
νομισματικής πολιτικής προϋποθέτει τη λειτουργία αγορών χρήματος και
κεφαλαίου οι οποίες διαθέτουν επαρκές βάθος και εύρος κάλυψης. Η πρόοδος
που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση
ανάπτυξης των αγορών αυτών είναι σημαντική. Η

της

Τράπεζα της Ελλάδος

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλει στην περαιτέρω
εμβάθυνση και διεύρυνση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Πρόθεσή της
είναι να επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης των αγορών αυτών με την
αποδοχή περισσότερων κατηγοριών τίτλων επί των οποίων θα γίνονται
πράξεις ανοικτής αγοράς, με τη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς τίτλων του
Δημοσίου και τη βελτίωση των μεθόδων διάθεσής τους. Η ανάπτυξη της
πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς τίτλων του Δημοσίου είναι επιθυμητή
όχι μόνο για την ενίσχυση των μέσων νομισματικού ελέγχου, αλλά και γιατί θα
συμβάλει

στην

αποτελεσματικότερη

διαχείριση

του

δημόσιου

χρέους.

Επιπλέον, η δημιουργία μιας ενεργού και δευτερογενούς αγοράς χρεογράφων,
με επαρκές βάθος, εν όψει μάλιστα της πλήρους απελευθέρωσης της κίνησης
κεφαλαίων στους επόμενους μήνες, θα συμβάλει στην απρόσκοπτη και
αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς συναλλάγματος, καθώς και στην
ανάπτυξη των αγορών προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα και άλλων
παράγωγων προϊόντων που χρησιμεύουν για την κάλυψη συναλλαγματικών ή
άλλων κινδύνων οι οποίοι απορρέουν από την αστάθεια των αγορών.

Οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μετά την ενοποίηση των
χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την έναρξη, από 1 πς
Ιανουάριου 1994, του δεύτερου σταδίου της πορείας προς την Οικονομική και
Νομισματική Ενωση και, ειδικότερα , μετά την εφαρμογή του άρθρου 104Α της
Συνθήκης

του

Μάαστριχ

για

την

κατάργηση

της

νομισματικής

χρηματοδότησης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της προνομιακής
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πρόσβασης του Δημοσίου στο πιστωτικό σύστημα, μεταβάλλουν ριζικά το
καθεστώς λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος της χώρας και επιβάλλουν
την ολοκλήρωση της διαδικασίας απελευθέρωσης του πιστωτικού συστήματος
και

της

κίνησης

κεφαλαίων

από

τις

διοικητικές

ρυθμίσεις

και

τους

περιορισμούς που ίσχυαν από τη δεκαετία του 1950. Επίσης, καθιστούν
αναγκαία την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση της λειτουργίας των
αγορών χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και τη δημιουργία των κατάλληλων
προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην Τράπεζα της Ελλάδος να διευρύνει τις
δυνατότητες

και

τα

μέσα

παρέμβασης

στις

αγορές

χρήματος

και

συναλλάγματος, με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση της νομισματικής
πολιτικής.
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3.4 Τέταρτη περίοδος 1994-σήμερα

Η νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος το 1994 συνέχισε
την αντιπληθωριστική της πορεία. Βασική επιδίωξη της Τράπεζας της
Ελλάδος ήταν η συγκράτηση της νομισματικής και πιστωτικής επέκτασης σε
όρια συνεπή με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ειδικότερα ο στόχος για
τον ρυθμό αύξησης του M3 ήταν 8-11% και η προβλεπόμενη συνολική
επέκταση 6-8%
Παράλληλα, επιδίωξη της νομισματικής πολιτικής ήταν η διατήρηση
της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής στη διάρκεια του
1994 σε επίπεδο που να υπολείπεται της διαφοράς πληθωρισμού μεταξύ της
Ελλάδος και των ανταγωνιστριών χωρών, ιδιαίτερα των εταίρων της στην
Ευρωπαϊκή Ενωση. Η συγκράτηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας εντός των
προβλεπόμενων ορίων είχε ιδιαίτερη σημασία κατά το

1994, λόγω της

πλήρους απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων.

Η

πορεία

όμως

των

νομισματικών

μεγεθών

και των

επιτοκίων

επηρεάστηκε από την αναταραχή στις αγορές χρήματος και συναλλάγματος
που εκδηλώθηκε τον Μαϊο του ’94 και από τα μέτρα που έλαβε η Τράπεζα της
Ελλάδος

για την

αντιμετώπισή τους.

Παράλληλα η

αβεβαιότητα που

επικράτησε κατά τους πρώτους μήνες τους έτους, ως προς την εξέλιξη των
δημοσιονομικών μεγεθών και την προσέγγιση των δημοσιονομικών στόχων
του ’94, επηρέασε την άσκηση νομισματικής πολιτικής το πρώτο εξάμηνο του
έτους.
Παρά τις δυσχέρειες αυτές, η νομισματική πολιτική επέτυχε τους
στόχους της σε ικανοποιητικό βαθμό :
• Η προσφορά χρήματος με την ευρεία έννοια, το M3, αυξήθηκε το 1994 κατά
8,1%, έναντι αύξησης 15% το 1993 και 14,4% το 1992. Η επιβράδυνση του
ρυθμού αύξησης του M3 άρχισε από τον Μάιο του ’94 και εντάθηκε κατά το
τελευταίο τρίμηνο του έτους.
• Ο ρυθμός της συνολικής πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 8,9% το
1994 από 13,5% το 1993 και 11,6% το 1992. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από την
συγκράτηση της τραπεζικής χρηματοδότησης του δημοσίου τομέα, ενώ η
χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα παρουσίασε μικρή επιτάχυνση.
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• Τέλος, ο

ρυθμός μεταβολής της δραχμής ως προς την

Ευρωπαϊκή

Νομισματική Μονάδα (ECU) ήταν 5,6% στην διάρκεια του 1994, έναντι 6,6%
το 1993 και 9,9% το 1992.

α) Αγορά Συναλλάγαατος

Την

περίοδο

Μαϊου-Ιουνίου

1994

στην

αγορά

συναλλάγματος

επικράτησε σοβαρή αναταραχή. Από την αρχή του έτους μέχρι τις 10 Μαϊου
1994, η δραχμή υποτιμήθηκε
αντίστοιχη

περίοδο του

έναντι του ECU

1993),

ενώ η

κατά 2,1%

( 2,3% κατά την

διολίσθηση της σταθμισμένης

συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής διατηρήθηκε περίπου στο επίπεδο
της αντίστοιχης περιόδου του 1993 και ήταν μικρότερη από τη
πληθωρισμού

μεταξύ

της

Ελλάδος

και

των

εμπορικών

διαφορά

εταιριών

της.

Παράλληλα, τα ονομαστικά επιτόκια δραχμών ακολούθησαν πτωτική πορεία.
Με την έναρξη του δεύτερου δεκαημέρου του Μαϊου
εκδηλώνονται έντονες πιέσεις

όμως, άρχισαν να

στην αγορά συναλλάγματος, οι οποίες

συνεχίστηκαν και στο μεγαλύτερο μέρος του Ιουνίου και είχαν ως συνέπεια
τη σημαντική απώλεια συναλλαγματικών διαθεσίμων. Βασική αιτία της
σοβαρής αυτής αναταραχής στην αγορά συναλλάγματος ήταν οι προσδοκίες
ότι η επικείμενη, από την 1ι Ιουλίου 1994, άρση των περιορισμών

στην

κίνηση βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης 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 να αποδυναμώσουν τις προσδοκίες για υποτίμηση ή ταχύτερη
διολίσθηση της δραχμής, που θα ήταν δυνατό να έχουν αποσταθεροποιητικές
επιδράσεις

στο ισοζύγιο πληρωμών και στην αγορά συναλλάγματος,

Κυβέρνηση

και

η

Τράπεζα της

απελευθέρωση, από τις
κεφαλαίων.

16 Μαϊου

Ελλάδος

προχώρησαν

στην

η

άμεση

1994, της κίνησης βραχυπρόθεσμων

Με την άρση των περιορισμών αυτών ολοκληρώθηκε

η

διαδικασία απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων. Οι ελάχιστοι περιορισμοί
που εξακολουθούν να ισχύουν αφορούν κυρίως κινήσεις κεφαλαίων
κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης προς την Ελλάδα και
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από
λίγες

ευαίσθητες κατηγορίες

επενδύσεων, όπως

επενδύσεις σε ακίνητα στις

παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδος.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος παρενέβη αποφασιστικά με
σημαντικές πωλήσεις συναλλάγματος για να αμβλύνει τις πιέσεις στην αγορά
και να στηρίξει την ισοτιμία της δραχμής. Συγχρόνως, παρενέβη και στην
εγχώρια αγορά χρήματος για να ελέγξει την αυξανόμενη ζήτηση δραχμών και
να αυξήσει το κόστος

άντλησης κεφαλαίων, ώστε να καταστήσει πιο

δαπανηρή την κερδοσκοπία σε βάρος της δραχμής. Η Τράπεζα αύξησε αμέσως
τα βασικά επιτόκια χρηματοδότησης

των τραπεζών από την κεντρική

τράπεζα: το επιτόκιο αναπροεξόφλησης συναλλαγματικών και γραμματίων, το
επιτόκιο χρηματοδότησης επ’ ενεχύρω τίτλων του ελληνικού Δημοσίου,
καθώς

και το επιτόκιο επί των υπεραναλήψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων

μέσω

των τρεχούμενων λογαριασμών τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα

μέτρα αυτά οδήγησαν, όπως άλλωστε αναμενόταν, σε γενικότερη αύξηση των
επιτοκίων, η οποία αποθάρρυνε

τη δημιουργία κερδοσκοπικών θέσεων σε

βάρος της δραχμής και συνέλαβε στη συγκράτηση της εκροής κεφαλαίων.

Οι πιέσεις στις αγορές συναλλάγματος και χρήματος άρχισαν να
υποχωρούν από τα μέσα Ιουνίου και η Τράπεζα της Ελλάδος έπαυσε

να

παρεμβαίνει με πωλήσεις συναλλάγματος στην αγορά, καθώς εξασθένησαν οι
προσδοκίες για υποτίμηση της δραχμής και ενισχύθηκε η αξιοπιστία της
πολιτικής για συγκράτηση της διολίσθησης της δραχμής στο όριο του στόχου
που

είχε

αρχικά

τεθεί.

Παράλληλα,

με

την

κατάργηση

όλων

των

συναλλαγματικών ελέγχων το Μάιο, εδραιώθηκε η άποψη ότι η Ελλάδα είναι
προσηλωμένη σε μία πολιτική ανοικτών αγορών. Αποτέλεσμα των ευνοϊκών
αυτών εξελίξεων ήταν να αρχίσει κατά τους θερινούς μήνες η παλιννόστηση
κεφαλαίων από το εξωτερικό. Η εισροή κεφαλαίων συνεχίστηκε έως το τέλος
του έτους, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου
πληρωμών

στο

πεντάμηνο

συναλλαγματικών διαθεσίμων

Αυγούστου

-

Δεκεμβρίου

και

άνοδο

των

σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Παράλληλα, τα

ονομαστικά επιτόκια μειώθηκαν σταδιακά σε επίπεδα αισθητώς χαμηλότερα
από εκείνα που ίσχυαν πριν από την συναλλαγματική αναταραχή του Μαϊου,
ενώ η διολίσθηση της δραχμής κατά την περίοδο αυτή εξακολούθησε να είναι
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βραδεία και μικρότερη

από τις διαφορές πληθωρισμού σε σχέση

με τις

ανταγωνίστριες χώρες. Ετσι, επιτεύχθηκε με μεγάλη προσέγγιση ο στόχος
που είχε τεθεί στην αρχή του έτους όσον αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία
της δραχμής.

β)Απελευθέρωση του Τραπε£ικού Συστήματος

Σταθερή επιδίωξη της Τράπεζας της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια είναι
η

πλήρης απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος

ρυθμίσεις

από τις διοικητικές

και η ενίσχυση των ανταγωνιστικών δυνάμεων της αγοράς στο

χρηματοπιστωτικό τομέα, η ανάπτυξη μέσων πολιτικού έμμεσου ελέγχου της
ρευστότητας και επηρεασμού των επιτοκίων και η περαιτέρω εμβάθυνση και
διεύρυνση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τελικός σκοπός είναι η ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής και η βελτίωση της
λειτουργίας

του

πιστωτικού

συστήματος,

ώστε

να

επιτυγχάνεται

ορθολογικότερη κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων.

Σημαντικό

βήμα

προς

την

ολοκλήρωση

απελευθέρωσης του πιστωτικού συστήματος ήταν η

της

διαδικασίας

κατάργηση

και των

τελευταίων ρυθμίσεων για την προνομιακή χρηματοδότηση του ευρύτερου
δημόσιου τομέα από το τραπεζικό σύστημα, όπως προβλέπεται από τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ

και τους Κανονισμούς του Συμβουλίου της

Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συγκεκριμένα, μετά την κατάργηση
Απριλίου 1991 της υποχρέωσης των τραπεζών να δεσμεύουν
καταθέσεις

που

συγκεντρώνουν

για

τη

από την

I1!

μέρος από τις

χρηματοδότηση

δημοσίων

επιχειρήσεων και οργανισμών, καταργήθηκε από τις αρχές του 1994 και η
υποχρέωση των τραπεζών να διαθέτουν για τη χρηματοδότηση
επιχειρήσεων και οργανισμών σταθερό

ποσό κεφαλαίων

σωρευτεί πριν από τον Απρίλιο του 1991. Εξάλλου,

δημοσίων

που είχε ήδη

τον Ιούνιο του 1994

αποδεσμεύθηκαν και οι ελάχιστες τοποθετήσεις διαθεσίμων των τραπεζών σε
έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου. Οι τοποθετήσεις αυτές είχαν διατηρηθεί στα
πλαίσια της υποχρέωσης των τραπεζών να επενδύουν μέρος των καταθέσεων
τους σε έντοκα γραμμάτια. Η αντίστοιχη υποχρέωση για δεσμεύσεις επί της
αύξησης των καταθέσεων είχε καταργηθεί από το Μάιο του 1993, ενώ οι
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τράπεζες,

κάνοντας

παρασχεθεί,

είχαν

χρήση

του

σχετικού

μετατρέψει

δικαιώματος

σταδιακά

μεσοπρόθεσμους ομολογιακούς τίτλους

του

σε

που

τους

είχε

διαπραγματεύσιμους

Δημοσίου τον κύριο όγκο των

σωρευμένων υποχρεωτικών τοποθετήσεών τους

σε έντοκα γραμμάτια. Τα

ομόλογα αυτά, που οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να διαθέτουν ελεύθερα
στην αγορά, αποτέλεσαν τη βάση ανάπτυξης της αγοράς των repos

και της

δευτερογενούς αγοράς τίτλων του Δημοσίου.

Επίσης, στη διάρκεια του 1994, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
εξομοιώθηκε πλήρως με τις υπόλοιπες τράπεζες όσον αφορά το ποσοστό των
καταθέσεων

που δεσμεύεται υποχρεωτικά με σκοπό τον

έλεγχο της

ρευστότητας. Με την απόφαση αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος, έγινε ένα
ακόμη σημαντικό βήμα προς την

πλήρη άρση των διακρίσεων μεταξύ των

πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να ενισχυθούν οι δυνάμεις του ανταγωνισμού στο
τραπεζικό σύστημα. Τα μόνα πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν υπαχθεί στο
σύστημα των υποχρεωτικών δεσμεύσεων
κτηματικές

τράπεζες, το

Ταχυδρομικό

επί των καταθέσεων είναι οι
Ταμιευτήριο

και το

Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων. Ακόμη, από το πρώτο εξάμηνο του 1994,
διευρύνθηκε η βάση υπολογισμού των υποχρεωτικών δεσμεύσεων, ώστε να
συμπεριλάβει τις καταθέσεις των

δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,

γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη εξομοίωση των δημοσίων
επιχειρήσεων με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις και
τους όρους πρόσβασής τους στο τραπεζικό σύστημα.

Παράλληλα με τις ρυθμίσεις αυτές, απελευθερώθηκε ουσιαστικά η
καταναλωτική πίστη, εφόσον από τον Ιανουάριο 1994 το ανώτατο όριο
πίστωσης αυξήθηκε σε 8 εκατ. ανά δανειοδοτούμενο από το ίδιο το πιστωτικό
ίδρυμα.

Εξάλλου, από τον

επιτρεπόμενο όριο επιτοκίου

Αύγουστο

1994,

προεξόφλησης

καταργήθηκε το ανώτατο
τίτλων του Δημοσίου από

πιστωτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και τα ελάχιστα όρια επιτοκίων που είχε
καθορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος

για τις βραχυπρόθεσμες

χορηγήσεις και τα μεσομακροπρόθεσμα

δάνεια.

τραπεζικές

Πρέπει να παρατηρηθεί

πάντως ότι η κατάργηση των ελάχιστων αυτών ορίων δεν είχε ιδιαίτερη
πρακτική σημασία, επειδή τα επιτόκια της αγοράς για αυτές τις κατηγορίες
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χορηγήσεων είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδα πάνω από τα ελάχιστα όρια.
Τέλος, από τον Αύγουστο του 1994, καταργήθηκε η ελάχιστη διάρκεια επτά
ημερών που ίσχυε για τις προθεσμιακές καταθέσεις σε δραχμές, γεγονός το
οποίο παρέχει

τη δυνατότητα να συνομολογούνται

ελεύθερα οι όροι των

τραπεζικών καταθέσεων προθεσμίας.

Μετά την άρση και των τελευταίων περιορισμών στη διαχείριση των
δραχμικών διαθεσίμων των τραπεζών και τα πρόσφατα μέτρα απελευθέρωσης
του πιστωτικού συστήματος, το πλαίσιο λειτουργίας και οι όροι παροχής
τραπεζικών υπηρεσιών έχουν αλλάξει ριζικά. Οι τράπεζες έχουν σήμερα τη
δυνατότητα να χρηματοδοτούν σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομικής
δραστηριότητας με ελευθέρως διαπραγματεύσιμα επιτόκια και όρους που
καθορίζουν οι ίδιες, να προσφέρουν νέες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και
νέα

προϊόντα,

και

γενικότερα

να

επιλέγουν

δράστηριοποίησής τους. Οι ελάχιστοι περιορισμοί

ελεύθερα

τους

τομείς

που εξακολουθούν να

ισχύουν στην άσκηση της τραπεζικής πίστης αφορούν τη χρηματοδότηση των
μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων από τα κεφάλαια που είχαν
σωρευτικά δεσμευθεί για το σκοπό αυτό, τη χρηματοδότηση για τοποθετήσεις
σε τίτλους, καθώς και ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δανείων.

γ) Κατευθύνσεις νοιιισιιατικης πολιτικής

Το πλαίσιο άσκησης

της πολιτικής αυτής παραμένει και κατά τα

επόμενα έτη σταθερά προσανατολισμένο

στη βαθμιαία αποκλιμάκωση του

πληθωρισμού σε ρυθμό που θα επιτρέψει τη συμμετοχή της Ελλάδος στην
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενωση, αλλά θα δημιουργήσει ταυτόχρονα συνθήκες
για διατηρήσιμη
Τράπεζας
επίτευξη

οικονομική ανάπτυξη. Η

στρατηγική της Κεντρικής

για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων στηρίζεται στην
δύο ενδιάμεσων στόχων :

τη σταθερότητα της συναλλαγματικής

ισοτιμίας της δραχμής και τη συγκράτηση της νομισματικής επέκτασης μέσα
σε όρια συνεπή με την επιδιωκόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού.

Η συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής εξακολουθεί να αποτελεί το
κύριο μέγεθος αναφοράς για τον έλεγχο και τον περαιτέρω περιορισμό των
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πληθωριστικών πιέσεων. Κεντρική επιδίωξη της νομισματικής πολιτικής είναι
η

σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι των ευρωπαϊκών

νομισμάτων που συνθέτουν το ECU. Ενώ η κατεύθυνση της πολιτικής αυτής θα
παραμείνει σαφώς αντιπληθωριστική, η άσκησή της θα χαρακτηρίζεται από
μεγαλύτερη ευελιξία, επιτρέποντας ευρύτερες διακυμάνσεις της ισοτιμίας από
ό,τι στο παρελθόν, ώστε να ενισχυθεί το στοιχείο της αβεβαιότητας και να
αποθαρρυνθούν οι βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές τοποθετήσεις. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, θα ενισχυθεί

η αποτελεσματικότητα των αντισταθμιστικών

παρεμβάσεων της Τράπεζας στην εγχώρια αγορά χρήματος, οι οποίες
αποσκοπούν στην απορρόφηση

της υπερβάλλουσας

ρευστότητας και στην

παρεμπόδιση μιας γενικευμένης μείωσης των επιτοκίων σε επίπεδα που θα
δημιουργούσαν πρόβλημα στη σταθερή πτωτική πορεία του πληθωρισμού και
στο ισοζύγιο πληρωμών.
Παράλληλα, έχει προσδιοριστεί στόχος για το ρυθμό αύξησης της
προσφοράς χρήματος M3, επειδή κρίνεται ότι αυτός παρέχει ένα χρήσιμο
μέτρο αναφοράς για την αξιολόγηση των νομισματικών συνθηκών
επηρεασμό

των πληθωριστικών προσδοκιών.

και τον

Ο προσδιορισμός εύρους για

την επιθυμητή αύξηση της προσφοράς χρήματος M3 συνδέεται με την
αβεβαιότητα που υφίσταται όσον αφορά τη στατιστική σχέση του M3 με τον
πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα. Η σχέση αυτή φαίνεται ότι
έχει διαταραχθεί τα τελευταία χρόνια από την ύπαρξη χρηματοοικονομικών
καινοτομιών και της απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων. Εξάλλου, είναι
γνωστό ότι σε συνθήκες αυξανόμενης σταθερότητας της

συναλλαγματικής

ισοτιμίας καθίσταται δυσκολότερος ο έλεγχος από την κεντρική τράπεζα των
νομισματικών μεγεθών, τα οποία εμφανίζουν ως εκ τούτου μεγαλύτερη
μεταβλητότητα.

Η

Τράπεζα της

Ελλάδος

συνεχίζει

να παρακολουθεί

και άλλα

χρηματοοικονομικά μεγέθη τα οποία αποτελούν χρήσιμους δείκτες για την
αξιολόγηση των επιπτώσεων της νομισματικής πολιτικής και την εκτίμηση
της

συμβολής

των

νομισματικών

συνθηκών

στην

αποκλιμάκωση

του

πληθωρισμού. Ιδιαίτερα σημαντική πληροφόρηση προσφέρουν ο ευρύτερος
δείκτης ρευστότητας Μ4 και η συνολική πιστωτική επέκταση προς τον
ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, η εξέλιξη του Μ4 αναμένεται ότι
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θα επηρεαστεί λιγότερο από ό,τι του M3 από την επέκταση της φορολογίας
στις

αποδόσεις

των

κρατικών τίτλων

και

στις

πράξεις

σε

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα, επειδή ορισμένες από τις υποκαταστάσεις
μεταξύ αυτών των

περιουσιακών

στοιχείων

και

καταθέσεων

δεν

θα

επηρεάσουν ένα ευρύτερο μέγεθος όπως το Μ4. Η εγχώρια πιστωτική
επέκταση εκτιμάται ότι προσφέρει επίσης σημαντική πληροφόρηση, αφενός
λόγω της επίδρασής της στη συνολική εγχώρια δαπάνη και αφετέρου επειδή
αποτελεί πηγή

ρευστότητας, αν και η ανάπτυξη

χρηματοοικονομικών

καινοτομιών έχει επηρεάσει και τις τραπεζικές χορηγήσεις με την εμφάνιση
νέων μορφών χρηματοδότησης που δεν καταγράφονται ως δάνεια ενώ έχουν
δανειακό χαρακτήρα.
Η ανάλυση

και

πρόβλεψη της τάσης του πληθωρισμού και η

αμεσότερη σύνδεση των μέσων πολιτικής της Τράπεζας με τον επιδιωκόμενο
τελικό στόχο αποτελούν το νέο στοιχείο της στρατηγικής της νομισματικής
πολιτικής. Η Τράπεζα παρακολούθησε την εξέλιξη του πληθωρισμού και των
παραγόντων που τον επηρεάζουν

και στο παρελθόν, επικέντρωνε όμως την

άσκηση της πολιτικής της κυρίως στην επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων ως
μεταβλητών που συνδέονται στενά με την πορεία του πληθωρισμού. Αν και η
σταθερότητα

της

συναλλαγματικής

ισοτιμίας

και

η

συγκράτηση

νομισματικής επέκτασης εξακολουθούν να αποτελούν ενδιάμεσους

της

στόχους

της νομισματικής πολιτικής, κατά την προσαρμογή των μέσων νομισματικής
πολιτικής

δίδεται συγκριτικά μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι στο παρελθόν

στην προβλεπόμενη εξέλιξη του πληθωρισμού. Σημασία για τη νομισματική
πολιτική

έχει εν προκειμένω η μεσοπρόθεσμη τάση του « πυρήνα του

πληθωρισμού» και όχι οι αυξομειώσεις, που οφείλονται σε συγκυριακούς
εποχιακούς ή έκτακτους παράγοντες, δεδομένου ότι, όπως είναι γνωστό, τα
μέτρα νομισματικής πολιτικής επηρεάζουν την εξέλιξη του πληθωρισμού με
χρονική υστέρηση.

Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και η ταχύτητα
αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού συναρτώνται σε μεγάλο βαθμό

με την

παράλληλη πρόοδο που σημειώνεται στη δημοσιονομική προσαρμογή και την
εξέλιξη της αμοιβής της εργασίας. Ειδικότερα, η διατήρηση των δανειακών
αναγκών του Δημοσίου σε υψηλά επίπεδα θέτει σημαντικούς
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περιορισμούς

στην

άσκηση

της

νομισματικής

πολιτικής.

Συγκεκριμένα,

η

πολιτική

επιτοκίων, που αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των ενδιάμεσων
στόχων, εμφανίζεται να οδηγεί

σε αυξημένες εισροές κεφαλαίων από το

εξωτερικό και διόγκωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας. Η
σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής με σκοπό την
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, σε συνδυασμό με την αυξημένη αξιοπιστία
της πολιτικής αυτής και τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των εγχώριων και των
διεθνών επιτοκίων, συντελεί στην προσέκλυση βραχυπρόθεσμων ως επί το
πλείστον κεφαλαίων από το εξωτερικό, τα οποία αυξάνουν την προσφορά
δραχμικής

ρευστότητας και ασκούν ταυτόχρονα ανατιμητικές πιέσεις στη

δραχμή.

Η πολιτική αντιστάθμισης που ασκήθηκε μέχρι σήμερα εμπόδισε, με
σχετική

επιτυχία,

τις

εισροές

κεφαλαίων

να

υπονομεύσουν

την

αντιπληθωριστική στρατηγική της Τράπεζας. Επειδή όμως η γενεσιουργός
αιτία των σχετικά υψηλών εγχώριων επιτοκίων που προκαλούν τις εισροές
κεφαλαίων

είναι οι δημοσιονομικές ανισορροπίες, η νομισματική πολιτική

δεν μπορεί μόνης της να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της
εισαγόμενης

ρευστότητας μεσοπρόθεσμα.

Η

επίλυση του προβλήματος

απαιτεί την εφαρμογή καλύτερου μείγματος μέσων πολιτικής, το οποίο θα
περιλαμβάνει

ταχύτερη

δημοσιονομική

προσαρμογή

και

πολιτική

χρηματοδότησης των ελλειμμάτων, η οποία θα στηρίζεται λιγότερο στον
εξωτερικό δανεισμό. Είναι επίσης
στρεβλώσεων

στις

αναγκαία η εξάλειψη των φορολογικών

χρηματοπιστωτικές

αγορές,

ώστε

να

εκλείψουν

οι

δυσμενείς επιδράσεις τους στις ροές κεφαλαίων.

Η Ανεξαρτησία

Κεντρικής Τράπεζας

Η Ελληνική Κυβέρνηση πρόσφατα κατοχύρωσε με τον Νόμο 2548/1997
την

ανεξαρτησία της

Τράπεζας

της

Ελλάδος.

Ο

κύριος

στόχος

της

κυβέρνησης ήταν η ανεξαρτητοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα
με το Αρθρο 107 της Συνθήκης του Μάαστριχτ και η διασφάλιση της
συμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας με την Συνθήκη και το Καταστατικό
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του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών όπως ορίζει το άρθρο 108
της Συνθήκης.

Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό, απαγορεύεται
επιρροή
διατάξεις

στην Κεντρική Τράπεζα. Το νέο
που

ανεξαρτησία της

ενισχύουν

την

θεσμική,

κάθε εξωτερική

καταστατικό
προσωπική

και

περιλαμβάνει
λειτουργική

Τράπεζας. Ως πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας της

Ελλάδος ορίζεται η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Η Τράπεζα είναι
υπεύθυνη για την χάραξη και άσκηση της νομισματικής πολιτικής μέσω του
Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής. Το Συμβούλιο αποτελείται από έξι μέλη
με διάρκεια θητείας

έξι έτη: τον Διοικητή ο οποίος και προεδρεύει του

Συμβουλίου, τους δύο Υποδιοικητές και τρία μέλη. Η συναλλαγματική
πολιτική χαράζεται από την Κυβέρνηση σε συνεννόηση με την Κεντρική
Τράπεζα, η οποία και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της.
Παράλληλα, προκειμένου να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος και
διαφάνεια κατά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, στο άρθρο 4
προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει κάθε έτος έκθεση για την
νομισματική πολιτική του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους στη Βουλή
των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε την δυνατότητα που έχει η
Τράπεζα της Ελλάδος να καθορίζει το ύψος των επιτοκίων της, χωρίς να
λαμβάνει

υπόψιν

της

τις

εξελίξεις

στις

διεθνείς

χρηματαγορές.

Θα

ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας με τη θεωρία του Ακάλυπτου Αρμπιτράζ
Επιτοκίων, σύμφωνα με το οποίο το εγχώριο επιτόκιο, Rt,

ισούται με το

επιτόκιο της αλλοδαπής, R*t, συν την προσδοκώμενη μεταβολή της ισοτιμίας
Ει ei+ι - e( και εκφράζεται παρακάτω ως εξής:
et

Rt — R*i + Etei+i-et
et
Αν η προσδοκώμενη μεταβολή της ισοτιμίας Et et+i - et
σειρά,

είναι

στάσιμη

e'

συνεπάγεται ότι και η σχέση Rt - R*t θα είναι στάσιμη σειρά

Εστω ότι

Zt = Rt - R*t, η οποία δηλώνει την επιτοκιακή διαφορά, είναι μια

στοχαστική μεταβλητή.

Αν Ζι είναι στάσιμη σειρά τότε θα πρέπει η μέση τιμή της, Ε(ζ), και η
διακύμανσή της, Var(z), να είναι διαχρονικά σταθερές. Αυτό σημαίνει ότι, τα
δύο επιτόκια μοιράζονται μια κοινή τάση και συνεπώς μία διατάραξη στο ένα
επιτόκιο θα επιδράσει και στο άλλο με τον ίδιο τρόπο. Επομένως αν Zt είναι
στάσιμη σειρά συνεπάγεται ότι η επιτοκιακή πολιτική της ημεδαπής θα
εξαρτάται από την επιτοκιακή πολιτική της αλλοδαπής, διότι υπάρχει μια
γραμμική σχέση ανάμεσα στα δύο επιτόκια που προσδιορίζει την μελλοντική
τους πορεία.

Αν Ζ, είναι μη στάσιμη σειρά τότε θα πρέπει η μέση τιμή της, Ε(ζ), και
η διακύμανσή της, Var(z), να μεταβάλλονται διαχρονικά.
επιτοκιακή

πολιτική της ημεδαπής χώρας δεν
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Επομένως η

θα εξαρτάται από την

επιτοκιακή πολιτική της αλλοδαπής χώρας, επειδή τα δύο επιτόκια

δεν θα

εκφράζουν μια κοινή τάση. Δηλαδή δεν θα έχουν την ίδια διαχρονική πορεία.
Για να εξετάσουμε αν η Zt είναι στάσιμη σειρά θα ακολουθήσουμε τις εξής
ενέργειες στα πλαίσια της τεχνικής των Dickey - Fuller (1981):
1. Εκτιμούμε με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων την εξίσωση
Zl = ρΖ

t-1

+ wt,

όπου ρ είναι ο συντελεστής συσχέτισης και w( είναι ένας τυχαίος όρος
σφάλματος
Λ

2. Υπολογίζουμε το λόγο t =________ (>]_________<0

Γρ
3. Ελέγχουμε την μηδενική υπόθεση ότι Ηο: ρ=1 που σημαίνει ότι υπάρχει
μοναδιαία ρίζα στο πολυώνυμο της μεταβλητής Zt και κατά συνέπεια η
σειρά είναι μη στάσιμη.

4. Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι το ρ < 1, δηλαδή δεν υπάρχει μοναδιαία
ρίζα στο πολυώνυμο και η σειρά είναι στάσιμη.

5. Συγκρίνουμε την t με την κριτική τιμή U - -2,93 των Dickey - Fuller (1981).

6. Αν t < tt = -2,93 συνεπάγεται ότι απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και
επομένως η σειρά είναι στάσιμη.
Η ανάλυσή μας χρησιμοποιεί μηνιαία στατιστικά δεδομένα τεσσάρων
διατραπεζικών

επιτοκίων, Αμερικής (Rus), Ιαπωνίας (RJ), Γαλλίας (RF),

Γερμανίας (R°), από τον Μάιο 1994 έως τον Δεκέμβριο 1997 (βλ. Παράρτημα).
Στη συνέχεια δημιουργούμε τις επιτοκιακές διαφορές Zit=Rus-RGR, Z2t=RJ-RGR,
Z3t=RF-R0R, Z4t=RG-RGR και κατόπιν ελέγχουμε την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών,
χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία των Dickey - Fuller.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω στους πίνακες 1 έως 4.
Επίσης παρουσιάζονται και τα διαγράμματα των επιτοκιακών διαφορών (βλ.
Παράρτημα). Τα δεδομένα για το ελληνικό επιτόκιο αντλήθηκαν από την
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Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ για τα υπόλοιπα επιτόκια από το OECD main
economic indicators.
Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις,

επειδή η στατιστική των

Dickey - Fuller είναι μικρότερη από την κριτική τιμή των -2,93, απορρίπτουμε
την μηδενική υπόθεση και επομένως οι επιτοκιακές πολιτικές είναι στάσιμες
σειρές. Αυτό σημαίνει ότι τα εγχώρια επιτόκια μοιράζονται μια κοινή τάση με
τα ξένα επιτόκια.

Ο έλεγχος της υπόθεσης ότι οι τέσσερις επιτοκιακές διαφορές είναι
στάσιμες σειρές θα γίνει και με την μεθοδολογία των Liu-Madalla (1994), η
οποία βασίζεται στο τεστ Q:

Q = Τ Σ ψί2- Χ2(κ)
όπου κ είναι ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων και ψί2 οι συντελεστές
συσχέτισης
Για κ=30 (χρονικές υστερήσεις) η κριτική τιμή της κατανομής X2 είναι
43,773 σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Για τις τιμές του Q μικρότερες της
κριτικής τιμής 43,77 δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση που σημαίνει ότι δεν
υπάρχει αυτοσυσχέτιση.
Οπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα όλες οι τιμές στατιστικής Q
για τις τέσσερις μεταβλητές Zu, Ζ21, Ζχ Ζμ είναι μικρότερες της κριτικής τιμής
43,77, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Το συμπέρασμα αυτό
συμφωνεί με τα αποτελέσματα των μοναδιαίων ριζών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Q (Box - Pierce)
0

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

z,(

25,9746

(0,676)

Ζ2,

20,7782

(0,895)

Ζ3ι

20,1227

(0,913)

Z-it

20,2966

(0,909)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΞΛΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Zit=Rus-RGR

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Λ
Ρ

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΤΕΣΤ-t
Ηο: ρ = 1

Ζμ

0,57834

0,034968

-12,058

C

3,7182

0,54013

R2

0,86965

S.E.E.

2,2983

SC: Χ2( 12) = 5,9420(0,919)

Σπαείωση: SEE = S.E of Regression
SC = Τέστ αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων
Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δηλώνουν πιθανότητα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΞ■ ΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Z2t=RJ-RGR

Ρ

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΤΕΣΤ-t
Ηο: ρ = 1

Ζ,.ι

0,55156

0,037111

-12,083

C

6,0979

0,69627

R2

0,84345

S.E.E.

2,2928

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
A

SC: Χ2( 12) = 4,8976 (0,961)

Σηιιείωστι: SEE = S.E of Regression
SC = Τέστ αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων
Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δηλώνουν πιθανότητα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΞ:ΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Z3t=RF-RGR

Ρ

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΤΕΣΤ-t
Ηο: ρ = 1

Ζι-,

0,55127

0,036308

-12,3589

C

4,4161

0,56733

R2

0,84901

S.E.E.

2,2538

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
A

SC: Χ2( 12) = 8,1848 (0,771)

Σπαείωση: SEE = S.E of Reeression
SC = Τέστ αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων
Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δηλώνουν πιθανότητα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΕΞΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Z4t=RG-RGR

Ρ

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΤΕΣΤ-t
Ηο: ρ = 1

Ζ,-|

0,55092

0,036177

-12,413

C

4,8054

0,58909

R2

0,84977

S.E.E.

2,2240

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
A

SC: Χ2( 12) = 6,0437 (0,914)

Σπαείωση: SEE = S.E of Regression
SC = Τέστ αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων
Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δηλώνουν πιθανότητα
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Πολίτική επιτοκίων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την άσκηση της νομισματικής της
πολιτικής έχει ως πρωταρχικό σκοπό την διασφάλιση της σταθερότητας του
γενικού επιπέδου των τιμών.
Ο κύριος ενδιάμεσος στόχος της νομισματικής πολιτικής για την
επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού, είναι η διατήρηση της σταθερότητας
της

συναλλαγματικής

ισοτιμίας

της

δραχμής

έναντι

των

ευρωπαϊκών

νομισμάτων που συμμετέχουν στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.
Επίσης ενδιάμεσος νομισματικός στόχος αποτελεί και το M3 που δηλώνει την
προσφορά χρήματος της οικονομίας. Οι μεταβολές της ποσότητας του
χρήματος στην οικονομία παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με τους
παράγοντες

που

επηρεάζουν

την

εξέλιξη

του

πληθωρισμού

και

τις

πληθωριστικές προσδοκίες.

Η πολιτική επιτοκίων χρησιμοποιείται ως κύριο μέσο για την επίτευξη
του τελικού αλλά και των ενδιάμεσων στόχων της νομισματικής πολιτικής.
Παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της ρευστότητας και της πιστωτικής
επέκτασης καθώς και στη στήριξη της αντιπληθωριστικής συναλλαγματικής
πολιτικής. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η πλήρης απελευθέρωση της
κίνησης κεφαλαίων έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα άσκησης
αυτόνομης πολιτικής επιτοκίων. Τα διεθνή και εγχώρια επιτόκια και η
συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής συνδέονται πιο άμεσα απ’ ότι στο
παρελθόν.
Η πολιτική επιτοκίων αποτελεί κύριο μέσο στήριξης της ισοτιμίας της
δραχμής και συντελεί στην διατήρηση ομαλών συνθηκών στην αγορά
συναλλάγματος. Επομένως η εξέλιξη των επιτοκίων

στις εγχώριες αγορές

χρήματος και κεφαλαίου εξαρτάται εν μέρει από την πορεία των επιτοκίων
στις διεθνείς αγορές και από τις συνθήκες στις αγορές συναλλάγματος.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Τράπεζα της Ελλάδος μετά το ’87 έλαβε σημαντικά μέτρα για την
κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, την απλούστευση του
συστήματος των πιστωτικών κανόνων και ελέγχων και της ενίσχυσης της
ευελιξίας των τραπεζών

να επιλέγουν τις χρηματοδοτήσεις

τους και να

καθορίζουν τους όρους δανεισμού.
Επιπλέον

ελήφθησαν

μέτρα

που

επέτρεπαν

τις

τράπεζες

να

προσφέρουν νέες υπηρεσίες και μορφές χρηματοδότησης. Τα μέτρα αυτά σε
συνδυασμό με την απελευθέρωση των επιτοκίων ενίσχυσαν τον ανταγωνισμό
στο τραπεζικό σύστημα και συνέβαλαν στην αποτελεσματικότερη κατανομή
των οικονομικών πόρων και στον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος,
ώστε

να μπορέσει να αντεπεξέλθει

στον ανταγωνισμό που συνεπάγεται η

ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ευρωπαϊκής Πνωσης.

Αρκετές φορές όμως δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις υποχρέωναν την
Τράπεζα της Ελλάδος να ενισχύει τον νομισματικό έλεγχο και τον έλεγχο της
εγχώριας πιστωτικής επέκτασης με εφαρμογή διαφόρων πρόσθετων μέτρων.

Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος σταδιακά εγκαταλείπει το σύστημα των
άμεσων νομισματικών και πιστωτικών ελέγχων και στηρίζει την πολιτική της
σε έμμεσα μέσα νομισματικού ελέγχου, δηλαδή σε παρεμβάσεις μέσω των
μηχανισμών της αγοράς. Οι παρεμβάσεις της μέσω του μηχανισμού της αγοράς
είναι

συνεπείς

με

την

καθιέρωση

ενιαίας

αγοράς

χρηματοπιστωτικών

υπηρεσιών και ενόψει της νομισματικής ενοποίησης των χωρών της ΕΕ.

Η ταχεία λοιπόν απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών στην
Ελλάδα

έχει

σημαντικές

επιπτώσεις

στην

άσκηση

και

την

αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Η σταδιακή κατάργηση των
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1994,
έκανε τον έλεγχο των νομισματικών μεγεθών ακόμη πιο δύσκολο. Επιπλέον,
οι ανακατανομές στα χαρτοφυλάκια των ιδιωτών και η προσφορά μιας σειράς
νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων από τις τράπεζες δημιουργούν αστάθεια
στα νομισματικά μεγέθη.

104

Η

επίτευξη

προϋποθέτει

λοιπόν

των

νομισματικών

και

πιστωτικών

στόχων

ευέλικτη χρήση των μέσων νομισματικής πολιτικής από την

Τράπεζα της Ελλάδος. Βασική όμως προϋπόθεση για την διασφάλιση της
αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής της είναι η μείωση των
δημοσίων ελλειμμάτων, καθώς η διατήρηση των δανειακών αναγκών του
Δημοσίου σε υψηλά επίπεδα θέτει σημαντικούς περιορισμούς στην άσκηση
της νομισματικής πολιτικής.
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