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Εισαγωγή I

■ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην εξέταση της σχέσης που προκύπτει μεταξύ 

της ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού συστήματος και της οικονομικής 

ανάπτυξης. Η στενή, δυνατή και αμφίδρομη σχέση χρηματοοικονομικού 

συστήματος και πραγματικής ανάπτυξης αποδεικνύεται από πολυάριθμες 

θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες. Ιδιαίτερη προς σε αυτή την κατεύθυνση 

υπήρξε η συμβολή των McKinnon & Shaw κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1970, 

που θεωρούνται μαζί με τον Goldsmith (τέλη της δεκαετίας του 1960) οι 

πρωτοπόροι των οικονομικών της ανάπτυξης.

Από την παραπάνω σχέση εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός ενός 

χρηματοοικονομικού συστήματος που θα κατανέμει αποτελεσματικά τους 

χρηματοδοτικούς πόρους και θα συμβάλλει στην διασπορά του κινδύνου και την 

προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη 

για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής τους 

ανάπτυξης.

Αυξημένο ενδιαφέρον συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια μετά την κατάρρευση 

των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού η περίπτωση των χωρών της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι χώρες αυτές, που συμπεριλαμβάνουν τα 

Βαλκάνια και τη Ρωσία, άρχισαν να εφαρμόζουν κατά τα τέλη της δεκαετίας του 

1980 μεταρρυθμίσεις απελευθέρωσης των χρηματοοικονομικών τους συστημάτων 

σε συνδυασμό με τον εκδημοκρατισμό των κοινωνιών τους. Οι συνέπειες της 

χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης σε μακροοικονομικό επίπεδο, κατά τα 

πρώτα τουλάχιστον στάδια, υπήρξαν απογοητευτικές: η ραγδαία αύξηση του 

πληθωρισμού και της ανεργίας συνοδεύτηκε από εντυπωσιακή μείωση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των χωρών αυτών. Για παράδειγμα, η 

εφαρμογή της perestroika στη Σοβιετική Ένωση μετά το 1985, συνοδεύτηκε από 

την αποτυχία διατήρησης επαρκούς χρηματοοικονομικού ελέγχου από τις αρχές 

και οδήγησε σε οικονομική κατάρρευση, που τελικά επιτάχυνε τη διάσπαση της 

ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης.



Εισαγωγή 2

Η εμφάνιση μίας σειράς φαινομένων κατάρρευσης και πτωχεύσεων τραπεζών 

σε χώρες της Λατινικής Αμερικής κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 σε 

συνδυασμό με την πρόσφατη εμπειρία της εξέλιξης των μακροοικονομικών 

μεγεθών των ΧΚΑΕ επιβάλλει τη λήψη μέτρων σταθεροποίησης της οικονομίας 

παράλληλα με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του χρηματοοικονομικού 

συστήματος. Συγκεκριμένα ο McKinnon το 1992 προτείνει την "άριστη" σειρά 

χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης, όπως αυτή παρουσιάζεται στο πρώτο 

κεφάλαιο. Αλλοι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ένας 

μοναδικός τρόπος εξόδου των οικονομιών αυτών από την οικονομική δυσπραγία 

και ότι στην περίπτωση της κάθε χώρας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν οι 

ιδιαίτερες παράμετροι του οικονομικού συστήματος, αλλά και πολιτικοί και 

κοινωνικοί παράγοντες. Όσον αφορά την ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων, τα 

πλεονεκτήματα της σταδιακής εφαρμογής της χρηματοοικονομικής 

απελευθέρωσης που επιτρέπει τον έλεγχο και την αναπροσαρμογή των 

προγραμμάτων στις νέες συνθήκες είναι δυνατόν να αποδυναμώνονται λόγω του 

μηχανισμού προσδοκιών, αλλά και της πιθανής αφερεγγυότητας των αρχών.

Η μετάβαση από την κεντρικά οργανωμένη οικονομία σε καθεστώς οικονομίας 

της αγοράς απαιτεί την ανάπτυξη της κατάλληλης χρηματοοικονομικής δομής. Η 

ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων επιβάλλει την ανάπτυξη μηχανισμών 

για την εκτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων προς ιδιωτικοποίηση. Οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, που θα προκόψουν χρειάζονται κεφάλαια για εκσυγχρονισμό και 

ανάπτυξη.. Η σχετική σημασία των δύο διαφορετικών χρηματοοικονομικών 

τομέων, τραπεζικού συστήματος και κεφαλαιαγορών στην οικονομική ανάπτυξη 

των ΧΚΑΕ εξετάζεται εκτενέστερα στα κεφάλαια που ακολουθούν.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εξέταση των οικονομιών 

αυτών παρατηρείται δυσκολία εξεύρεσης στοιχείων για βασικά μεγέθη του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Επιπλέον, λόγω του προσφάτου εφαρμογής της 

χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης τα στοιχεία για τα νέα δεδομένα είναι 

ελάχιστα, στην περίπτωση που θα ήταν διαθέσιμα, για να επιτρέψουν τη 

διεξαγωγή κάποιας ουσιαστικής εμπειρικής ανάλυσης.
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■ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Σχέση Ανάπτυξης Χρηματοοικονομικού Συστήματος και 

Οικονομικής Ανάπτυξης

1.1. Εισαγωγή

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν ο Goldsmith (1969) και εν συνεχεία οι 

McKinnon (1973) και Shaw (1973) διερεύνησαν πρώτοι τη σύνδεση 

χρηματοοικονομικής και οικονομικής ανάπτυξης, η σχέση αυτή παραμένει 

σημαντικός πόλος έλξης ενδιαφέροντος των οικονομολόγων. Έκτοτε, πολυάριθμες 

μελέτες έχουν διεξαχθεί τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, με κύριο 

αντικείμενο την ανάλυση των επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής εμβάθυνσης 

στην ανάπτυξη και τη διερεύνηση της δύναμης αυτής της σχέσης. Αλλες μελέτες 

αποσκοπούν στην ανίχνευση των καναλιών μετάδοσης των αποτελεσμάτων της 

χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης στην ανάπτυξη.

Οι πρωτοπόροι Goldsmith, McKinnon και Shaw συμφωνούν ότι υφίσταται 

δυνατή θετική σχέση μεταξύ ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού συστήματος και 

οικονομικής ανάπτυξης. Υποστηρίζουν, όμως, διαφορετικούς τρόπους μετάδοσης 

των θετικών επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης στην οικονομία. 

Συγκεκριμένα ο Goldsmith (1969) αναλύει τη σχέση χρηματοοικονομικής 

ανάπτυξης και αποδοτικότητας της επένδυσης, ενώ οι McKinnon (1973) και Shaw 

(1973), επηρεασμένοι από την επιτυχία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, 

δίνουν έμφαση στο ρόλο της χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης στην αύξηση της 

αποταμίευσης και συνεπώς της επένδυσης.

Νέα ώθηση στη βιβλιογραφία της οικονομικής ανάπτυξης έχουν προσφέρει τα 

μοντέλα της “ενδογενούς ανάπτυξης”, που παρέχουν ένα πλαίσιο ανάλυσης στο 

οποίο εξετάζεται η επίδραση των χρηματοοικονομικών αγορών στην 

μακροπρόθεσμη, και όχι μόνο στη μεταβατική, ανάπτυξη. Τέτοια μοντέλα που 

αναπτύχθηκαν από τους Bencivenga και Smith (1991) και τους Greenwood και 

Jovanovic (1990), για παράδειγμα, τονίζουν πώς η δημιουργία και η ανάπτυξη 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων οδηγούν σε θετική σχέση μεταξύ
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χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης και οικονομικής ανάπτυξης. Τα μοντέλα 

αυτά, ως επί το πλείστον, δίνουν έμφαση στο ρόλο της χρηματοοικονομικής 

διαμεσολάβησης στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων, παρά 

στην αύξηση του όγκου αυτών. Δηλαδή τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα 

συνεισφέρουν σημαντικά στην κατανομή των κεφαλαίων προς την πιο 

αποτελεσματική τους χρήση.

Ενώ πολλές εμπειρικές μελέτες αποδεικνύουν τη θετική σχέση μεταξύ δεικτών 

χρηματοοικονομικής και οικονομικής ανάπτυξης, η επεξήγηση των αποτελεσμάτων 

αυτών ποικίλλει. Δύο είναι τα ζητήματα που ανακύπτουν: πρώτον, πως μπορεί να 

μετρηθεί εμπειρικά η έκταση της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης σε μία 

οικονομία και, δεύτερον, ποιο είναι τελικά το κανάλι μετάδοσης από την 

χρηματοοικονομική στην οικονομική ανάπτυξη. Ο πιο συνηθισμένος δείκτης της 

χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης είναι το επίπεδο του πραγματικού επιτοκίου 

ή διάφοροι δείκτες οικονομικής ρευστότητας. Όσον αφορά τον τρόπο μετάδοσης 

της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας στην οικονομική ανάπτυξη, πολλοί 

ερευνητές αμφισβητούν την κλασσική ερμηνεία των McKinnon και Shaw για την 

επίδραση των επιτοκίων στις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η θεωρία των McKinnon και Shaw, καθώς 

η συνεισφορά τους στη βιβλιογραφία της οικονομικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερης 

σημασίας. Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται μία σύντομη αναφορά στη σχολή 

των νεοστρουκτουραλιστών, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους McKinnon-Shaw 

λαμβάνουν υπ' όψιν την ύπαρξη των άτυπων κεφαλαιαγορών σε μία οικονομία.

Η εφαρμογή της απελευθέρωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής κατά τα τέλη της δεκαετίας 

του 1970 και τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και οι δυσμενείς συνέπειες της στην 

πορεία των οικονομιών αυτών, ώθησαν τον McKinnon το 1992 στον ορισμό της 

“Άριστης Σειράς της Χρηματοοικονομικής Απελευθέρωσης” , η οποία παρατίθεται 

στην ενότητα 1.3. Ακολουθεί μία ανασκόπηση της νεότερης αρθρογραφίας της 

χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, ενώ η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου αυτού 

αναφέρεται στους δείκτες μέτρησης της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης,
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δεδομένου ότι η επιλογή αυτών από τους διάφορους ερευνητές επηρεάζει 

σημαντικά τα αποτελέσματα των μελετών τους.

1.2. Η Θεωρία της Χρηματοοικονομικής Καταπίεσης των McKinnon-Shaw (Theory 

of Financial Repression)

Οι πρώτες συστηματικές αναλύσεις των χρηματοοικονομικών αγορών 

αναπτυσσόμενων χωρών που έλαβαν σοβαρά υπόψη τους τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών θεσμών στις χώρες αυτές έγιναν από 

τους McKinnon (1973) και Shaw (1973). Η επονομαζόμενη Σχολή των McKinnon- 

Shaw, που εισήγαγε τον όρο της “χρηματοοικονομικής καταπίεσης” (Financial 

Repression) για να περιγράψει αυτά τα χαρακτηριστικά, αντιπροσωπεύει τον 

σύγχρονο τρόπο σκέψης περί χρηματοοικονομικών αγορών στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Η ανάλυση της χρηματοοικονομικής καταπίεσης από τους οικονομολόγους 

της σχολής αυτής αποτελεί τη βάση για την προώθηση της χρηματοοικονομικής 

απελευθέρωσης σε πολλές περιοχές του Τρίτου Κόσμου.

Σύμφωνα με τον McKinnon (1973) το κύριο χαρακτηριστικό της υπανάπτυξης 

είναι η τμηματοποίηση της αγοράς (market fragmentation), δηλαδή η κατάσταση 

κατά την οποία οι διάφοροι φορείς αντιμετωπίζουν διαφορετικά επίπεδα 

διοικητικά καθορισμένων τιμών και δεν έχουν ίση πρόσβαση στην τεχνολογία. Η 

τμη ματοποίηση αυτή οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην κυβερνητική 

πολιτική, η οποία ευνοεί ορισμένες δραστηριότητες ή ορισμένες τάξεις φορέων εις 

βάρος κάποιων άλλων. Η κρατική παρέμβαση συνιστά, σύμφωνα με τους 

υποστηρικτές της, το μέσο προώθησης των κοινωνικών στόχων, η επίτευξη των 

οποίων παρεμποδίζεται από την λειτουργία των κεφαλαιαγορών. Υπό το 

καθεστώς απουσίας ιδιωτικής χρηματοδότησης, η δημοσιονομική πολιτική 

αποσκοπεί στην κατανομή των οικονομικών πόρων προς συγκεκριμένες 

επενδυτικές δραστηριότητες. Καθώς οι δημοσιονομικοί περιορισμοί συχνά 

αποκλείουν άμεσες μετακινήσεις εισοδήματος μέσω του προϋπολογισμού, οι
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κυβερνήσεις καταφεύγουν σε λιγότερο άμεσους και αποτελεσματικούς τρόπους 

ανακατανομής του εισοδήματος, με την μεταβολή της δομής των σχετικών τιμών 

(relative prices). Ένα κλασσικό παράδειγμα της πολιτικής αυτής είναι η 

προστασία των νέων βιομηχανιών. Σε μία καλώς λειτουργούσα κεφαλαιαγορά, 

μία νέα επένδυση που πρόκειται να εμφανίσει ζημίες βραχυπρόθεσμα χωρίς 

κρατική υποστήριξη, αλλά έχει προοπτική υψηλών μελλοντικών αποδόσεων, θα 

μπορούσε να δανειστεί κεφάλαια έναντι των μελλοντικών κερδών της. Στην 

περίπτωση, όμως, που δεν υφίστανται τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά μέσα και 

ο κυβερνητικός δανεισμός ή οι επιδοτήσεις είναι αδύνατες, η κυβέρνηση προχωρά 

στη θέσπιση εμπορικών περιορισμών για την υποστήριξη της συγκεκριμένης 

επενδυτικής δραστηριότητας.

Το κύριο χαρακτηριστικό των χρηματοοικονομικά καταπιεσμένων οικονομιών 

είναι η ανεπάρκεια της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. Καθώς δεν υπάρχει 

αποτελεσματικός διαμεσολαβητής μεταξύ αποταμιευτών και φορέων με 

αποδοτικές επενδυτικές ευκαιρίες, η αυτοχρηματοδότηση αποτελεί, σύμφωνα με 

τον McKinnon, τη μοναδική πηγή εξεύρεσης κεφαλαίων σε πολλές 

αναπτυσσόμενες χώρες. Υπό αυτές τις συνθήκες τα αρχικά διαθέσιμα κεφάλαια 

καθορίζουν τις ευκαιρίες ανάληψης νέων επενδύσεων. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί προβλήματα αποτελεσματικότητας, καθώς δεν υφίσταται μηχανισμός 

εξισορρόπησης των αποδόσεων μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων. Καθώς 

οι επενδυτικές τεχνολογίες εμφανίζουν αδιαιρετότητα, επενδυτές με μικρό αρχικό 

κεφάλαιο που αντιμετωπίζουν κερδοφόρες, αλλά μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες 

δεν μπορούν να τις εκμεταλλευτούν, λόγω της έλλειψης χρηματοδοτικών πηγών. 

Ως συνέπεια, οι επενδυτές ωθούνται στη συσσώρευση αποθεμάτων προϊόντων, 

ακίνητης περιουσίας και φυσικών μη παραγωγικών κεφαλαίων.

Λόγω της υψηλής αβεβαιότητας που κυριαρχεί στις αναπτυσσόμενες χώρες τα 

άτομα διατηρούν περιουσιακά στοιχεία κυρίως σε χρήμα. Η μοναδική μορφή 

χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης λαμβάνει χώρα μέσω του τραπεζικού 

συστήματος, η αποτελεσματικότητα του οποίου υπονομεύεται από την κρατική 

παρέμβαση. Ο λόγος, κατά τον McKinnon, είναι η χρηματοοικονομική καταπίεση.
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δηλαδή η διοικητική επιβολή ανωτάτων ορίων στα επιτόκια δανεισμού και 

αυστηρών απαιτήσεων εγγυήσεων, που αναγκάζουν τις τράπεζες να 

περιλαμβάνουν στα χαρτοφυλάκια τους μόνο χαμηλών αποδόσεων και κινδύνου 

περιουσιακά στοιχεία. Ένας πρόσθετος παράγοντας χρηματοοικονομικής 

καταπίεσης είναι η διατήρηση υψηλών υποχρεωτικών διαθεσίμων από τις 

τράπεζες. Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων οδηγεί σε χαμηλά επιτόκια 

καταθέσεων.

Η χρηματοοικονομική καταπίεση θεωρείται ότι έχει δυσμενείς 

μακροοικονομικές συνέπειες. Πρώτον, στις αναπτυσσόμενες χώρες (όπου 

ουσιαστικά υπάρχει απουσία αγορών χρεογράφων) το χρήμα χρησιμοποιείται ως 

μέσο αποθήκευσης αξίας, παρά ως μέσο συναλλαγής. Συνεπώς, η πραγματική 

απόδοση του χρήματος αντιπροσωπεύει την οριακή απόδοση της αποταμίευσης 

και ένα χαμηλό πραγματικό επιτόκιο, το οποίο σε συνδυασμό με τον υψηλό 

πληθωρισμό οδηγεί σε συμπίεση της αποταμίευσης. Επειδή η συγκέντρωση 

χρήματος και οι επενδύσεις είναι συμπληρωματικές, σύμφωνα με τον McKinnon 

(1973), η μείωση της αποταμίευσης οδηγεί στη μείωση των επενδύσεων. 

Επιπλέον, λόγω της επιβολής χαμηλών ανωτάτων ορίων στα επιτόκια, οι 

τραπεζικές πιστώσεις κατανέμονται αναπόφευκτα σε επενδύσεις χαμηλών 

αποδόσεων και κινδύνου. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται τεχνητά η συνολική 

απόδοση των επενδύσεων. Η χρηματοοικονομική καταπίεση μειώνει συνεπώς την 

ποσότητα και την ποιότητα των νέων επενδύσεων και συγχρόνως τον ρυθμό 

αύξησης της οικονομικής ανάπτυξης. Οι οικονομολόγοι της σχολής των 

McKinnon-Shaw επισημαίνουν την ανατροφοδότηση της μείωσης της 

αποταμίευσης λόγω της χαμηλής ανάπτυξης μέσω του μηχανισμού κύκλου ζωής, 

που οδηγεί στην μεγέθυνση των ανωτέρω δυσμενών συνεπειών.

Η ανάπτυξη των άτυπων κεφαλαιαγορών ως εναλλακτικός μηχανισμός 

εξεύρεσης κεφαλαίων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών 

αναγνωρίζεται από τη σχολή των McKinnon-Shaw, αλλά θεωρείται ως 

αναποτελεσματική και περιορισμένη λύση στις ελλείψεις της χρηματοοικονομικής 

διαμεσολάβησης που προκαλεί η χρηματοοικονομική καταπίεση και δεν 

περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της ανάλυσης τους.
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Οι προτάσεις που απορρέουν από την ανάλυση των McKinnon-Shaw είναι 

άμεσες : τα επιτόκια πρέπει να απελευθερωθούν από διοικητικούς περιορισμούς 

και οι απαιτήσεις διατήρησης υψηλών τραπεζικών διαθεσίμων και εγγυήσεων να 

μειωθούν, με σκοπό να προκόψουν άφθονες πιστώσεις και υψηλά πραγματικά 

επιτόκια. Η πολιτική αυτή θα οδηγήσει στην αύξηση της συνολικής 

αποταμίευσης και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων με 

αποτέλεσμα την αύξηση των συνολικών επενδύσεων, είτε λόγω της 

συμπληρωματικότητας χρήματος-κεφαλαίου, είτε λόγω της διαθεσιμότητας 

πιστώσεων. Τα υψηλά πραγματικά επιτόκια χορηγήσεων δεν θεωρείται πιθανό 

ότι θα δημιουργήσουν αντικίνητρα επενδύσεων, τουλάχιστον για μία σχετικά 

μακρά περίοδο ύπαρξης πραγματικών επιτοκίων, διότι υπό το καθεστώς των 

ελεγχόμενων πιστώσεων υπάρχουν πολλές επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλή 

απόδοση που παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Η αύξηση της ποσότητας και της 

ποιότητας των επενδύσεων θα επηρεάσει θετικά το ρυθμό της οικονομικής 

ανάπτυξης, και θα τροφοδοτήσει περαιτέρω την αύξηση της αποταμίευσης.

Ο Η Σχέση μεταξύ Επιτοκίων και Επενδύσεων

Η σχέση μεταξύ επιτοκίων και επενδύσεων διατυπώθηκε διαφορετικά από τον 

McKinnon (1973) και τον Shaw (1973). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τον 

πρώτο η αποταμίευση με τη μορφή χρήματος ("χρηματοοικονομική

συσσώρευση") και η επένδυση σε φυσικά κεφάλαια θεωρούνται

συμπληρωματικές. Ο λόγος είναι ότι η "χρηματοοικονομική συσσώρευση" 

λειτουργεί ως αγωγός για τη συγκέντρωση των αποταμιεύσεων, επιτρέποντας την 

ανάληψη μεγάλων επενδύσεων σε περιβάλλον αυτοχρηματοδότησης. Ένα 

πραγματικό υψηλό επιτόκιο καταθέσεων εξυπηρετεί δύο σκοπούς: πρώτον, 

αποθαρρύνει τη μετακίνηση των αποταμιεύσεων προς επενδύσεις χαμηλής 

αποδοτικότητας. Δεύτερον, αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των αποταμιευτών 

που προορίζεται για την χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων υψηλής 

αποδοτικότητας και άρα διευκολύνει τη διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Για τον Shaw ο μηχανισμός που συνδέει τα υψηλά επιτόκια με τις επενδύσεις 

λειτουργεί μέσω της “χρηματοοικονομικής εμβάθυνσης”. Αντίθετα με τον
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McKinnon, ο Shaw αναγνωρίζει την πιθανότητα εξεύρεσης πηγών εξωτερικής 

χρηματοδότησης των επενδύσεων. Η προσφορά υψηλότερων επιτοκίων από το 

τραπεζικό σύστημα οδηγεί στην αύξηση της ροής χρηματοοικονομικών πόρων 

προς τις τράπεζες (χρηματοοικονομική εμβάθυνση) και συνεπώς αυξάνει τα 

διαθέσιμα κεφάλαια προς επένδυση.

□ Η Σχολή των Νεοστρουκτουραλιστών

Μία εναλλακτική προσέγγιση των χρηματοοικονομικών αγορών των 

αναπτυσσόμενων χωρών είναι αυτή των νεοστρουκτουραλιστών. Το κύριο σημείο 

αντιπαράθεσης της σχολής αυτής με το αναλυτικό πλαίσιο των McKinnon-Shaw 

είναι η αντιμετώπιση των άτυπων κεφαλαιαγορών. Όπως προαναφέρθηκε, η 

ύπαρξη αυτών των αγορών λαμβάνεται υπόψη από τους McKinnon και Shaw, 

αλλά η συμβολή τους θεωρείται περιορισμένη και αναποτελεσματική. Αντιθέτως, 

στα μοντέλα των νεοστρουκτουραλιστών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε δύο 

επίπεδα: στις αγορές αγαθών προσδιορίζουν το οριακό κόστος των διαθέσιμων 

κεφαλαίων προς κατανάλωση και αποταμίευση. Στις χρηματοοικονομικές 

αγορές αποτελούν εναλλακτική πηγή εξεύρεσης κεφαλαίων, (και άρα 

χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης) για τους επενδυτές.

Η παράλειψη της ύπαρξης των άτυπων χρηματαγορών αποτελεί τη βάση της 

κριτικής της ανάλυσης των McKinnon-Shaw από τους νεοστρουκτουραλιστές. Οι 

Taylor (1983), van Wijnbergen (1982,1983) και Bnffie (1984) υποστηρίζουν ότι οι 

εμπορικές τράπεζες (που ουσιαστικά απαρτίζουν τον τυπικό χρηματοοικονομικό 

τομέα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες) είναι υποχρεωμένες να διατηρούν 

υψηλές υποχρεωτικές καταθέσεις, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που δρουν στις 

άτυπες χρηματαγορές των οικονομιών αυτών. Ένα πρόγραμμα 

χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης, που βασικά περιλαμβάνει την αύξηση ή 

την άρση των διοικητικών ανωτάτων ορίων στα επιτόκια, θα οδηγήσει στη 

μετακίνηση των αποταμιεύσεων από τις άτυπες χρηματαγορές προς τον τραπεζικό 

τομέα, μειώνοντας έτσι τον συνολικό όγκο παραγωγικών πιστώσεων στην 

οικονομία (λόγω των υψηλότερων υποχρεωτικών διαθεσίμων που καλούνται να 

διατηρούν οι τράπεζες), σε αντίθεση με τις προσδοκίες των υποστηρικτών της
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χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης. Κατά τον van Wijnbergen (1983b) η 

ανάλυση των McKinnon-Shaw δεν εξετάζει αυτή την εκδοχή, διότι βασίζεται στην 

υπόθεση ότι η ροή των κεφαλαίων προς τον τραπεζικό τομέα, λόγω μίας αύξησης 

των επιτοκίων καταθέσεων, προέρχεται από μη παραγωγικά στοιχεία, όπως 

ρευστά διαθέσιμα και χρυσός, και όχι από παραγωγικά φυσικά κεφάλαια ή από τις 

άτυπες χρηματαγορές.

Εντούτοις, ο Kapur (1992), σε άρθρο του που μελετά την κριτική των 

νεοστρουκτουραλιστών, αποδεικνύει ότι η χρηματοοικονομική απελευθέρωση 

συμβάλλει αδιαμφισβήτητα στην αύξηση της ευημερίας αναπτύσσοντας ένα 

μοντέλο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία ρευστότητας και κρατικών 

εσόδων από την έκδοση χρήματος (seignorage) λόγω των υποχρεωτικών 

τραπεζικών καταθέσεων, που αγνοούν οι νεοστρουκτουραλιστές. Υποστηρίζει ότι 

τυπικές και άτυπες χρηματαγορές έχουν συμπληρωματικούς ρόλους σε μια 

οικονομία, και η “τεχνητή” (διοικητική) καταπίεση του χρηματοοικονομικού 

συστήματος δεν είναι απαραίτητη για την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων 

που προσφέρουν οι άτυπες χρηματαγορές.

1.3. Η "Άριστη" Σειρά της Χρηματοοικονομικής Απελευθέρωσης κατά τον 

McKinnon (1992)

Η εφαρμογή της απελευθέρωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος από 

τις κυβερνήσεις των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (Less Developed Countries) 

της Λατινικής Αμερικής κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 σημαδεύτηκε από μία σειρά φαινομένων κατάρρευσης των 

τραπεζικών συστημάτων, σε αντίθεση με τις προσδοκίες των υποστηρικτών της. Η 

Αργεντινή, η Χιλή και η Ουρουγουάη προχώρησαν στην ιδιωτικοποίηση των 

κρατικών τους τραπεζών παράλληλα με την προσπάθεια ελέγχου του καλπάζοντος 

πληθωρισμού. Η πλήρης απελευθέρωση των επιτοκίων καταθέσεων και 

δανεισμού οδήγησε στην εκτόξευση τους σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με 

αποτέλεσμα την δραματική αύξηση του εξωτερικού χρέους των χωρών αυτών. Η
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εκ νέου παρέμβαση των κυβερνήσεων για τη στήριξη των τραπεζών και των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων και την τιθάσευση των πληθωριστικών πιέσεων δεν 

κατόρθωσε να εξασφαλίσει οικονομική σταθεροποίηση ως και τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 σε χώρες, όπως η Αργεντινή, το Μεξικό, το Περού και η 

Βραζιλία. Η Χιλή είναι η μόνη Λατινοαμερικανική χώρα, όπου η άνθηση των 

εξαγωγών και της εγχώριας παραγωγής έχει επιτευχθεί στα πλαίσια ενός σχετικά 

απελευθερωμένου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος με παράλληλη 

συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων (McKinnon).

Όσον αφορά την περίπτωση των χωρών της Ανατολικής Ασίας, στη 

Λαοκρατική Δημοκρατία της Κίνας, η αρχική επιτυχία των αγροτικών 

μεταρρυθμίσεων και της απελευθέρωσης του εμπορίου οδήγησε τελικά σε έντονη 

δημοσιονομική ύφεση λόγω της αδυναμίας συγκέντρωσης της φορολογίας από την 

κυβέρνηση. Εντούτοις, η σταδιακή προσέγγιση της απελευθέρωσης του 

χρηματοοικονομικού συστήματος τόσο στην Κίνα, όσο στο Βιετνάμ και στο 

Λάος, φαίνεται ότι έχει καρποφορήσει σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την 

απότομη εφαρμογή χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης που παρατηρήθηκε στις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η αναγνώριση των ανωτέρω προβλημάτων, ώθησε τον McKinnon στον 

προσδιορισμό τριών προϋποθέσεων που πρέπει να ικανοποιηθούν πριν από την 

απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος:

1 εφαρμογή μακροοικονομικού ελέγχου μέσω της μείωσης των κυβερνητικών 

ελλειμμάτων,

2· ορθή σειρά μεταρρυθμίσεων της εγχώριας χρηματοοικονομικής αγοράς, 

άρσης εμπορικών περιορισμών και απελευθέρωσης της κίνησης ξένων 

κεφαλαίων,

ύ εποπτική παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα με σκοπό την αποφυγή του 

εκτροχιασμού της διαδικασίας απελευθέρωσης λόγω της αστάθειας των 

χρηματοοικονομικών αγορών.

Ειδικότερα, ο McKinnon υποστηρίζει ότι κατά τη διαδικασία απελευθέρωσης 

του χρηματοοικονομικού συστήματος τόσο η σειρά, όσο και η ταχύτητα των



Κεφ. I Σχέση Ανάπτυξης Χρηματοοικονομικού Συστήματος και Οικονομικής Α ναπτνςης 12

μετασχηματισμών στη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική είναι κριτικής 

σημασίας.

Πρώτον, απαιτείται εφαρμογή ελέγχου των δημοσιονομικών εξόδων. Το 

βέλτιστο ύψος των άμεσων κυβερνητικών εξόδων ορίζεται ως ένα μικρό ποσοστό 

του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Εξίσου απαραίτητη είναι η θέσπιση ενός 

αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος πλατιάς βάσης για την ανάκτηση των 

εσόδων που η κυβέρνηση χάνει από την παραίτηση της ιδιοκτησίας των μέσων 

παραγωγής. Μέχρι να αναπτυχθεί πλήρως ένα αποτελεσματικό φορολογικό 

σύστημα η κυβέρνηση δεν πρέπει να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις, διότι θα 

δημιουργηθούν ελλείμματα.

Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις μεταβατικές σοσιαλιστικές 

οικονομίες οι κεντρικές τράπεζες υπόκεινται σε ζημίες λόγω των 

επιδοτήσεων εκτός κυβερνητικού προϋπολογισμού και της χρηματοδότησης των 

ελλειμματικών επιχειρήσεων. Ακολούθως, η κάλυψη αυτών των ζημιών με την 

έκδοση χρήματος από την κεντρική τράπεζα τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Για 

το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ένταξη των επιδοτήσεων στον 

προϋπολογισμό ή η κατάργησή τους με σκοπό την προστασία της κεντρικής 

τράπεζας και τον έλεγχο του πληθωρισμού.

Αφού σταθεροποιηθεί το επίπεδο των τιμών και μειωθούν τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα, δεύτερο βήμα στη διαδικασία της χρηματοοικονομικής 

απελευθέρωσης είναι το άνοιγμα της εγχώριας χρηματαγοράς, ώστε να υπάρξει 

προσφορά ουσιαστικών πραγματικών επιτοκίων. Το τραπεζικό σύστημα πρέπει 

να απελευθερωθεί από την διατήρηση υψηλών υποχρεωτικών καταθέσεων και 

την κρατική καθοδήγηση στον προσδιορισμό των επιτοκίων.

Ο δημοσιονομικός έλεγχος πρέπει να προηγηθεί της χρηματοοικονομικής 

απελευθέρωσης, ώστε να μην υφίσταται εξάρτηση της κυβέρνησης από τους 

πληθωριστικούς φόρους και τη φορολογία των καταθέσεων.

Οι χρόνια υπερχρεωμένες επιχειρήσεις πρέπει να εξαναγκαστούν σε 

αποπληρωμή των χρεών τους και να μην λαμβάνουν νέες πιστώσεις μέχρι την 

επίτευξη οικονομικής σταθεροποίησης, αλλά να στηριχθούν σε 

αυτοχρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Ο περιορισμός των τραπεζικών πιστώσεων
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πρέπει να συνοδευτεί από την παράλληλη ενθάρρυνση της αποταμίευσης με 

ελκυστικά επιτόκια. Η αντικατάσταση των πλεοναζόντων μη παραγωγικών 

αποθεμάτων με αποδοτική αποταμίευση θα οδηγήσει στην αύξηση της 

αποδοτικότητας κεφαλαίου.

Η ίδρυση ανεξάρτητων εμπορικών τραπεζών υποκείμενων σε έμμεσο έλεγχο 

από την κεντρική τράπεζα, σύμφωνα με τον McKinnon, θα πρέπει να 

καθυστερήσει μερικά χρόνια. Κατά τη δεκαετία του 1980, η Κίνα, η Πολωνία, 

η Ουγγαρία και η πρώην ΣΕ προχώρησαν σε πρόωρη αποκέντρωση του 

τραπεζικού συστήματος, με συνέπεια την εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων 

λόγω της απώλειας ελέγχου των πιστώσεων. Ως αποτέλεσμα ανατράπηκαν οι 

προσπάθειες απελευθέρωσης των τιμών και των ποσοτικών περιορισμών στις 

αγορές αγαθών.

Ενώ η ανεξάρτητη (μη επιδοτούμενη) λειτουργία αγορών μακροπρόθεσμων 

ομολόγων και μετοχών είναι αδύνατη όσο το μελλοντικό επίπεδο τιμών 

παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο, η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση 

της λειτουργίας ανεξάρτητων ιδιωτικών κεφαλαιαγορών από τα πρώτα στάδια 

της χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης, με την θέσπιση του νομικού πλαισίου 

που θα επιτρέπει τη σύναψη ιδιωτικών συμβολαίων.

Η απελευθέρωση των εξωτερικών συναλλαγών πρέπει να λάβει χώρα 

παράλληλα με την απελευθέρωση του εσωτερικού εμπορίου, αλλά μετά την 

ενοποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε μία κοινή ισοτιμία για όλους 

τους εισαγωγείς και εξαγωγείς. Οι ποσοστώσεις στις εισαγωγές πρέπει να 

αντικατασταθούν από δασμούς, με σκοπό τη μείωσή τους μέσα σε μία 

προκαθορισμένη περίοδο (πέντε έως δέκα ετών).

Πριν από την πλήρη απελευθέρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος θα 

ήταν καταστρεπτικό να επιτραπεί η ελεύθερη λειτουργία ξένων τραπεζών, όπως 

επίσης η ελεύθερη κυκλοφορία σκληρών ξένων νομισμάτων παράλληλα με το 

ασταθές εθνικό νόμισμα. Εντούτοις, η ίδρυση κοινοπραξιών με ξένες 

βιομηχανικές επιχειρήσεις θεωρείται αποτελεσματικός τρόπος αφομοίωσης νέων 

τεχνολογιών. Η ελεύθερη διακίνηση διεθνών κεφαλαίων απαιτεί κατάλληλους 

μηχανισμούς arbitrage, που προκύπτουν μετά την εξισορρόπηση των εγχώριων
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επιτοκίων και την κάμψη του πληθωρισμού, ώστε να μην είναι απαραίτητη η 

συνεχής υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η άρση 

των ελέγχων στις εισροές ξένου κεφαλαίου θα οδηγήσει σε διαφυγή κεφαλαίων 

προς το εξωτερικό ή στην δημιουργία συναλλαγματικών χρεών. Η ελεύθερη 

μετατρεψιμότητα κεφαλαίων είναι συνήθως το τελευταίο στάδιο κατά την 

"άριστη" σειρά της χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης.

Η εφαρμογή της απελευθέρωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος 

κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980 διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στο ένα άκρο 

χώρες όπως η Αργεντινή και η Ουρουγουάη, προχώρησαν σε άρση των 

διοικητικών ρυθμίσεων και απελευθέρωση της εγχώριας χρηματαγοράς 

παράλληλα με την ύπαρξη μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, γεγονός που 

οδήγησε σε αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις και αστάθεια του τραπεζικού 

συστήματος. Η κρίση απετράπη προσωρινά με την υπερτίμηση της ισοτιμίας του 

νομίσματος, ακολούθησε όμως ανοδική έκρηξη του επιπέδου των τιμών με κύμα 

πτωχεύσεων και κυβερνητικών ενισχύσεων.

Στο άλλο άκρο χώρες όπως η Ταϊβάν προχώρησαν στην εφαρμογή 

δημοσιονομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα οι μικρές διακυμάνσεις του 

πληθωρισμού να οφείλονται κυρίως στις διεθνείς οικονομικές συνθήκες (δύο 

πετρελαιακές κρίσεις). Τα θετικά πραγματικά επιτόκια καταθέσεων οδήγησαν 

στην ταχεία αύξηση της αποταμίευσης, μειώνοντας την εξάρτηση της 

οικονομίας από εισροές ξένων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. 

Εποπτικές παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα, όπως επιβολή (υψηλών) 

ανωτάτων ορίων στα επιτόκια και μερική διατήρηση της κρατικής ιδιοκτησίας 

ελαχιστοποίησαν τον κίνδυνο των τραπεζικών χαρτοφυλακίων. Παράλληλα η 

ενεργή άτυπη κεφαλαιαγορά παρέμείνε σημαντική πηγή χρηματοδότησης των 

Ταϊβανέζικων επιχειρήσεων, που αποκλείστηκαν από τον τραπεζικό δανεισμό. Η 

λειτουργία της άτυπης κεφαλαιαγοράς σε συνδυασμό με την αποτελεσματική 

αυτοχρηματοδότηση, λόγω των υψηλών πραγματικών επιτοκίων καταθέσεων, 

έθεσαν τα θεμέλια για την σταθερότητα του νομισματικού συστήματος.
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Οι λόγοι που οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ακολούθησαν σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό την "άριστη" σειρά χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης 

εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες κάθε χώρας. Οι 

συνθήκες αυτές είναι αναγκαίο να αποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες κατά 

το σχεδιασμό της απελευθέρωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος. 

Εντούτοις, η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών καταδεικνύει ότι οι χώρες που 

κατόρθωσαν πρώτα να σταθεροποιήσουν το επίπεδο τιμών, με παράλληλη 

διατήρηση θετικών αποδόσεων στις τραπεζικές καταθέσεις στα πλαίσια μίας 

ανοιχτής καπιταλιστικής αγοράς, παρουσιάζουν υψηλότερη παραγωγικότητα 

φυσικού κεφαλαίου από τις χώρες που παρέμειναν "καταπιεσμένες".

1.4. Ανασκόπηση Θεωρίας Χρηματοοικονομικής Ανάπτυξης

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ένας μεγάλος αριθμός θεωρητικών και 

εμπειρικών μελετών έχει αφιερωθεί στη σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής και 

οικονομικής ανάπτυξης.

Ο Goldsmith (1969) υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού 

συστήματος έχει διττή επίδραση στην ανάπτυξη της οικονομίας. Πρώτον, η 

ανάπτυξη των εγχώριων χρηματοοικονομικών αγορών μπορεί να συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα της κεφαλαιακής συγκέντρωσης και δεύτερον, η 

χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση μπορεί να συντελέσει στην αύξηση της 

αποταμίευσης και συνεπώς της επένδυσης. Ο Goldsmith βρίσκει θετική συσχέτιση 

μεταξύ χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης προκαλεί 

θετική ανατροφοδότηση στις χρηματοοικονομικές αγορές, δημιουργώντας κίνητρα 

για περαιτέρω χρηματοοικονομική ανάπτυξη.

Η υπόθεση των McKinnon (1973) και Shaw (1973), όπως προαναφέρθηκε. 

επικεντρώνεται στις επιδράσεις της δημοσιονομικής πολιτικής ως προς την 

αποταμίευση και την επένδυση. Η εγκυρότητα της υπόθεσης αυτής 

αμφισβητήθηκε από διάφορους συγγραφείς. Για παράδειγμα, ο Diaz-Alejandro
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(1985) υποστηρίζει ότι η εμπειρία στην Λατινική Αμερική αποδεικνύει ότι η 

χρηματοοικονομική εμβάθυνση δεν συντελεί στην αύξηση της αποταμίευσης και 

συνεπώς της επένδυσης, αλλά στην αύξηση της οριακής παραγωγικότητας του 

κεφαλαίου.

Οι Greenwood και Jovanovic (1970) αναπτύσσουν ένα μοντέλο όπου 

χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και οικονομική ανάπτυξη είναι ενδογενής. 

Υποστηρίζουν ότι ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι η συλλογή και 

ανάλυση πληροφοριών με σκοπό τη διοχέτευση επενδυτικών κεφαλαίων προς τις 

δραστηριότητες με την μεγαλύτερη απόδοση. Αφού η δραστηριότητα αυτή 

περιλαμβάνει κάποιο κόστος, οι Greenwood και Jovanovic αποδεικνύουν ότι 

υπάρχει θετική αμφίδρομη σχέση μεταξύ οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

ανάπτυξης. Αφενός, η διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης υποκινεί 

μεγαλύτερη συμμετοχή στις χρηματοοικονομικές αγορές και διευκολύνει κατ' 

αυτό τον τρόπο τη δημιουργία και επέκταση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Αφετέρου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τη συλλογή και ανάλυση 

πληροφοριών από πολλούς πιθανούς επενδυτές, επιτρέπουν την υλοποίηση των 

πιο αποτελεσματικών επενδυτικών σχεδίων και συνεπώς διεγείρουν την επένδυση 

και την οικονομική ανάπτυξη.

Οι Bencivenga και Smith (1991) παρουσιάζουν ένα μοντέλο στο οποίο τα 

άτομα αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές τους ανάγκες σε 

ρευστότητα. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν δύο επενδυτικές επιλογές: η πρώτη, 

αφορά την επένδυση σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία, ακίνδυνα αλλά χαμηλής 

αποδοτικότητας, ενώ η δεύτερη, την επένδυση σε μη άμεσα ρευστοποιήσιμα 

περιουσιακά στοιχεία, που εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά και 

μεγαλύτερη απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

συμβάλλουν στην αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης με τη διοχέτευση 

της αποταμίευσης προς αποδοτικές επενδύσεις, προσφέροντας παράλληλα στους 

αποταμιευτές τη δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών σε ρευστά διαθέσιμα. 

Αυτό συμβαίνει, διότι οι τράπεζες, λόγω του όγκου των καταθέσεων, έχουν τη 

δυνατότητα πρόβλεψης της ζήτησης για αναλήψεις. Συνεπώς, η διατήρηση του 

κατάλληλου ύψους ρευστών διαθεσίμων από το τραπεζικό σύστημα, επιτρέπει σε
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μία οικονομία να μειώσει το ποσοστό των αποταμιεύσεων σε μη παραγωγικά 

ρευστά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και τον όγκο των ρευστοποιήσεων 

παραγωγικών επενδύσεων. Επιπλέον, οι Bencivenga και Smith (1991) δείχνουν 

στο μοντέλο τους ότι η οικονομική ανάπτυξη αυξάνεται, ακόμα και όταν η 

συνολική αποταμίευση σε μία οικονομία μειώνεται εξαιτίας της

χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, και ο λόγος γι αυτό είναι η θετική επίδραση που 

η χρηματοοικονομική ανάπτυξη έχει στην αποτελεσματικότητα των επενδύσεων.

Στην ίδια ερευνητική κατεύθυνση, ο Levine (1992), αναλύει τις επιδράσεις των 

εναλλακτικών χρηματοοικονομικών δομών στην οικονομική ανάπτυξη. 

Υποστηρίζει ότι το τραπεζικό σύστημα συγκεντρώνει το κατάλληλο ύψος 

κεφαλαίων προς επένδυση, αποτρέποντας τις πρώιμες ρευστοποιήσεις κεφαλαίων. 

Οι τράπεζες, τα χρηματιστήρια, τα αμοιβαία κεφάλαια και τα επενδυτικά 

ιδρύματα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη προωθώντας την

αποτελεσματική κατανομή των επενδύσεων.

Ο Saint-Paul (1992) εξετάζει τις επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη που 

προκύπτουν από την επιλογή της τεχνολογίας. Στο μοντέλο του οι επενδυτές 

αντιμετωπίζουν δύο εναλλακτικούς τύπους τεχνολογικού εξοπλισμού: ο πρώτος 

είναι ευπροσάρμοστος και επιτρέπει μεταβολές της παραγωγικής διαδικασίας, 

αλλά παρουσιάζει χαμηλή παραγωγικότητα. Ο δεύτερος τύπος εξοπλισμού 

παρέχει μικρότερη ευελιξία, είναι πιο εξειδικευμένος, αλλά εμφανίζει υψηλή 

παραγωγικότητα. Καθώς η οικονομία είναι εκτεθειμένη σε κρίσεις λόγω 

μεταβολών της καταναλωτικής ζήτησης, είναι πιθανό να προκόψει έλλειψη 

ζήτησης για ορισμένα προϊόντα. Κατά την απουσία χρηματοοικονομικών αγορών 

οι επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο θα επιλέξουν την τεχνολογική 

ευελιξία εις βάρος της υψηλής παραγωγικότητας. Οι χρηματοοικονομικές αγορές 

επιτρέπουν τη διατήρηση διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων για την προστασία 

από κρίσεις αρνητικής ζήτησης και την επιλογή πιο παραγωγικών τεχνολογιών.

Από διαφορετική οπτική γωνία, ο De Gregorio (1993) και οι Jappelli και 

Pagano (1994) αναλύουν τις επιπτώσεις της ανάπτυξης των χρηματοοικονομικών 

αγορών στο ύψος της αποταμίευσης. Επικεντρώνονται στην επίδραση των 

περιορισμών δανεισμού - δηλαδή την έλλειψη δυνατότητας των ατόμων να
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δανείζονται ελεύθερα κεφάλαια έναντι μελλοντικών εισοδημάτων - στην 

οικονομική ανάπτυξη. Η ανάλυση στρέφεται προς τη συμπεριφορά των 

νοικοκυριών, παρά του παραγωγικού τομέα μιας οικονομίας. Υποστηρίζουν ότι 

οι περιορισμοί δανεισμού ωθούν τα άτομα στη συσσώρευση πλούτου μέσω της 

αποταμίευσης για τη χρηματοδότηση της κατανάλωσης. Για το λόγο αυτό η 

χρηματοοικονομική εμβάθυνση, όσον αφορά την παροχή πιστώσεων προς 

κατανάλωση, δεν οδηγεί σε αύξηση της αποταμίευσης. Η προσέγγιση αυτή 

συμφωνεί με εμπειρικές παρατηρήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής, όπου η 

χρηματοοικονομική απελευθέρωση δεν οδήγησε σε αύξηση της αποταμίευσης.

Η υπόθεση των De Gregorio (1993) και Jappelli και Pagano (1994) ότι η 

κατάργηση των περιορισμών δανεισμού δεν οδηγεί σε αύξηση της αποταμίευσης 

δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι η χρηματοοικονομική εμβάθυνση μειώνει την 

οικονομική ανάπτυξη. Ο De Gregorio (1993) υποστηρίζει ότι η σχέση μεταξύ 

περιορισμών δανεισμού και ανάπτυξης θα εξαρτηθεί τελικά από το μέγεθος της 

επίδρασης των περιορισμών δανεισμού στην οριακή παραγωγικότητα κεφαλαίου 

σε σχέση με την επίδρασή τους στον όγκο της αποταμίευσης. Το άρθρο του 

δείχνει ότι η κατάργηση των περιορισμών δανεισμού οδηγεί σε κεφαλαιακή 

συσσώρευση. Η επίδραση αυτή μπορεί να αυξήσει την οριακή απόδοση 

κεφαλαίου και συνεπώς να οδηγήσει σε υψηλότερη ανάπτυξη, παρά τη μείωση της 

αποταμίευσης.

Είναι φανερό πως τόσο η παραδοσιακή όσο και η νεότερη βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία γύρω από την χρηματοοικονομική ανάπτυξη αναγνωρίζει μία δυνατή 

θετική σχέση μεταξύ της ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού συστήματος και της 

οικονομικής ανάπτυξης. Η μετάδοση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας 

στον πραγματικό τομέα της οικονομίας λαμβάνει ποικίλες μορφές, ποσοτικού και 

ποιοτικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οικονομετρικές 

μελέτες, όπως του Jung (1986), που αποδεικνύουν ότι η σχέση αιτιότητας 

(σύμφωνα με τον ορισμό του Granger) είναι αμφίδρομη, δηλαδή η οικονομική 

ανάπτυξη συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού 

συστήματος. Η παραδοχή αυτή ενισχύεται και από τους King και Levine (1992), οι
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οποίοι αποδεικνύουν ότι το μέγεθος του χρηματοοικονομικού συστήματος 

παρουσιάζει δυνατή συσχέτιση με το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης.

1.5. Μέτρηση της Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης

Στη βιβλιογραφία της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης ανακύπτει συχνά το 

ζήτημα της επιλογής του κατάλληλου δείκτη μέτρησης της χρηματοοικονομικής 

διαμεσολάβησης.

Η υπόθεση των McKinnon-Shaw (1973), προτείνει ότι το επίπεδο της 

χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης θα έπρεπε να είναι στενά συνδεδεμένο με 

το επίπεδο του πραγματικού επιτοκίου, διότι το δεύτερο, όταν κρατιέται κάτω από 

τα ανταγωνιστικά επίπεδα φανερώνει το βαθμό χρηματοοικονομικής καταπίεσης. 

Με βάση αυτήν την άποψη ο Fry (19ΗΗ) υποστηρίζει ότι ένα θετικό πραγματικό 

επιτόκιο, υποκινεί την αποταμίευση και συνεπώς την προσφορά πιστώσεων προς 

τον ιδιωτικό τομέα. Ακολούθως υποκινούνται οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. 

Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από πολλές εμπειρικές μελέτες (π.χ. Fry 1989). Οι 

Khan και Villanueva (1991) επίσης θεωρούν ότι τα θετικά πραγματικά επιτόκια 

αποτελούν καλό δείκτη μέτρησης της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιακής 

συσσώρευσης.

Αντιθέτως, οι De Gregorio και Guidotti (1995), υποστηρίζουν ότι τα 

πραγματικά επιτόκια δεν αποτελούν κατάλληλο δείκτη της χρηματοοικονομικής 

διαμεσολάβησης και γενικότερα της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης. Προτείνουν 

ότι ο δείκτης τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα ως προς το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι πιο αντιπροσωπευτικός, διότι εξαιρεί τις 

πιστώσεις προς το δημόσιο τομέα. Οι δύο συγγραφείς βρίσκουν θετική συσχέτιση 

του δείκτη με την οικονομική ανάπτυξη σε ένα μεγάλο δείγμα χωρών, εκτός από 

κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου υπάρχει αρνητική συσχέτιση λόγω 

της εφαρμογής της χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης σε ένα φτωχό θεσμικό 

περιβάλλον.
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Μία πιο θεμελιώδης κριτική της υπόθεσης των McKinnon-Shaw ότι τα υψηλά 

επιτόκια ευνοούν την ανάπτυξη παρέχεται από την πρόσφατη βιβλιογραφία 

σχετικά με την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Η βιβλιογραφία αυτή 

υποστηρίζει ότι τα υψηλά επιτόκια μπορεί να αντικατοπτρίζουν παράγοντες που 

δεν έχουν καμία σχέση με την οριακή παραγωγικότητα του κεφαλαίου, εξαιτίας 

προσδοκιών για αύξηση του πληθωρισμού, αποκήρυξης των κυβερνητικών 

υποχρεώσεων και γενικότερα έλλειψης αξιοπιστίας της δημοσιονομικής 

πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Calvo και Coricelli (1992) προτείνουν ότι στις οικονομίες 

της Ανατολικής Ευρώπης, τα πραγματικά επιτόκια ενσωματώνουν υψηλές 

αυξημένες αποδόσεις λόγω υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (risk premia), 

εξαιτίας της εύθραυστης χρηματοοικονομικής δομής, του φτωχού θεσμικού 

περιβάλλοντος και της έλλειψης νομικού πλαισίου για την προστασία της 

ατομικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, το επίπεδο των πραγματικών επιτοκίων στις 

χώρες αυτές δεν αποτελεί απόρροια του βαθμού χρηματοοικονομικής 

διαμεσολάβησης.

Οι Green και Villanueva (1991) εξετάζοντας τους παράγοντες προσδιορισμού 

της ιδιωτικής επένδυσης σε μεγάλο δείγμα αναπτυσσόμενων χωρών κατά την 

περίοδο 1957-1987, βρίσκουν μία ποσοτικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ 

πραγματικών επιτοκίων και ιδιωτικής επένδυσης.

Ο Gelb (1989) δεν βρίσκει σχέση μεταξύ συνολικής επένδυσης και 

πραγματικών επιτοκίων.

Ο Morriset (1993) υποστηρίζει ότι η αύξηση των πραγματικών επιτοκίων δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα αύξηση της ιδιωτικής επένδυσης. Η θετική επίδραση 

στην εγχώρια πιστωτική αγορά είναι δυνατόν να αντισταθμιστεί από την αρνητική 

επίδραση της μετακίνησης των χαρτοφυλακίων από επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά 

αγαθά και ομόλογα δημοσίου προς επενδύσεις σε χρηματικά διαθέσιμα. Επιπλέον, 

η χρηματοοικονομική απελευθέρωση μπορεί να αυξήσει τις ανάγκες του δημόσιου 

τομέα για εγχώριες πιστώσεις (λόγω της μείωσης των επενδύσεων σε δημόσια 

ομόλογα), περιορίζοντας έτσι τα διαθέσιμα κεφάλαια για τον ιδιωτικό τομέα. Η 

υπόθεσή του υποστηρίζεται από την εφαρμογή ενός μοντέλου επενδυτικής
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συμπεριφοράς στην Αργεντινή για την περίοδο 1961-1982, όπου η ποσότητα 

ιδιωτικής επένδυσης δεν επηρεάζεται από μεταβολές στα επιτόκια. Ο Morriset 

θεωρεί ότι η αύξηση των πραγματικών επιτοκίων δύναται να συμβάλλει στην 

αύξηση της ιδιωτικής επένδυσης αν οι αρχές διασφαλίσουν ότι: 1) οι τραπεζικές 

καταθέσεις αποτελούν κοντινότερα υποκατάστατα των μη παραγωγικών αγαθών 

(μετρητά, χρυσός), παρά των κεφαλαιουχικών αγαθών, 2) ο χρηματοοικονομικός 

τομέας εξασφαλίζει αποτελεσματική κατανομή των εγχώριων πιστώσεων και 3) η 

ροή των εγχώριων πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα δεν απορροφάται από τις 

ανάγκες του δημόσιου τομέα.

Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία της σταθεροποίησης και των 

χρηματοοικονομικών αγορών (τέλη δεκαετίας του 1970, αρχές δεκαετίας του 

1980) τα υψηλά πραγματικά επιτόκια μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στο 

κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων. Η ερευνητική αυτή κατεύθυνση υποστηρίζει 

ότι η χρηματοοικονομική απελευθέρωση δύναται να επιδράσει αρνητικά την 

παραγωγή, όταν οι επιχειρήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο κεφάλαιο 

κίνησης, μέσω των περιορισμών δανεισμού που προκύπτουν για ορισμένες 

επιχειρήσεις και την αύξηση του κόστους παραγωγής και των δανειακών 

υποχρεώσεων. Συνεπώς επηρεάζεται αρνητικά η επένδυση και η οικονομική 

ανάπτυξη.

Η σχέση πραγματικών επιτοκίων και ανάπτυξης παρουσιάζεται από τους Calvo 

και Guidotti (1991) ως σχέση ανεστραμμένης καμπύλης U (inverted U type 

relationship). Πολύ χαμηλά (και αρνητικά) επιτόκια τείνουν να προκαλούν μείωση 

της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης και της ανάπτυξης, σύμφωνα με την 

υπόθεση των McKinnon-Shaw. Τεχνητά χαμηλά επιτόκια είναι δυνατόν να 

δημιουργήσουν υπερβάλλουσα ζήτηση κεφαλαίων με αποτέλεσμα κάποιοι 

επενδυτές να αντιμετωπίσουν αποκλεισμό δανεισμού και να δημιουργηθούν 

αντικίνητρα προσφοράς τραπεζικών πιστώσεων προς αποδοτικές επενδύσεις. 

Πολύ υψηλά επιτόκια, τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν υψηλή αποτελεσματικότητα 

επενδύσεων, αλλά μάλλον έλλειψη αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής, είναι 

δυνατόν να οδηγήσουν σε μείωση του επιπέδου των επενδύσεων, καθώς και σε 

επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Στα ενδιάμεσα επίπεδα επιτοκίων δεν προκύπτει



Κεφ. 1 Σχέση Ανάπτυξης Χρηματοοικονομικού Συστήματος και Οικονομικής Α νάπτυξης

στενή σχέση με την ανάπτυξη. Η θεωρία αυτή υποστηρίζεται τόσο από τον Fry 

(1993), όσο και από τους Roubini και Sala-i-Martin (1992).

Οι παραπάνω μελέτες δείχνουν ότι τα πραγματικά επιτόκια δεν αποτελούν 

αντιπροσωπευτικούς δείκτες του βαθμού της χρηματοοικονομικής 

διαμεσολάβησης (καθώς το ύψος τους είναι δυνατόν να οφείλεται σε άλλους 

παράγοντες, όπως προαναφέρθηκε), ενώ μπορεί να αντικατοπτρίζουν 

ικανοποιητικά την αποτελεσματικότητα της επένδυσης. Συνεπώς η επίδραση των 

επιτοκίων στην ανάπτυξη δεν μπορεί να μεταφραστεί ως η μέτρηση της επίδρασης 

της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης στην οικονομική ανάπτυξη.

Οι νομισματικοί δείκτες (Ml, M2, M3) αποτελούν εναλλακτικές μεταβλητές 

μέτρησης της έκτασης της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης. Οπως και στην 

περίπτωση των πραγματικών επιτοκίων όμως η χρήση τους παρουσιάζει 

προβλήματα. Οι King και Levine (1993α) επισημαίνουν ότι διαφορετικοί 

ορισμοί νομισματικών δεικτών (Ml, M2, M3 ή η σχέση αυτών προς 

μακροοικονομικά μεγέθη) αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς ρόλους 

χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. Κατά την υπόθεση των McKinnon-S/iou’, 

υψηλός βαθμός ρευστότητας (monetization) σε μία οικονομία αντικατοπτρίζει 

μία ανεπτυγμένη κεφαλαιαγορά, άρα θα πρέπει να συνεπάγεται μεγαλύτερη 

ανάπτυξη. Εντούτοις, είναι δυνατή η αμφισβήτηση της υπόθεσης αυτής και 

προκύπτει από το διπλό σκοπό του χρηματοοικονομικού συστήματος (Fama, 

1980)·. να παρέχει ρευστότητα και ένα μέσο συναλλαγής και να κατανέμει 

αποτελεσματικά τις πιστώσεις. Ενώ η πρώτη λειτουργία αντικατοπτρίζεται από 

τους νομισματικούς δείκτες Μ1 και M2, η δεύτερη είναι αυτή που θεωρητικά 

συνδέεται με την επένδυση και την ανάπτυξη. Η ικανότητα παροχής ρευστότητας 

δεν συνεπάγεται την ικανότητα αποτελεσματικής κατανομής των πιστώσεων. 

Συνεπώς, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου ο υψηλός βαθμός ρευστότητας - 

μετρούμενος από το δείκτη ΜΙ προς ΑΕΠ - είναι αποτέλεσμα της 

χρηματοοικονομικής υπανάπτυξης, ενώ ο χαμηλός βαθμός ρευστότητας 

φανερώνει υψηλό επίπεδο ανάπτυξης των χρηματοοικονομικών αγορών, που 

επιτρέπει στα άτομα να αποταμιεύουν αποτελεσματικά τα χρηματικά τους 

διαθέσιμα. Ένα παράδειγμα της ανωτέρω κατάστασης αποτελεί η υπερβολική
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ποσότητα κυκλοφορούντος χρήματος στην Ανατολική Ευρώπη και την πρώην 

Σοβιετική Ένωση σε σχέση με τη Δύση. Πριν από την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων προς οικονομίες αγοράς, οι οικονομίες αυτές χαρακτηρίζονταν 

από υψηλό βαθμό ρευστότητας - ακόμα και σήμερα - κυρίως εξαιτίας της 

έλλειψης εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων για την αποθήκευση αξίας. Είναι 

ενδιαφέρον, ότι η σχέση αυτή συμφωνεί με την ανάλυση των Bencivenga και 

Smith (1991), που υποστηρίζει ότι η χρηματοοικονομική καταπίεση δύναται να 

προκαλέσει αύξηση της σχέσης των ρευστών περιουσιακών στοιχείων ως προς το 

ΑΕΠ.

Για την αποφυγή των ανωτέρω προβλημάτων, σε κάποιες περιπτώσεις, 

χρησιμοποιείται ο λιγότερο ρευστός δείκτης M3, για την πιο αντιπροσωπευτική 

μέτρηση της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης (Gelh 1989, King dr Levine 1993a). 

Και ο δείκτης M3 όμως είναι πιθανό να επηρεάζεται από παράγοντες εκτός της 

χρηματοοικονομικής εμβάθυνσης. Για το λόγο αυτό ερευνητές όπως ο Neal (1988) 

προχωρούν στην αφαίρεση των Μ1 και M2 από τον M3.
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■ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

Διάρθρωση και Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικού Συστήματος

2.1. Εισαγωγή

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η θεωρητική βάση της σχέσης 

μεταξύ ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού συστήματος και οικονομικής 

ανάπτυξης. Οι θετικές επιπτώσεις ενός ανεπτυγμένου χρηματοοικονομικού 

συστήματος στα πραγματικά οικονομικά μεγέθη αποτελούν πλέον κοινή παραδοχή 

τόσο μεταξύ των ακαδημαϊκών όσο και μεταξύ των εφαρμοστών της οικονομικής 

πολιτικής. Η αναγνώριση αυτής της σχέσης είναι μέγιστης σημασίας: η 

παρέμβαση στο σχεδιασμό και την οργάνωση του χρηματοοικονομικού 

συστήματος αποτελεί καίριο όργανο άσκησης οικονομικής πολιτικής και 

επέμβασης στα οικονομικά μεγέθη και στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας.

Στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Δύσης η εμφάνιση διαφορετικών μορφών 

χρηματοοικονομικών συστημάτων αποδεικνύει ότι η οργάνωση του 

χρηματοοικονομικού συστήματος είναι στενά συνδεδεμένη με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες μιας οικονομίας. Η σημασία του χρηματιστηρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο 

κατά τον 19ο αιώνα, για παράδειγμα, αποδίδεται, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, στη 

Βιομηχανική Επανάσταση, κατά την οποία η εμφάνιση πολλών νέων 

επιχειρήσεων καθιστούσε επιτακτική την ανάγκη ελέγχου αυτών μέσω των 

μηχανισμών πληροφόρησης για αποτελεσματικότερη διοίκηση που παρέχει η 

κεφαλαιαγορά (τιμές μετοχών, όγκος συναλλαγών κλπ.) σε σχέση με το τραπεζικό 

σύστημα. Παρομοίως, η εξάρτηση της Αμερικανικής οικονομίας από τις 

κεφαλαιαγορές σήμερα, σε μεγαλύτερο βαθμό από την Ευρώπη, μπορεί να 

αναζητηθεί στην περίοδο της “Πληροφοριακής Επανάστασης” (Informational 

Revolution) που διέρχονται πρώτες οι Η.Π.Α. Με την προώθηση των νέων 

τεχνολογιών και στη Δυτική Ευρώπη και την εμφάνιση αυξημένων αναγκών 

πληροφόρησης, οι ανεπτυγμένες δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες θα πρέπει να
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αναπτύξουν περαιτέρω τις κεφαλαιαγορές τους για να ανταποκριθούν στις νέες 

συνθήκες.

Συνεπώς, ο σχεδιασμός του χρηματοοικονομικού συστήματος πηγάζει 

πρώτιστα από την συγκεκριμένη φάση που διέρχεται μία οικονομία και πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της. Αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

αναγνώριση της σχέσης αυτής στην περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγμένων 

οικονομιών, ενώ η περίπτωση των πρώην σοσιαλιστικών οικονομιών της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης αποτελεί το παρθένο έδαφος για το σχεδιασμό 

και την οργάνωση των χρηματοοικονομικών συστημάτων στις χώρες αυτές από 

την αρχή. Βεβαίως, η κατάρρευση του κεντρικά οργανωμένου οικονομικού 

συστήματος δεν συνεπάγεται ότι η αντικατάστασή του από την

χρηματοοικονομική ανάπτυξη των αγορών θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της 

οικονομικής ισορροπίας. Η μακροοικονομική αστάθεια, η ανεπάρκεια του 

νομικού και θεσμικού καθεστώτος, η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας, η 

πολιτική αβεβαιότητα συνιστούν μερικούς μόνο από τους παράγοντες που 

αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού χρηματοοικονομικού 

συστήματος.

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην παρουσίαση της διάρθρωσης του 

χρηματοοικονομικού συστήματος στις ανεπτυγμένες οικονομίες με σκοπό την 

διερεύνηση των λειτουργιών του και των ρόλων που διαδραματίζουν οι 

διαφορετικοί χρηματοοικονομικοί τομείς, δηλαδή τραπεζικό σύστημα και 

κεφαλαιαγορές. Το ζητούμενο είναι με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η 

χρηματοοικονομική απελευθέρωση και ανάπτυξη των ΧΚΑΕ με το σχεδιασμό και 

την οργάνωση αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών αγορών, που θα οδηγήσουν 

στην κατανομή των πόρων σε αποδοτικές επενδύσεις, στην ανάληψη 

επιχειρηματικότητας και στην αποτελεσματική διασπορά του κινδύνου σε 

συνδυασμό με την μακροοικονομική σταθεροποίηση της οικονομίας.
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2.2. Μακροοικονομικές Συνέπειες Χρηματοοικονομικών Αγορών

Οι μακροοικονομικές συνέπειες που προκύπτουν από την λειτουργία των 

χρηματοοικονομικών αγορών συνοψίζονται ως ακολούθως (Checchi, 1992): 

ί. Εξομάλυνση της κατανάλωσης (consumption smoothing). Η ύπαρξη των 

χρηματοοικονομικών αγορών αποσυνδέει τη σχέση μεταξύ τρέχουσας 

παραγωγής και τρέχουσας κατανάλωσης επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων από 

τον καταναλωτή με βάση το μόνιμο (μελλοντικό) εισόδημά του. 

ϋ. Χρηματοδότηση των επενδύσεων. Οι χρηματοοικονομικές αγορές μετριάζουν 

τους περιορισμούς ρευστότητας και προσφέρουν τη δυνατότητα έκδοσης 

υποχρεώσεων με την προσδοκία μελλοντικών αποδόσεων. Συνεπώς 

συσχετίζουν τις παρούσες αποφάσεις με μελλοντικές προσδοκίες. Στην 

περίπτωση των επιχειρήσεων, η παρούσα αξία συσχετίζεται με το μελλοντικό 

επίπεδο τιμών και κόστους και η επενδυτική δραστηριότητα αντικατοπτρίζει τη 

θετική απόκλιση μεταξύ χρηματοοικονομικής αξίας και κόστους 

αντικατάστασης.

\\\λ(ρηματοδότηση δημοσιονομικού ελλείμματος. Η ύπαρξη χρηματοοικονομικών 

αγορών επιτρέπει στην κυβέρνηση την άσκηση ενεργητικών πολιτικών 

επηρεασμού του οικονομικού κύκλου μέσω της δημιουργίας δημοσιονομικού 

ελλείμματος. Μέσω των χρηματοοικονομικών αγορών η κυβέρνηση 

χρηματοδοτεί το δημοσιονομικό έλλειμμα με την έκδοση κρατικών ομολόγων. 

Με την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού συστήματος αποκτά νέα όργανα 

ελέγχου της ρευστότητας στην οικονομία και η νομισματική πολιτική 

εξαρτάται σε μικρότερο βαθμό από το δημοσιονομικό έλλειμμα. 

ϊν.Διασπορά του κινδύνου. Η ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αγορών 

επιτρέπει την διασπορά του κινδύνου καθώς αυξάνεται η προσφορά διαθέσιμων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων.

ν. Ενίσχυση κερδοσκοπίας. Οι χρηματοοικονομικές αγορές παρέχουν στους 

επενδυτές τη δυνατότητα κερδοσκοπίας.
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Λόγω της απουσίας χρηματοοικονομικών αγορών οι κεντρικά σχεδιαζόμενες 

οικονομίες ανέπτυξαν εναλλακτικούς μηχανισμούς για τη δημιουργία των 

αντίστοιχων μακροοικονομικών δυναμικών με αυτές του δυτικού κόσμου: 

ϊ. Η κατανάλωση εξομαλύνεται μέσω υποχρεωτικών αποταμιεύσεων 

υποκινούμενων από την έλλειψη προσφοράς αγαθών και όχι από την εμφάνιση 

χρηματοοικονομικών ευκαιριών.

ii. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων εξασφαλίζεται αυτόματα μέσω του 

διοικητικού καθορισμού των τιμών για την προώθηση των ποσοτικών στόχων 

της παραγωγής. Επιπλέον, η απουσία παντελώς είδους περιορισμών 

αποτελεσματικότητας για τις επιχειρήσεις επιτρέπει την απρόσκοπτη 

λειτουργία προβληματικών επιχειρήσεων.

iii. To δημοσιονομικό έλλειμμα χρηματοδοτείται μέσω της αφανούς φορολογίας 

(καθορισμός μισθών και άμεση παρακράτηση επιχειρηματικών κερδών) και 

των ποσοτικών ελέγχων στις τραπεζικές καταθέσεις και τα υποχρεωτικά 

διαθέσιμα.

ΐν.Διασπορά κινδύνου δεν υφίσταται. Προβληματικές επιχειρήσεις και τράπεζες 

επιδοτούνται αυτόματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, 

ν. Η κερδοσκοπία λαμβάνει τη μορφή θησαυρισμού σε αγαθά. Η εξωτερική 

κερδοσκοπία είναι αδύνατη λόγω της μη μετατρεψιμότητας των εγχώριων 

νομισμάτων.

Παρά το γεγονός ότι οι μακροοικονομικές συνέπειες του χρηματοοικονομικού 

συστήματος στις κεντρικά σχεδιαζόμενες οικονομίες ως επί το πλείστον είναι 

παρόμοιες με αυτές του καπιταλιστικών χρηματοοικονομικών αγορών, είναι 

ξεκάθαρο ότι ανακύπτει το πρόβλημα της αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με τον 

Checchi (1992) τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της οργάνωσης του 

χρηματοοικονομικού συστήματος μπορούν να αξιολογηθούν με βάση δύο δείκτες: 

την ευημερία του καταναλωτή ("χρυσός κανόνας" της ανάπτυξης) και το ρυθμό 

ανάπτυξης του συνολικού εισοδήματος της οικονομίας. Η εμπειρία των 

τελευταίων σαράντα ετών στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης 

αποτελεί απόδειξη ότι η οργάνωση του χρηματοοικονομικού συστήματος έχει
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αποτύχει συστηματικά, τόσο να οδηγήσει σε πραγματική (μη πληθωριστική) 

οικονομική ανάπτυξη όσο και να βελτιώσει το επίπεδο ευημερίας.

2.3. Διάρθρωση Χρηματοοικονομικού Συστήματος

Η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου χρηματοοικονομικού συστήματος αποτελεί 

τη βάση για τη λειτουργία των καπιταλιστικών οικονομιών της Δύσης. Ένα 

ανεπτυγμένο χρηματοοικονομικό σύστημα περιλαμβάνει τέσσερα βασικά 

στοιχεία:

1. Ένα σύστημα πληρωμών, το οποίο προωθεί την αποτελεσματική διακίνηση των 

οικονομικών πόρων με σκοπό την διευκόλυνση της ανταλλαγής προϊόντων και 

περιουσιακών στοιχείων (χρήμα).

2. Ένα σύστημα χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης που εξυπηρετεί τη 

μεταφορά κεφαλαίων από τους αποταμιευτές προς τους δανειζόμενους, 

μειώνοντας το κόστος αναζήτησης (search cost) για τις δύο πλευρές αντίστοιχα. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές είναι οι τράπεζες.

3. Ένα σύστημα αγορών για τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων 

(αγορές χρήματος και κεφαλαίου για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

χρεόγραφα αντίστοιχα). Οι αγορές αυτές είναι απαραίτητες για τη 

συγκέντρωση εξωτερικών κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις, συμπληρωματικά 

με τις τράπεζες, αλλά επιτρέπουν επίσης την διακίνηση του 

χρηματοοικονομικού κεφαλαίου και την εξισορρόπηση των αποδόσεων 

(equalization of profit rates) μεταξύ των επιχειρήσεων και των βιομηχανικών 

κλάδων. Επιπλέον, οι κεφαλαιαγορές επιτρέπουν τον έλεγχο της απόδοσης των 

επιχειρήσεων και την διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων των επενδυτών. Με 

τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου και στην ενθάρρυνση 

της αποταμίευσης για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων.

4. Ένα σύστημα εποπτικών ιδρυμάτων - μία "κεντρική τράπεζα", με τη γενική 

χρήση του όρου - που θεωρείται απαραίτητο για τη σταθερότητα και
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αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοοικονομικού τομέα στα πλαίσια της

οικονομίας.

Στις πρώην σοσιαλιστικές οικονομίες συστήματα πληρωμών λειτουργούσαν 

ήδη κατά το κεντρικά οργανωμένο οικονομικό καθεστώς, αλλά βρίσκονταν σε 

εμβρυακό στάδιο ανάπτυξης. Στις περισσότερες χώρες, ακόμα και σήμερα, ο 

κύριος όγκος των συναλλαγών πραγματοποιείται με τη φυσική διακίνηση 

χρήματος, παρά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η χρήση των τραπεζικών 

λογαριασμών στις χώρες αυτές πρέπει να ενθαρρυνθεί με την ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης του κοινού και των επιχειρήσεων προς το τραπεζικό σύστημα. Προς 

την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού θεσμικού 

πλαισίου ρύθμισης της λειτουργίας των τραπεζών.

Οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες στις ΧΚΑΕ αναλαμβάνονταν από το 

κράτος. Η υποχρεωτική (και όχι εθελοντική) συλλογή των νέων αποταμιεύσεων 

ήταν καθορισμένη εκ των προτέρων από την κυβέρνηση, ενώ η κατανομή αυτών 

στις διάφορες επενδύσεις δεν ήταν βασισμένη σε κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου 

και αποδοτικότητας. Κατά συνέπεια, δεν υφίστατο μηχανισμός ελέγχου και 

ανακατανομής των επενδυμένων αποταμιεύσεων, καθώς πρωταρχικός σκοπός του 

χρηματοοικονομικού συστήματος ήταν η επίτευξη των ποσοτικών στόχων 

παραγωγής και διανομής των αγαθών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική 

και αποτελεσματική χρησιμοποίηση του χρήματος, των πιστώσεων και των 

παραγωγικών πόρων της οικονομίας.

Το σύστημα χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης στις ΧΚΑΕ, ως εκ τούτου, 

είχε παθητικό ρόλο και σκοπός του ήταν ουσιαστικά η εξυπηρέτηση της 

κυβερνητικής πολιτικής. Η διοικητική ρύθμιση των πιστώσεων δεν επέτρεπε την 

αποτελεσματική κατανομή των αποταμιεύσεων για τη χρηματοδότηση των 

επενδύσεων. Το τραπεζικό σύστημα αποτελούσε ουσιαστικά το σύνολο του 

χρηματοοικονομικού συστήματος, λόγω απουσίας άλλων χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων και οργανισμών.

Μέχρι πρόσφατα στις ΧΚΑΕ δεν λειτουργούσαν οργανωμένες κεφαλαιαγορές. 

Παρά το γεγονός ότι σήμερα σε αρκετές από αυτές τις χώρες έχουν ιδρυθεί 

κεφαλαιαγορές, η συνεισφορά τους στην οικονομική ανάπτυξη από πολλούς
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μελετητές δεν προβλέπεται να είναι σημαντική στο εγγύς μέλλον, λόγω του 

χαμηλού επιπέδου αντλούμενων επενδυτικών κεφαλαίων, που προέρχονται κυρίως 

από τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών. Εντούτοις, ο Niggle (1995) υποστηρίζει 

ότι οι κεφαλαιαγορές πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα με το τραπεζικό 

σύστημα. Η σκοπιμότητα των κεφαλαιαγορών θα εξεταστεί σε ακόλουθη ενότητα.

Όσον αφορά το τέταρτο στοιχείο των ανεπτυγμένων χρηματοοικονομικών 

συστημάτων, τις κεντρικές τράπεζες, ο σχεδιασμός αυτών στις δυτικές οικονομίες 

είναι στενά συσχετισμένος με ιστορικούς και πολιτικο-οικονομικούς παράγοντες. 

Ενώ ο αρχικός ρόλος των κεντρικών τραπεζών ήταν βοηθητικός στην άσκηση της 

οικονομικής πολιτικής με την πάροδο των ετών οι λειτουργίες τους αυξήθηκαν 

τόσο σε έκταση όσο και σε πολυπλοκότητα . Η κύρια ευθύνη τους εντοπίζεται 

στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής, με επίκεντρο τον έλεγχο των 

πληθωριστικών πιέσεων και τη διατήρηση θετικών πραγματικών επιτοκίων. 

Εξίσου σημαντικό ρόλο επιτελούν στον περιορισμό της κερδοσκοπίας, στη 

σταθερότητα του χρηματοοικονομικών αγορών, στην παροχή ρευστότητας προς 

τις εμπορικές τράπεζες, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το 

χρηματοοικονομικό σύστημα και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι 

κεντρικές τράπεζες πρέπει να δρουν ανεξάρτητα και να μην αποτελούν όργανο της 

κυβέρνησης για άμεση χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ενώ στις ώριμες καπιταλιστικές οικονομίες η συνθήκη αυτή ικανοποιείται ως 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού συστήματος, στις ΧΚ.ΑΕ οι 

κεντρικές τράπεζες λειτουργούν κυρίως ως χρηματοδότες των κυβερνητικών 

ελλειμμάτων. Ο σχεδιασμός ενός κεντρικού εποπτικού τραπεζικού συστήματος 

στις χώρες αυτές πρέπει να έχει πρωταρχικό στόχο την διασφάλιση της ίσης 

πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων στα τραπεζικά κεφάλαια και την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα.. Η ανεξαρτησία της κεντρικής 

τράπεζας από τον κρατικό μηχανισμό και η δύναμη επιρροής της στην 

σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος σχετίζεται άμεσα με το 

σχεδίασμά του συνολικού χρηματοοικονομικού συστήματος.
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2.4. Σχεδιασμός του Χρηματοοικονομικού Συστήματος

Δεδομένης της δυνατής αμφίδρομης σχέσης μεταξύ χρηματοοικονομικής και 

οικονομικής ανάπτυξης, ο σχεδιασμός του χρηματοοικονομικού συστήματος 

αποτελεί μέσο επιρροής του πραγματικού τομέα της οικονομίας (Pagano, 1993 

και Thakor, 1995).

Οι συνέπειες της λειτουργίας ενός συγκεκριμένου τύπου χρηματοοικονομικού 

συστήματος εντοπίζονται τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Κατά την περίοδο της μετάβασης των ΧΚΑΕ η επίτευξη της οικονομικής 

ανάπτυξης επιχειρείται πλέον στα πλαίσια μίας δημοκρατικής και ανοιχτής 

κοινωνίας. Με σκοπό την ένταξή τους στην παγκόσμια οικονομία οι χώρες αυτές 

προωθούν την χρηματοοικονομική απελευθέρωση και την αναδιάρθρωση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος με βάση τα καπιταλιστικά πρότυπα.

Στη Δύση κυριαρχούν δύο βασικά μοντέλα χρηματοοικονομικών συστημάτων:

- το οριοθετημένο bank/capital market μοντέλο, που έχουν υιοθετήσει οι ΗΠΑ 

και το Ηνωμένο Βασίλειο, με διοικητικά καθορισμένη έκταση δραστηριοτήτων 

εμπορικών τραπεζών και κεφαλαιαγορών

- το ενιαίο bank/industrial group μοντέλο της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, όπου 

οι τράπεζες αποτελούν τις κύριες πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, 

τόσο σε ίδια, όσο και σε μακροπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια..

Και τα δύο μοντέλα λειτουργούν αποτελεσματικά στα πλαίσια των αντίστοιχων 

οικονομιών. Οι διαφορές εντοπίζονται στην έκταση της παρέμβασης του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Το γερμανικό-ιαπωνικό μοντέλο έχει 

περισσότερο παρεμβατικό χαρακτήρα λόγω της υψηλής εξάρτησης των 

επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα, και ως αποτέλεσμα οι νομισματικές 

αρχές και η κεντρική τράπεζα έχουν μεγαλύτερη δύναμη επιρροής.

Το αμερικανικό-αγγλικό μοντέλο αντικατοπτρίζει ένα αποκεντρωμένο τύπου 

laissez-faire χρηματοοικονομικό σύστημα, όπου οι κεφαλαιαγορές αποτελούν, σε 

πολύ υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το δυτικοευρωπαϊκό σύστημα, 

εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.
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Όσον αφορά την κοινωνική τους διάσταση, το δυτικοευρωπαϊκό-ιαπωνικό 

μοντέλο θεωρείται ότι πιθανά ενθαρρύνει τη συγκέντρωση της οικονομικής και 

πολιτικής δύναμης σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το αμερικανικό-αγγλικό 

μοντέλο (Niggle, 1995).

Στις ΧΚΑΕ η έλλειψη κεφαλαίων και η περιορισμένη πρόσβαση των 

επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς πόρους με συμφέροντες όρους αποτελεί 

σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης. Δεδομένων των 

χαμηλών επιπέδων αποταμίευσης, των διαθέσιμων ιδιωτικών κεφαλαίων και των 

μη ανεπτυγμένων μικρών κεφαλαιαγορών, οι τράπεζες αποτελούν τους άμεσους 

εμφανείς χρηματοδότες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η φύση των 

τραπεζικών υποχρεώσεων όμως στις χώρες αυτές (βραχυπρόθεσμες, 

ρευστοποιήσιμες καταθέσεις κυρίως), καθιστά προβληματική την χορήγηση 

μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και τη συμμετοχή των τραπεζών στην 

καθαρή θέση των επιχειρήσεων, συνεπώς και την υιοθέτηση του γερμανικού- 

ιαπωνικού μοντέλου. Για την αποφυγή φαινομένων πτώχευσης τραπεζικών 

ιδρυμάτων, κρίνεται σκόπιμος ο περιορισμός των χρεογράφων και των 

μακροπρόθεσμων ομολογιών σε ένα μικρό ποσοστό των τραπεζικών 

χαρτοφυλακίων σε συνδυασμό με την ανάληψη χαμηλού κινδύνου.

Παρατηρούμε ότι τα ανεπτυγμένα μοντέλα της Δύσης δεν μπορούν να έχουν 

άμεση εφαρμογή στις ΧΚΑΕ, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια της 

χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των πρώην 

σοσιαλιστικών οικονομιών επιβάλλει την υιοθέτηση ενός μικτού τύπου 

χρηματοοικονομικού συστήματος, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε 

κάθε χώρα, την πρόοδο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, το πολιτικό 

περιβάλλον και τη δέσμευση των κεντρικών αρχών στο πρόγραμμα των 

ιδιωτικοποιήσεων.



Κεφ.2 Διάρθρωση και Σχεόιασμός Χρηματοοικονομικού Συστήματος 33

2.5. Ο Ρόλος της Ιδιωτικοποίησης στο Σχεδίασμά του Χρηματοοικονομικού 

Συστήματος των ΧΚΛΕ

Η ιδιωτικοποίηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού χρηματοοικονομικού συστήματος στις ΧΚΑΕ. Το δικαίωμα 

της ιδιοκτησίας στο μελλοντικό παραγωγικό αποτέλεσμα θεωρείται ως η αξία 

προς ανταλλαγή με το δικαίωμα της παρούσας κατανάλωσης. Η σχέση 

ιδιοκτησίας που υφίσταται μεταξύ δανειστών (κρατικές τράπεζες) και 

δανειζομένων (δημόσιες επιχειρήσεις), αφενός δεν επιτρέπει την εφαρμογή 

αντικειμενικών κριτηρίων κατά την χορήγηση των πιστώσεων από τις 

τράπεζες, διότι δεν υπάρχει τελικός αποδέκτης των συνεπειών της σύναψης 

"κακών" δανείων στο μελλοντικό εισόδημα και στη μελλοντική κατανάλωση. 

Αφετέρου δεν δημιουργεί κίνητρα για την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Η αποδυνάμωση αυτής της σχέσης 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο διαμέσου της ιδιωτικοποίησης των κρατικών 

επιχειρήσεων και τραπεζών (Hallingan and Teplukhin, 1996, Miurin & 

Sommariva, 1993, Schwartz, 1995, ('hecchi, 1993).

Πέρα από την παροχή κινήτρων ελέγχου των πιστώσεων, η ιδιωτικοποίηση 

τόσο των επιχειρήσεων όσο και των τραπεζών μεταφέρει την ευθύνη των 

επενδυτικών αποφάσεων από τον κρατικό μηχανισμό στον ιδιωτικό τομέα και 

αυξάνει με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία της όλης μεταρρυθμιστικής 

διαδικασίας (Checchi, 1993).

2.6. Η Αναδιάρθρωση του Τραπεζικού Συστήματος στις ΧΚΑΕ

Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος των κεντρικά οργανωμένων 

οικονομιών προϋποθέτει την εφαρμογή μίας σειράς μεταρρυθμιστικών μέτρων. 

Σύμφωνα με τον Rybcsynski (1991), αυτά είναι:
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Πρώτον, απαιτείται ο διαχωρισμός των λειτουργιών της κεντρικής τράπεζας 

από τις λειτουργίες των εμπορικών τραπεζών, που αφορούν την σχεδιασμένη 

κατανομή των αποταμιεύσεων προς τον επιχειρηματικό τομέα και τον έλεγχο του 

κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί την 

αντικατάσταση του “μονοτραπεζικού” από ένα δυαδικό (two-tier) τραπεζικό 

σύστημα. Η αποκέντρωση του τραπεζικού συστήματος θα οδηγήσει στην αύξηση 

της ζήτησης των πιστώσεων, εξαιτίας της μείωσης του κόστους που προκύπτει 

από τον ανταγωνισμό (Boot and Thakor, 1996).

Δεύτερον, είναι αναγκαία η μετατροπή όλων των εμπορικών τραπεζών σε 

ανεξάρτητες συμμετοχικές εταιρίες. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η δημιουργία 

της κατάλληλης κεφαλαιακής διάρθρωσης, με τη σύνθεση ξένων και ιδίων 

κεφαλαίων, καθώς και η αναδιάρθρωση των τραπεζικών απαιτήσεων, όπως τα 

δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης.

Τρίτον, προϋποτίθεται η ανάπτυξη συνθηκών ανταγωνισμού μέσα στις οποίες 

θα λειτουργήσει το νέο τραπεζικό σύστημα. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η 

εκμάθηση εκ μέρους των τραπεζών της προσέλκυσης πελατών με βάση την 

προσφορά ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υψηλών 

αποδόσεων, μέσω της επένδυσης των αποταμιεύσεων.

Τέταρτον, για να επιτευχθεί η διοχέτευση των αποταμιεύσεων προς αποδοτικές 

επενδύσεις απαιτείται η χρήση κατάλληλων τεχνικών εκτίμησης κινδύνου.

Τέλος, οι τράπεζες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς εποπτείας 

και ελέγχου τραπεζικής πίστης και πιστωτικού κινδύνου.

Η ιδιωτικοποίηση και η ενθάρρυνση του ανταγωνισμού του τραπεζικού τομέα 

αποτελούν τους κύριους στόχους της διαδικασίας απελευθέρωσης της οικονομίας 

και συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της κατανομής 

κεφαλαίου. Για την επίτευξή τους ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στην

- διασφάλιση της ανάπτυξης συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου παράλληλα με 

την αναμόρφωση του μικροοικονομικού τομέα

- προώθηση της εξωτερικής άμεσης χρηματοδότησης (Foreign Direct 

Investment) για την ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών
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- άντληση πιστώσεων από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και 

Δυτικές τράπεζες για την ενίσχυση της πιστωτικής ικανότητας των νέων τραπεζών 

(Miurin & Sommariva, 1993).

Κατά την εφαρμογή αυτών των μέτρων προκύπτουν τα ζητήματα της μορφής, 

της σειράς και της ταχύτητας της ιδιωτικοποίησης των τραπεζών. Η ταχεία 

ιδιωτικοποίηση και ανάπτυξη αυξάνει την πιθανότητα συστηματικού κινδύνου 

(Miurin & Sommariva, 1993) και συνεπώς μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην 

πρόοδο της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης. Το κύριο πρόβλημα που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί είναι οι ανεξόφλητες απαιτήσεις των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, 

η ικανοποίηση των οποίων είναι επιτακτικό να προηγηθεί της ιδιωτικοποίησης.

Ο Thome (1993), με βάση τη μελέτη των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενώ ο ρόλος των τραπεζών στη διαδικασία 

μετάβασης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, η αποτελεσματικότητά του θα εξαρτηθεί 

από το πόσο σύντομα θα ξεκινήσει η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος 

αλλά και από την σειρά των μέτρων αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης των 

επιχειρήσεων που θα ακολουθήσουν. Κατά τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων ο 

έλεγχος των επιχειρήσεων θα πρέπει να περιέλθει στην αποκλειστική ευθύνη των 

επενδυτικών τραπεζών, με σκοπό την αποφυγή μετάδοσης των επιχειρηματικών 

προβλημάτων στο σύνολο του χρηματοοικονομικού συστήματος και στους 

αποταμιευτές. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο ενισχύεται ο ρόλος των επενδυτικών 

τραπεζών στην προώθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, με τη δυνατότητα 

ανάληψης επενδυτικών σχεδίων υψηλότερου κινδύνου.

2.7. Ο Ρόλος των Κεφαλαιαγορών

Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού χρηματοοικονομικού συστήματος, το οποίο θα προωθήσει την 

οικονομική ανάπτυξη. Ο Rybcsynski (1991) υποστηρίζει ότι κατά την αρχική 

φάση, λόγω του χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος και πλούτου, το σύνολο του 

χρηματοοικονομικού συστήματος πρέπει να στηριχθεί στον τραπεζικό τομέα, ενώ
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οι κεφαλαιαγορές θα έχουν δευτερεύοντα ρόλο, τουλάχιστον στα αμέσως επόμενα 

χρόνια.

Έμφαση στην ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος δίνει και ο Stiglitz (1992), 

ο οποίος υποστηρίζει ότι το ύψος των κεφαλαίων που συγκεντρώνεται στις 

κεφαλαιαγορές των ανεπτυγμένων οικονομιών των ΗΠΑ και του Ηνωμένου 

Βασιλείου είναι πολύ μικρότερο από αυτό που αντλείται μέσω των τραπεζών. Για 

το λόγο αυτό ο ρόλος των κεφαλαιαγορών στις αναδυόμενες οικονομίες δεν 

αναμένεται να είναι σημαντικός.

Εντούτοις, ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών προσδίδει ιδιαίτερη σημασία 

στην συνεισφορά των κεφαλαιαγορών. Σύμφωνα με τον Niggle (1995), παρά το 

γεγονός ότι σε αρκετές σοσιαλιστικές οικονομίες σε μετάβαση (SEIT- Socialist 

Economies in Transition) λειτουργούν ήδη κεφαλαιαγορές, η συνεισφορά τους 

στην οικονομική ανάπτυξη δεν προβλέπεται να είναι σημαντική στο εγγύς μέλλον, 

λόγω του χαμηλού επιπέδου αντλούμενων επενδυτικών κεφαλαίων (που 

προέρχονται κυρίως από τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών). Εντούτοις, οι 

κεφαλαιαγορές είναι απαραίτητες και πρέπει να προχωρήσει η ανάπτυξή τους με 

τη θέσπιση του πλαισίου διατάξεων και κανονισμών που θα διέπει τη λειτουργία 

τους.

Η ίδρυση των κεφαλαιαγορών είναι εξίσου σημαντική με την αναδιάρθρωση 

του τραπεζικού τομέα, λόγω της συμβολής τους στην αποτελεσματικότητα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Στις κεντρικά οργανωμένες οικονομίες 

κυριαρχεί η τάση χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω του δανεισμού. Η 

ανάγκη ύπαρξης επαρκούς ύψους ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων δεν 

θεωρείται απαραίτητη. Όταν οι δημόσιες επιχειρήσεις χρειάζονταν κεφάλαια απλά 

στρέφονταν προς τις τράπεζες, οι οποίες, όντας επίσης δημόσιες, ικανοποιούσαν 

αυτές τις ανάγκες χρηματοδότησης χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα 

αποπληρωμής των χορηγούμενων δανείων από τις επιχειρήσεις. Χαρακτηριστική 

είναι η άποψη που ισχύει μεταξύ των επενδυτών στις ΚΟ οικονομίες για τη σχέση 

ιδίων προς ξένα κεφάλαια, $1 προς $9 αντίστοιχα (Mendelson and Peake, 1993). 

Με την πρόοδο της ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων, αλλά και την 

αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, οι επιχειρήσεις
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θα πρέπει πλέον να είναι ικανές να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Ως εκ 

τούτου, είναι απαραίτητη η εξεύρεση ιδίων κεφαλαίων, ανάγκη που θα 

ικανοποιηθεί μέσω των κεφαλαιαγορών.

Επιπλέον, οι κεφαλαιαγορές παρέχουν τη δυνατότητα εκτίμησης της αξίας των 

επιχειρήσεων προς ιδιωτικοποίηση μέσω της διαμόρφωσης των τιμών των 

μετοχών (Mendelson and Peake, 1993).

Η ιδιωτικοποίηση των κρατικών και η ίδρυση νέων επιχειρήσεων απαιτεί την 

εξεύρεση τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Οι 

αναπτυσσόμενες οικονομίες παρουσιάζουν περιορισμένο αριθμό ιδιωτικών 

περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων, ενώ οι κεφαλαιαγορές, όπου έχουν 

ιδρυθεί, χαρακτηρίζονται από έλλειψη βάθους και περιορισμένο όγκο 

συναλλαγών. Συνεπώς, ο τραπεζικός τομέας θεωρείται ως η μοναδική πηγή 

χρηματοδότησης. Η εξάρτηση, όμως, από τις τράπεζες για την άντληση 

κεφαλαίων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης 

οικονομικής δύναμης στα ιδρύματα αυτά και στην ανάπτυξη του 

χρηματοοικονομικού εις βάρος του βιομηχανικού και επιχειρηματικού κεφαλαίου, 

καθώς και στην προώθηση της κερδοσκοπίας με αρνητικές συνέπειες για τη 

χρηματοδότηση των βιομηχανικών επενδύσεων (Niggle, 1995).

Η μοναδικότητα των τραπεζών ως πηγή παροχής πιστώσεων οδηγεί στη μείωση 

του συνολικού επενδυτικού κεφαλαίου και συνεπώς υπονομεύει την οικονομική 

ανάπτυξη. Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών ως εναλλακτικές 

πηγές χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο όγκο επενδύσεων (Thakor, 

1996).

Η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των κεφαλαιαγορών παράλληλα με την 

ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος προκύπτει περαιτέρω από τη διερεύνηση 

της σχέσης διαχείρισης κινδύνου και διάρθρωσης χρηματοοικονομικού 

συστήματος. Τα χρηματοοικονομικά συστήματα στα οποία κυριαρχεί ο 

τραπεζικός τομέας παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες διαχρονικής

(intertemporal) διασποράς κινδύνου, διότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργούν μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Τα

χρηματοοικονομικά συστήματα με ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές προσφέρουν
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αποτελεσματικότερη διατομεακής (cross-sectional) διαχείριση κινδύνου, διότι 

παρέχουν περισσότερα εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου σε σχέση με τις 

τράπεζες (Allen and Gale, 1994α). Ως εκ τούτου ένα ολοκληρωμένο 

χρηματοοικονομικό σύστημα συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 

των επενδύσεων.

Πρόσφατες μελέτες τονίζουν τη συμβολή των κεφαλαιαγορών στην αύξηση της 

ροπής προς αποταμίευση, την υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων και την 

παροχή μέτρων αξιολόγησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα το 

τρίτο σημείο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτάχυνση της 

διαδικασίας ιδιωτικοποίησης και συνεπώς αποτελεί καίριο παράγοντα για την 

προώθηση της μετάβασης των κεντρικά οργανωμένων οικονομιών σε οικονομίες 

αγοράς.

Σύμφωνα με την άριστη σειρά χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης κατά τον 

McKinnon (1992), όπως αυτή παρουσιάστηκε στην πρώτη ενότητα, οι κεντρικά 

οργανωμένες οικονομίες μπορούν να προχωρήσουν στην ίδρυση κεφαλαιαγορών 

από τα πρώτα στάδια της απελευθέρωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος, 

αλλά η ανάπτυξή τους θεωρείται αδύνατη όσο επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με 

το μελλοντικό επίπεδο τιμών. Ο Checchi (1993), αντιθέτως, υποστηρίζει ότι οι 

κεφαλαιαγορές είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μόνο σταδιακά, ενώ απαιτείται 

προηγουμένως η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού τραπεζικού συστήματος.

Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται αναλυτικότερα ο ρόλος των κεφαλαιαγορών 

στην οικονομική ανάπτυξη.
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■ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

Αναδυόμενες Κεφαλαιαγορές και Οικονομική Ανάπτυξη

3.1. Εισαγωγή

Η ραγδαία ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών στις αναπτυσσόμενες χώρες τα 

τελευταία χρόνια συγκεντρώνει αυξημένο παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Ενώ το 1983 οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές αποτελούσαν το 2,5% της 

διεθνούς κεφαλαιοποίησης, το 1993 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 7,5%. Η 

ανάγκη για διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και η εγκατάσταση πολλών 

πολυεθνικών επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες οδήγησαν στη 

μετατόπιση ενός σημαντικού όγκου επενδυτικών κεφαλαίων προς τις αγορές 

αυτές. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών για 

τις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών καθιστούν επιτακτική την 

προώθηση της ανάπτυξης τους.

Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην παρουσίαση της παγκόσμιας εικόνας των 

αναδυόμενων κεφαλαιαγορών και της συμβολής τους στην οικονομική 

ανάπτυξη.

3.2. Ορισμός των Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών

Το 1994 οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές παγκοσμίως ξεπερνούν τις 40. Όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 1, δώδεκα βρίσκονται στη Λατινική Αμερική, δεκατρείς 

στην Ασία, επτά στην Αφρική και οι υπόλοιπες στην Ευρώπη και στη Μέση 

Ανατολή. Ως αναδυόμενες χαρακτηρίζονται οι κεφαλαιαγορές που λειτουργούν 

στις χώρες με χαμηλά επίπεδα Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και εμφανίζουν 

δυναμισμό και ταχεία εξέλιξη των μεγεθών τους. Επιπλέον παράγοντες που 

λαμβάνονται υπ' όψιν για την κατάταξη τέτοιων αγορών συναστούν οι πολιτικές 

συνθήκες και ο πολιτικός κίνδυνος (political risk) μίας χώρας.
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Πίνακας 1: Αναδυόμενες Κεφαλαιαγορές

Λατινική Αμερική Ασία Αφρική Μ. Ανατολή & Ευρώπη

Αργεντινή Μπανγκλαντές Ακτή Ελεφαντοστού Βουλγαρία

Βραζιλία Χονγκ Κονγκ Αίγυπτος Μπελαρούς

Χιλή Ινδία Κένυα Ελλάδα

Κολομβία Ινδονησία Μαρόκο Ουγγαρία

Κόστα Ρίκα Κορέα Τυνησία Ιράν

Τζαμάικα Μαλαισία Ζιμπάμπουε Ιορδανία

Μεξικό Πακιστάν Πολωνία

Περού Φιλιππίνες Πορτογαλία

Τρινιντάτ & Τομπάγκο Σιγκαπούρη Τουρκία

Ουρουγουάη Σρι-Λάνκα Ουκρανία

Βενεζουέλα Ταϊβάν Γ ιουγκοσλαβία

Μπαρμπάντος Ταϊλάνδη Κύπρος

Κίνα Υπόλοιπες ΧΚΑΕ

3.3. Γενικά Χαρακτηριστικά των Αναδυόμενών Κεφαλαιαγορών

Η συνολική κεφαλαιοποίηση των αναδυόμενων αγορών, δηλαδή η αγοραία αξία 

των μετοχών των εισηγμένων επιχειρήσεων, έχει αυξηθεί από 100 δις στα τέλη 

του 1983 σε 2 τρις στα τέλη του 1993 (πίνακας 2). Παρά το μικρό τους μέγεθος σε 

σχέση με τις ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές του Δυτικού κόσμου, η 

κεφαλαιοποίηση σε μερικές αναδυόμενες κεφαλαιαγορές πλησιάζει τα μεγέθη των 

αγορών των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας. Συγκεκριμένα, η Χιλή, το Χον/κ Κονγκ, η 

Μαλαισία και η Σιγκαπούρη εμφανίζουν δείκτη κεφαλαιοποίησης ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π. ίδιο ή και μεγαλύτερο από αυτόν της Ιαπωνίας ή της Αμερικής. Η 

ανάπτυξη των αγορών αυτών κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε αλματώδης. Το 

μέγεθος των αγορών της Χιλής, του Μεξικό και των Φιλιππινών είναι 

εικοσαπλάσιο το 1993 σε σχέση με το 1984. Η αξία των εμπορεύσιμων μετοχών
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αυξήθηκε από 10 δις δολάρια το 1983 σε 340 δις το 1993 στην Ταϊβάν, ενώ 

εικοσαπλασιάστηκε στην Αργεντινή, το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊλάνδη και την 

Δημοκρατία της Κορέας. Στις κεφαλαιαγορές των ανεπτυγμένων χωρών η 

αντίστοιχη αύξηση ήταν μόνο πενταπλάσια.

Οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές παγκοσμίως παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις 

όσον αφορά τον αριθμό των εισηγμένων εταιριών, την κεφαλαιοποίηση, το 

συνολικό ύψος των διακινούμενων κεφαλαίων και την αξία των εμπορεύσιμων 

μετοχών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την ικανότητα 

συγκέντρωσης κεφαλαίων μέσω της έκδοσης μετοχών, αντανακλούν τις διαφορές 

των χαρακτηριστικών του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος κάθε χώρας και 

περιλαμβάνουν:

• το ρόλο και το μέγεθος του ιδιωτικού τομέα

• την δυνατότητα πρόσβασης των ξένων επενδυτών

• τον ρόλο των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης

• το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις εγχώριες και ξένες 

επενδύσεις.

Οι περισσότερες αναδυόμενες κεφαλαιαγορές χαρακτηρίζονται από μικρό 

μέγεθος του ιδιωτικού τομέα και ανεπαρκές θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για 

τη ρύθμιση των επενδύσεων.

3.4. Κατηγορίες Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών

Οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:

I. Η πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνει τις αγορές που βρίσκονται στα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης και χαρακτηρίζονται από μικρό αριθμό εισηγμένων μετοχών, 

χαμηλή κεφαλαιοποίηση, υψηλή συγκέντρωση, χαμηλή ρευστότητα και μη 

ανεπτυγμένο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 

οι αγορές των χωρών της Αφρικής (Κένυα, Ζιμπάμπουε), καθώς και οι
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κεφαλαιαγορές των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και των 

Βαλκανίων

2. Στη δεύτερη κατηγορία, οι αγορές εμφανίζουν μεγαλύτερη ρευστότητα. Οι 

εμπορεύσιμες μετοχές είναι περισσότερες και οι ξένοι επενδυτές εντοπίζουν 

δυνατότητες κερδών. Η κεφαλαιαγορά εξακολουθεί να είναι μικρή σε σχέση με το 

σύνολο της οικονομίας, αλλά παρατηρείται μεγαλύτερη εξάρτηση του 

επιχειρηματικού τομέα από την έκδοση μετοχών για την εξεύρεση κεφαλαίων. Στη 

δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται οι αγορές της Βραζιλίας, της Κύπρου, του 

Πακιστάν, των Φιλιππινών, του Μαρόκο, της Ινδίας και της Κίνας, ανάμεσα σε 

άλλες.

3. Στην τρίτη κατηγορία, οι αποδόσεις των χρηματαγορών είναι λιγότερο 

ασταθείς. Παρατηρείται μεγάλη αύξηση των συναλλαγών και των εισηγμένων 

μετοχών. Η κεφαλαιοποίηση αυξάνεται ραγδαία και αναπτύσσονται μηχανισμοί 

μετατόπισης κινδύνου με νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Εδώ εντάσσονται οι 

αγορές της Αργεντινής, της Ινδονησίας, της Ταϊλάνδης και της Μαλαισίας. Ο 

ρυθμός αύξησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και η αυξανόμενη 

βαρύτητά του ως οικονομικός θεσμός τα τελευταία χρόνια, δικαιολογούν την 

κατάταξή του σε αυτήν την κατηγορία.

4. Στην τέταρτη κατηγορία, βρίσκονται οι περισσότερο ώριμες αγορές του Χονγκ 

Κονγκ, της Κορέας, της Ταϊβάν, του Μεξικό και της Σιγκαπούρης, στις οποίες η 

ρευστότητα και οι συναλλαγές κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Το βάθος της 

αγοράς και οι αποδόσεις (risk premia) ανταγωνίζονται αυτά των ανεπτυγμένων 

κεφαλαιαγορών των βιομηχανικών χωρών. Τα χρηματιστήρια των χωρών αυτών 

αποτελούν ένα μέτρο αξιολόγησης των οικονομικών συνθηκών της χώρας και 

αντανακλούν το βαθμό εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών προς τη συγκεκριμένη

οικονομία.
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Πίνακας 2: Κεφαλαιοποίηση σε Δις Δολάρια

Κεφαλαιαγορές 1984 1991 1993

Ευρώπη

Ελλάδα 1.0 15.2 14.8

Πορτογαλία 0.1 9.2 9.4

Τουρκία 1.0 19.1 37.5

Λατινική Αμερική

Αργεντινή 1.4 3.3 44.0

Βραζιλία 15.1 16.4 99.4

Μεξικό 3.0 32.7 200.7

Χιλή 2.6 13.6 44.6

Κολομβία 0.9 1.4 8 8

Βενεζουέλα 2.8 8.4 6.6

Ασία

Ινδονησία 0.1 8.1 32.9

Ινδία 7.2 η.a. 98.0

Κορέα 4.4 110.6 139 4

Μαλαισία 22.8 48.6 230.1

Φιλιππίνες 1.4 5.9 400

Ταϊβάν 7.6 100.7 195.1

Ταϊλάνδη 1.5 23.9 130.5

Κίνα - - 39.9
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Πίνακας 3: Αριθμός Εισηγμένων Εταιριών και Κεφαλαιοποίηση στις Αναδυόμενες 

και Ανεπτυγμένες Κεφαλαιαγορές

Κεφαλαιαγορές Εισηγμένες Εταιρίες 

(31.12.1993)

Κεφαλαιοποίηση 

σε δις$ (31.12.1993)

Κεφαλαιοποίηση σε 

% ΑΕΠ (31.12.1993)

Ευρώπη

Ελλάδα 150 14.8 18.9

Πορτογαλία 89 9.4 20.8

Τουρκία 152 37.5 33.5

Λατινική Αμερική

Αργεντινή 180 44.0 45.5

Βραζιλία 550 99 4 21.7

Μεξικό 190 200.7 76.8

Χιλή 266 44.6 33.9

Κολομβία 80 8.8 44.2

Βενεζουέλα 93 6.6 58.5

Ασία

Ινδονησία 174 32.9 26.1

Ινδία 3263 98.0 26.1

Κορέα 693 139.4 46.3

Μαλαισία 413 230.1 **426.9

Φιλιππίνες 180 40.0 85.8

Ταϊβάν 285 195.1 144.3

Ταϊλάνδη 347 130.5 125.6

Κίνα 183 39.9 n a

Ανεπτυγμένες Κεφαλαιαγορές

Νέα Υόρκη 2362 3712.3 **55.0

Ιαπωνία 1777 2712.3 **150.0

Γ ερμανία 426 355.0 *17.7

Ηνωμένο Βασίλειο 1646 924.8 *90.7

Ιταλία 218 121.0 *11.2

Γ αλλία 427 366.8 *30.9

NASDAQ (Η.Π.Α.) 4630 607.9 n.a.

*: Κεφαλαιοποίηση σαν % του ΑΕΠ 1992. **: Κεφαλαιοποίηση σαν % του ΑΕΠ 1989
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3.5. Αίτια Ανάπτυξης των Αναόυόμενων Κεφαλαιαγορών

Οι μακροοικονομικές και δομικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν σε πολλές 

αναπτυσσόμενες χώρες τα τελευταία χρόνια είχαν άμεσες επιπτώσεις στην αύξηση 

των εξαγωγών, της εγχώριας ζήτησης και των επιχειρηματικών κερδών. Οι 

παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, 

την ύπαρξη σταθερών και ρεαλιστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και τον 

έλεγχο του πληθωρισμού τροφοδότησαν ακολούθως την ανάπτυξη των 

κεφαλαιαγορών.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών αποδεικνύει ότι η ανάληψη συγκεκριμένων 

μέτρων από τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών συμβάλλει στην αύξηση 

της εμπιστοσύνης των επενδυτών και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Για 

παράδειγμα, η Αργεντινή, η Κορέα και η Ινδία προχώρησαν στη μείωση ή την 

άρση των περιορισμών στις ξένες επενδύσεις και στη βελτίωση των διαδικασιών 

εκκαθάρισης και διακανονισμού των υποχρεώσεων. Παράλληλα, η ενθάρρυνση 

της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών τους ενισχύθηκε από τη μείωση της 

φορολογίας των κερδών και των προμηθειών από τις συναλλαγές (IFC 1994).

Ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών είναι η 

ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων, που οδήγησε στην αύξηση της 

κεφαλαιοποίησης και της χρηματιστηριακής δραστηριότητας μέσω της 

μεγαλύτερης προσφοράς μετοχών, πολλές από τις οποίες εμπορεύονται σε διεθνές 

επίπεδο. Η ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Τηλεπικοινωνιών της 

Μαλαισίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ραγδαίας αύξησης της έκδοσης 

νέων μετοχών. Ανάλογες ήταν οι εξελίξεις και στο Μεξικό.

Αίτια που επηρέασαν την κινητικότητα των επενδυτικών κεφαλαίων προς τις 

αναδυόμενες κεφαλαιαγορές πρέπει να αναζητηθούν και σε εξωτερικούς 

παράγοντες. Τα χαμηλά επιτόκια του 1990, ειδικά στις Η.Π.Α., οδήγησαν τους 

επενδυτές στις υψηλότερες αποδόσεις των δημοσίων ομολόγων των 

αναπτυσσόμενων χωρών. Σύμφωνα με τους Calvo, Leiderman και Reinhart
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(1993), οι εξωτερικοί παράγοντες ευθύνονται σε ποσοστό 30-60% για τις 

διακυμάνσεις των πραγματικών ισοτιμιών και των αποθεμάτων κεφαλαίου στις 

δέκα μεγαλύτερες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η εισροή των ξένων κεφαλαίων 

συμβάλλει στην ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την 

αντιστάθμιση κινδύνου, που τροφοδοτούν περαιτέρω τη συγκέντρωση 

επενδυτικών κεφαλαίων. Η σημασία των εξωτερικών παραγόντων είναι 

αναμφισβήτητη, αλλά χωρίς την προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

εντός των χωρών, η επίδρασή τους θα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

3.6. Η Συμβολή των Λναδυόμενών Κεφαλαιαγορών στην Οικονομική Ανάπτυξη

Τα οφέλη από την λειτουργία των κεφαλαιαγορών διακρίνονται σε πολλά 

επίπεδα. Παράλληλα με την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, οι αναδυόμενες 

κεφαλαιαγορές συνεισφέρουν στην κινητοποίηση των εγχώριων αποταμιευτικών 

πόρων αυξάνοντας το σύνολο των δυνατών εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών. 

Προμηθεύουν φθηνά επενδυτικά κεφάλαια στις επιχειρήσεις και τις καθιστούν 

λιγότερο ευάλωτες στις διακυμάνσεις των επιτοκίων, αντικαθιστώντας τον 

τραπεζικό δανεισμό με άντληση κεφαλαίων από το χρηματιστήριο. Η έκδοση νέων 

μετοχών ήταν ιδιαίτερα σημαντική κατά την τελευταία δεκαετία και αποτέλεσε 

πηγή νέων κεφαλαίων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% των συνολικών 

κεφαλαιακών αναγκών των επιχειρήσεων του Μεξικό, της Μαλαισίας και της 

Ταϊλάνδης. Συγκριτικά, στις ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες η άντληση νέων 

κεφαλαίων μέσω έκδοσης μετοχών ήταν της τάξης του 5% του ρυθμού αύξησης 

των ενεργητικών των επιχειρήσεων, κατά το ίδιο διάστημα.

Εκτός από την συμβολή των κεφαλαιαγορών στην συγκέντρωση κεφαλαίων, η 

συνεχής εκτίμηση της αξίας των εισηγμένων μετοχών και η δυνατότητα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών των επιχειρήσεων, συντελούν στην αύξηση της 

οικονομικής πειθαρχίας και στην αποτελεσματικότερη κατανομή των οικονομικών 

πόρων. Με την εισαγωγή μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο επιτυγχάνεται ο
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διαχωρισμός της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση και η ορθή κατανομή των παροχών 

και των επενδυτικών προγραμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι εμπειρικές μελέτες 

δείχνουν πως η απομάκρυνση των ιδρυτών από υψηλές διοικητικές θέσεις 

συνοδεύεται από σημαντικές αυξήσεις της χρηματιστηριακής αξίας των 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο ρόλος των κεφαλαιαγορών στις αλλαγές διοίκησης των 

επιχειρήσεων επιβεβαιώνει τη συνεισφορά τους στην αποτελεσματικότερη 

χρησιμοποίηση των διοικητικών ικανοτήτων και των επιχειρηματικών στελεχών.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι κεφαλαιαγορές δρουν ως αγωγός των ξένων 

αποταμιεύσεων και συντελούν στη μείωση της εξάρτησης των χωρών από τον 

εξωτερικό δανεισμό, που τις εκθέτει σε κινδύνους χρεοκοπίας, ιδιαίτερα σε 

περιόδους αύξησης των επιτοκίων. Επιτρέποντας την προσαρμογή των 

μερισμάτων και των τιμών των μετοχών στις διεθνείς συνθήκες, επιμερίζουν τον 

κίνδυνο στους διεθνείς επενδυτές. Ακόμη, η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό 

υποβάλλει τις εγχώριες επιχειρήσεις σε αυστηρό έλεγχο από το εξωτερικό, 

γεγονός που τις διατηρεί σε εγρήγορση και προωθεί την επαφή με προηγμένες 

μεθόδους διοίκησης και ελέγχου.

Η κατανομή των κεφαλαίων προς τις πιο αποδοτικές επενδύσεις διεθνώς 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Αρκετές μελέτες 

επισημαίνουν τη σημαντική σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών 

και την οικονομική ανάπτυξη. Οι Atje και Jovanovic (1993), σε δείγμα 40 χωρών 

(ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων), διαπιστώνουν ότι όσο υψηλότερο είναι το 

ποσοστό των συναλλαγών σε σχέση με το ΑΕΠ, τόσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός 

αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι 

αναπτυσσόμενες χώρες θα επωφεληθούν από τη βελτίωση και τη διατήρηση του 

δυναμισμού των κεφαλαιαγορών τους. Οι κεφαλαιαγορές αποτελούν σημαντικό 

πόλο ανάπτυξης και η προσφορά τους στην εθνική οικονομία δεν περιορίζεται 

στην εισροή επενδυτικών κεφαλαίων. Ο ρόλος τους στην ανάπτυξη είναι 

συμπληρωματικός του ρόλου του τραπεζικού συστήματος. Η ανάπτυξη των 

κεφαλαιαγορών δεν ακολουθεί απλά την οικονομική ανάπτυξη: αποτελεί το μέσο
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για την πρόβλεψη των μελλοντικών δεικτών αύξησης των κεφαλαίων, της 

παραγωγικότητας και του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

3.7. Κίνδυνοι από τη Λειτουργία των Κεφαλαιαγορών

Η παρουσίαση των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών δεν θα ήταν ολοκληρωμένη 

χωρίς τη αναφορά στους κινδύνους που εγκυμονεί η λειτουργία τους για την 

οικονομία. Στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών, και ειδικότερα των 

ΧΚΑΕ, οι κίνδυνοι αυτοί προσλαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, λόγω της 

αστάθειας της οικονομίας και της εύθραυστης δομής του χρηματοοικονομικού 

συστήματος.

Η εμφάνιση μίας αστάθειας των τιμών των μετοχών, για παράδειγμα, είναι 

δυνατόν να εξαπλωθεί στο σύνολο της οικονομίας. Εντούτοις, ο κίνδυνος αυτός 

θεωρείται σχετικά ασήμαντος για τις μικρές κεφαλαιαγορές. Με την ανάπτυξη 

των κεφαλαιαγορών και την αύξηση της ρευστότητας και του αριθμού των 

συναλλαγών, οι νέες πληροφορίες αντανακλώνται γρηγορότερα στις τιμές των 

μετοχών και παρατηρείται αυξημένη αστάθεια. Το γεγονός αυτό όμως 

αντικατοπτρίζει μάλλον την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

πληροφόρησης στην αγορά.

Μία πιο σημαντική πηγή ανησυχίας αποτελεί το φαινόμενο της αύξησης των 

τιμών των μετοχών ως αποτέλεσμα των κερδοσκοπικών προσδοκιών. 

Κερδοσκοπικές προσδοκίες εμφανίζονται όταν οι τιμές των μετοχών δεν 

αντικατοπτρίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, αλλά την 

πεποίθηση των επενδυτών ότι η τιμή πώλησης θα αυξηθεί. Σε μία τέτοια 

περίπτωση, τη συνεχή αύξηση της τιμής της μετοχής είναι δυνατόν να 

ακολουθήσει μία απότομη πτώση εξαιτίας της αλλαγής των προσδοκιών της 

αγοράς. Η εμπειρία στις ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες δείχνει ότι μία απότομη 

πτώση των τιμών μπορεί να επιφέρει σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα στον
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τραπεζικό τομέα και στη συνολικότερη οικονομία μέσω της μείωσης της 

κατανάλωσης και των επενδύσεων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών πρέπει να 

σταθμίζονται σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους. Έχει υποστηριχθεί ότι η 

αφιέρωση οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη των αγορών αυτών ίσως είναι 

ακατάλληλη για τις χώρες που δεν έχουν ανεπτυγμένη χρηματοοικονομική δομή 

(Frankel 1993). Οι υπηρεσίες που παρέχει το τραπεζικό σύστημα συνεισφέρουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών και προμηθεύουν τους επενδυτές 

με τα κεφάλαια για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Επιπλέον οι τράπεζες είναι 

δυνατόν να συμμετέχουν άμεσα στις κεφαλαιαγορές, με την έκδοση μετοχών και 

τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Αντιθέτως, ένα αδύναμο τραπεζικό σύστημα μπορεί 

να περιορίσει την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών. Μάλιστα οι προσπάθειες 

ανάπτυξης των αγορών αυτών υπό συνθήκες απουσίας ενός αποτελεσματικού 

χρηματοοικονομικού συστήματος θεωρείται ότι θέτουν σε άσκοπο κίνδυνο την 

γενικότερη οικονομική σταθερότητα.
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■ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

Η περίπτωση των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

4.1. Εισαγωγή

Οι σαρωτικές μεταβολές του πολιτικού, οικονομικού και εν γένει κοινωνικού 

πλαισίου στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αποτελούν 

αναμφισβήτητα μεγίστης σημασίας ιστορικό γεγονός. Η θεμελιώδης επιλογή υπέρ 

της οικονομίας της αγοράς και του εκδημοκρατισμού συνεπάγεται βαθιές, 

επώδυνες και μη αντιστρέψιμες μεταρρυθμίσεις και σηματοδοτεί την πορεία 

αυτών των χωρών προς την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, όμως, μετά την κάμψη του αρχικού 

ενθουσιασμού κατέδειξαν τη σοβαρότητα των κινδύνων αποτυχίας των 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, κυρίως λόγω της δραματικής εξασθένησης των 

οικονομιών των χωρών αυτών αλλά και της βαθιάς επίδρασης των δομών, 

διαδικασιών και νοοτροπίας του συστήματος του κεντρικού σχεδιασμού που 

κατέρρευσε.

Οι χώρες αυτές παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις και ιδιομορφίες τόσο ως προς 

τη μορφή της οικονομίας όσο και το στάδιο ανάπτυξης που διέρχονται, και παρά 

την εισαγωγή των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, οι ανισορροπίες που 

χαρακτηρίζουν τις οικονομίες τους σε μεγάλο βαθμό παραμένουν και σε κάποιες 

χώρες έχουν ενταθεί, με αποτέλεσμα να υποβιβάζονται τα οικονομικά τους 

επιτεύγματα και να επιδεινώνεται το βιοτικό επίπεδο των λαών τους. Η κατάσταση 

αυτή ενεργοποιεί έντονες κοινωνικές εντάσεις και αναταραχές και ενισχύει την 

πολιτική αστάθεια.

Η δεινή οικονομική κατάσταση αποδίδεται κυρίως στην ανελαστικότητα της 

προσφοράς, δεδομένου ότι ο παραγωγικός μηχανισμός των χωρών αυτών αδυνατεί 

να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της ζήτησης. Οι περισσότερες από αυτές 

αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα όπως, ανεξέλεγκτη αύξηση πληθωρισμού 

κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, συνεχώς διογκούμενη
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ανεργία, μαζικές ελλείψεις καταναλωτικών αγαθών, έλλειψη ρευστότητας, 

στενότητα ξένου συναλλάγματος, χαμηλή παραγωγικότητα, έντονο πρόβλημα 

ισοζυγίου πληρωμών και υψηλό εξωτερικό χρέος.

Το φαινόμενο της οικονομικής οπισθοδρόμησης αποδίδεται στην ως επί το 

πλείστον καθυστερημένη δομή των χωρών αυτών, την αποδιοργάνωση και 

συρρίκνωση της προμήθειάς τους σε ενέργεια, πρώτες ύλες και βασικά προϊόντα 

λόγω της σοβαρής οικονομικής εξασθένησης του μέχρι πρότινος κύριου εμπορικού 

εταίρου τους, τη Σοβιετική Ένωση. Η εξέλιξη αυτή τις υποχρεώνει να 

επαναπροσανατολίσουν σημαντικό μέρος των συναλλαγών τους προς τις δυτικές 

χώρες.

Μία άλλη σειρά αιτίων της οικονομικής δυσπραγίας αναφέρεται στα πρόσθετα 

προβλήματα που προκαλούν τα μεταρρυθμιστικά βήματα, από την έλλειψη 

οικονομικής πειθαρχίας και πείρας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και νέες 

τεχνικές. Αίτια θα πρέπει επίσης να αναζητηθούν και στην ανατροπή του 

καθεστώτος της ΚΟΜΕΚΟΝ και στην καθιέρωση του διακανονισμού των 

συναλλαγών ακόμη και μεταξύ των ίδιων των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης με 

μετατρέψιμο συνάλλαγμα, με όλες τις σοβαρές εξ αυτού συνέπειες στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών.

Τέλος, η έξαρση εθνικιστικών τάσεων στις χώρες αυτές που προσλαμβάνει 

ενίοτε ακόμη και τις διαστάσεις εμφύλιας σύρραξης, αποτελεί πρόσθετο 

παράγοντα αστάθειας και αβεβαιότητας που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την 

κατάσταση και διαταράσσει τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του 

μεταρρυθμιστικού έργου.

Οι βαλκανικές χώρες, και ειδικότερα η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Αλβανία, 

περιλαμβάνονται στις οικονομικά ασθενέστερες πρώην σοσιαλιστικές χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης. Οι χώρες αυτές συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της 

πολυμορφίας που διακρίνουν το σύνολο των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος εξόδου 

των χωρών αυτών από την οικονομική δυσπραγία. Εντούτοις, προβάλλει 

επιτακτική η ανάγκη να προωθηθεί με ταχύ ρυθμό η μετάβαση στο σύστημα
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οικονομίας της αγοράς και να διασφαλιστούν τα επιτεύγματά τους προς αυτή την 

κατεύθυνση.

Οι επιβαλλόμενες μεταρρυθμίσεις αναφέρονται στον περιορισμό του ρόλου του 

κράτους και στην προώθηση ευρείας κλίμακας ιδιωτικοποιήσεων, στην ενίσχυση 

του ανταγωνισμού και στην αποβολή των μονοπωλιακών δομών, στην ελεύθερη 

διαμόρφωση των τιμών και στην κατάργηση των επιδοτήσεων, στην αποκέντρωση 

των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, στην αναμόρφωση της νομοθεσίας για την 

προστασία της ιδιοκτησίας και στην ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Απαιτείται επίσης δημοσιονομική πειθαρχία με παράλληλη δημιουργία 

σύγχρονου και δίκαιου φορολογικού συστήματος και νομισματική σταθεροποίηση 

για τη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει τη ανεξάρτητης 

Κεντρικής Τράπεζας για τον έλεγχο προσφοράς του χρήματος και την ανάπτυξη 

χρηματοπιστωτικής αγοράς μέσω ιδιωτικών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η είσοδος των χωρών αυτών στο ελεύθερο διεθνές εμπόριο προϋποθέτει μεταξύ 

άλλων την ταχεία εφαρμογή συναλλαγματικής ισοτιμίας και μετατρεψιμότητα των 

νομισμάτων τους, παράλληλα με την εξάλειψη των εμπορικών εμποδίων και 

περιορισμών, την προώθηση της ένταξής τους στη διεθνή οικονομία και την 

προσχώρησή τους σε διεθνείς οργανισμούς.

Επί πλέον απαιτείται εκσυγχρονισμός της κεφαλαιουχικής υποδομής, 

ανασχεδιασμός του ενεργειακού τομέα με βάση το πραγματικό κόστος και 

ευαισθητοποίηση στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Το μέγεθος και η 

έκταση των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανανέωση και τον 

εκσυγχρονισμό, καθιστούν τελείως ανεπαρκή τα εγχώρια κεφάλαια και 

επιβάλλουν την προσφυγή σε κεφάλαια του εξωτερικού.

Τέλος, για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

διαμόρφωση ελεύθερου καθεστώτος και θέσπιση κινήτρων και προστασίας για τις 

ξένες επενδύσεις.

Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η προώθηση 

των ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, βασική προϋπόθεση
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για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας των ΧΚΑΕ. Η έλλειψη εγχώριων 

κεφαλαίων καθιστά επιτακτική την προσφυγή σε ξένα κεφάλαια και την 

προσέλκυση δυτικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις χώρες 

αυτές και να εξαγοράσουν μετοχές των ιδιωτικοποιού μενών κρατικών 

επιχειρήσεων.

Η δημιουργία μικτών επιχειρήσεων είναι μία μορφή συνεργασίας προς την 

κατεύθυνση αυτή, που προσφέρει τη δυνατότητα σε ξένους επενδυτές να 

συμμετέχουν με διάφορα ποσοστά ιδιοκτησίας, από κοινού με εγχώριους 

επιχειρηματίες ή το κράτος, σε υφιστάμενα ή νεοϊδρυόμενα επιχειρηματικά 

σχήματα.

Οι διαφοροποιήσεις των επί μέρους οικονομικών συστημάτων που εφάρμοζε 

καθεμία από τις ΧΚΑΕ και οι συνθήκες οικονομικής αποδιοργάνωσης και 

πολιτικής ρευστότητας που επικρατούν, καθιστούν την ανάλυση των οικονομικών 

τους δεδομένων δυσχερή λόγω της έλλειψης συγκρισιμότητας αλλά και 

αναντιστοιχίας με τις επιδόσεις των δυτικών οικονομιών.

4.2. Μακροοικονομικά Στοιχεία των ΧΚΑΕ

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσει την εξέλιξη των 

οικονομιών των ΧΚΑΕ είναι η μακροοικονομική σταθερότητα. Η εφαρμογή της 

χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα 

σταθεροποίησης των μακροοικονομικών μεγεθών.

Γενικά, όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες, το 1995 οι ΧΚΑΕ 

παρουσίασαν προόδους στο μέγεθος του ΑΕΠ, καθώς όλες οι χώρες, πλην της 

Ουγγαρίας, κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Στην Ουγγαρία η περιοριστική πολιτική που ασκήθηκε με σκοπό τη μείωση του 

δημόσιου χρέους της, ανέκοψε την οικονομική ανάπτυξη προσωρινά, αλλά έθεσε 

τα θεμέλια για ταχύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Τα υψηλότερα επίπεδα 

ανάπτυξης σημειώθηκαν στην Πολωνία και τη Ρουμανία.
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Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα επίπεδα πληθωρισμού των ΧΚΑΕ. Ο 

πληθωρισμός στις περισσότερες χώρες έχει μειωθεί, ενώ αναμένεται περαιτέρω 

μείωσή του, ακόμη και στην Ουγγαρία όπου είχε παρατηρηθεί συνεχής αύξηση 

του πληθωρισμού λόγω της αύξησης των έμμεσων φόρων και της μεγάλης 

υποτίμησης που υπέστη το εγχώριο νόμισμα. Η Δημοκρατία της Τσεχίας είναι η 

μόνη χώρα που εμφανίζει μονοψήφιο πληθωρισμό. Προβλέπεται ότι οι 

περισσότερες ΧΚΑΕ θα επιτύχουν μείωση του μέσου ετήσιου πληθωρισμού κάτω 

από 20% μέχρι τα μέσα του 1997.

Η ανεργία κινείται σε υψηλά επίπεδα σε όλες της χώρες, εκτός από την 

Δημοκρατία της Τσεχίας, λόγω της αδυναμίας κάλυψης των απολύσεων από τον 

πρώην κρατικό τομέα από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 

ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις. Ωστόσο στις οικονομίες με τα υψηλότερα επίπεδα 

ανάπτυξης οι πρώτες θετικές επιπτώσεις στην ανεργία είναι ορατές και το επίπεδο 

της αρχίζει να μειώνεται.

Οι διεθνείς άμεσες επενδύσεις (FDI-Foreign Direct Investment), έπειτα από μία 

ραγδαία αύξηση που παρατηρήθηκε το 1992 και 1993, μειώθηκαν αισθητά μέσα 

στο 1994 και αποτελούν μικρό ποσοστό του ΑΕΠ. Η Ουγγαρία, η Πολωνία και η 

Δημοκρατία της Τσεχίας συγκεντρώνουν περισσότερο από το 60% της συνολικής 

ΔΑΕ στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Πίνακες

1. Ποσοστιαία Μεταβολή του ΑΕΠ στις ΧΚΑΕ (%)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997**
Αλβανία ' - J - -10.2 -28.1 -10.0 11.0 7.4 6.2 5.3 -
Βουλγαρία 0.5 -9.1 -11.7 -7.3 -2.4 1.4 2.7 2.1 1.7
Τσεχία 1.4 -0.4 -14.2 -6.4 -0.9 2.6 4.8 5.5 5.9
Ουγγαρία 0.7 -3.5 -11.9 -3.0 -0.8 2.9 1.7 2.1 3.5
Πολωνία 0.2 -11.6 -7.9 2.6 3.8 5.2 7.0 6.0 5.5
Ρουμανία -5.8 -5.6 -15.0 -15.0 -9.0 3.9 6.9 4.5 5.2
Ρωσία 3.0 -4.0 -17.0 -18.0 -8.0 -12.6 -4.0 3.0 3.0
* : Εκτίμηση 
**: Πρόβλεψη
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2. Πληθωρισμός στις ΧΚΑΕ (%)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997**
Αλβανία - 104.0 237.0 31.0 16.0 - - -

Βουλγαρία 6.4 26.3 333.5 82.0 73.0 96.3 62.0 33.0 30.0
Τσεχία 2.3 10.8 56.7 11.1 20.8 10.7 9.1 8.5 7.4
Ουγγαρία 17.0 28.9 35.0 23.0 22.5 19.6 26.4 23.0 18 0
Πολωνία 251.1 585.8 70.3 43.0 35.3 32.2 28.0 21.0 17.0
Ρουμανία 8.0 40.0 165.0 210.0 165.0 129.7 33.1 24.0 20.0
Ρωσία 2.0 5.0 91.0 2318 640.0 302.0 190.0 - -

* : Εκτίμηση 
**: Πρόβλεψη

3. Ανεργία στις ΧΚΑΕ (%)

ι <m ililiii 1991 1992 1993 1994 1995
Αλβανία . - - 8.6 26.9 29.0 19.5 -

Βουλγαρία 0 2.0 12.0 15.0 16.0 12.8 10.5
Τσεχία 0 1.0 7.0 8.0 12.0 3.2 2.9
Ουγγαρία 1.0 2.0 8.0 12.0 15.0 10.9 10.4
Ιίολωνία 1.0 6.0 12.0 14.0 19.0 16.0 14.9
Ρουμανία 1.0 1.0 3.0 9.0 14.0 2.1 3.5
Ρωσία 1.0 2.0 3.0 4.0 7.0 - -

ιOECD Economic Outlook)

4. Αιεθνείς Αμεσες Επενδύσεις (FDI) στις ΧΚΑΕ

Ι9Ο0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 FDI Ως % 
ΑΕΠ 1994

Βουλγαρία 4 56 42 55 105 115 130 1.1
Τισεχία - - 983 542 749 2200 1500 2.2
Ουγγαρία 337 1474 1471 2392 1147 2500 1700 2.8
ΙΤολώνία 88 117 284 580 542 900 1250 0.5
Ρουμανία 18 37 73 95 341 400 450 1.1
Ρωσία - 100 800 1100 2000 - - 1.2
(OECD Economic Outlook)
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5. Χρηματοοικονομικός Τομέας, 1992

Κάτοικο* 
ανά ιράπεζα 

{000)

ό τραπεζών 
1993-1904

% ξένων 
κεφ. <rta 

τραπεζ. κεψ

πραγμ.
ρυθμός
«όξησης

πιστώσεων

π|ΚΓ/μ. . 
ρυθμός 

αύξησης 
M2

πραγμ.
επιτόκιο
κατ/σεων

πραγμ, 
Προεξοφλ 
Επιτόκιο 

κεντρ, Τμ.
Βουλγαρία 168 54 ασήμ. -17.5 -17.0 -20.3 -14.7

214 48 31% 3.2 10.6 -3.3 -10.6
Ουγγαρία 229 45 25% -11.7 4.3 -0.1 -0.4
Πολωνία 11 368 105 μικρό 12.3 -17.6 -27.0 -0.2
Ρουμανία 980 24 μικρό 33.9 20.6 - -52.2
Σλοβακία 189 28 μικρό 9.8 -6.0 -2.4 -9.1

63 32 9% -10.4 11.3 5.0 -10.8

4.3.Η Εξέλιξη του Χρηματοοικονομικού Συστήματος στις ΧΚΑΕ

Όλες οι ΧΚΑΕ επέλεξαν την υιοθέτηση ενιαίων τραπεζικών συστημάτων. 

Μολονότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου τύπου τραπεζικού 

συστήματος (που συναντάται στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες) σε 

σχέση με το νομικό διαχωρισμό των τραπεζικών και χρηματιστηριακών 

δραστηριοτήτων (που εφαρμόζεται π.χ. στις Η.Π.Α.) έχουν αμφισβητηθεί, από την 

εμπειρία της δεκαετίας του 1980 προκύπτει ότι το ενιαίο τραπεζικό σύστημα 

συμβάλλει στην σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος και στη 

μείωση του κόστους της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης.

Οι πίνακες 5 και 6 παρουσιάζουν την εξέλιξη και το ρυθμιστικό πλαίσιο των 

χρηματοοικονομικών συστημάτων των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. Οι αγορές κεφαλαίων εξυπηρετούνται ουσιαστικά από το τραπεζικό 

σύστημα καθώς οι αγορές μετοχών είναι εξαιρετικά περιορισμένες σε πλάτος και 

βάθος. Το τραπεζικό σύστημα εξελίχθηκε ως ακολούθως: πριν από τις 

μεταρρυθμίσεις η συγκέντρωση των καταθέσεων και η κατανομή των πιστώσεων 

διεξάγονταν από την κεντρική τράπεζα και τα διαφόρων μορφών

"υποκαταστήματά" της. Οι δυνατότητες απελευθέρωσης του τραπεζικού 

συστήματος ήταν δύο: πρώτον, διατήρηση της υπάρχουσας δομής και
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ανεξαρτητοποίηση των υποκαταστημάτων ή, δεύτερον, κατανομή των απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων της κεντρικής τράπεζας σε νέα ιδρύματα. Όλες οι ΧΚΑΕ, πλην 

της Τσεχίας προχώρησαν στη δεύτερη μέθοδο. Στη Βουλγαρία και την Ουγγαρία η 

μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος εφαρμόστηκε ήδη πριν από τις δομικές 

και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Όλες οι χώρες (πλην της Τσεχίας) προέβησαν 

στη θέσπιση ενιαίων τραπεζικών και εξειδικευμενών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων (κρατικής ιδιοκτησίας). Ελάχιστα από αυτά διαθέτουν εθνικά δίκτυα 

για την επέκταση των εργασιών τους. Στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη 

Ρουμανία οι νέες τράπεζες διαμορφώθηκαν με βάση τους βιομηχανικούς κλάδους, 

ενώ στην Πολωνία εφαρμόστηκαν γεωγραφικά κριτήρια. Στην Τσεχία, όπου 

επιλέχθηκε η πρώτη μέθοδος, τα δάνεια των μεγάλων δημοσίων επιχειρήσεων 

μεταβιβάσθηκαν στην Τράπεζα Επενδύσεων. Σήμερα το τραπεζικό σχήμα της 

Τσεχίας περιλαμβάνει : μία εμπορική τράπεζα, μία τράπεζα αποταμιεύσεων και 

μία τράπεζα επενδύσεων, η οποία συγκεντρώνει όλα τα ανεξόφλητα δημόσια 

δάνεια (μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη). Σε όλες τις χώρες τα 

υποκαταστήματα της Κεντρικής Τράπεζας κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς, και ανήκουν στην ιδιοκτησία της κυβέρνησης εξ ολοκλήρου ή κατά το 

μεγαλύτερο ποσοστό.

Η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τραπεζικό τομέα αποτέλεσε 

επιδίωξη όλων των κυβερνήσεων από τα πρώτα στάδια των μεταρρυθμίσεων. Με 

σκοπό την ενθάρρυνση των ιδιωτών οι απαιτήσεις σε ιδρυτικά κεφάλαια 

κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 

απουσία επαρκούς εποπτικού μηχανισμού οδήγησε πολύ σύντομα στην 

κατάρρευση ενός σημαντικού αριθμού μικρών ιδιωτικών τραπεζών σε όλες τις 

χώρες. Εντούτοις, ιδιωτικές τράπεζες λειτουργούν σε όλες τις ΧΚΑΕ (σε τοπικό 

επίπεδο). Η ίδρυση ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων επιτρέπεται σε όλες τις χώρες, 

αλλά ο αριθμός των ξένων τραπεζών είναι περιορισμένος. Όσον αφορά τα 

χρηματιστήρια, έχουν ιδρυθεί σε όλες τις χώρες εκτός από την Αλβανία.

Η νομοθεσία σχετικά με την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας παρουσιάζει 

διαφορές μεταξύ των ΧΚΑΕ (Πίνακας 4). Ο νόμος για την Εθνική τράπεζα της
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Τσεχίας εξασφαλίζει σχετική αυτονομία αποφάσεων του ιδρύματος σε θέματα 

νομισματικής και συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ο νόμος αυτός είναι μοναδικός στις 

χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ο αντίστοιχος νόμος της Πολωνίας 

θέτει ως όρο την παροχή πιστώσεων από τη Κεντρική Τράπεζα προς την 

κυβέρνηση εντός καθορισμένων ορίων, τα οποία όμως δεν φαίνεται να υπήρξαν 

δεσμευτικά από το 1989 που ψηφίστηκε η σχετική νομοθεσία. Οι νόμοι περί της 

Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας και της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας δεν 

παρέχουν ανεξαρτησία στα ανωτέρω ιδρύματα σχετικά με την προσφορά 

χρήματος.

Σε όλες τις ΧΚΑΕ έχουν αναπτυχθεί εποπτικοί μηχανισμοί του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό 

υφίσταται πρόβλημα ανάληψης υπερβάλλοντος κινδύνου (πρόβλημα ηθικού 

κινδύνου-moral hazard problem). Μέχρι την αποκόμιση των εμπειριών της 

χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του 1980, κυριαρχούσε μεταξύ 

των οικονομολόγων η άποψη ότι η εξάλειψη της "χρηματοοικονομικής 

καταπίεσης" και η απελευθέρωση των επιτοκίων (θεωρία McKinnon, 1973) θα 

οδηγούσε σε αύξηση της αποταμίευσης και των επενδύσεων. Εντούτοις, η θεωρία 

αυτή, όπως αναγνωρίστηκε και από τον McKinnon μετέπειτα, δεν κάλυπτε το 

πρόβλημα ηθικού κινδύνου. Η ανάπτυξη αγορών χρηματοοικονομικών προϊόντων, 

όπως options, futures και forwards, θα συμβάλλει στην άμβλυνση των 

προβλημάτων ανάληψης υψηλού κινδύνου από το χρηματοοικονομικό σύστημα. Η 

δυνατότητα ανάληψης υπερβάλλοντος κινδύνου από τις τράπεζες στις χώρες αυτές 

(moral hazard problem), εξαιτίας της απελευθέρωσης των επιτοκίων, μέχρι σήμερα 

τουλάχιστον, δεν έχει οδηγήσει σε αύξηση των δανειοδοτήσεων, διότι οι 

επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να δανείζονται φθηνότερα από την 

διεπιχειρησιακή αγορά.

Η απελευθέρωση των επιτοκίων σε όλες τις χώρες οδήγησε σε μεγάλη αύξηση 

των spreads μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού, με συνέπεια την 

ανάληψη μέτρων από τις κυβερνήσεις για τον περιορισμό τους. Η εκτίμηση των 

spreads σε ένα χρηματοοικονομικό σύστημα θεωρείται δυσχερής, λόγω των
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πολλών παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή τους. Θεωρητικά, στην 

περίπτωση μίας οικονομίας όπου οι αγορές είναι ανταγωνιστικές και υπάρχει 

τέλεια πληροφόρηση, τα spreads αντικατοπτρίζουν το κόστος συναλλαγών και το 

premium ρευστότητας. Εντούτοις, παράγοντες όπως τα εμπόδια εισόδου (από π.χ. 

τη νομοθεσία), ο κίνδυνος και η φορολογία δύνανται να οδηγήσουν σε αύξηση των 

spreads. Τα spreads επηρεάζουν την αποταμίευση και τις επενδύσεις: ανάλογα με 

την ελαστικότητα της αποταμίευσης σε σχέση με τα επιτόκια καταθέσεων, όσο 

υψηλότερα είναι τα spreads, ceteris paribus, τόσο χαμηλότερη τείνει να είναι η 

αποταμίευση. Αντιθέτους, τα υψηλά spreads αυξάνουν τις προμήθειες των 

τραπεζών και αυξάνουν την κερδοφορία τους, άρα συμβάλλουν στην 

σταθεροποίηση της οικονομίας. Η καταπίεση των επιτοκίων για την μείωση των 

spreads, θεωρητικά θα είχε ως συνέπεια, ceteris paribus, την μείωση της 

αποταμίευσης. Ο δείκτης M2 προς ΑΕΠ (που αποτελεί συγχρόνως δείκτη της 

πιστοδοτικής δυνατότητας των τραπεζών), όμως, εμφανίζει ανοδική τάση σε 

αρκετές ΧΚΑΕ, σε περίοδο μάλιστα αρνητικών επιτοκίων καταθέσεων. Η εξέλιξη 

του δείκτη δεν μπορεί επομένως να αποδοθεί στο ύψος των επιτοκίων. Οι 

προσδοκίες για άνοδο του πληθωρισμού είναι δυνατόν να αποτελόσουν εξήγηση 

αυτού του φαινομένου, διότι τείνουν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση των 

ρευστών διαθεσίμων.

Η ρύθμιση των κεφαλαιαγορών με θέσπιση νόμων, που επεκτείνεται σε όλες τις 

ΧΚΑΕ πρόσφατα, συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού 

κοινού προς αυτές τις αγορές, ως εναλλακτικές πηγές εξεύρεσης χρηματοδοτικών 

πηγών και τοποθέτησης κεφαλαίων.



Π
ίν

ακ
ας

 5
Χα

ρα
κτ

ηρ
ισ

τικ
ά 

Επ
οπ

τε
ία

ς 
Χρ

ημ
ατ

οο
ικ

ον
ομ

ικ
ώ

ν 
Συ

στ
ημ

άτ
ω

ν 
ΧΚ

ΑΕ
 (π

ηγ
ή I

M
F,

 19
93

)

οΌ

Ί-
S-co

ω
Ο

■Ρ”
μ
ο

ιΟ
Ο
ω
>ato
Όκa
>

•3
=L
ρ·w>
Ρ"3-

eo.
■οα.
Ε
ω
ι_ί>
Ο
>ΡtO
>

U*
Ό*
μaa.>-a

<<a
>ΡW

to
Ρο
'2a<<
Ρ9-
oμαaχ
ρ·a
3
CL
μ
>■ωU?-
ΡW

aμ_
μ

-ο
μο
Ρωα.

ω*
CL-aκW

-Ρ·*a
a
a9-w
*

στ
. Σ

υν
αλ

λα
γέ

ς ε
κτ

ός
 ισ

ολ
ογ

ισ
μο

ύ



Ό

Γ<

g

§
s-t3
i
rt

a-
,C0

CO
ON
ON

u<

s

>F
?-
P·

UJ

LT
a
*a
>

>
3
H

^aa.
P"
H
a
P

>
k3
*

a.o
>o
a
oo
aa.
p·
CL
X
^a
*

s

CL
p·
H
2a
CLa

P
§ * 

* τ

‘I

I

&
3
a
3,

ia

LP

2
«

*
£

i

>3
«

*3
®.

i

ON
oo
ON

§■

§.
to

3

=· xu
to
K
Ό

LP cl
ω H
.3 u

m
On
On

Ϊ
§.

M3

CL
8 _ 

% & 
g δ

UJ U£

XUto
§
a.

§ o

c 
8. 
P"
s- 
8 
CL

§■ r

p·
8.

* §
Ό

δ
Ό
*

s
A

eT
Q.
K
ω
0

3
o
‘to
A

LP
axu to
-§ 

un Cl

to H
2 lp

8

8
y
y
ω

CL
H

c

C_P
10

-G
8.
P"
9-
8
Q.

r**
δ
p·
8.

•O

δ
■o
y
L>
8
8.
δ"
CL
K
to
D

O
Os
as

§.
to

3

.8 a*-t O^ xu ω
-§

l-P Q,
G h"
-2 <-r

II

11y w
uj ^

O'to
-G
8.
P"
9-
8
CL

S-

I
p·
8.

■O
δ
Ό
*

cT
CL
K
ω
D

ON
ON

P
Cl
to

3

.8-t a =L u 
to 
K 
Ό 

u* a 
to H
P LP

If

1 & 
y 

UJ
G

a"
I

8
I

a"
1

a
δ" ν-Ρto >ω

"aο ο" ^ 9 -to
"ao o' N-PtJ -UJ

"aO o" nJ4 3 -tot-x V
-Ο 5

rx ν 
-Ο 8

f-x.
-O 3 -o s

a. s 
ο a f a. η 

ο a f a. h 
o a f a- B o a

8.
■ ■ &■

XUU)
3.

■ · b-
Xx_Pto

3.
■ £r

u
to

8. 
■ · b-Ρ- 8 κ p" 9 £ p· a P 9

- a. Η a - a- a - a- C5 a- <<
2 8 a « 9- ω“Ο γ- r" g·^ S H 2 g"^ 8 &

>►1)
r-

= SE UJ
5 a
g 2

2 ο κ
< E uj

a.
D

2 ο κ2 κ p
E UJ 6

cl 2 
2 <

Ο "k b Sε ω 6 2 <ι

»n
on
Os

§.
M3

3
e

-to
8.

to
O

"a.
8

03
8
y
y

UJ

8
O

f
XU
to

a

8 θ
α. 2 
u

t_p
to

-G
l-P Hj>

-to ,
y 1 
3. « 
9 e

§-.!■ 
ω a.

-tf'S
H
* i 
8. £■

Ί f

| |
8 to
y s3
> Oj>

3 ω S tVO ^co
SR y

u o

|f
2 ω

ccl-5 
y 
8.

'i -GP" U_P

Ό
Cl^ tQ

^ Ό w 5^
X K 

'W gg y s
* — *U

a
to

x
'to
H
a

P"
O

to
uj -3

>λ_Γ L_/>
to to

a a
CL

8
y

a. a 
a cl

o “ 
K
a

u*
to
CL
to

Ά g
^a
CL 
H

. C.
«-'■ xtiN
3 cclg s
8_ to
a *6?
s e 
§ -a 
8 g-
rt tj»O xQj
U Π
to s
5 S--8 o
9- κ

-G

y
t-P §
to a. 
cl a

s ■
3 ^

9-
ω
y

a
CCL

D B F a 
o. a

-to
CCL

a

Sr

a

&
o

-UJ
8.
LP 
Ό 

p· CL
o. y 
ω 8
M 3.

■P
<5 CCL
a p
ST ^
8. w

a* “sXU to to JOJN 
K ω 
'a
2“ 'tpH to
LP §■

-ω p

S 3 

o a 
S ST 
ω a.

U
to a 8 H

XU
to K

0 8
8.

a.
1

^a 'a -p
Cl tO Cl
M

o 'S
U κ
to

'C
a i

*-»
a

ON P" CL
uj*

I
u
to a

a
CL
to 8 L*

S
a.

H -G
8.

§
to

'P a δ u 2
CL
to Sra.

to

to

to
XU
to
£

to

P_
P"

o. to
XU
to

^a
CL
H

a

δ
u
to
u

1 LP
to

>

a

-C
a.

to
K

^a
CL

'Ό*
'to

-C
xU

1

o

'δ̂-1
p H M LP
ω
U

U*
'to

a
CL

to
XU
ω
K

a
M

to O

to
iU

a.
O - Λ 'a

CL a
to Ό a. i

H
LP a

'52 a.
toh

to
u

'to
M

a
1

O

ΊΟ

s

J—P
to

-a

to
- C to

y
3- E5 &

to

CL

1
■p-

3.
o

1
'Ρ*

a. p- §. 
M p·kx 2 'P·

oh*
ω

• o
Q. H 
X D

1
■p· g

1

-p·
y

LP
y D &. LP

y a. y P“ y
LP > M3 3 LP '3 LPXU ω to LP LP to J—P to ω L_P 'tO LP

CO XU XU U o -3 XU to 2 X XU CO CL W
K to to 1C X to X to to Nζ} a o O 2: g B ^a g B tt B
a
H

^a
CL

'a
CL a

H
'S
a. S. δ

-a
aH

a
H

'o.
to
a.

Η Ό
a q.
u; η·»

a
H

LP
P*M

a
CL a

H

I
a
(5

<=Q
R<
I

8
CL
8
ίP
O

•2
>
2

I I-
«5

εμ
πο

ρι
κέ

ς τρ
άπ

εζ
ες

 (οι
 μεγ

αλ
ύτ

ερ
ες

 κρ
ατ

ικ
ές

) - 
εξ

ειδ
ικ

ευ
μέ

να
 χρ

ημ
. mon

ey
 

Κε
ντ

ρι
κή

ς 
Τρ

άπ
εζ

ας
ιδ

ρύ
μα

τα
 - 

ξέ
νε

ς τ
ρά

πε
ζε

ς 
Επ

ίσ
ημ

η:
 

κα
ι Γ

ρα
φε

ίω
ν

συ
να

λλ
αγ

μα
τικ

ές
 Συμψηφ

ισ
μο

ύ



Κεφ.4 Η περίπτωση των ΧΚΑΕ. 62

4.4. ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

1. Αλβανία

* Οικονομικό Περιβάλλον

Η προώθηση του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης του τραπεζικού 

συστήματος της Αλβανίας συντελείται μακροχρόνια σε μία περίοδο 

παρατεταμένων δυσκολιών της οικονομίας της χώρας. Ωστόσο, μέσα στο 1996 οι 

τραπεζικές μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται καθώς αρχίζει να βελτιώνεται η 

οικονομική κατάσταση, τόσο σε επίπεδο τιμών και εξωτερικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας όσο και σε επίπεδο συνολικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στην περίοδο 1990-1992 η εθνική παραγωγή είχε μία εντυπωσιακή πτώση για να 

αρχίσει σταδιακά από το 1993 η αύξηση της γενικής οικονομικής δραστηριότητας. 

Ακόμη και κατά το 1996 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εξακολούθησε να 

παραμένει μικρότερο έναντι αυτού του 1990. Οι μακροχρόνιες δυσκολίες που 

σημειώνονται σε επίπεδο παραγωγής δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την ανάπτυξη της 

πιστωτικής οικονομίας και τη διεύρυνση των τραπεζικών εσόδων από 

δανειοδοτήσεις.

Η σημαντικότερη εξέλιξη που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια ήταν η συνεχής 

αύξηση του μεριδίου του ιδιωτικού τομέα. Οι νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

άρχισαν να λειτουργούν προκαλούν συνεχή αύξηση της απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα, ενώ στον δημόσιο τομέα λόγω των μακροχρόνιων προβλημάτων η 

απασχόληση μειώνεται εντυπωσιακά. Η προσαρμοστικότητα που εμφανίζει ο 

ιδιωτικός τομέας στις ανάγκες της αγοράς του επιτρέπει να δημιουργεί νέα 

εισοδήματα και να αυξάνει το σύνολο των εισοδημάτων και των αποταμιεύσεων. 

Οι αλβανικές ιδιωτικές επιχειρήσεις όμως εμφανίζονται με μεγάλες ανεξόφλητες 

υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, οι οποίες, μη εφαρμόζοντας καθαρά τραπεζικά 

κριτήρια, χορηγούσαν πιστώσεις χωρίς αυτές να είναι εγγυημένες.
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Ενώ οι λοιπές χώρες με κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία είχαν προχωρήσει σε 

κάποιο καταμερισμό και εξειδίκευση στο πλαίσιο του Συμβουλίου Οικονομικής 

Αλληλοβοήθειας η αλβανική οικονομία στηριζόταν για δεκαετίες στην 

αυτοκατανάλωση και στην αυτοτροφοδότηση της εσωτερικής αγοράς. Ως 

συνέπεια, από το 1990 η αλβανική βιομηχανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη ετήσια 

πτώση του Ακαθάριστου Προϊόντος της σε σχέση με όλους τους κλάδους της 

οικονομίας, με σταδιακή βελτίωση κατά τη διετία 1995-1996. Η εντυπωσιακή 

πτώση της βιομηχανικής παραγωγής αποτέλεσε συνέπεια της αποδιάρθρωσης του 

κεντρικά σχεδιασμένου συστήματος. Αντίθετα, αυξήθηκε η σημασία των μικρών 

ιδιωτικών μεταποιητικών μονάδων, που δημιουργούν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία μίας νέας αγοράς για τις εμπορικές τράπεζες. Οι 

νέες συνθήκες καθιστούν απαραίτητη τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομικού 

πλαισίου που θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να τηρούν πλήρη λογιστικά 

στοιχεία, να είναι φορολογικά ενήμερες και να συναλλάσσονται μόνο με νόμιμα 

λειτουργούσες τράπεζες.

Στον αγροτικό τομέα η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων σε συνδυασμό με την 

απελευθέρωση του εμπορίου αγροτικών ειδών είχαν ως συνέπεια την αύξηση του 

ετήσιου Ακαθάριστου Αγροτικού Προϊόντος κατά 10% ετησίως από το 1991 και 

εντεύθεν. Έτσι, μία από τις πρώτες προσπάθειες των κεντρικών αρχών ήταν η 

δημιουργία μίας νέας τράπεζας με σκοπό την χρηματοδότηση της αγροτικής 

οικονομίας.

Παράλληλα με την αγροτική οικονομία, άνοδο εργασιών σημείωσαν μετά το 

1992 οι κλάδοι των κατασκευών, των μεταφορών και των υπηρεσιών. Η ανάπτυξη 

των κλάδων αυτών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις δυνατότητες χορήγησης 

βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων τραπεζικών δανείων.

Η αλβανική οικονομία ξεπέρασε τη φάση του υπερπληθωρισμού και έχει 

εισέλθει πλέον στη φάση της συγκρατημένης ανόδου των τιμών σε συνδυασμό με 

την άνοδο της εθνικής παραγωγής. Έτσι, μετά την απότομη άνοδο του δείκτη 

τιμών καταναλωτή κατά 104% το 1991 και 236% το 1992, ο ετήσιος ρυθμός 

ανόδου του πληθωρισμού υποχώρησε αισθητά μέσα στην επόμενη τριετία για να
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καταλήξει στο 6% το 1995. Μέσα στο 1996 ο πληθωρισμός εμφάνισε 

επιταχυνόμενους ρυθμούς ανόδου, με αποτέλεσμα οι κεντρικές δημοσιονομικές 

και νομισματικές αρχές να λάβουν μέτρα για την αποφυγή των πληθωριστικών 

εξάρσεων. Ως συνέπεια, το πρώτο εξάμηνο του 1996 ο πληθωρισμός παρέμεινε 

κάτω του 10%. Η επιτυχία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού είχε ευνοϊκές 

επιπτώσεις για την αλβανική οικονομία, αφού ενισχύθηκε η αξιοπιστία όσον 

αφορά την εσωτερική αξία του εθνικού νομίσματος και σημειώθηκε αύξηση των 

τραπεζικών καταθέσεων.

Η συγκράτηση του πληθωρισμού δημιουργεί πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη 

μείωση των επιτοκίων, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα 

σε σχέση με τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα. Εφόσον ασκηθούν πολιτικές 

προώθησης του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με 

ιδιωτικοποιήσεις αναμένεται να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για τη 

μείωση των μέσων δανειοδοτικών επιτοκίων. Σήμερα η ανάπτυξη του εσωτερικού 

εμπορίου και άλλων υπηρεσιών χρηματοδοτείται από τους ιδιώτες επιχειρηματίες, 

χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεγάλης προσφυγής στο τραπεζικό σύστημα.

Το αλβανικό εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζεται μόνιμα ελλειμματικό κατά την 

τετραετία 1992-1995, με ύψος ελλείμματος που κυμαίνεται ετησίως μεταξύ 460 

εκατ. και 490 εκατ. δολαρίων. Η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, κύρια από 

Αλβανούς που εργάζονται έξω από τη χώρα, παρουσίασε σταδιακή αύξηση από τα 

150 εκατ. δολάρια το 1992 σε 348,9 εκατ. το 1995 και μικρή μείωση το 1996. 

Αναμένεται ότι αυτά τα κεφάλαια θα συνεχίσουν να αποτελούν για αρκετό 

χρονικό διάστημα πηγή άντλησης συναλλάγματος απευθείας από το εξωτερικό.

* Προσφορά Χρήματος

Η εξαιρετική οικονομική καθυστέρηση της Αλβανίας και η μεγάλη πτώση της 

εθνικής παραγωγής που ακολούθησε από το 1990 είχε πολύ αρνητικές συνέπειες 

για την οριακή ροπή προς αποταμίευση και τις τραπεζικές καταθέσεις. Οι κατά 

κεφαλήν διαθέσιμες αποταμιεύσεις είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, με
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αποτέλεσμα να υπάρχει μείζον πρόβλημα για την ενίσχυση των πραγματικών 

χορηγήσεων μέσω νέων καταθέσεων. Το κλείσιμο ενός μεγάλου αριθμού 

κρατικών επιχειρήσεων μείωσε αισθητά τα διαθέσιμα εισοδήματα και το συνολικό 

τζίρο της οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν τα νοικοκυριά να 

περιορίσουν τις καταναλωτικές τους δαπάνες μειώνοντας ανάλογα τις διαθέσιμες 

αποταμιεύσεις τους σε εγχώριο νόμισμα.

Κύριο χαρακτηριστικό των καταθέσεων στην Αλβανία είναι το μεγάλο μερίδιο 

που κατέχουν οι καταθέσεις σε συνάλλαγμα, λόγω του μεγάλου αριθμού 

μεταναστών ή εποχικά εργαζομένων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Το 

φαινόμενο αυτό είναι ίσως μοναδικό σε χώρα με τόσο χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης 

και αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα για την οικονομία. Η εισροή 

μεταναστευτικών εμβασμάτων κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις του 

ιδιωτικού τομέα μέσω επενδύσεων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα 

εισοδήματα. Η γενική ανάκαμψη μέσα στη διετία 1995-1996 αρχίζει να έχει 

θετικές επιδράσεις στην οριακή ροπή προς αποταμίευση και στις καταθέσεις. Οι 

καταθέσεις συνολικά αυξάνονται πλέον με ρυθμούς κατά πολύ υψηλότερους των 

ρυθμών ανόδου του πληθωρισμού με συνέπεια να αυξάνει η ρευστότητα του 

τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα. Η αύξηση του όγκου των 

καταθέσεων υποδηλώνει επίσης την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού για την 

ασφάλεια των καταθέσεων του.

Αν και οι καταθέσεις αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για την 

ανάπτυξη της οικονομίας, εντούτοις είναι υπό αμφισβήτηση κατά πόσο ο όγκος 

των καταθέσεων χρησιμοποιείται προς την ορθή κατεύθυνση για τη 

χρηματοδότηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το μεγάλο ποσοστό των 

ανείσπρακτων απαιτήσεων από χορηγηθείσες πιστώσεις επιβάλλει την επιτάχυνση 

της λήψης μέτρων που θα αυξάνουν την ασφάλεια των καταθέσεων, την ένταση 

των ελέγχων στις εμπορικές τράπεζες για την πιστοδοτική πολιτική τους και την 

αύξηση της φερεγγυότητας των δανειοληπτών. Όσον αφορά τη διάρθρωση των 

καταθέσεων την πρώτη θέση κατέχουν τα νοικοκυριά, τα οποία συνιστούν το 60% 

των συνολικών καταθέσεων. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι κρατικές
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επιχειρήσεις με το 25% και στην τρίτη θέση ο ιδιωτικός τομέα με ποσοστό 12% 

περίπου. Από τη διάρθρωση των καταθέσεων προκύπτει ότι η ανάπτυξη του 

τραπεζικού συστήματος, η ισχυροποίηση του ενδοτραπεζικού ανταγωνισμού και η 

προσφορά νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων θα επιφέρουν αλλαγές όσον 

αφορά την προσέλκυση των καταθέσεων προς τις τράπεζες και τη στροφή των 

αποταμιευτών σε νέα επενδυτικά προϊόντα (κρατικοί τίτλοι, χρηματιστηριακές 

αξίες κλπ.)

Όσον αφορά τη διαφορά (spread) μεταξύ των επίσημων δανειοδοτικών 

επιτοκίων και των επιτοκίων καταθέσεων 12μήνου αυτό είναι γύρω στις 7 

μονάδες την τελευταία τριετία, (16% και 9,6% αντίστοιχα, και κινούνται μόνιμα 

άνω του πληθωρισμού) χωρίς να υπάρχει τάση για συμπίεσή του. Μέσα στο 

πρώτο εξάμηνο του 1996 παρατηρήθηκε μία τάση ανόδου των επιτοκίων που 

προφανώς συνδέεται με την επιτάχυνση της ανόδου του πληθωρισμού ή / και της 

γενικής οικονομικής δραστηριότητας.

• Τραπεζικές Μεταρρυθμίσεις

Το αλβανικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στη φάση της πλήρους 

αναμόρφωσής του με προβλήματα που κληρονομήθηκαν από την πλήρη υπαγωγή 

της πιστωτικής οικονομίας στις ανάγκες μιας κεντρικά σχεδιασμένης και κλειστής 

οικονομίας. Κατά τη διάρκεια του παλαιού οικονομικού συστήματος όλες οι 

πιστωτικές πράξεις διενεργούνταν από την κεντρική τράπεζα, η οποία απλώς 

διακινούσε πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τις κρατικές 

επιχειρήσεις και τους διάφορους δημόσιους οργανισμούς, ανεξάρτητα από την 

πραγματική αποδοτικότητά τους. Οι τραπεζικές μεταρρυθμίσεις που άρχισαν το 

1991 στόχευαν εξαρχής στη δημιουργία μιας κεντρικής τράπεζας, της Τράπεζας 

Αλβανίας, που θα παρεμβαίνει στα νομισματοπιστωτικά μεγέθη, και στη 

δημιουργία εμπορικών τραπεζών και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες νοικοκυριών, επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων. Οι 

τραπεζικές αυτές μεταρρυθμίσεις ξεκίνησαν σε μία περίοδο πλήρους 

αποδιοργάνωσης του οικονομικού συστήματος, μεγάλης πτώσης της εθνικής
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παραγωγής και υπερπληθωρισμού. Ούτε η κεντρική τράπεζα ούτε οι εμπορικές 

τράπεζες που δημιουργήθηκαν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τα οξύτατα 

οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που ξέσπασαν από την αποδιοργάνωση. 

Τα δάνεια των κρατικών επιχειρήσεων ήταν αδύνατο να αποπληρωθούν και 

απαιτήσεις από τις εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Αλβανίας με διάφορες 

σοσιαλιστικές χώρες αναπόφευκτα διεγράφησαν, λόγω της αντίστοιχης 

αποδιοργάνωσης των οικονομικών συστημάτων αυτών των χωρών.

* Η Κεντρική Τράπεζα

Από το 1991 η Τράπεζα Αλβανίας αναβαθμίζεται, αποκτά αυτοτελή ρόλο και 

αρχίζει μία συστηματική προσπάθεια για την προώθηση των τραπεζικών 

μεταρρυθμίσεων και την άσκηση συγκεκριμένης πιστωτικής πολιτικής με σκοπό 

τη διαμόρφωση των συνθηκών που θα επιτρέψουν το πέρασμα της κεντρικά 

σχεδιασμένης οικονομίας στην οικονομία της αγοράς. Αρχικά έπαιξε ενεργό ρόλο 

στη διαγραφή των χρεών και απαιτήσεων που προέρχονταν από τις εμπορικές 

συναλλαγές με τις σοσιαλιστικές χώρες και μεταβιβάσθηκαν στις τράπεζες, ώστε 

να εξυγιανθούν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Από τον Ιούλιο του 1992 η κεντρική τράπεζα άρχισε να εφαρμόζει ελέγχους 

και να προτρέπει τις εμπορικές τράπεζες να δανείζουν τις κρατικές ή άλλες 

επιχειρήσεις με καθαρά εμπορικά κριτήρια. Επίσης έθεσε στις τράπεζες ανώτατα 

πιστωτικά όρια με σκοπό να αποφευχθεί η ταχεία χρηματοδότηση της οικονομίας 

και να προκληθούν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Για τη προσέλκυση 

αποταμιεύσεων από τον εξω-τραπεζικό προς τον τραπεζικό τομέα προχώρησε 

στον καθορισμό κατωτάτων ορίων στα επιτόκια καταθέσεων. Η πολιτική αυτή 

συντέλεσε στην ικανοποιητική εισροή καταθέσεων στις τράπεζες. Εντούτοις ένας 

σημαντικός όγκος κεφαλαίων διακινείται εκτός επισήμου τραπεζικού συστήματος 

σε η μιεπίση μα λειτουργούντες πιστωτικούς οίκους με μέσα επιτόκια κατά πολύ 

διαφορετικά από τα επίσημα. Η πλήρης ενοποίηση των επίσημων και ανεπίσημων 

αγορών χρήματος θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στη συρρίκνωση της
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παραοικονομίας και στη χρηματοδότηση της παραγωγικής οικονομίας με 

φθηνότερο χρήμα.

Το έργο της Τράπεζας Αλβανίας διευκολύνεται από το γεγονός ότι οι 

χορηγήσεις πιστώσεων γίνονται κυρίως από την Εθνική Εμπορική Τράπεζα 

(NCBA), τη μεγαλύτερη και υπό κρατικό έλεγχο τράπεζα της χώρας, και από την 

Τράπεζα Αποταμιεύσεων (SBA), που κατέχει μεγάλο μερίδιο επί του συνόλου των 

καταθέσεων. Ο έντονος συγκεντρωτισμός του αλβανικού τραπεζικού συστήματος 

διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κεντρικής τράπεζας και κρατικών τραπεζών, 

ενώ οι ξένες τράπεζες παίζουν ακόμη έναν εξαιρετικά περιορισμένο ρόλο στις 

χορηγήσεις και καταθέσεις.

* Προβλήματα του Τραπεζικού συστήματος

Τα βασικά εσωτερικά προβλήματα των εμπορικών τραπεζών είναι:

* Έλλειψη εμπειριών για αποτελεσματική λειτουργία μέσα σε συνθήκες 

ανάπτυξης οικονομίας της αγοράς

* Ανεπαρκής ικανοποίηση της ταχύτατα αυξανόμενης ζήτησης δανείων από νέες 

ιδιωτικές επιχειρήσεις

* Αδυναμία αξιολόγησης της φερεγγυότητας των υποψήφιων δανειοληπτών

* Περιορισμένη διεθνής τραπεζική συνεργασία

Η τραπεζική αγορά βρίσκεται σε μόνιμη ανταγωνιστική σχέση με την 

ανεπίσημη αγορά, η οποία καλύπτει μεγάλες ανάγκες για τοποθετήσεις και 

χορηγήσεις. Σύμφωνα με μελέτες, το 53% των νέων επιχειρηματιών κατευθύνεται 

προς την ανεπίσημη αγορά για να αντλήσει δανειακά κεφάλαια, έστω και με πολύ 

υψηλότερα επιτόκια προκειμένου να εξασφαλίσουν τα ρευστά που χρειάζονται 

επειγόντως. Η ανεπίσημη πιστωτική αγορά λειτούργησε και ως ανεπίσημη 

χρηματιστηριακή αγορά, αφού μέσω αυτής διακινήθηκε σημαντικός όγκος 

κουπονιών (ιδιοκτησιακών τίτλων) που διανεμήθηκαν σε 1 εκατ. περίπου 

Αλβανούς πολίτες. Από την ανεπίσημη αγορά ήταν δυνατή η άντληση κεφαλαίων
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για αγορές μεγάλων πακέτων κουπονιών ιδιωτικοποίησης, ενώ παράλληλα μέσω 

αυτής έγιναν τεράστιες ρευστοποιήσεις κουπονιών έναντι μετρητών, σε πολύ 

χαμηλές τιμές πώλησης.

Η ύπαρξη της ανεπίσημης κεφαλαιαγοράς θα εξαρτηθεί από τους ρυθμούς 

ανάπτυξης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και από την άσκηση πολιτικών 

για την αφομοίωση της. Η έλλειψη καταστημάτων, η γραφειοκρατία κλπ. 

αποτελούν παράγοντες συντήρησης και αναζωογόνησής της. Η αύξηση των 

χορηγήσεων προς τους μικροεπιχειρηματίες, η επέκταση του τραπεζικού δικτύου, 

η καλύτερη οργάνωση των τραπεζών, η προώθηση του θεσμού των τοπικών 

συνεταιριστικών τραπεζών και η ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς θα 

συμβάλλουν στο σταδιακό περιορισμό της ανεπίσημης κεφαλαιαγοράς.

* Κεφαλαιαγορά

Στην Αλβανία δεν έχει ιδρυθεί χρηματιστήριο αξιών. Η έλλειψη 

αποτελεσματικού μηχανισμού για την αποτίμηση της πραγματικής αξίας των προς 

ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων δημιούργησε φαινόμενα αυξημένης ζήτησης τίτλων 

επιχειρήσεων με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα διάθεσης 

μετοχών υγιών επιχειρήσεων. Η ίδρυση και λειτουργία για πρώτη φορά 

χρηματιστηρίου θα ανοίξει το δρόμο για την αποτελεσματική διάθεση 

επιχειρηματικών τίτλων την προώθηση μαζικών ιδιωτικοποιήσεων με τη διανομή 

κουπονιών και την ανάπτυξη των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων Υπάρχουν σχέδια 

για τη δημιουργία του στα Τίρανα, αλλά η διαδικασία προβλέπεται χρονοβόρα 

λόγω εμποδίων όπως η έλλειψη υποδομής στον χρηματοοικονομικό τομέα και η 

ανεπάρκεια του νομοθετικού καθεστώτος, καθώς και η υπερβολικά περιορισμένη 

πληροφόρηση του Αλβανικού λαού γύρω από θέματα κεφαλαιαγορών και αγορών 

γενικότερα.
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• Πίνακες

1. Διάρθρωση Συνολικής Προσφοράς Χρήματος (M3) στην Αλβανία

mi 1994 1995 '· Μάιος 1996

Χρήμα εκτός τράπεζας 
σε % του ΜΙ J . :·|

45 71 71 76

Καταθέσεις όψεοος 
σε % τουΜ 1 ; ; · ; ·

injninnojirinirni

55 29 29 24

ΜΙ σε % ταυ M3. 87 55 55 54
ίΐροθεσμ. Καταθ. σε % M2 12 33 32 33
M2 σε % του M3 99 81 81 80
Καταθ. σε συνάλλαγμα 
σε % του M3

1 19 19 20

Πηγή: Β.Ο.Α (Σε %, στ ι τέλη περιόδου)

2. Πιστώσεις προς τον Ιδιωτικό Τομέα της Αλβανίας

1994 1995 Μσιος 19%

Βραχυπρόθεσμες 2753 3777 4300 4491

Μη έγκαιρα 
αποπληρωθείσες 683 1685 2282 2625

Μακροπρόθεσμες 1576 2962 3879 4947

Μη έγκαιρα 

αποπληρωθείσες 56 512 846 955
Πηγή: Β.Ο.Α (Σε %, στα τέλη περιόδου)

3. Επιτόκια Κρατικών Τίτλων

1993 1993 1995 Ιούνιος 1996

Εντοκογραμμάτια: 

3 μηνών 10.0 14.7 17.9

6 μηνών 12.1 14.9 18.1

12 μηνών 15.1 18.4

Κρατικές ομολογίες 23.8 15.1 14.3 13.5
Πηγή: Β.Ο.Α (Σε %, ε ετήσια βάση)
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4. Χρηματοδότηση Ελλειμμάτων Προϋπολογισμού

1990 199J 1992 1993 1994 1996 Ιούνιος 1996

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 1029 3397 8618 11624 13749 17292 14157

Πιστώσεις από 

Κεντρική Τράπεζα 1029 3397 8618 11624 12133 5572 3825

Κρατικοί Τίτλοι 0 0 0 0 923 11028 9437

Κρατικές καταθέσεις 0 0 0 0 0 0 -696

Πόροι από εξωτερικό 0 0 0 0 693 692 198
ίίηγή: ΒΟ Α (εκατ. Αεκ)

Σγεδιαγράιιιιατα

1. Αλβανία: Συνολική Προσφορά Χρήματος (M3)
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2. Αλβανία: Καθαρά Συναλλαγματικά Διαθέσιμα
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3. Εξέλιξη της Εγχώριας Πίστης
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4. Η Πορεία των Επιτοκίων στην Αλβανία

35
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5

1993 1994 1995 Μάιος 1996

I H Επιτόκια Καταθέσεων 
■ Επιτόκια Δανεισμού

Σημ.: Μέχρι τον Οκτώβριο του 1995 τα επιτόκια καθορίζονταν από την Κεντρική Τράπεζα Αλβανίας, 

ενώ έκτοτε τα επιτόκια είναι σταθμισμένα κατά μέσο όρο για καταθέσεις και δάνεια 12μηνης διάρκειας.

4. Αλβανία: Μερίδιο των Καταθέσεων σε Συνάλλαγμα στο 
Σύνολο των Καταθέσεων (σε%)

1991 1992 1993 1994 1995 Μάιος
1996
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2. Βουλγαρία 

• Οικονομικό Περιβάλλον

Από το 1989 μέχρι και το 1993 το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Βουλγαρίας 

παρουσίασε σημαντική υποχώρηση για να αρχίσει από το 1994 η σταδιακή 

ανάκαμψη με συγκρατημένους ρυθμούς μέχρι το 1996. Η συνεχής υποχώρηση της 

εσωτερικής ζήτησης και η πλήρης αποδιάρθρωση του εξωτερικού εμπορίου, 

αρχικά λόγω της διάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικής Αλληλοβοήθειας και στη 

συνέχεια λόγω του embargo στη γειτονική Γιουγκοσλαβία, προκάλεσαν τεράστια 

προβλήματα στις βουλγαρικές επιχειρήσεις. Άμεσες συνέπειες ήταν η υπερχρέωση 

και η αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και η έλλειψη 

εμπιστοσύνης των αποταμιευτών προς τις τράπεζες. Η μείωση της ρευστότητας 

της οικονομίας συνολικά είχε ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην 

πραγματοποίηση επενδύσεων. Ωστόσο η οικονομία πέρασε σε μία φάση βαθέως 

μετασχηματισμού των ιδιοκτησιακών δομών της. Από το 1992 μέχρι και το 1995 

το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα στην εθνική οικονομία διευρύνεται από 18,2% στο 

49,6%. Η συνεχής ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα στην βουλγαρική οικονομία 

συντελέσθηκε κυρίως με την ταχύτατη ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, ενώ ο 

τομέας της βιομηχανίας παρέμεινε έντονα κρατικοποιημένος.

Στην περίπτωση της Βουλγαρίας δεν ακολουθήθηκε το μοντέλο της μαζικής 

ιδιωτικοποίησης που εφάρμοσαν άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η 

Δημοκρατία της Τσεχίας. Κύριος στόχος των βουλγαρικών κυβερνήσεων ήταν η 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού με βάση τις υφιστάμενες ιδιοκτησιακές δομές. Από 

το 1984, που η βουλγαρική κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα που 

προέβλεπε ο σχετικός νόμος περί ιδιωτικοποιήσεων, μέχρι το 1995 έχουν 

ιδιωτικοποιηθεί σταδιακά 1.227 επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου. Η 

διστακτικότητα όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις αποδείχθηκε ιδιαίτερα αρνητική 

κατά το 1996 για τις βουλγαρικές κρατικές τράπεζες που βρέθηκαν μπροστά στον 

κίνδυνο μιας νέας κατάρρευσης με αρνητικές επιπτώσεις για την εμπιστοσύνη των 

αποταμιευτών ως προς τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Αντίθετα,
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στον αγροτικό τομέα τέσσερα χρόνια συνεχών ιδιωτικοποιήσεων οδήγησαν στην 

άνοδο του μεριδίου των ιδιωτών στο 80% του ακαθάριστου αγροτικού προϊόντος.

Η συμπίεση των πραγματικών διαθέσιμων εισοδημάτων και ο μόνιμα υψηλός 

πληθωρισμός αποτελούν τα κύρια προβλήματα της βουλγαρικής οικονομίας.. Η 

μείωση των εισοδημάτων έχει άμεση αρνητική επίδραση στο ύψος της οριακής 

ροπής προς αποταμίευση, δυσχεραίνοντας τη συγκέντρωση πραγματικών 

καταθέσεων στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Ο πληθωρισμός 

σε ετήσια βάση έφθασε στο ανώτερο επίπεδο τον Δεκέμβριο του 1994 με 121,9% 

για αν υποχωρήσει στο 32,9% τον Δεκέμβριο του 1995 και να εμφανίσει τάσεις 

σταθεροποίησης σε αυτά τα επίπεδα μέσα στο 1996. Ο υψηλός πληθωρισμός 

συντελεί στη διατήρηση των επιτοκίων σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Θετικά είναι τα αποτελέσματα των συνεχών προσπαθειών που καταβάλλονται για 

μείωση του εξωτερικού χρέους, το οποίο μέσα στην τελευταία διετία 

περιορίστηκε κατά 3 δις δολάρια για να βρίσκεται σήμερα στα9,5 δις. Ως ποσοστό 

του ΑΕΠ μειώθηκε από το 115,4% το 1993 σε 76,4% το 1995.

• Νομισματοπιστωτική Πολιτική

Από το 1991 η κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας εφαρμόζει νομισματική 

πολιτική με σκοπό τη συμπίεση του πληθωρισμού και τη δημιουργία των 

κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής επιδιώχθηκε η επίτευξη των εξής στόχων:

=>Έλεγχος της συνολικής προσφοράς χρήματος, ώστε να μην δημιουργηθούν 

πληθωριστικές πιέσεις

=> Μείωση των τραπεζικών δανείων προς την κυβέρνηση και στροφή τους προς 

τους παραγωγικούς κλάδους της χώρας

=> Θέσπιση πιστωτικών ορίων

=> Απελευθέρωση των επιτοκίων
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Το διατραπεζικό επιτόκιο που διαμορφώθηκε ελεύθερα οδήγησε σε σημαντική 

ανάπτυξη των τραπεζικών συναλλαγών. Ωστόσο η διατραπεζική αγορά εισήλθε σε 

φάση ύφεσης λόγω της διόγκωσης των ανεξόφλητων απαιτήσεων των τραπεζών. 

Η σημαντική μείωση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος είχε ως 

συνέπεια τη μείωση του αριθμού των συναλλασσομένων τραπεζών και της αξίας 

των προς συναλλαγή κεφαλαίων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες κρίθηκε 

απαραίτητη η παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας για να λύσει τα προβλήματα της 

διατραπεζικής αγοράς με την επιβολή αυστηρότερων μέτρων ελέγχου και την 

αναχρηματοδότηση των τραπεζών, ώσπου να ολοκληρωθεί η εξυγίανσή τους.

• Τραπεζικές Μεταρρυθμίσεις

Στα μέσα του 1996 λειτουργούν στη χώρα 44 τράπεζες, από τις οποίες 39 

βουλγαρικές και 5 καταστήματα ξένων τραπεζών, αριθμός αρκετά μεγάλος σε 

σχέση με την κατάσταση και τα δομικά προβλήματα της οικονομίας. Η τραπεζική 

νομοθεσία της Βουλγαρίας είναι σαφώς προσανατολισμένη στην πλήρη 

εναρμόνισή της με την τραπεζική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αποβλέπει στην ενσωμάτωση του τραπεζικού της συστήματος στο ευρωπαϊκό 

τραπεζικό σύστημα. Έτσι ιδρύθηκε ένα δυαδικό τραπεζικό σύστημα 

αποτελούμενο από την κεντρική τράπεζα από τη μία πλευρά και τις εμπορικές 

τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα από την άλλη. Μέσα στην τελευταία 

πενταετία η τραπεζική νομοθεσία εκσυγχρονίζεται συνεχώς αποβλέποντας στην 

αυτοδυναμία των τραπεζών και στην τόνωση του ενδοτραπεζικού ανταγωνισμού. 

Στις 22 Μαρτίου 1992 δημοσιεύθηκε ο νόμος που συμπληρώθηκε το 1996 που 

καθορίζει το περιεχόμενο δράσης των τραπεζών και της Βουλγαρικής Εθνικής 

Τράπεζας (ΒΝΒ). Η ενεργότερη κρατική παρέμβαση στον τραπεζικό τομέα 

θεωρείται άκρως αναγκαία μετά τη συνεχιζόμενη αρνητική πορεία των εργασιών 

κρατικών τραπεζών και των σοβαρών προβλημάτων ορισμένων ιδιωτικών 

τραπεζών.
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• Κεφαλαιαγορά

Το 1989 ιδρύθηκε στη Βουλγαρία το Χρηματιστήριο της Σόφιας (Sofia 

Stock Exchange) που γρήγορα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα 

συναλλαγών και κύριο ρυθμιστή της βουλγαρικής οικονομίας. To SSE είναι το 

μεγαλύτερο κέντρο εμπορίας ομολογιών και άλλων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων. Παρά την έλλειψη επαρκούς νομοθετικού καθεστώτος και την 

υπαγωγή της ρύθμισης του χρηματιστηρίου στον Εμπορικό Κώδικα, το SSE έχει 

επιφέρει σημαντικές δομικές ανακατατάξεις στη συνολική οικονομία της 

Βουλγαρίας.

Στο SSE λειτουργούν κυρίως τρεις αγορές: η αγορά κρατικών ομολογιών, η 

αγορά μετοχών των εταιριών και η αγορά χρήματος. Οι επιχειρήσεις που 

εμπορεύονται τις μετοχές τους στο SSE διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων και εμπορικές 

εταιρίες (αγροτικές, τουριστικές, ταξιδιωτικές και αμιγώς εμπορικές).

Οι κύριοι στόχοι του SSE μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

1. Διακίνηση και διαχείριση νέων επενδύσεων

2. Δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων

3. Εκσυγχρονισμός της κεφαλαιαγοράς.

Μέσα στο 1996 υπήρχε ακόμα μεγάλη καθυστέρηση στη διάθεση προηγμένων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως είναι τα future contracts, options, swaps 

κλπ. To μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών πάντως προσελκύουν οι κρατικοί 

τίτλοι. Ένα πρόβλημα που διαπιστώνεται στον τομέα των κρατικών τίτλων είναι η 

δύσκολη ρευστοποίησή τους. Για εκείνους τους επενδυτές που θέλουν να 

ρευστοποιήσουν κρατικούς τίτλους πριν την ημερομηνία λήξης τους, οι τράπεζες 

τους αγοράζουν με πολύ χαμηλές τιμές, πολιτική που συνδέεται με τις μεγάλες 

διαχρονικές μεταβολές που σημειώνονται στα μέσα επιτόκια. Η μεγάλη ανάπτυξη 

της αγοράς κρατικών ομολογιών συνέβαλλε και στην παράλληλη ανάπτυξη 

πράξεων συμφωνιών επαναγοράς (repos), που παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης 

αξιοποίησης προσωρινά μη απασχολούμενων κεφαλαίων.
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• Πίνακε€ και Σγεδιαγράιαιατα

1. Ανάπτυξη Βουλγαρικής Πιστωτικής Αγοράς

1994 1995

Δις λέβα Δεκ. '93=100% Δις λέβα Δεκ. '93=100%

Εγχώριες Πιστώσεις 146.9 37.1 85.3 15.7

Κυβερνητικός Τομέας 24.1 22.6 109.0 93.5

Μη κυβερνητικός τομέας 63.8 31.5 92.6 34.8

σε ξένο συνάλλαγμα 15.6 15.4 37.9 32.3

Δημόσιες Επιχειρήσεις 23.1 13.9 -20.9 -11.0

Ιδιωτικός Τομέας -12.9 -14.2 -6.7 -8.6

σε ξένο συνάλλαγμα 40.9 113 113.5 148.1

σε ξένο συνάλλαγμα 28.5 270.3 44.6 114 1

Διάρθρωση χορηγηθεισών πιστώσεων στη βουλγαρική οικονομία

(30.12.94) (31.12.1995)
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3. Ρουαανία

• Οικονομικό Περιβάλλον

Η Ρουμανία διαθέτει τη μεγαλύτερη αγορά ανάμεσα στις χώρες της 

Βαλκανικής με πληθυσμό 22,7 εκατ. και το υψηλότερο ΑΕΠ (με εξαίρεση την 

Ελλάδα). Η αποδιάρθρωση της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας προκάλεσε 

μικρότερη άνοδο του ποσοστού της ανεργίας σε σύγκριση με τις άλλες βαλκανικές 

χώρες. Γενικότερα σε ότι αφορά τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς δείκτες η 

Ρουμανία βρίσκεται σε πιο ευνοϊκή θέση. Η ανάκαμψη συμπίπτει με τη συνεχή 

διεύρυνση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος δημιουργεί το 45% του ΑΕΠ και από 

αυτό 86% αφορά τη γεωργία, 43% το εξωτερικό εμπόριο και 70% το εσωτερικό 

εμπόριο. Το 1995 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,9% έναντι του 1994, η βιομηχανική 

παραγωγή κατά 9,4%, ενώ ο πληθωρισμός μειώθηκε κατά μέσον όρο κατά 2,1% 

μηνιαίως. Η ανάκαμψη συνεχίστηκε και μέσα στο 1996. Η προώθηση της 

ιδιωτικοποίησης στον αγροτικό τομέα σε ποσοστό άνω του 80% έδωσε ισχυρή 

ώθηση στην αναδιοργάνωση του και τη λειτουργία του με βάση 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις 

ανάγκες της ζήτησης διευκόλυνε στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς και τη 

δημιουργία εισοδημάτων και αποταμιεύσεων από αγροτικές παραγωγικές και 

εμπορικές δραστηριότητες.

Ο βιομηχανικός τομέας παρουσίασε πρωτοφανή κρίση την περίοδο 1990- 

1993, κατά την οποία η βιομηχανική παραγωγή της χώρας έπεσε κατά 40% 

ελλείψει κεφαλαίων κίνησης και απώλειας ξένων αγορών. Η αποδιάρθρωση του 

συστήματος των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών προκάλεσε την κατακόρυφη 

μείωση των ρουμανικών βιομηχανικών εξαγωγών. Το 1994 η ρουμανική 

βιομηχανία άρχισε να ανακάμπτει και μέσα στο 1996 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 

ξεπέρασε το 7%. Η βιομηχανική ανάκαμψη συνοδεύτηκε από βελτίωση των 

επιδόσεων των επιχειρήσεων, τόνωση της απασχόλησης και αύξηση της 

παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού σε ποσοστό άνω του 7%. Η βελτίωση 

της δραστηριότητας των βιομηχανικών και κυρίως των μεταποιητικών μονάδων 

πραγματοποιήθηκε χωρίς να γίνουν μαζικές ιδιωτικοποιήσεις (όπως έγινε στην
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περίπτωση της Τσεχίας) και στηρίχθηκε στις δυνάμεις των υπό κρατικό έλεγχο 

επιχειρήσεων.

Εντυπωσιακές είναι οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο εσωτερικό εμπόριο 

της χώρας με τη δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μηχανισμών της αγοράς. Η 

γρήγορη ανάπτυξη του λιανεμπορίου και η ενίσχυση του ανταγωνισμού συντελεί 

στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων και την προσαρμογή της 

παραγωγικής οικονομίας στις απαιτήσεις της ενεργού ζήτησης. Ο τριτογενής 

τομέας παρουσιάζει το μεγαλύτερο δυναμισμό σε σχέση με τους υπόλοιπους 

τομείς της εθνικής οικονομίας.

Οι προωθούμενες οικονομικές μεταρρυθμίσεις συνδυάστηκαν και με αρκετά 

επιτυχημένες προσπάθειες για την ενσωμάτωση της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή 

Αγορά. Η σχετικά ταχεία άνοδος των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση του εξωτερικού δανεισμού της χώρας 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα από το παλαιό καθεστώς. Έτσι η Ρουμανία ευκολότερα 

από τις άλλες χώρες διείσδυσε στη διεθνή κεφαλαιαγορά για την άντληση 

κεφαλαίων προς στήριξη της εσωτερικής κατανάλωσης.

Ανεξάρτητα από τα δομικά προβλήματα που αποτελούν κληρονομιά του 

συγκεντρωτικού οικονομικού και πολιτικού καθεστώτος, η ρουμανική οικονομία 

αναπτύσσεται ικανοποιητικά. Το σύνολο των ξένων επενδύσεων το 1995 

πλησίασε τα 1,8 δις δολάρια και οι συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις (joint 

ventures) ξεπέρασαν τις 43.000. Περίπου 70% των ξένων κεφαλαίων που 

επενδύθηκαν στη Ρουμανία αφορούν επενδύσεις άνω του ενός εκατ. δολαρίων, οι 

οποίες διοχετεύθηκαν σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, δηλ. τη βιομηχανία 

τροφίμων, το μηχανολογικό εξοπλισμό, τον τουρισμό, την ελαφρά βιομηχανία, τις 

μεταφορές, τις τράπεζες και τις τηλεπικοινωνίες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διεθνών Οργανισμών, η οικονομία της 

Ρουμανίας αναμένεται να σημειώσει μία ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 5% το 

1997, ενώ ανάλογη προβλέπεται να είναι και η ετήσια μεταβολή της βιομηχανικής 

παραγωγής. Γενικότερα οι ετήσιοι ρυθμοί ανόδου της ρουμανικής οικονομίας 

προβλέπεται να είναι τουλάχιστον διπλάσιοι έναντι αυτών της Δυτικής Ευρώπης.
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Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν αυξήσει την αξιοπιστία της χώρας στη 

διεθνή κεφαλαιαγορά. Μέσα στο 1996 η Εθνική Τράπεζα Ρουμανίας απορρόφησε 

σχεδόν 700 εκ. δολάρια από ομολογίες που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Στο 

άμεσο μέλλον προβλέπεται να αυξηθούν οι εκδόσεις ομολογιών με εγγυήσεις του 

κράτους από δημόσιους φορείς, τράπεζες αλλά και εταιρίες για τη χρηματοδότηση 

των αναγκών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η κυβέρνηση στοχεύει στη 

χρησιμοποίηση των ομολογιακών δανείων σε έργα υποδομής, παραγωγικές 

επενδύσεις και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο 

ευημερίας και να ενσωματωθεί η χώρα ταχύτερα στην ευρωπαϊκή και διεθνή 

οικονομική κοινότητα. Η προσφυγή στον εξωτερικό δανεισμό θεωρείται 

αναπόφευκτη όσο οι ρυθμοί εισροής ξένων κεφαλαίων παραμένουν αργοί. Η 

προώθηση του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων θα συμβάλλει στην αύξηση 

του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών. Δυστυχώς η πορεία των 

ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι ικανοποιητική. Μέχρι το τέλος του 1994, τρία χρόνια 

μετά την ψήφιση του ειδικού νόμου, λιγότερες από 900, σε σύνολο 3.600 

κρατικών επιχειρήσεων περιήλθαν στον ιδιωτικό τομέα. Ένα νέο εκτεταμένο 

πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση τον Ιούνιο του 

1994, με στόχο την ιδιωτικοποίηση 4.000 επιχειρήσεων, η ψήφιση του οποίου 

όμως καθυστέρησε μέχρι τον Ιούνιο του 1995. Η δεύτερη φάση του 

προγράμματος αυτού προβλέπει την μεταβίβαση ιδιοκτησίας κατά 60% προς τους 

πολίτες με ανταλλαγή κουπονιών έναντι μετοχών και πώληση του 40% σε 

ξένους ή ντόπιους επενδυτές. Ωστόσο το πρόγραμμα δεν παρουσίασε ιδιαίτερη 

κινητικότητα, με αποτέλεσμα η προθεσμία λήξης του να παραταθεί μέχρι τα τέλη 

του 1996.

• Τραπεζικές Μεταρρυθμίσεις

Μετά το 1989 ακολουθήθηκε πολιτική μετατροπής του απόλυτα 

συγκεντρωτικού τραπεζικού συστήματος σε δυαδικό τραπεζικό σύστημα. Το 

πλαίσιο δράσης της κεντρικής τράπεζας και των εμπορικών τραπεζών 

καθορίστηκε από το νόμο 33/1991, σύμφωνα με τον οποίο οι τράπεζες πρέπει να 

λειτουργούν με δική τους ευθύνη και με σκοπό την ανάπτυξή τους μέσω της
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πραγματοποίησης κερδών. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών και η σαφής 

επιδίωξη να δραστηριοποιούνται μέσα σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας της 

αγοράς επέτρεψαν όχι μόνο την ίδρυση νέων τραπεζών από Ρουμάνους, αλλά και 

την προσέλκυση ξένων τραπεζών και επενδυτών. Στα μέσα του 1996 λειτουργούν 

στη Ρουμανία 36 τράπεζες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν 

κράτος, ντόπιοι και ξένοι ιδιώτες και τράπεζες.

• Κεντρική Τράπεζα

Σημαντικό ρόλο στις προωθούμενες τραπεζικές μεταρρυθμίσεις παίζει η 

κεντρική τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα Ρουμανίας (BNR), που έχει την ευθύνη για 

την άσκηση της νομισματοπιστωτικής πολιτικής και τον έλεγχο του τραπεζικού 

συστήματος. Η BNR καθορίζει τα ελάχιστα επιτόκια των εμπορικών τραπεζών 

στα πλαίσια άσκησης πολιτικής ελέγχου του πληθωρισμού και εξασφάλισης 

επαρκούς ρευστότητας της τραπεζικής αγοράς. Μακροχρόνια επιδίωξη της BNR 

αποτελεί η αύξηση των χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις με ρυθμούς που θα 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τελευταίων, υπό την προϋπόθεση 

ότι οι δανειζόμενες επιχειρήσεις θα πραγματοποιούν εσωτερικές αναδιαρθρώσεις 

και βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων τους.

• Χρηματοδότηση της Οικονομίας

Στη Ρουμανία, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 

εμφανίζεται έντονο το πρόβλημα της έλλειψης διαφάνειας σε μεγάλο ποσοστό των 

τραπεζικών πράξεων. Η επιδίωξη διαφόρων πολιτικών, κυβερνητικών, 

οικονομικών κλπ. παραγόντων να αναπτύξουν δραστηριότητες στον τραπεζικό 

τομέα τροφοδοτεί συχνά τη αρνητική φημολογία και την έλλειψη αξιοπιστίας 

ορισμένων τραπεζών.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού του πληθωρισμού μέσα στο 1996 επηρέασε 

καθοριστικά τη δανειοδοτική πολιτική των τραπεζών και την πορεία των εισροών 

σε αυτές κεφαλαίων από διάφορες πηγές. Μέσα στο 1996 οι νομισματοπιστωτικές 

εξελίξεις δεν συνέβαλλαν στη συγκράτηση του πληθωρισμού και στη 

σταθεροποίηση της εξωτερικής ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος. Η συνολική
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προσφορά χρήματος (M2) παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 75% στα μέσα του 

1996, η οποία είναι υπέρμετρα μεγάλη για να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία 

των τραπεζών και στην άσκηση μιας πολιτικής πιστωτικής επέκτασης χωρίς 

αύξηση των ρίσκων από την παράλληλα γρήγορη άνοδο των τιμών σε επίπεδο 

καταναλωτών και παραγωγών. Έτσι, η εσωτερική πιστωτική επέκταση 

παρουσίασε μια άνοδο κατά 76% σε ετήσια βάση στα μέσα του 1996, ένα 

σημαντικό ποσοστό της οποίας τροφοδοτεί τις δανειακές ανάγκες των 

επιχειρήσεων στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών ελέγχεται από το 

κράτος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο σύνολο της εσωτερικής 

πιστοδότησης το 39% πηγαίνει προς τις κρατικές επιχειρήσεις, ενώ το μερίδιο των 

ιδιωτικών οικονομικών φορέων είναι 23%. Ο μεγάλος όγκος των χορηγήσεων 

είναι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες 

κεφαλαιακές ανάγκες. Οι χορηγήσεις μακροχρόνιων δανείων παραμένουν 

περιορισμένες σε μία περίοδο ταχείας ανόδου του πληθωρισμού και αβεβαιότητας 

ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η χορήγηση δανείων βραχείας διάρκειας 

επιτρέπει την αναπροσαρμογή των δανειοδοτικών επιτοκίων από τις τράπεζες 

ανάλογα με τις συνθήκες.

Μέσα στο 1996 οι καταθέσεις στις εμπορικές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 80%. 

Η εξέλιξη αυτή ήταν πολύ σημαντική, γιατί υπήρξε πραγματική ροή υγιούς 

χρήματος μέσα στην τραπεζική οικονομία που μπορεί να τροφοδοτεί την αύξηση 

των χορηγήσεων προς την οικονομία. Παραμένει πάντως ερευνητέο κατά πόσο η 

αύξηση του όγκου των χορηγήσεων χρηματοδοτεί κρατικές ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που υλοποιούν πολιτικές πραγματοποίησης εσωτερικών 

αναδιαρθρώσεων ή απλώς αυξάνει το ύψος των χρεωστικών τόκων στον 

ενοποιημένο κύκλο εργασιών.

Οι υποχρεώσεις των εμπορικών τραπεζών σε συνάλλαγμα καλύπτουν 

περισσότερο από το 60% των συναλλαγματικών διαθεσίμων τους. Το επίπεδο 

των επιτοκίων διαχρονικά παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις ανάλογα με την 

πορεία του υπερπληθωρισμού. Η μεγάλη υποχώρηση των τιμών κατά τη διάρκεια 

του 1995 είχε θετικές συνέπειες στο μέσο ύψος των επιτοκίων. Εντούτοις, κύριο 

χαρακτηριστικό της πορείας των επιτοκίων μέσα στο 1996 ήταν η εκ νέου άνοδος
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τους, λόγω της επιτάχυνσης του πληθωρισμού και της συνεχιζόμενης αύξησης της 

προσφοράς χρήματος. Τα δανειοδοτικά επιτόκια ανέβηκαν στο 53% στα μέσα του 

1996 με ετήσια άνοδο του πληθωρισμού κατά 35% περίπου στο ίδιο διάστημα. Τα 

μέσα επιτόκια καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες διαμορφώθηκαν στο 42% από 

36% ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση ταχύτερη από αυτή των 

δανειοδοτικών επιτοκίων.

Συνεπώς, μέσα στο τελευταίο έτος διαπιστώνεται μία μείωση των spreads. Οι 

εξελίξεις στον χώρο των επιτοκίων υποδηλώνουν ότι το τραπεζικό σύστημα της 

Ρουμανίας:

1) αυξάνει τον όγκο των πραγματικών χορηγήσεων μέσα σε συνθήκες έντονης 

νομισματικής κινητικότητας, που διευρύνει τα τραπεζικά ρίσκα και

2) διαθέτει ένα μεγάλο μέρος των διαθεσίμων που του εξασφαλίζουν τα 

νοικοκυριά για τη χρηματοδότηση κυρίως μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων, 

πολιτική που εγκυμονεί γενικότερους κινδύνους για την οικονομία, όσο δεν 

προχωρεί η ιδιωτικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων.

Εάν τελικά προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις τότε θα καταστεί δυνατή και 

η πλήρης λειτουργία του Χρηματιστηρίου και όλων των εταιριών 

διαμεσολάβησης για αγοραπωλησίες τίτλων και παροχής συναφών υπηρεσιών.

Οι εξελίξεις της χώρας θα εξαρτηθούν σημαντικά από την πορεία του 

εμπορικού ισοζυγίου το οποίο εμφανίζει τάσεις αύξησης του ελλείμματος του, με 

αποτέλεσμα να αυξάνει η συναλλαγματική αστάθεια. Οι κεντρικές αρχές έχουν 

θέσει ως στόχο πρώτης προτεραιότητας τη συνέχιση της εξασφάλισης ενισχύσεων 

από το IMF και την World Bank, που αντιμετωπίζουν θετικά τις οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις με μόνη εξαίρεση την πορεία των ιδιωτικοποιήσεων.
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Επιτόκια στη Ρουμανική Αγορά

Δάνεια από Κεντρικό Καταθέσεις Μέσο επιτόκιο επιτόκιο
κεντρική τράπεζα προεξοφλ. εμπορ. τραπ. δανειοδοτήσεων καταθέσεων

επιτόκιο στην κεντρ. από την κεντρική
τράπεζα τράπεζα

• Κεφαλαιαγορά

Τον Ιούλιο του 1995 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου 

χρηματιστηρίου στη Ρουμανία με την εισαγωγή των πρώτων 12 εταιριών. Η 

ίδρυση χρηματιστηρίου αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη διαχείριση 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου και για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Ο όγκος των 

συναλλαγών κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η πιο αξιόλογη επενδυτική 

επιλογή είναι η Τράπεζα της Ρουμανίας.

4.5. Οι Υπόλοιπες ΧΚΑΕ

1. Δημοκρατία της Τσεγίας 

* Οικονομικό Περιβάλλον

Πριν από τη απελευθέρωση της οικονομίας στην Τσεχοσλοβακία το 97% του 

συνολικού εγχώριου προϊόντος παραγόταν από το κράτος, το υψηλότερο ποσοστό 

μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Η νέα δημοκρατική κυβέρνηση του 

1990 παρέλαβε μία οικονομία σχετικά σταθερή, με χαμηλό δημόσιο χρέος 8 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, πληθωρισμό που κατά τα τελευταία έτη της
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δεκαετίας του 1980 δεν ξεπέρασε το 2% και σχεδόν ανύπαρκτη ανεργία. Στόχος 

της νέας κυβέρνησης αποτέλεσε εξ' αρχής η απελευθέρωση της οικονομίας μέσω 

μίας σειράς συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Το πρόγραμμα της σχεδιάστηκε σε 

τρεις φάσεις:

1. δημιουργία του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου που απαιτείτο για τη 

λειτουργία της αγοράς.

2. απελευθέρωση του συστήματος των τιμών

3. απελευθέρωση του εμπορίου με την ελεύθερη διακύμανση του νομίσματος 

και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων.

Το Σεπτέμβριο του 1990 η Τσεχοσλοβακία έγινε μέλος του IMF και της 

Παγκόσμιας Τράπεζας. Με τη βοήθεια αυτών των οργανισμών ξεκίνησε ένα 

φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρύθμισης. Το 1990 η κυβέρνηση ακολούθησε 

αυστηρή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και προχώρησε στη θέσπιση 

νόμων για την ιδιωτική ιδιοκτησία από εγχώριους και ξένους φορείς.

Τον Ιανουάριο του 1991 έλαβε χώρα η απελευθέρωση των τιμών και 

του εξωτερικού εμπορίου, η ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων και η 

απελευθέρωση των επιτοκίων. Ακολούθησε κατάργηση των επιδοτήσεων στα 

είδη διατροφής και μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, ενώ η 

κυβέρνηση διατήρησε αυστηρή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.

Ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση του 

επιπέδου τιμών κατά 50% τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1991, αλλά μετά το 

πρώτο τρίμηνο η αύξηση περιορίστηκε στο 2-5%.

Συνολικά μέσα στο 1991 ιδιωτικοποιήθηκαν οι μισές μικρές επιχειρήσεις 

(περίπου 25.000) και μειώθηκε ο φόρος των επιχειρηματικών κερδών στο 50%. 

Επιπλέον θεσπίστηκαν νόμοι για την ιδιωτικοποίηση των μεγάλων δημοσίων 

οργανισμών και την διαδικασία πτώχευσης των επιχειρήσεων που η λειτουργία 

τους θεωρήθηκε αναποτελεσματική. Παρά την επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση των 

μικρών επιχειρήσεων όμως, δεν σημειώθηκε ανάλογη εξέλιξη στις μεσαίες και 

μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις. Οι λόγοι εντοπίζονται στο τεράστιο μέγεθος του
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δημόσιου τομέα και στη δυσχέρεια εκτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων προς 

πώληση, εξαιτίας της έλλειψης κεφαλαιαγορών.

Το 1992 συνεχίστηκε η απελευθέρωση των τιμών, η ιδιωτικοποίηση άλλων 

2.500 επιχειρήσεων και η μείωση των επιδοτήσεων στο 5% του ΑΕΠ (πριν από 

την ιδιωτικοποίηση οι τράπεζες λάμβαναν επιδότηση 5% του ΑΕΠ για την 

απαλοιφή επιχειρηματικών χρεών). Η συνολική μείωση των φόρων από το 1990 

υπήρξε μεγαλύτερη από την μείωση των επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση 

των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών των επιχειρήσεων. Συνολικά έχει 

ιδιωτικοποιηθεί το 71% των προγραμματισθέντων προς ιδιωτικοποίηση 

επιχειρήσεων και ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση αποφάσισε τον Ιούλιο του 1996 

την κατάργηση του Υπουργείου που είχε συστηθεί για το σκοπό αυτό. Η ευθύνη 

για την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Οικονομικών.

* Τραπεζικό Σύστημα

Οσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, το 1992 θεσπίστηκε Τραπεζική 

νομοθεσία η οποία παρέχει στην Κεντρική Τράπεζα σχετική ανεξαρτησία και 

δυνατότητα εφαρμογής νομισματικής πολιτικής. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων 

της Κεντρικής Τράπεζας μεταφέρθηκε στις νεοσύστατες εμπορικές τράπεζες, 

τα όρια εξουσίας των οποίων όμως δεν έχουν πλήρως διασαφηνιστεί. Ο αριθμός 

των νέων τραπεζών είναι σχετικά μικρός και τα προβλήματα κακών δανείων 

και διαφοροποίησης των τραπεζικών χαρτοφυλακίων είναι έντονα, εξαιτίας 

κυρίως της χορήγησης πιστώσεων προς τις δημόσιες επιχειρήσεις. Σε 

μακροοικονομικό επίπεδο, οι νομισματικές αρχές κατόρθωσαν να περιορίσουν 

την υπερβολική ρευστότητα και τις πιστώσεις εντός του συστήματος, σε αντίθεση 

με τις άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Miurin & 

Sommariva, 1993). Εντούτοις, παρά την εισαγωγή σύγχρονων μηχανισμών 

μέτρησης και ελέγχου της προσφοράς χρήματος και των τραπεζικών πιστώσεων 

μέσω της πολιτικής επιτοκίων και υποχρεωτικών διαθεσίμων, η νομισματική 

πολιτική στηρίζεται ακόμη στην επιβολή ανώτατων ορίων στις πιστώσεις.
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• Κεφαλαιαγορά

Το 1993 ιδρύθηκε το χρηματιστήριο της Πράγας, στο οποίο διαπραγματεύονται 

οι μετοχές των 1.664 ανωνύμων εταιριών που συστήθηκαν μέσω του 

προγράμματος των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων. Εντούτοις, η αγορά δεν είναι 

επαρκώς ανεπτυγμένη για την διακίνηση αυτού του αριθμού μετοχών. Λόγω 

απουσίας ενός αποτελεσματικού εποπτικού και ελεγκτικού μηχανισμού, οι 

επιχειρήσεις δεν υποχρεώνονται σε πλήρη αποκάλυψη των οικονομικών τους 

στοιχείων, ενώ είναι πολλαπλά τα φαινόμενα insider trading και συναφών 

καταχρήσεων. Περισσότερες του 65% των συνολικών πράξεων διενεργούνται σε 

ανεπίσημες τιμές εκτός χρηματιστηρίου. Η πορεία των μετοχών των 

ιδιωτικοποιημένων κρατικών επιχειρήσεων δεν ήταν η αναμενόμενη σύμφωνα με 

τις προσδοκίες των ξένων επενδυτών, εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας σε θέματα 

διοίκησης των νέων ιδιοκτητών τους, κυρίως τραπεζών (Salomon Brothers 

Investment Bank).

To χρηματιστήριο της Πράγας εμφανίζει τον χαμηλότερο δείκτη κύκλου 

εργασιών προς κεφαλαιοποίηση στον κόσμο.

2. Πολωνία

• Οικονομικό Περιβάλλον και Μεταρρυθμίσεις

Κατά την έναρξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στα τέλη του 1989 η 

Πολωνική οικονομία βρίσκεται σε φάση έντονης αποσταθεροποίησης με υψηλό 

πληθωρισμό (20-30% μηνιαίως), τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα και σοβαρές 

ελλείψεις παραγωγικών και καταναλωτικών αγαθών, λόγω της ραγδαίας πτώσης 

της παραγωγής. Η νέα κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει ένα δραστικό 

πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης (shock therapy), βασιζόμενο σε 

περιοριστική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Οι θεμελιακές αλλαγές 

που εισήγαγε η πρώτη μη κομμουνιστική κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 1990 με 

το Πρόγραμμα Balcerowicz είναι οι ακόλουθες:

- Πλήρης σχεδόν απελευθέρωση των τιμών

- Κατάργηση διοικητικού ελέγχου της προσφοράς
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- Περιορισμός των επιδοτήσεων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού

- Υιοθέτηση περιοριστικής νομισματικής πολιτικής

- Σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας

- Νομιμοποίηση της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

- Απελευθέρωση του εξωτερικού εμπορίου

- Έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων

- Μεταρρύθμιση του τραπεζικού και φορολογικού συστήματος

Κύριο στόχο του προγράμματος αποτέλεσε η πτώση του πληθωρισμού από τα 

μέσα του 1990 κατά 1% μηνιαίως, ενώ οι προβλέψεις για το οικονομικό 

κόστος των μεταρρυθμίσεων ήταν η πτώση του ΑΕΠ κατά 3% και της 

βιομηχανικής παραγωγής κατά 5%. Το κοινωνικό κόστος θα περιελάμβανε πτώση 

των πραγματικών μισθών κατά 20% περίπου και αύξηση της ανεργίας σε ποσοστό 

2% του εργατικού δυναμικού ή 400.000 άτομα.

Στην πραγματικότητα το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των 

μεταρρυθμίσεων απεδείχθη πολύ υψηλότερο και η οικονομία εισήλθε σε φάση 

βαθιάς ύφεσης. Το 1990 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 11,6%, ενώ το 1991 κατά 7,6% 

επιπλέον. Αντίστοιχα η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε πτώση 24,2% και 

11,9%. Η ανεργία το 1990 έφτασε το 6,3% και 1.126.000 άτομα έμειναν χωρίς 

απασχόληση, ενώ το 1991 αυξήθηκε στο 11,8% με 2,2 εκατ. ανέργους και 

ταυτόχρονη πτώση των πραγματικών μισθών κατά 11,6%. Το επίπεδο τιμών 

αυξήθηκε κατά 250% το 1990. Ως αποτέλεσμα το βιοτικό επίπεδο στην Πολωνία 

μειώθηκε δραματικά.

Η πιο σημαντική θετική εξέλιξη υπήρξε η μετάβαση προς μία οικονομία 

κατευθυνόμενη από τη ζήτηση, που προκάλεσε θεαματικές αλλαγές στη 

συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων και της κοινωνίας γενικότερα. 

Επίσης, η σταδιακή συγκράτηση του πληθωρισμού σε ποσοστά 35% το 

1993 και 32% το 1994 και η πρόβλεψη για πτώση κάτω του 10% το 1997 ήταν 

απόρροια του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, όπως και η αύξηση των 

εξαγωγών προς τις δυτικές αγορές που αντιστάθμισε την πτώση της εσωτερικής 

ζήτησης και των εξαγωγών προς τις ανατολικές χώρες. Αλλά και τα πρώτα θετικά
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αποτελέσματα για την οικονομία εμφανίστηκαν στα μέσα του 1992: το ΑΕΠ 

αυξήθηκε κατά 1,5% και η βιομηχανική παραγωγή κατά 3,9%, κυρίως στις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σήμερα, η Πολωνία έχει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης 

ΑΕΠ στην Ευρώπη.

Αντιθέτως, η ανεργία δεν ακολούθησε ανάλογη θετική πορεία και οι συνθήκες 

ζωής δεν έχουν βελτιωθεί. Στην πλειοψηφία των στρωμάτων του πολωνικού 

πληθυσμού κυριαρχεί η άποψη ότι η οικονομική μεταρρύθμιση και η κατάργηση 

το κράτους πρόνοιας υπήρξαν ιδιαίτερα δραστικές, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο 

ανθρώπινος παράγοντας. Εντούτοις, το πρόγραμμα Balcerowicz έχει 

επιδοκιμαστεί από το IMF και συνεχίζεται όπως είχε σχεδιαστεί.

• Ιδιωτικοποιήσεις

Στόχος του προγράμματος το 1990 ήταν η ιδιωτικοποίηση του 50% των 

κρατικών επιχειρήσεων μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια. Από τις 9.000 επιχειρήσεις 

του κρατικού τομέα, 500 είναι μεγάλου μεγέθους, από τις οποίες μόνο 8 

ιδιωτικοποιήθηκαν μέσα στο 1991. Το ίδιο διάστημα 150 επιχειρήσεις μεσαίου 

μεγέθους πέρασαν στην ιδιοκτησία των εργαζομένων σε αυτές. Μέχρι το τέλος 

του 1994 ιδιωτικοποιήθηκαν 124 επιχειρήσεις με προσφορά των μετοχών προς το 

κοινό ή προς ιδιωτικούς επενδυτές, ενώ μέσω της διαδικασίας πτώχευσης 

ιδιωτικοποιήθηκαν 1.032 μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Η συμβολή 

του ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ ανήλθε στο 56% και η απασχόληση στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις στο 60%.

Εντούτοις, ενώ η πορεία της ιδιωτικοποίησης υπήρξε επιτυχής στους 

κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, των κατασκευών και των μεταφορών, 

στον βιομηχανικό τομέα δεν σημειώθηκε ανάλογη επιτυχία. Οι λόγοι για το 

φαινόμενο αυτό πρέπει να αναζητηθούν τόσο σε οικονομικά όσο και σε πολιτικά 

και κοινωνικά κριτήρια:

- η πολιτική αστάθεια αποτρέπει τη συμφωνία των κομμάτων για τον τρόπο 

ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων αυτών
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- τα ελάχιστα ρευστά διαθέσιμα του ιδιωτικού τομέα κατευθύνονται σε 

επιχειρήσεις που αναμένεται να αποφέρουν γρήγορα και μεγάλα κέρδη και όχι 

στις υπό χρεοκοπία βιομηχανίες

- η εισροή ξένων κεφαλαίων παραμένει χαμηλή λόγω συχνών νομοθετικών 

αλλαγών, ασταθούς πολιτικού κλίματος και έλλειψη υποδομής του χρηματο

οικονομικού συστήματος

- η πολιτική δύναμη των συνδικάτων που συχνά αντιτίθενται των 

ιδιωτικοποιήσεων.

• Τραπεζικό Σύστημα

Αν και από το 1982 σχετικός νόμος προέβλεπε τη δημιουργία ανεξάρτητων 

εμπορικών τραπεζών, μέχρι το 1987 ουσιαστικά το τραπεζικό σύστημα 

αποτελούσε η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας (CBP). Τα νόμιμα κριτήρια 

δανειοδότησης των επιχειρήσεων με βάση την απόδοση και την αξιοπιστία τους 

πρακτικά δεν τηρήθηκαν στην πλειοψηφία των χορηγήσεων, ενώ η παροχή 

στεγαστικών δανείων και η χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης των κρατικών 

επιχειρήσεων ήταν σχεδόν αυτόματες, χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης. Το 

1987 το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις της Κεντρικής Τράπεζας κατανεμήθηκαν 

σε 8 νεοσύστατες εμπορικές τράπεζες και μία τράπεζα καταθέσεων, με βάση 

γεωγραφικά κριτήρια, στις οποίες επετράπη επέκταση μέσω καταστημάτων σε 

ολόκληρη τη χώρα. Για την τόνωση του τραπεζικού ανταγωνισμού κατοχυρώθηκε 

νομοθετικά η λειτουργία ξένων τραπεζών και το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 

τηρούν λογαριασμούς σε περισσότερες από μία τράπεζες ανάλογα με τις ανάγκες 

τους. Το 1988 απελευθερώθηκε η διαδικασία έκδοσης ομολογιών ενώ το 1989 

επτά νέες τράπεζες ιδρύθηκαν και τέσσερις ξένες τράπεζες άνοιξαν 

υποκαταστήματα στην Πολωνία. Επίσης μέσα στο 1989 ψηφίστηκε νέος νόμος 

που καθιστά πλέον την κεντρική τράπεζα ελεγχόμενη από την Βουλή και της 

παρέχει το δικαίωμα άρνησης χορηγήσεων προς την κυβέρνηση πάνω από ένα 

ετήσιο προκαθορισμένο επίπεδο.
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• Προβλήματα τον Τραπεζικού Συστήματος

Η στροφή προς οικονομία της αγοράς απαιτεί τη θέσπιση ενός νομικού και 

θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο των 

τραπεζών και την προστασία των καταθετών. Οι πολωνικές τράπεζες 

χαρακτηρίζονται από δομικές αδυναμίες: η χορήγηση των πιστώσεων δεν 

στηρίζεται σε ορθολογικά κριτήρια κινδύνου και απόδοσης, ενώ παρατηρείται 

διατήρηση πολλών δανείων που κληρονομήθηκαν από το παλαιό καθεστώς κυρίως 

προς τον αγροτικό και στεγαστικό τομέα.

Το τραπεζικό σύστημα παραμένει μονοπωλιακό, καθώς οι κρατικές εμπορικές 

τράπεζες δραστηριοποιούνται εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων και με 

καθορισμένο τύπο πελατών, νοικοκυριά ή επιχειρήσεις. Οι ιδιωτικές εμπορικές 

τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα προσέλκυσης καταθέσεων λόγω του 

υψηλού κόστους, αλλά και των εγγυήσεων που παρέχονται από το κράτος για τις 

καταθέσεις των κρατικών τραπεζών. Ως εκ τούτου περιορίζεται ο ανταγωνισμός 

και η αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος.

Τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών αναμένεται να παρουσιάσουν προβλήματα όσο 

προχωρά το πρόγραμμα της ιδιωτικοποίησης, καθώς πολλές από τις επιχειρήσεις 

θα αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση 

εξετάζει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης των προβληματικών δανείων μέσω του 

προϋπολογισμού.

• Κεφαλαιαγορά

Στις 16 Απριλίου 1991 άρχισε η λειτουργία του Χρηματιστηρίου της Πολωνίας 

με την εισαγωγή πέντε επιχειρήσεων, ενώ σήμερα ο αριθμός των εισηγμένων 

εταιριών ανέρχεται σε 40 και το χρηματιστήριο συνεδριάζει σε καθημερινή βάση. 

Το 40% των μετοχών του δείκτη WIG αποτελείται από τραπεζικές μετοχές.

Το Χρηματιστήριο της Πολωνίας εμφανίζει τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις 

μεταξύ των χρηματιστηρίων της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ οι επενδυτές 

αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό τα κλασσικά προβλήματα των αναδυόμενών 

κεφαλαιαγορών, όπως χαμηλή ρευστότητα και πολιτική αστάθεια.
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Εκκρεμεί πρόγραμμα επανασχεδιασμού του χρηματιστηρίου με σκοπό την 

εξέλιξή του σε μία σύγχρονη κεφαλαιαγορά με βάση το Γαλλικό πρότυπο.

3. Ουγγαρία

• Οικονομικό Περιβάλλον

Η Ουγγρική οικονομία που παρέλαβε η δημοκρατική κυβέρνηση του Προέδρου 

Αντάλ το 1990 διέφερε σημαντικά από τις οικονομίες των υπόλοιπων χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης. Οι κομμουνιστές είχαν ξεκινήσει από το 1968 τη σταδιακή 

απελευθέρωση της οικονομίας από τον κεντρικό σχεδιασμό. Η Ουγγαρία σύναψε 

οικονομικές και τεχνικές σχέσεις με το IMF και τη World Bank από το 1982. Το 

1987 με την glasnost και την perestroika το κομμουνιστικό καθεστώς σχεδίασε τη 

σταδιακή στροφή προς την οικονομία της αγοράς. Αλλά η αποκεντρωμένη 

διοίκηση χωρίς τη θέσπιση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, οι συνεχιζόμενες 

επιδοτήσεις προς τις κρατικές επιχειρήσεις και οι εκτεταμένοι "έμμεσοι" 

οικονομικοί έλεγχοι οδήγησαν το 1988-1989 την οικονομία σε ύφεση και υψηλά 

ελλείμματα.

Η δημοκρατική κυβέρνηση του 1990 δεσμεύτηκε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα 

οικονομικής μεταρρύθμισης με την στήριξη του IMF. Η άνοδο της στην εξουσία 

όμως στηρίχθηκε στην υπόσχεση για σταδιακές οικονομικές αλλαγές, γεγονός που 

επέβαλλε αργούς ρυθμούς στην κατάργηση ελέγχου των τιμών, την 

απελευθέρωση του εμπορίου και την υλοποίηση περιοριστικής δημοσιονομικής 

και νομισματικής πολιτικής. Ως αποτέλεσμα στα μέσα του χρόνου η απόκλιση του 

προϋπολογισμού λόγω των υψηλών επιδοτήσεων αποτέλεσε τροχοπέδη στην 

πορεία του προγράμματος.

Παρά τα αρχικά προβλήματα, το 1990 σημειώθηκαν θετικές εξελίξεις. Οι 

περικοπές των αγροτικών επιδοτήσεων και η αύξηση της φορολογίας συνέβαλλαν 

στον επαναπροσδιορισμό του προγράμματος με νέους στόχους. Με την 

απελευθέρωση των ξένων επενδύσεων και του επαναπατρισμού των κερδών 

σημειώθηκε σημαντική αύξηση της συμμετοχής ξένων επιχειρήσεων σε 

κοινοπραξίες.
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Η ύφεση συνεχίστηκε το 1990: η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε πτώση 10% 

ενώ το ΑΕΠ 5,6%. Ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 30% λόγω της προσαρμογής των 

τιμών, των περικοπών των επιδοτήσεων και της αύξησης της φορολογίας. Οι 

μέσες αυξήσεις των μισθών παρέμειναν χαμηλότερες από τις αυξήσεις των τιμών, 

με σκοπό τη συγκράτηση του πληθωρισμού. Οι εμπορικές συναλλαγές, αντίθετα, 

δεν σημείωσαν την αναμενόμενη πτώση παρά τη μείωση των σχέσεων με τις 

χώρες του Σοβιετικού μπλοκ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

του 1,4 δις δολαρίων το 1989 μετατράπηκε σε μικρό πλεόνασμα το 1990.

Τον Ιανουάριο του 1991 το εγχώριο νόμισμα υποτιμήθηκε και καταργήθηκαν οι 

έλεγχοι στο 90% των τιμών. Η κατάργηση των εμπορικών και συναλλαγματικών 

περιορισμών οδήγησε στην έκθεση του 70% της βιομηχανικής παραγωγής στον 

διεθνή ανταγωνισμό. Η μείωση της απορρόφησης της παραγωγής από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, η αναδιάρθρωση ή η οδήγηση στην πτώχευση των 

προβληματικών κρατικών επιχειρήσεων και η αναμόρφωση του ασφαλιστικού 

συστήματος αποτέλεσαν περαιτέρω στόχους του μεταρρυθμιστικού 

προγράμματος.

• Ιδιωτικοποιήσεις

Η Ουγγαρία σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία μεταξύ των χωρών της 

Κεντρικής και Ανατολικής στην ιδιωτικοποίηση των μεγάλων κρατικών 

επιχειρήσεων. Ως το Μάρτιο του 1991 είχαν πουληθεί 10 έναντι 100 εκατομ. 

δολαρίων. Επιτυχημένες ήταν και οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της πρωτοβουλίας των διοικήσεων και των 

εργαζομένων χωρίς την ανάμειξη κυβερνητικών εκπροσώπων. Το 1991 γύρω στις 

70 επιχειρήσεις πουλήθηκαν με αυτόν τον τρόπο έναντι 300 εκατ. δολαρίων. Το 

1995 τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ανήλθαν σε 2,3 δις δολάρια, ενώ η 

επιτυχημένη πορεία των ιδιωτικοποιήσεων και μέσα στο 1996 συνέβαλλε στην 

αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων (FDI), που το 1995 ήταν 4,5 δις δολάρια.
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• Τραπεζικό Σύστημα

Η Ουγγαρία προχώρησε σε τραπεζικές μεταρρυθμίσεις τον Ιανουάριο του 

1987. Η Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας διασπάστηκε σε μία Κεντρική Τράπεζα 

και τρεις εμπορικές τράπεζες. Ακολούθησε η δημιουργία εννέα εξειδικευμένων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μίας ξένης τράπεζας. Από τις αρχές του 1989 

οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να επιλέγουν την τράπεζα με την οποία θα 

συνεργάζονται και όλες οι τράπεζες είναι ελεύθερες να εξυπηρετούν όλους τους 

πελάτες, επιχειρήσεις ή νοικοκυριά. Αόγω της εμβρυακής ανάπτυξης των 

κεφαλαιαγορών ένα από τα περιορισμένα όργανα άσκησης νομισματικής 

πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα είναι η επιβολή υποχρεωτικών διαθεσίμων 

στις εμπορικές τράπεζες. Τα επιτόκια έχουν απελευθερωθεί και είναι θετικά σε 

πραγματικούς όρους.

Η ολοκλήρωση του τραπεζικού συστήματος επέτρεψε τη δημιουργία αγορών 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. Από το 1988-1989 διατίθενται πιστοποιητικά 

καταθέσεων και δημοσίων ομολόγων ως εναλλακτικά των τραπεζικών ομολόγων.

• Κεφαλαιαγορά

Το Χρηματιστήριο της Ουγγαρίας ιδρύθηκε το 1990 και διαπραγματεύεται 

κυρίως ομόλογα του Δημοσίου και μετοχές ενός μικρού αριθμού εισηγμένων 

ιδιωτικών εταιριών.

4. Ρωσία

• Τραπεζικό Σύστημα

Τα τελευταία χρόνια το χρηματοοικονομικό σύστημα της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης διέρχεται μία έντονη μεταρρυθμιστική φάση μέσω θεσμικών και 

διοικητικών αλλαγών. Η διαδικασία αυτή εγκαινιάστηκε με τη δημιουργία 

δημοσίων εμπορικών τραπεζών στις αρχές του 1988 και ολοκληρώθηκε με την 

υιοθέτηση από τι ανώτατο Σοβιέτ των νέων νόμων για την Κεντρική Τράπεζα και 

τις εμπορικές τράπεζες τον Δεκέμβριο του 1990: Τον Ιανουάριο του 1988 η 

Εθνική Τράπεζα της ΕΣΣΔ (Gosbank) μετατράπηκε σε κεντρική τράπεζα με 

κύριες λειτουργίες τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, την έκδοση
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νομίσματος και την χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών. Η 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μεταφέρθηκε σε τρεις δημόσιες εμπορικές 

τράπεζες, εξειδικευμένες αντίστοιχα στους τομείς της βαριάς βιομηχανίας, της 

ελαφριάς βιομηχανίας και της στέγασης και γεωργίας. Δύο ακόμα δημόσιες 

τράπεζες εξειδικεύτηκαν στη συγκέντρωση των καταθέσεων των νοικοκυριών και 

τη διεκπεραίωση των συναλλαγματικών εργασιών. Το αποτέλεσμα της 

εξειδίκευσης των τραπεζικών ιδρυμάτων δεν ήταν η αναμενόμενη αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των διαφορετικών κλάδων της οικονομίας.

Κατά την πρακτική της εφαρμογή η στενή εξειδίκευση δεν προώθησε τον 

ανταγωνισμό στον τομέα των δανείων μεταξύ των τραπεζών, ενώ το 

προκαθορισμένο ύψος των καταθέσεων για κάθε τράπεζα απέτρεψε τον 

ανταγωνισμό στον τομέα των καταθέσεων. Ουσιαστικά διατηρήθηκε το σύστημα 

προ των μεταρρυθμίσεων.

Στις αρχές του 1989 οι τρεις τράπεζες προχώρησαν στην ανάληψη ποικίλων 

εργασιών και θεσπίστηκε η ίδρυση ιδιωτικών ή μικτού χαρακτήρα τραπεζών. Οι 

τελευταίες πολλαπλασιάστηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό: το 1989 ανήλθαν σε 

200, ενώ τον Οκτώβριο του 1991 σε 1.600 (Miurin και Summariva 1993). Η 

ποσοτική αυτή εξέλιξη δεν επέφερε ουσιαστική αλλαγή στην αποτελεσματικότητα 

του τραπεζικού συστήματος, καθώς οι κύριες μεγάλες τράπεζες παρέμειναν στην 

ιδιοκτησία του κράτους.

Η έλλειψη κεφαλαιαγοράς, τα διαφορετικά επίπεδα επιτοκίων και η 

αναποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος διαμόρφωσαν το ακόλουθο 

σκηνικό:

- οι μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις συνέχισαν να δανειοδοτούνται με χαμηλό 

κόστος είτε από τις δημόσιες είτε από τις εμπορικές τράπεζες, ανεξάρτητα από την 

αποδοτικότητα τους, ενώ τα δάνεια αυτά δεν κατευθύνθηκαν προς τον 

εκσυγχρονισμό τους, αλλά κυρίως στη συσσώρευση αποθεμάτων προϊόντων 

χαμηλής ποιότητας

- η συστηματική έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων εξώθησε τις νέες 

επιχειρηματικές δυνάμεις από την οικονομική σκηνή της χώρας
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- η κυβέρνηση εξασφαλίζοντας μόνιμη πρόσβαση σε φθηνό χρήμα έχασε το 

κίνητρο της πειθαρχίας στον δημόσιο προϋπολογισμό.

Εντούτοις ο νόμος για την Κεντρική Τράπεζα είχε τρία θετικά χαρακτηριστικά:

• σαφής καθορισμός της εξουσίας και ευθύνης της κεντρικής τράπεζας

• ανάθεση στην κεντρική τράπεζα της χρηματοδότησης του τραπεζικού 

συστήματος μέσα στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής

• αναφορά της κεντρικής τράπεζας στο Κοινοβούλιο και περιορισμός της 

κυβερνητικής χρηματοδότησης στα όρια που θέτει το Κοινοβούλιο.

Δέκα μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, όπως η Lehman Brothers και η 

Credit Suisse, προσφέρουν πλέον το σύνολο των τραπεζικών εργασιών στη 

Μόσχα. Μέσα στα πλαίσια των στρατηγικών τους κινήσεων, οι τράπεζες αυτές 

προβαίνουν σε εξαγορές ρωσικών εταιριών. Η μετοχοποίηση της LUKOIL, μίας 

από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιχειρήσεις, τον Σεπτέμβριο του 1995 απέδωσε 300 

εκ. δολάρια.

Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας βελτιώθηκε σημαντικά μετά τη συμφωνία 

της κυβέρνησης με τον Όμιλο του Λονδίνου για πολυετή αναδιάρθρωση του 

δημόσιου χρέους. Η ετήσια διεθνής άμεση επένδυση (FDI) ήταν το 1995 1 δις 

δολάρια, με αποτέλεσμα η συνολική διεθνής άμεση επένδυση μετά την έναρξη 

των μεταρρυθμίσεων να ξεπερνά τα 4 δις δολάρια

• Κεφαλαιαγορά

Η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς υπήρξε ραγδαία: το 75% των συναλλαγών 

πραγματοποιείται στη συναλλαγματική αγορά, το 10% στην αγορά κρατικών 

χρεογράφων και το 15% στην αγορά μετοχών.

Η προσπάθεια έκδοσης κυβερνητικών ομολόγων το 1991 απέτυχε λόγω των 

χαμηλών προσφερόμενων αποδόσεων και της έλλειψης πληροφόρησης και 

εμπιστοσύνης των καταθετών (κοινό χαρακτηριστικό των οικονομικά 

καταπιεσμένων κοινωνιών), ενώ τον Οκτώβριο του 1995 κρατικά ομόλογα 

διάρκειας ενός έτους εισήχθησαν με επιτυχία στην αγορά.

Χρηματιστήρια έχουν αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς, αλλά χωρίς επαρκή 

οργάνωση και με την εμφάνιση έντονων κερδοσκοπικών φαινομένων. Προς το
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παρόν διαπραγματεύονται έναν περιορισμένο αριθμό μετοχών, κυρίως των 

ιδιωτικών τραπεζών, και πιστοποιητικά καταθέσεων. Η λειτουργία των 

χρηματιστηρίων είναι σημαντική όχι μόνο γιατί δρουν ως αγωγοί της 

ιδιωτικοποίησης, αλλά και διότι ιδιαίτερα σε περιόδους πληθωρισμού παρέχουν 

ένα σημαντικό όργανο για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων.

4.6. Αξιολόγηση του Τραπεζικού Συστήματος των ΧΚΑΕ

Στην αξιολόγηση του τραπεζικού συστήματος λαμβάνονται υπ' όψιν δύο 

παράγοντες (Thome 1993) : (1) η κατανομή των τραπεζικών πιστώσεων ανά 

κλάδο και συγκεκριμένα προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, (2) τα τραπεζικά 

επιτόκια δανεισμού και οι διαφορές μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων 

δανεισμού (spreads). Οι παράγοντες αυτοί φανερώνουν την αποτελεσματικότητα 

της κατανομής των πιστώσεων και την ανταγωνιστικότητα των επιτοκίων σε 

σχέση με άλλες μορφές χρηματοδότησης. Αν η κατανομή των πιστώσεων δεν 

είναι αποτελεσματική και/ή τα επιτόκια δανεισμού είναι πολύ υψηλά το τραπεζικό 

σύστημα δεν συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη. Η αξιολόγηση περιορίζεται 

στην Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Ρωσία λόγω έλλειψης στοιχείων για τις 

υπόλοιπες ΧΚΑΕ.

(1) Κατανομή των τραπεζικών πιστώσεων

Τα στοιχεία για τις τραπεζικές πιστώσεις της Ουγγαρίας, Πολωνίας και Ρωσίας 

δείχνουν ότι οι τράπεζες στις χώρες αυτές έχουν αυξήσει το ποσοστό που 

κατανέμεται στον ιδιωτικό τομέα με γρήγορους ρυθμούς. Εντούτοις, ο ρυθμός 

αύξησης των πιστώσεων υπολείπεται του ρυθμού ανάπτυξης της ιδιωτικής 

δραστηριότητας. Στην Ουγγαρία, η αναλογία των καθαρών εγχώριων πιστώσεων 

προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε από 0.6% των καθαρών εγχώριων πιστώσεων 

και από 2.2% των συνολικών πιστώσεων προς όλες τις επιχειρήσεις τον 

Δεκέμβριο του 1988 σε 3.3% και 8.8%, αντίστοιχα, τον Δεκέμβριο του 1991. 

Στην Πολωνία τα ίδια μεγέθη αυξήθηκαν από 8.1% και 9.7% τον Μάρτιο του
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1989 σε 20% και 23%, αντίστοιχα, τον Νοέμβριο του 1991, ενώ στη Ρωσία από 

0% το Δεκέμβριο του 1988 σε 5.6% και 6.1%, αντίστοιχα, το Νοέμβριο του 1991.

Μία επιπλέον ένδειξη της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πιστώσεων 

από το τραπεζικό σύστημα αποτελεί το ποσοστό των παρεχόμενων πιστώσεων 

προς τον ιδιωτικό τομέα ανάλογα με το είδος των τραπεζών - ιδιωτικές ή 

δημόσιες. Το ποσοστό αυτό φανερώνει κατά πόσο οι δημόσιες τράπεζες 

διατηρούν ακόμη ανεξόφλητα δάνεια ή έχουν αναδιαρθρώσει τα χαρτοφυλάκια 

τους με βάση την αποδοτικότητα των παρεχόμενων δανείων. Τόσο στην Πολωνία 

όσο και στη Ρωσία οι ιδιωτικές τράπεζες έχουν αυξήσει σε μεγαλύτερο ποσοστό 

τις πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με τις δημόσιες τράπεζες. Στην 

Πολωνία οι ιδιωτικές τράπεζες αύξησαν το ποσοστό των παρεχόμενων πιστώσεων 

προς τον ιδιωτικό τομέα από 5% τον Δεκέμβριο του 1989 σε 40% τον Δεκέμβριο 

του 1991. Αντιθέτως, οι δημόσιες τράπεζες κατένειμαν μόνο το 10% των 

πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα τον Δεκέμβριο του 1991. Παρόμοιες είναι οι 

ενδείξεις και στη Ρωσία. Την ίδια εποχή, οι ιδιωτικές τράπεζες κατένειμαν το 25% 

των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι κρατικές μόνο το 5%.

(2) Επιτόκια δανεισμού και spreads

Η σύγκριση των επιτοκίων δανεισμού των τραπεζών των ΧΚΑΕ με τα αντίστοιχα 

ανεπτυγμένων χωρών, όπως της Γερμανίας και των Η.Π.Α. αποτελεί έναν ακόμη 

τρόπο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος. Αν το 

τραπεζικό σύστημα είναι αποτελεσματικό τα επιτόκια θα συμβαδίζουν με τα 

διεθνή επίπεδα επιτοκίων, προσαρμοσμένα με το ποσοστό των προμηθειών 

ανάληψης χρηματοδοτικού κινδύνου και την συναλλαγματική ισοτιμία. Στην 

περίπτωση αυτή οι εγχώριες τράπεζες χρεώνουν τους πελάτες τους με ένα 

ανταγωνιστικό επιτόκιο δανεισμού επιτυγχάνοντας την προσέλκυση πελατών 

χαμηλού κινδύνου. Εντούτοις, διαφορές στο ύψος των επιτοκίων είναι δυνατόν να 

προκύψουν σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες, αν το κόστος προσέλκυσης 

καταθέσεων στις ΧΚΑΕ είναι υψηλότερο.

Αντίθετα, αν οι εγχώριες τράπεζες διατηρούν μεγάλο ποσοστό μη 

εξυπηρετούμενών δανείων (non-performing loans) και υποβάλλονται στη 

διατήρηση υψηλών υποχρεωτικών διαθεσίμων θα πρέπει να επιβάλλουν υψηλά
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επιτόκια δανεισμού και μεγάλα spreads για να αποζημιώνονται από την μείωση 

του εισοδήματος τους. Δεδομένου ότι η διατήρηση υποχρεωτικών διαθεσίμων 

κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα στις ΧΚΑΕ (εκτός από την Ουγγαρία) το ποσοστό 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων θεωρείται ως ο κύριος παράγοντας κόστους 

που συντελεί στην αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και των spreads.

Τα επίπεδα των επιτοκίων στην Ουγγαρία και την Πολωνία κυμαίνονται σε 

υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τη Γερμανία και τις Η.Π.Α. κατά 5 με 10 

ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετος στη Ρωσία τα επιτόκια συμβαδίζουν με τα 

αντίστοιχα των χωρών αυτών.

Ο Thorne (1993) υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητα του τραπεζικού 

συστήματος δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν δεν αντιμετωπιστούν 

προηγουμένως τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Η μετατόπιση των 

προβλημάτων του επιχειρηματικού τομέα στον τραπεζικό τομέα με τη 

συσσώρευση μη εξυπηρετούμενών δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών 

πρέπει να αντιμετωπιστεί με την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των ΧΚΑΕ είναι ότι οι 

τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση των οικονομιών αυτών. 

Εντούτοις, λόγω της απουσίας του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη 

λειτουργία του τραπεζικού συστήματος οι τράπεζες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 

νομικά μέσα για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και την αποτελεσματική κατανομή 

των πιστώσεων. Στην περίπτωση των ΧΚΑΕ η αναδιάρθρωση της 

χρηματοοικονομικής δομής απαιτεί τη λήψη καίριων πολιτικών αποφάσεων (όπως 

τη ρευστοποίηση μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων ή τη παύση χορήγησης 

δανείων σε ζημιογόνες επιχειρήσεις), που συνεπάγονται υψηλό κοινωνικό κόστος 

και ανήκουν εξ' ολοκλήρου στην πρωτοβουλία των κυβερνήσεων. Ως εκ τούτου, 

το τραπεζικό σύστημα θα συνεχίσει να αποτελεί όργανο του κρατικού μηχανισμού 

αν δεν θεσπιστεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που θα παρέχει ανεξαρτησία 

στις τράπεζες για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων.



Κεφ.4 Η περίτττωση των ΧΚΑΕ. ΙΟΙ

• Πίνακες

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τις 

ΧΚΑΕ σχετικά με το βαθμό εφαρμογής οικονομίας της αγοράς και την κατάταξη 

των αντικινήτρων επενδύσεων από διεθνείς επενδυτές.

Πίνακας 6

Αντικίνητρα Επενδύσεων στις ΧΚΑΕ (Ernst & Young, 1994)

Αντικίνητρο 

σε % των 

ερωτηθέντων

1. Πολιτική αστάθεια 53

2. Οικονομικός κίνδυνος 39

3. Νομοθετικό πλαίσιο 32

4. Γραφειοκρατία 29

5. Συναλλαγματικοί Έλεγχοι 28

6. Δομή εμπορίου 20

7. Πληθωρισμός 18

8. Φορολογικό καθεστώς 17

9. Διαθεσιμότητα 16

πληροφοριών

10. Τοπική παρέμβαση των 16

αρχών

11. Δασμοί 13
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■ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όλες οι πρώην κεντρικά οργανωμένες οικονομίες προχώρησαν στη διαδικασία 

των μεταρρυθμίσεων προς το καθεστώς οικονομίας της αγοράς, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, με τράπεζες που χαρακτηρίζονταν από έλλειψη επαρκών 

λογιστικών και ελεγκτικών διαδικασιών, αφενός, και εμπειρίας αφετέρου. Οι 

τράπεζες επιβαρύνονται μέχρι σήμερα από μη αποπληρωθέντα δάνεια μεγάλου 

ύψους, που αποτελούν απόρροια της κεντρικά ρυθμιζόμενης κατανομής των 

οικονομικών πόρων. Οι ανισορροπίες αυτές επηρεάζουν την ροή των πιστώσεων 

και δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική κατανομή των 

χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες.

Η μακροοικονομική αποσταθεροποίηση που ακολούθησε τα πρώτα στάδια 

εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, οδήγησε στη μείωση του εθνικού εισοδήματος 

και στην αύξηση των επιχειρηματικών ζημιών. Ως συνέπεια αυξήθηκε και το 

ποσοστό των μη αποπληρωθέντων δανείων προς τις τράπεζες. Επιπλέον, λόγω του 

υψηλού ποσοστού μακροπρόθεσμων δανείων με σταθερό επιτόκιο δανεισμού στα 

χαρτοφυλάκια των τραπεζών, η αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων συντέλεσε 

στη περαιτέρω μείωση των τραπεζικών εισοδημάτων. Τέλος, η έλλειψη 

αποτελεσματικών μεθόδων για την αξιολόγηση του κινδύνου οδήγησε, σε κάποιες 

περιπτώσεις, τις τράπεζες στην δραστική μείωση των πιστώσεων (Catte & 

Mastropasqua, 1993) για την αποφυγή συσσώρευσης μεγαλύτερου όγκου δανείων 

υψηλού κινδύνου.

Η μεταρρύθμιση των ΧΚΑΕ απαιτεί την ενεργοποίηση του ρόλου των 

τραπεζών στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Η ιδιωτικοποίηση των 

δημόσιων επιχειρήσεων προκαλεί αυξημένη ζήτηση πιστώσεων από επενδυτές, 

των οποίων η φερεγγυότητα πρέπει να ελεγχθεί. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση των 

επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί σε χαμηλότερο κόστος και με μικρότερο βαθμό 

κρατικής παρέμβασης, αν το τραπεζικό σύστημα είναι σε θέση να συμβάλλει στην 

προσέλκυση επαρκών κεφαλαίων και στην ανακατανομή αυτών σε αποδοτικές 

επενδύσεις.
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Στις ΧΚΑΕ το ζητούμενο είναι να ιδρυθούν χρηματοοικονομικά ιδρύματα όπου 

η τεχνολογία και οι κανόνες είναι γνωστοί. Η ανάπτυξη του τραπεζικού 

συστήματος πρέπει επομένως να προηγηθεί της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών. Η 

εμπειρία στις ΧΚΑΕ δείχνει ότι ο ρόλος των τραπεζών στη μετάβαση είναι 

μεγίστης σημασίας, αλλά η αποτελεσματικότητά τους θα εξαρτηθεί από το πόσο 

σύντομα οι αρχές θα προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού 

συστήματος και με ποιο τρόπο θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 

και αναδιάρθρωσης του δημόσιου επιχειρηματικού τομέα.

Οι κεφαλαιαγορές, λόγω του χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος και πλούτου 

που παρατηρείται στις χώρες αυτές, αναμένεται ότι θα έχουν δευτερεύοντα ρόλο, 

τουλάχιστον κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια.
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