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Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κυβερνητικών Ομολόγων 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Έχοντας ως κριτήριο το σχετικό μέγεθος της οικονομίας και το επίπεδο του 

χρέους της κάθε κυβέρνησης, οι έξι μεγαλύτερες εθνικές περιοχές κυβερνητικού 

χρέους είναι αυτές της Ιταλίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας και της 

Ολλανδίας. Στο σύνολο, αυτοί οι έξι εκδότες αντιπροσωπεύουν το 93% της αγοράς 

κυβερνητικών ομολόγων(Πίνακας 1). Παρότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες στα 

χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών κυβερνητικών ομολόγων(π.χ. η σχετική 

ομοιογένεια της λήξης του κυβερνητικού χρέους), ωστόσο μερικές κυβερνήσεις 

ανέπτυξαν συγκεκριμένες και διαφορετικές θέσεις. Η Γαλλική κυβέρνηση είναι η 

μοναδική χώρα έως το 2000, η οποία εξέδιδε ομόλογα συσχετισμένα με τον 

πληθωρισμό. Η εξέλιξη στο επίπεδο αυτό πραγματοποιήθηκε το 1999, όταν η 

Γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε ένα νέο τιμαριθμοποιημένο χρεόγραφο διάρκειας 30 

ετών. Μια άλλη απόκλιση της Γαλλίας είναι η έκδοση ομολόγων σταθερού επιτοκίου 

(TEC) , τα οποία αναφέρονται στο τμήμα της γαλλικής καμπύλης κυβερνητικών 

αποδόσεων των δέκα ετών. Αυτό το τμήμα εκφράζει το 1,4% του τρέχοντος συνόλου 

των γαλλικών κυβερνητικών ομολόγων.

Σε αντίθεση, η Ιταλία κυριαρχεί στον τομέα των εκδόσεων κυμαινόμενου επιτοκίου, 

με τρέχον ποσό των €228δις. Ωστόσο, από το 1993 η ιταλική κυβέρνηση δεσμεύτηκε 

με ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του χρέους προσβλέποντας σε αύξηση του 

σχετικού μεριδίου του χρέους σταθερού επιτοκίου. Ως αποτέλεσμα η σύνθεση του 

ιταλικού δημοσίου χρέους πέρασε μια σημαντική φάση αλλαγής μειώνοντας τα 

εργαλεία κυμαινόμενου επιτοκίου και κατ’αυτόν τον τρόπο η στάθμιση αυτών 

μειώθηκε από 35% του συνολικού χρέους το 1993 σε μόλις 20% το 2000. Ένα διετές 

κυμαινόμενο επιτόκιο ήταν το μέσο που επέλεξε η ιταλική κυβέρνηση για να 

ερευνήσει αρχικά τις δυνατότητες της έκδοσης ομολόγων μέσω του διαδικτύου με 

άμεση σύνδεση με το σύστημα των underwriters. Για τους κυβερνητικούς εκδότες της
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ζώνης του ευρώ, ο τομέας των κυμαινόμενων επιτοκίων είναι είτε μη σημαντικός(π.χ. 

στο Βέλγιο εκφράζει μόνο το \% του χρέους) είτε δεν υπάρχει. Το ίδιο ισχύει και για 

την Ελλάδα όπου η έκδοση χρεογράφων με κυμαινόμενο επιτόκιο διακόπηκε

Πίνακας^: Εγχώριες Αγορές Κυβερνητικού χρέους

Δις ευρώ. Βραχυ-πρόθεσμο Μακρο Μέση Λήξη
τέλη Δεκεμβρίου 2000 Χρέος πρόθεσμο Χρέος Ομολόγων
Ιταλία 102 885 6.1
Γερμανία 10 599 6.8
Γαλλία 43 573 6.2
Ισπανία 45 225 5.5
Βέλγιο 27 173 6.1
Ολλανδία 6 169 6.3
Αυστρία 5 81 6.2
Φινλανδία 5 59 4.8
Πορτογαλία 0 46 4.7
Ιρλανδία 3 22 6.3
Λουξεμβούργο 0 1 4.1
Ην. Βασίλειο 4 453 11.0
Ελλάδα 5 88 5.2
Σουηδία 32 81 5.0
Δανία 5 79 4.8

Πηγές: ECB, διάφορες

Παρατηρώντας τη δομή της αγοράς κυβερνητικών ομολόγων στη ζώνη του ευρώ και 

εστιάζοντας την προσοχή στις ημερομηνίες λήξης, ανακαλύπτουμε τη σχετική 

σημαντικότητα των ομολόγων που λήγουν ακριβώς στα δέκα έτη, και κατόπιν το 

περιορισμένο ποσό των ομολόγων που έχουν συντομότερη λήξη(Σχεδιάγραμμα 1). 

Αυτό αντικατοπτρίζει την συγκέντρωση των κυβερνητικών εκδόσεων στο επίπεδο της 

δεκαετίας στην καμπύλη αποδόσεων, τα τελευταία χρόνια, τόσο ως μέσο 

εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος χαμηλών αποδόσεων, όσο και ως μέσο ενίσχυσης 

της ρευστότητας των ομολόγων benchmark.
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Σγεδιάγραιιαα 1: Προφίλ λήξεων κυβερνητικών ομολόγων στη ζώνη του ευρώ

Εστιάζοντας στη σχετική παρουσία των κυβερνητικών εκδοτών στα διάφορα τμήματα 

της καμπύλης αποδόσεων και όχι στο συνολικό τους μέγεθος, προκύπτει το γεγονός 

ότι για λήξεις από δέκα έτη και πάνω οι κυβερνητικοί εκδότες αποφεύγουν τον άμεσο 

ανταγωνισμό μεταξύ τους. Η γερμανική κυβέρνηση εξέδωσε περίπου το μισό της 

χρέος με λήξη το 2010, ενώ στη 15ετή περίοδο μόνο το Βέλγιο, η Ιταλία και η 

Ισπανία εμφανίζουν έντονη δράση. Στον τομέα των μακροχρόνιων ομολόγων είναι οι 

Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία που κυριαρχούν.

> Εκδόσεις Κυβερνητικών Ομολόγων

Η δημοσιονομική κατάσταση το 1999 και το 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

συγκεκριμένα στην ζώνη του ευρώ προεξείχε των επίσημων προσδοκιών σε πολλές 

περιπτώσεις. Το συνολικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ μειώθηκε από 2,1% του 

ΑΕΠ το 1998 σε 1,2% το 1999, ενώ σε όλη τη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε ένα 

μικρό πλεόνασμα της τάξης του 0,3% του ΑΕΠ το 2000. Το 2000, αυτές οι 

βελτιώσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες στις Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία και Ιταλία. Έξι 

χώρες της ζώνης του ευρώ(Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία
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και Φινλανδία) εμφάνισαν σταθμισμένο πλεόνασμα κατά το 2000. Το χαμηλότερο 

έλλειμμα είχε αξιοπρόσεκτη επίδραση στην έκδοση τόσο βραχυπρόθεσμων 

χρεογράφων όσο και των μακροπρόθεσμων χρεογράφων. Η έκδοση 

μακροπρόθεσμων ευρω-χρεογράφων από τις κεντρικές κυβερνήσεις της ζώνης του 

ευρώ μετρούσε €600δις το 1999. Κατά το 2000 μειώθηκε αισθητά στα €476δις. Η 

μείωση των καθαρών δανειοληπτικών απαιτήσεων των κυβερνήσεων στη ζώνη του 

ευρώ κατά το 2000 οφείλεται στην ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση , όπως επίσης και 

στα εξαιρετικά έσοδα που προήλθαν από τις πωλήσεις των αδειών UMTS (Universal 

Mobile Telecommunication System) και άλλων ευνοιών. Το εισόδημά από τις 

πωλήσεις των αδειών UMTS διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα έσοδα από τη 

δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο(ΟΒΡ 22.5 δις) οδήγησε μερικές κυβερνήσεις να 

υιοθετήσουν παρόμοιες επιμεριστικές στρατηγικές. Το εισόδημα που απέφεραν οι 

δημοπρασίες στη Γερμανία ήταν ιδιαιτέρως υψηλό(€50.5δις, αντίστοιχο του 2,6% του 

ΑΕΠ), αλλά χαμηλότερο στην Ιταλία(€13.5δις) και στην Ολλανδία(€2.7δις).

Πίνακας_2_: Εκδόσεις Χρέους των Κεντρικών Κυβερνήσεων στη Ζώνη του ευρώ

Δις ευρώ 1999 2000
Ακαθάριστη Εξόφληση Καθαρή Ακαθάριστη Εξόφληση Καθαρή
Έκδοση Εξαγορά Έκδοση Έκδοση εξαγορά Έκδοση

Ιταλία 191,0 124,0 67,0 140,1 111,3 28,7
Γερμανία 112,0 64,0 48,0 110,5 76,5 34,0
Γαλλία 77,1 41,8 35,3 90,0 67,3 22,7
Ισπανία 46,2 22,6 23,6 42,7 22,3 19,4
Βέλγιο 27,4 13,9 13,5 32,2 23,1 9,1
Ολλανδία 25,2 19,5 5,5 18,3 23,4 5,1
Αυστρία 18,9 6,4 12,5 17,4 6,8 10,6
Πορτογαλία 9,1 2,3 6,8 7,7 4,4 3,3
Φινλανδία 4,5 5,0 -0,5 7,4 9,0 -1,6
Ιρλανδία 1,7 2,0 -0,3 1,3 2,9 -1,6
Λουξεμβούργο ο,ο ο,ο ο,ο ο,ο ο,ο 0,0
Πηγές: διάφορες, ECB

Για τις αγορές κυβερνητικού χρέους, η ενδεχόμενη σημαντικότητα ορισμένων από τα 

μεγέθη μπορεί να αποδοθεί συγκρίνοντας το ύψος της πρώτης πληρωμής των 

πωλήσεων αδειών στο Ηνωμένο Βασίλειο(ϋΒΡ 12.5δις) , με το αρχικό εκδοτικό 

πρόγραμμα Gilt του έτους(ΟΒΡ 12.2δις). Είναι άξιο αναφοράς, ωστόσο, το γεγονός
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ότι αντί απλώς να ακυρώσει την έκδοση ομολόγων, η κυβέρνηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου αποφάσισε να διατηρήσει ένα ελάχιστο πρόγραμμα εκδόσεων(ΟΒΡ ΙΟδις) 

για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα της διάρθρωσης της αγοράς χρεογράφων 

απολύτου ασφαλείας. Αντιθέτως, οι πληρωμές από τις πωλήσεις των αδειών UMTS 

χρησιμοποιήθηκαν για να αντισταθμίσουν το χρέος σε ξένο νόμισμα, για να μειώσουν 

την έκδοση των Treasury bills και για να αποπληρώσουν άλλες χρηματοπιστωτικές 

υποχρεώσεις. Παρόμοια κατάσταση επικρατούσε και στη Γερμανία, όπου η συνολική 

έκδοση κυβερνητικών ομολόγων το 2000 παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το 1999, 

παρόλες τις συνολικές βελτιώσεις και τα έσοδα από τις πωλήσεις αδειών 

υΜΤ8(Πίνακας 2). Ένας λόγος για αυτό είναι ότι το κύριο μέρος των εισπράξεων 

χρησιμοποιήθηκε για τον αρχικό σχεδιασμό των κομιστικών ομολόγων του CCEF το 

2001.

Στην Ιταλία, το ευνοϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον της κυβέρνησης μαζί με τις 

σχετικά χαμηλές εξαγορές οδήγησαν στο γεγονός ότι η ακαθάριστη έκδοση των 

ΒΤΡ5(Ιταλικά Treasury Bonds) το 2000 ήταν σε γενικές γραμμές της ίδιας 

σπουδαιότητας με αυτή των Bunds. Ωστόσο, τροχοπέδη για την ανάπτυξη αποτέλεσε 

η τάση προς ένα αυξημένο μερίδιο των BTPs στα ιταλικά κυβερνητικά ομόλογα, 

καθώς αυξήθηκε ο μέσος χρόνος λήξης του χρέους και η αρνητική καθαρή έκδοση 

των βραχυπρόθεσμων (ΧΤ8(Ιταλικά επταετή χρεόγραφα κυμαινόμενου επιτοκίου) 

και ΟΤΖεΙΙταλικό κυβερνητικό χρεόγραφο διετές) γινόταν μεγαλύτερη. Στη Γαλλία, 

τα συγκριτικά υψηλά ποσά των ΟΑΤείΓαλλικά ομόλογα λήξης από επτά έως τριάντα 

έτη) και ΒΤΑΝ5(Γαλλικό διετές ή πενταετές χρεόγραφο σταθερού επιτοκίου) που 

έληγαν το 2000, εξηγούν την αύξηση της ακαθάριστης έκδοσης από τη γαλλική 

κυβέρνηση, παρόλη τη βελτίωση της δημοσιονομικής κυβερνητικής θέσης. Στην 

Ισπανία, η ακαθάριστη έκδοση των Bonos μειώθηκε κατά το 2000 ακολουθώντας τη 

μείωση των δανειοληπτικών αναγκών της κυβέρνησης.

Η ακαθάριστη έκδοση επίσης μειώθηκε στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Οι πολιτικές 

των δυο χωρών διέφεραν ελάχιστα, ωστόσο, ενώ η Ολλανδία επικέντρωνε το 

ενδιαφέρον της στην έκδοση χρεογράφων των τριών και δέκα ετών λήξης, η βελγικές 

κυβερνητικές προτιμήσεις συγκεντρώθηκαν στο τμήμα των πέντε ετών της καμπύλης 

αποδόσεων. Επίσης, το Βέλγιο προσαρμόστηκε σε χαμηλότερες χρηματοδοτικές 

απαιτήσεις, μειώνοντας τη συχνότητα των δημοπρασιών. Παρόμοιο μέτρο υιοθέτησε
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και η Φινλανδία, όπου ο αριθμός των δημοπρασιών μειώθηκε κατά το ήμισυ. Ακόμη, 

εάν δεν προκόψει κάποια χρηματοδοτική ανάγκη τη στιγμή κάποιας συγκεκριμένης 

προσφοράς, υπάρχει το ενδεχόμενο ανακλητικής δημοπρασίας. Τόσο στη Φινλανδία 

όσο και στην Ιρλανδία, το μειωμένο επίπεδο της ακαθάριστης έκδοσης αντανακλά 

την ύπαρξη εισοδηματικών πλεονασμάτων.

Ανεξαρτήτως των αλλαγών που αναφέραμε παραπάνω, η προσπάθεια για τη 

δημοσιονομική ενοποίηση στη ζώνη του ευρώ εξασφάλισε στις εθνικές κυβερνήσεις 

κάποια περιθώρια προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα βραχυπρόθεσμα 

χρηματοοικονομικά κόστη τα οποία συσχετίζονται με την αναδιάρθρωση των 

επιμέρους αγορών κυβερνητικού χρέους και να αυξηθεί εν συνεχεία η 

αποτελεσματικότητα αυτών. Οι επαναγορές και οι ανταλλαγές ομολόγων, οι οποίες 

αρχικά στοχεύουν στην ενίσχυση της ρευστότητας, έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στον 

τομέα των εργασιών των διαχειριστών εθνικού χρέους κατά τα προηγούμενα χρόνια. 

Ακολουθώντας την τάση που παρατηρήθηκε πριν από την καθιέρωση του ευρώ, τα 

μη ρευστά και βραχυπρόθεσμα εργαλεία αποτέλεσαν στόχο αυτών των 

προγραμμάτων.

Πίνακας 3 :Λειτουργίες Επαναγορών και Ανταλλαγών Χρέους

Δις ευρώ 1998 1999 2000
Ιταλία - 3,7(ε) 14,9(ε)
Γερμανία - - -
Γαλλία 1,7(ε) 4,0(ε) 10,0(ε)
Ισπανία 8,9(α) ΙΛε) 4.8(e)

5.6(a) 5,9(a)
Βέλγιο 10.7(a) 8,3(α) 11.7(a)
Ολλανδία - 27,0(a) 2,8(a)

0,2(ε) 5,0(ε)
Αυστρία - - U(a)
Φινλανδία 3,2 2,7 5,6
Πορτογαλία - - -
Ιρλανδία - 12.0(a) -
Λουξεμβούργο - - -

(ε) Επαναγορά , (α) Ανταλλαγή
Πηγές: διάφορες. ECB
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Οι ανταλλαγές χρέους πραγματοποιούνταν σε σημαντικά ποσά.(Πίνακας 3) Το Μάιο 

του 1999, το National Treasury Management Agency της Ιρλανδίας αντάλλαξε 

ουσιαστικά όλα τα ομόλογα που καθορίζονταν από την ανταλλαγή μετοχών προς νέα 

ομόλογα benchmark των τριών, πέντε, δέκα και δεκαέξι ετών. Στην Ισπανία, το 2000 

ήταν η τέταρτη συνεχής χρονιά κατά την οποία διεξήχθη πρόγραμμα ανταλλαγής για 

την ενίσχυση της ρευστότητας των ομολόγων on-the-run. Στο διάστημα Ιούλιο- 

Νοέμβριο του 2000, σχετικά μη ρευστά ομόλογα που έληγαν μεταξύ 2001 και 2003 

ανταλλάχθηκαν με benchmark ομόλογα των τριών, πέντε και δέκα ετών. Ένα από τα 

πιο εκτεταμένα προγράμματα αναδιάρθρωσης κυβερνητικού χρέους έλαβε χώρα στην 

Ολλανδία. Μετά την ανταλλαγή μικρών κυβερνητικών δανείων προς μεγαλύτερα και 

διαδικασίες επαναλήφθηκαν και το 2000.

1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ PRIMARY DEALERS

Μετά την καθιέρωση του ευρώ, ένας αριθμός κυβερνήσεων άλλαξε τη διαδικασία 

έκδοσης ομολόγων προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές. Βάσει 

τούτου παρατηρήθηκε αυξημένη χρήση των primary dealers. Ουσιαστικά ένα P.D 

σύστημα είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο μείζονες stakeholders στην εγχώρια 

αγορά κυβερνητικού χρέους, τον διαχειριστή χρέους και μια ομάδα dealers, που 

επιδιώκουν μια κοινή στρατηγική για την υποστήριξη της λειτουργίας και της 

ανάπτυξης της πρωτογενούς και της δευτερογενούς αγοράς κυβερνητικών 

χρεογράφων. Οι P.D είναι χρηματοοικονομικοί μεσάζοντες, οι οποίοι συμφωνούν να 

εκπληρώνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις ή λειτουργίες στην λειτουργία των αγορών 

κυβερνητικών χρεογράφων αποκομίζοντας συγκεκριμένα προνόμια. Ο ρόλος αυτών 

περιλαμβάνει τα εξής: 1) να λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο 

διαχειριστή του χρέους και στο επενδυτικό κοινό στην πρωτογενή αγορά,(π.χ. 

συμμετέχοντας στις δημοπρασίες), 2) να εκτελούν χρέη bookmaker και διανομέα, 

ερευνώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον και διανέμοντας τα χρεόγραφα νωρίτερα από 

τις δημοπρασίες, 3) να λειτουργούν ως προμηθευτές αμεσότητας της ρευστότητας 

της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς, 4) να προωθούν τη μετατροπή των 

περιουσιακών στοιχείων και τις υπηρεσίες market-making όντας πρόθυμοι να
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απογράφουν τα κυβερνητικά χρεόγραφα και επιτρέποντας στους επενδυτές να 

κινούνται ανάμεσα σε διαφορετικές διακεκριμένες εκδόσεις κυβερνητικών 

χρεογράφων σε μια συνεχούς βάση, 5) να προωθούν τις συνεχείς αγορές και την 

αποτελεσματική εύρεση των τιμών, 6) να λειτουργούν ως μεσίτες και διαχειριστές 

σχέσεων ενημερώνοντας τους επενδυτές για την ελκυστικότητα των κυβερνητικών 

χρεογράφων ως επένδυση, και 7) να συμβουλεύουν την κυβέρνηση καταστρώνοντας 

και υιοθετώντας τις απαραίτητες στρατηγικές για την ανάπτυξη των προϊόντων και 

των αγορών. Τα κριτήρια επιλογής των primary dealers περιλαμβάνουν 

χρηματοοικονομικό σθένος όπως υποδεικνύεται από την κατάλληλη κεφαλαιοποίηση, 

ενεργό ρόλο στις αγορές κυβερνητικών χρεογράφων και χρηματοοικονομική 

επιδεξιότητα μαζί με πρόσβαση στην απαραίτητη τεχνολογία. Οι υποχρεώσεις τους 

περιλαμβάνουν τα εξής: α) συμμετοχή στην πρωτογενή αγορά, β) υπηρέτηση της 

δευτερογενούς αγοράς ως market maker και γ) προώθηση πληροφοριών σχετικών με 

την αγορά στον διαχειριστή του δημοσίου χρέους. Τα προνόμιά τους, τα οποία 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα, περιλαμβάνουν την παραχώρηση κάποιας μορφής 

αποκλειστικότητας(π.χ. το αποκλειστικό δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία των 

κυβερνητικών ομολόγων κλπ).

> Βασικοί στόχοι του συστήματος των primary dealers

Οι βασικοί στόχοι του συστήματος των primary dealers περιλαμβάνουν την 

ενδυνάμωση της πρωτογενούς αγοράς δημιουργώντας μια σταθερή και εξαρτώμενη 

πηγή χρεογράφων, προωθώντας τη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς, 

αφιερώνοντας κεφαλαιουχικούς πόρους στην αντασφάλιση για να απορροφηθεί μια 

περιστασιακή έλλειψη ρευστότητας , δημιουργώντας οδούς διανομής, προωθώντας 

πληροφόρηση στην αγορά και περιλαμβάνοντας τιμές, εντάσεις και αποκλίσεις 

ανάμεσα στις τιμές προσφοράς στον πλειστηριασμό και στις τιμές των τελικών 

συναλλαγών. Οι παραπάνω αντικειμενικοί στόχοι υπηρετούν τους εξής γενικούς 

στόχους : 1) της μείωσης του κόστους και του σχετικού κινδύνου της εξυπηρέτησης 

του δημοσίου χρέους, 2) της ανάπτυξης των χρηματοοικονομικών αγορών, 3) της 

διευκόλυνσης της κεντρικής τράπεζας στη χρησιμοποίηση έμμεσων εργαλείων 

νομισματικής πολιτικής και 4) της ενθάρρυνσης των αποταμιεύσεων μέσω της 

προώθησης των σχετικά άνευ κινδύνου επενδύσεων με ελκυστικές απολαβές.
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Η ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αγορών απαιτεί ένα ευρύτερο συνδυασμό 

πολιτικών και όχι μόνο την ίδρυση ενός συστήματος primary dealers. Συγκεκριμένα, 

μερικές χώρες μπορεί να ίδρυσαν συστήματα primary dealers χωρίς τις απαραίτητες 

πολιτικές στήριξης, περιλαμβάνοντας τη δέσμευση εκκαθάρισης της αγοράς. Βάσει 

εμπειρικών παρατηρήσεων, η ίδρυση ενός συστήματος primary dealers μπορεί να 

αποδειχθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη δημιουργία και εκτέλεση μιας 

συντονισμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη της αγοράς και ως εκ τούτου να 

επιταχύνει την ανάπτυξη της δομής της αγοράς. Η εμπειρία μας δείχνει ότι τα 

συστήματα των primary dealers αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις επιβοηθητικό και 

αποτελεσματικό τρόπο ενδυνάμωσης μιας αγοράς όπως και διατήρησης της 

λειτουργίας της αγοράς σε επόμενα στάδια. Από την άλλη, η ίδρυση ενός συστήματος 

primary dealers μπορεί να θεωρηθεί αντίδραση σε μια αποτυχία της αγοράς, αν η 

κυβέρνηση αντιληφθεί ότι η υπάρχουσα δομή της αγοράς δεν είναι αποτελεσματική ή 

αν η αγορά δεν υπάρχει προς το παρόν ή, τέλος, αν είναι περιορισμένο το εύρος 

αυτής. Αντιθέτως η δημιουργία ενός συστήματος primary dealers μπορεί να θεωρηθεί 

δέσμευση για την ανακοίνωση των μεθόδων των διαχειριστών χρέους. Επιλέγοντας 

μια ειδικευμένη ομάδα ιδρυμάτων, οι αρχές μπορεί να εκφράζουν, στην 

χρηματοοικονομική κοινότητα και στο ευρύ κοινό, τη δέσμευσή τους για μια 

απελευθερωμένη αγορά και για μια διατηρήσιμη στρατηγική δημοσίου χρέους. 

Συνεπώς, προσδιορίζοντας μια τέτοια ομάδα εξειδικευμένων μεσαζόντων μπορεί να 

αυξηθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη για τα κυβερνητικά χρεόγραφα ως επένδυση.

Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, οι αρχές μπορεί να θεωρήσουν την ύπαρξη μιας 

ομάδας εξειδικευμένων ιδρυμάτων ως μέσο υποστήριξης των προσπαθειών τους για 

την ανάπτυξη της αγοράς κυβερνητικών χρεογράφων. Αυτά τα ιδρύματα μπορούν να 

συγκεντρώσουν εξειδίκευση και σπάνιες πηγές σε έναν περιορισμένο αριθμό 

παικτών, πραγματοποιώντας τον συντονισμό ανάμεσα στους παίκτες και ενισχύοντας 

την ομαλή έκβαση της αγοραίας διαδικασίας. Ο σχεδιασμός του συστήματος των 

primary dealers ως μέσο ανάπτυξης πρέπει να αποβλέπει στο συγκερασμό των 

υποχρεώσεων, των προνομίων και των επιβοηθητικών συμφωνιών, οι οποίες 

συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, 

στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες όπου οι αγορές είναι ήδη αναπτυγμένες, οι 

λόγοι ύπαρξης των primary dealers είναι διαφορετικοί. Το θέμα της εξειδίκευσης και 

των οικονομιών κλίμακας τείνουν να επικρατήσουν, ενώ η εμπειρία των χωρών στα
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ανώτερα οικονομικά υποδηλώνει ότι το σύστημα των P.D περατώνει πολλούς 

στόχους όπως: 1) μειώνει τον κίνδυνο της αγοράς και της αναχρηματοδότησης, 2) 

βελτιώνει τη γνώση της αγοράς, 3) ενισχύει τις καινοτομίες στο προϊόν και στη 

διαδικασία, 4) παρέχει καλύτερη πρόσβαση στους τελικούς επενδυτές, 5) βελτιώνει 

την προώθηση του χρέους, και 6) παρέχει ειδικευμένη συμβουλευτική στήριξη στην 

χάραξη και στην τήρηση της πολιτικής διαχείρισης του χρέους. Στην περίπτωση που 

υφίστανται ουσιώδη δημοσιονομικά ελλείμματα και χρηματοδοτικές ανάγκες, οι 

primary dealers μπορεί να συνεχίσουν να παίζουν θετικό ρόλο στην πρωτογενή αγορά 

ακόμη και στις αναπτυγμένες αγορές.

Η διαδικασία επιλογής μιας εξειδικευμένης ομάδας διαμεσολαβητών, για τα 

κυβερνητικά χρεόγραφα, είναι παρόμοια με τη διαδικασία των ιδιωτικών εμπορικών 

δανεισμών που πραγματοποιούν τις χρηματοδοτικές τους στρατηγικές μέσω 

τοποθετήσεων βάσει μιας συγκεκριμένης ομάδας επενδυτικών τραπεζών για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω(επενδυτική πρόσβαση, χαμηλότερο αγοραίο και 

χρηματοδοτικό κίνδυνο κλπ). Ωστόσο, υπάρχουν εναλλακτικοί κίνδυνοι 

ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση για μια κυβέρνηση με συγκεκριμένη ομάδα 

primary dealers. Ένας από αυτούς είναι ο αυξημένος ηθικός κίνδυνος, ή η πιθανότητα 

ότι οι διορισμένοι primary dealers θα εμφανίσουν πιο επικίνδυνη συμπεριφορά λόγω 

της εκλογής τους από την κυβέρνηση. Επίσης, οι πελάτες μπορεί να συμπεράνουν 

λανθασμένα ότι οι primary dealers έχουν την εγγύηση της κυβέρνησης ή της 

κεντρικής τράπεζας. Εν αντιθέσει, συγκρίνοντας με τη λύση της ιδιωτικής αγοράς, η 

επιλογή από τις αρχές μπορεί να αποφέρει μειωμένη ανταγωνιστική ικανότητα και 

πιθανή αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά.

Μια άλλη πτυχή της δραστηριότητας των primary dealers στη δευτερογενή αγορά 

είναι να εξυπηρετούν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στο διαχειριστή χρέους, συχνά την 

κεντρική τράπεζα, και στους ιδιώτες επενδυτές. Από αυτή την άποψη, οι primary 

dealers συχνά παίζουν το ρόλο συμμάχου του διαχειριστή χρέους και της κεντρικής 

τράπεζας για την ανάπτυξη των αγορών των ιδρυμάτων και των αγορών των ιδιωτών. 

Αυτή η λειτουργία μπορεί να περικλείει την επιμόρφωση του κοινού πάνω στο θέμα 

της επένδυσης σε κυβερνητικά χρεόγραφα. Τα τελευταία χρόνια, ένας αριθμός 

διαχειριστών χρέους στις αναπτυγμένες οικονομίες προσανατολίστηκαν στην άμεση 

πώληση χρεογράφων μέσω του διαδικτύου. Γενικότερα, ο εκσυγχρονισμός των
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αγορών και η αυτοματοποίηση έκαναν μερικές λειτουργίες των primary dealers 

λιγότερο σημαντικές ή περιττές. Για παράδειγμα, η αυτοματοποίηση παρέχει τη 

δυνατότητα διαχείρισης μεγάλων αριθμών συμμετεχόντων στις δημοπρασίες γεγονός 

που προγενέστερα ήταν αδύνατο.

> Οφέλη και κόστη

Επιλέγοντας συγκεκριμένες εταιρίες ως primary dealers και όχι άλλες, οι αρχές 

συγκεντρώνουν τη δραστηριότητα της αγοράς σε ένα μικρότερο αριθμό εταιριών, 

γεγονός που έχει τόσο θετικά όσο και αρνητικά επακόλουθα. Στην πλευρά των 

θετικών επιδράσεων μπορεί να υπάρξουν σημαντικές αποτελεσματικότητες που 

συσχετίζονται με μεγαλύτερης έντασης χρηματοοικονομικές συναλλαγές, 

περιλαμβάνοντας τον αυτοματισμό και την πιο εξελιγμένη τεχνολογία και τη χρήση 

εξειδικευμένου και υψηλά εκπαιδευμένου προσωπικού. Η απόκτηση αυτών των 

πηγών συνεπάγεται ένα σημαντικό σταθερό κόστος και καλύπτοντας αυτό το κόστος 

με μεγαλύτερη ένταση τις κάνει πιο οικονομικές. Ο ανταγωνισμός και η 

αποτελεσματικότητα μπορούν επίσης να αυξηθούν εφόσον ξένες εταιρίες επιτρέπεται 

να γίνουν primary dealers, με την προϋπόθεση ότι αυτές είναι ανώτερες και έχουν 

παγκόσμιο πελατολόγιο. Εν αντιθέσει, υπάρχουν πλεονεκτήματα για τον διαχειριστή 

χρέους μειώνοντας τον αριθμό των ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται στη 

διεξαγωγή δημοπρασιών των κυβερνητικών χρεογράφων και (αν είναι η κεντρική 

τράπεζα) στις λειτουργίες ανοικτής αγοράς αυτής. Ένα γενικότερο όφελος του 

συστήματος των primary dealers είναι το γεγονός ότι μειώνει τόσο τους κινδύνους 

όσο και το βάρος του διαχειριστικού κινδύνου. Τα ποιοτικά κριτήρια μειώνουν την 

πίστωση , την εκτέλεση και τον συστατικό και λειτουργικό κίνδυνο. Επίσης, ο 

περιορισμένος αριθμός των dealers το βάρος της διαχειριστικής και πιστωτικής 

επίβλεψης λιγότερο έντονο.

Το πιο πιθανό σημαντικό πρόβλημα της ίδρυσης ενός συστήματος primary dealers 

είναι ο κίνδυνος προώθησης μιας λιγότερο αποτελεσματικής δομής της αγοράς. Ένα 

σύστημα primary dealers αποτελεί μια δομή αγοράς μεσαζόντων και αναπτύσσοντάς 

το σημαίνει ότι επιλέγεται αυτή η συγκεκριμένη δομή της αγοράς για τη διακίνηση 

και την έκδοση του χρέους. Αν οι εναλλακτικές δομές της αγοράς είναι περισσότερο
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αποτελεσματικές ή κατάλληλες, τότε είναι προτιμότερο να αποφευχθεί το σύστημα 

των primary dealers και να αναπτυχθεί μια διαφορετική και περισσότερο κατάλληλη 

για την συγκεκριμένη χώρα στρατηγική. Ένα δεύτερο μειονέκτημα του συστήματος 

αυτού είναι το γεγονός ότι μπορεί ενδεχομένως να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να 

οδηγήσει σε ολιγοπωλιακή συμπεριφορά. Καθώς η επιλογή της ομάδας είναι 

θεμελιώδης σε ένα σύστημα primary dealers, μπορεί υπό κάποιες προϋποθέσεις να 

ενεργεί ενάντια στις αρχές ίδρυσης ενός πεδίου παιχνιδιού επιπέδων. Ωστόσο, κατά 

ένα σημαντικό βαθμό αυτά τα ενδεχόμενα μειονεκτήματα μπορούν να αποφευχθούν 

μέσω ενός προσεκτικού σχεδιασμού του συστήματος.

Αντιθέτως, επιλέγοντας μια ομάδα χρηματοοικονομικών εταιριών ως primary dealers, 

υπάρχει ο κίνδυνος ότι το κοινό μπορεί να θεωρήσει ότι οι προαναφερθέντες χαίρουν 

της απεριόριστης εγγύησης της κυβέρνησης. Επίσης, μπορεί να υπάρξει ηθικός 

κίνδυνος υπό αυτή την εγγύηση, στην περίπτωση που οι εκλεγμένοι primary dealers 

υποπέσουν σε ενέχουσα κινδύνους συμπεριφορά, πιστεύοντας πως η κυβέρνηση θα 

παραμείνει αδρανής και δε θα επέμβει. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, οι primary 

dealers μπορεί να αναλάβουν περισσότερους κινδύνους από ότι στην αντίθετη 

περίπτωση. Οι αρχές πρέπει να προσπαθήσουν να μειώσουν αυτόν τον ηθικό κίνδυνο 

με την συχνή επίβλεψη και επιτρέποντας τον ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, οι αρχές 

μπορούν περιοδικά να επαναξιολογούν και να επανεκλέγουν την ομάδα των primary 

dealers.

Ο λόγος ίδρυσης του συστήματος των primary dealers είναι το γεγονός ότι το 

σύστημα ικανοποιεί δημόσιους στόχους οι οποίοι δε θα ικανοποιούνταν υπό άλλες 

συνθήκες. Ένας κύριος στόχος, βάσει του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, είναι η 

διατήρηση ή η ενίσχυση της ρευστότητας της δευτερογενούς αγοράς. Μια ρευστή 

αγορά μπορεί να περικλείει εξωτερικά οφέλη τα οποία προέρχονται από άλλα 

τμήματα που δεν συνδέονται άμεσα με την αγορά κυβερνητικών χρεογράφων. Για 

την ίδρυση και την σωστή λειτουργία του συστήματος των P.D θεωρούνται οι εξής 

απαραίτητες συνθήκες: η κυβέρνηση πρέπει να έχει στρατηγική έκδοσης 

κυβερνητικών χρεογράφων, τα επιτόκια πρέπει να διαμορφώνονται ελεύθερα, πρέπει 

να είναι διαθέσιμο ένα ελάχιστο σύνολο ελκυστικά σχεδιασμένων χρεογράφων, η 

κυβέρνηση πρέπει να είναι δεσμευμένη στην ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς, 

όπως επίσης και στις προερχόμενες από την αγορά εκβάσεις, οι συμφωνίες ανάμεσα
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στους P.Ds και στους διαχειριστές του χρέους υπό την στήριξη του συστήματος των 

πλειστηριασμών πρέπει να καταλήγουν επιτυχημένα, και τέλος, το επαρκές χρέος και 

ο ενδεχόμενος βαθμός έντασης του εμπορίου της δευτερογενούς αγοράς πρέπει να 

είναι διαθέσιμα στη στήριξη μιας κερδοφόρας ομάδας συναγωνιζόμενων dealers 

χωρίς επιχορηγήσεις των λειτουργιών τους. Βάσει όλων των παραπάνω, ο τυπικός 

αριθμός των P.Ds για μια χώρα με επιτυχημένο σύστημα P.D διαμορφώνεται κατά 

προσέγγιση στους 15 και 20 έως 26 είναι το ανώτατο όριο του εύρους.

> Εμπειρικά Αποτελέσματα για τη Ζώνη του Ευρώ

Χρησιμοποιώντας τα εμπειρικά δεδομένα παρατηρούμε ότι χώρες με σύστημα P.D 

έχουν μεγάλου εύρους λόγο δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ. Εννέα από τις ανώτερες 

οικονομίες υποστηρίζουν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο μέγεθος του δημοσίου 

χρέους και στην επιθυμία ύπαρξης των P.Ds. Στην πρωτογενή αγορά χώρες όπως η 

Ιταλία και η Ισπανία, ανέφεραν πως το σύστημα των P.Ds βελτιώνει την κάλυψη της 

προσφοράς, ενώ κάποιες άλλες όπως η Ολλανδία επισήμαναν την στήριξη που 

παρέχεται στο διαχειριστή του χρέους από τις επαγγελματικές αγορές πληροφοριών 

και από τα προκύπτοντα από την αγορά χρεόγραφα. Στο επίπεδο της δευτερογενούς 

αγοράς, χώρες όπως η Ιρλανδία, επισήμαναν τη βελτίωση της ρευστότητας της 

αγοράς. Ωστόσο το πιο ισχυρό μειονέκτημα που προέκυψε σε πολλές χώρες είναι το 

γεγονός ότι η ύπαρξη ενός συστήματος P.Ds αποτελεί ενδεχόμενη παραποίηση του 

ανταγωνισμού και δημιουργεί άνισα πεδία λειτουργίας δίνοντας έτσι πλεονέκτημα σε 

κάποιους συμμετέχοντες στην αγορά. Τέλος, παρατηρείται η ύπαρξη ενός βαθμού 

ομοφωνίας σχετικά με την παρουσία των P.Ds σε διάφορες φάσεις της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας.

Αναλύοντας την κάθε χώρα ξεχωριστά είναι ευκολότερη η διάκριση των 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων όπως επίσης και η μελέτη της συμπεριφοράς 

της αγοράς στην οποία υπάρχει σύστημα primary dealers. Πρέπει να αναφερθεί το 

γεγονός ότι η Γερμανία δεν έχει σύστημα primary dealers και δεν έχει προταθεί η 

σύστασή του. Οι γερμανικές αρχές θεωρούν το υπάρχον σύστημα δημοπρασιών ως 

αρκετά αποτελεσματικό. Βάσει της ενεργούς ανταλλαγής κυβερνητικών χρεογράφων 

στο χρηματιστήριο και στο ηλεκτρονικό δίκτυο, δεν υπάρχει η ανάγκη για ένα 

σύστημα primary dealers.
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Στην Αυστρία το σύστημα των primary dealers ιδρύθηκε το 1989 και απαρτίζεται από 

26 επενδυτικές τράπεζες και ξένα ιδρύματα, τα οποία επιλέχθηκαν βάσει της 

εμπλοκής τους στην αγορά κυβερνητικών χρεογράφων, της δύναμης της θέσεώς τους 

και της αποτελεσματικότητάς τους στην ανταλλαγή ομολόγων. Υποχρέωσή τους είναι 

να πλειοδοτούν στις δημοπρασίες και να τιμολογούν τις εταιρίες. Βασικό τους 

προνόμιο αποτελεί η αποκλειστική πρόσβαση στις πρωτογενείς δημοπρασίες. Οι 

αυστριακές αρχές επιβλέπουν την σωστή λειτουργία του συστήματος των primary 

dealers, γεγονός που συνεπάγεται την μόνιμη παροχή υπηρεσιών.

Το 1991 ιδρύθηκε σύστημα primary dealers και στο Βέλγιο, το οποίο αριθμεί 17 

εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, εκλεγμένες βάσει της συνεισφοράς τους στην 

αγορά κυβερνητικών χρεογράφων και της θέσης τους. Είναι υποχρεωμένες να 

πλειοδοτούν στις δημοπρασίες, να τιμολογούν με δυο τρόπους τις εταιρίες, να δίνουν 

αναφορά στην κεντρική τράπεζα και να προωθούν το χρέος. Ικανοποιώντας αυτά 

αποκτούν το προνόμιο της αποκλειστικής πρόσβασης στην πρωτογενή δημοπρασία 

και του ομολόγου του Υπουργείου Οικονομικών στις λειτουργίες της αγοράς. Το ίδιο 

Υπουργείο επιβλέπει το σύστημα των primary dealers και αναφέρει ότι το τελευταίο 

έχει συμβάλει θετικά στην προσέλκυση εναλλακτικών επενδυτών και στην προώθηση 

της ορθής τοποθέτησης και ανταλλαγής του χρέους. Ωστόσο, η λειτουργία του 

συστήματος οδήγησε στην αύξηση του βαθμού ολιγοπωλιακής δύναμης.

Στη Γαλλία το σύστημα των primary dealers ιδρύθηκε το 1987 και τα μέλη της είναι 

18 επενδυτικές τράπεζες. Η επιλογή τους έγινε βάσει του ελάχιστου κεφαλαίου τους 

και της δράσης τους στην αγορά κυβερνητικών χρεογράφων. Υποχρεούνται να 

πλειοδοτούν στις δημοπρασίες, να τιμολογούν με δύο τρόπους, να δίνουν αναφορά 

στην κεντρική τράπεζα με συμβουλευτικό χαρακτήρα και να προωθούν τις πωλήσεις 

των χρεογράφων χρέους. Υπεύθυνος ελέγχου του συστήματος είναι το Υπουργείο 

Οικονομικών, το οποίο αναφέρει πως η λειτουργία των primary dealers μείωσε τον 

κίνδυνο της αγοράς και της αναχρηματοδότησης, επήλθε γνώση της αγοράς και 

πλήθος καινοτομιών, υπήρξε πρόσβαση σε μια ευρύτερη δύναμη πωλήσεων και 

καλύτερη προώθηση του χρέους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν αναφέρονται 

μειονεκτήματα.
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Η Ελλάδα ίδρυσε σύστημα primary dealers μόλις το 1998 και αποτελείται από 15 

εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες και ξένα ιδρύματα. Κριτήριο επιλογής αυτών 

αποτελεί το ύψος ελάχιστου κεφαλαίου και η ανάμειξη αυτών στην αγορά 

κυβερνητικών ομολόγων. Βασική τους υποχρέωση είναι η πλειοδότηση στις 

δημοπρασίες και η τιμολόγηση με δυο τρόπους, αποκτώντας έτσι την αποκλειστική 

πρόσβαση στις πρωτογενείς δημοπρασίες. Ο έλεγχος του συστήματος γίνεται από την 

κεντρική τράπεζα, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Οργανισμός διαχείρισης 

δημοσίου χρέους. Τα τελευταία αυτά χρόνια παρατηρήθηκε τόσο ενίσχυση της 

ρευστότητας όσο και της διαφάνειας της αγοράς.

Το 1995 ιδρύθηκε σύστημα primary dealers στην Ιρλανδία αποτελούμενο από 7 

εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστές και ξένα ιδρύματα. Εκτός από το 

κριτήριο που αναφέρθηκε και στις παραπάνω χώρες, η επιλογή έγινε σύμφωνα με 

την ικανότητά τους να διανείμουν τα ιρλανδικά κυβερνητικά χρεόγραφα. Όπως και 

στις άλλες χώρες, οι primary dealers είναι υποχρεωμένοι να πλειοδοτούν στις 

δημοπρασίες, να τιμολογούν με δύο τρόπους και να δίνουν αναφορά στο National 

Treasury Management Agency (NTMA). Με αυτό τον τρόπο αποκτούν την 

αποκλειστική πρόσβαση στις πρωτογενείς δημοπρασίες, γίνονται αποκλειστικοί 

ομόλογοι των NTMA repos και των αντίστροφων repos , διευκολύνονται ως προς τις 

μεταφορές ομολόγων και πλειοδοτούν τα τελευταία αποθέματα. Το ΝΤΜΑ είναι ο 

διαχειριστής χρέους του Υπουργείου Οικονομικών και μαζί με το Ιρλανδικό 

Χρηματιστήριο Αξιών επιβλέπει τη λειτουργία των primary dealers. Στην Ιρλανδία η 

λειτουργία του συστήματος μείωσε το κόστος δανεισμού προωθώντας μια συνεχής 

διμερή αγορά κυβερνητικών ομολόγων. Επίσης δημιούργησαν βεβαιότητα στη 

δευτερογενή αγορά, εξάλειψαν τη μη ρευστότητα του κόστους ασφαλίστρου και 

επήλθε αναδόμηση του χρέους. Τέλος, οι primary dealers συνέβαλαν στην αλλαγή 

της στρατηγικής χρέους και πραγματοποίησαν την στενότερη και πιο οργανωμένη 

επαφή με τους επενδυτές. Το μόνο αρνητικό είναι η αναγνώριση των εμπορικών 

πιέσεων που δέχτηκαν οι primary dealers.

Από τις πρώτες χώρες που ίδρυσαν σύστημα primary dealers ήταν η Ισπανία. Το 

σύστημα αυτής λειτούργησε το 1988 για πρώτη φορά και αποτελείται από 21 

εγχώριες και ξένες, εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες. Η επιλογή αυτών έγινε βάσει 

τεχνικών κριτηρίων και των μελών της ισπανικής αγοράς χρέους. Οι υποχρεώσεις
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τους δε διαφέρουν από τις άλλες χώρες, καθώς πλειοδοτούν στις δημοπρασίες, 

τιμολογούν με δύο τρόπους, προωθούν οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με την 

αγορά δημοσίου χρέους και ενημερώνουν μηνιαίως για τη δραστηριότητά τους τις 

πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές. Ικανοποιώντας όλα τα παραπάνω, κερδίζουν 

μισή ώρα επιπλέον στον καθορισμό των προσφορών στις δημοπρασίες ομολόγων, 

συμμετέχουν αποκλειστικά στο δεύτερο γύρο των δημοπρασιών στην αναδόμηση των 

ομολόγων και στη διαχείριση του χρέους και, τέλος, συσκέπτονται με το αρμόδιο 

Υπουργείο για τον καθορισμό των στόχων της έκδοσης χρέους. Το Υπουργείο 

Οικονομικών είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του συστήματος. Είναι σημαντική η 

συνεισφορά των primary dealers στην διεύρυνση και στην αποτελεσματικότητα της 

δευτερογενούς αγοράς κυβερνητικών χρεογράφων, όσο για την πρωτογενή αγορά, η 

παρουσία τους εντοπίζεται στον καταμερισμό των νέων εκδόσεων. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι δεν βρίσκουν μειονεκτήματα από τη λειτουργία του συστήματος.

Στην Ιταλία το σύστημα των primary dealers ιδρύθηκε το 1994 και αριθμεί 16 

εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες και ξένα ιδρύματα, τα οποία επιλέχθηκαν 

ανάλογα με το ελάχιστο κεφάλαιο και με την ανάμειξή τους στην αγορά 

κυβερνητικών χρεογράφων. Βασικές τους υποχρεώσεις είναι η πλειοδότηση στις 

δημοπρασίες, η τιμολόγηση κατά δύο τρόπους, η λειτουργία τους στη δευτερογενή 

αγορά το λιγότερο 5 ώρες ημερησίως και η αξιολόγησή τους σύμφωνα με τον 

συνολικό αριθμό συναλλαγών και με τις αιτήσεις που παρέλαβαν. Οπότε έχουν την 

αποκλειστική πρόσβαση στα μη ανταγωνιστικά χτυπήματα και στο 10% του 

συνολικού ποσού που δημοπρατείται. Επίσης και στην Ιταλία αρμόδιος ελέγχου του 

συστήματος είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Η Ιταλία είναι αυτή που φαίνεται ότι 

ευεργετείται από τη δράση των primary dealers. Υπάρχει πλήρης και συνεχής κάλυψη 

των δημοπρασιών και είναι υψηλότερη η ρευστότητα των ομολόγων στη δευτερογενή 

αγορά. Η γνώση των συνθηκών της αγοράς είναι πληρέστερη προκειμένου να 

βελτιωθεί η εκδοτική στρατηγική μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης και 

ελέγχοντας των χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Ενισχύθηκε η συμβουλευτική στήριξη 

στη χάραξη πολιτικής διαχείρισης του χρέους, όπως επίσης και στο σχεδιασμό νέων 

χρεογράφων. Τέλος, αυξήθηκε έντονα η δυνατότητα επαφής με έναν μεγαλύτερο 

αριθμό επενδυτών. Η αρνητική συνέπεια της λειτουργίας των primary dealers είναι 

ότι ενέχεται ο κίνδυνος επηρεασμού της πολιτικής διαχείρισης του χρέους από
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προσωπικά οφέλη των primary dealers τα οποία δεν συγκλίνουν με αυτά της 

κυβέρνησης.

Μόλις το 1999 ιδρύθηκε σύστημα primary dealers στην Ολλανδία έχοντας 13 

εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες και ξένα ιδρύματα, τα οποία επιλέχθηκαν βάσει 

του ελάχιστου κεφαλαίου, της συμμετοχής τους στην αγορά κυβερνητικών 

χρεογράφων και της γεωγραφικής κατανομής του τζίρου τους. Αμεσες υποχρεώσεις 

τους είναι η συμμετοχή τους στις δημοπρασίες, η τιμολόγηση με δύο τρόπους, η 

αναφορά του τζίρου της δευτερογενούς αγοράς στο DSTA και η συμμετοχή στην 

έρευνα. Τους παραχωρείται η αποκλειστική πρόσβαση στις πρωτογενείς δημοπρασίες 

όπως επίσης και ο τίτλος του Primary Dealer της χώρας. Το Υπουργείο Οικονομικών 

τους ελέγχει. Η λειτουργία του συστήματος δημιούργησε έναν όμιλο τραπεζών που 

ανταγωνίζονται για την αγορά των ομολόγων και επίσης ενίσχυσε την πληροφόρηση 

για τις κινήσεις της αγοράς.

Στην Πορτογαλία οι primary dealers εμφανίστηκαν το 1998 και είναι 13 εμπορικές 

και επενδυτικές τράπεζες και ξένα ιδρύματα. Η επιλογή αυτών αλλά και ο 

καθορισμός των υποχρεώσεων και των προνομίων τους είναι πολύπλοκος και 

ξεπερνά τα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης. Υπεύθυνος για την εποπτεία του 

συστήματος είναι το ίδρυμα διαχείρισης δημοσίου χρέους. Βασικό πλεονέκτημα της 

λειτουργίας των primary dealers είναι η δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου διανομής 

του εγχωρίου και διεθνούς χρέους, όπως επίσης και η μονιμότητα της δευτερογενούς 

αγοράς.

Τέλος, στη Φινλανδία το σύστημα των primary dealers λειτούργησε το 1992 και 

αποτελείται από 10 εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες και ξένα ιδρύματα. Η 

επιλογή τους έγινε ανάλογα με το ελάχιστο κεφάλαιο, με την ανάμειξή τους στην 

αγορά κυβερνητικών χρεογράφων και με την μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους να 

συναλλάσσονται σε αυτή την αγορά. Το μοναδικό τους προνόμιο είναι η 

αποκλειστική πρόσβαση στην πρωτογενή δημοπρασία. Η κυβέρνηση ελέγχει την 

ορθή λειτουργία του συστήματος και δηλώνει ότι ενισχύθηκαν η έρευνα, το δυναμικό 

των πωλήσεων και η διανομή του κυβερνητικού χρέους.
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1.3 ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Τα παράγωγα αποδείχθηκαν σημαντικά εργαλεία για πολλές κυβερνήσεις στη 

διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις λειτουργίες διαχείρισης του χρέους, 

όπως επίσης και στη βελτίωση της κατανομής του χρέους. Οι συμμετέχοντες στην 

αγορά και οι διαχειριστές χρέους χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα παράγωγα 

για να διερευνήσουν τις τάσεις της αγοράς, ενώ επίσης τα χρησιμοποιούν για την 

κατασκευή των καμπύλών αποδόσεων. Η χρήση τους από τους συμμετέχοντες στην 

αγορά αυξάνει τη ρευστότητα στις δευτερογενείς αγορές κυβερνητικών χρεογράφων. 

Γενικά, τα παράγωγα και τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο από τους διαχειριστές χρέους όσο και από τους συμμετέχοντες 

στην αγορά προκειμένου να προστατέψουν την αξία μιας επένδυσης ή να 

μετατρέψουν τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών αγαθών και των υποχρεώσεων σε 

εναλλακτικές και πιο ελκυστικές μορφές.

Τα παράγωγα συχνά χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις για να μειώσουν το 

αναμενόμενο κόστος δανεισμού. Οι συναλλαγές παραγώγων, επίσης, 

χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση του επιπέδου και του τύπου των κινδύνων 

τους οποίους υφίστανται οι κυβερνήσεις. Οι παρακάτω συγκεκριμένοι λόγοι 

αναφέρονται στη χρήση των παραγώγων από τους διαχειριστές χρέους. Πρώτον, η 

χρήση των παραγώγων ενισχύθηκε, τα τελευταία χρόνια των πλεονασμάτων και της 

σχετικής μείωσης του χρέους, καθώς έκανε περισσότερο εμφανείς και 

συγκεκριμένους τους αντικειμενικούς στόχους της άριστης διαχείρισης του κινδύνου 

και την επιθυμία για ρευστότητα. Επίσης, η σημαντική θέση και ο ισχυρός ρόλος του 

ευρώ πραγματοποίησαν την χρήση των παραγώγων από τους διαχειριστές χρέους. 

Τέλος, η τάση προς τη χρήση χαρτοφυλακίων benchmark οδήγησε στην πιο ενεργή 

χρήση των συμβολαίων παραγώγων.

Τα ίίιίιΐΓε5(μελλοντικά συμβόλαια) δίνουν τη δυνατότητα αποφυγής των κινδύνων. 

Επίσης τα ορίΐοηείδικαιώματα) μετατράπηκαν σε απαραίτητα εργαλεία διαχείρισης 

του κινδύνου. Η γενικά ισχυρή συσχέτιση των αποδόσεων των κυβερνητικών 

χρεογράφων και αυτών των χρεογράφων ιδιωτικών εκδόσεων σημαίνει ότι τα 

κυβερνητικά χρεόγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή των
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επιτοκιακών κινδύνων. Ένας ειδικός τύπος προθεσμιακών συναλλαγών είναι η αγορά 

when-issued, όπου τα κυβερνητικά χρεόγραφα πωλούνται πριν τη μεταβίβαση, 

αμέσως μετά τη δημοπρασία. Καθώς οι μεσάζοντες μπορούν να διανείμουν 

πρωτογενείς εκδόσεις πριν τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία, συμβάλουν στη 

διεύρυνση της πρωτογενούς αγοράς. Επίσης η λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς 

μπορεί να βελτιωθεί ανοίγοντας νέες οδούς στην προ της δημοπρασίας διανομής και 

στην ενθάρρυνση της ηγετικής ανακάλυψης της τιμής στις δημοπρασίες.

Τα swaps είναι απλά αλλά σημαντικά εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου και 

προτιμούνται συχνότατα από τους διαχειριστές χρέους. Πολλές κεντρικές 

κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα swaps για να μειώσουν το κόστος δανεισμού και για 

να χειριστούν τη σύνθεση του νομίσματος και το επιτόκιο κινδύνου του αποθέματος 

χρέους. Αλλες χώρες χρησιμοποιούν διανομισματικά swaps εγχώριων υποχρεώσεων 

ως μέρος της διαχείρισης των διεθνών αποθεμάτων τους.

> Μελλοντικά Συμβόλαια ΟμολόγωνζΓιιίιΐΓβς)

Η ένταση διακίνησης των ευρώ-fiitures ομολόγων αυξήθηκε εντονότατα από τις 

αρχές του 1999, υποδηλώνοντας υψηλό επίπεδο κερδών για τις αγορές ομολόγων στη 

ζώνη του ευρώ. Ενώ στα βραχυπρόθεσμα επιτόκια των futures κυριάρχησαν τα 

συμβόλαια της LIFFE( αγορά συναλλαγών futures και options του Λονδίνου), κατά 

τη διάρκεια του 1999 η ρευστότητα προς τα futures ομολόγων σχεδόν αποκλειστικά 

επικεντρώθηκε στα γερμανικά συμβόλαια Bund των γερμανό-σουηδικών 

συναλλαγών παραγώγων, της Eurex( αγορά συναλλαγών futures και options στη 

Γερμανία). To Bund future χρησιμοποιείται ευρέως ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου 

για όλες τις ευρώ-εκδόσεις λόγω της ρευστότητας που προσφέρει στους επενδυτές 

και στους μεσάζοντες και ως αποτέλεσμα τούτου τα Bund futures αποτελούν συχνά 

το φθηνότερο διαθέσιμο μέσο αντιστάθμισης του κινδύνου. Ο σταθερής βάσης 

κίνδυνος που συνεπάγεται από αυτόν τον τύπο αντιστάθμισης κινδύνου, έγινε ευρέως 

αποδεκτός από τους επενδυτές. Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί το γεγονός ότι 

συγκρινόμενο με την ένταση συναλλαγών των δεκαετών και μακροπρόθεσμων 

συμβολαίων των ΗΠΑ, ο τζίρος των συμβολαίων Bund ήταν μεγαλύτερος κατά το 

1999.
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Όσον αφορά άλλα νέα ευρώ-εργαλεία συναλλαγών, όπως συμβόλαια πολλαπλών 

εκδοτών, νέα συμβόλαια της LIFFE χαμηλότερου ενδεικτικού τοκομεριδίου ή 

βασισμένα στα swaps futures, όλα απέτυχαν, κατά το 1999, να δημιουργήσουν ένα 

διακριτό όγκο ικανό να προσελκύσει επενδυτές και εμπόρους και να δημιουργήσουν 

ουσιώδη ρευστότητα. Οι λόγοι έλλειψης ρευστότητας μπορεί να είναι διάφοροι. 

Κάποιοι χρηματοοικονομικοί μεσάζοντες υποστήριξαν την άποψη ότι τα συμβόλαια 

πολλαπλών εκδοτών, τα οποία εισήχθηκαν από ανταγωνιστικές συναλλαγές, δε θα 

απέδιδαν. Τα φθηνότερα στη διανομή ομόλογα τέτοιων συμβολαίων είναι πιθανότερο 

να αποδειχθούν είτε τα λιγότερο ρευστά είτε το χειρότερα τιμολογημένα ομόλογα του 

καλαθιού, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο ελκυστικά από τα συμβόλαια Bund 

futures. Ενώ η μείωση του ενδεικτικού τοκομεριδίου που αποβλέπει στον 

εκσυγχρονισμό του επιπέδου του, θεωρείται γενικά ως απαραίτητο βήμα, δε θα 

ενισχύσει την ελκυστικότητα ενός future εάν το συμβόλαιο δεν είναι αρκετά ρευστό. 

Η LIFFE άλλαξε το ενδεικτικό τοκομερίδιο των Bund futures αυτής, στα επίπεδα της 

αγοράς. Ωστόσο δεν κατάφερε να τροποποιήσει το σχετικό μερίδιο 

δραστηριοποίησής της σε σύγκριση με αυτό της Eurex, η οποία διατήρησε το 

ενδεικτικό της τοκομερίδιο στο 6%. Η επιτυχία άλλων προσπαθειών της LIFFE να 

εισάγει ένα βασισμένο σε swap συμβόλαιο φαίνεται πως ήταν περιορισμένη από το 

γεγονός ότι η αγορά των swaps έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον στην προώθηση 

μελλοντικής ρευστότητας θυσιάζοντας το προσοδοφόρο περιθώριο της διαφοράς της 

τιμής. Σε κάθε περίπτωση, ένα είδος φαύλου κύκλου προκύπτει, συνήθως, όταν 

πρόκειται για την ρευστότητα της αγοράς: οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι 

διατακτικοί να συμμετάσχουν σε μια αγορά λόγω της έλλειψης ρευστότητας και αυτό 

με τη σειρά του επιδεινώνει τη μη ρευστότητα.

Η ανάπτυξη των ευρώ-futures ομολόγων κατά το 2000 δε διαφέρει σημαντικά από 

αυτή που παρατηρήθηκε το 1999. Τα συμβόλαια γερμανικών κυβερνητικών 

ομολόγων (2,5 και 10 ετών) τα οποία ανταλλάσσονται στην αγορά παραγώγων Eurex 

συνέχισαν να προσελκύουν τον κύριο όγκο των συναλλαγών. Επιβεβαιώνοντας την 

τάση που επικράτησε το 1999, η Eurex καθιέρωσε το καθεστώς της ως το πιο 

δραστήριο στις συναλλαγές παραγώγων παγκοσμίως, πάνω και από το Chicago board 

of Trade, ενώ το συμβόλαιο Bund καθιερώθηκε αδιαμφισβήτητα ως το συμβόλαιο 

future με τις περισσότερες συναλλαγές στον κόσμο. Ο μεγαλύτερος όγκος στις
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εντάσεις εμπορικών συναλλαγών κατά τους πρώτους μήνες του 2000 παρατηρήθηκε 

στο πεδίο των παραγώγων σταθερού εισοδήματος.

Η επιτυχία των συμβολαίων Bund εν μέρει εξαρτάται από το γεγονός ότι παραμένει 

αυτό με την ευρύτερη χρησιμοποίηση ως εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου για όλες 

τις ευρώ εκδόσεις. Ωστόσο η εμπορική δραστηριότητα των ενδεικτικών δεκαετών 

συμβολαίων futures της Μαίϊήγαλλική αγορά συναλλαγών futures και options) 

συνέχισε να ανακτά έδαφος, ακολουθώντας συγκεκριμένα την εισαγωγή του 

συνδυασμού δημιουργίας αγοράς της Matif Intervention Bancaire(MIB), η οποία 

υποστηρίχθηκε από εννέα τράπεζες της Γαλλίας. Μερικοί συμμετέχοντες στην αγορά 

υποστήριξαν ότι η αυξημένη χρήση των ενδεικτικών συμβολαίων της Matif 

συνδέεται με μια ελάχιστη πτώση της συσχέτισης των κινήσεων των τιμών των 

γερμανικών κυβερνητικών ομολόγων και των άλλων κυβερνητικών ομολόγων της 

ζώνης του ευρώ. Αυτό θα μπορούσε να μετατρέψει τα συμβόλαια της Matif σε 

περισσότερο απαραίτητα εργαλεία αντιστάθμισης του κινδύνου από ότι τα συμβόλαια 

Bund για τα ομόλογα εκτός των γερμανικών κυβερνητικών ομολόγων.

Αποδίδεται μεγάλη σημαντικότητα στην παρουσία ενός αποτελεσματικού και 

ρευστού συμβολαίου future. Η κατάλληλη λειτουργία των σχετικών αγορών 

παραγώγων διευκολύνει την ενεργή ανταλλαγή και διαχείριση του επιτοκιακού 

κινδύνου. Όπου υπάρχει μια ορθώς αναπτυγμένη αγορά futures, οι δημιουργοί της 

αγοράς μπορούν να χειριστούν τη θέση τους χρησιμοποιώντας futures, ως εκ τούτου 

ενισχύουν την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στη διαχείριση αποθεματικού 

κινδύνου στην αγορά ρευστών, η οποία ως αντάλλαγμα ενισχύει την ρευστότητα. Στη 

ζώνη του ευρώ τα συμβόλαια Bund futures κυριαρχούν. Τα γερμανικά κυβερνητικά 

ομόλογα αποτελούν το benchmark στον τομέα των 10 ετών και υπέρκεινται κατά ένα 

μεγάλο ασφάλιστρο των άλλων κυβερνητικών εκδόσεων λόγω του παράγοντα 

παραγώγων.

Για να αναλυθεί η επίδραση της αγοράς των futures χρησιμοποιούνται στοιχεία των 

εντάσεων και των επιτοκίων όλων των συμβολαίων futures πάνω στα ευρώ- 

κυβερνητικά ομόλογα. Τα αποτελέσματα δίνονται στον πίνακα 4. Λόγω της απουσίας 

συμβολαίων futures σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ εκτός από τη Γερμανία, θα 

πρέπει να εξασφαλίσει ένα ασφάλιστρο ρευστότητας στα μη γερμανικά ομόλογα,
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εξαρτώμενο από τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται οι επενδυτές έχοντας ατελή 

αντιστάθμιση. Οι διαφορές αποδόσεων αυξήθηκαν κατά το 1999και στα μέσα του 

2000, καθώς η αγορά γερμανικών futures κυριαρχούσε όλο και περισσότερο. Κατά το 

2001 και το 2002 μειώθηκαν, διότι τα γερμανικά futures κυριάρχησαν εξολοκλήρου.

Πίνακας^: Ρευστότητα Συμβολαίων Future στα ΙΟετή Κυβερνητικά ομόλογα

Όγκος Συναλλαγών 1998
Eurex, Euro-Bund 176,0
Liffe, Bund 55,7
Matif, Euro-Notional 15,0
Liffe BTP 31,4
Mif, BTP 0,4
Meff, Bono 58,8

Γερμανία 231,8
Γαλλία 90,6
Ιταλία 31,9
Ισπανία 58,8

Ανοιχτό Επιτόκιο(Αριθμός 
συμβολαίων)

1998

Eurex, Euro-Bund 339,4
Liffe, Bund 106,6
Matif, Euro-Notional 118,9
Liffe BTP 104,3
Mif, BTP 1,6
Meff, Bono 92,9

Γερμανία 446,0
Γαλλία 118,9
Ιταλία 105,9
Ισπανία
Πηγές: εθνικά στοιχεία, ECB

92,9

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1999 2000 2001 2002
509,5 581,1 681,9 762,9

0 0 0 0
23,4 165,5 66,1 0
6,6 0 0 0
0,7 0 0 0
13,7 4,2 1,1 0,2

509,5 581,1 681,9 762,9
23,4 165,5 66,1 0
7,4 0 0 0
13,7 4,2 1,1 0,2

1999 2000 2001 2002

570,4 669,3 676,8 729,1
0 0 0 0

133,0 310,8 108,6 1,0
27,6 0,7 0 0
2,6 ο,ι 0 0
21,8 13,5 8,0 2,5

570,4 669,3 676,8 729,1
133,0 310,8 108,6 ι,ο
30,3 0,8 0 0
21,8 13,5 8,0 2,5
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> Swaps

Συνεπώς, από την καθιέρωση του ευρώ και έπειτα, τα επιτόκια των swaps 

χρησιμοποιούνταν όλο και περισσότερο ως benchmark αξιολόγησης. Η ομοιογένεια 

και η ρευστότητα που εξασφαλίζουν τα επιτόκια των swaps εξηγούν την 

παρατηρούμενη τάση της αυξημένης τους χρήσης ως κοινό παρονομαστή για την 

σύγκριση των σχετικών αξιών των επενδυτικών προϊόντων ανάμεσα στις εκδόσεις 

των διαφορετικών κυβερνητικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ, όπως επίσης και 

στις εκδόσεις των διεθνικών ιδρυμάτων και των κυβερνητικών αντιπροσώπων. Η 

χρήση της καμπύλης swap ως εργαλείο σχετικής αξίας είναι σχετικά περιορισμένη 

και μπορεί να κερδίσει έδαφος στην περίπτωση απουσίας μιας ομογενούς καμπύλης 

benchmark στη ζώνη του ευρώ.

Η σημαντική ανάπτυξη της αγοράς των swaps εξηγείται εν μέρει από την ανάπτυξη 

των αγορών κυβερνητικών ομολόγων. Όντως, η απουσία μιας μοναδικής και 

ξεκάθαρα καθορισμένης benchmark καμπύλης κυβερνητικών αποδόσεων ενθάρρυνε 

τους συμμετέχοντες στην αγορά να αναζητήσουν μια ρευστή και περισσότερο 

ομογενής αναφορά για την αξιολόγηση των μη κυβερνητικών ομολόγων. Η αγορά 

swap παρέχει μια τέτοια αναφορά. Ένας άλλος παράγοντας που ενίσχυσε το εύρος 

της αγοράς swaps είναι η μεγέθυνση των εκδόσεων των μη κυβερνητικών ομολόγων. 

Οι εταιρικοί εκδότες πράγματι χρησιμοποιούν τα swaps για να μετατρέψουν τις 

υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου σε κυμαινόμενου επιτοκίου.

Οι δομικές εξελίξεις που οδήγησαν στη διεύρυνση της αγοράς swaps 

αντικατοπτρίζονται, επίσης, στη συμπεριφορά των περιθωρίων αγοροπωλησίας των 

swaps(ra οποία καθορίζονται ως η διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις των benchmark 

κυβερνητικών ομολόγων και των επιτοκίων swap του Euribor) κατά τη διάρκεια του 

2000. Ακολουθώντας ένα υπόδειγμα παρόμοιο με αυτό των ομοίων τους σε δολάριο 

των ΗΠΑ, τα spreads των ευρώ-swaps αυξήθηκαν το 2000 σε επίπεδα που δεν 

παρατηρήθηκαν άλλοτε , μετά την κρίση του 1998. Αυτή η τάση εν μέρει 

προκλήθηκε από κυκλικούς παράγοντες αλλά επίσης και από σημαντικές αλλαγές στη 

δομή των κεφαλαιακών αγορών στη ζώνη του ευρώ.
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Η πρώτη τέτοια αλλαγή είναι η μείωση της καθαρής προσφοράς των κυβερνητικών 

ομολόγων της ζώνης του ευρώ. Αυτό κατέληξε με τη σειρά του στην αποδυνάμωση 

της συσχέτισης ανάμεσα στις αποδόσεις κυβερνητικών ομολόγων και άλλων 

εργαλείων σταθερού εισοδήματος, περιλαμβάνοντας τα μη κυβερνητικά ομόλογα και 

τα swaps. Αυτό, εν τέλει, υποστηρίζει τη χρήση των swaps για αντισταθμιστικούς 

λόγους ή λόγους αξιολόγησης. Οι ίδιοι παράγοντες που προκάλεσαν τη διεύρυνση 

των spreads των swaps, επίσης ενίσχυσαν την ανάπτυξη της αγοράς swap. Θα πρέπει 

να επισημανθεί το γεγονός ότι ενώ η συνολική προσφορά κυβερνητικών ομολόγων 

μειώθηκε, οι νέες εκδόσεις ομολόγων πενταετούς και άνω λήξης, αυξήθηκαν. Η 

υπερβάλλουσα ζήτηση για μακροπρόθεσμα κυβερνητικά ομόλογα μπορεί να 

αντικατοπτρίζει προσδοκίες μελλοντικής έλλειψης, παρά τρέχουσες συνθήκες.

Τα swaps διαχωρίζονται σε επιτοκιακά και σε νομισματικά. Ένα επιτοκιακό swap 

είναι ένα συμβόλαιο ανάμεσα σε δύο συμβαλλόμενους για την ανταλλαγή ροών 

πληρωμών τόκων. Τυπικά, μια ροή πληρωμών βασίζεται σε σταθερό επιτόκιο και η 

άλλη ροή σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Μόνο οι καθαρές ροές χρήματος πληρώνονται 

ενώ το υποθετικό κεφάλαιο βάσει του οποίου υπολογίζονται οι πληρωμές τόκου δεν 

ανταλλάσσεται. Μια συμφωνία προθεσμιακού επιτοκίου αντιστοιχεί στον τόκο 

επιτοκιακού swap μιας περιόδου, στην οποία οι πληρωμές γίνονται μόνο μια φορά. 

To swap μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα χαρτοφυλάκιο προθεσμιακών συμβολαίων.

Σγεδιάγραμιια 2: Παγκόσμιες Χρηματοοικονομικές Αγορές

Ανεξόφλητα ποσά στα μέσα του 2002, σε €τρις.

Ευρώ Swaps Ομόλογα Ευρώ Swaps Μετοχές Ευρώ Ομόλογα Ευρώ
Swaps Δολαρίου Δολαρίου Δάωεια Γεν ΗΠΑ Ομόλογα Γεν Μετοχές

Πηγές: ECB, World Federation of Exchange, BIS, εθνικά στοιχεία
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Σε όρους του εκκρεμούς υποθετικού κεφαλαίου, οι παράλληλες αγορές των 

επιτοκιακών παραγώγων του ευρώ και του δολαρίου είναι οι μεγαλύτερες 

παγκοσμίως.(Σχεδιάγραμμα 2). Το υποθετικό απόθεμα των ευρώ-επιτοκιακών swaps 

και προθεσμιακών συμβολαίων ήταν €26.3τρις στα τέλη του Ιουνίου του 2002, ενώ η 

αντίστοιχη αγορά δολαρίου ήταν ελαφρώς μικρότερη στα €26.2τρις.

Οι αγορές επιτοκιακών swaps σε διάφορα νομίσματα της ζώνης του ευρώ, ειδικότερα 

στο γερμανικό μάρκο και στο γαλλικό φράγκο, ήταν έντονα ανεπτυγμένες ακόμη και 

πριν την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Έπειτα από την καθιέρωση του κοινού 

νομίσματος, η αγορά ευρώ-swaps σχεδόν διπλασιάστηκε. Η ανάπτυξη της αγοράς 

ευρώ-swaps ξεπέρασε σημαντικά την ανάπτυξη των αγορών ευρώ-ομολόγων και 

δανείων, οι οποίες διευρύνθηκαν κατά 40% και 25% αντιστοίχως, στο διάστημα 

μεταξύ Δεκεμβρίου 1998 και Ιουνίου 2002.Ωστόσο η αγορά των swaps δολαρίου 

αναπτύχθηκε ακόμη πιο γρήγορα αυξάνοντας κατά 170%. Παρότι η αγορά swaps 

δολαρίου ήταν πολύ μικρότερη από αυτή της ζώνης του ευρώ κατά τα πρώτα στάδια 

της νομισματικής ένωσης, στα τέλη του Ιουνίου του 2002 είχαν περίπου το ίδιο 

υποθετικό μέγεθος.

Η διασπασμένη φύση των αγορών των ευρωπαϊκών κυβερνητικών χρεογράφων 

ενίσχυσε το κίνητρο της μετατροπής σε swaps για κερδοσκοπία και για αντιστάθμιση 

των κινήσεων των επιτοκίων. Η αγορά ακάλυπτων διατραπεζικών καταθέσεων ήταν 

μια από τις πρώτες ευρώ-χρηματοοικονομικές αγορές στην οποία επήλθε σύγκλιση 

και δεδομένου του ότι τα επιτόκια των swaps περικλείουν προσδοκίες των 

μελλοντικών διατραπεζικών επιτοκίων, προέκυψε ραγδαία σύγκλιση των αγορών 

swaps στην επικράτεια των ευρώ-νομισμάτων. Στην πραγματικότητα, η ενιαία 

καμπύλη ευρώ-swaps σχεδόν σε μια μέρα συναλλαγών. Από τότε βραχείες θέσεις, 

δηλαδή θέσεις που παίρνονται προσδοκώντας μια αύξηση των επιτοκίων, μπορούν να 

δημιουργηθούν με μια σχετική ευκολία στην αγορά swap επιλέγοντας την πλευρά 

σταθερής πληρωμής του swap.

Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις άρχισαν να χρησιμοποιούν τα επιτοκιακά swaps για τη 

διαχείριση της έκθεσής τους στον κίνδυνο. Η Γαλλική κυβέρνηση από τον Οκτώβρη 

του 2001 χρησιμοποιεί τα swaps για να περιορίσει τη μέση λήξη του χρέους της. Έως 

τα τέλη του Ιουνίου του 2002, ο συνολικός όγκος των swaps ήταν €61 δις σε
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υποθετικό κεφάλαιο, αντίστοιχος κατά προσέγγιση του 8% του ανεξόφλητου 

γαλλικού κυβερνητικού χρέους. Η Γερμανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα swaps για 

να μειώσει το επιτοκιακό της κόστος. Προς το παρόν εγκρίθηκε η ανταλλαγή €20δις, 

αντίστοιχα του 3% του ανεξόφλητου χρέους. Οι κυβερνήσεις της Δανίας, της Ιταλίας 

και της Ισπανίας είναι επίσης ενεργές στην αγορά των ευρώ-swaps. Η είσοδος των 

κυβερνήσεων στην αγορά των επιτοκιακών swaps τείνει να θέσει ένα ανώτατο όριο 

στα spreads των ευρώ-swaps. Όταν το spread ανάμεσα στις κυβερνητικές αποδόσεις 

και στις αποδόσεις των swaps διευρύνεται, οι κυβερνήσεις θεωρούν ελκυστικό να 

τοποθετηθούν σε σταθερό επιτόκιο στην αγορά των swaps.

Οι εμπορικές τράπεζες στη ζώνη του ευρώ είναι οι πιο ενεργοί μεσάζοντες στην 

αγορά ευρώ-swaps φτάνοντας το 46% των συμβολαίων το 2002. Ανάμεσα στις 

τράπεζες της ζώνης του ευρώ, οι γερμανικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι 

μεσάζοντες κατέχοντας το 21% της αγοράς και ακολουθούν οι γαλλικές τράπεζες με 

το 15%. Το μερίδιο των τραπεζών των ΗΠΑ στην αγορά των ευρώ-swaps ανερχόταν 

στο 35% στα μέσα του 2002. Συγκρίνοντας, το μερίδιο των τραπεζών των ΗΠΑ στην 

αγορά swaps δολαρίου, ανέρχεται στο 54%. Οι Ιαπωνικές τράπεζες κατέχουν οριακό 

ρόλο στις αγορές swap ευρώ και δολαρίου αλλά τους ανήκει το 33% της αγοράς γιεν.

Η τιμολόγηση των επιτοκιακών swaps γενικά εξαρτάται από το επιτόκιο που 

χρησιμοποιείται για το τμήμα κυμαινόμενου επιτοκίου του συμβολαίου. Η απόδοση 

που χρησιμοποιείται για το τμήμα του σταθερού επιτοκίου υποτίθεται ότι περικλείει 

προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία του κυμαινόμενου επιτοκίου κατά τη διάρκεια 

του συμβολαίου και για τον κίνδυνο που σχετίζεται με την τάση αυτού του επιτοκίου. 

Για τα ευρώ-swaps, η επιλογή του κυμαινόμενου επιτοκίου τείνει να εξαρτάται από 

την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Για τα βραχυπρόθεσμα swaps ο δείκτης 

ΕΟΝΙΑ( euro overnight index average) είναι η πιο κοινή βάση για το τμήμα 

κυμαινόμενου επιτοκίου. Συχνές αναφορές γινόταν στο Euribor κατά τη διάρκεια της 

νομισματικής ένωσης, όμως από το 2000 εκτοπίστηκε από τον ΕΟΝ1Α στη 

βραχυπρόθεσμη καμπύλη των swaps. Για τα μακροπρόθεσμα swaps το Euribor 

παραμένει σημείο αναφοράς του επιτοκίου. Βοηθητικά εργαλεία των ΕΟΝΙΑ και 

Euribor είναι οι ανασφάλιστες διατραπεζικές καταθέσεις και συνεπώς αυτά τα 

επιτόκια αντικατοπτρίζουν ένα βαθμό πιστωτικού κινδύνου. Πράγματι, οι
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περισσότερες τράπεζες των ομάδων συνεργασίας των ΕΟΝΙΑ και Euribor 

αξιολογούνται με διπλό-Α.

Παρόλο το καθεστώς benchmark των ευρώ-swaps, οι αποδόσεις τους τείνουν να 

κινούνται πάνω από τις αποδόσεις των ρευστότερων κυβερνητικών 

ομολόγων(τριπλό-Α) σε δεδομένες λήξεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην 

αντίστοιχη αγορά των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, στη δεκαετή λήξη το σταθερό επιτόκιο 

των ευρώ-swaps στο τέλος Ιανουάριου του 2003 ήταν περίπου 20 βαθμούς βάσης 

πάνω από την απόδοση του γερμανικού Βιιηά(Σχεδιάγραμμα 3). Τα επιτόκια των 

swaps είναι τυπικά υψηλότερα από τα επιτόκια των χρεογράφων με τριπλό-Α, επειδή 

περικλείουν ένα ασφάλιστρο για τον αντίστοιχο πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος 

συνδέεται με τους κύριους μεσάζοντες στην αγορά. Εναλλακτικά, μια χειροτέρευση 

της υπάρχουσας πιστοληπτικής φερεγγυότητας της κυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει 

στον περιορισμό του spread. Παραδείγματος χάριν, δημοσιονομικές δυσχέρειες στη 

Γερμανία συνέβαλαν στον περιορισμό του spread ανάμεσα στα ευρώ-swaps και στα 

γερμανικά κυβερνητικά ομόλογα το 2001 και το 2002.

Σγεδιάγραιιιια 3: Καμπύλες των Swaps και των Spreads

Καμπύλη των Swaps Spreads κυβερνητικών
την 31 Ιανουάριου 2003 αποδόσεων

Πηγές: BIS, Bloomberg, εθνικά στοιχεία

Τα νομισματικά swaps εμφαίνουν μια ανταλλαγή επιτοκιακών πληρωμών σε δύο 

διαφορετικά νομίσματα όπου ο υποκειμενικός δείκτης είναι ο Libor(London
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Interbank Offered Rate) ,ή ένας παρόμοιος διατραπεζικός δείκτης(π.χ. Tibor). Είναι 

δεδομένη η ανταλλαγή του αρχικού κεφαλαίου στην έναρξη του swap και στη λήξη 

αυτού, παρότι η ανάλυση των δομών στις οποίες δεν υφίσταται τέτοια ανταλλαγή 

είναι παρόμοια.

Τα νομισματικά swaps επιτρέπουν σε μια οικονομική μονάδα να μεταπηδήσει από 

ένα νόμισμα σε κάποιο άλλο. Παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώντας την έκδοση 

ομολόγων οι κυβερνήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν μια πηγή κεφαλαίων 

σταθερού επιτοκίου στην αγορά του ευρώ, όπου η φερεγγυότητά τους είναι 

παραδεκτή και η αξιοπιστία τους είναι γνωστή, και να μεταφέρουν αυτά τα κεφάλαια 

μέσω των swaps σε μια άλλη αγορά, ίσως αυτή του δολαρίου ή του γεν, προκειμένου 

να επιτύχουν χρηματοδότηση σε σημαντικά καλύτερο επίπεδο από αυτό της άμεσης 

εκδοτικής προσφοράς. Αυτός ο τύπος μεταφοράς ρευστότητας αποτελεί την κύρια 

πηγή προσφοράς στον προσδιορισμό των επιπέδων των νομισματικών swaps.

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, τα ευρώ-swaps είναι ένα από τα πιο ρευστά 

εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα στις ευρώ-χρηματοοικονομικές αγορές. Πράγματι, 

τα ΕΟΝΙΑ swaps είναι το πιο ρευστό τμήμα της ευρώ-αγοράς χρήματος. Κατά μέσο 

όρο €2δις ΕΟΝΙΑ swaps ανταλλάσσονται κανονικά στις αγορές μεσαζόντων για 

λήξεις άνω των τριών μηνών και έχουν επίσης παρατηρηθεί και μεγαλύτεροι όγκοι 

συναλλαγών. Η τριετής αναφορά της κεντρικής τράπεζας της Foreign Exchange and 

Derivatives Activity δείχνει ότι ο μέσος ημερήσιος ρυθμός αντικατάστασης των 

επιτοκιακών ευρώ-συμβολαίων OTC σχεδόν διπλασιάστηκε το διάστημα από τον 

Απρίλιο του 1998 έως τον Απρίλιο του 2001, και ανήλθε στα €231 δις. Από το 2001 η 

αντικατάσταση των ευρώ-swaps και των προθεσμιακών συμβολαίων ξεπέρασε αυτή 

των υπολοίπων επιτοκιακών προϊόντων εκτός από την αγορά μελλοντικών 

συμβολαίων, την αγορά των κυβερνητικών ομολόγων των ΗΠΑ και την αγορά 

κυβερνητικών χρεογράφων της Γερμανίας (Πίνακας 5).
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Πίνακας 5: Τζίρος των Επιτοκιακών Προϊόντων

Συνολικός Τζίρος
Τζίρος μελλοντικών

συμβολαίων
Απρίλιος Απρίλιος Απρίλιος Απρίλιος
1998 2001 1998 2001

Αγορά Ευρώ
Επιτοκιακά Swaps 112 260 1
Μελλοντικά συμβόλαια 

Euribor
198 404

Γερμανικά κυβερνητικά 
χρεόγραφα

99 202 76 150

Ιταλικά κυβερνητικά
χρεόγραφά

316 195 14

Γαλλικά κυβερνητικά
χρεόγραφα

110 130 6 15

Αγορά Δολλαρίου
Επιτοκιακά Swaps 
Μελλοντικά συμβόλαια 

Libor

54 156
465 958

Κυβερνητικά χρεόγραφα 
ΗΠΑ

253 396 54 63

Αγορά Yen
Επιτοκιακά Swaps 
Μελλοντικά συμβόλαια

16 28
83 29

Libor
Ιαπωνικά κυβερνητικά 111 195 26 32

χρεόγραφα
Πηγές: BIS, Euroclear, national data

Ωστόσο, έπειτα από δύο χρόνια , η αγορά ευρώ-swaps δεν είναι ούτε τόσο συμπαγής 

ούτε τόσο διευρυμένη όσο είναι η μεγαλύτερη αγορά ευρωπαϊκών κυβερνητικών 

χρεογράφων. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή 

αγοράς και πώλησης των ευρώ-swaps είναι ευρύτερη από αυτή των κυβερνητικών 

χρεογράφων: 1 βαθμός βάσης για τα swaps των διαμεσολαβητών , συγκρινόμενος με 

λιγότερο από μισό βαθμό βάσης των γερμανικών κυβερνητικών χρεογράφων. Τα 

καθορισμένα μεγέθη είναι επίσης μικρότερα: €110 εκατομμύρια για τα πενταετή και 

δεκαετή swaps, συγκρινόμενα με τουλάχιστον €150 εκατομμύρια γερμανικών 

κυβερνητικών χρεογράφων. Η συναλλακτική δραστηριότητα στα μακροπρόθεσμα 

swaps αποτελεί κλάσμα της δραστηριότητας των μελλοντικών συμβολαίων των 

γερμανικών κυβερνητικών ομολόγων.
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2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η καθιέρωση του ευρώ αποτελεί ορόσημο γεγονός μοναδικής σημαντικότητας για 

την ευρωπαϊκή οικονομία. 11 οικονομίες οδηγήθηκαν σ’ένα καθεστώς ενιαίου 

νομίσματος, γεγονός που είχε πολυσχιδείς επιπτώσεις στο μακροοικονομικό 

περιβάλλον, στη νομισματική πολιτική και στις χρηματοοικονομικές αγορές. Ωστόσο, 

στην προσπάθεια διερεύνησης των επιδράσεων του ευρώ στην αγορά ομολόγων 

προκύπτουν κάποια εμπόδια. Συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο 

διαχωρισμό των επιδράσεων που έχουν άλλοι διαρθρωτικοί παράγοντες όπως 

δημογραφικές, τεχνολογικές και άλλες μεταβολές. Ένα δεύτερο εμπόδιο αφορά στο 

γεγονός ότι ο χρόνος που παρήλθε από την Τρίτη Φάση της Ευρωπαϊκής 

Νομισματικής Ένωσης δεν είναι επαρκής ώστε να γίνει οποιαδήποτε έρευνα για την 

ύπαρξη διαρθρωτικών αλλαγών. Βάσει των προαναφερθέντων, η σχετικά μικρή 

εγγύτητα της αγοράς ομολόγων στην άμεση επίδραση της κοινής νομισματικής 

πολιτικής, υποδηλώνει ότι οι αλλαγές στην αγορά ομολόγων είναι βαθύτερες από 

αυτές στην αγορά χρήματος.

Εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην αγορά κυβερνητικών ομολόγων 

πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές μόλις ένα χρόνο μετά την έναρξη της 

Τρίτης Φάσης. Αναμένονταν κύριες μεταβολές στην Ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων ως 

αποτέλεσμα του συνδυασμού των οικονομιών κλίμακας και της αυξημένης 

ομοιογένειας. Τέτοιες αλλαγές περιλαμβάνουν από τη μία καινοτομίες στην πλευρά 

της προσφοράς, με τη μορφή ανταγωνισμού πάνω στις τεχνικές έκδοσης και 

οργάνωσης της δευτερογενούς αγοράς και από την άλλη αυξημένη διαφοροποίηση 

των ομολογιακών χαρτοφυλακίων στη ζώνη του ευρώ λόγω της ζήτησης των 

επενδυτών. Από το συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων προκύπτουν σημαντικά 

αποτελέσματα σε διάφορα πεδία. Αρχικά, αυξήθηκε τόσο το μέγεθος της αγοράς όσο 

και ο βαθμός σύγκλισης, ενώ η μέση ποσότητα των επιμέρους εκδόσεων αυξήθηκε. Η 

αγορά κυβερνητικών ομολόγων χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ομοιογένεια, ενώ
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διακρίνεται σε αυτή αυξημένη σύγκλιση. Γενικότερα, η αγορά ομολόγων στη ζώνη 

του ευρώ μετατράπηκε σε μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης.

2.1.1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

> Γεωγραφική διαφοροποίηση

Ένας δείκτης του βαθμού σύγκλισης της αγοράς ομολόγων στη ζώνη του ευρώ είναι 

το εύρος της προκατάληψης υπέρ της ημεδαπής των επενδυτών της αγοράς. Ο όρος 

“ημεδαπή” αναφέρεται στα εθνικά όρια της αγοράς στη ζώνη του ευρώ, στα οποία 

τοποθετούνται και ανήκουν οι επενδυτές. Η γεωγραφική διαφοροποίηση σχετίζεται 

με τον ανασχηματισμό των ομολογιακών χαρτοφυλακίων που ήταν εκφρασμένα σε 

εθνικά νομίσματα της ζώνης του ευρώ, παρά με τη διαφοροποίηση σε χρεόγραφα 

εκφρασμένα σε τρίτα νομίσματα. Το ποσοστό των δημοσίων ομολόγων που ανήκουν 

σε εγχώριους επενδυτές (επενδυτές κατοίκους της ίδιας χώρας - μέλους με τον 

εκδότη) μειώθηκε αισθητά μετά την καθιέρωση του ευρώ. Το μερίδιο που κρατείται 

από τους μη-κατοίκους (περιλαμβάνοντας και τους κατοίκους εκτός της ζώνης του 

ευρώ), αντιθέτως αυξήθηκε. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων παρατηρείται ότι οι 

παραπάνω μεταβολές οφείλονται κυρίως στις συναλλαγές των επενδυτών των χωρών- 

μελών της ζώνης του ευρώ.

Το γεγονός ότι η διαφοροποίηση υποστηρίζεται πρώτον και κύριο από τους 

παράγοντες του κινδύνου και της απόδοσης, εξυπηρετεί στην κατά μέρους ερμηνεία 

της βραδύτητας της διαδικασίας. Όντως, από την πλευρά του διαχειριστικού κόστους 

που συνεπάγονται από τη διαφοροποίηση (σε όρους ανάγκης απόκτησης νομικής και 

τεχνικής γνώσης του συγκεκριμένου περιβάλλοντος των άλλων τμημάτων της αγοράς 

στη ζώνη του ευρώ ) απαιτούνται προσδοκίες για σημαντικές εναλλακτικές αποδόσεις 

προκειμένου να παρασύρουν τους επενδυτές εκτός της εγχώριας αγοράς. Στα 

προγενέστερα χρόνια της καθιέρωσης του ευρώ τέτοιες εναλλακτικές αποδόσεις 

προωθούνταν από την προοπτική μείωσης σημαντικών spreads των αποδόσεων 

ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες κυβερνητικών ομολόγων. Οι ενδεχόμενες 

εναλλακτικές αποδόσεις που προκύπτουν από τη γεωγραφική διαφοροποίηση, 

γίνονται πλέον λιγότερο ελκυστικές. Λόγω της δημοσιονομικής υπακοής που
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εγγυάται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όλες οι κυβερνήσεις της ζώνης 

του ευρώ απολαμβάνουν υψηλά και σχετικά ομοιογενή ratings.

Η σχετική ομοιογένεια των διαφορετικών χρεογράφων εκφράζει τα σχετικά 

περιορισμένα και σταθερά spreads των αποδόσεων, ως εκ τούτου μειώνει τα κίνητρα 

για διαφοροποίηση. Βάσει της δημοσιονομικής πειθαρχίας που εξασφαλίζεται από το 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όλες οι κυβερνήσεις στη ζώνη του ευρώ 

χαίρουν υψηλής και σχετικά ομοιογενούς πιστωτικής αξιολόγησης. Συνεπώς, ένα 

μεγάλο μερίδιο (πάνω από 80%) των ομολόγων του ιδιωτικού τομέα απέκτησε 

,επίσης, υψηλό επίπεδο πιστωτικής αξιοπιστίας. Η σχετική ομοιογένεια των 

διαφορετικών χρεογράφων οδηγεί σε σχετικά περιορισμένα (και σταθερά) spreads 

αποδόσεων και ως εκ τούτου μειώνεται το κίνητρο για διαφοροποίηση.

Ωστόσο, κάποια διαφοροποίηση λαμβάνει χώρα υπέρ των κυβερνητικών εκδοτών 

που παρουσιάζουν σχετικά χαμηλά ratings και υψηλές αποδόσεις. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του ποσοστού των δημοσίων ομολόγων που 

κρατούνται από ξένους επενδυτές στην Ισπανία, στο Βέλγιο και στην Ιταλία. Εν τω 

μεταξύ η τάση για μια μικρή διεύρυνση των spreads των αποδόσεων ανάμεσα στα 

γαλλικά και γερμανικά κυβερνητικά ομόλογα αποδίδεται στην εξάλειψη των 

εμποδίων της διαφοροποίησης ύστερα από την καθιέρωση του ευρώ, επιτρέποντας τη 

ζήτηση των γαλλικών εταιρικών επενδυτών να στρέφεται εκτός των συνόρων της 

εγχώριας αγοράς.

Ένα άλλο κίνητρο που ενθαρρύνει τη διαφοροποίηση είναι η προτίμηση για 

ρευστότητα. Πάνω σε αυτό το θέμα, τα γερμανικά κυβερνητικά ομόλογα 

χαρακτηρίζονται ιδιαιτέρως ελκυστικά από πολλούς επενδυτές λόγω της αντίληψης 

ως προς την αξιοπιστία τους και ως προς την παραδοσιμότητά τους σε σχέση με τα 

υψηλά ρευστά μελλοντικά συμβόλαια Eurex. Η προτίμηση για ρευστότητα και η 

σημαντικότητα της παράδοσης σε σύγκριση με τα υψηλά ρευστά μελλοντικά 

συμβόλαια αντικατοπτρίζονται στο παρατηρούμενο ασφάλιστρο των τρεχουσών 

εκδόσεων στη Γερμανία, ενώ αυτό το προνόμιο είναι περιορισμένο στη Γαλλία ή 

στην Ισπανία. Ένα άλλο στοιχείο υπέρ των γερμανικών κυβερνητικών ομολόγων 

είναι το γεγονός ότι λόγω του καθεστώτος benchmark πριν την καθιέρωση του ευρώ, 

τα χαρακτηριστικά τους (νομικά και τεχνικά) είναι περισσότερο γνωστά σε μία
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ευρύτερη επενδυτική βάση από ότι είναι τα ομόλογα των άλλων κυβερνήσεων. Αυτό 

παρουσιάζει τη σημαντικότητα του διαχειριστικού κόστους στη διαφοροποίηση τα 

οποία αναμένεται να μειωθούν βαθμιαία καθώς οι επενδυτές εξοικειώνονται στις 

διάφορες κατηγορίες χρεογράφων και καθώς η τυποποίηση των χαρακτηριστικών των 

ομολόγων διευρυνθεί.

> Διαφοροποίηση ως προς τα credits

Πριν από την καθιέρωση του ευρώ, οι επενδυτές αναζητώντας υψηλότερες 

προσδοκώμενες αποδόσεις, αποδεχόμενοι το κόστος του υψηλότερου κινδύνου, 

συχνά διαφοροποιούσαν τα κεφάλαιά τους με κυβερνητικά ομόλογα πέρα από τα 

σύνορα της εγχώριας αγοράς. Οι διαφορετικές μεταβολές της καμπύλης αποδόσεων 

και οι κινήσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας εξασφάλισαν μια ενδεχόμενη 

εναλλακτική απόδοση. Ωστόσο αυτές οι ευκαιρίες έπαψαν να υφίστανται όταν 

καθιερώθηκε το ευρώ. Αυτό ενθάρρυνε τη διαφοροποίηση προς εναλλακτικές τάξεις 

περιουσιακών στοιχείων, εξασφαλίζοντας ενδεχομένως εναλλακτική απόδοση. Το πιο 

αξιοσημείωτο αυτών είναι η διαφοροποίηση των ομολογιακών χαρτοφυλακίων σε 

χρεόγραφα που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο, τα λεγάμενα credits. Σε αντίθεση με τα 

τραπεζικά ομόλογα και τα Pfandbriefe, τα credits περιλαμβάνουν εταιρικά ομόλογα 

και σε μια ευρεία κλίμακα ‘διαρθρωτικά προϊόντα’(asset-backed χρεόγραφα, 

επιβοηθητικές υποχρεώσεις χρέους κλπ.).

Η τάση προς τη διαφοροποίηση σε credits ενισχύθηκε επίσης, στην πλευρά της 

προσφοράς, από τη σχετική μεταστροφή στη δομή της αγοράς ομολόγων από τις 

δημόσιες εκδόσεις προς τις ιδιωτικές εκδόσεις. Συγκεκριμένα, η στροφή προς μια 

χαμηλότερη προσφορά κυβερνητικών ομολόγων καθιστά τη διαφοροποίηση προς 

άλλες τάξεις χρεογράφων απαραίτητη. Σε αντίθεση, αν η μειωμένη προσφορά 

κυβερνητικών ομολόγων καταλήγει σε ευρεία έλλειψη, η οποία μειώνει τις αποδόσεις 

τους σε σχέση με τα ιδιωτικά ομόλογα, τότε αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το κίνητρο 

για διαφοροποίηση. Το τρέχον, χαμηλό, απόλυτο επίπεδο των ομολογιακών 

αποδόσεων συνεπάγεται την περαιτέρω ενίσχυση αυτού του κινήτρου.
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2.1.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛ ΟΓΩΝ

Η σύγκλιση των εθνικών αγορών κεφαλαίου είχε ως επίδραση την έντονη αύξηση 

του ανταγωνισμού μεταξύ των εκδοτών. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να 

αναφερθεί το γεγονός ότι οι εθνικές αγορές κυβερνητικών ομολόγων ήταν ήδη 

αναπτυγμένες πριν επέλθει η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, κάτι που δεν ισχύει 

για τις άλλες αγορές. Οι εκδόσεις κυβερνητικών ομολόγων ζώνη του ευρώ 

ευεργετήθηκαν από την επερχόμενη σύγκλιση των εθνικών αγορών κεφαλαίου. 

Ακολουθώντας την καθιέρωση του ευρώ ο συναλλαγματικός κίνδυνος εξαλείφθηκε 

και ως αποτέλεσμα τα χρηματοδοτικά κόστη μειώθηκαν σε διαφορετική κλίμακα για 

τους επιμέρους κυβερνητικούς εκδότες της ζώνης του ευρώ. Οι διαφορές των 

αποδόσεων ανάμεσα στα κυβερνητικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ συνέκλιναν 

έντονα έπειτα από την πρότερη ανακοίνωση, το Μάιο του 1998, του ανέκκλητου 

καθορισμού των ισοτιμιών των μελλοντικών νομισμάτων της ζώνης του ευρώ. 

Επιπροσθέτως, η πιθανότητα μιας σχετικής έλλειψης κυβερνητικών ομολόγων - ως 

αποτέλεσμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της σχετικής μείωσης 

της συνολικής προσφοράς και της πιθανής αύξησης των εταιρικών εκδόσεων - 

συνέβαλλε στην καθοδική πορεία των αποδόσεων των κυβερνητικών ομολόγων σε 

σύγκριση με άλλες τάξεις περιουσιακών στοιχείων, μειώνοντας, ως εκ τούτου, 

περαιτέρω τα χρηματοδοτικά κόστη για τις κυβερνήσεις.

Το γεγονός ότι έως και την έναρξη της Νομισματικής Ένωσης οι επιμέρους εθνικές 

οικονομίες της ζώνης του ευρώ ανταγωνίζονταν σε μεγάλο βαθμό για την πρόσβαση 

σε μια κοινή επενδυτική βάση, αντικατοπτρίζονταν στην εισαγωγή ενός αριθμού 

αλλαγών της δομής των εκδόσεων τους, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις νέες 

καταστάσεις και βασικά να προσελκύσουν χρηματοδοτήσεις υπό τις καλύτερες 

δυνατές προϋποθέσεις. Όπως θα αναλύσουμε εκτενέστερα παρακάτω, οι επενδυτές 

επικεντρώνονταν ολοένα και περισσότερο στη ρευστότητα κι επίσης το καθεστώς 

καθιέρωσης ενός benchmark αποδείχθηκε θέμα αυξανόμενης σημαντικότητας. Τα 

παραπάνω αποτέλεσαν πλεονεκτήματα, κατά βάση, των μεγαλύτερων κυβερνητικών 

εκδοτών. Άμεση επίδραση αυτού αποτέλεσε το γεγονός ότι η πίεση της αυξημένης 

ανταγωνιστικότητας εντάθηκε για τους μικρότερους εκδότες. Στα πλαίσια του
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αυξημένου ανταγωνισμού ανέκυψε η ανάγκη εναρμόνισης των εκδοτικών πρακτικών, 

οδηγώντας τη σύγκλιση στην κατεύθυνση των βέλτιστων μεθόδων.

Οι βασικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις κυβερνητικές εκδοτικές μεθόδους μετά 

την έναρξη της Νομισματικής Ένωσης αναλύονται στη συνέχεια. Αρχικά, το μέγεθος 

των εκδόσεων αυξήθηκε κατά ένα μεγάλο βαθμό. Οι κυβερνητικοί εκδότες εστιάζουν 

τις προσπάθειές τους σε πολιτικές που αποβλέπουν στη δημιουργία διακριτών 

εκδόσεων benchmark, ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου το συνολικό εύρος του 

κυβερνητικού χρέους είναι ιδιαιτέρως μικρό για να διασφαλίσει την επαρκή 

ρευστότητα μέσω όλης της καμπύλης αποδόσεων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

συνήθως σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, δηλαδή στη δέσμευση έκδοσης μόνο 

μεγάλων ρευστών εκδόσεων των τριών, δέκα και τριάντα χρόνων λήξης. Το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής benchmark στη ζώνη του ευρώ ακολουθεί η 

Ιρλανδία, η οποία έχει αναδιαρθρώσει εξολοκλήρου το ανεξόφλητο χρέος σε μερικές 

ρευστές εκδόσεις benchmark. Αλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ολλανδία έχουν 

εισάγει προγράμματα ανταλλαγής των παλαιών μη-ρευστών ομολόγων σε νέα 

ομόλογα benchmark. Γενικότερα, οι κυβερνητικοί εκδότες προώθησαν και βελτίωσαν 

τη διαφάνεια της αγοράς. Οι προσπάθειες σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνουν την 

πρότερη ανακοίνωση των ημερομηνιών των δημοπρασιών και των συνοδευτικών 

λεπτομερειών και δεσμεύσεων.

Επίσης, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες 

επενδυτικές ανάγκες προκειμένου να τεμαχίσουν τη θέση της αγοράς βασιζόμενοι σε 

καινοτομίες. Η Γαλλία και η Ισπανία είναι η αρχικά πιο δραστηριοποιημένες σε αυτό 

τον τομέα, καθώς προώθησαν στην αγορά σταθερής λήξης και προστατευμένα από 

τον πληθωρισμό εναλλακτικά χρεόγραφα των κανονικών τους ομολόγων. Τέλος, οι 

κυβερνήσεις προσπάθησαν να βρουν τρόπους να ενισχύσουν τη ρευστότητα της 

δευτερογενούς αγοράς των ομολόγων τους. Σημαντική σε αυτό το θέμα είναι η 

προώθηση μιας νέας τεχνολογίας ενίσχυσης της ρευστότητας. Μια πρώτη 

προσπάθεια έγινε από τους Ιταλούς οι οποίοι προώθησαν το MTS, ένα ενιαίο 

ηλεκτρονικό δίκτυο για την αγορά κυβερνητικών ομολόγων. Έως τον Ιούνιο του 2000 

άλλες τέσσερις χώρες υιοθέτησαν το ίδιο δίκτυο (Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, 

Πορτογαλία). Τον Απρίλιο του 1999 άρχισε να λειτουργεί το EuroMTS στο οποίο 

ανταλλάσσονται κυβερνητικά ομόλογα benchmark των χωρών της ζώνης του ευρώ.
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Το ύψος των ανεξόφλητων κυβερνητικών ομολόγων αυξήθηκε ελαφρώς το 1999, 

παρότι μειώθηκε η ακαθάριστη έκδοση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η μειωμένη 

έκδοση το 1999(Σχεδιάγραμμα 4) ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων: από 

τη μια πλευρά οι μειωμένες ανάγκες δανειοληψίας που προκλήθηκαν από την 

παγκοσμίως βελτιωμένη δημοσιονομική κατάσταση και από την άλλη πλευρά η 

ενισχυμένη προτίμηση προς τις μεγαλύτερες λήξεις μέσα στα πλαίσια χαμηλών 

μακροπρόθεσμων επιτοκίων, τα οποία αντικατοπτρίζονταν από τη μειωμένη έκδοση 

των Treasury Bills. Αντιθέτως, παρατηρήθηκε συγκέντρωση των εκδόσεων κατά τους 

πρώτους μήνες του 1999, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στον ανταγωνισμό των 

κυβερνητικών εκδοτών για το καθεστώς benchmark κατά τους πρώτους μήνες της 

Νομισματικής Ένωσης. Τέλος, το μέγεθος της αγοράς κυβερνητικών ομολόγων στη 

ζώνη του ευρώ αυξήθηκε ελαφρώς κατά το 1999(Σχεδιάγραμμα 5).

Σγεδιάγραμμα 4: Κυβερνητικά Ομόλογα στη ζώνη του ευρώ:

Ακαθάριστη Εκδοση

(δις ευρώ)

1999
Πηγή: ECB
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Σγεδιάγραμμα 5:Ανεξόφλητα Κυβερνητικά Ομόλογα στη ζώνη του ευρώ

(δις ευρώ)

1998 1999
Πηγή: ECB

Η αγορά ομολόγων αποτέλεσε τον χρηματοοικονομικό τομέα της αγοράς στον οποίο 

η επίδραση του κοινού νομίσματος ήταν ταχύτερη και σαφέστερη (Σχεδιάγραμμα 6). 

Από πολλές απόψεις αυτό προκλήθηκε από το γεγονός ότι η αγορά κυβερνητικών 

ομολόγων είχε διεθνή χαρακτήρα και πριν την εισαγωγή του ευρώ. Τα κυβερνητικά 

χρεόγραφα της ζώνης του ευρώ υπήρξαν στο παρελθόν ο κύριος τρόπος διεθνούς 

διαφοροποίησης για τα ιδιωτικών επενδυτών χαρτοφυλάκια, τα οποία περιορίζονταν 

από νομικούς και άλλους περιορισμούς σε όρους του μεγέθους και της σύνθεσης του 

συναλλαγματικού και πιστωτικού κινδύνου.

Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση θεωρήθηκε ως ο καταλύτης ο οποίος θα 

αναβίβαζε τα κυβερνητικά ευρώ-ομόλογα στην παγκόσμια χρηματοοικονομική 

αγορά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να προκαλέσουν τα υπερέχοντα 

κυβερνητικά χρεόγραφα των ΗΠΑ στη μάχη του benchmark. Αυτή η άποψη 

βασίστηκε στο γεγονός ότι το κοινό νόμισμα και η ενιαία νομισματική πολιτική που 

καθιερώθηκε υπό την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση θα μπορούσαν να εξαλείψουν 

τους πιο σημαντικούς παράγοντες που παραδοσιακά διαφοροποιούσαν τις εθνικές 

αγορές ομολόγων. Συνεπώς, αναμενόταν ότι η μετατροπή όλου του αποθέματος των

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Φεβρουάριος 2005



Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κυβερνητικών Ομολόγων 38

ανεξόφλητων εκδόσεων στο νέο νόμισμα θα αύξανε την έλξη επενδυτών λόγω της 

μεγαλύτερης ρευστότητας των ευρύτερων κυβερνητικών ομολόγων.

Σχεδιάγραμμα 6 : Διεθνή Ομόλογα: ανακοινωμένες εκδόσεις

(δις$)

I I Νομίσματα στης ζώνης του ευρώ 

I Άλλα νομίσματα

Εκδότες στη ζώνη του ευρώ

Εκδότες εκτός της ζώνης του ευρώ

Πηγές: Euroclear, BIS, Bank of England, Capital DATA, International Securities Market Association

Στα τέλη του 2000, το απόθεμα των χρεογράφων κυβερνητικού χρέους στη ζώνη του 

ευρώ ανήλθε περίπου στα $2.8 τρις, επίπεδο σχεδόν ίδιο με αυτό των ΗΠΑ($3.0τρις) 

αλλά μικρότερο από αυτό της Ιαπωνίας($3.6τρις). Η ευρώ-αγορά κυβερνητικών 

ομολόγων παρουσιάζεται ως ένας σημαντικός ανταγωνιστής στην παγκόσμια ηγεσία 

στη βάση του μεγέθους, ενώ παράλληλα οι αντίπαλες τάσεις των ιαπωνικών και 

αμερικάνικων δημοσιονομικών θέσεων θα αλλάξουν την κατάταξη στο κοντινό
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μέλλον. Μια σύγκριση των σχετικών αγοραίων αξιών των τριών αγορών ομολόγων 

δίνει διαφορετική εικόνα (Πίνακας 6). Η μεγαλύτερη ιαπωνική αγορά ομολόγων 

πλήττεται από την επίδραση της παρατεταμένης εξασθένισης της οικονομίας, γεγονός 

που αφορά το ρυθμό μεγέθυνσης των κυβερνητικών υποχρεώσεων και τις 

διαρθρωτικές δυσχέρειες.

Πίνακαν 6 : Το μέγεθος των Αγορών Κυβερνητικών Ομολόγων

(δις$)

Ονομαστική αξία Αγοραία Αξία
1998 2000 2002 1998 2000

Ευρώ 11 3,474 2,834 2,900 2,266 2,430
ΗΠΑ 3,347 2,993 2,438 1,838 1,740
Ιαπωνία 2,709 3,626 4,115 1,282 1,733
Πηγές: BIS. OECD. EC

Ωστόσο, το συνολικό μέγεθος είναι μόλις ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά των 

τάξεων των χρεογράφων τα οποία ανταγωνίζονται στο διεθνές καθεστώς benchmark. 

Η υψηλή πιστωτική ποιότητα, η επαρκής ρευστότητα και τεχνικοί παράγοντες όπως 

εκδοτική ομοιογένεια, κανονικότητα των εκδόσεων και ενιαία σύνδεση με τις αγορές 

παραγώγων αποτελούν εναλλακτικά χαρακτηριστικά κλειδιά. Η ρευστότητα της 

αγοράς είναι μια πολύπλευρη έννοια, η οποία είναι δύσκολο να συλληφθεί από μια 

ενιαία στατιστική. Παρόλα αυτά, ο αυξημένος όγκος συναλλαγών συχνά σχετίζεται 

με ένα μεγαλύτερο εύρος της αγοράς και μικρότερη επίδραση τιμών των μεγάλων 

συναλλαγών. Στοιχεία για το ρυθμό αντικατάστασης από το Euroclear δείχνουν μια 

αυξητική τάση του μηνιαίου όγκου δραστηριοτήτων της δευτερογενούς αγοράς για 

έναν αριθμό κυβερνητικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ από το 

1998(Σχεδιάγραμμα 7). Η αύξηση των επιπέδων του τζίρου από το 1997 είναι 

περισσότερο ευκρινής για τα γαλλικά κυβερνητικά χρεόγραφα, το οποίο υποδηλώνει 

τον τριπλασιασμό του όγκου συναλλαγών από το 1997 έως το 2000, αλλά και τα 

γερμανικά και δανέζικα κυβερνητικά ομόλογα επίσης παρουσιάζουν σημαντική 

ανάπτυξη κατά την ίδια περίοδο. Πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι συναλλαγές 

που πραγματοποιούνται μέσω του Euroclear είναι πιθανότερο να περιλαμβάνουν 

διεθνείς επαφές, όπως και οι εγχώριοι επενδυτές είναι πιθανότερο να
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χρησιμοποιήσουν εθνικά αποθετήρια χρεογράφων. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με την 

αύξηση του μεριδίου των διεθνών επενδυτών των γαλλικών κυβερνητικών ομολόγων.

Σγεδιαγραμμα 7 : Αντικατάσταση των Κυβερνητικών Χρεογράφων

στη ζώνη του ευρώ

Γαλλία Γερμανία Ολλανδία
οι

0.(

0.*

0.2 

0
Πηγή: Euroclear

> Αξιολόγηση Κυβερνητικών Ομολόγων

Στα τέλη του 1997, τα 11 μελλοντικά μέλη της Ευρωπαϊκής νομισματικής Ένωσης 

έτυχαν της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης ΑΑΑ σε εγχώριο νόμισμα, το υψηλότερο 

επίπεδο αξιολόγησης για κυβερνητικό χρέος. Παρόλη την διακύμανση στα επίπεδα 

του χρέους και των ελλειμμάτων, τα κυβερνητικά τους ομόλογα benchmark 

αντιμετωπίζονταν ουσιαστικά ως χρεόγραφα άνευ κινδύνου. Οι κυβερνητικές 

αξιολογήσεις για εκδόσεις σε ξένο νόμισμα ήταν περισσότερο ευμετάβλητες, 

καλύπτοντας εύρος από ΑΑ- στην Πορτογαλία έως ΑΑΑ στις Αυστρία, Γαλλία, 

Γερμανία και Ολλανδία, αντικατοπτρίζοντας τον υψηλότερο κίνδυνο που σχετίζεται 

με το χρέος σε ξένο νόμισμα. Όταν ανακοινώθηκαν τα μέλη της Ευρωπαϊκής 

Νομισματικής Ένωσης το Μάιο του 1998, κάποιες από τις κύριες εταιρείες 

αξιολόγησης έριξαν τα επίπεδα αξιολόγησης σε εγχώριο νόμισμα και σε ξένο 

νόμισμα των χωρών μελών στο ίδιο ύψος. Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα επίπεδα 

αξιολόγησης έπεσαν : στα τέλη του 1998 πέντε από τις χώρες μέλη αξιολογήθηκαν με
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ΑΑΑ από την Standard and Poor’s (Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, 

Ολλανδία). Οι εναπομένουσες έξι χώρες αξιολογήθηκαν με ΑΑ+ (Βέλγιο, Ιρλανδία), 

ΑΑ (Φινλανδία, Ιταλία, Ισπανία), ή ΑΑ- (Πορτογαλία). Οι εταιρείες αξιολόγησης 

έκριναν ότι αυτές οι χώρες έχουν ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης εκπλήρωσης 

υποχρεώσεων.

Πίνακας 7 ; Κυβερνητικές Αξιολογήσεις, 1998 και 2003

Επιτόκιο του Μακροπρόθεσμη Μακροπρόθεσμη
κυβερνητικού αξιολόγηση της αξιολόγηση της
ομολόγου Standard and Standard and
Benchmark ΡοοΓ’δ(ξένο ΡοοΓ*δ(ξένο

νόμισμα) νόμισμα)
Χώρα Αύγουστος 2003 Σεπτέμβριος 1998 Σεπτέμβριος 2003
Αυστρία 4.24 ΑΑΑ ΑΑΑ
Βέλγιο 4.26 ΑΑ+ ΑΑ+
Δανία 4.39 ΑΑ+ ΑΑΑ
Φινλανδία 4.23 ΑΑ ΑΑΑ
Γαλλία 4.23 ΑΑΑ ΑΑΑ
Γερμανία 4.20 ΑΑΑ ΑΑΑ
Ελλάδα 4.12 Μη αξιολογηθείς Α+
Ιρλανδία 4.17 ΑΑ+ ΑΑΑ
Ιταλία 4.34 ΑΑ ΑΑ
Ολλανδία 4.21 ΑΑΑ ΑΑΑ
Πορτογαλία 4.10 ΑΑ- ΑΑ
Ισπανία 4.25 ΑΑ ΑΑ+
Σουηδία 4.56 ΑΑ+ ΑΑ+
Ηνωμένο Βασίλειο 4.67 ΑΑΑ ΑΑΑ
Πηγή: European Union Politics

Ωστόσο συνεχίζουν να υφίστανται αποκλίσεις(Πίνακας 7). Από τις 15 χώρες μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννέα (περιλαμβάνοντας και το Λουξεμβούργο) αξιολογούνται 

με ΑΑΑ. Άλλες αξιολογούνται με ΑΑ ή ΑΑ+, ενώ η Ελλάδα αξιολογείται με Α+. Η 

πιο πρόσφατα αξιολογηθείσα με ΑΑΑ είναι η Φινλανδία. Αυτό αντικατοπτρίζει την 

κυβερνητική επιτυχία στην ενδυνάμωση της δημοσιονομικής ευελιξίας, τη δέσμευσή 

της για διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την καταγραφή πάγιας

μακροοικονομικής πολιτικής που ενισχύεται από την συμμετοχή της Φινλανδίας στην 

Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Παρόμοια, η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Νομισματική Ένωση στην αρχή του 2001 ακολουθήθηκε από αναβάθμιση(από Α- σε 

Α) στις διάφορες εταιρείες αξιολόγησης ενώ περαιτέρω αναβάθμιση σε Α+ επήλθε
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τον Ιούνιο του 2003. Παρότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης δεν 

πληρούν απαραίτητα τις προϋποθέσεις του επιπέδου αξιολόγησης ΑΑΑ, όπως 

υποστηρίζουν η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να αποτελεί έναν τρόπο 

εναλλακτικής έγκρισης για τις περιφερειακές Ευρωπαϊκές χώρες.

Οι συσχετίσεις των αξιολογήσεων των κυβερνητικών ομολόγων προωθούν ένα 

τελευταίο στοιχείο για τον κίνδυνο μετά την νομισματικά ένωση. Γενικότερα, πρέπει 

να υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στο μέγεθος του δημοσίου χρέους και στα 

επιτόκια, και αρνητική σχέση ανάμεσα στο δημοσιονομικό ισοζύγιο και στα επιτόκια. 

Αυτές οι σχέσεις ισχύουν για τα μέλη της Ευρωπαϊκής νομισματικής Ένωσης κατά 

την διάρκεια της περιόδου 1995-2002. οι τόκοι των ομολόγων σχετίζονται θετικά με 

το δημόσιο χρέος και αρνητικά με το δημοσιονομικό ισοζύγιο. Ωστόσο. Αυτές οι 

σχέσεις είναι ασθενέστερες μετά το 1998. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η 

Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες χαρακτηριστικά πληρώνουν χαμηλότερο επιτόκιο 

λόγω του καθεστώτος benchmark, έχουν σχετικά μεγάλα ελλείμματα. Όμως οι 

διαφορές επίσης τονίζουν την πιθανότητα ότι η δημοσιονομική έκβαση προκαλεί 

ασθενέστερη ανταπόκριση από την αγορά μετά την Ευρωπαϊκή Νομισματική 

"Ενωση, αποδεικνύοντας ότι χώρες υψηλού χρέους μπορούν να δανειστούν 

φθηνότερα μετά τη νομισματική ένωση. Αυτό επίσης δείχνει ότι βελτιώσεις στη 

ρευστότητα και στο νομισματικό κίνδυνο μπορούν να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις 

του κινδύνου αφερεγγυότητας.

> Διαχείριση του Κυβερνητικού Χρέους και Αντιμετώπιση της Επενδυτικής 

Ζήτησης.

Γενικότερα ,οι εταιρικοί επενδυτές από την ηπειρωτική Ευρώπη έχουν κάνει μεγάλες 

επενδύσεις σε εγχώρια κυβερνητικά χρεόγραφα. Τη δεκαετία του ’90, κυβερνήσεις με 

υψηλά επίπεδα χρέους, όπως το Βέλγιο και η Ιταλία, διαπίστωσαν γρήγορα ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του χρέους τους ανήκε στους κατοίκους τους καθιστώντας τους 

λιγότερο ευεπηρέαστους στις πιέσεις της χρηματοοικονομικής αγοράς. Εναλλακτικά, 

πολλές μελέτες επεσήμαναν μια προκατάληψη υπέρ των εγχώριων επενδύσεων: οι 

επενδυτές δε διαφοροποιούνταν διεθνώς όπως προτείνει η θεωρία διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου. Σε μελέτη για την αγορά ευρωπαϊκών ομολόγων το 1994,
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αποδείχθηκε ότι υψηλότερα επίπεδα αστάθειας της αγοράς ήταν ισχυρά συσχετισμένα 

με χαμηλότερα ποσοστά εγχώριων επενδυτών. Επομένως, οι εγχώριοι επενδυτές 

παρέχουν στις κυβερνήσεις προστασία κατά των πιέσεων των χρηματοοικονομικών 

αγορών.

Οι χώρες με μεγαλύτερα επίπεδα εγχώριων επενδυτών είναι περισσότερο 

απομονωμένες από τις αρνητικές μεταβολές της οικονομίας. Έτσι προκύπτει μια 

σχέση ανάμεσα στην δραστηριοποίηση των εγχώριων επενδυτών και στη 

δημοσιονομική χαλάρωση: για το διάστημα 1995-2001, υπήρξε θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στον κυβερνητικό ισοσκελισμό του προϋπολογισμού και στο ποσοστό του 

χρέους που ανήκε σε μη ημεδαπούς κατοίκους. Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

υψηλότερες εγχώριες επενδύσεις τείνουν να παρουσιάζουν μεγαλύτερα ελλείμματα 

στον προϋπολογισμό όπως και υψηλότερο δημόσιο χρέος. Βεβαίως, η στρατηγική 

εγχώριας επένδυσης έχει κόστος, αφήνοντας τις κυβερνήσεις να βασιστούν σε 

περιορισμένα εύρος κεφαλαίων.

Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης περιλαμβάνει και σχετίζεται με 

τον νομισματικό κίνδυνο: εάν η προκατάληψη υπέρ της ημεδαπής στον τομέα των 

επενδύσεων οφείλεται στην επιθυμία αποφυγής του νομισματικού κινδύνου, αυτή η 

προκατάληψη μπορεί να εξαλειφθεί. Έτσι οι κυβερνήσεις ανταγωνίζονται, πλέον, 

μεταξύ τους για να προσελκύσουν επενδύσεις. Αυτή η επίδραση είναι εντονότερη σε 

χώρες με παραδοσιακά υψηλά επίπεδα εγχώριων επενδύσεων, όπως η Γαλλία, το 

Βέλγιο και η Φινλανδία. Αλλαγές στις μορφές εγχώριων επενδύσεων, άρχισαν να 

εμφανίζονται: το 2000, η κατοχή βελγικών χρεογράφων από αλλοδαπούς επενδυτές 

έφτασε στο 53%, από το 29% κατά το 1997, ενώ στη Γαλλία το ποσοστό αυτό 

διπλασιάστηκε στο 33%. Κατά τη μακροχρόνια περίοδο, η κατοχή γερμανικών 

χρεογράφων από αλλοδαπούς αυξήθηκε από 15% το 1990 σε περισσότερο από 40% 

το 2000(Σχεδιάγραμμα 8).Το μέσο επίπεδο των αλλοδαπών επενδύσεων αυξήθηκε 

όλη αυτή την περίοδο από το 36% σε 49%.Αυτές οι αυξήσεις κατά βάση 

παρατηρήθηκαν μετά την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Το 2001,η Αυστρία, η 

Φινλανδία και η Ιρλανδία υπήρξαν περισσότερο εκτεθειμένες στις πιέσεις των 

αλλοδαπών επενδυτών.
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Συ ε διάγραμμα 8 : Ποσοστό Κεντρικοί Κυβερνητικοί Χρέους

ανήκον σε αλλοδαπούς
%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Πηγή: European Union Politics

ι- ■" ~·1 Μέσος Όρος 
—· Αυστρία
—■— Βέλγιο 
* Λαυία 

—X— Φινλανδία 
—Μ— Γαλλία 
__m_ Ιρλανδία

Ιταλία
Ολλανδία
Ισπανία

Συνεπώς, μερικές κυβερνήσεις έχασαν μέρος του αποκλειστικού επενδυτικού κοινού 

τους. Οι εταιρικοί επενδυτές ανασχημάτιζαν τα χαρτοφυλάκιά τους κατά των 

εγχωρίων περιουσιακών στοιχείων, αν και ο ανασχηματισμός αυτός είναι αργός. Μία 

τέτοια αναδόμηση μπορεί να λειτουργήσει επιτείνοντας τους περιορισμούς των 

εθνικών κυβερνήσεων. Βασικό μέλημα των κυβερνήσεων είναι μετατροπή των 

ομολόγων τους ώστε να τα καταστήσουν πιο ελκυστικά για τους επενδυτές. Από το 

1998,το Συμβούλιο διαχείρισης του Ιρλανδικού χρέους επιχείρησε την προώθηση 

του χρέους του σε αλλοδαπούς επενδυτές.(Σχεδιάγραμμα 8).Αυτή η προσπάθεια 

παρακινήθηκε από την άποψη ότι χωρίς την ανησυχία για το συναλλαγματικό 

επιτόκιο θα υπάρχουν περιορισμένα κίνητρα για τους Ιρλανδούς επενδυτές να 

αγοράσουν ιρλανδικό χρέος. Οι προσπάθειες κυβερνητικής προώθησης 

περιλαμβάνουν τις συνήθεις πρακτικές διαχείρησης χρέους, όμως τελικά 

περιλαμβάνουν και πιο ευκρινή μέτρα, όπως αλλαγές στα επιτόκια φορολόγησης.
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Αντιθέτως , χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μικρότερες αγορές κυβερνητικών 

ομολόγων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμετάλλευση της εξάλειψης του 

συναλλαγματικού κινδύνου. Συνεχίζουν να έχουν προβλήματα χαμηλής ρευστότητας 

στις εκδόσεις τους , ειδικά όταν συγκρίνονται με τις Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. 

Πρόσφατα στοιχεία της ECB αποδεικνύουν ότι στις τρεις αυτές χώρες μαζί αναλογεί 

πάνω από το 72% του ανεξόφλητου γενικού κυβερνητικού χρέους. Ενώ στις 

Φινλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία αντιστοιχεί μόλις το 4%. Χώρες με μεγάλες και 

ρευστές αγορές κυβερνητικών ομολόγων, όπως η Γερμανία, μπορούν να συνεχίσουν 

να έχουν πρόσβαση στις αγορές σε σχετικά χαμηλά ποσοστά ακόμη και όταν 

αντιμετωπίζουν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα , ενώ χώρες μικρές, όπως η 

Αυστρία , δεν μπορούν.

Στο παρελθόν, η Ευρώπη ήταν ένας αυτόματος ασφαλής παράδεισος για τις 

επενδυτικές αποταμιεύσεις, ωστόσο ένα ενιαίο νόμισμα θα μπορούσε να αναγκάσει 

τους επενδυτές να καταπιαστούν με το θέμα του σχετικού πιστωτικού κινδύνου των 

κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα 

μπορούσαν να διαφοροποιηθούν ανάμεσα στους δανειολήπτες, καθιστώντας την 

σύγκλιση σημαντικών επιτοκίων απίθανη. Η πειθαρχία της αγοράς ήταν δυνατή, 

εξασφαλίζοντας σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου για τους δανειζόμενους που 

συνέχιζαν να εκδίδουν χρέος.

Στη βάση ενός τυπικού υποδείγματος κινδύνου αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων 

και δημοσιονομικής πολιτικής, προβλέφθηκε το εξής αποτέλεσμα: ο κίνδυνος 

πληθωρισμού εξαλείφθηκε και η αντίστοιχη αύξηση του προαναφερθέντος κινδύνου 

είναι σχετικά μικρή. Μηχανισμοί βασισμένοι στην αγορά για δημοσιονομική 

πειθαρχία είναι αρκετά δυνατοί για χώρες με μέτριο ύψος χρέους, αλλά λιγότερο 

αποτελεσματικά για χώρες με υψηλό χρέος. Οπότε, για χώρες με μέτριο χρέος 

αυξήσεις του χρέους μετά την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση παράγουν σημαντικές 

αυξήσεις στα επιτοκιακά ασφάλιστρα. Ωστόσο, για χώρες με υψηλό χρέος οι 

πιστώσεις είναι ευκολότερα διαθέσιμες, αυτή η μείωση προκύπτει από την 

ανικανότητα των κυβερνήσεων να νομισματοποιήσουν το χρέος τους. Παρόλα αυτά , 

μία χώρα όπως η Ιταλία ή το Βέλγιο έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις πιστώσεις 

μετά την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Παρομοίως, η IMF επισήμανε ότι το
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επιτοκιακό ασφάλιστρο ήταν ένας ανεπαρκής μηχανισμός στην επίδραση των 

επιλογών κυβερνητικής επιλογής.

Το γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ κατά το 2002 δεν 

εκπλήρωσαν τους στόχους του ισοζυγίου και του χρέους τους οδηγεί στην 

επιβράδυνση της μείωσης του δημόσιου χρέους στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Νομισματικής Ένωσης. Το χρέος της Ιταλίας προς στιγμήν κινήθηκε σε επίπεδα του 

110% του ΑΕΠ. Στα τέλη του 2002, η επιτροπή συζήτησε μια νέα προσέγγιση , στην 

οποία το 3% του ορίου ελλείμματος παρέμεινε, υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις να 

μειώσουν τα διαρθρωτικά ελλείμματα στο 0,5% του ΑΕΠ, ενώ ο στόχος του 

ισοσκελισμού του ισοζυγίου τη μεσαία περίοδο αναβλήθηκε από το 2204 στο 

2006.Το Φθινόπωρο του 2003, η Γαλλική κυβέρνηση ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία 

στην εξήγηση του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας (SGP). Κυβερνήσεις 

ωστόσο μικρότερων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 

Ολλανδία)αντιτάχθηκαν στις αλλαγές του Συμφώνου και ζήτησαν μεγαλύτερη 

πειθαρχία κατά των συνηθισμένων παραβατών. Οι υπουργοί οικονομικών και οι 

διευθυντές των κεντρικών τραπεζών διαφόρων χωρών της κεντρικής Ευρώπης 

αντιτάχθηκαν πιστά σε οποιαδήποτε αναθεώρηση του Συμφώνου καθώς ήλπιζαν να 

το χρησιμοποιήσουν για την προώθηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.2 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι αποδόσεις των μακροχρόνιων κυβερνητικών 

ομολόγων στη ζώνη του ευρώ σημείωσαν πτώση και ευθυγραμμίστηκαν με αυτές των 

υπολοίπων εκβιομηχανισμένων χωρών. Πράγματι, από την στιγμή που καθιερώθηκε 

το ευρώ το 1999, οι μακροχρόνιες αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων στη ζώνη 

του ευρώ συνέκλιναν έντονα προς αυτές της Γερμανίας ( η μεγαλύτερη οικονομία 

στη ζώνη του ευρώ). Γενικότερα, η σύγκλιση των εθνικών αποδόσεων σε ένα 

σταθερό επίπεδο μειωμένου κινδύνου βοηθάει στο σύνολό της την οικονομία, 

επιτρέποντας φθηνότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση του χρέους έχοντας λιγότερη 

αβεβαιότητα όσον αφορά την αξία τέτοιων κεφαλαίων κατά το πέρας του χρόνου.
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Αυτό, εκ περιτροπής, ενισχύει τις επενδύσεις και το προϊόν στις χώρες που 

συγκλίνουν. Η πρόσφατη διεύρυνση της αγοράς ομολόγων στη ζώνη του ευρώ έχει 

ευεργετικά αποτελέσματα στην παραπάνω διαδικασία. Δεδομένου του 

αποτελέσματος σταθεροποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος που προκύπτει 

από την σύγκλιση σε σταθερά και προβλεπόμενα επιτόκια, είναι σημαντικό να 

αναγνωρισθούν οι παράγοντες , οι οποίοι επιφέρουν αυτή τη σύγκλιση και τη 

διατηρούν μακροχρόνια. Αναφορές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δίνουν μια 

πιθανή εξήγηση για την σύγκλιση των αποδόσεων που παρατηρούνται στη ζώνη 

του ευρώ. Κατά την διάρκεια τη Τρίτης Φάσης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής 

Ένωσης, η οποία ξεκίνησε την 1 Ιανουάριου 1999, υπήρξε σημαντική σύγκλιση τω 

αποδόσεων των μακροπρόθεσμων κυβερνητικών ομολόγων των χωρών που 

υιοθέτησαν το ευρώ. Αυτή η σύγκλιση προκλήθηκε από την προσδοκία της 

καθιέρωσης του ευρώ και από την αυταποκριθείσα εξάλειψη του συναλλαγματικού 

κινδύνου στην εσωτερική ζώνη του ευρώ. Οι αποδόσεις μακροχρόνιων κυβερνητικών 

ομολόγων συνέκλιναν κατά έναν απρόσμενα μεγάλο βαθμό στη διάρκεια των 

τελευταίων 20 ετών. (Σχεδιαγράμματα 9 και 10).

Σχεδιάγραμμα 9 : Αποδοση Δεκαετούς Κυβερνητικού Ομολόγου

(1977-2003)

Αυετφία Γαλλία " ]ρλανδ«α

Γερμανία ——-

Φινλανδία mmmmmm Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Φεβρουάριος 2005



Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κυβερνητικών Ομολόγων 48

Σγεδιάνραμμα 10 : Απόδοση Κυβερνητικού Δεκαετούς Ομολόγου

(1977-2003)

Πηγή: Central Ban): of Canada

Είναι γνωστό το γεγονός ότι η μείωση της σχετικής προσφοράς κυβερνητικών 

ομολόγων επιδρά με τρεις διαφορετικούς τρόπους στα επίπεδα των αποδόσεων. 

Αρχικά, μπορεί να μειώσει την απόδοση λόγω της βελτίωσης της πιστωτικής θέσης 

των κυβερνήσεων. Επίσης, μπορεί να αυξήσει ή να εισάγει ένα ασφάλιστρο 

ανεπάρκειας και τέλος, μπορεί να αυξήσει το ασφάλιστρο ρευστότητας. Οι πρώτες 

δύο επιδράσεις αποφέρουν μείωση του επιπέδου, αποδόσεων, ενώ η τελευταία έχει τα 

αντίθετα αποτελέσματα. Οι επιδράσεις στις αποδόσεις από τη σχετική μείωση των 

κυβερνητικών ομολόγων είχαν περιορισμένο εύρος στη ζώνη του ευρώ σε σύγκριση 

με τις ΗΠΑ. Αυτό το αποτέλεσμα δεν αποτελεί έκπληξη παίρνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι, αντιθέτως από ότι συνέβη στις ΗΠΑ, στη ζώνη του ευρώ το απόθεμα 

κυβερνητικών ομολόγων συνέχισε να αυξάνει και θα ακολουθήσει αυτή την πορεία 

και στο μέλλον.
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> Θεωρητική ερμηνεία της σχέσης της καμπύλης Αποδόσεων και της 

Πραγματικής Οικονομικής Μεγέθυνσης

Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις βασικοί λόγοι ερμηνείας της σχέσης ανάμεσα στην 

κλίση της καμπύλης αποδόσεων και στην πραγματική οικονομική ανάπτυξη και έτσι 

εξηγείται γιατί η καμπύλη αποδόσεων περιέχει πληροφορίες για μελλοντικές υφέσεις. 

Γενικότερα, αυτή η σχέση είναι θετική και αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των 

συμμετοχόντων της χρηματοοικονομικής αγοράς για τη μελλοντική οικονομική 

ανάπτυξη. Η θετική απόκλιση ανάμεσα στα μακροχρόνια και στα βραχυχρόνια 

επιτόκια συνδέεται με αύξηση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η 

αρνητική απόκλιση σχετίζεται με τη μείωση της πραγματικής δραστηριότητας.

Ο πρώτος λόγος προκύπτει από την υπόθεση των προσδοκιών της περιοδικής 

διάρθρωσης των επιτοκίων. Αυτή η υπόθεση υποστηρίζει ότι τα μακροπρόθεσμα 

επιτόκια αντικατοπτρίζουν την προσδοκώμενη πορεία των μελλοντικών 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Συγκεκριμένα, για οποιαδήποτε επιλογή περιόδου 

κράτησης, οι επενδυτές δεν αναμένουν να επιτύχουν διαφορετικές αποδόσεις από την 

κατοχή ομολόγων διαφορετικής λήξης. Τα μακροχρόνια επιτόκια μπορούν να 

θεωρηθούν ως ο σταθμισμένος μέσος των προσδοκώμενων μελλοντικών 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Μία προσδοκία για ύφεση σημαίνει την προσδοκία 

πτώσεις των μελλοντικών επιτοκίων το οποίο μεταφράζεται ως μείωση των 

μακροχρόνιων επιτοκίων. Αυτέ οι προσδοκώμενες μειώσεις των επιτοκίων μπορούν 

να προκύψουν από κυκλική νομισματική πολιτική, η οποία σχεδιάστηκε για να 

παρακινήσει την οικονομία. Αντιθέτως, να αντικατοπτρίζουν χαμηλά ποσοστά 

αποδόσεων κατά τις υφέσεις, γεγονός που εξηγείται από τις καταστάσεις της αγοράς 

πιστώσεων και από τις χαμηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Όντως, η κλίση 

της καμπύλης αποδόσεων υπολογίζεται σε ονομαστικά επιτόκια και έπειτα περικλείει 

έναν όρο προσδοκώμενου πληθωρισμού. Εναλλακτικά , εάν οι συμμετέχοντες στην 

αγορά αναμένουν οικονομική άνθηση και μελλοντικά υψηλότερα επιτόκια 

επενδύσεων, τότε τα προσδοκώμενα μελλοντικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια υπερέχουν 

του τρέχοντος επιτοκίου και η απόδοση των μακροπρόθεσμων ομολόγων θα αυξηθεί 

σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις σύμφωνα με την υπόθεση προσδοκιών. 

Ένας άλλος λόγος που εξηγεί την παραπάνω σχέση συνδέεται με τις επιδράσεις της 

νομισματικής πολιτικής. Για παράδειγμα, όταν η νομισματική πολιτική περιορίζεται,
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τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αυξάνονται τα μακροπρόθεσμα επιτόκια επίσης 

αυξάνονται αλλά συνήθως λιγότερο από το τρέχον βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, 

οδηγώντας σε μια διάρθρωση καθοδικής κλήσης. Η νομισματική συστολή μπορεί 

τελικά να μειώσει την επένδυση σε ευαίσθητους τομείς της οικονομίας, προκαλώντας 

την βραδύτητα της οικονομικής μεγέθυνσης και συνεπώς, την αύξηση της 

πιθανότητας ύφεσης. Αποδείχθηκε ότι η νομισματική πολιτική αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα της διάρθρωσης του όρου spread. Συγκεκριμένα, η αξιοπιστία της 

κεντρικής τράπεζας επηρεάζει το εύρος της οριζοντίωσης της καμπύλης αποδόσεων, 

ανταποκρινόμενη σε μια αύξηση του επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας.

Ο τρίτος λόγος βασίζεται στη μεγιστοποίηση των διαχρονικών επιλογών του 

καταναλωτή. Η κεντρική υπόθεση είναι ότι οι καταναλωτές προτιμούν ένα σταθερό 

επίπεδο εισοδήματος παρά ένα πολύ υψηλό εισόδημα κατά τις διευρύνσεις και ένα 

πολύ χαμηλό εισόδημα κατά τις υφέσεις. Εάν οι καταναλωτές αναμένουν μείωση του 

εισοδήματος τους - ύφεση - τότε προτιμούν να αποταμιεύσουν και να αγοράσουν 

μακροπρόθεσμα ομόλογα προκειμένου να παίρνουν πληρωμές κατά την ύφεση. 

Κάνοντας αυτό αυξάνουν την ζήτηση μακροχρόνιων ομολόγων και αυτό οδηγεί σε 

μία μείωση της σχετικής απόδοσης. Περαιτέρω, για να χρηματοδοτήσει την αγορά 

των μακροπρόθεσμων ομολόγων, ο καταναλωτής μπορεί να πουλήσει 

βραχυπρόθεσμα ομόλογα των οποίων οι αποδόσεις θα αυξηθούν. Ως αποτέλεσμα, 

όταν αναμένεται μία περίοδος ύφεσης, η καμπύλη αποδόσεων γίνεται περισσότερο 

οριζόντια ή αντιστρέφεται.

Σύγκλιση των Αποδόσεων

Η νομισματική πολιτική στις χώρες της ζώνης του ευρώ ανεξαρτήτως κατόρθωσε 

μια αξιοσημείωτη αποπληθωριστική έναρξη στις αρχές του 1980(Σχεδιαγράμματα 11 

και 12). Στο βαθμό όπου οι κινήσεις του πληθωρισμού αντικατοπτρίζονται στα 

ονομαστικά επιτόκια , οι εθνικές αποδόσεις το δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου 

επίσης μειώθηκαν λόγω της σύγκλισης μεταξύ των χωρών. Στη δημοσιονομική 

πλευρά, το γενικό κυβερνητικό ισοζύγιο και τα επίπεδα χρέους άρχισαν να
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βελτιώνονται ακολουθώντας την εισαγωγή της Συνθήκης του Μάαστριχ. Μειώνοντας 

τόσο τη καθαρή προσφορά των εκδομένων ομολόγων όσο και την πιθανότητα 

αφερεγγυότητας, τέτοια πρόοδος στις δημοσιονομικές θέσεις αναμένεται να μειώσει 

την απόδοση ισορροπίας και το ασφάλιστρο κινδύνου που σχετίζεται με τις 

αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κυβερνητικών αποδόσεων. Όντως, οι αξιολογήσεις 

των εθνικών κυβερνητικών πιστώσεων στη ζώνη του ευρώ βελτιώθηκαν, στο σύνολό 

τους, αντικατοπτρίζοντας μικρότερο κίνδυνο αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων . 

Συνεπώς, η δημοσιονομική πολιτική επίσης συνέβαλε με τη σειρά της στην σύγκλιση 

των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων κυβερνητικών ομολόγων για τις χώρες της 

ζώνης του ευρώ.

Σχεδιάγραμμα 11: Προσδοκώμενος Πληθωρισμός

(1977-2003)
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Στ/£ διάγραμμα 12 : Προσόοκώμενος Πληθωρισμός

(1977-2003)

Γερμανία OMiawia
% ι 'Vila Πορτογαλία

Πιηές BIS, IMF, OECD

Ρυθμιστικές αλλαγές χαρακτηρίζουν τις πιο έντονες περιόδους σύγκλισης των 

αποδόσεων των κυβερνητικών ομολόγων. Προς στιγμήν, στο Σχεδιάγραμμα 13, η 

πτώση κατά τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 80 συνέπεσε με την υπογραφή 

της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (Single European Act) το Φεβρουάριο του 1986 και 

με την έναρξη ισχύς τους τον επόμενο Ιούλιο. Οι στόχοι αυτής της Πράξης - η 

επίτευξη ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, εργασίας και κεφαλαίου μέσα σε 

πέντε χρόνια - επισφράγισαν μία ανανεωμένη ώθηση προς την γενική οικονομική και 

χρηματοοικονομική σύγκλιση μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΣγεδτάγραμΐΑα. 13 : Μέση Απόκλιση των Αποδόσεων Μακροπρόθεσμων

Κυβερνητικών Ομολόγων από τις Γερμανικές Αποδόσεις. 

(1980-2003)
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Συνεπώς, αυτή η μείωση των εμποδίων ανάμεσα στις χώρες ενίσχυσε την σύγκλιση 

των χρηματοοικονομικών αγορών, συμπεριλαμβάνοντας και την αγορά ομολόγων. 

Επίσης στο Σχεδιάγραμμα 13, μία ανοδική κίνηση είναι ορατή κατά το 1992, η οποία 

προκλήθηκε από την κρίση του Σεπτεμβρίου. Σύντομα, υπήρξε έντονη τάση προς την 

σύγκλιση έπειτα από την είσοδο της Συνθήκης του Μάαστριχ το Νοέμβριο του 1993. 

Οι επενδυτές έλαβαν υπόψιν τους τον χαμηλό πληθωρισμό, την βελτιωμένη 

δημοσιονομική θέση και τα χαμηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου συμφυή με τα 

κριτήρια σύγκλισης. Ωστόσο τα μέσα της δεκαετίας του 90, ήταν περίοδος 

αβεβαιότητας σε σχέση με τη συμμόρφωση στη Συνθήκη του Μάαστριχ. Καθώς οι 

εθνικές κυβερνήσεις προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν τα απαραίτητα κριτήρια, οι 

σχετικά μακροπρόθεσμες αποδόσεις εισήλθαν σε μια τελική περίοδο ταχείας 

σύγκλισης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών της δεκαετίας του ’90.
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Η σύγκλιση μακροπρόθεσμων αποδόσεων των κυβερνητικών ομολόγων από το 1980 

επίσης χαρακτηρίζεται από αυξημένες παράλληλες κινήσεις ανάμεσα στις εθνικές 

αποδόσεις. Παρατηρήθηκε,(Πίνακας 8) αύξηση της συσχέτισης ανάμεσα στις 

αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κυβερνητικών ομολόγων των επιμέρους χωρών και 

στις γερμανικές αποδόσεις. Κατά μέσο όρο, η συσχέτιση αυξήθηκε από 0.69 για την 

περίοδο 1980-1991,σε 0.97 για την περίοδο 1991-2002, με όλες τις χώρες να 

εμφανίζουν αύξηση στη συσχέτιση ανάμεσα στις δύο περιόδους. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι η Αυστρία και η Ολλανδία διατηρούν πολύ υψηλή 

συσχέτιση με τη γερμανική απόδοση σε όλη τη χρονική περίοδο λόγω του ότι και οι 

δύο χώρες έδεσαν το νόμισμά τους με το γερμανικό μάρκο και συνεπώς 

επηρεάζονταν έντονα από τη γερμανική νομισματική πολιτική.

Πίνακας 8 : Συσχέτιση Αποδόσεων Μακροπρόθεσμων Κυβερνητικών Ομολόγων

με τη Γερμανία

1980-1991 1991-2002
Αυστρία 0,924 0,996

Βέλγιο 0,796 0,986

Φινλανδία 0,540 0,967

Γαλλία 0,730 0,989

Ιταλία 0,795 0,955

Ολλανδία 0,963 0,994

Πορτογαλία 0,100 0,890

Ισπανία 0,686 0,952

Μέσος Ορος 
Πηγές: BIS, IMF. OECD

0,692 0,966

Απλές συσχετίσεις επίσης βοηθάνε στην προώθηση πρωταρχικών στοιχείων για το 

πώς η εναρμόνιση των νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών επιδρά στη 

σύγκλιση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων κυβερνητικών ομολόγων στη ζώνη 

του ευρώ.(Πίνακες 9 και 10). Ο Fischer προτείνει ότι ο αναμενόμενος πληθωρισμός 

θα πρέπει να έχει μια θετική ένα προς ένα σχέση με την μακροπρόθεσμη ονομαστική 

απόδοση. Οντως παρατηρούμε στους πίνακες ότι ο προσδοκώμενος πληθωρισμός 

είναι ισχυρά θετικά συσχετισμένος με την απόδοση του μακροπρόθεσμου ομολόγου. 

Επιπροσθέτως, αυτή η συσχέτιση είναι εντονότερη κατά την πρώτη περίοδο, γεγονός
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που δείχνει ότι ο αναμενόμενος πληθωρισμός εξηγεί καλύτερα τις κινήσεις των 

ονομαστικών αποδόσεων κατά την περίοδο γενικού αντιπληθωρισμού τη δεκαετία 

του ’80, από ότι κατά την περίοδο σχετικά χαμηλού και σταθερού πληθωρισμού την 

επόμενη δεκαετία.

Πίνακας 9 : Συσχέτιση Αποδόσεων Μακροπρόθεσμων Κυβερνητικών Ομολόγων

1980-2002
Προσδοκώμενος
Πληθωρισμός

Γενικό Κυβερνητικό 
1σοζύγιο( % ΑΕΠ)1

Γενικό Κυβερνητικό 
Χρέος (%ΑΕΠΓ

Αυστρία 0,830 -0,173
-0,674

-0,827

Βέλγιο 0,870 -0,922
-0,954

-0,411
0,611

Φινλανδία 0,671 -0,018
-0,624

-0,695

Γαλλία 0,947 0,201
-0,034

-0,888

Γ ερμανία 0,715 -0,287
-0,304

-0,838

Ιταλία 0,878 -0,754
-0,800

-0,756

Ολλανδία 0,583 -0,673
-0,687

-0,209
0,505

Πορτογαλία 0,919 -0,596
-0,752

-0,321
0,374

Ισπανία 0,849 -0,519
-0,804

-0,849

Μέσος Όρος 0,807 -0,416 -0,644
1:Η δεύτερη] σειρά αριθμών για κάθε χώρα δείχνει την πιο αρνητική συσχέτιση που παρατηρήθηκε 
2: Η δεύτερη σειρά αριθμών για κάθε χώρα δείχνει την πιο θετική συσχέτιση που παρατηρήθηκε 

Πηγές: BIS, IMF, OECD

Η συσχέτιση ανάμεσα στο γενικό κυβερνητικό ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ και 

στις αποδόσεις των ομολόγων είναι γενικότερα αρνητική, επικυρώνοντας τη θεωρία 

ότι θετικά ισοζύγια( δηλαδή εισοδηματικά πλεονάσματα) μειώνουν αποτελεσματικά 

την προσφορά ομολόγων και συνεπώς την απόδοση αυτών, όπως επίσης και τον 

κίνδυνο αφερεγγυότητας. Ενώ η αρνητική αυτή σχέση δεν ισχύει για όλες τις χώρες 

κατά το χρονικό διάστημα 1980-1991, το αντίθετο συμβαίνει τη δεύτερη περίοδο. Η 

γενική αύξηση του κυβερνητικού ισοζυγίου(δηλαδή μειωμένα ελλείμματα), όπως 

απαιτείται από τη Συνθήκη του Μάαστριχ, οδηγεί όλες τις χώρες σε μια αρνητική
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σχέση ανάμεσα στο δημοσιονομικό τους ισοζύγιο και στις μακροπρόθεσμες 

αποδόσεις.

Πίνακας 10 : Συσχέτιση των Αποδόσεων των Μακροπρόθεσμων Κυβερνητικών

Ομολόγων

1980 έως 1991 1991 έως 2002
Προσδοκώμενο Γενικό Γενικό Προσδοκώμενο Γενικό Γενικό
Πληθωρισμό Κυβερνητικό Κυβερνητικό Πληθωρισμό Κυβερνητικό Κυβερνητικό

Ισοζύγιο Χρέος Ισοζύγιο Χρέος
(%ΑΕΠ) (%ΑΕΠ) (%ΑΕΠ) (%ΑΕΠ)

0,850 0,629 -0,757 0,723 -0,529 -0,464
Αυστρία -0,187 -0,777 -0,868 0,089
Βέλγιο 0,916 -0,766 -0,774 0,633 -0,884 0,785

-0,860 -0,932 0,902
Φινλανδία 0,348 0,310 -0,208 0,349 -0,783 -0,066

-0,839 0,704 -0,920 0,910
Γαλλία 0,970 0,004 -0,890 0,734 -0,698 -0,789

-0,241 -0,805
Γερμανία 0,844 -0,743 -0,629 0,764 -0,196 -0,811

-0,760 0,158 -0,428
Ιταλία 0,890 0,341 -0,708 0,909 -0,901 -0,361

-0,429 0,931
Ολλανδία 0,828 -0,061 -0,739 0,206 -0,770 0,717

-0,274 -0,780 0,859
Πορτογαλί 0,851 -0,251 -0,072 0,921 -0,518 0,140
α -0,492 0,323 -0,921 0,656
Ισπανία 0,717 0,005 -0,618 0,898 -0,809 -0,459

-0707 -0,932 0,912
Μέσος 0,802 -0,059 -0,599 0,628 -0,676 -0,145
Όρος

1:Η δεύτερη σειρά αριθμών για κάθε χώρα δείχνει την πιο αρνητική συσχέτιση που παρατηρήθηκε 
2: Η δεύτερη σειρά αριθμών για κάθε χώρα δείχνει την πιο θετική συσχέτιση που παρατηρήθηκε 

Πηγές: BIS, IMF, OECD

Σχετικά, κανείς μπορεί επίσης να αναμένει αλλαγές στο επίπεδο του κυβερνητικού 

χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ υποδεικνύοντας ένα μεταβαλλόμενο επίπεδο κινδύνου 

αφερεγγυότητας, ειδικότερα υπό την σκιά των κριτηρίων σύγκλισης της Συνθήκης 

του Μάαστριχ. Ωστόσο, αυτό μπορεί να ισχύσει κατά την μακροχρόνια περίοδο. Εν 

κατακλείδι, τα αρχικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η αυξημένη εναρμόνιση των 

μακροοικονομικών πολιτικών στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης 

βοήθησαν στην προώθηση της σύγκλισης των αποδόσεων των κυβερνητικών 

ομολόγων στη ζώνη του ευρώ.
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Υπό την υπόθεση της σύγκλισης, η πολιτική εναρμόνιση στη ζώνη του ευρώ επίσης 

είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκλιση των εθνικών αποδόσεων. Αυτή η εναρμόνιση 

αρχικά προκλήθηκε από τα κριτήρια του Μάαστριχ, στα οποία έπρεπε να 

συμμορφωθούν οι χώρες προκειμένου να υιοθετήσουν το ευρώ. Δεδομένου αυτού, 

είναι εύλογο να προκύπτει το ερώτημα γιατί επικράτησε η ίδια τάση στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν περιλαμβάνονταν στην Ευρωπαϊκή Νομισματική 

Ένωση(δηλαδή Δανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Όντως, οι αποδόσεις των 

εθνικών δεκαετών κυβερνητικών ομολόγων σε αυτές τις τρεις χώρες συνέκλιναν κατά 

τον ίδιο τρόπο όπως στη ζώνη του ευρώ(Σχεδιάγραμμα 14). Η υπολογιζόμενη 

σχετική σημαντικότητα των μακροπρόθεσμων παραγόντων σε αυτές τις τρεις χώρες 

είναι ποιοτικά ίδια με αυτή των χωρών της ζώνης του ευρώ, εκτός από το ποσοστό 

χρέους. Οι μεταβλητές πολιτικής και το παγκόσμιο επιτόκιο συνεχίζουν να εξηγούν 

κατά προσέγγιση το 75% της διακύμανσης των εθνικών αποδόσεων. Προκειμένου να 

ικανοποιήσουν το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας, οι τρεις αυτές χώρες 

επέλεξαν ανεξάρτητα να ακολουθήσουν υγιή νομισματική πολιτική. (Σχεδιάγραμμα 

15).

Σ'/ε duxyο(uwa. 14 : Απόδοση Δεκαετούς Κυβερνητικού Ομολόγου

(1977 2003)

Γερμανία. ν0υηδία ““—jjIIA

Πητές BIS, IMF, OECD
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Σχεδιάγραμμα 15 : Προσδοκώμενος Πληθωρισμός

(1977-2003)

% Γερ μοοιΰχ. Σουηδία

1978 1880 1382 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1998 1998 ΖΟΟΟ 2D02

20

15

10

5

0

-5

Πητές BIS, IMF, OECD

Σε όρους εφαρμογής νομισματικής πολιτικής, γίνονται γενικές παρατηρήσεις στο 

επίπεδο τάσης των αποδόσεων των δεκαετών κυβερνητικών ομολόγων στη ζώνη του 

ευρώ (Σχεδιάγραμμα 16). Συγκεκριμένα, η καθοδική τάση στις αποδόσεις των 

δεκαετών κυβερνητικών ομολόγων από τις αρχές του ’80 και έπειτα, προκύπτει από 

την ισχυρή σχέση της με τον προσδοκώμενο πληθωρισμό, με τις μεταβολές στις 

αποδόσεις των ομολόγων των μεγαλύτερων χωρών και, σε μικρότερο εύρος, από τις 

επιδράσεις των εξακολουθητικών αλλαγών στα γενικά κυβερνητικά δημοσιονομικά 

ισοζύγια. Γενικά, η μέση απόδοση βρίσκεται κάτω από το επίπεδο τάσης. Το πόσο θα 

αυξηθούν περαιτέρω τα μακροπρόθεσμα επιτόκια κατά τη διάρκεια της 

προσδοκώμενης οικονομικής αναστύλωσης εξαρτάται από το πόσο απέχουν από την 

αξία ισορροπία τους. Στο τρέχον περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και μικρών 

κυβερνητικών ελλειμμάτων, η τάση των αποδόσεων των κυβερνητικών ομολόγων 

στη ζώνη του ευρώ και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 

παραμείνει χαμηλή, ώστε να μετριαστούν οι δυσμενείς επιδράσεις στη σταθερότητα 

του χρηματοοικονομικού συστήματος.
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Σχεδιάγραμμα 16 : Τάση έναντι Πραγματικής Απόδοσης 

Μακροπρόθεσμου Ομολόγου. 

(1977-2003)

% ---------  Τάση
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2

2.3 ΚΑΘΕΣΤΩΣ BENCHMARK

Για τη σωστή καθοδήγηση των επενδυτών και των δανειοληπτικών αποφάσεων, οι 

αγορές κεφαλαίου πρέπει να ενσωματώνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις 

μελλοντικές προοπτικές των δανειοληπτών και τη προθυμία των επενδυτών να μην 

αποταμιεύσουν και να αναλάβουν κινδύνους. Η διαδικασία, μέσω της οποίας οι τιμές 

των αγορών σταθερού εισοδήματος προσαρμόζονται στη νέα πληροφόρηση και 

κινούνται προς την τιμή ισορροπίας τους, είναι πιο αποτελεσματική όταν οι 

συμμετέχοντες στην αγορά συμφωνούν ότι συγκεκριμένα εργαλεία μπορούν να 

υπηρετήσουν ως σημεία αναφοράς (benchmark) για την τιμολόγηση άλλων 

χρεογράφων. Τις τελευταίες δεκαετίες , οι συμμετέχοντες στην αγορά βασίστηκαν 

στις καμπύλες κυβερνητικών αποδόσεων για να προσδιορίσουν το κόστος 

χρηματοδοτικών πόρων σε διαφορετικούς δανειοληπτικούς ορίζοντες, καθώς η 

διερεύνηση των τιμών για τις πληθωριστικές προοπτικές και άλλες
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μακροοικονομικές βασικές αρχές απαντώνται κυρίως στις αγορές κυβερνητικών 

χρεογράφων.

Το καθεστώς benchmark του κυβερνητικού χρέους προκύπτει από έναν αριθμό 

παραγόντων, που όταν συνυπολογίζονται αποδίδουν στα κυβερνητικά χρεόγραφα 

μοναδικότητα στις χρηματοοικονομικές αγορές. Αρχικά, οι κυβερνήσεις στις 

περισσότερος βιομηχανικές χώρες θεωρούνται ως οι πιο φερέγγυοι δανειζόμενοι, 

καθώς τα χρεόγραφά τους υπολογίζεται κατά βάση, ότι δεν ενέχουν κίνδυνο 

αφερεγγυότητας. Για αυτό το λόγο, η καμπύλη κυβερνητικών αποδόσεων συστήνεται 

ευρέως ως το καλύτερο πληρεξούσιο για το ονομαστικό επιτόκιο άνευ κινδύνου. 

Δεύτερον, ο μεγάλος όγκος ανεξόφλητου κυβερνητικού χρέους και η ομοιομορφία 

των εκδόσεων δημιουργούν συναλλαγές και εμπόριο. Συνεπώς, τα κυβερνητικά 

χρεόγραφα, και ειδικότερα τα πιο προσφάτως εκδομένα, τείνουν να είναι πιο ρευστά 

από τα μη κυβερνητικά χρεόγραφα. Τρίτον, λόγω των μεγάλων δανειοληπτικών 

αναγκών και της μακράς διάρκειας, οι κυβερνήσεις έχουν την ικανότητα να 

προσφέρουν ευρύτερη έκταση λήξεων από ότι πολλοί άλλοι δανειζόμενοι. Αυτό 

πραγματοποιεί την κατασκευή των καμπύλών αποδόσεων. Τέλος η ύπαρξη 

αναπτυγμένων αγορών παραγώγων και repo για τα κυβερνητικά χρεόγραφα επιτρέπει 

στους συμμετέχοντες στην αγορά να πάρουν βραχείες και μακρές θέσεις, οι οποίες 

αντανακλούν τις προσδοκίες τους για τις μελλοντικές κινήσεις των επιτοκίων.

Η χρησιμότητα της καμπύλης αποδόσεων ως Benchmark για την εύρεση τιμών των 

μακροοικονομικών μεταβλητών εξαρτάται από τους προσδιοριστικούς παράγοντες 

της χρονικής δομής . Η χρονική δομή σε κάθε χρονική στιγμή αντιπροσωπεύει τις 

τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς για τα μελλοντικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Με 

άλλα λόγια κανείς άλλος παράγοντας παρά μόνο τα προσδοκώμενα μελλοντικά spot 

επιτόκια μπορούν συστηματικά να επηρεάζουν τα προθεσμιακά επιτόκια. Εμπειρικές 

μελέτες της κυβερνητικής καμπύλης αποδόσεων τείνουν να μην στηρίζουν την 

θεωρία προσδοκιών της χρονικής δομής. Τα προθεσμιακά επιτόκια που περιέχονται 

στις κυβερνητικές αποδόσεις επηρεάζονται, σε αντίθεση με τα προσδοκώμενα 

μελλοντικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια, από τη χρονικά κυμαίνουσα ρευστότητα και το 

χρονικό ασφάλιστρο. Αντιθέτως, διαφορετικά ομόλογα έχουν διαφορετικές 

κυρτότητες από αυτές οι διαφορές κυρτότητας δημιουργούν τις διαφορές αποδόσεων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Φεβρουάριος 2005



Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κυβερνητικών Ομολόγων 61

στις λήξεις. Συνεπώς, ιδιάζοντες παράγοντες όπως η προσφορά και η ζήτηση 

συγκεκριμένων χρεογράφων επηρεάζουν τις αποδόσεις.

Τα τελευταία χρόνια, η σημαντικότητα των ιδιαζόντων παραγόντων στον 

προσδιορισμό των κυβερνητικών αποδόσεων έχει αυξηθεί έντονα. Η παγκόσμια 

κρίση χρηματοοικονομικών αγορών το 1998 οδήγησε πολλούς συμμετέχοντες στην 

αγορά να επαναπροσδιορίσουν τις πρακτικές της διαχείρησης κινδύνου. 

Συγκεκριμένα, η αυξημένη ευαισθησία στον κίνδυνο ρευστότητας και στις 

συσχετίσεις μεταξύ των κινδύνων έκαναν τους μεσάζοντες και άλλους κύριους 

παίκτες της αγοράς ομολόγων λιγότερο πρόθυμους να ασχοληθούν με 

δραστηριότητες κερδοσκοπίας. Ο αφανισμός των παγκοσμίων μακρο-κεφαλαίων 

αντιστάθμισης λόγω της κρίσης του 1998 αποτελεί ένδειξη της αλλαγής στην 

οικονομική φιλοσοφία.(Σχεδιάγραμμα 17). Ένα επακόλουθο είναι ότι οι 

καταγεγραμμένες ανωμαλίες τιμολόγησης, στο δεξί τμήμα του σχεδιαγράμματος, οι 

οποίες έτειναν πρότερα να εξαφανισθούν γρήγορα, τώρα διαρκούν περισσότερο.

Σχεδιάγραμμα 17: Arbitrage Καμπύλης αποδόσεων

(δις δολαρίου)

Ροές Παγκόσμιων κεφαλαίων Αντιστάθμισης

nTyye^Datastream, BIS, TASS Research

Απόκλιση Κυβερνητικών Αποδόσεων
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Η κρίση του 1998 τόνισε τους συμφυείς κινδύνους της χρήσης των κυβερνητικών 

ομολόγων και των σχετικών παραγώγων στην αντιστάθμιση των θέσεων σε μη 

κυβερνητικά χρεόγραφα. Περιοδικές καταρρεύσεις της κανονικά σταθερής σχέσης 

ανάμεσα στις κυβερνητικές και μη κυβερνητικές αποδόσεις εξανάγκασαν την χρήση 

των Treasury Bills των ΗΠΑ ως εργαλεία αντιστάθμισης των ιδιωτικών εργαλείων 

στην αγορά χρήματος δολαρίου, οδηγώντας τελικά στους συμμετέχοντες στη 

χρησιμοποίηση του επιτοκίου ευρώ - δολαρίου άντ’ αυτού. Τα γεγονότα του 

Αυγούστου - Οκτωβρίου 1998 προκάλεσαν την ίδια διαδικασία στις αγορές 

ομολόγων .Ανάμεσα στους ευρώ-επενδυτές, η καθιέρωση του κοινού νομίσματος και 

οι πιέσεις στα γερμανικά μελλοντικά συμβόλαια ομολόγων επέβαλαν την έρευνα νέα 

μέσα αντιστάθμισης . Ο κάθε συμμετέχων στην αγορά, που παραιτείται από την 

χρήση κυβερνητικών χρεογράφων στην αντιστάθμιση ιδιωτικών εργαλείων, αντλεί 

ρευστότητα από την αγορά κυβερνητικού χρέους και την προσθέτει στις μη- 

κυβερνητικές αγορές. Στη διαδικασία αυτοενίσχυσης όπου ρευστές αγορές γίνονται 

ρευστότερες, αυτό αυξάνει το κίνητρο για τους άλλους συμμετέχοντες να πράξουν το 

ίδιο. Ενώ διάφοροι δείκτες δείχνουν την πτώση της ρευστότητας στην αγορά των 

ΗΠΑ, το αντίθετο συμβαίνει στις αγορές κυβερνητικών χρεογράφων της Ιαπωνίας 

και της ζώνης του ευρώ.

> Οικονομετρικές Εφαρμογές

Η αγορά κυβερνητικών χρεογράφων στη ζώνη του ευρώ αναπτύχθηκε ραγδαία μετά 

την έναρξη της νομισματικής ένωσης, αλλά ακόμη δεν έχει επέλθει η πλήρης 

σύγκλιση και δεν υπάρχει ομοφωνία για το πιο χρεόγραφο κατέχει το καθεστώς 

Benchmark. Η εμπειρική προσέγγιση γίνεται βάσει δύο κριτηρίων :χρησιμοποιώντας 

την αιτιώδη σχέση Granger και την τροποποιητική μέθοδο του Davidson. Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δύο μεθόδους είναι διαφορετικά. Το πρώτο 

κριτήριο καταλήγει σε αποτελέσματα τα οποία είναι είτε μη πειστικά είτε μη 

αληθοφανή. Η μέθοδος του Davidson δίνει ξεκάθαρα αποτελέσματα τα οποία είναι 

και αληθοφανή και σύμφωνα με τη θεωρία που παρουσιάζεται. Όμως με κανένα δεν 

καταλήγουμε στο ξεκάθαρο καθεστώς Benchmark των γερμανικών χρεογράφων, το 

οποίο προκύπτει από την απλή επικέντρωση στα χρεόγραφα με την χαμηλότερη
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απόδοση σε κάθε λήξη. Η έρευνα αυτή οδηγεί στην αναζήτηση ενός χαρτοφυλακίου 

Benchmark παρά ενός χρεογράφου Benchmark.

Υπό τον έλεγχο αιτιώδους σχέσης Granger, οι γαλλικές και γερμανικές αποδόσεις 

επηρεάζονται από τις ιταλικές. Στην βραχεία περίοδο καμία χώρα δεν προκύπτει ως 

Benchmark. Δεν υπάρχει περίπτωση μη αιτιώδους σχέσης Granger: οι αποδόσεις με 

χρονική υστέρηση κάθε χώρας επηρεάζουν τις αποδόσεις της μιας ή και των άλλων 

χωρών. Για το εύρος μεσαίας λήξης, όπου ούτε τα ιταλικά ούτε γαλλικά ομόλογα 

παρουσιάζουν πρόβλημα παλαιών τιμών, το γερμανικό ομόλογο καθορίζεται ως 

πιθανό Benchmark, αλλά και ιταλικές και γερμανικές αποδόσεις έχουν προβλεπτική 

δύναμη για τις αποδόσεις των άλλων χωρών. Στη μακροχρόνια λήξη, το ιταλικό 

ομόλογο προκύπτει ως Benchmark και έχει προβλεπτική δύναμη για τις γαλλικές και 

γερμανικές αποδόσεις. Τελικά, για τις πολύ μακρές λήξεις, όπως και στη μεσαία 

λήξη, μόνο το γερμανικό ομόλογο μπορεί να παίξει το ρόλο του benchmark.AuT0 τα 

αποτελέσματα απορρίπτουν ισχυρά την υπόθεση ότι οι καινοτομίες στις γερμανικές 

αποδόσεις επηρεάζουν με την αιτιώδους σχέση Granger τις καινοτομίες των γαλλικών 

και ιταλικών αποδόσεων σε όλες τις λήξεις. Η θεώρηση της Γερμανίας ως εκδότη 

Benchmark δεν είναι συνεπής με τα δεδομένα. Ωστόσο αυτά τα αποτελέσματα δεν 

έχουν ειδικό βάρος λόγω έλλειψης παρατηρήσεων.

Η ανάλυση της αιτιώδους σχέσης Granger είναι πολύ απλή, αλλά ίσως ακατέργαστη. 

Αγνοεί τις μακροπρόθεσμες σχέσεις. To benchmark πρέπει να αναγνωρίζεται από 

την ανάλυση των ιδιοτήτων σύγκλισης των σειρών αποδόσεων. Μία πρόσφατη των 

μη στατικών οικονομετρικών χάρη στον Davidson περιλαμβάνει τον έλεγχο για τη 

μετατρεψιμότητα των σχέσεων σύγκλισης και κατάταξης σύμφωνα με το κριτήριο 

της ελάχιστης διακύμανσης. Το ενδιαφέρον σημείο αυτής της προσέγγισης είναι ότι 

επιτρέπει την διερεύνηση των διαρθρωτικών σχέσεων, που συνδέουν τις σειρές 

σύγκλισης, μόνο από τα δεδομένα χωρίς την επιβολή άλλων αναγνωριστικών 

προϋποθέσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η διαρθρωτική σχέση που ερευνούμε είναι η 

ταυτότητα του benchmark σε μια ομάδα αποδόσεων ομολόγων. Βάσει του εύρους 

της ελάχιστης διακύμανσης , στη βραχεία περίοδο τα ζεύγη Ιταλίας - Γερμανίας και 

Ιταλίας - Γαλλίας είναι διαρθρωτικά και οι Ιταλικές αποδόσεις κατέχουν θέση 

Benchmark. Στη μεσαία περίοδο, οι γαλλικές αποδόσεις αποτελούν το benchmark. 

Ενώ στη μακροχρόνια περίοδο η γερμανική αγορά παρέχει το benchmark. Τα
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αποτελέσματα αυτά έρχονται σε σύγκρουση με τα αποτελέσματα του πρώτου 

ελέγχου, όπως φαίνεται και στον πίνακα.

Πίνακα 11 : Εκδότες Benchmark

Λήξη Έλεγχοι αιτιώδους 

Granger

σχέσης Ανάλυση Σύγκλισης Davidson

Βραχεία Καμία Ιταλία

Μεσαία Γαλλία ή Ιταλία Γαλλία

Μακρά Ιταλία Γερμανία

Πολύ Μακρά 

Πηγή: CEPR

Γαλλία ή Ιταλία Γερμανία

Η εξήγηση για την απρόσμενη αυτή εικόνα αντιδιαστολής είναι ότι ο έλεγχος 

αιτιώδους σχέσης Granger παρουσιάζει την ημερήσια δυναμική, ενώ ο έλεγχος του 

Davidson αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες σχέσεις. Το πρόβλημα παλαιών τιμών 

βοηθάει στην απόρριψη της προσέγγισης της αιτιώδους σχέσης Granger. Η κύρια 

ανάλυση υποστηρίζει την συμβατική θεώρηση της Γερμανίας ως εκδότη benchmark 

στη μακροχρόνια περίοδο. Το γεγονός ότι η Ιταλία έχει θέση benchmark για την 

βραχυπρόθεσμη λήξη, δεν αποτελεί έκπληξη, λόγω της σχετικής έντασης των 

ιταλικών εκδόσεων και της ιστορικής απουσίας των γερμανικών εκδόσεων σε αυτή 

τη λήξη. Η Γαλλική κυριαρχία στη μεσαία λήξη είναι επίσης αποτέλεσμα της 

ιστορικής θέσης σε αυτό το εύρος λήξης. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι το ότι 

προκύπτει κάποιος ρόλος της ρευστότητας στον καθορισμό του καθεστώτος 

benchmark από την ανάλυση σύγκλισης. Αυτό, βεβαίως, είναι συμβατό με την ιδέα 

ότι η εύρεση αποτελεσματικών τιμών και η συνολική πληροφόρηση προκύπτουν στις 

πιο ρευστές αγορές και σε αυτές αναμένεται να προσδιορίζεται ενδογενώς το 

benchmark. Χαμηλότερη ρευστότητα σχετίζεται με μεγαλύτερα προσωρινά 

σφάλματα τιμολόγησης, τα οποία μετατρέπουν τα χρεόγραφα σε λιγότερο κατάλληλα 

ως benchmark στην εύρεση τιμών.
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> Επισκόπηση του Ευρωπαϊκού καθεστώτος Benchmark

Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό της αγοράς ομολόγων στη ζώνη του ευρώ, το οποίο 

προσελκύει το ενδιαφέρον. Σε αντίθεση με άλλες αγορές ομολόγων, όπου η 

κυβέρνηση είναι επίσης υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος, όπου η κυβέρνηση 

είναι επίσης υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος, στη ζώνη του ευρώ δεν 

υπάρχει κάποιος φυσικός εκδότης που θα μπορούσε να είναι εκδότης αναφοράς. Ενώ 

ο πρώτος ρόλος των κυβερνητικών χρεογράφων είναι να χρηματοδοτούν το δημόσιο 

χρέος σε χαμηλό κόστος, τα κυβερνητικά χρεόγραφα επίσης παρέχουν κάποιες 

εξωτερικότητες καθώς χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση των ομολόγων που 

εκδίδονται από άλλους δανειζόμενους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία 

αντιστάθμισης. Στο ευρώ, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο Benchmark, παρότι στη 

δεκαετούς λήξη και προσφάτως στην πενταετούς, τα γερμανικά κυβερνητικά 

ομόλογα είναι τα χρεόγραφα με τη χαμηλότερη απόδοση και ουσιαστικά το 

Benchmark. Το καθεστώς Benchmark προσδίδει σημαντικά πλεονεκτήματα στη χώρα 

προέλευσης του, αλλά για το καθεστώς αυτό απαιτείται μεγάλο μέγεθος αγοράς. Οι 

κυβερνήσεις στη ζώνη του ευρώ αποφάσισαν να ομογενοποιήσουν τους τύπους 

ομολόγων για το χρέος τους. Αυτές οι αλλαγές έκαναν τα ομόλογα δημοσίου πιο 

εύκολα συγκρίσιμα και υποκαταστάσιμα.

Η ύπαρξη κυβερνητικού Benchmark ως σημείο αναφοράς στην τιμολόγηση και ως 

εργαλείο αντιστάθμισης είναι σημαντική, αν η διάρθρωση της απόδοσης των 

διαφόρων τάξεων δανειζομένων τείνει να είναι σταθερή σε σχέση με τα ομόλογα 

αναφοράς. Αυτή είναι ειδικότερα η περίπτωση αντιστάθμισης. Οι αποδόσεις των 

κυβερνήσεων στη ζώνη του ευρώ καθοδηγούνται ουσιαστικά από την απόδοση του 

γερμανικού bund. Για την υπόλοιπη αγορά , ο ρυθμός των swap είναι το πιο 

σημαντικό σημείο αναφοράς. Συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η 

πραγματική τιμολόγηση και η αντιστάθμιση στην ευρώ-αγορά ομολόγων βασίζονται 

στα γερμανικά (ή γαλλικά) κυβερνητικά ομόλογα για κυβερνητικούς δανειζόμενους 

και άλλους δανειζόμενους οι οποίοι τιμολογούνται από το ρυθμό Swap. Αυτό δείχνει 

ξεκάθαρα ότι η απουσία ενός ενιαίου κυβερνητικού Benchmark αναφοράς δεν 

αποτελεί πραγματικό πρόβλημα για την αγορά ομολόγων.
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Πίνακα; 12 : Μέγεθος Κυβερνητικών Ομολόγων Benchmark

(δις ευρώ)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Γ ερμανία 12.8 15.3 15.0 20.0 20.0 24.0

Γαλλία 18.7 21.8 25.3 24.0 18.0 19.7

Ιταλία 8.7 14.7 22.8 23.0 21.1 18.7

Πηγή: Bloomberg

Η αγορά κυβερνητικών ομολόγων υπήρξε παραδοσιακά ο κυρίαρχος τομέας της 

αγοράς ομολόγων. Η εξάλειψη της βάσης αποκλειστικών επενδυτών, της οποίας 

έχαιραν οι περισσότερες κυβερνήσεις πριν από την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι εθνικές 

κυβερνήσεις δεν είχαν άλλη επιλογή από το να βελτιώσουν την ελκυστικότητα των 

χρεογράφων τους. Ο πίνακας 12 δείχνει πως ο όγκος των δεκαετών κυβερνητικών 

ομολόγων που εκδόθηκαν από τις τρεις μεγαλύτερες χώρες της ζώνης του ευρώ, 

μεταβλήθηκε κατά την περίοδο 1996-2001.Αυτές οι τρεις χώρες έχουν τις 

μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες. Το μέγεθος έκδοσης κυβερνητικών ομολόγων 

το 1996 είναι αντιπροσωπευτικό της κατάστασης πριν οι εθνικές κυβερνήσεις 

αλλάξουν την χρηματοδοτική τους προσέγγιση με την έναρξη της Ευρωπαϊκής 

Νομισματικής Ένωσης. Με την άξια αναφοράς εξαίρεση της Γαλλίας η οποία είχε 

ήδη κάνει βήματα προς τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών διαχείρησης του χρέους 

τους , το μέγεθος των μεγαλύτερων κυβερνητικών Benchmarks στην Ιταλία και στη 

Γερμανία ήταν €10 δις και η συναλλακτική δραστηριότητα αυτών των ομολόγων 

ήταν σχετικά χαμηλή. Καθώς το ευρώ καταστάθηκε ως ξεκάθαρη προοπτική, τόσο η 

Γερμανία όσο και η Ιταλία αύξησαν σημαντικά τον όγκο των εκδόσεων ομολόγων 

προκειμένου να ενισχύσουν τους επενδυτές με εναλλακτική ρευστότητα. Σήμερα, τα 

κυβερνητικά ομόλογα των τριών μεγαλύτερων χωρών της ζώνης του ευρώ 

εκτείνονται μεταξύ €20 δις και €25 δις .Χάριν σύγκρισης, το αντίστοιχο ομόλογο 

benchmark των ΗΠΑ είναι περίπου 15 δις δολάρια.

Οι μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χαμηλότερες απαιτήσεις αναχρηματοδότησης 

και θα ήταν δύσκολο για αυτές να αποβλέπουν στο μέγεθος benchmark των 

μεγαλύτερων χωρών. Ωστόσο, δεν παραμένουν αδρανείς. Έκαναν βήματα για την
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ενίσχυση της ρευστότητας των χρεογράφων τους. Παραδείγματος χάριν, η Ισπανία 

επικέντρωσε το πρόγραμμα δανειοληψίας της σε λήξεις στις οποίες οι μεγαλύτερες 

χώρες δεν δραστηριοποιούνται έντονα. Η Ολλανδία και το Βέλγιο αναδιάρθρωσαν το 

χρέος τους μέσω προσφοράς επαναγορών και ανταλλαγών για να μειώσουν τον 

αριθμό κυβερνητικών ομολόγων και να τα ενοποιήσουν σε μεγαλύτερες εκδόσεις. 

Και στις δυο χώρες ο στόχος μεγέθους των κυβερνητικών ομολόγων benchmark 

βρίσκεται στα €1 Οδις περίπου, σχεδόν διπλάσιο από πριν. Πολλές χώρες(Βέλγιο, 

Αυστρία, Πορτογαλία) έχουν επίσης ως στόχο την επίτευξη μιας ευρύτερης 

επενδυτικής βάσης προσφέροντας το γνήσιο ενιαίο κεφάλαιο των νέων εκδόσεων 

ομολόγων διαμέσου κοινοπραξιών. Αυτό τους επέτρεψε να εκμεταλλευτούν τμήματα 

κεφαλαίων που υπό άλλες συνθήκες δε θα ήταν διαθέσιμα. Η Ιρλανδία αποτελεί ένα 

από τα πιο έντονα παραδείγματα καταβολής προσπαθειών βελτίωσης της 

ρευστότητας των ομολόγων της. Το 1999, η ιρλανδική κυβέρνηση μέσω του 

Συμβουλίου Διαχείρησης Χρέους αντάλλαξε σχεδόν όλα τα κυβερνητικά ομόλογα 

που εισήχθηκαν στο χρηματιστήριο αξιών , με νέα ομόλογα benchmarks των 3, 5, 10 

και 16 ετών λήξης.

Ο ρόλος του γερμανικού Bund για την ευρύτερης έκτασης λήξη ενισχύθηκε κατά την 

αναταραχή της αγοράς το φθινόπωρο του 1998, μόλις λίγους μήνες πριν την 

καθιέρωση του ευρώ, όταν ένας μεγάλος όγκος ζήτησης από τους παγκόσμιους 

επενδυτές απέρριψε τις αποδόσεις κινδύνου και προτίμησε την ενίσχυση 

χαμηλότερων. Στην πραγματικότητα, το ξέσπασμα στη ζήτηση των δεκαετών bunds 

τόσο στην αγορά μετρητών αλλά όσο και στην αγορά μελλοντικών συμβολαίων 

δημιούργησε το φόβο ότι η συνολική προσφορά της συγκεκριμένης έκδοσης θα ήταν 

ανεπαρκώς για την κάλυψη μεγαλύτερης, από τη συνηθισμένη, διανομής στης αγορά 

μελλοντικών συμβολαίων. Τελικά, αυτοί οι φόβοι δεν καθησυχάστηκαν, αλλά το 

επεισόδιο τόνισε το γεγονός ότι κανένα ενιαίο κυβερνητικό ομόλογο μπορούσε να 

λειτουργήσει ως Benchmark της αγοράς.

Η γαλλική κυβέρνηση έπαιρνε θέση στο μεσαίο εύρος λήξεων από πέντε έως εφτά 

χρόνια συγκεντρώνοντας την νέα έκδοσή της και υιοθετώντας έναν αριθμό 

χαρακτηριστικών, τα οποία προτιμούνταν από τους επενδυτές όπως 

τιμαριθμοποιημένα ομόλογα και από γυμνωμένα ομόλογα. Σε αντίθεση, υιοθέτησε 

στρατηγική υψηλής εκδοτικής διαφάνειας ακολουθώντας προανακοινωμένο
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ημερολόγιο και παίρνοντας μέτρα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της 

διαδικασίας της δημοπρασίας. Οι συμμετέχοντες στην αγορά, ωστόσο, δεν είναι 

ακόμη έτοιμοι να αποδεχτούν μια καμπύλη αποδόσεων Benchmark κατασκευασμένη 

από περισσότερες εκδόσεις και όχι μόνο από μια, ανησυχώντας για τα προβλήματα 

που προκύπτουν από τις μικρές αλλά εξακολουθητικές τεχνικές διαφορές ανάμεσα 

στις εκδόσεις που περιπλέκουν την αντιστάθμιση και την κερδοσκοπία κατά το εύρος 

των λήξεων.

2.4 SPREADS ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

(ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ-ΠΩΑΗΣΗΣ)

Εξαλείφοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο μεταξύ των νομισμάτων των χωρών- 

μελών, η έναρξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης τον Ιανουάριο του 1999 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια, ουσιαστικά, περισσότερο συγκλίνουσα αγορά 

δημοσίου χρέους στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, τα επιτόκια των ευρώ-ομολόγων που 

εκδίδονται από διαφορετικές κυβερνήσεις δεν έχουν συγκλίνει πλήρως. Τα spreads 

ανάμεσά τους αντανακλούν διαφορές στη ρευστότητα, καθώς τα ομόλογα που 

ανταλλάσσονται αμέσως με χαμηλό κόστος συναλλαγής και ελάχιστες αλλαγές τιμών 

μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες αποδόσεις στην ισορροπία, και διαφορές στην 

πιστοληπτική αξιοπιστία των κυβερνητικών εκδοτών.

Η διάκριση ανάμεσα στον πιστωτικό κίνδυνο και στη ρευστότητα, τα συστατικά των 

επιτοκιακών spreads, έχει σημαντικές επιδράσεις στο σχεδίασμά πολιτικής και στις 

χρηματοοικονομικές αγορές. Στο βαθμό που τα spreads απόδοσης αντικατοπτρίζουν 

διαφορές στις πιστωτικές θέσεις, το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας(80Ρ) και 

το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκή στη διασφάλιση του ότι όλες οι 

χώρες-μέλη έχουν την ίδια πιστωτική αξιοπιστία από την άποψη της αγοράς. Οι 

διαφορικές αποδόσεις είναι σημαντικοί δείκτες της αγοραίας αντίληψης της 

δημοσιονομικής ευπάθειας και. εφόσον υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων 

συνεπάγονται υψηλότερο κόστος υπηρεσιών χρέους, επιβάλουν υπακοή στην αγορά

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Φεβρουάριος 2005



Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κυβερνητικών Ομολόγων 69

των εθνικών κυβερνητικών δημοσιονομικών πολιτικών. Η επίδραση ακόμη και 

μικρών διαφορικοτήτων μπορεί βεβαίως να είναι ουσιαστική σε χώρες όπως το 

Βέλγιο και η Ιταλία, όπου το χρέος υπερβαίνει το ΑΕΠ , και ακόμη το ένα δέκατο του 

ποσοστού spread (10 βαθμοί βάσης) αυξάνει τις κυβερνητικές δαπάνες περισσότερο 

από 0,1% του ΑΕΠ. Ο τύπος ανεξέλεγκτων δημοσιονομικών πολιτικών , τον οποίο το 

SGP προσπαθεί να αποκλείσει και οι απορρέουσες αντιδράσεις της αγοράς, δεν έχουν 

καταγραφεί κατά τα περασμένα χρόνια. Ωστόσο, αν ακόμη πιο περιορισμένες 

αλλαγές στις δημοσιονομικές θέσεις, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν πρόσφατα, 

επηρεάζουν τις διαφορικές αποδόσεις, είναι ευνόητο να αναμένεται ότι η επίδραση 

των χαλαρών δημοσιονομικών πολιτικών να είναι πολύ πιο έντονη. Αυτό έχει 

σημαντικές πολιτικές συνέπειες: προτείνει ότι επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές 

μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά υψηλότερο κόστος υπηρεσιών χρέους και έτσι 

ότι τα περιθώρια δράσης θα περιοριστούν ακόμη και στο περιβάλλον μετά την 

ευρωπαϊκή νομισματική ένωση.

Στο βαθμό που τα εναλλακτικά spreads αποδόσεων εξαρτώνται από τις διαφορές της 

ρευστότητας των κυβερνητικών ομολόγων, ελάχιστα αντικατοπτρίζουν τη σχετική 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών διαχείρισης του χρέους στην βελτίωση τόσο της 

ρευστότητας όσο και των διαφορών στη μικροδιάρθρωση της αγοράς. Οι συνέπειες 

της πολιτικής εξαρτώνται συνεπώς από τις πηγές των ασφαλίστρων ρευστότητας. Αν 

οι διαφορικές αποδόσεις μπορούν να εξηγηθούν από το μέγεθος του συνολικού 

εκδομένου χρέους από μια συγκεκριμένη χώρα-μέλος, τότε μόνο η διαρθρωτική 

σύγκλιση θα μπορέσει να τις εξαλείψει. Αν οι εναλλακτικές διαφορικές αποδόσεις 

αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένες μορφές πρωτογενών αγορών όπου εκδίδονται 

ομόλογα, τέτοιων όπως ο μηχανισμός δημοπρασιών ή το ημερολόγιο εκδόσεων, και 

επίσης το βαθμό της αποτελεσματικότητας της πρωτογενούς και δευτερογενούς 

αγοράς, υπάρχει περιθώριο για πολιτική δράση για την ελάττωση των 

διαφορικοτήτων και η απαραίτητη ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης του 

χρέους μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρη σύγκλιση των αποδόσεων.

Η κατανόηση των προσδιοριστικών παραγόντων των spreads αποδόσεων είναι επίσης 

αποφασιστικής σημασίας για τον προσδιορισμό των προοπτικών της ευρωπαϊκής 

αγοράς ομολόγων. Αν ομόλογα που εκδόθηκαν από διαφορετικές χώρες - μέλη 

συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως ατελή υποκατάστατα, τότε ο στόχος δημιουργίας
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μιας αγοράς για το ίδιο ομόλογο τόσο μεγάλη και ρευστή όσο η αγορά ομολόγων των 

ΗΠΑ μπορεί να ματαιωθεί. Ωστόσο, το αν αυτό είναι επιθυμητός στόχος εξαρτάται 

από τον λόγο για την κατάτμηση. Αν οι διαφορετικές αποδόσεις ερμηνεύονταν από 

διαφορές στη ρευστότητα, τότε η εξάλειψή τους θα ήταν σίγουρα ένα σημάδι 

υψηλότερης αποτελεσματικότητας. Αν, αντί αυτού, οι διαφορετικές αποδόσεις 

αντικατόπτριζαν διαφορετικό κίνδυνο αθέτησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στις 

χώρες, τότε θα ήταν χρήσιμοι δείκτες για την αποτελεσματική τοποθέτηση των 

κεφαλαίων για την αποτροπή των ανεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών. Και αυτό 

μπορεί να θεωρηθεί ως ο πιο σημαντικός στόχος από ότι η δημιουργία μιας αγοράς 

για ενιαίο ομόλογο.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά και οι διαχειριστές χρέους των κρατών-μελών 

υποστηρίζουν ότι οι διαφορετικές αποδόσεις της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης 

οφείλονται κατά βάση σε παράγοντες ρευστότητας. Προκειμένου να μειώσουν το 

κόστος δανεισμού, οι διαχειριστές χρέους εισήγαγαν ουσιαστικές, μερικές φορές με 

κόστος, καινοτομίες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα των ομολόγων 

τους. Συγκεκριμένα, με την καθιέρωση του ευρώ το 1999, ένας αριθμός κυβερνήσεων 

διεύρυνε τον διαθέσιμο χρόνο για τις μη ανταγωνιστικές εντολές του δεύτερου γύρου, 

όταν στις ειδικές επιτρέπεται, να αγοράσουν ομόλογα στη μέση τιμή των 

ανταγωνιστικών δημοπρασιών του πρώτου γύρου. Οι κυβερνήσεις επίσης εισήγαγαν 

προγράμματα ανταλλαγής προκειμένου να επαναγοράσουν παλιές μη ρευστές 

εκδόσεις έναντι ομολόγων benchmark. Πιο πρόσφατα, οι ευκολίες repo δόθηκαν στη 

διάθεση των συμμετεχόντων στην αγορά. Η διάκριση στον πιστωτικό κίνδυνο και στα 

συστατικά ρευστότητας μπορεί επίσης να βοηθήσει στον προσδιορισμό της αξίας 

τέτοιων πολιτικών.

> Διαφορικές Αποδόσεις στη ζώνη του Ευρώ

Τα επιτόκια των κυβερνητικών ομολόγων που εκδόθηκαν από τις χώρες-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, συνέκλιναν σταθερά κατά τη δεκαετία του ’90 

καθώς πλησίαζε η καθιέρωση του ευρώ (Σχεδιάγραμμα 18). Το σχεδιάγραμμα 

εκφράζει το γεγονός ότι από τον Ιανουάριο του 1999 οι διαφορές ανάμεσα στις
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αποδόσεις κυβερνητικών ομολόγων benchmark, κατά ένα μεγάλο ποσοστό αλλά όχι 

τελείως, εξαλείφθηκαν.

Σχεδιάγραμμα 18: Αποδόσεις Κυβερνητικόν Ομολόγων στη ζώνη του ευρό

Πηγές: Datastream, Thompson Financial

Οι διαφορικές αποδόσεις κατά την περίοδο της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης 

παριστάνονται στο σχεδιάγραμμα 19 και ο πίνακας 13 αναφέρει το μέσο spread των 

αποδόσεων για αυτή την περίοδο. Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της Ευρωπαϊκής 

Νομισματικής Ένωσης, οι διαφορετικότητες είναι ακόμη θετικές και τονίζουν τις 

σημαντικές διαφορές ασφάλιστρα πιστώσεων και ρευστότητας. Κατά την περίοδο 

1999-2002, οι διαφορές ανάμεσα στις αποδόσεις των δεκαετών κυβερνητικών 

ομολόγων της Γερμανίας και σε αυτές των άλλων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 

νομισματικής Ένωσης ήταν περίπου 14 βαθμούς βάσης κατά μέσο όρο στην 

περίπτωση της Γαλλίας και τη Ολλανδίας, και ανήλθαν στους 32 βαθμούς βάσης 

κατά μέσο όρο στη περίπτωση της Ιταλίας και της Πορτογαλίας. Παρότι αυτές οι 

διαφορές ήταν μικρές, έχουν σημαντικές συνέπειες για τις δημόσιες 

χρηματοδοτήσεις. Προς στιγμήν, αν εφαρμόζονταν σε όλο το απόθεμα του ιταλικού 

χρέους, τα καταγεγραμμένα spreads των αποδόσεων θα εξηγούσαν τις παραπάνω από 

το 0,3% του ΑΕΠ εναλλακτικές κυβερνητικές δαπάνες.
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Σ/ι διαγραμμα ίο : Sjp reads μετά την EMU στη ζώνη του ευρώ έναντι τον 

αποδόσεων τον δεκαετών γερμανικών ομολόγων

Πίνακας 13 :Μέσο Spread Αποδόσεων Δεκαετών Κυβερνητικών Ομολόγων

έναντι της Γερμανίας

Βαθμοί Αυστ Βέλγι Φινλ Γαλλ Ελλά Ιρλαν Ιταλί Ολλα Πορτογ Ισπα

Βάσης ρία 0 ανδία ία δα δία α νδία αλία νία

Διαφορική 24.3 28.1 19.0 13.8 54.9 14.6 32.5 13.6 32.2 25.4
Απόδοση

Πηγές: Datastream/Thompson Financial

Πριν από την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, οι διαφορετικές αποδόσεις στην 

Ευρώπη καθορίζονταν από τέσσερις κύριους παράγοντες: 1) τις προσδοκώμενες 

κινήσεις του συναλλαγματικού επιτοκίου και τον κίνδυνο του συναλλαγματικού 

επιτοκίου, 2) τη διαφορετική φορολογική μεταχείριση και τους ελέγχους στις 

κινήσεις κεφαλαίου , 3) τη ρευστότητα, και 4) τον πιστωτικό κίνδυνο. Οι παράγοντες 

του συναλλαγματικού επιτοκίου εξαφανίστηκαν τον Ιανουάριο του 1999 για τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και οι φορολογικές μεταχειρίσεις 

εναρμονίστηκαν πριν την νομισματικής ένωση, καθώς οι έλεγχοι των κινήσεων του 

κεφαλαίου απαλείφθηκαν πολύ πριν από αυτό. Οι άλλοι δύο παράγοντες, ωστόσο, 

παραμένουν σχετικοί.
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Όσον αφορά τη ρευστότητα, τα ομόλογα τα οποία μπορούν να ανταλλαχθούν αμέσως 

σε χαμηλό συναλλακτικό κόστος και με ελαχιστοποιημένες αλλαγές τιμής, ακόμη και 

υπό δυσμενείς συνθήκες αγοράς, μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες αποδόσεις 

στους επενδυτές στην ισορροπία. Η ρευστότητα κυμαίνεται ανάμεσα στους 

κυβερνητικούς εκδότες βασιζόμενη στον όγκο συναλλαγών, στο ύψος ανεξόφλητων 

ομολόγων, στην συναλλακτική δραστηριότητα των δημιουργών αγοράς και στη 

αποτελεσματικότητα της δευτερογενούς αγοράς. Τα ομόλογα, ειδικότερα στο τμήμα 

της δεκαετούς λήξης, είναι υψηλών προδιαγραφών προϊόντα, αλλά τα ύψη 

ανεξόφλητων ομολόγων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κυβερνητικών 

δανειζομένων βάσει της χώρας και των διαστάσεων χρέους. Συνεπώς, οι εκδοτικές 

πολιτικές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Τα χαρακτηριστικά της 

δευτερογενούς αγοράς, όπως οι κανόνες εισαγωγής και συναλλαγής ή οι διαδικασίες 

εκκαθάρισης και εξόφλησης, είναι εναλλακτικά κρίσιμα για τη ρευστότητα, και 

ειδικότερα η προθυμία των δημιουργών αγοράς να καθορίσουν τις τιμές και να είναι 

έτοιμη να ικανοποιήσουν εντολές αγοράς και πώλησης. Τα κίνητρα για συναλλαγή 

και επένδυση σε συγκεκριμένα ομόλογα μπορεί επίσης να εξαρτώνται από τη 

διαθεσιμότητα των εργαλείων αντιστάθμισης χρηματοδότης, όπως τα ρευστά και 

αποτελεσματικά μελλοντικά συμβόλαια και οι αποτελεσματικές αγορές συμφωνιών 

ανταλλαγών.

Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, εννοώντας τον κίνδυνο κατά τον οποίο η χώρα 

μπορεί να μην τιμήσει μέρος ή εξολοκλήρου τις υποχρεώσεις της, εξαρτάται κρίσιμα 

από το τρέχον και μελλοντικό δηλωμένο και κρυμμένο χρέος και από την 

διατηρησιμότητα του χρέους. Η βιωσιμότητα του χρέους εξαρτάται από τα 

προσδοκώμενα εισοδηματικά πλεονάσματα ή ελλείμματα, όπως επίσης και από την 

μελλοντική οικονομικά δραστηριότητα και τα επιτόκια, τα οποία με τη σειρά τους 

επηρεάζονται από εγχώριους και διεθνείς παράγοντες και πολιτικές. Οι χώρες-μέλη 

της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης έχασαν το δικαίωμα έκδοσης χρήματος για 

την πληρωμή του χρέους τους, έτσι ο πιστωτικός κίνδυνος έγινε ακόμη πιο 

σημαντικός και από τότε που εξαλείφθηκε ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Επιπλέον, 

δημοσιονομικοί κανόνες όπως το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας μπορούν να 

αλλάξουν την αντίληψη της αγοράς για τον πιστωτικό κίνδυνο και έτσι να επιδρούν 

στο επιτόκιο.
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Ο πίνακας 14 δίνει τα αποτελέσματα των μέσων spreads αποδόσεων πάνω στα 

γερμανικά ομόλογα μετά την εισαγωγή του ευρώ. Είναι εμφανές ότι ο παράγοντας 

ξένων συναλλαγών ήταν το κύριο συστατικό του spread στις χώρες με υψηλότερα 

spreads, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Φινλανδία και η Ιρλανδία. Σε αυτές τις χώρες η 

καθιέρωση του ευρώ σήμανε την σημαντική μείωση στο spread απόδοσης του χρέους 

τους βάσει του γερμανικού ομολόγου. Η εξάλειψη του κινδύνου των ξένων 

συναλλαγών επίσης αντικατοπτρίζεται στην μείωση της αστάθειας της απόδοσης του 

εκδομένου χρέους από αυτές τις χώρες(Σχεδιάγραμμα 20). Αντιθέτως, η αστάθεια 

απόδοσης του χρέους των άλλων χωρών εμφάνισε ελάχιστες αλλαγές ανάμεσα στις 

περιόδους, και στα spreads αποδόσεών τους βάσει των γερμανικών ομολόγων 

αυξήθηκαν (πίνακας 14).

IlivaKac 14 : Spreads Δεκαετών Αποδόσεων πριν και μετά την EMU

Πριν την EMU Μετά την
EMU

Spread Παράγοντας
ξένων

συναλλαγών

Άλλοι
παράγοντες

Spread

Αυστρία
Βέλγιο

9.7 
19.0 
46.2
3.8

45.4
154.4 
-2.2 

114.9

1.3
4.5
40.9
-2.9
36.6
132.2
-3.8
96.4

8.4
14.5 
5.3 
6.8 
8.9 

22.2
1.6

18.6

26.2
31.0 
22.8
13.1
23.1 
31.5 
14.8 
27.0

Φινλανδία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Ολλανδία
Ισπανία
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας
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Σ/κόκε/ραμμυ 20 : Αστάθεια τον Αποδόσεων τον Δεκαετών 

Κυβερνητικόν Ομολογον στη ζώνη του ενρό

Αυστρία Βέλγιο Φινλανδία Γαλλία Γκρμαυία Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία Ισπανία Μέσος

Πηγή: Bloomberg

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, εξαλείφοντας τον παράγοντα ξένων συναλλαγών από 

τα spreads αποδόσεων στην περίοδο μετά την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, 

φαίνεται ότι όλα τα spreads αποδόσεων βάσει των γερμανικών ομολόγων 

διευρύνθηκαν. Ένας αριθμός παραγόντων είναι υπεύθυνος για το συμβάν αυτό. 

Αρχικά, η συγκέντρωση της συναλλακτικής δραστηριότητας στη γερμανική αγορά, 

τουλάχιστον στο τμήμα των μελλοντικών συμβολαίων, και το γεγονός ότι τα 

συστατικά πίστωσης και ρευστότητας αυξήθηκαν εντατικότερα για εκδομένο χρέος 

καπό μικρότερες χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο και η Φινλανδία, εμφαίνουν ότι 

διαφορές της ρευστότητας έναντι των γερμανικών ομολόγων διευρύνθηκαν μετά την 

καθιέρωση του ευρώ. Δεύτερον, οι παρατηρούμενες αλλαγές μπορούν εν μέρει να 

αντανακλούν την αλλαγή της τιμής που εκχωρήθηκε από την αγορά σε αυτούς τους 

Παράγοντες, ίσως ως συνέπεια του μεγάλου βαθμού της σύγκλισης της αγοράς - 

δηλαδή πριν την νομισματική ένωση οι διαφορές στη ρευστότητα και στον πιστωτικό 

κίνδυνο δεν τιμολογούνταν τελείως σύμφωνα με την κατάτμηση της αγοράς. Τέλος, 

δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι μέρος της αλλαγής των συστατικών 

πιστωτικού κινδύνου και ρευστότητας είναι ανοδικά μεροληπτικό σύμφωνα με τους 

παρακάτω δύο παράγοντες. Πρώτον, πριν από την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση 

διαφορές στην πιστωτική θέση εν μέρει συλλαμβάνονταν από τον παράγοντα ξένων 

συναλλαγών εφόσον οι κυβερνήσεις είχαν την πιθανότητα νομισματοποίησης του

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Φεβρουάριος 2005



Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κυβερνητικών Ομολόγων 76

χρέους σε εγχώριο νόμισμα προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος αφερεγγυότητας, 

γεγονός που αντικατοπτρίζεται ως υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Από την 

έναρξη της Νομισματικής ένωσης αυτό το δικαίωμα δεν είναι πλέον εφικτό 

δεδομένου του άρθρου μη εξασφάλισης χρηματοδότησης της συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, αν τα swap spreads μεταξύ των νομισμάτων εν μέρει 

αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στη ρευστότητα, τότε ο υπολογισμένος παράγοντας 

ξένων συναλλαγών θα είναι ανοδικά μεροληπτικός, και συνεπώς τα συστατικά 

πίστωσης και ρευστότητας θα είναι καθοδικά μεροληπτικά . Σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, η αύξηση στο spread απόδοσης για χώρες τις οποίες ο παράγοντας ξένων 

συναλλαγών δεν ήταν σημαντικός δείχνει ότι αυτές οι μεροληψίες δεν εξηγούν 

πλήρως την αύξηση στην τιμή της ρευστότητας και του πιστωτικού κινδύνου.

Σχεδιάγραμμα 21: Αποδόσεις Δεκαετών Κυβερνητικόν Ομολόγων
Βασει του Επίπεδοι· Κίνδυνοι·

Aio&cnc

Πηγή: Bloomberg
Btmiio Μνδύ/ου

Για την καλύτερη κατανόηση των spreads αποδόσεων ανάμεσα στα κυβερνητικά 

χρέη στη ζώνη του ευρώ, το σχεδιάγραμμα 21 δίνει τις δεκαετείς αποδόσεις για τα 

κυβερνητικά χρέη των 12 χωρών της ζώνης του ευρώ βάσει του επιπέδου κινδύνου 

τον Ιούνιο του 2001. Επτά διαφορετικά επίπεδα υπολογίστηκαν. Το πρώτο επίπεδο 

απαρτίζεται από τα υψηλότερα αξιολογηθέντα χρέη ενώ το έβδομο περιλαμβάνει τα 

χαμηλότερα αξιολογηθέντα χρέη. Προκύπτει ξεκάθαρα, η θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στον κίνδυνο και την απόδοση, προτείνοντας ότι ο πιστωτικός κίνδυνος παίζει
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σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία των spreads αποδόσεων στις αγορές ομολόγων στη 

ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις μεταξύ κάποιων χρεών 

που ενέχουν τον ίδιο κίνδυνο παρατηρούνται, συγκεκριμένα σε υψηλά αγιολογηθέντα 

χρέη. Προς στιγμήν, αξίζει να τονισθεί το γεγονός ότι το spread ανάμεσα στα 

αυστριακά και γερμανικά ομόλογα είναι μεγαλύτερο ακόμη και από αυτό του 

αυστριακού και του χαμηλότερα αξιολογημένου χρεογράφου όπως του ελληνικού 

χρέους. Αυτό σημαίνει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος μόνο δεν είναι αρκετός για να 

ερμηνεύσει τα spreads αποδόσεων, το οποίο εννοεί ότι άλλοι παράγοντες όπως η 

ρευστότητα στην αγορά παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

ΣχΕόιάνρα μμυ 22 Spread Αποδόσεων όνε» τοκομεριδίου μεταξύ

Γαλλικών και Γερμανικώ ν Κυβερνητικών Ομολόγων

Γίνεται μια εις βάθος ανάλυση της σημαντικότητας των παραγόντων 

μικροδιάρθρωσης της αγοράς, όπως η ρευστότητα, στη σχετική τιμολόγηση των 

κυβερνητικών ομολόγων στη ζώνη του ευρώ. Για να γίνει αυτό, υπολογίζονται 

αρχικά οι καμπύλες αποδόσεων μηδενικού τοκομεριδίου από τον Ιανουάριο του 1999 

έως και το Μάιο του 2001 για τις δύο αγορές με την υψηλότερη ρευστότητα, τη 

γερμανική και τη γαλλική. Τα αρχικά αποτελέσματα δηλώνουν κάποιες σημαντικές 

αλλαγές μετά το Μάιο του 2000. Βάσει αυτού, διαχωρίζουμε δύο υποπεριόδους( η 

μια 01/01/99-20/04/00 και η άλλη 01/05/00-29/05/01). Το σχεδιάγραμμα 22 δίνει τη 

μέση διαφορά ανάμεσα στις δύο καμπύλες στις δύο υποπεριόδους. Στην πρώτη, τα
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γαλλικά ομόλογα έχουν κατά μέσο όρο χαμηλότερη απόδοση σε χρονικό ορίζοντα 

από 2 έως 12 έτη ενώ για μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα τα γερμανικά ομόλογα έχουν 

τη χαμηλότερη απόδοση. Αυτά τα αποτελέσματα υπονοούν ότι, κατά την περίοδο 

αυτή, η καμπύλη αποδόσεων benchmark για τα ευρώ-επιτόκια απαρτίζεται από 

περισσότερους από έναν εκδότη. Αυτό το στοιχείο υποδηλώνει ότι στη γερμανική 

αγορά η ρευστότητα τείνει να συγκεντρώνεται περισσότερο από ότι στις άλλες δύο 

ανταλλαγές.

Στη δεύτερη υποπερίοδο, παρατηρείται διεύρυνση των spreads λόγω των γερμανικών 

ομολόγων στο σημείο που αυτά τα χρεόγραφα να έχουν χαμηλότερη απόδοση σε 

όλους τους χρονικούς ορίζοντες. Αυτό το αποτέλεσμα πιθανότατα αντικατοπτρίζει 

μια βελτίωση στη σχετική ρευστότητα γερμανικών ομολόγων, ειδικότερα στον 

μεσαίας διάρκειας τομέα. Ο αυξημένος τζίρος που παρατηρήθηκε στα διετή και 

πενταετή μελλοντικά συμβόλαια των γερμανικών ομολόγων υποστηρίζει αυτή την 

άποψη. Συνεπώς, είναι φανερό από αυτά τα στοιχεία ότι κατά τους τελευταίους μήνες 

η γερμανική αγορά κατέλαβε το καθεστώς benchmark για όλες τις λήξεις.
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3. ΦΟΡΟΑΟΓΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

3.1 Ο ΦΟΡΟΣ TOY TOBIN

Το 1972 ο James Tobin έκανε την αρχική του πρόταση για έναν παγκόσμιο ενιαίο 

φόρο επί της αξίας στις νομισματικές συναλλαγές άμεσου διακανονισμού. Ο φόρος 

συναλλαγματικών συναλλαγών, που προτείνει ο Tobin, έχει δύο βασικούς στόχους: 

πρώτον, να μειώσει τη μεταβλητότητα των συναλλακτικών επιτοκίων περιορίζοντας 

τις κερδοσκοπικές βραχυπρόθεσμες ροές κεφαλαίου στην αγορά συναλλάγματος και 

επιτυγχάνοντας αυτό, δεύτερον, να αυξήσει την εθνική μακροοικονομική και 

νομισματική πολιτική αυτονομία, η οποία περιορίστηκε στο διεθνές περιβάλλον 

κυμαινόμενων συναλλακτικών επιτοκίων και ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίου. 

Παρόλα αυτά, η πρόταση του Tobin έμεινε ανεφάρμοστη για ορισμένα χρόνια, έως τη 

δεκαετία του '90 κατά την οποία τράβηξε το ενδιαφέρον.

Προκειμένου να περιορίσει το εύρος της κερδοσκοπίας, ο Tobin πρότεινε τον 

παραπάνω φόρο. Ο φόρος αυτός, θεωρητικά, μπορεί να περιορίσει το βραχυπρόθεσμο 

κερδοσκοπικό εμπόριο και ειδικότερα την κυκλική κερδοσκοπία, αυξάνοντας 

ουσιαστικά το συναλλακτικό κόστος των συναλλαγματικών συναλλαγών σε ένα 

τέτοιο επίπεδο όπου θα εξαλειφθεί το κέρδος που προκύπτει από τις μικρές μεταβολές 

συναλλαγματικού επιτοκίου, χωρίς όμως να παρεμποδίζει τις συναλλαγές που 

εκτελούνται για την πραγματική οικονομία όπως το εμπόριο και οι ξένες άμεσες 

επενδύσεις. Το σκεπτικό είναι ότι επιβάλλοντας ένα συγκρατημένο φόρο στις 

συναλλαγματικές συναλλαγές τοις μετρητοίς (βάσει των προτάσεων, λιγότερο του 

0,5%), μπορεί να αποτρέψει τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές, οι οποίοι προσπαθούν 

να επωφεληθούν από τις μικρές κινήσεις των συναλλαγματικών επιτοκίων, καθώς το 

κόστος της κυκλικής κερδοσκοπίας τους θα είναι μεγαλύτερο από το προσδοκώμενο 

επιτόκιο απόδοσης των μικρών μεταβολών των ημών στις διεθνείς νομισμαηκές 

αγορές. Για παράδειγμα, ένας φόρος Tobin 0,25% συνεπάγεται ότι μια κυκλική 

συναλλαγή δύο φορές τη μέρα θα επιφέρει ένα ετήσιο αποτελεσμαηκό επιτόκιο του 

365%, ενώ μια κυκλική συναλλαγή δύο φορές το χρόνο θα αποφέρει μόνο ένα ετήσιο 

επιτόκιο του 1%. Καθώς οι επενδυτικοί ορίζοντες για εμπόριο ή για ξένες άμεσες 

επενδύσεις αυξάνονται, το αποτελεσματικό επιτόκιο του φόρου μειώνεται και
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απορροφάται από άλλα κόστη συναλλαγών που σχετίζονται με μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις και εμπόριο.

Ο φόρος Tobin αρχικά πέτυχε τη μείωση των βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών 

νομισματικών ροών κάνοντας τις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές περισσότερο ακριβές. 

Αυτό, συνεπώς, υποτίθεται ότι ελέγχει τη μεταβλητότητα του συναλλαγματικού 

επιτοκίου, επιτρέποντας στα συναλλαγματικά επιτόκια να αντικατοπτρίζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό μακροπρόθεσμες θεμελιώδεις αρχές εν αντιθέσει των 

βραχυπρόθεσμων προσδοκιών. Ο δεύτερος στόχος είναι, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, να επιτρέπει τη μεγαλύτερη μακροοικονομική και νομισματική πολιτική 

αυτονομία, μειώνοντας τις πιέσεις και διατηρώντας αντιδιαισθητικές πολιτικές για τις 

επιδιώξεις των εξωγενών φαινομένων.

Στο νεοκλασικό υπόδειγμα οι τρέχουσες και μελλοντικές τιμές του συναλλάγματος 

προσδιορίζονται από τις επενδυτικές αποφάσεις, οι οποίες βασίζονται στην τέλειας 

πληροφόρησης ανάλυση των τρεχουσών και προσδοκώμενων μελλοντικών 

οικονομιών θεμελιωδών αρχών. Από αυτή την άποψη, τα συναλλαγματικά επιτόκια 

αντανακλούν τις θεμελιώδεις αρχές μιας δεδομένης οικονομίας. Ωστόσο, υπό 

συνθήκες ατελούς πληροφόρησης, οι κινήσεις των αγορών βασίζονται σε προβλέψεις 

και υποθέσεις των συναλλασσόμενων ή σύμφωνα με τον Tobin: «...υπό την απουσία 

οποιοσδήποτε συναίνεσης στις θεμελιώδεις αρχές, οι αγορές κυριαρχούνται από 

συναλλασσόμενους που προσπαθούν να μαντέψουν αυτό που σκέφτονται οι 

υπόλοιποι συναλλασσόμενοι...» (Tobin 1978). Οι κερδοσκόποι, αντιθέτως της 

θεωρίας, ενεργούν υπό ατελή πληροφόρηση οδηγούμενοι από την έλλειψη ορθών 

εκτιμήσεων των επιτοκίων ισορροπίας.

Όταν οι κερδοσκόποι ενεργούν συντονισμένα βάσει των συλλογικών τους 

προβλέψεων για το πώς οποιοσδήποτε άλλος στην αγορά θα αντιδράσει στη νέα 

πληροφόρηση, τότε έχουν τη συλλογική δύναμη να μεταβάλλουν τις τιμές. Οι 

βραχυπρόθεσμοι κερδοσκόποι αποκτούν κέρδος, κάνοντας κερδοσκοπικές 

προβλέψεις για τις πολύ μικρές μεταβολές στα συναλλαγματικά επιτόκια και στη 

συνέχεια μετατρέποντας πάλι στο αρχικό νόμισμα εφόσον η συναλλαγή επήλθε. Αυτή 

η κυκλική συναλλαγή λαμβάνει χώρα γενικά σε σύντομες χρονικές περιόδους όπως 

στη διάρκεια μιας μέρας μιας εβδομάδας ή ενός μήνα. Εκτιμάται ότι περισσότερο από

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Φεβρουάριος 2005



Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κυβερνητικών Ομολόγων 81

το 40% όλων των νομισματικών συναλλαγών περιλαμβάνει κυκλικές συμπεριφορές 

μικρότερες των τριών ημερών, ενώ το 80% περικλείει κυκλικότητες συντομότερες 

της μιας εβδομάδας.

Βασικός στόχος του φόρου Tobin είναι το θέμα της μακροοικονομικής πολιτικής 

αυτονομίας των χωρών. Η φυγή κεφαλαίων και η μεταβλητότητα του 

συναλλαγματικού επιτοκίου μπορούν να φθείρουν αυτή την αυτονομία επιβάλλοντας 

στις κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν πολιτικές εθνικού συμφέροντος αλλά όχι και 

χρηματοοικονομικού. Το κλασικό παράδειγμα αυτού, είναι η απόπειρα της Γαλλίας 

το 1982, η οποία επεδίωξε μια συγκρατημένη κεϋνσιανή ενίσχυση για την 

καταπολέμηση των αποτελεσμάτων της ύφεσης. Οι χρηματοοικονομικές αγορές 

απέρριψαν την πολιτική αυτή και εξαπέλυσαν μια κερδοσκοπική επίθεση στο 

φράγκο, η οποία επέβαλε στην κυβέρνηση να αντιστρέφει τη διαδικασία.

Αυτή η δύναμη των χρηματοοικονομικών αγορών βασίζεται στην αρνησικυρία της 

εξόδου. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η δύναμη αυτή αυξήθηκε καθώς το 

συναλλακτικό κόστος μειώθηκε λόγω των πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας και της τεχνολογίας μεταφοράς χρήματος. Ένας φόρος Tobin μπορεί να 

βοηθήσει στην εξουδετέρωση της δύναμης των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς 

η επιβολή ενός φόρου συναλλαγής καθιστά τις κινήσεις μεταξύ των χωρών πιο 

ακριβές.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των δύο τελευταίων δεκαετιών είναι η έντονη αύξηση 

του όγκου των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το υπερβάλλον

χρηματοοικονομικό εμπόριο μπορεί να θεωρηθεί οικονομική στρέβλωση λόγω του 

ότι χρησιμοποιεί σπάνιες πραγματικές πηγές.

Τέλος, η επιβολή ενός φόρου Tobin μπορεί να υπολογιστεί ως συνεισφορά στη 

φορολόγηση κεφαλαίου. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο το γεγονός ότι η 

παγκοσμιοποίηση τείνει να ενισχύσει το κεφάλαιο διευκολύνοντας την κίνηση 

κεφαλαίου και ως εκ τούτου αυξάνοντας τις διαθέσιμες επιλογές κεφαλαίου. Αυτό 

συνέβαλε στην στρέβλωση της κατανομής εισοδήματος εις όφελος του κεφαλαίου και 

στην μεταβολή του βάρους της φορολόγησης εισόδημα εργασίας. Ο φόρος Tobin 

μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μικρό βήμα στην αναδιάρθρωση αυτής της μεταβολής.
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Εκτός από τη μείωση της αστάθειας της αγοράς και της επιβλαβούς κερδοσκοπίας, ο 

φόρος Tobin επίσης δικαιολογείται και από τα δημόσια οικονομικά. 

Χρησιμοποιώντας τις νομισματικές συναλλαγές του 1995, ο Felix (2001) υπολόγισε 

ότι τα παγκόσμια έσοδα από το φόρο του Tobin ύψους 0,1% ανήλθαν ανάμεσα σε 

$186δις και σε $241 δις. Αν ο φόρος έχει ύψος 0,05% , τα υπολογιζόμενα έσοδα 

βρίσκονται ανάμεσα σε $143δις και σε $149δις. Βάσει των στοιχείων του 1997, ο 

Polin (1999) εξέτασε έναν συνδυασμένο φόρο Tobin-Keynes(eivai ο φόρος επί των 

συναλλαγών των χρεογράφων), ο οποίος εφαρμόστηκε σε όλες τις αγορές 

συναλλαγών των ΗΠΑ, νομισματική, μετοχών και ομολόγων. Εκτιμήθηκε ότι τα 

έσοδα μπορούν να ανέλθουν σε $70-$ 1 ΟΟδις το χρόνο. Αυτά τα ποσά συνιστούν 

τεράστια έσοδα τα οποία μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν από τις εθνικές 

κυβερνήσεις για τη χρηματοδότηση δημοσίων εξόδων, ή μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της σύμφωνης προς τις γενικές αρχές του 

δικαίου, διατηρήσιμης, παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης(ένα νέο παγκόσμιο 

σχέδιο Marshall). Προς στιγμήν, η απαιτούμενη ετήσια χρηματοδότηση για την 

επίτευξη των στόχων της χιλιετίας υπολογίστηκε ότι ανήλθε στα $50δις, οπότε ο 

φόρος Tobin θα μπορούσε να καλύψει το συγκεκριμένο στόχο.

Τέτοια έσοδα είναι ιδιαιτέρως πολύτιμα δεδομένου του ευρέως γνωστού 

προβλήματος του ανταγωνισμού του φόρου, το οποίο συνέβαλε στη διάβρωση των 

εθνικών φορολογικών βάσεων και στη μετατόπιση του φορολογικού βάρους από το 

κεφάλαιο στην εργασία. Βάσει αυτών, υπάρχει επίσης κάθε λόγος να θεωρείται ότι ο 

φόρος Tobin μπορεί να είναι σχετικά προοδευτικός στις επιπτώσεις, με το βάρος να 

πέφτει επικρατέστερα σε αυτούς με υψηλότερα εισοδήματα.

Το ύψος των εσόδων που προκύπτουν, βεβαίως, θα εξαρτάται σημαντικά από το 

εύρος κατά το οποίο ο φόρος μειώνει τη νομισματική κερδοσκοπία(δηλαδή από την 

ελαστικότητα ζήτησης συναλλαγματικών συναλλαγών). Αν ο φόρος έχει μικρή 

επίδραση, τα έσοδα θα είναι σχετικά μεγαλύτερα, ενώ αν ο φόρος έχει μεγάλη 

επίδραση, τα έσοδα θα είναι σχετικά μικρότερα. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις, ο 

φόρος δικαιολογείται από τη θεωρία της άριστης φορολόγησης. Αν η επίδραση είναι 

μικρή, αυτό συνεπάγεται ότι η ζήτηση για νομισματικές συναλλαγές είναι σχετικά 

ανελαστική και η θεωρία της άριστης δημόσιας οικονομικής προτείνει ότι οι 

κυβερνήσεις πρέπει να φορολογούν τις δραστηριότητες με ανελαστικές ζητήσεις.
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Αντιθέτως. αν η επίδραση είναι μεγάλη, τότε η κερδοσκοπία θα έχει μειωθεί και ως 

εκ τούτου μειώνει και την αρνητική εξωτερικότητα που επιβάλλεται από τους 

κερδοσκόπους στους άλλους επενδυτές σύμφωνα με τη θεωρία του φόρου του Pigou. 

Αυτό φανερώνει ότι ο φόρος του Tobin έχει χαρακτήρα win-win για τα δημόσια 

οικονομικά.

> Η εφαρμογή του φόρου Tobin στην αγορά χρεογράφων

Οι συναλλακτικοί φόροι μπορεί να έχουν αρνητικές επιδράσεις στην εξεύρεση τιμών, 

στην αστάθεια και στη ρευστότητα της αγοράς για τις αγορές χρεογράφων. Αυτές οι 

επιδράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς 

και μπορεί να συνεισφέρουν στην αυξημένη μεταβλητότητα των τιμών των 

χρεογράφων. Οι χρηματοοικονομικές αγορές μετατρέπουν τις λανθάνουσες ζητήσεις 

των επενδυτών σε ρευστοποιήσιμες χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι φόροι 

συναλλαγών χρεογράφων( δηλαδή ο συνδυασμένος φόρος Tobin-Keynes) αλλάζουν 

αυτή τη μετατροπή. Οι υποστηρικτές του φόρου συναλλαγής χρεογράφων θεωρούν 

ότι τέτοιοι φόροι μπορούν να μειώσουν την αστάθεια της αγοράς, να βοηθήσουν στην 

αποτροπή των χρηματοοικονομικών κρίσεων και να μειώσουν το υπερβάλλον 

εμπόριο.

Οι γνώμες είναι διχασμένες πάνω στο θέμα του φόρου των συναλλαγών χρεογράφων. 

Οι υπέρμαχοι του φόρου βασίστηκαν στις παρακάτω προτάσεις. Η συνεισφορά των 

χρηματοοικονομικών αγορών στην οικονομική ευημερία δεν δικαιολογεί τις πηγές 

που κατέχουν. Κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου, οι πηγές που 

αλλάζουν χέρια στις χρηματοοικονομικές αγορές προεξέχουν κατά πολύ της αξίας 

των υποκείμενων ή πραγματικών συναλλαγών. Πολλές χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές είναι έντονα κερδοσκοπικές από τη φύση τους και συμβάλλουν στην 

χρηματοοικονομική και οικονομική αστάθεια. Η αστάθεια της αγοράς, 

περιλαμβάνοντας τις μεγάλες κρίσεις, προωθεί το παράνομο κέρδος των insiders και 

των κερδοσκόπων, ενώ το κόστος το επωμίζεται το ευρύ κοινό. Οι δραστηριότητες 

των χρηματοοικονομικών αγορών αυξάνουν τις ανισότητες στη διανομή του 

εισοδήματος και του πλούτου. Ο φόρος των συναλλαγών χρεογράφων μπορεί να

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Φεβρουάριος 2005



Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κυβερνητικών Ομολόγων 84

υπάρξει ως μια σημαντική και καινοτόμα πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση της 

ανάπτυξης.

Από αυτή την οπτική πλευρά, οι κυβερνήσεις πρέπει να φορολογήσουν τις 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές προκειμένου να αποθαρρύνουν την 

αποσταθεροποιητική κερδοσκοπία, η οποία μπορεί να απειλήσει την υψηλή εργασία 

και την σταθερότητα των τιμών, και επίσης να αυξήσουν τα έσοδα. Υψηλότερα 

επιτόκια πρέπει να επιβληθούν στις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, καθώς αυτές 

φαίνεται να ενισχύουν τους μεσάζοντες της πρωτογενούς αγοράς και όχι τους 

πραγματικούς χρήστες. Ο μαζικός όγκος των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στις 

ορθά ανεπτυγμένες σύγχρονες αγορές μπορεί να επιτρέψει την πραγματοποίηση 

σημαντικών εσόδων από την επιβολή πολύ χαμηλών φορολογικών επιτοκίων σε ένα 

μεγάλο εύρος συναλλαγών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ένας αριθμός 

κυβερνήσεων παγκοσμίως υπέκυψε σε αυτό τον πειρασμό, κάνοντας αυτούς τους 

φόρους ιδιαιτέρως δημοφιλείς.

Οι πολέμιοι του φόρου επί των συναλλαγών χρεογράφων έχουν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στην ικανότητα των αγορών να κατανείμουν τις πηγές αποτελεσματικά 

χωρίς την άμεση επέμβαση της δημόσιας πολιτικής. Ωστόσο, στερούνται ενός 

πειστικού επιχειρήματος για τη δικαιολόγηση του όγκου των πηγών που ρέουν από 

τις χρηματοοικονομικές αγορές. Επιπροσθέτως, πολυάριθμες καταγεγραμμένες 

ανωμαλίες, όπως επίσης και ιστορικές καταρρεύσεις της αγοράς, δεν προσφέρονται 

εύκολα στην ιδέα ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι πλήρως αποτελεσματικές. 

Το ίδιο δεν κάνει και το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά αφιερώνουν 

σημαντικές πηγές για τη διερεύνηση προηγούμενων τιμών και όγκων συναλλαγών. 

Συνεπώς, αντί να δείξουν ότι η τοποθέτηση πηγών στον χρηματοοικονομικό τομέα 

δικαιολογείται αποτελεσματικά, ή ότι η παρατηρούμενη αστάθεια της αγοράς είναι 

άριστη, οι πολέμιοι του φόρου επικεντρώθηκαν στα προβλήματα εφαρμογής των 

φόρων.

Δεδομένης της ύπαρξης αυτής της διαφωνίας στη θεωρία, έγιναν πολλές προσπάθειες 

να επιλυθεί η αντιμαχία εμπειρικά. Ωστόσο, οι εμπειρικές μελέτες δεν στάθηκαν 

ικανές να επιλύσουν αποφασιστικά τη διαφωνία για τα αποτελέσματα των
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συναλλακτικών φόρων στις χρηματοοικονομικές αγορές. Από τις μελέτες αυτές 

επισημάνθηκαν τρία κύρια προβλήματα. Πρώτον, οι επιδράσεις του φόρου στις τιμές 

και στον όγκο είναι δύσκολο να διαχωριστούν από άλλες διαρθρωτικές και πολιτικές 

αλλαγές που συμβαίνουν την ίδια περίοδο. Οπότε οι εκτιμήσεις που βασίζονται στην 

υπόθεση ότι οτιδήποτε άλλο στην οικονομία παραμένει σταθερό, είναι 

προκατελυμένες. Δεύτερον, είναι δύσκολο να διαχωριστεί ο όγκος συναλλαγών σε 

παράγοντες σταθεροποιητικούς και αποσταθεροποιητικούς. Οπότε είναι δύσκολο να 

βρεθεί πιο τμήμα του όγκου επηρεάζεται περισσότερο από το φόρο. Τρίτον, είναι 

δύσκολο να υπάρξει διαφοροποίηση ανάμεσα σε πολλαπλούς τρόπους βάσει των 

οποίων οι φόροι συναλλαγών μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των χρεογράφων. 

Αυτοί οι τρόποι περιλαμβάνουν τις αλλαγές στις προσδοκίες της επίδρασης των 

φόρων, το κόστος δημιουργίας και εμπορίας στενών υποκατάστατων που δεν 

καλύπτονται από το φόρο και τις αλλαγές στη ρευστότητα της αγοράς.

3.2 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

> Πριν από την καθιέρωση του ευρώ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τους λόγους που διαφορετικές 

κυβερνήσε ς επέλεςαν διαφορετικές πολιτικές φορολόγησης των κυβερνητικών 

ομολόγων, αλλά ενδεχομένως ένας παράγοντας για τις κυβερνήσεις που επέλεξαν την 

φοροαπαλλαγή είναι η ανάγκη να γίνουν τα εργαλεία κυβερνητικού χρέους πιο 

ελκυστικά για τους επενδυτές χαρτοφυλακίου και ίσως να σχετίζεται με την κάπως 

απατηλή άποψη ότι απαλλάσσοντας τα ομόλογα, το κόστος εξυπηρέτησης χρέους-και 

ως εκ τούτου και τα δημοσιονομικά ελλείμματα- θα μειωθεί. Για μερικές 

κυβερνήσεις, ο παράγοντας που σχετίζεται με την ψευδαίσθηση ότι μια 

φοροαπαλλαγή θα μειο'ισει το μέγεθος της κυβέρνησης μπορεί επίσης να παίξει 

κάποιο ρόλο. Ο περιορισμός των απαλλαγών για τα κυβερνητικά ομόλογα μπορεί 

επίσης να σχετίζεται με την επιθυμία επιδότησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, ή 

με την επιδότηση του κόστους δανεισμού χαμηλότερων κυβερνητικών επιπέδων από 

την κεντρική κυβέρνηση. Ένας ενδεχόμενος σημαντικός επεξηγητικός παράγοντας σε
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μερικές χώρες μπορεί να είναι το γεγονός ότι ο τόκος γενικά είναι δύσκολο να 

συλληφθεί από το φορολογικό πλαίσιο.

Βάσει Τϊ/ς εγχώριας φορολόγησης, στις χώρες της ευρωζώνης ο τόκος από τα 

κυβερνητικά ομόλογα υπόκειντο σε φορολόγηση σύμφωνα με το φόρο προσωπικού 

εισοδήματος(ΦΠΕ) και συνεπώς ήταν υποκείμενα φόρου του οριακού συντελεστή 

του ΦΙΊΕ που εφαρμόζεται στους ατομικούς φορολογούμενους.(Πίνακας 15) Σε τρεις 

χώρες, ωστόσο, οι φορολογούμενοι είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν ανάμεσα στο 

φόρο παρακράτησης και στο ΦΠΕ του εισοδηματικού τόκου από τα ομόλογα 

(Βέλγιο, Γαλλία. Πορτογαλία). Στην Ισπανία ο φόρος παρακράτησης στον τόκο ήταν 

αξιόπιστος κατά του προσδιορισμού του ΦΠΕ. Σε τρεις χώρες(Αυστρία, Φινλανδία, 

Ιταλία), ο τόκος των κυβερνητικών ομολόγων δεν υπόκειντο στον ΦΠΕ και ο φόρος 

παρακράτησης επί του τόκου ήταν ο τελικός πληρωτέος φόρος. Στην Ελλάδα, ο τόκος 

από κυβερνητικά ομόλογα δεν υπόκειντο σε φόρο, γεγονός που αντιτίθεται στη 

φορολογική μεταχείριση των περισσότερων υπολοίπων εισοδημάτων από τόκους. 

Συνεπώς, υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών στον τρόπο που το 

εισόδημα από τόκους, περιλαμβάνοντας και αυτούς από κυβερνητικά ομόλογα, 

αντιμετωπιζόταν για εγχώριους σκοπούς εισοδηματικής φορολόγησης. Γενικά στις 

περισσότερες χώρες, η φορολογική μεταχείριση των τόκων αντικατοπτρίζει την 

φορολογική πολιτική για το εισόδημα κεφαλαίου, παρότι χώρες όπως η Ελλάδα 

διατήρησαν μερικές διαφορές στη φορολογική μεταχείριση των διαφορετικών πηγών 

κεφαλαιακού εισοδήματος.

Στον πίνακα 15 επίσης παρατίθενται για όλες τις χώρες οι νομοθετημένοι 

φορολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονταν στο προσωπικό εισόδημα( είτε ο τόκος 

περιλαμβάνεται στο προσωπικό εισόδημα είτε όχι) με τη μορφή του υψηλότερου 

οριακού συντελεστή του ΦΠΕ. Επίσης υπάρχουν οι φορολογικοί συντελεστές (οι 

συντελεστές παρακράτησης) που εφαρμόζονται στον τόκο των κυβερνητικών 

ομολόγων, αν αυτά διαφέρουν από τους συντελεστές ΦΠΕ. Προφανώς, υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στο επίπεδο προσωπικής φορολόγησης των τόκων ανάμεσα στις 

χώρες, αλλά επίσης σημαντικές διαφορές υπάρχουν και εντός των χωρών ανάμεσα 

στους υψηλότερους οριακούς συντελεστές του ΦΠΕ και στους συντελεστές 

παρακράτησης επί του τόκου των κυβερνητικών ομολόγων, συμπεριλαμβάνοντας τις
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χώρες όπου ο φόρος παρακράτησης είναι- ή μπορεί να επιλεχθεί ως- ο τελικός 

πληρωτέος φόρος. Τέτοιες διαφορές ανάμεσα στους οριακούς συντελεστές του ΦΠΕ 

και στους συντελεστές παρακράτησης επί του τόκου εισοδήματος μπορεί να έχουν 

σημαντική σχέση με το εύρος κατά το οποίο οι διεθνείς ροές τόκων αποκαλύπτονται 

για τους σκοπούς της εγχώριας φορολόγησης. Στον ίδιο πίνακα παρατηρούμε ότι 

κάποιες χώρες επιβάλουν φόρους στην αξία των ομολόγων και σε μερικές 

περιπτώσεις περιλαμβάνοντας την αξία των χρεογράφων στη βάση του φόρου 

καθαρού πλούτου. Αυτό γίνεται είτε επιπροσθέτως στους φόρους εισοδήματος από τα 

ομόλογα, είτε, όπως στην Ελλάδα, ως υποκατάστατο της εισοδηματικής 

φορολόγησης των ομολόγων.

Πίνακα£ 15 : Φορολογική Μεταχείριση Εγχώριων Κυβερνητικών Ομολόγων

ΦΠΕ Άλλοι Φόροι Φορολογικά Επιτόκια(%)
Ετήσιο Ετήσιο Αξία Υψηλότερος Συντελεστής

Χώρα Εισόδημα
από

Χρεόγραφα

Εισόδημα
αχό

Χρεόγραφα

Χρεογράφων Συντελεστής Παρακράτησης

Αυστρία 0 Ν 0 50.0 22.0
Βέλγιο Ν Ν 0 55.0 10.0
Φινλανδία 0 Ν 0 60.0 20.0
Γαλλία Ν Ν Ν 59.9 35-50
Γερμανία Ν 0 Ν 53.0 Ο
Ελλάδα 0 0 Ν 40.0 Ο
Ιρλανδία Ν 0 0 48.0 ο
Ιταλία 0 Ν ΜΕ 51.0 12.5
Λουξεμβούργο Ν 0 Ν 52.5 Ο
Ολλανδία Ν 0 Ν 60.0 Ο
Πορτογαλία Ν Ν Ο 40.0 20.0
Ισπανία Ν 0 Ν 56.0 25.0
Πηγή: OECD

Σημείωση: Ν= ναι, 0= όχι, ΜΕ= μη εφαρμόσιμο

Παρότι συντελέστηκαν αναδιαρθρώσεις των φόρων κατά τη δεκαετία πριν από την 

καθιέρωση του ευρώ, στην πλειοψηφία τους οι χώρες γενικά στοχέυσαν στη 

διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω ανακλήσεων των απαλλαγών και των
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επιχορηγήσειον. Έτσι οι αναδιαρθρώσεις αυτές άφησαν ανεπηρέαστες τις 

φορολογικές διατάξεις που αναφέρονται στα κυβερνητικά ομόλογα.

Από την άλλη πλευρά, η φορολόγηση των διεθνών ροών εισοδήματος εξαρτάται 

από την αλληλεπίδραση των φορολογικών συστημάτων δύο ή περισσοτέρων χωρών, 

από τις συγκεκριμένες διατάξεις που έχουν συμφωνηθεί στις διμερείς φορολογικές 

συνθήκες, όπως επίσης και από την ικανότητα των εγχώριων φορολογικών 

εφαρμογών να συλλάβουν τις διασυνοριακές ροές εισοδήματος.

Γενικότερα, οι χώρες περιήλθαν σε διμερείς συμφωνίες διπλής φορολόγησης 

προκειμένου να προάγουν διαφάνεια σε θέματα διεθνούς φορολόγησης και να 

αποφύγουν τη διπλή φορολόγηση διασυνοριακών ροών κεφαλαίου και εισοδήματος. 

Ένα κρίσιμο θέμα είναι το κατά πόσο το διοικητικό καθεστώς της φορολόγησης των 

διασυνοριακών ροών και η απορρέουσα διανομή του φόρου ανάμεσα στις 

διαφορετικές χώρες ακολουθούν τις αρχές της φορολόγησης βάσει της προέλευσης, 

με τη χώρα προέλευσης να έχει τα δικαιώματα φορολόγησης, ή τις αρχές 

φορολόγησης βάσει της εντοπιότητας. με τα δικαιώματα φορολόγησης να ανήκουν 

στη χώρα κατοικίας του φορολογούμενου. Από την πλευρά εξάλειψης της διπλής 

φορολόγησης το κριτήριο της κατοικίας είναι προτιμότερο καθώς επιτρέπει όλα τα 

στοιχεία της κατάστασης του φορολογούμενου να θεωρηθούν υπόψιν, οδηγώντας σε 

έναν δίκαιο φόρο του καθαρού εισοδήματος(όπου η φορολόγηση επί των πόρων 

επιβάλλεται στις ακαθάριστες ροές εισοδήματος). Από την πλευρά των φορολογικών 

αρχών της χώρας προέλευσης των πόρων και συγκεκριμένα από αυτήν της αποτροπής 

της φοροδιαφυγής, η φορολόγηση βάσει της προέλευσης των πόρων είναι 

προτιμότερη.

Στην περίπτωση του τόκου εισοδήματος, το υπόδειγμα διπλής φορολόγησης προτείνει 

την επιμεριστική φορολόγηση υπό την έννοια ότι οι χώρες προέλευσης επιτρέπεται 

να επιβάλουν ένα φόρο παρακράτησης ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% του 

ακαθάριστου ποσού των τόκων. Αυτός ο φόρος παρακράτησης είναι 

αντιπροσωπευτικά αξιόπιστος κατά των φορολογικών υποχρεώσεων του 

φορολογούμενου στη χώρα κατοικίας του, έτσι ο φόρος μοιράζεται αλλά ο συνολικός 

πληρωτέος φόρος ανταποκρίνεται στους φορολογικούς συντελεστές της χώρας
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κατοικίας. Στον πίνακα 16 παρουσιάζονται οι συντελεστές του τρέχοντος σταθερού 

φόρου παρακράτησης που εφαρμόζονται στον τόκο των κυβερνητικών ομολόγων και 

σε άλλους τόκους που πληρώνονται από τους μη κατοίκους. Οι πραγματικοί 

συντελεστές του φόρου παρακράτησης μπορούν να είναι χαμηλότεροι υπό τις 

διμερείς συμφωνίες διπλής φορολόγησης.

Πίνακας 16 : Φόροι Παρακράτησης στον Τόκο Χρεογράφων 

πληρωροτέος σε μη Κατοίκους(%)

Τραπεζικές Αποταμιεύσεις Κυβερνητικά Ομόλογα
Χώρα

Αυστρία - -
Βέλγιο 10 10
Φινλανδία - -
Γαλλία - -
Γερμανία - -
Ελλάδα 10 10
Ιρλανδία - -
Ιταλία 30 12.5
Λουξεμβούργο - -
Ολλανδία - -
Πορτογαλία 20 20
Ισπανία 25 -

Πηγή: OECD

Η αύξηση της διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου οδήγησε σε ουσιαστικές 

καθοδικές πιέσεις σε αυτούς τους συντελεστές παρακράτησης και επίσης οδήγησε 

έναν αριθμό χωρών να τα καταργήσει. Ο πίνακας δείχνει ότι οι περισσότερες χώρες 

επιτρέπουν την ακαθάριστη πληρωμή του τόκου στους μη κατοίκους και ακόμη 

περισσότερο υπό τις διμερείς συμφωνίες. Αυτό αντικατοπτρίζει την απόληξη της 

δύσκολης ισορρόπησης ανάμεσα στην ανάγκη για έσοδα από την εισοδηματική 

πλευρά η οποία αφήνει τη χώρα μόνιμα, και στην ανάγκη για προσέλκυση 

περισσότερο απαραίτητων αποταμιεύσεων από το εξωτερικό.

Ένα ευαίσθητο θέμα είναι το κατά πόσο οι διασυνοριακές ροές τόκου δεν είναι 

πραγματικά κρυμμένες για τη φορολόγηση στη χώρα κατοικίας. Γενικά, οι 

διοικητικές δυσκολίες της σύλληψης των διεθνών ροών, όπως του τόκου
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εισοδήματος, αυξάνουν πολύπτυχα σε σύγκριση με αυτές των παρόμοιων εγχώριων 

ροών και εξαρτούνται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τις διαχειριστικές συμφωνίες που 

καταρτίζονται διμερώς ανάμεσα στις χώρες. Στις περιπτώσεις που ο συντελεστής 

φόρου παρακράτησης επί του τόκου πληρώνεται στους μη κατοίκους, ο οποίος 

μειώνεται ή εξαλείφεται υπό την συνθήκη, η χώρα προέλευσης πρέπει να απαιτήσει 

την τεκμηρίωση της κατοικίας του φορολογούμενου και μπορεί επίσης σε τέτοιες 

περιπτώσεις να ενημερώσει τη χώρα κατοικίας. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία ελέγχου 

χρησιμοποιείται σπάνια και σε κάθε περίπτωση ένα όχι ασήμαντο ποσοστό διεθνών 

ροών τόκου καταλήγει αφορολόγητο στις χώρες κατοικίας.

Στην περίπτωση της γενικής μείωσης των συντελεστών παρακράτησης φόρου, αυτό 

το ενδεχόμενο κατάχρησης μπορεί να έχει διαβρωτικές συνέπειες, υπό την έννοια ότι 

προωθεί ισχυρά κίνητρα για όλους τους επενδυτές σε μια χώρα Α να κρατήσουν τα 

χρηματοοικονομικά τους στοιχεία στη χώρα Β και αντίστροφα. Το κίνητρο για την 

απόκρυψη αυξάνεται σημαντικά με την αυξημένη διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο 

παρακράτησης στη χώρα προέλευσης και στο σχετικό οριακό επιτόκιο ΦΠΕ στη 

χώρα κατοικίας, σε περιπτώσεις όπου το ξένης προέλευσης εισόδημα υπόκειται στον 

ΦΠΕ.

Προσπαθώντας να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις του φόρου στην οικονομία 

θεωρούμε μια κλειστή οικονομία και θέτοντας η το επιτόκιο προ φόρων, re το 

επιτόκιο μετά φόρων και t ο φορολογικός συντελεστής, θα προκόψει η σχέση:

r,(l-t) = rc

Το ποσοστό διακύμανσης μεταξύ των δύο επιτοκίων θα ισούται με το φορολογικό 

συντελεστή. Η παραπάνω σχέση εκφράζει το γεγονός ότι για τα φορολογητέα 

ομόλογα, η δαπάνη του τόκου μείον το έσοδο του φόρου που προκύπτει, ισούται με 

τη δαπάνη του τόκου στην περίπτωση του φοροαπαλλαγμένου ομολόγου, έτσι ώστε η 

καθαρή επίδραση στο καθαρό εισόδημα να είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις.

Μερικές φορές εφαρμόζουν έναν σταθερό και τελικό φόρο παρακράτησης σε όλα ή 

στα περισσότερα εγχώρια εισοδήματα από τόκους ενώ άλλες εισοδηματικές πηγές
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στις ίδιες χώρες φορολογούνται σε παγκόσμια βάση. Αυτό το σύστημα 

παρακράτησης παραβιάζει τις αρχές της κάθετης και οριζόντιας δικαιοσύνης.

Σε γενικά επίπεδα η φορολογία των αποταμιεύσεων σε μια κλειστή οικονομία μπορεί 

να έχει εντελώς διαφορετική επίδραση από τη φορολογία σε μια ανοικτή οικονομία 

καθώς στην κλειστή οικονομία οι επενδύσεις ισούνται με τις αποταμιεύσεις οπότε η 

φορολόγηση του εισοδήματος των αποταμιεύσεων θα μείωνε τις αποταμιεύσεις και 

τις επενδύσεις και θα ενίσχυε το επίπεδο του τόκου. Αντιθέτως, σε μια ανοιχτή 

οικονομία με ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές αγορές η φορολόγηση των 

αποδόσεων των αποταμιεύσεων, σε μια συγκεκριμένη χώρα, δε θα επηρέαζε τις 

επενδύσεις και το κόστος κεφαλαίου των εγχώριων επιχειρήσεων ενώ θα μείωνε τις 

εγχώριες αποταμιεύσεις.

Αυτά τα ζητήματα διεθνούς κεφαλαιακής φορολόγησης συζητήθηκαν ευρέως στο 

περιεχόμενο της σχεδιασμένης φορολογικής εναρμόνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

συμφωνήθηκε ότι η υπάρχουσα διαφορετικότητα των εθνικών φορολογικών 

καθεστώτων κεφαλαίου και συγκεκριμένα η ευνοϊκή μεταχείριση προς τους 

πληρωτέους τόκους των μη κατοίκων, παράγει οικονομικές στρεβλώσεις οι οποίες 

δεν είναι συμβατές με την αντίληψη μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίου στην Ένωση.

> Φορολογική Εναρμόνιση υπό την καθιέρωση του ευρώ

Η φορολογική εναρμόνιση στη ζώνη του ευρώ επιτυγχάνεται με το Άρθρο 99 της 

Συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο ομόφωνα και ύστερα από 

πρόταση της Επιτροπής, το συμβουλευτικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Οικονομικής και Κοινοτικής Επιτροπής μπορεί να υιοθετήσει διατάξεις 

σχετικά με το Φόρο Κύκλου Είργασιών, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους 

λοιπούς έμμεσους φόρους στο βαθμό που μια τέτοια εναρμόνιση είναι απαραίτητη 

για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
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Ακολουθόιντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19/20 Ιουνίου 2000 και το Συμβούλιο 

της ECOFIN στις 26/27 Νοεμβρίου 2000, η Επιτροπή παρουσίασε τη νέα πρόταση 

για την Οδηγία της φορολόγησης του αποταμιευτικού εισοδήματος. Ο στόχος είναι η 

εξασφάλιση της αποτελεσματικής φορολόγησης των εισοδηματικών τόκων των 

κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνοντας τις διασυνοριακές πληρωμές 

τόκου στους καταναλωτές της Κοινότητας. Υπό αυτή την πρόταση, κάθε χώρα μέλος 

αναμένεται να προωθεί πληροφόρηση στις άλλες χώρες μέλη για τους πληρωτέους 

τόκους από αυτή τη χώρα μέλος στους ατομικούς αποταμιευτές που κατοικούν σε 

άλλες χώρες μέλη. Ωστόσο, για μια μεταβατική περίοδο των επτά ετών, το Βέλγιο, το 

Λουξεμβούργο και η Αυστρία μπορούν να εφαρμόζουν έναν φόρο παρακράτησης 

αντί να προωθούν πληροφόρηση. Ο φόρος παρακράτησης που θα επιβληθεί θα είναι 

15% για τα πρώτα τρία χρόνια και 20% για την εναπομένουσα μεταβατική περίοδο.

Η προτεινόμενη Οδηγία διαμορφώνει μέρος του πακέτου των μέτρων για την 

αντιμετώπιση του επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού στην Κοινότητα. Αυτό το 

πακέτο επίσης περιλαμβάνει μια προτεινόμενη Οδηγία για τις πληρωμές τόκων και 

για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, και έναν κώδικα συμπεριφοράς για την εξάλειψη 

των επιβλαβών φορολογικών μέτρων στο τμήμα της εταιρικής φορολόγησης. Και τα 

τρία αυτά στοιχεία του πακέτου απαιτούν την ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου της 

ECOFIN. με τελική προθεσμία την 31 Δεκεμβρίου 2002.

Η προτεινόμενη Οδηγία έχει ευρύ πεδίο δράσης, καλύπτοντας τους εισοδηματικούς 

τόκους κάθε είδους, περιλαμβάνοντας και το εισόδημα από τα ομόλογα. Καθώς 

υπάρχει ο κίνδυνος του ότι η επιβολή του φόρου παρακράτησης από τις Αυστρία, 

Βέλγιο και Λουξεμβούργο κατά τη διάρκεια της επιτρεπόμενης μεταβατικής περιόδου 

θα προκαλέσει την εφαρμογή της επονομαζόμενης ρήτρας προεξόφλησης και της 

σχετικά συντομότερης εξαγοράς, συμπεριλήφθηκε η ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων 

στην πρόταση για να αποφευχθεί η διάσπαση της αγοράς ομολόγων και να ενισχυθεί 

η μεγαλύτερη σύγκλιση αυτής. Αυτή η ρήτρα εξαιρεί τα ομόλογα και άλλα 

διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα που εκδόθηκαν πριν από την 1η Μαρτίου 2001 από την 

εφαρμογή της Οδηγίας για τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Επίσης έγινα η πρόβλεψη στην προτεινόμενη Οδηγία για ειδική μεταχείριση 

κεκτημένων δικαιωμάτων του ανοίγματος ή των επανεκδόσεων των ήδη υπαρχόντων
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εκδόσεων ομολόγων, δηλαδή η έκδοση ομολόγων υπό τους ίδιους ακριβώς όρους 

όπως σε μια υπάρχουσα έκδοση ομολόγων. Η πρόθεση εδώ είναι η εξασφάλιση, όσο 

είναι δυνατό, μεγαλύτερης ομοιομορφίας ανάμεσα στα ανοίγματα και στις αρχικές 

εκδόσεις. Εν τέλει, προτάθηκε ότι τα ανοίγματα πριν από την 1η Μαρτίου 2002 θα 

καλύπτονται επίσης από τη ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων. Όσον αφορά στα 

ανοίγματα μετά από αυτή την ημερομηνία, η μεταχείρισή τους υπό την προτεινόμενη 

Οδηγία εξαρτάται από το αν τα ομόλογα εκδόθηκαν από τις κυβερνήσεις και τις 

σχετικές οντότητες ή από άλλους εκδότες.

Αν η κυβέρνηση ή μια σχετική οντότητα έχει ανοίξει μια υπάρχουσα έκδοση την 1η 

Μαρτίου 2002 ή έπειτα, τότε η συνολική έκδοση (δηλαδή η αρχική έκδοση 

περιλαμβάνοντας όλα τα προηγούμενα ανοίγματα) δε θα έχει πλέον κεκτημένα 

δικαιώματα και θα υποστεί την εφαρμογή της Οδηγίας. Με αυτόν τον τρόπο η 

ομοιομορφία των εξεταζόμενων χρεογράφων μπορεί να εξασφαλιστεί. Ο όρος 

«σχετικές οντότητες» αναφέρεται σε δημόσιους οργανισμούς, οι οποίοι 

εξουσιοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση να εκδίδουν κυβερνητικό χρέος και δεν 

αναφέρονται σε κρατικές εταιρείες έκδοσης χρέους. Στην περίπτωση που τα 

ανοίγματα γίνονται από κάποιον άλλο εκδότη την 1η Μαρτίου 2002 ή έπειτα, το 

άνοιγμα δε θα έχει κεκτημένα δικαιώματα, παρότι η ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων 

μπορεί να εφαρμοστεί στην αρχική έκδοση και στα ανοίγματα πριν την 1η Μαρτίου 

2002. Σε αυτή την περίπτωση, δε θα υπάρξει ομοιομορφία ανάμεσα στους εκδότες 

και στα ανοίγματα. Αυτή η λύση διπλής κατεύθυνσης προτάθηκε με την προοπτική 

ελαχιστοποίησης της διάβρωσης της αγοράς ομολόγων. Ενώ είναι κοινή πρακτική για 

τις κυβερνήσεις και τις σχετικές οντότητες να ανοίγουν υπάρχουσες εκδόσεις, τα 

ανοίγματα χρησιμοποιούνται λιγότερο από άλλους εκδότες οι οποίοι κανονικά 

προτιμούν να ακολουθούν τις αγορές και να εκδίδουν νέα ομόλογα.

Οι χώρες μέλη υιοθέτησαν διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα των ανοιγμάτων 

ομολόγων μετά το 2002. Η Γερμανία αποφάσισε να μην ανοίξει τις υπάρχουσες 

εκδόσεις ομολόγων μετά την τελική ημερομηνία. Ωστόσο η Γαλλία, η Μεγάλη 

Βρετανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και η Ολλανδία αποφάσισαν να ανοίξουν όλες τις 

ανεξόφλητες εκδόσεις κυβερνητικού χρέους προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την 

αβεβαιότητα της αγοράς για την κάλυψη υπό της συνθήκες της προτεινόμενης 

Οδηγίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι τεχνικές που επιλέχθηκαν από

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Φεβρουάριος 2005



Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κυβερνητικών Ομολόγων 94

διαφορετικά γραφεία διαχείρισης χρέους, για την εφαρμογή της Οδηγίας στις 

ανεξόφλητες εκδόσεις κυβερνητικών ομολόγων, διαφέρουν ελάχιστα.
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