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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ) ιδρύαηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την 

επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την 

επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, 

την ενδάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με 

άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και 

διάραρωση και του ανατέαηκαν οι εξής πρόσαετες αρμοδιότητες: 

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμά

των περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, κααώς και προ

γραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευαυντήριες 

γραμμές που καδορίξει η κυβέρνηση- (β) η παρακολούδηση και 

ανάλυση της βραχυπρό8εσμης και μεσοπρόαεσμης εξέλιξης της 

ελληνικής οικονομίας, κααώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομο

λόγων, ιδιαίτερα σε δέματα προγραμματισμού και οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστη

ριότητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές 

έρευνες πάνω σε βασικά δέματα της ελληνικής οικονομίας, 

εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουαεί τις βρα-
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βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για -μεταπτυχιακές 

σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και 

οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η 

δημοσίευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του ΚΕΠΕ, Εκθέσεων, που είναι συνήθως αποτέλεσμα συλλογικής 

εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την 

εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και διαλέξεων, που 

δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλού

νται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδό

σεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχου-

σών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, 

συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατάρτιση εάνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων προϋπο

θέτει εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων και όσο το δυνατά 

πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της 

οικονομίας. Η εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής αποτελεί ίσως 

και την πολυτιμότερη συνεισφορά του προγραμματισμού στην 

αναπτυξιακή διαδικασία. 

Ετα πλαίσια της κατάρτισης του Προγράμματος Οικονομι

κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992 συστάθηκαν Ομάδες 

Εργασίας για τη διερεύνηση των προβλημάτων και των προοπτικών 

των διάφορων κλάδων και δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονο

μίας, τα πορίσματα των εργασιών των οποίων διατυπώθηκαν σε 

αναλυτικές εκθέσεις. 

Παρά τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να διατυπωθούν για 

ορισμένες γνώμες ή απόψεις οι οποίες εκφράζονται στις εκθέ

σεις αυτές, αποφασίστηκε η δημοσίευση τους, όχι μόνο γιατί 

κρίθηκε σκόπιμη η ευρύτερη προβολή του έργου τόσων επιστημό

νων και ειδικών, αλλά και γιατί θεωρήθηκε ότι προσφέρουν 

χρήσιμο υλικό, για την παραπέρα διερεύνηση των οικονομικών 

και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΕΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Δεκέμβριος 1989 

- 9 -





Εκοπός της Ομάδας Εργασίας, που συγκροτήθηκε στα 

πλαίσια του νέου Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992, ήταν η υποβοήθηση του έργου 

της κατάρτισης του, με τη μελέτη των προβλημάτων του κλάδου 

και την εισήγηση μέτρων πολιτικής. 

Όπως είναι αυτονόητο η σε βάθος μελέτη των επιπτώσεων 

στο νομισματικό τομέα, από την ολοκλήρωση της εσωτερικής 

αγοράς του 1992 αποτελεί αντικείμενο αυτοτελούς μελέτης, που 

εκφεύνει των ορίων της παρούσας Έκθεσης. 

Κατά τη σύνταξη της Έκθεσης, η Ομάδα Εργασίας έλαβε 

υπόψη τις κατευαυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας. 

Η Έκαεση βασικά έχει τεχνοκρατικό χαρακτήρα, και κατά 

την κατάρτιση της στηρίχτηκε, τόσο στις εισηγήσεις των μελών 

της Ομάδας Εργασίας όσο και σε προτάσεις ειδικών φορέων επί 

του δέματος. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, στο παρελθόν, έχουν 

γίνει από επιτροπές εμπειρογνωμόνων αξιόλογες έρευνες επί του 

Τραπεζικού Συστήματος στην Ελλάδα. Οι εκθέσεις αυτές περιέ

χουν πολλές χρήσιμες διαπιστώσεις και προτάσεις από τις 

οποίες άλλες αποτέλεσαν τη βάση για βελτίωση του Τραπεζικού 

Συστήματος και άλλες δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη. 

Η πιο πρόσφατη ολοκληρ^ιιένη εργασία στο θέμα αυτό 

είναι η Έκθεση Επιτροπής για την αναμόρφωση του Τραπεζικού 

Συστήματος, με επικεφαλής τον τότε Γενικό Γραμματέα (και 

κατόπιν Υφυπουργό) του ΥΠΕΘΟ κ. Θεόδωρο Καρατζά. 

Οι προτάσεις της Έκθεσης εκείνης είχαν υιοθετηθεί από 
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το τότε Ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΑΣΟΠ), πλην 

όμως οι εντωμεταξύ εξελίξεις και η βραδύτητα εφαρμογής τους 

καάιστούν αναγκαία την αναμόρφωση και τη συμπλήρωση τους, 

όπου κρίνεται σκόπιμο. 

Το Νομισματοπιστωτικό Σύστημα αποτελεί στη βάση του 

οριζόντιο δέμα, παρά την ονομασία του "ως τομέως". Αφορά και 

επηρεάζει άμεσα όλους σχεδόν τους τομείς και κλάδους της 

οικονομίας, και κάτω από αυτό το πρίσμα έχει εξετασθεί. 

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Με την αριά. 1447/513/30.6.1987 Κοινή Απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, συγκροτήθηκε στο ΚΕΠΕ Ομάδα 

Εργασίας, στα πλαίσια κατάρτισης του Πενταετούς Προγράμματος 

Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992, για τη μελέτη 

θεμάτων σχετικών με το Νομισματοπιστωτικό Σύστημα, η οποία 

απετελέσθη από τους πιο κάτω: 

1. Ανδρέα Βρανά Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Εάνικής Οικονομίας, Πρόεδρο 

2. Μαρία Ζαούση Του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 

3. Νίκο Αλεξόπουλο Της Τράπεζας της Ελλάδος 

4. Άρη Καπερώνη Της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

5. Αλέξη Πιλάοιο Της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος 

6. Π. Σερμπίνη Της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 

7. Κλέαρχο Μπαρκούτσο Της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής 

Αναπτύξεως 

8. Παναγιώτη Μάνδικα Της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της 

Ελλάδος 

9. Ταξιάρχη Κοκορέ Του ΚΕΠΕ 

10. Οδυσσέα Α6ραμίδη Του ΚΕΠΕ 

Συντάκτες της Έκθεσης ορίστηκαν οι Οδυσσέας Αοραμίδης 

και Ταξιάρχης Κόκορες, πλην όμως την Έκθεση συνέταξε ο 

Οδυσσέας Αοραμίδης, Επιστημονικός Ερευνητής του ΚΕΠΕ. 
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Έργο της Ομάδας Εργασίας ήταν: 

Η ανάλυση των εξελίξεων στον κλάδο με έμφαση στην πιο 

πρόσφατη περίοδο και ειδικότερα στην πενταετία 1983-1987, 

η συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των διαθέσιμων στατι

στικών στοιχείων με σκοπό την πληρέστερη δυνατή διάγνωση. 

Η ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων σε σχέση με τις 

βασικές αναπτυξιακές επιδιώξεις που θα όριζε η κυβέρνηση, 

και το κείμενο των οποίων άα δινόταν έγκαιρα στην Ομάδα. 

Επιδίωξη ήταν η αξιολόγηση των προβλημάτων και οι διασυν

δέσεις τους με άλλα προβλήματα. 

Η ανάλυση των κυριότερων δυνατοτήτων ανάπτυξης και αντι

μετώπισης των προβλημάτων, κααώς και των προοπτικών που 

διαγράφονται, με στόχο να φανούν οι κατευθύνσεις προς τις 

οποίες φαίνεται σκόπιμο να αναζητηθούν λύσεις. 

Οι ιεραρχημένες προτάσεις για λύσεις σε θεσμικά και 

οργανωτικά θέματα, με εκτιμήσεις πιθανού κόστους και 

προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των 

κυριότερων από αυτές. 

Η διαμόρφωση των προτάσεων στα πλαίσια των βασικών ανα

πτυξιακών επιδιώξεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2) 

και με βάση όλη την ανάλυση. 

Ειδικότερα για το νομισματοπιστωτικό σύστημα, τόσο στο 

στάδιο της ανάλυσης όσο και κατά τη διαμόρφωση των προτά

σεων, έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοποίηση 

της ανάλυσης και των πορισμάτων της έκθεσης Καρατζά, 

καθώς και στη διερεύνηση και αντιμετώπιση των θεμάτων 

που ανακύπτουν σε σχέση με τις προοπτικές εξέλιξης της 

Κοινοτικής πολιτικής στον κλάδο. 
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1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Το τραπεζικό σύστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 

αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μας. Την προσπάάεια αυτή 

άλλοτε μεν την υποοοήάησε (και σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα 

ήταν ο κύριος αναπτυξιακός μοχλός της) άλλοτε δε, ενδεχομένως 

λόγω ατελειών του αναπτυξιακού μηχανισμού, το τραπεζικό 

σύστημα αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα στην οικονομική 

ανάπτυξη. 

Κατά την 5ετ1α 1981-1986 η αύξηση των πιστώσεων προς 

το σύνολο της οικονομίας ήταν της τάξης του 350% έναντι 

αύξησης του Ακαάάριστου Εβνικού Προϊόντος (σε αγοραίες τιμές) 

κατά 312%. Η μεταβολή αυτή άεωρείται, κάτω από ομαλές συνδή-

κες, κανονική και σύμφωνη με την ελαστικότητα ζήτησης πιστώ

σεων (1,2), πλην όμως ελάχιστα οοήάησε στην καταπολέμηση του 

πληάωρισμοΰ που ήταν και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους 

του προηγούμενου 5ετούς προγράμματος. Αυτό έγινε επειδή δεν 

περιορίστηκε η υπερβάλλουσα ρευστότητα της οικονομίας, που 

αποτελεί και έναν από τους παράγοντες αύξησης της κατανάλω

σης. Μεγαλύτερη όμως σπουδαιότητα παρουσιάζει η κατεΰ8υνση 

των πιστώσεων τόσο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσο 

και μεταξύ επενδύσεων και λοιπών δαπανών. 

Στην αύξηση των πιστώσεων ο δημόσιος τομέας, με την 

ευρεία του έννοια, συμμετείχε σε μεγάλο ποσοστό. Συγκεκριμένα 

οι πιστώσεις προς τον τομέα αυτό σχεδόν εξαπλασιάστηκαν, ενώ 

οι χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα τριπλασιάστηκαν. 
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Η διαφοροποίηση αυτή στο ρυαμό αύξησης των πιστώσεων 

μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κατέστη αναγκαία λόγω της 

σοβαρής επέκτασης του τελευταίου, η οποία και ήταν και κυβερ

νητική επιλογή. Ένας πρόσθετος λόγος που συνέβαλε στην 

εξέλιξη αυτή ήταν η αύξηση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα 

και η ανάγκη κάλυψης τους. Οι πιο πάνω εξελίξεις είχαν ως 

συνέπεια να αυξηθεί, κατά την τελευταία 5ετία, η συμμετοχή 

του δημόσιου τομέα στην αύξηση των πιστώσεων κατά 11 ποσο

στιαίες μονάδες, με αντίστοιχη μείωση της συμμετοχής του 

ιδιωτικού τομέα. 

Το άλλο σημαντικό σημείο που θα πρέπει να τονιστεί 

είναι ότι η αύξηση των πιστώσεων του τραπεζικού συστήματος 

χρησιμοποιήάηκε πέραν της χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμ

μάτων, σε πολύ σημαντικό βαθμό, για την κάλυψη των ελλειμμά

των του δημόσιου τομέα που προέρχονται από μη επενδυτικές 

δαπάνες. Μεγάλο μέρος αυτών των τρεχουσών δαπανών οφείλεται 

στους τόκους του δημόσιου χρέους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια 

της 5ετίας 1981-1986 αυξήάηκαν με μέσο ετήσιο ρυαμό 38%. 

Το ίδιο φαινόμενο, σε μικρότερη όμως έκταση, παρατηρή

θηκε και στις πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα, όπου, παρά 

την επενδυτική ατονία που παρατηρείται την τελευταία 8ετία, η 

συμμετοχή των μακροπρόθεσμων χορηγήσεων προς το σύνολο των 

πιστώσεων προς τον τομέα δεν μεταβλήθηκε ουσιωδώς. Αυτό 

σημαίνει ότι τα αίτια της χαμηλής αποτελεσματικότητας των 

γενναίων αναπτυξιακών κινήτρων, που θεσπίστηκαν, δεν άα 

πρέπει να αναζητηθούν στην έλλειψη επαρκών πιστώσεων για τη 

χρηματοδότηση των επενδύσεων. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μεταβολή στη σύνθεση 

των χρηματοδοτήσεων. Μερικοί κλάδοι (όπως η γεωργία και η 
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βιοτεχνία) αύξησαν τη συμμετοχή τους, ενώ άλλοι (όπως η 

Βιομηχανία και ο τουρισμός) αντίστοιχα την μείωσαν. Αυτό ήταν 

το αποτέλεσμα είτε της εσκεμμένης οικονομικής πολιτικής της 

κυβέρνησης, είτε της έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος από 

άλλους κλάδους. 

Διαχρονική μεταβολή επίσης παρατηρείται σχετικά με το 

ποσοστό αυτοχρηματοδότησης των δαπανών επενδύσεων. Το ποσοστό 

αυτό γενικώς μεταβλήάηκε κα8οδικά, πράγμα που σημαίνει ότι 

ολοένα και λιγότεροι επιχειρηματικοί ή λοιποί ιδιωτικοί πόροι 

δραστηριοποιούνται οικονομικά από το τραπεζικό χρήμα. Ετο 

σύνολο της οικονομίας το 1981 οι μακροπρόαεσμες τραπεζικές 

χορηγήσεις κινητοποίησαν πενταπλάσιους ιδιωτικούς πόρους, ενώ 

το 1986 μόνο τετραπλάσιους. Εκτός από τη γενική αυτή διαπί

στωση, διαφορά παρατηρείται επίσης τόσο στη διαχρονική εξέλι

ξη των αντίστοιχων ποσοστών των επιμέρους κλάδων, όσο και από 

κλάδο σε κλάδο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη μεταποίηση σε 

κάάε 100 μονάδες μακροπρόαεσμης πίστωσης κινητοποιούνται μόνο 

80 μονάδες ιδιωτικών κεφαλαίων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

επενδύσεων για κατοικίες, από δεκαπλάσιες που ήταν το 1981, 

κατέβηκαν σε εξαπλάσιες περίπου το 1986. Τέλος στις επενδύ

σεις στη γεωργία στο αντίστοιχο διάστημα, από υπερτριπλάσιες 

μονάδες ιδιωτικού κεφαλαίου που κινητοποιούσε κάάε μονάδα 

μακροπρόθεσμου δανεισμού, τώρα κινητοποιεί μόνο 2,4 μονάδες 

περίπου. 

Αν δεν ανακοπεί η τάση αυτή μείωσης των ιδιωτικών 

πόρων που δραστηριοποιεί οικονομικά το τραπεζικό χρήμα, και 

εφόσον ο ρυαμός της αύξησης των διααέσιμων χρηματικών πόρων 

δεν καλύπτει τη διαφορά που προκύπτει από το γεγονός αυτό, άα 

οδηγήσει αναπόφευκτα στον περιορισμό των δανειοληπτών, λόγω 
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έλλειψης χρηματικών κεφαλαίων. Αυτό άα κατέληγε τελικά στο να 

μένουν ανεκτέλεστα ολοένα και περισσότερα επενδυτικά προγράμ

ματα. 

Σοβαρό πρόβλημα στην ευελιξία του τραπεζικού συστήμα

τος, για την ανακύκλωση των πόρων, αποτέλεσε ο υψηλός βααμός 

καθυστερήσεων που παρατηρείται τόσο στις προβληματικές επι

χειρήσεις όσο και στα στεγαστικά δάνεια. Η κοινωνικοποίηση 

μερικών επιχειρήσεων, που δεν έγινε βέβαια για αυτόν κυρίως 

τον σκοπό, δε φαίνεται να έχει λύσει το πρόβλημα ανακύκλωσης 

των πιστώσεων, που κάτω από άλλες συνοήκες άα είχαν διοχετευ-

8εΙ σε παραγωγικότερους κλάδους της οικονομίας. 

Αναφορικά με την προέλευση των χρηματικών κεφαλαίων 

παρατηρείται μια υγιής εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει 

ουσιώδης μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής των ρευστών διαθε

σίμων των πιστωτικών ιδρυμάτων στις πηγές κεφαλαίων που 

καλύπτουν τις τραπεζικές χορηγήσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

συμμετείχε παλαιότερα, είτε με τη μορφή άμεσων χορηγήσεων 

είτε αναχρηματοδοτώντας άλλα τραπεζικά ιδρύματα, κατά το 1/3 

στη διάθεση των αναγκαίων κεφαλαίων, ενώ τα τελευταία χρόνια 

το ποσοστό συμμετοχής της έπεσε κάτω του 10%. Αντίθετα, 

αλματώδη αύξηση παρουσίασαν οι πόροι που συγκεντρώθηκαν στους 

ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς και αυτοί διατέαηκαν στο 

μεγαλύτερο μέρος τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Οι 

πόροι αυτοί υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν πρόσφατα στο 45* 

των ετήσιων τραπεζικών χορηγήσεων. Ετο ίδιο περίπου ποσοστό 

- σχεδόν αμετάβλητο - κινείται η συμμετοχή των κεφαλαίων των 

εμπορικών τραπεζών. Δηλαδή το 1986 η χρηματοδότηση της οικο

νομίας βασίστηκε κατά 45* στους χρηματικούς πόρους που συ

γκεντρώθηκαν στους ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς, κατά 45Χ 

- 20 -



σε αυτούς των εμπορικών τραπεζών και μόνο κατά 10% περίπου σε 

χρηματικά κεφάλαια της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ βέβαια 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα ομόλογα που εκδίδονταν από τις 

τράπεζες και που απέδιδαν 21% τόκο, επιδοτούνταν από τον κρα

τικό προϋπολογισμό με 6 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτή η ρύθμιση 

βοήθησε τα τραπεζικά ιδρύματα που εζέδιδαν τα ομόλογα αυτά να 

συγκεντρώσουν χρηματικές αποταμιεύσεις για την υλοποίηση του 

χρηματοδοτικού τους προγράμματος. Ένας άλλος λόγος που 

συνετέλεσε στην αύξηση των ρευστών διαθεσίμων των τραπεζών 

είναι και η μερική αποδέσμευση των υποχρεωτικών κατααέσεών 

τους από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία πραγματοποιείται 

σταδιακά. Εντούτοις, παρά τις πιο πάνω εξηγήσεις, δεν μπορεί 

να παραβλεφθεί η γενικά ευνοϊκή τάση που αναφέρθηκε. 

Αυτές οι σημαντικές ευνοϊκές εξελίξεις προκλήθηκαν 

κυρίως από την προσπάθεια της Τράπεζας της Ελλάδος να κατα

στήσει αυτάρκη σε κεφάλαια τα ειδικά πιστωτικά ιδρύματα, 

ούτως ώστε να μην εξαρτώνται από τα δικά της διαθέσιμα και 

κυρίως να μην προέρχονται σε κάποιο ποσοστό από τη χρήση του 

εκδοτικού προνομίου. Αυτό γινόταν στο παρελθόν για την κάλυψη 

αναγκών που αφορούσαν κυρίως τη χορήγηση δανείων κοινωνικού 

προσανατολισμού. Δύο άλλα σημεία πρέπει να αναφερθούν: το 

πρώτο είναι ότι εκείνα τα πιστωτικά ιδρύματα, που κατάφεραν 

και εκσυγχρονίστηκαν ταχύτερα από τα άλλα, αύξησαν τη συμμε

τοχή τους στο σύνολο των ιδιωτικών καταθέσεων, σε αντίθεση με 

άλλα, που παρ* όλο ότι αποτελούσαν παραδοσιακά κέντρα συσσώ

ρευσης λαϊκών αποταμιεύσεων και διέθεταν ευρύ δίκτυο γραφεί-

ων-θυρίδων, μείωσαν την αντίστοιχη συμμετοχή τους. Το δεύτερο 

είναι ότι, παρά τις πιο πάνω ευμενείς εξελίξεις, έχει παρατη

ρηθεί παντελής στασιμότητα στην άντληση κεφαλαίων από την 
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κεφαλαιαγορά, είτε για την κάλυψη των τραπεζικών χρηματοδο

τήσεων, είτε απευθείας από τις επιχειρήσεις για τη χρηματοδό

τηση επενδυτικών προγραμμάτων. Βεβαίως εδώ γίνεται απλώς μια 

διαπίστωση- οι λόγοι που συνετέλεσαν στις δύο πιο πάνω παρα

τηρήσεις αναλύονται σε επόμενο τμήμα της Έκθεσης. 

Μια άλλη διαπίστωση είναι τα αρνητικά πραγματικά 

επιτόκια κατααέσεων που ίσχυσαν από αρκετά χρόνια. Κατά την 

τελευταία 5ετία τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια κυμάνθηκαν 

από 3 έως 9,5 ποσοστιαίες μονάδες το χρόνο. Είναι εμφανής η 

απώλεια πραγματικού εισοδήματος των μικροαποταμιευτών - κατα

θετών - που μόχο για το 1986 υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο 

ύφος των 280 δισ. δρχ. Αυτό βέβαια σημαίνει αναδιανομή εισο

δήματος εις βάρος των μικρομεσαίων τάξεων, αφού αυτές οι 

τάξεις είναι, σχεδόν αποκλειστικά, οι καταθέτες λογαριασμών 

ταμιευτηρίου. Αντίθετα ωφελήθηκαν οι δανειολήπτες, μεταξύ των 

οποίων κύρια θέση κατέχει το κράτος. Το φαινόμενο αυτό, όπως 

αναφέρεται στα επόμενα κεφάλαια, έχει ήδη αναστραφεί. Αποτε

λεί δε βασικό άξονα πολιτικής- στη διάρκεια του νέου Βετοός 

προγράμματος. 

Η ύπαρξη αρνητικών πραγματικών επιτοκίων (δηλαδή επι

τοκίων χαμηλότερων από τον πληθωρισμό), είχε ως συνέπεια τη 

στροφή των χρηματικών αποταμιεύσεων προς την κατανάλωση (καθ' 

υπέρβαση του τρέχοντος ιδιωτικού 6ια8έσιμου εισοδήματος) και 

την ενθάρρυνση για τη ζήτηση πιστώσεων προκειμένου να καλυ

φθούν επιχειρηματικές ανάγκες σε ρευστά αντί της χρήσης ιδίων 

κεφαλαίων. Πολλά από τα κεφάλαια αυτά εξήχθησαν, για να 

επωφεληθούν από τα θετικά επιτόκια που προσφέρονται στο 

εξωτερικό. Τέλος η ύπαρξη αρνητικών επιτοκίων κατααέσεων 

συνετέλεσε στην ενθάρρυνση της δημιουργίας ελλειμμάτων, 
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εφόσον η κάλυψη τους ήταν δυνατόν να γίνει με "φθηνό χρήμα". 

Μια πρόσθετη συνέπεια είναι ότι με την άνοδο του επιτοκίου 

και την ανάγκη πληρωμής πρόσαετων δαπανών για την εξυπηρέτηση 

του δημόσιου χρέους, το μέγεθος του ελλείμματος αυξάνει ακόμη 

περισσότερο. Όντως οι τόκοι του δημόσιου χρέους μεταξύ 1981 

και 1986 έχουν πενταπλασιασθεί. 

Αναφορικά με την εξέλιξη των πραγματικών επιτοκίων, 

παρατηρούμε ότι με τις νέες και εναλλακτικές ευκαιρίες τοπο

θέτησης (έντοκα γραμμάτια Δημοσίου, ομόλογα κτλ.) φαίνεται 

ότι δεν υπάρχει πλέον απώλεια πραγματικού εισοδήματος των 

μικροαποταμιευτών, επειδή το πραγματικό επιτόκιο καταθέσεων 

και τίτλων έχει ήδη γίνει θετικό. 

Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι, ενώ κατά την ΙΟετία του 

1970 και παλαιότερα η αναδιανεμητική λειτουργία επηρέαζε 

δυσμενώς την αγροτική τάξη, μέσω των χαμηλών τιμών των αγρο

τικών προϊόντων σε σχέση με τον πληθωρισμό, πριν λίγα χρόνια 

- ίσως έως τα μέσα της ΙΟετίας του 1980 - αυτή η λειτουργία 

επηρέασε το εισόδημα των μικροαποταμιευτών μειωτικά λόγω των 

αρνητικών πραγματικών επιτοκίων. 

Το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας συνέβαλε, με τους 

θεσμούς που υιοθέτησε και τη δραστηριότητα που ανέπτυξε, στην 

οικονομική πρόοδο της χώρας μας. Είναι όμως σημαντικό το 

γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξε στο εξωτερικό, 

συνέβαλαν ουσιαστικά στη βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικών 

πληρωμών με την άντληση καταθέσεων Ελλήνων μεταναστών ή εργα

ζομένων στο εξωτερικό. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί 

και στο μέλλον, και θα μπορούσε να ενισχυθεί, εφόσον ληφθούν 

τα κατάλληλα μέτρα και αποκατασταθεί η κατά καιρούς απώλεια 

εμπιστοσύνης των καταθετών. Ένα άλλο διαγραφόμενο ευνοϊκό 
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στοιχείο, σε σχέση με την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, που 

θα επηρεάσει ανοδικά τις καταθέσεις αυτές, είναι το ύφος του 

επιτοκίου που προσφέρεται εδώ, σε σχέση με το αντίστοιχο της 

χώρας προέλευσης των καταθέσεων. Τέλος, τα τελευταία στοιχεία 

δείχνουν ότι έχει αποκατασταθεί και πάλι η εμπιστοσύνη προς 

την πορεία της οικονομίας της χώρας μας, πράγμα που θα επη

ρεάσει θετικά την τάση που παρατηρείται. 

Η κατά καιρούς θετική συμβολή του τραπεζικού συστήμα

τος στην αναπτυξιακή προσπάθεια θα ήταν ενδεχομένως πολύ πιο 

εντυπωσιακή, εάν εξέλιπαν μερικοί περιορισμοί που καθιστούν 

τη λειτουργία του, μερικές φορές τουλάχιστον, προβληματική. 

Βεβαίως οι περιορισμοί αυτοί και οι ενγένει έλεγχοι από τις 

νομισματικές αρχές δεν ετέθησαν χωρίς λόγο. Αποτελούσαν υλο

ποίηση μιας γενικότερης οικονομικής πολιτικής που έπρεπε να 

ακολουθηθεί από τον τραπεζικό τομέα. Εντούτοις το καθεστώς 

της πλήρους εξάρτησης του τραπεζικού συστήματος από τις 

νομισματικές αρχές εμπόδισε την ανάπτυξη του δυναμισμού, τον 

ταχύ εκσυγχρονισμό θεσμών και μεθόδων, καθώς και τον εμπλου

τισμό τους με στελεχειακό δυναμικό υψηλής στάθμης που θα 

μπορούσε να συμβάλει στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και δράση 

στους επιμέρους τομείς. Σε αυτό συνέβαλε η κατ' έτος σύνθεση 

του νομισματοπιστωτικού προγράμματος αποκλειστικά από τις 

νομισματικές αρχές, οπότε στην ουσία ο κάθε τραπεζικός οργα

νισμός - υπό την ευρεία έννοια του όρου - ασχολείτο με απλές 

εργασίες συναλλαγών και διαχειριστική διεκπεραίωση των τρε-

χουσών υποθέσεων. Υπάρχουν αρκετές κραυγαλέες περιπτώσεις 

όπου το θεσμικό πλαίσιο ανάγκασε Οργανισμούς, οι οποίοι 

παραδοσιακά συγκέντρωναν τις λαϊκές αποταμιεύσεις, λόγω νομι

κού πλαισίου που περιόριζε την πρωτοβουλία τους, να χάσουν 
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αρκετό μέρος από τη συμμέτοχη τους στην αγορά λόγω τυπικής 

αδυναμίας τους για εκσυγχρονισμό. Ένα τόσο ευρέως διαδεδο

μένο σύστημα προσέγγισης μικροαποταμιευτών σε όλα τα μικρά 

- από άποψη πληδυσμού - μέρη δεν εκσυγχρονίστηκε σε ικανο

ποιητικό βαδμό, προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση του 

πνεύματος της λαϊκής αποταμίευσης και της συλλογής της. Μια 

τέτοια εξέλιξη, τελικά, 8α ήταν προς όφελος της εάνικής 

αναπτυξιακής προσπάάειας, αφού άα μετέτρεπε τον χρηματικό 

αποαησαυρισμό σε ανακυκλωμένη αποταμίευση. 

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τα πάσης 

φύσεως τραπεζικά ιδρύματα ήταν η ευρείας έκτασης λεπτομερεια

κή διοικητική ρύαμιση των δεμάτων τους από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, σε 6αδμό που περιόριζε την αυτονομία τους αισθητά 

και εμπόδιζε την ανάπτυξη του μεταξύ τους υγιούς ανταγωνι

σμού. Αυτό δα είχε ως αποτέλεσμα - μεταξύ άλλων - τη μείωση 

της παραγωγικότητας και την αύξηση του κόστους του χρήματος. 

Πρόσφατα, οι διοικητικές ρυθμίσεις περιορίστηκαν αισδητά, στα 

πλαίσια της επιχειρούμενης απελευδέρωσης του τραπεζικού 

συστήματος. 

Άλλο κύριο πρόβλημα του πιστωτικού μας συστήματος 

είναι η απουσία εναλλακτικών μορφών τίτλων κεφαλαιαγοράς. Η 

ύπαρξη τους, τελικά, δα συνέβαλε στο να μην ασκείται σχεδόν 

αποκλειστικά η μακροπρόδεσμη χρηματοδότηση από τις τράπεζες. 

Το ίδιο δα μπορούσε να συμβεί και στη χρηματαγορά, ώστε οι 

χρηματικές αποταμιεύσεις να μην διοχετεύονται σε μικρό αριδμό 

μεγάλων επιχειρήσεων - με τα γνωστά αποτελέσματα - ενώ πλήδος 

άλλων μικρομεσαίων υφίσταται έντονα τις πιέσεις από κάδε 

περιορισμό των κεφαλαίων κίνησης. 

Σημαντικό ρόλο προς τη μη πάντοτε opfl* κατεύδυνση των 
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πιστώσεων έπαιξαν τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν για τις χορη

γήσεις. Κατά κύριο λόγο βασικό κριτήριο ήταν οι εμπράγματες 

ασφάλειες, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό και επενδυτικό 

δυναμισμό του επιχειρηματία. Έτσι δημιουργήθηκαν προνομιακές 

σχέσεις πελατών σε ορισμένες τράπεζες που, σε κάποιο βαθμό, 

συνετέλεσαν στην υπερχρέωση και προβληματικοποίηση επιχει

ρήσεων. Επίσης δυσκόλευαν την αλλαγή τράπεζας από τους πελά

τες, λόγω κυρίως του μεγάλου κόστους αποδεσμεύσεων των υποθη

κών και επανεγγραφής τους σε άλλη τράπεζα. 

Εε συνδυασμό με τα πιο πάνω, πρέπει να αναφερθεί και η 

έλλειψη επαρκούς διοικητικής αποκέντρωσης των τραπεζών, που 

οπωσδήποτε δεν είναι σύμφωνη με το πνεύμα της περιφερειακής 

ανάπτυξης στην υλοποίηση του οποίου θα πρέπει να συμβάλει και 

το τραπεζικό σύστημα. 

Σε ορισμένους ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς, ως ένα 

από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που αποτελεί 

περιοριστικό παράγοντα ανάπτυξης τους, αναφέρεται η νομική 

τους μορφή. Από αυτήν πηγάζει ο ασφυκτικός έλεγχος τους από 

την εποπτεύουσα αρχή, ο δυσχερής τρόπος στελέχωσης των οργα

νισμών, η έλλειψη ευελιξίας τους στη λήψη αποφάσεων ζωτικής 

σημασίας, οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την 

υλοποίηση αποφάσεων εκσυγχρονισμού, η αδυναμία τους στη 

συμμετοχή κατά τη χάραξη μακροχρονιότερης στρατηγικής σε 

θέματα που τους αφορούν, η αδυναμία τους επίσης για ανάληψη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, οι χαμηλότοκες δεσμεύσεις 

μέρους των ρευστών διαθεσίμων τους, η αδυναμία τους για την 

επέκταση δραστηριοτήτων σε νέους τομείς τραπεζικών εργασιών, 

όπως απαιτεί η διαφαινόμενη μελλοντική εξέλιξη του κλάδου. 

Ετο πραγματικό υψηλό κόστος υπηρεσιών των τραπεζών 
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συνετέλεσε, εκτός από τα πιο πάνω, και η έλλειψη ανταγωνιστι

κών συνθηκών που ενίσχυσε, σε κάποιο βαθμό, τη μονοπωλιακή 

νοοτροπία στις μεγάλες κυρίως τράπεζες. 
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2. ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Οι διεθνείς εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα δεν λαμβά

νουν χώρα μόνο στην ΕΟΚ. Σε ολόκληρο τον κόσμο, και κυρίως 

στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, σημειώνονται ραγδαίες μεταβολές 

τόσο στην οργανωτική δομή και τον τρόπο λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών συστημάτων, όσο και στα νέα προϊόντα που 

προσφέρονται. 

Η Έκαεση όμως αυτή, χωρίς να αγνοεί τις παραπάνω 

εξελίξεις, εστιάζει την προσοχή της στα της Ευρωπαϊκής Κοινό

τητας. 

Το κοινοτικό καθεστώς για τις τράπεζες 

Με την ενιαία πράξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότη

τας στο Λουξεμβούργο, τον Δεκέμβριο του 1985, εκφράζεται η 

πολιτική βούληση και αναλαμβάνεται υποχρέωση για ολοκλήρωση 

της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ μέχρι το τέλος του 1992. 

Στα πλαίσια αυτά, ειδικότερα στον χρηματοοικονομικό 

τομέα, η δυναμική της ενοποίησης των αγορών συνεπάγεται την 

παράλληλη κίνηση προς δύο κατευαύνσεις: 

- την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, 

- τη διασφάλιση της ελεύθερης διασυνοριακής εγκατάστασης και 

παροχής υπηρεσιών. 

'Οσον αφορά στην πρώτη κατεύθυνση, η ΕΟΚ έχει προχω

ρήσει μέχρι στιγμής στην απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων 
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που συνδέονται με την πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων, 

επενδύσεων σε ακίνητα, πράξεων σε χρηματιστηριακούς τίτλους, 

την εισαγωγή νέων εκδόσεων τίτλων στην κεφαλαιαγορά, τη 

μεταφορά δωρεών, αποζημιώσεων, δικαιωμάτων (royalties), 

κληρονομιών, περιουσιών μεταναστών, τη χορήγηση εμπορικών 

πιστώσεων και εγγυήσεων. Πρόσφατα επίσης υιοθετήθηκε οδηγία 

για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων βραχυπρόθεσμου 

χαρακτήρα (π.χ. μεταφορά καταθέσεων, επενδύσεις σε έντοκα 

γραμμάτια του Δημοσίου, βραχυπρόθεσμα δάνεια). 

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στη χώρα μας τα περισσό

τερα από τα πιο πάνω έχουν υλοποιηθεί ήδη, αλλά μόνο για τους 

"ξένους υπηκόους αντίθετα ισχύουν ακόμη για τους Έλληνες 

κατοίκους. 

Η έναρξη ισχύος της οδηγίας για πλήρη απελευθέρωση της 

κίνησης κεφαλαίων είναι η 1.1.1991. Ειδικά όμως για την Ελλά

δα και την Πορτογαλία η ημερομηνία είναι η 1.1.1993, εκτός 

εάν οι οικονομικές τους συνθήκες απαιτούν και άλλη παράταση, 

οπότε η οριστική απελευθέρωση θα γίνει την 1.1.1995. 

'Οσον αφορά στη δεύτερη κατεύθυνση, η σχετική στρατη

γική της Κοινότητας υλοποιείται κυρίως με την 2η τραπεζική 

οδηγία* (για την οποία έχει ήδη εκδοθεί σχετική πρόταση) με 

την οποία υιοθετούνται οι ακόλουθες Βασικές αρχές: 

- Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη-μέλη των 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κοινοτικών τραπεζικών 

ιδρυμάτων, καθώς και του δικαιώματος στις κοινοτικές τρά-

* Η έναρξη ισχύος της 2ης τραπεζικής οδηγίας τοποθετείται 
στις αρχές του 1990. 

- 29 -



πεζές ακώλυτης προσφοράς ενός συγκεκριμένου αλλά ευρύτατου 

φάσματος υπηρεσιών.
 (
Αμεση απόρροια της πιο πάνω αρχής 

είναι η κατάργηση του κριτηρίου οικονομικής ανάγκης με τη 

χρήση του οποίου οι Κεντρικές Τράπεζες ορισμένων χωρών 

μπορούσαν να αποθαρρύνουν την εγκατάσταση ξένων τραπεζών. 

- Η αρχή του ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων ως προς τη 

φερεγγυότητα τους από τις νομισματικές αρχές της χώρας 

προέλευσης. Η εποπτεία αυτή θα ασκείται σε ενοποιημένη 

βάση, όπως επιβάλλει η οδηγία 8 3/350/ΕΟΚ. Εξάλλου οι αρχές 

του κράτους υποδοχής διατηρούν την ευθύνη του ελέγχου σε 

άέματα που αφορούν την τήρηση των εάνικών κανόνων νομισμα

τικής πολιτικής. 

Παράλληλα με την 2η οδηγία κααώς και με ένα πλέγμα 

συναφών οδηγιών, η Κοινότητα επιδιώκει την εναρμόνιση των 

εδνικών τραπεζικών νομοαεσιών σχετικά με ορισμένα βασικά 

σημεία του άεσμικού πλαισίου λειτουργίας και του συστήματος 

εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα σημεία αυτά αφορούν: 

- τον ορισμό και τη σύνδεση της έννοιας των ιδίων κεφαλαίων 

και το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος αρχικού κεφαλαίου ίδρυσης 

τραπεζικών ιδρυμάτων, 

- τον ελάχιστο απαιτούμενο συντελεστή φερεγγυότητας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων (δηλαδή τη σχέση ιδίων κεφαλαίων προς 

το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και εκτός ισολογι

σμού τραπεζικών μεγεαών υψηλού βαομού κινδύνου), 

- την υποχρέωση των τραπεζών για διασπορά των κινδύνων του 

χαρτοφυλακίου συμμετοχών τους στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων 

μη τραπεζικών επιχειρήσεων κααώς και για διασπορά των 

πιστωτικών τους κινδύνων, 

- την εποπτεία των κυριότερων μετόχων των πιστωτικών ιδρυ-
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μάτων, 

- την υποχρέωση των κρατών-μελών για υιοαέτηση συστημάτων 

εγγύησης των κατααέσεων, 

- τις διαδικασίες εξυγίανσης και εκκαθάρισης των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, 

- τους λογαριασμούς των υποκαταστημάτων των μη κοινοτικών 

τραπεζών, 

- την εναρμόνιση του άεσμικού πλαισίου άσκησης ενυπόθηκης 

πίστης και έκδοσης ενυπόθηκων ομολόγων. 

Η υιοαέτηση των πιο πάνω προτάσεων από την Κοινότητα 

άα καταστήσει, όπως είναι ευνόητο, αναγκαία την πραγματοποίη

ση ανάλογων προσαρμογών και στην ελληνική τραπεζική νομοθε

σία, καθώς και στο σύστημα πιστωτικών ελέγχων των νομισματι

κών αρχών. Ιδιαίτερα επισημαίνονται τα μέτρα που θα πρέπει να 

ληφθούν για τη δημιουργία οργανισμού και μηχανισμού ασφάλισης 

των κατααέσεων. 

Η βασική όμως επίπτωση για τις ελληνικές τράπεζες, από 

τη διαμόρφωση ενιαίου κοινοτικού καθεστώτος στον τραπεζικό 

τομέα, δα είναι η όξυνση των συνθηκών ανταγωνισμού. 

Η πρόταση οδηγίας της ΕΟΚ, για το συντονισμό των 

διατάξεων που αφορούν την ενυπόθηκη πίστη, είναι ενδεικτική 

των ανταγωνιστικών πιέσεων οι οποίες θα ασκηθούν στις τράπε

ζες από την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Γι' 

αυτό και στο σχετικό κείμενο προβλέπεται ότι, εφόσον η εισα

γωγή ορισμένων χρηματοδοτικών τεχνικών από τις τράπεζες της 

χώρας καταγωγής (home country) έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

ανταγωνιστικότητα των τραπεζών της φιλοξενούσας χώρας (host 

country), τότε οι νομισματικές αρχές της χώρας αυτής υποχρε

ούνται να επιτρέψουν τη γενικευμένη χρήση των τεχνικών αυτών 
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αυτών για την αποκατάσταση Ισων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Επίσης η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, σε συν

δυασμό με την άρση του κριτηρίου οικονομικής ανάγκης, εκτιμά

ται ότι άα δημιουργήσει έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις σε το

μείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις ελληνικές τράπεζες. Εν

δεικτικά αναφέρονται ο ασφαλιστικός τομέας, ο τομέας επενδύ

σεων χαρτοφυλακίου, ο τομέας της στεγαστικής πίστης, ο τομέας 

παροχής υπηρεσιών "retail banking" και "trust services". 
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3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

'Οπως αναφέραηκε στο προηγούμενο τμήμα, η ενοποίηση 

της τραπεζικής αγοράς το 1992 απαιτεί τη σταδιακή προσαρμογή 

του τραπεζικού μας συστήματος προς τις διαμορφούμενες συνδή-

κες στην ΕΟΚ, ούτως ώστε όχι μόνον να επιζήσει το ανανεωμένο 

σύστημα μας στις ανταγωνιστικές συναήκες, που προβλέπονται 

έντονες, αλλά και για να επωφεληαεί από αυτές ποικιλοτρόπως. 

Μέσα στα πλαίσια της ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς, 

ένας από τους σκοπούς του εκσυγχρονισμού του τραπεζικού μας 

συστήματος είναι η διαμόρφωση προϋποθέσεων (παραγωγικότητας, 

ενημέρωσης, marketing κτλ.) που 8α διευκολύνει την αποτελε

σματική διείσδυση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην 

αγορά των λοιπών χωρών της ΕΟΚ. Χρειάζεται σωστή και σοοαρή 

προετοιμασία, για να αζιοποιηάουν οι δυνατότητες που παρου

σιάζονται . 

Η προσαρμογή του συστήματος μας έχει ήδη αρχίσει με 

την πρώτη φάση της σταδιακής απελευθέρωσης των επιτοκίων, 

πράγμα που επετεύχαη με την κατάργηση των διοικητικών εκείνων 

κανόνων που την εμπόδιζαν̂ . Επίσης, με τροπολογίες στο φορολο

γικό νομοσχέδιο, έχουν καάιερωαεί απαλλαγές από τις επιβαρύν

σεις υπέρ του Δημοσίου σε δάνεια συναπτόμενα από εμπορικές 

τράπεζες, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν βιομηχανικές και 

μεταλλευτικές επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις. Η 

απαλλαγή αυτή στοχεύει στη δημιουργία συνδηκών ανταγωνισμού 

μεταξύ εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Άλλη συναλλαγή, 
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που έχει καθιερωθεί νομοθετικά, αφορά τις επιβαρύνσεις κατά 

τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αναφέρονται σε 

χορηγηθέντα δάνεια. Αυτό εξυπηρετεί την ανακατανομή των 

κινδύνων στα πλαίσια του τραπεζικού συστήματος, την ενίσχυση 

της άέσης των μικρών τραπεζών και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών 

συνάηκών στο τραπεζικό σύστημα. Με άλλη τροπολογία εξάλλου, 

επετράπη στους πιστωτικούς οργανισμούς η έκδοση τίτλων στον 

κομιστή που είναι μεταβιβάσιμοι και διαπραγματεύσιμοι στο 

χρηματιστήριο. Τέλος, παρατάθηκε η προθεσμία για ασφαλιστικές 

ρήτρες, φορολογικές απαλλαγές και άλλες διευκολύνσεις σε 

ομολογιακά δάνεια ή προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται για 

χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων. 

'Ενα άλλο βήμα γίνεται προς την κατεύθυνση της ανα

διάρθρωσης της νομοθεσίας και εισαγωγής νέων νομικών μορφών, 

τουλάχιστον σε όσους ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς παρου

σιάζεται το πρόβλημα της δυσλειτουργίας τους λόγω νομικού 

πλαισίου. Το ίδιο ισχύει και για την οργάνωση του Χρηματιστη

ρίου Αθηνών, όπου έχει αρχίσει μια σοβαρή προσπάθεια εκσυγ

χρονισμού και διεύρυνσης, έτσι ώστε να είναι έτοιμο να δεχθεί 

πρόσθετους τίτλους και να είναι σε θέση να παίξει τον εξαιρε

τικά σπουδαίο ρόλο μέσα στα πλαίσια του αναμορφωμένου χρη

ματοπιστωτικού συστήματος. 

Αναβάθμιση του ρόλου της Κεντρικής Τράπεζας 

Αναβαθμισμένος, επίσης, προβλέπεται να είναι ο ρόλος 

της Κεντρικής Τράπεζας, που από λεπτομερειακός ελεγκτής της 

τυπικής τήρησης των κατά καιρούς εκδιδόμενων αποφάσεων της 

Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών θα 
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πρέπει να στραφεί κυρίως σε άσκηση επιτελικής λειτουργίας και 

γενικότερων ελέγχων (όπως ο έλεγχος της φερεγγυότητος του 

χαρτοφυλακίου των εμπορικών τραπεζών και των άλλων πιστωτικών 

ιδρυμάτων κτλ.). Αυτό 6εν σημαίνει βέβαια ότι 8α σταματήσει ο 

έλεγχος εφαρμογής των Διοικητικών Κανόνων. Απλώς 8α αφε8ούν 

να λειτουργήσουν οι αυτόματοι τρόποι αυτοελέγχου της πιστωτι

κής πολιτικής (όπως το αναπροεξοφλητικό επιτόκιο, το επιτόκιο 

υπερβάσεων των κανόνων υποχρεωτικών κατααέσεων - penalty 

rates - κτλ.), έτσι ώστε η κάδε εμπορική τράπεζα να έχει η 

Ιδια τη φροντίδα της τήρησης των μέτρων, διότι άλλως 8α 

υποστεί αρκετά βαριές οικονομικές συνέπειες από τη μη εφαρ

μογή τους. Δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα 8α έχει ως κύριο μέλημα 

την αποτελεσματική παρέμβαση της στην αγορά, ανάλογα με τους 

στόχους της νομισματικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας μέσα όπως 

τα επιτόκια δανεισμού των εμπορικών τραπεζών, το αναπροεξο-

φλητικό επιτόκιο και την πολιτική ανοικτής αγοράς που δεν 

μπορούν να αγνοήσουν τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα χωρίς οικονο

μικό κόστος. Η συνεχής έκδοση διοικητικών διατάξεων, ως μέσο 

άσκησης νομισματικής πολιτικής, έχει αποδειχ8εΙ στην πράξη 

πως δέν φέρνει πάντοτε το επι8υμητό αποτέλεσμα, πολύ περισσό

τερο δε όταν δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου 

τους. 

Παράλληλα με τη λειτουργία της αυτή, δηλαδή τη διαρ-

8ρωτική προσαρμογή των νομισματικών μεγε8ών προς τους στό

χους, ανάλογα με την οικονομική συγκυρία (παρεμβατικός ρόλος 

κατά την κρίση της), στην Κεντρική Τράπεζα επιφυλάσσεται ένας 

περισσότερο στρατηγικής σημασίας ρόλος. Σε συνδυασμό με άλλα 

μέσα δημοσιονομικής πολιτικής, 8α πρέπει να δημιουργεί τις 

προϋποδέσεις ex ante για την επιτυχία των στόχων της οικο-
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νομικής πολιτικής, όπως οι στόχοι αναπτυξιακού χαρακτήρα, το 

ύφος του πληθωρισμού, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας κ.ά. 

Ετα πλαίσια της αλλαγής της νομικής μορφής των διαφό

ρων ιδρυμάτων θα πρέπει να μελετηθεί η ενδεχόμενη μεταβολή 

της νομικής μορφής και της Τράπεζας της Ελλάδος, από Ä.E. με 

μετόχους και το κοινό, σε φορέα όπου το κράτος άα είναι απο

κλειστικός μέτοχος. 

Εκσυγχρονισμός των τραπεζικών ιδρυμάτων 

Είναι όμως απαραίτητο για την επιτυχία του σκοπού της 

αναμόρφωσης του τραπεζικού συστήματος, το κάθε ένα πιστωτικό 

ίδρυμα χωριστά να πάρει μέτρα εκσυγχρονισμού, που θα τα 

μελετήσουν και θα υιοθετήσουν οι διοικήσεις τους. Χωρίς τον 

εσωτερικό εκσυγχρονισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων - παράλληλα 

βέβαια και με τα απαραίτητα μέτρα νομοθετικού περιεχομένου-

είναι σχεδόν αδύνατη η ολοκλήρωση της προσπάθειας για ριζική 

αναμόρφωση ολόκληρου του συστήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει 

να τονιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αποκτήσουν 

στελεχειακό ανθρώπινο δυναμικό που άα μπορούσε να συμβάλει 

ουσιαστικά, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των ιδρυμάτων, 

στο σχεδιασμό του εσωτερικού εκσυγχρονισμού των πιστωτικών 

οργανισμών. Η εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες συνθήκες 

εργασίας και στον αναμορφωμένο και αναβαθμισμένο ρόλο του 

συστήματος αποτελούν ένα ασφαλές μέσο για την επίτευξη του 

πιο πάνω στόχου. 

- 36 -



Αγροτική πίστη 

'Ενας ευαίσβητος τομέας του πιστωτικού συστήματος μας 

είναι η αγροτική πίστη, που από μακρού ασκείται σχεδόν απο

κλειστικά από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Πάγιο αίτημα 

του Συνεταιριστικού Κινήματος είναι η μετατροπή της ΑΤΕ σε 

Συνεταιριστική Τράπεζα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

δραστηριοτήτων των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Μέσα στα πλαίσια 

της μετατροπής της νομικής μορφής των ειδικών πιστωτικών 

οργανισμών, 8α πρέπει να μελετηθεί και η μετατροπή της ΑΤΕ σε 

Ανώνυμη Εταιρεία, όπου στην αύξηση του κεφαλαίου της μπορούν, 

κατά προτεραιότητα, να συμμετέχουν οι πάσης φύσεως συνεταιρι

σμοί του πρωτογενούς τομέα με δικά τους κεφάλαια, αποκλειομέ

νου του ειδικού δανεισμού τους για την αγορά μετοχών. Με τον 

τρόπο αυτό άα ικανοποιηθεί το αίτημα των συνεταιρισμών, οι 

οποίοι και 8α παίρνουν μέρος στις στρατηγικής σημασίας αποφά

σεις της τράπεζας και 8α βοηδηαεί η προσαρμογή του^αγροτικού 

τομέα στις σύγχρονες ανταγωνιστικές συνθήκες, που αναμένεται 

ότι 8α δημιουργηθούν πολύ σύντομα. 

Βεβαίως η ΑΤΕ άα παραμείνει ο κύριος φορέας (ενδεχομέ

νως όχι ο αποκλειστικός) άσκησης της αγροτικής πίστης και 

μέσω αυτής άα συνεχίσει να υλοποιεί τμήμα της αγροτικής 

πολιτικής που έχει σχέση με τη χρηματοδότηση του πρωτογενούς 

τομέα, την καταβολή επιδοτήσεων, οι οποίες 8α πρέπει να 

δίνονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ακόμη 8α διατηρή

σει τις συμπληρωματικές εργασίες που εκτελεί και σήμερα για 

λογαριασμό του Δημοσίου, έναντι αμοιβής που 8α καλύπτει το 

κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον αγροτικό τομέα. 

Πρέπει να σημειωδεί ότι όλες οι αποφάσεις που έχουν 
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ληφαεί μέχρι σήμερα στα πλαίσια αναμόρφωσης του τραπεζικού 

συστήματος έχουν οδηγήσει στη χειροτέρευση των οικονομικών 

της ΑΤΕ. Δεν έχει ληφαεί υπόψη ότι η ΑΤΕ, εκτός από Τράπεζα 

που λειτουργεί στα πλαίσια του τραπεζικού συστήματος, εφαρμό

ζει και την αγροτική πολιτική. Είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων 

από το Δημόσιο που 8α εξουδετερώσουν τις αρνητικές επιδράσεις 

στην ΑΤΕ, όπως η καταβολή επιδοτήσεων επιτοκίου, η καταβολή 

αμοιβών που καλύπτουν το κόστος για τις προσφερόμενες υπηρε

σίες στο Δημόσιο, η εξασφάλιση κεφαλαίων κτλ. 

Για τις παρεμβάσεις του Δημοσίου στο έργο της ΑΤΕ όπως 

ρύθμιση δανείων, υποχρεωτική συμμετοχή σε εταιρείες, δανειο

δότηση προβληματικών επιχειρήσεων, συνεταιριστικών οργανώσεων 

κτλ., πρέπει η ΑΤΕ να αποζημιώνεται πλήρως για τις τυχόν 

-ζημιές που θα υφίσταται. 

Γενικά το βάρος της εφαρμογής της κρατικής πολιτικής 

στον αγροτικό τομέα πρέπει να το αναλάβει η Πολιτεία μέσω του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Τράπεζες επενδύσεων 

Μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου τραπεζικού συστήματος, 

νευραλγικής σημασίας ρόλο στην όλη αναπτυξιακή προσπάθεια κα

λούνται να παίξουν οι τράπεζες επενδύσεων. Οι βασικές λει

τουργίες των τραπεζών αυτών είναι σήμερα η άσκηση της μακρο

πρόθεσμης πίστης με τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμά

των, η συμμετοχή τους σε μεικτές επιχειρήσεις, η συμμετοχή 

τους σε έργα υποδομής κτλ. Οι τράπεζες επενδύσεων 8α αναπρο-

σανατολισθούν και αναδιοργανωθούν, έτσι ώστε να προσφέρουν 

πρόσ8ετες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας όπως: 
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- Οργάνωση καν συμμετοχή στη χορήγηση μεγάλων κοινοπρακτικών 

δανείων για μεγάλα έργα υποδομής και βιομηχανικά συγκροτή-

' ματα στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία. 

- Ανάληψη πρωτοβουλιών για εξυγίανση και ανασυγκρότηση 

επιχειρήσεων με γνώμονα την παραγωγικότητα των μονάδων, 

μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών, παροχής συμβουλών τεχνικοοι

κονομικής φύσεως κτλ. 

- Σε συνδυασμό με την ανασυγκρότηση του χρηματιστηρίου, οι 

τράπεζες επενδύσεων άα αναλάβουν επίσης και τη διάθεση 

νέων εκδόσεων τίτλων (underwriting), fia συμμετάσχουν τόσο 

στη χρηματαγορά όσο και στην κεφαλαιαγορά και θα προσπαθή-

σουν να διευρύνουν τις πηγές των κεφαλαίων τους εκδίδοντας 

και διαθέτοντας, είτε μέσω του χρηματιστηρίου είτε δι' 

απευθείας εγγραφής, μεσομακροπρόθεσμους τίτλους. Αυτή 

εξάλλου είναι και βασικής σημασίας λειτουργία των τραπεζών 

που υπαγορεύεται από τη φύση των εργασιών τους. Εδώ πρέπει 

να σημειωθεί ότι στις χώρες της ΕΟΚ η μακροπρόθεσμη πίστη 

ασκείται όχι αποκλειστικά από τις τράπεζες επενδύσεων, 

αλλά σε μεγάλο βαθμό από τις εμπορικές τράπεζες. Το ίδιο 

μπορεί να συμβεί και στη χώρα μας. 

Επίσης προτείνεται να μελετηθεί το ενδεχόμενο της 

διενέργειας των παρεμβατικών ενεργειών προς την κατεύθυνση 

της υλοποίίισης μιας συγκεκριμένης κυβερνητικής βιομηχανικής 

και επενδυτικής πολιτικής, όχι από τις τράπεζες επενδύσεων 

αλλά από ειδικό φορέα που θα αναλάβει αυτές τις δραστηριότη

τες. Τέτοιοι φορείς μπορεί να είναι η ΕΛΕΒΜΕ, ο Οργανισμός 

Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων ή οποιοδήποτε ειδικότερο άλλο 

σχήμα κριθεί πρόσφορο να αναλάβει το σπουδαίο αυτό έργο. 
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Αγορές χρήματος και κεφαλαίου 

Καμία προσπάθεια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του 

τραπεζικού μας συστήματος δεν έχει πιθανότητα επιτυχίας, εάν 

παράλληλα 6εν αναπτυχθούν σε ικανοποιητικό 6αάμό οι αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου, δηλαδή η κεφαλαιαγορά και η χρηματα

γορά. Η τελευταία συνήάως αναφέρεται όταν πρόκειται για 

δανεισμό χρονικής διάρκειας μέχρι και ενός έτους. 

Η ανάγκη για την ύπαρξη μιας χρηματαγοράς δημιουργεί

ται επειδή τα έσοδα των επιχειρήσεων, του κράτους και άλλων 

οικονομικών μονάδων, δεν συμπίπτουν με τα έξοδα τους. Οι 

μονάδες αυτές διατηρούν ρευστά διαθέσιμα για να εξασφαλισθούν 

ότι τα προγραμματισμένα τους έξοδα μπορούν να πραγματοποιη

θούν, ανεξάρτητα των ταυτόχρονων με τα έξοδα τους χρηματικών 

τους εσόδων. Η διατήρηση, όμως, αυτών των υπολοίπων συνεπάγε

ται ένα κόστος με τη μορφή διαφυγόντων τόκων. Για να ελαχι

στοποιήσουν αυτό το κόστος, οι οικονομικές μονάδες συνήθως 

προσπαθούν να διατηρήσουν τα ρευστά διαθέσιμα τους σε ένα 

μίνιμουμ επίπεδο που απαιτείται για τις καθημερινές τους 

συναλλαγές. Τα διαθέσιμα αυτά συμπληρώνονται με τίτλους της 

χρηματαγοράς που μπορούν γρήγορα και σχετικά ανέξοδα να 

ρευστοποιηθούν και που παρουσιάζουν μικρό σχετικά κίνδυνο 

εξαιτίας της σύντομης διάρκειας τους. Οι οικονομικές μονάδες 

μπορούν επίσης να καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους 

με το να έχουν πρόσβαση στη χρηματαγορά και να αντλούν κεφά

λαια, όποτε τα χρειάζονται. Οι τεχνικές λεπτομέρειες της 

οργάνωσης μπορούν να αντληθούν από άλλες χρηματαγορές που 

λειτουργούν από χρόνια με επιτυχία στα προηγμένα δυτικοευρω

παϊκά συστήματα. 
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Μια ειδική ανάγκη για τη χρηματαγορά προκύπτει από την 

υποχρέωση των τραπεζών να διατηρούν υποχρεωτικές καταθέσεις 

στην Κεντρική Τράπεζα (reserve requirements). Οι τράπεζες, 

επομένως, έχουν ένα κίνητρο να διατηρούν τις άτοκες καταθέ

σεις τους σε ένα μίνιμουμ επίπεδο, επενδύοντας τα πλεονάζοντα 

ρευστά διαθέσιμα τους στη χρηματαγορά. Μπορούν επίσης να 

αντλούν κεφάλαια γρήγορα για να ικανοποιούν τις υποχρεωτικές 

τους καταθέσεις δανειζόμενες από τη χρηματαγορά. 

Τα κύρια πρόσωπα στη χρηματαγορά είναι οι εμπορικές 

τράπεζες, το Δημόσιο, οι επιχειρήσεις, τα ειδικά πιστωτικά 

ιδρύματα, οι χρηματιστές και η Κεντρική Τράπεζα. 

EunooiKéc τοάπεΐες 

Οι εμπορικές τράπεζες έχουν ενεργό συμμετοχή σε πολλά 

μέρη της χρηματαγοράς. Οι τράπεζες δανείζονται στη χρηματα

γορά για την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για τα δανειακά 

τους χαρτοφυλάκια και για την ικανοποίηση των υποχρεωτικών 

καταθέσεων. Οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα δραστήριες στη δια

τραπεζική αγορά, στην οποία δανείζουν και από την οποία 

δανείζονται μεταξύ τους κεφάλαια για πολύ μικρά χρονικά 

διαστήματα (συνήθως από μία μέρα μέχρι μία εβδομάδα). Η 

Κεντρική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στη διατραπε

ζική αγορά στα πλαίσια της ακολουθούμενης εκάστοτε επεκτακτι-

κής ή περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, επιδιώκοντας 

ταυτόχρονα την εξομάλυνση των διακυμάνσεων των επιτοκίων. 

Οι τράπεζες δανείζονται επίσης κεφάλαια στη χρηματα

γορά για μεγαλύτερες περιόδους, εκδίδοντας διαπραγματεύσιμα 

πιστοποιητικά καταθέσεων (Certificates of Deposit) με διάρ

κεια συνήθως από τρεις έως δώδεκα μήνες. Τα πιστοποιητικά 

αυτά εξοφλούνται μαζί με τους τόκους στη λήξη τους. Με την 
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έκοοση πιστοποιητικών καταθέσεων οι τράπεζες επιτυγχάνουν 

αφενός να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη χορήγηση 

νέων δανείων και αφετέρου να μειώνουν τον κίνδυνο από τη 

διακύμανση των επιτοκίων, που οφείλεται στη διαφορετική μέση 

λήξη των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους. 

'Ενας άλλος τρόπος, με τον οποίο οι τράπεζες στα 

προηγμένα κράτη αντλούν κεφάλαια στη χρηματαγορά, είναι μέσω 

συμφωνιών επαναγοράς (Repurchase Agreements). Με τη συμφωνία 

επαναγοράς η τράπεζα πωλεί χρεόγραφα (κυρίως του Δημοσίου), 

με την ταυτόχρονη υποχρέωση της να τα εξαγοράσει σε μια 

μελλοντική ημερομηνία. Ετην ουσία, η συμφωνία αυτή είναι ένα 

βραχυπρόθεσμο ενυπόθηκο δάνειο. 

Δηιιόσιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Το Δημόσιο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο εξωτερικό, 

αντλούν και αυτοί κεφάλαια από τη χρηματαγορά. Το Δημόσιο 

αντλεί κεφάλαια από τη χρηματαγορά, πουλώντας βραχυπρόθεσμα 

έντοκα γραμμάτια (Treasury Bills). Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την ανάπτυξη της αγοράς των έντοκων γραμματίων είναι η ύπαρξη 

μιας δραστήριας δευτερεύουσας αγοράς. Επειδή τα έντοκα γραμ

μάτια θεωρούνται ότι δεν εμπεριέχουν κανένα κίνδυνο, έχουν το 

χαμηλότερο επιτόκιο από όλους τους άλλους τίτλους της χρημα

ταγοράς με την ίδια διάρκεια. Ιδίως στις ΗΠΑ η Τοπική Αυτοδι

οίκηση μπορεί επίσης να αντλεί κεφάλαια από τη χρηματαγορά 

πουλώντας σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου βραχυπρόθεσμοι 

ομολογιακούς τίτλους. 

Enixeipftgsic 

Οι επιχειρήσεις αντλούν κεφάλαια από τη χρηματαγορά 

εκδίδοντας κυρίως βραχυπρόθεσμες, μη εγγυημένες, υποσχετικές 

επιστολές που ονομάζονται εμπορικά γραμμάτια (Commercial 
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Paper) και αποτελούν διαπραγματεύσιμους ομολογιακούς τίτλους. 

Εταιρείες με υψηλή συνήθως πιστοληπτική ικανότητα μπορούν να 

δανεισθούν φθηνότερο χρήμα κατευθείαν από *ους επενδυτές με 

την έκδοση των εμπορικών γραμματίων, αποφεύγοντας με αυτό τον 

τρόπο τη διαμεσολάβηση των τραπεζών. 

Οι επιχειρήσεις επίσης, που έχουν ενεργό ανάμειξη στο 

διεθνές εμπόριο, μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από τη χρημα

ταγορά μέσω των Bankers Acceptances. To Bankers Acceptance 

είναι ένα μέσο που διευκολύνει βραχυπρόθεσμα δάνεια κυρίως 

μεταξύ εισαγωγέων (αλλά και εξαγωγέων) και επενδυτών. Η 

ονομασία τους αντανακλά το γεγονός ότι κατά τη δημιουργία 

τους η τράπεζα "αποδέχεται" την ευθύνη να αποπληρώσει το 

δάνειο σε περίπτωση αθέτησης της συμβατικής υποχρέωσης του 

εισαγωγέα ή εξαγωγέα, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο μια 

εγγύηση στον επενδυτή. 

Τα ειδικά πιστωτικά ιδούιιατα 

Τα ειδικά πιστωτικά ιδρύματα, που έχουν ως σκοπό 

συνήθως την παροχή δανείων προς τον αγροτικό και στεγαστικό 

τομέα της οικονομίας, αντλούν μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους 

πουλώντας βραχυπρόθεσμους ομολογιακούς τίτλους. 

Αιιοιβαία κεφάλαια τηο χοηματανοοάΓ 

Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς αγοράζουν μεγά

λες ποσότητες των τίτλων της χρηματαγοράς, πουλώντας μερίδια 

τους στους επενδυτές που εμπεριέχουν αυτούς τους τίτλους. Με 

αυτό τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στους ιδιώτες και άλλους 

μικροεπενδυτές να εξασφαλίζουν μια απόδοση κατά τι μεγαλύτερη 

από αυτή των τραπεζικών καταθέσεων, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστο

ποιούν τον κίνδυνο με τον επιμερισμό της επένδυσης σε μεγάλο 

αριθμό τίτλων. 
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N-rftAEpc και χοηιιατοιιεσίτεε (Brokers). 

Η ομαλή λειτουργία της χρηματαγοράς εξαρτάται σημαντι

κά από τους χρηματομεσίτες και τους ντήλερς, που διαδραματί

ζουν ένα αποφασιστικό ρόλο στη διάδεση νέων εκδόσεων τίτλων 

της χρηματαγοράς, δημιουργώντας συγχρόνως δευτερεύουσες 

αγορές, όπου οι υπάρχουσες εκδόσεις τίτλων μπορούν να πουλη

θούν πριν από τη λήξη τους. Οι ντήλερς χρησιμοποιούν τις 

συμφωνίες επαναγοράς για να χρηματοδοτήσουν τα αποθέματα των 

χρεογράφων τους. Οι ντήλερς κάνουν επίσης πολλές συναλλαγές 

με την Κεντρική Τράπεζα, που χρησιμοποιεί την αγορά των συμ

φωνιών επαναγοράς ως ένα μέσο για μια προσωρινή αύξηση ή 

μείωση των διαθεσίμων των τραπεζών. 

Η Κεντοική ΤοάπεΓα 

Η Κεντρική Τράπεζα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη 

χρηματαγορά, ελέγχοντας την ποσότητα των διαθέσιμων κεφαλαίων 

των τραπεζών. Ελέγχοντας τα κεφάλαια αυτά, η Κεντρική Τράπεζα 

είναι σε θέση να επηρεάσει το επιτόκιο της διατραπεζικής 

αγοράς. Οι διακυμάνσεις αυτού του επιτοκίου έχουν με τη σειρά 

τους καθοριστική επίπτωση στα άλλα επιτόκια της χρηματαγοράς. 

ΓΓ αυτό το λόγο, το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς θεω

ρείται το βασικό επιτόκιο της χρηματαγοράς. Η Κεντρική Τρά

πεζα επηρεάζει τη ρευστότητα των τραπεζών μέσω της αγοράς και 

πώλησης έντοκων γραμματίων είτε κατευθείαν στην αγορά των 

γραμματίων είτε, σε προσωρινή βάση, στην αγορά των συμφωνιών 

επαναγοράς. 

Κεφαλαιαγορά 

Αναφορικά με την κεφαλαιαγορά, που αποτελεί και έναν 
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από τους βασικούς αναπτυξιακούς μοχλούς, έχουν αρχίσει οι 

διαδικασίες για την αναβάθμιση της. Είναι σημαντικό το ότι 

μέσω της κεφαλαιαγοράς γίνεται βασικά η ορ8ο\ογική διοχέτευση 

των αποταμιεύσεων προς τους παραγωγικούς κλάδους της οικονο

μίας, όχι απλώς με τη μορφή μακροπρόθεσμου δανεισμού αλλά και 

με τη μορφή της συμμέτοχης στα ίδια κεφάλαια επιχειρήσεων. Με 

τον τρόπο αυτό εξευρίσκονται τα απαραίτητα χρηματικά μέσα για 

ιη λειτουργία και επέκταση των παραγωγικών μονάδων. 

Επειδή βασικός φορέας που δρα στην κεφαλαιαγορά είναι 

η χρηματιστηριακή αγορά, τόσο η οργανωτική αναδιάρθρωση όσο 

και το Θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της έχουν στενή σχέση 

με τα μέτρα για την ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης 

των τίτλων. 

Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η μέχρι τώρα δραστη

ριότητα της κεφαλαιαγοράς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανο

ποιητική και τούτο οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως: 

- η οργανωτική και λειτουργική αδυναμία του χρηματιστηρίου, 

- η συγκέντρωση στο τραπεζικό σύστημα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και η εύκολη δυνατότητα υπερδανεισμού των επι

χειρήσεων από αυτό (λόγω και της ανυπαρξίας υποχρεωτικής 

σχέσης ιδίων προς ξένα κεφάλαια), 

- η ανυπαρξία, ουσιαστικά, εναλλακτικών μορφών τοποθέτησης 

των αποταμιεύσεων, οι οποίες 8α παρέχουν κάποια ασφάλεια 

και ικανοποιητική αποδοτικότητα, 

- ο οικογενειακός χαρακτήρας των ελληνικών επιχειρήσεων και 

η συγκέντρωση στο αυτό πρόσωπο της ιδιοκτησίας και της 

διοίκησης της επιχείρησης. 

Η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς πρέπει να αποτελεί μακρο

χρόνιο στόχο και κάδε μέτρο που 8α υιοθετείται πρέπει να 
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οδηγεί προς αυτή την κατεύαυνση. Μέτρα που αποβλέπουν στην 

ικανοποίηση βραχυχρόνιων αναγκών ή τη θεραπεία παροδικών 

αδυναμιών της αγοράς, όταν παραμένουν πέραν του χρόνου θερα

πείας μιας αδυναμίας για την οποία και ελήφθησαν, δεν βοηθούν 

τελικά στην επιτυχία του στόχου. 

Στεγαστική πίστη 

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί 

ριζικά κατά την επόμενη 5ετία είναι η στεγαστική πίστη. 

Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ιδιωτικών 

επενδύσεων (30-40*) αφορά επενδύσεις σε κατοικίες. Τα τελευ

ταία χρόνια το πρόβλημα της στέγης παρουσιάζεται οξύ, με 

αποτέλεσμα η οικιστική πολιτική της κυβέρνησης να αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας. *Ενας από τους μοχλούς 

υλοποίησης της πολιτικής αυτής είναι η στεγαστική πίστη, η 

σωστή λειτουργία της οποίας έχει βαρύνουσα σπουδαιότητα για 

την οικονομία. 

Κατά την τελευταία 5ετία πραγματοποιήθηκαν ριζικές 

αλλαγές στην άσκηση της στεγαστικής πίστης από τους εξειδι

κευμένους φορείς. Αυτό ήταν συνέπεια της αλλαγής του πλαισίου 

δράσης από την Κεντρική Τράπεζα. Όπως έχει αναφερθεί, η 

τελευταία έπαψε να καταρτίζει η Ιδια τα πιστωτικά προγράμματα 

των επιμέρους φορέων της στεγαστικής πίστης, αρκοσμενη στον 

καθορισμό του ετήσιου ρυθμού πιστωτικής επέκτασης τους, 

λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη στεγαστική πολιτική, τις 

συνολικές απαιτήσεις κτλ. Έτσι με τους νέους κανόνες, η 

εξεύρεση κεφαλαίων για τη λειτουργία των ειδικών φορέων 

άσκησης της στεγαστικής πίστης μετατίθεται στην ευθύνη των 
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φορέων αυτών και εξαρτάται η εκταμίευση τους από την ύπαρξη ή 

μη ιδίων διαθεσίμων. 

Παράλληλα με την πιο πάνω μεταβολή, και στα πλαίσια 

της γενικότερης απελευαέρωσης των επιτοκίων, γίνεται και η 

σταδιακή αποδέσμευση της επιδότησης των επιτοκίων από τον 

πιστωτικό μηχανισμό, με αντίστοιχη επίρριψή της στο Δημόσιο 

Προϋπολογισμό. Επίσης εφαρμόζονται αυστηρότερα τραπεζικά 

κριτήρια που, μακροχρόνια, 8α μειώσουν το ποσοστό των καθυ

στερήσεων σε σχέση με τις χορηγήσεις. 

Όλα αυτά συντείνουν στη σταδιακή αποκατάσταση των 

μηχανισμών της αγοράς που αποβλέπουν αφενός μεν στην ελεύθερη 

διαμόρφωση επιτοκίων, που θα εξισορροπεί την προσφορά και τη 

ζήτηση κεφαλαίων για επενδύσεις , σε κατοικία, και αφετέρου 

στην κατανομή πόρων στις διάφορες χρήσεις. Έτσι ομαλοποιεί

ται η αγορά προς την επιθυμητή κατεύθυνση, όπως προβλέπεται 

να τείνουν οι υπό διαμόρφωση οδηγίες της ΕΟΚ για υποθηκική 

πίστη. 

Οι τάσεις που προαναφέρθηκαν είναι συνεπείς προς την 

νέα οικιστική πολιτική, που αναλύεται στο αντίστοιχο τμήμα 

του Προγράμματος, και που οι βασικοί της άξονες είναι: 

- Ισορροπημένη πολιτική ιδιοκατοίκησης και ενοικιαζόμενης 

κατοικίας που θα συνεπάγεται μία λογική δαπάνη ως προς το 

πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών. 

- Συνάρθρωση της στεγαστικής πολιτικής με την εθνική οικονο

μία, το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, την πολεοδομία και 

το περιβάλλον. 

- Προσαρμογή της κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής στις δεδο

μένες περιορισμένες δυνατότητες του Κρατικού Προϋπολογι

σμού, με αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων απο την 
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αναμόρφωση των κανόνων παροχής της κρατικής στεγαστικής 

συνδρομής. 

- Ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών του ιδιωτικού τομέα με 

ενθάρρυνση της αποταμίευσης για στεγαστικούς σκοπούς και 

ενεργοποίηση με τη δημιουργία των οικονομικών θεσμικών και 

οργανωτικών Βάσεων του δημόσιου τομέα, εκεί που ο ιδιωτι

κός τομέας δεν θέλει ή δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί. 

Εξυπακούεται ότι για τα "αδύναμα" νοικοκυριά η ικανο

ποίηση των στεγαστικών τους αναγκών άα γίνεται με χρηματοδό

τηση κρατικής δραστηριότητας από κρατικούς πόρους. Είναι 

επίσης δυνατή και η τραπεζική χρηματοδότηση με εγγύηση του 

Δημοσίου, όπως γίνεται και με ορισμένες κατηγορίες βιοτεχνι

κών δανείων, σε συνδυασμό με επιδότηση επιτοκίου από τον Κρα

τικό Προϋπολογισμό. 

Πρέπει εδώ να μνημονευθεί η διαπίστωση, ότι υπάρχει 

μεγάλο χάσμα ανάμεσα στο σημερινό υψηλό κόστος κατοικίας και 

τα διαθέσιμα εισοδήματα ευρέων στρωμάτων του πληθυσμού. Για 

την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, στο παρελθόν, η Κεν

τρική Τράπεζα διέθετε αρκετά κεφάλαια με χαμηλό επιτόκιο 

στους ειδκούς πιστωτικούς οργανισμούς που ασχολούντο με την 

κτηματική πίστη. Όπως προαναφέρθηκε όμως, σταδιακά κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας δετίας, η πολιτική της Τράπεζας της 

Ελλάδος τείνει στο να αποδεσμευθεί από επιδότηση του επιτο

κίου ο πιστωτικός μηχανισμός, και επομένως η στεγαστική πίστη 

πρέπει του λοιπού να ασκείται από κεφάλαια της αγοράς και όχι 

από τα χαμηλότοκα διαθέσιμα της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό 

όμως μοιραία οδηγεί σε δύο ειδών προβλήματα. Πρώτον, το 

κόστος αυτό καθ' αυτό των χρημάτων αυξάνει σοβαρά και κατά 

συνέπεια η απόκτηση κατοικίας καθίσταται δυσβάστακτη αν όχι 
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απαγορευτική. Οι κοινωνικές συνέπειες είναι, προφανείς, κααώς 

επίσης και οι οικονομικές επιπτώσεις από τη μείωση της επεν

δυτικής δραστηριότητας στην κατοικία είναι μεγάλες. Επομένως, 

προκειμένου να συνεχιστεί η κοινωνική στεγαστική πολιτική που 

ικανοποιεί τις ανάγκες των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων του 

πληουσμού, πρέπει να συστηματοποιηδεί ο κατάλληλος μηχανισμός 

που άα εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κτήσης κατοικίας χωρίς την 

επιδότηση του επιτοκίου από το πιστωτικό σύστημα. Δεύτερον, η 

εξεύρεση κεφαλαίων πρέπει να γίνεται από πηγές εκτός της 

Τράπεζας της Ελλάδος σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος του 

χρήματος. Βεβαίως ο βραχυπρόδεσμος δανεισμός του πιστωτικού 

συστήματος με επιδοτούμενο επιτόκιο, για να χρηματοδοτηθούν 

στη συνέχεια οι μακροπρόαεσμες ανάγκες της στεγαστικής πί

στης, δεν είναι λύση. Η απρόσκοπτη λειτουργία της κτηματικής 

πίστης χρειάζεται ειδικά μακροπρόαεσμα κεφάλαια. Τέτοια κεφά

λαια μπορεί να εξευρεαούν είτε μέσω της κεφαλαιαγοράς είτε 

και από την αποταμίευση. Ειδικότερα: 

α. Ο άεσμός της στεγαστικής αποταμίευσης έχει καταξιωαεί 

διεανώς από πολλά χρόνια, με χαμηλά μερικές φορές επιτό

κια. Στις χώρες της Δ. Ευρώπης λειτουργεί είτε με τη 

μορφή του συστήματος συμβολαίων (Δ. Γερμανία), είτε με το 

σύστημα κατααέσεων (Μ. Βρετανία και αλλού). Τα συστήματα 

αυτά έχουν ανάγκη τακτής ροής κατααέσεων και η επιτυχία 

τους εξαρτάται, σε κάποιο βααμό, από το μέγεαος της 

στεγαστικής αγοράς και τις ανταγωνιστικές πιέσεις που 

αντιμετωπίζει. Μέσω των συστημάτων αυτών εκδηλώνεται και 

η κρατική αρωγή στα οικονομικά ασδενέστερα κοινωνικά 

στρώματα με τη μορφή επιχορήγησης. Πέραν όμως του ποσού 

αυτού το συμπληρωματικό
1
 δάνειο χορηγείται από υποαηκικές 
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τράπεζες. Παραλλαγή των συστημάτων αυτών είναι το Στεγα

στικό Ταμιευτήριο που η επιτυχής λειτουργία του περιορί

ζεται λόγω του υψηλού πληθωρισμού και εμφανίζει αδυναμίες 

αυτοχρηματοδότησης. Η αναμόρφωση του συστήματος αυτού 

είναι αναγκαία και θα πρέπει να συνοδεύεται από κρατικές 

ενισχύσεις ορισμένων τουλάχιστον κατηγοριών δικαιούχων. 

6. Η χρηματοδότηση της κτηματικής πίστης από απλές καταθέ-

σεις ταμιευτηρίου, παρά το βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα της, 

είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση συνεχούς αυξητικής πο

ρείας των υπολοίπων, με ρυαμό ανώτερο από την αύξηση τους 

που προέρχεται λόγω δεδουλευμένων τόκων. Δηλαδή η ετήσια 

ποσοστιαία αύξηση πρέπει να υπερβαίνει το επιτόκιο κατα

θέσεων. Η λύση αυτή απαιτεί ευρύ δίκτυο υποκαταστημάτων 

των ειδικών πιστωτικών οργανισμών που έχουν ως κύρια 

αποστολή την άσκηση της κτηματικής πίστης. 

γ. Αλλη μορφή χρηματοδότησης προέρχεται από την "αναγκαστι

κή στεγαστική αποταμίεσυη". Αυτή λειτουργεί από χρόνια 

στη χώρα μας μέσω συνεισφορών στον Οργανισμό Εργατικής 

Κατοικίας. Ο τελευταίος, ως δεσμός, λειτούργησε από 

μέτρια ως καλά, παρά τα μεγάλα άτοκα ποσά που συγκεντρώ

νονται κατ' έτος στον Οργανισμό. Για την καλύτερη λει

τουργία του θεσμού αυτού απαιτείται αύξηση της αποτελε

σματικότητας του μηχανισμού είσπραξης της στεγαστικής 

συνδρομής, λήψη αυστηρότερων μέτρων για επανείσπραξη των 

δανείων, σύσταση κυλιόμενου κεφαλαίου για νέες αυξημένες 

χορηγήσεις, ανάπτυξη νέων μορφών στεγαστικών ενισχύσεων 

από το κράτος, είτε υπό μορφή επιχορήγησης των στεγαστι

κών αποταμιεύσεων, είτε με κάποια μορφή επιδότησης του 

επιτοκίου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
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Ειδικότερα, η δημιουργία του Ειδικού Στεγαστικού Ανακυ

κλούμενου Κεφαλαίου, τροφοδοτούμενου ετησίως με πόρους 

του ΟΕΚ, 8α οοηαήσει στο συντονισμό της χρηματοδότησης 

της κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, αλλά απαιτεί επιχο

ρηγήσεις του Δημοσίου στα πρώτα 2 με 3 χρόνια και με τα 

ανακυκλούμενα τοκοχρεωλύσια. θα λειτουργεί με οικονομική 

αυτοδυναμία και 8α χορηγεί χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια 

σε δικαιούχους του ΟΕΚ, τα οποία 8α εκταμιεύονται μέσω 

του πιστωτικού συστήματος και έτσι ο άεσμός αυτός άα 

είναι σε δέση, σε συνεχή ροή, να ικανοποιεί τις στεγαστι

κές ανάγκες ευρέων στρωμάτων του πληθυσμού. 

Με τον τρόπο αυτό η συμπεριφορά των φορέων των προγραμμά

των 8α καταστεί πιο υπεύαυνη, αφού 8α ξέρουν ότι 8α 

μπορούν να χορηγούν δάνεια ανάλογα με τους διααέσιμους 

πόρους τους και με το ρυδμό επανείσπραξης των τοκοχρεωλυ-

σίων. Ταυτόχρονα η δέση της διαχειρίστριας τράπεζας δεν 

8α διατρέχει κίνδυνο από τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέ

τηση των δανείων αυτών. Οι καθυστερήσεις εξυπηρέτησης των 

δανείων εργατικής και λαϊκής κατοικίας αποτελούν σήμερα 

τεράστιο πρόβλημα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η νέα στεγαστική πολι

τική δέχεται ότι δεν πρέπει να οδηγούνται στο τραπεζικό 

σύστημα και να γίνονται δανειολήπτες άτομα που έχουν 

οικονομική αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους. ΓΓ 

αυτά τα "αδύναμα" νοικοκυριά η νέα στεγαστική πολιτική, 

όπως προαναφέρθηκε, προβλέπει ικανοποίηση των στεγαστικών 

τους αναγκών από κρατικούς πόρους, 

δ. Χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά. Ετην προσπάθεια της 

τόνωσης της κεφαλαιαγοράς, με την εισαγωγή νέων τίτλων 
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υψηλής ασφάλειας, μπορεί να συμβάλει και η εισαγωγή στο 

Χρηματιστήριο κτηματικών ομολόγων που ως θεσμός, μακρο

χρονίως, εξασφαλίζει πλήρη αντιστοιχία μεταξύ απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων των κτηματικών τραπεζών. Ως εκ τούτου ο 

θεσμός αυτός, αναμορφούμενος καταλλήλως, είναι ο πιο 

πρόσφορος για την άντληση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που 

στη συνέχεια θα τοποθετηθούν για την ικανοποίηση της 

ζήτησης για στεγαστικά δάνεια. Βεβαίως ο υψηλός ρυθμός 

πληθωρισμού απαιτεί αντίστοιχα επιτόκια δανεισμού, πρό

σθετα κίνητρα για τον επενδυτή κτλ., ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνει τα επιτόκια χορηγήσεων και επιβάλλει την εφαρμογή 

αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων κατά τη χορήγηση των δανεί

ων. Τα προβλήματα αυτά που δημιουργούνται από το σχετικά 

υψηλό ρυθμό του πληθωρισμού μπορούν, σε ένα βαθμό, να 

αντιμετωπιστούν με το προτεινόμενο σύστημα κτηματικών 

ομολόγων (που περιγράφεται στις Προτάσεις και Μέτρα 

πολιτικής) που επιτρέπει τη μετατροπή τους σε μετοχικό 

κεφάλαιο, ενεχυρίαση των τίτλων για πολλαπλάσιας αξίας 

δάνειο κτλ. 
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4. ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ 

Οι προτάσεις και τα μέτρα για την αναμόρφωση του 

τραπεζικού συστήματος και οι αρχές που άα διέπουν την άσκηση 

της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής στηρίζονται σε 

βασικές επιλογές της Κυβέρνησης. Προκειμένου το νομισματοπι-

στωτικό σύστημα να συμβάλει στην αναπτυξιακή προσπάδεια, όχι 

μόνο υπηρετώντας τους άλλους κλάδους της οικονομίας, αλλά και 

για να είναι και σε οέση να αποτέλεσε ι, μαζί με τη δημοσιο

νομική, εισοδηματική, συναλλαγματική κτλ. πολιτική, τον 

αποφασιστικό μοχλό ανάπτυξης, άα πρέπει να είναι σχεδιασμένο 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί αρμονικό σύνολο, συνεπές με 

τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. 

Μόνο με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και την 

αποδοτική του λειτουργία, είναι δυνατόν να περιοριστεί μακρο

χρονίως η διείσδυση των ξένων πιστωτικών οργανισμών στη χώρα 

μας και παράλληλα να εδραιωάουν ελληνικές τράπεζες σε χώρες 

της ΕΟΚ και λοιπά μέρη του κόσμου όπου ακμάζει η ελληνική 

παροικία. 

Οι κυριότερες βασικές επιλογές και στόχοι είναι οι 

ακόλουδοι: 

- Αύξηση των αποταμιεύσεων. Βασικό κίνητρο για την επίτευξη 

αυτού του στόχου είναι η ικανοποιητική αμοιβή των αποτα

μιευτών. Τα πραγματικά επιτόκια καταθέσεων πρέπει να 

διατηρούνται αετικά, δηλαδή το ποσοστό του επιτοκίου να 

υπερκαλύπτει το ρυαμό του πληάωρισμού. Μόνο με την υλο

ποίηση αυτής της επιλογής άα είναι σε άέση η ελληνική 
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οικονομία να βασίσει την ανάπτυξη της, σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο 6αάμό, σε Ιδιους πόρους. Έτσι βα ικανοποιηθεί 

η επιθυμία για αυτοδύναμη ανάπτυξη και στο βααμό του 

εφικτού θα περιοριστεί ο εξωτερικός δανεισμός, και κατά 

συνέπεια η εξάρτηση από το εξωτερικό. Επίσης, η αύξηση της 

ροπής προς αποταμίευση συνεπάγεται αυτόματα περιορισμό της 

ροπής προς κατανάλωση, που αποτελεί βασικό άξονα πάνω στον 

οποίο στηρίζεται η σταθεροποίηση και εξυγίανση της ελληνι

κής οικονομίας. 

Οι δανειζόμενοι πρέπει να πληρώνουν το κόστος του χρήμα

τος. Έτσι άα αποκατασταάεί η αδικία σε βάρος των μικρο-

αποταμιευτών που επί χρόνια, ουσιαστικά, επιδοτούσαν τη 

χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Στην κατηγορία όμως αυτή των 

αποταμιευτών συμπεριλαμβάνονται και οι χρηματικές καταάέ-

σεις των ασφαλιστικών ταμείων που δεσμεύονταν αναγκα

στικά, με συμβολικό επιτόκιο - μερικές φορές ουσιαστικά 

μηδενικό - βάσει διοικητικών αποφάσεων της Κεντρικής 

Τράπεζας. Από την άλλη πλευρά, με την παρεμπόδιση της 

εύκολης μεταβίβασης πλούτου από τους αποταμιεύοντες, είτε 

ανήκουν στον ιδιωτικό είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

προς τους δανειζόμενους (στους δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς), αποθαρρύνονται η σπατάλη, η διάθεση πόρων για 

αντιπαραγωγικούς σκοπούς, η υπερχρηματοδότηση των επιχει

ρήσεων δυσανάλογα με τις δαπάνες τους (που οδηγεί πολλές 

φορές στην προβληματικότητα τους), τέλος δε αποφεύγεται η 

διαστρέβλωση των κανόνων της αγοράς με την εικονική μείωση 

του κόστους, που στην ουσία, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται 

σε βάρος των αποταμιευτών. 

Καθώς υλοποιείται ο εκσυγχρονισμός του τραπεζικού σύστημα-
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τος και εντείνεται ο ανταγωνισμός, σε συνδυασμό μάλιστα 

και με την απελευθέρωση της διακίνησης κεφάλαΙων, προβλέ

πεται ότι τα πραγματικά επιτόκια άα παραμείνουν θετικά. Η 

συνέχιση της ύπαρξης αυξημένων αναγκών για τη χρηματοδό

τηση των ελλειμμάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα 

συντελέσει ακόμη και στην αύξηση των πραγματικών επιτο

κίων. 

Βεβαίως υπάρχουν δραστηριότητες που επιβάλλεται να ενισχυ

θούν μέσα στα πλαίσια της αναπτυξιακής προσπάθειας. Οι 

δραστηριότητες αυτές αναφέρονται, είτε σε πρωτοποριακές 

πρωτοβουλίες, οι οποίες δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυ

ξης, είτε σε τομείς που για λόγους ευρύτερου κοινωνικού 

συμφέροντος πρέπει να ενισχυθούν. Η ενίσχυση τους όμως 

πρέπει να γίνεται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι 

μέσα από το τραπεζικό σύστημα σε βάρος των αποταμιευτών. 

Ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς με την εισαγωγή νέων τίτλων και 

εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίου τίτλων καθώς και βελ

τίωση της χρηματαγοράς, έτσι ώστε το τραπεζικό σύστημα να 

πάψει να είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής της λαϊκής 

αποταμίευσης. Επίσης, με τον εκσυγχρονισμό της διατραπε

ζικής αγοράς χρήματος θα αξιοποιούνται στο έπακρο τα αδιά

θετα υπόλοιπα των τραπεζικών οργανισμών. Έτσι, τόσο το 

κόστος του χρήματος θα μειωθεί, όσο και θα επέλθει απευ

θείας επαφή των αποταμιευτών με τις αποδοτικές οικονομικές 

δραστηριότητες. Αυτό θα συμβάλει στην ορθολογική κατανομή 

των πόρων προς όφελος τόσο των αποταμιευτών όσο και της 

ελληνικής οικονομίας ενγένει. 

Ενίσχυση του τραπεζικού ανταγωνισμού με σειρά μέτρων που 

προτείνονται παρακάτω, έτσι ώστε να βελτιωθούν ουσιωδώς οι 
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υπηρεσίες riou παρέχονται στους πελάτες και να μειωάεΐ το 

κόστος του χρήματος. Με τα μέτρα για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας άα πάψουν, σε σημαντικό βαδμό, να 

ισχύουν οι συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού (καρτέλ) που 

επικρατούν ακόμη και σήμερα στο τραπεζικό σύστημα. Αυτές 

οι συνθήκες έχουν διαμορφωθεί μακροχρόνια λόγω της ύπαρξης 

ομοιόμορφων πιστωτικών κανόνων στις χρηματοοικονομικές 

αγορές και λόγω του διοικητικού καθορισμού των επιτοκίων. 

Ενίσχυση του ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος και μεταβολή 

στην έμφαση κατά τη λειτουργία της. Αυτό σημαίνει ότι 

ενισχύεται ο επιτελικός ρόλος της στην άσκηση της νομισμα

τικής πολιτικής και την παρέμβαση της στην αγορά χρήματος 

μέσω της πολιτικής ανοικτής αγοράς, του αναπροεξοφλητικού 

επιτοκίου, των ποσοστών υποχρεωτικών καταθέσεων κτλ. Έτσι 

οι παραβαίνοντες τους πιστωτικούς κανόνες δα υφίστανται 

κυρίως σοβαρές οικονομικές συνέπειες παρά διοικητικές 

κυρώσεις - που όπως προελέχθη δεν απέδωσαν πολό στο παρελ-

8όν. Έμφαση επίσης δα δοαεί στον έλεγχο της σύνδεσης του 

χαρτοφυλακίου των τραπεζών για να διασφαλιστεί η φερεγγυό

τητα τους, εξασφαλίζοντας έτσι τους καταθέτες. 

Εξυπακούεται ότι οι πιο πάνω αρχές που διέπουν τους 

προσανατολισμούς για την ουσιώδη βελτίωση του νομισματοπιστω-

τικοΰ μας συστήματος έχουν ορίζοντα μακρύτερο της διάρκειας 

του δετούς προγράμματος, τα δε προτεινόμενα μέτρα δα εφαρ

μοστούν σταδιακά, ανάλογα με τη βελτίωση των συνδηκών της 

οικονομίας, χωρίς να προκαλέσουν απότομη αύξηση του κόστους 

του χρήματος και αναταραχή στην αγορά. Ήδη άρχισαν να λαμβά

νονται σημαντικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Η αντίδραση 

της τραπεζικής αγοράς ήταν ευμενής. 
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4.1. Προτεινόμενα μέτρα για τα επιτόκια και τους πιστωτικούς 

κανόνες 

Η απελευαέρωση των επιτοκίων είναι πλέον μια πραγματι

κότητα. Η αρχή που έγινε με την ελεύθερη διαμόρφωση ορισμένων 

κατηγοριών επιτοκίων από τις τράπεζες, σε συμφωνία με τους 

πελάτες, αποτελεί τον προάγγελο της σταδιακής μεν αλλά πλή

ρους αναμόρφωσης του συστήματος των επιτοκίων. Έτσι, αναφο

ρικά με τα επιτόκια, προτείνονται τα ακόλουθα fié τρα: 

α. Μετά την απελευαέρωση των επιτοκίων χορηγήσεων, έπαψε να 

υπάρχει η ανάγκη ενοποίησης τους με διοικητικές αποφά

σεις. Το ύφος των επιτοκίων είναι διαπραγματεύσιμο μεταξύ 

των τραπεζών και των πελατών τους. Εντούτοις, για όσο 

καιρό κρίνεται σκόπιμο, το πραγματικό επιτόκιο μακροπρό

θεσμων χορηγήσεων προς τη βιοτεχνία και τον αγροτικό 

τομέα (ενδεχομένως δε και για τη στέγαση) θα παραμείνει 

αρχικά χαμηλότοκο, επιδοτούμενο από τον Κρατικό Προϋπολο

γισμό, έτσι ώστε το κόστος που προκύπτει να μην επιβαρύ

νει τις τράπεζες. Η επιδότηση αυτή σταδιακά άα μειώνεται 

και τελικά άα παραμείνει μόνο εκεί όπου η κυβέρνηση 

άεωρεί ότι εξυπηρετεί ευρύτερους κοινωνικούς ή άλλους 

αναπτυξιακούς λόγους. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

περισσότερα επιτόκια διαμορφώνονται ελεύθερα και αρκετοί 

πιστωτικοί κανόνες που αφορούν τα επιτόκια έχουν καταρ

γηθεί. 

Τα επιτόκια αυτά, που αρχικά θεσπίστηκαν από την Τράπεζα 

της Ελλάδος, σταδιακά 8α καθορίζονται από τις τράπεζες 

ανάλογα με τις συνθήκες της οικονομίας. 

6. Αναφορικά με τα επιτόκια των μακροπρόθεσμων καταθέσεων, 
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ήδη οι εμπορικές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να τα 

καοορίσουν. Βεβαίως, τα επιτόκια αυτά πρέπει να παραμέ

νουν θετικά και προτείνεται να γίνεται ανάλογη αναπροσαρ

μογή για τα επιτόκια καταθέσεων ταμιευτηρίου. Τα τελευ

ταία καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα και προσαρμό

ζονται ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις, αλλά σταδια

κά η Κεντρική Τράπεζα θα καθορίζει μόνο το ελάχιστο 

επιτόκιο των καταθέσεων ταμιευτηρίου για να προστατεύσει 

τους μικροαποταμιευτές, μέχρις ότου οι ίδιες οι εμπορικές 

τράπεζες καθορίζουν από μόνες τους όλα τα επιτόκια κατα

θέσεων. Το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου 

θα ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση. 

γ. Αναφορικά με τους πιστωτικούς κανόνες που αποτελούσαν ένα 

πολυδαίδαλο σύστημα με τις ειδικές ρυθμίσεις, αυτό έχει 

ήδη απλουστευθεί με την κατάργηση όλων σχεδόν των ειδικών 

ρυθμίσεων που διαφοροποιούν τους όρους δανεισμού. Προτεί

νεται όμως η τάση αυτή να συνεχιστεί με ταχύ ρυθμό. 

Η Κεντρική Τράπεζα θα προσδιορίσει αρχές βάσει των 

οποίων οι τράπεζες θα θεσπίσουν γενικά κριτήρια για τις χορη

γήσεις τους. Οι πιστωτικοί κανόνες και οι έλεγχοι όμως πρέπει 

να διατηρηθούν για όσες κατηγορίες δανείων δίνονται με την 

εγγύηση του Δημοσίου, όπως επίσης και για όσο καιρό θα συνε

χίσει να ισχύει η επιδότηση επιτοκίου για ορισμένες κατηγο

ρίες δανείων. Εξυπακούεται ότι, εφόσον η τάση είναι να περιο

ριστούν στο ελάχιστο δυνατό οι επιδοτήσεις του επιτοκίου 

μέχρι την πλήρη κατάργηση τους, αντίστοιχα θα καταργηθούν και 

οι πιστωτικοί κανόνες που διέπουν αυτού του είδους τις χορη

γήσεις. 

Από την άλλη πλευρά, το σύστημα δεσμεύσεων και αποδε-
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σμεύσεων επί των χορηγήσεων άα καταργηάεΐ ολοσχερώς, όπως θα 

καταργηθεί σταδιακά και η υποχρεωτική δέσμευση κεφαλαίων των 

τραπεζών για τη χορήγηση δανείων προς τη βιοτεχνία ή ακόμη 

και για μεσομακροπρόθεσμα δάνεια. 

Επίσης, στο βαθμό που το Δημόσιο θα καλύπτει της 

δανειοληπτικές του ανάγκες με προσφυγή στην αγορά, θα μειώ

νεται αντίστοιχα η υποχρεωτική δέσμευση κεφαλαίων των εμπορι

κών τραπεζών για επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου. 

Παράλληλα με την αποδέσμευση της υποχρέωσης αυτής των εμπορι

κών τραπεζών, 8α επιτραπεί και στα ΝΠΔΔ η τοποθέτηση των 

πλεονασμάτων τους σε τίτλους του Δημοσίου και σε τραπεζικά 

ομόλογα αρχικά, και σε απώτερο μέλλον σε άλλα χρεώγραφα της 

κεφαλαιαγοράς. Τελικά, το Δημόσιο θα καλύπτει όλες τις δανει

οληπτικές του ανάγκες με έκδοση τίτλων και προσφυγή στην 

αγορά, όπου τόσο οι τράπεζες όσο και τα ΝΠΔΔ και οι ιδιώτες 

8α μπορούν να προμηθευτούν τίτλους. 

Η Κεντρική Τράπεζα 8α παρεμβαίνει κατά την κρίση της 

στη διατραπεζική αγορά χρήματος και στην αγορά των έντοκων 

γραμματίων του Δημοσίου, 8α καθορίζει τις υποχρεωτικές κατα

θέσεις των εμπορικών τραπεζών, το αναπροεζοφλητικό επιτόκιο 

και το επιτόκιο δανεισμού των εμπορικών τραπεζών από την 

Τράπεζα της Ελλάδος, θα ασκεί την πολιτική της ανοικτής 

αγοράς, κυρίως μέσω των κρατικών χρεωγράφων, και θα ελέγχει 

τη φερεγγυότητα του χαρτοφυλακίου των τίτλων των τραπεζών, 

για να εξασφαλισθούν οι καταθέτες και μέτοχοι από τυχόν 

απρόοπτες καταστάσεις. 
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4.2. Μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό 

σύστημα και για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των 

τραπεζών 

4.2.1. Ανταγωνισμός 

Ο προτεινόμενος εκσυγχρονισμός του τραπεζικού συστήμα

τος επιβάλλει την ύπαρξη συνάηκών ανταγωνισμού στην τραπεζική 

αγορά. Το σημερινό μέγεαος των τραπεζικών ιδρυμάτων που λει

τουργούν στη χώρα μας δεν εγγυάται τις παραπάνω συνθήκες και 

για το λόγο αυτό προτείνεται η λήψη των ακόλουάων μέτρων: 

α. Να υιοθετηθεί σε ευρύτερη έκταση η τεχνική της σύναψης 

κοινοπρακτικών δανείων. 

6. Να επιτραπεί η διάθεση τίτλων από τις τράπεζες στο κοινό 

έναντι δανείων (Securitised Loans). 

γ. Να εμπλουτιστεί το πιστωτικό σύστημα με την υιοθέτηση του 

θεσμού προεξόφλησης απαιτήσεων (Credit Factoring) και την 

παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου υψηλού κινδύνου (Venture 

Capital). Οι πιο πάνω θεσμοί εφαρμόζονται από τις τράπε

ζες της ΕΟΚ και μοιραία μετά το 1992 θα μπορούν να τις 

εφαρμόσουν και στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 

και οι ελληνικές τράπεζες να είναι προετοιμασμένες σχε

τικά με τους θεσμούς αυτούς πριν το 1992, 

δ. Να ζητηθεί η παράταση της ισχύος για τη χώρα μας του 

κριτηρίου οικονομικής ανάγκης για την ίδρυση υποκαταστη

μάτων τραπεζών χωρών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

όπως ζητήθηκε, και παράταση της προθεσμίας εφαρμογής της 

ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, 

ε. Τα υποκαταστήματα των ξένων τραπεζών να δημοσιεύσουν 
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Λογιστικές Καταστάσεις, στις οποίες ve περιλαμβάνονται 

πληροφορίες ανάλογες με αυτές που περιλαμβάνονται στους 

δημοσιευόμενους Ισολογισμούς και Λογαριασμούς Αποτελεσμά

των των ελληνικών τραπεζών. Αυτά εξάλλου προβλέπονται και 

από κοινοτική οδηγία. 

Η συμμέτοχη των τραπεζών σε ένα αριαμό επιχειρήσεων 

δημιουργεί συνήάως προνομιακό καάεστώς σχέσεων μεταξύ των 

επιχειρήσεων αυτών και των τραπεζών» σχέσεις που ασφαλώς 

αντιτίθενται στο στόχο του υγιούς ανταγωνισμού στα πλαίσια 

της τραπεζικής αγοράς. 

Για να αμβλυνθούν οι συνέπειες των πιο πάνω συνθηκών 

προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων: 

α. Οι συμμετοχές σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα 

(ασφαλιστικές, χρηματοδοτικής μίσθωσης, διαχείρισης 

αμοιβαίων κεφαλαίων κτλ.) να παραμείνουν κάτω από τον 

άμεσο έλεγχο των τραπεζών. 

β. Οι συμμετοχές σε βιομηχανικές, τουριστικές κτλ. επιχειρή

σεις δεν θα πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα, αλλά να 

ακολουθείται πολιτική ανακύκλωσης. 

γ. Η διαχείριση των βιομηχανικών, τουριστικών κτλ. συμμετο

χών των εμπορικών τραπεζών να αναληφθεί από ανεξάρτητες 

εταιρείες χαρτοφυλακίου. 

δ. Να τεθούν όρια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τις συμμε

τοχές των τραπεζών σε βιομηχανικές κτλ. επιχειρήσεις 

συνολικά και κατά συμμετοχή. 
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4.2.2. Εκσυγχρονισμός της οικονομικής-λογιστικής πληροφόρη

σης των τραπεζών και της διαδικασίας ελέγχου τραπεζών 

0 εκσυγχρονισμός του τραπεζικού συστήματος επιβάλλει 

τον εκσυγχρονισμό των διαχειριστικών λειτουργιών των τραπεζών 

σε συνδυασμό με την καθιέρωση σύγχρονων μεθόδων οικονομικής 

και λογιστικής πληροφόρησης. Για το σκοπό αυτό προτείνονται 

τα ακόλουάα μέτρα: 

1. Οικονοιιική-Λογιστική Πληροφόρηση 

α. Να καθιερωθεί Ενιαίο Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο κατάλληλο 

για μηχανογραφική εφαρμογή. 

6. Να καθιερωθούν Ενιαίες Λογιστικές Αρχές για το χειρισμό 

των καθυστερήσεων, των επισφαλειών και των προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις. 

•γ. Να καάιερωαεί ενιαίος τρόπος δημοσίευσης Ισολογισμού, 

Αποτελεσμάτων, Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και 

Κατάστασης Μεταβολών Οικονομικής θέσης. 

δ. Να καάιερωαεί η υποχρέωση δημοσίευσης ενοποιημένων Ισολο

γισμών και Αποτελεσμάτων των Τραπεζών με υποενοποιήσεις 

για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές, βιομηχανικές και λοιπές 

δραστηριότητες. 

Οι αναγκαίες ρυθμίσεις (νομοθετικές, διαδικαστικές 

κτλ.) για την υλοποίηση των πιο πάνω προτάσεων 8α πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί στην αρχή της περιόδου του προγράμματος. 

2. 'Ελεγχος των τοαπεΕών 

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο των τραπεζών είναι 

απαραίτητη η αντικατάσταση του σημερινού συστήματος ελέγχου 

των και η θέσπιση νέου συστήματος κανόνων, κριτηρίων και 

διαδικασιών ελέγχου που θα αποσκοπεί στην παρακολούθηση της 
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φερεγγυότητας, της ρευστότητας και της ποιότητας των περιου

σιακών στοιχείων των τραπεζών, στην εξακρίβωση της ικανότητας 

των διοικήσεων και του ανώτατου προσωπικού τους, στην παρακο-

λούαηση της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, στη 

διαπίστωση της τήρησης περιορισμών και προϋποθέσεων για 

μεταβίβαση μετοχικού κεφαλαίου, για συγχωνεύσεις με άλλους 

τραπεζικούς οργανισμούς και για την Ιδρυση υποκαταστημάτων 

και θυγατρικών εταιρειών. Παράλληλα προτείνεται η υιοθέτηση 

ενός νέου πλαισίου λήψης διορθωτικών μέτρων ή επιβολής ποινών 

από την Τράπεζα της Ελλάδος σε περιπτώσεις παραβάσεων των 

τραπεζών. 

4.3. Μέτρα για την κεφαλαιαγορά 

Τα μέτρα πρέπει να επηρεάσουν τόσο τον τομέα της 

προσφοράς, όσο και τον τομέα της ζήτησης. 

1. Προσφορά 

α. Χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα. Να πραγματοποιείται 

συνεχής και αδιάκοπη ικανοποίηση των χρηματοδοτικών 

αναγκών του Δημοσίου και των δημόσιων επιχειρήσεων και 

οργανισμών με την έκδοση ομολογιακών δανείων κυρίως μέσης 

και μακράς διάρκειας. Τούτο δα εμπλουτίσει την αγορά με 

χρεώγραφα μεγάλης ασφάλειας. 

β. Να θεσμοθετηθούν διάφορες νέες μορφές άντλησης κεφαλαίων 

έξω από το τραπεζικό σύστημα, όπως: 

- τα εμπορικά γράμματα, 

- τα πιστοποιητικά κατααέσεων, 

- τα επιχειρηματικά ομολογιακά δάνεια, 

- οι μακροπρόθεσμοι τραπεζικοί τίτλοι. 
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γ. Να κααοριστεί και εφαρμοστεί σταδιακά, σχέση ιδίων προς 

ξένα κεφάλαια 30:100, ώστε να αποφευχθεί ο υπερβολικός 

δανεισμός των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και 

να αναγκαστούν τουλάχιστον οι υγιείς επιχειρήσεις να 

προσφύγουν στην αγορά κεφαλαίου. 

δ. Αυτές οι επιχειρήσεις να βοηθηθούν, υπό μορφή εξυπηρετή

σεων, για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο. 

ε. Να οριστούν αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια εισαγωγής 

μιας εταιρείας στο Χρηματιστήριο, με παράλληλη αύξηση του 

ορίου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που απαιτεί

ται για την εισαγωγή της. 

στ. Να προβλεφθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την 

οργάνωση εξωχρηματιστηριακής αγοράς, ώστε να unopouv οι 

εταιρείες που δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, να αντλούν κεφάλαια μέσω της 

δημόσιας εγγραφής. 

2. Ζήτηση 

α. Φορολογική πολιτική: Να επιβληθεί ενιαία και σταθερή φο

ρολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προέρχεται τόσο 

από τόκους καταθέσεων όσο και από τις αποδόσεις ομολογια

κών δανείων και άλλων δανειακών τίτλων. 

6. Ενεργοποίηση θεσμικών επενδυτών: να επιτραπεί στις ασφα

λιστικές εταιρείες και τα ασφαλιστικά ταμεία να επενδύουν 

ελεύθερα μέρος των διαθεσίμων τους σε τίτλους της κεφα

λαιαγοράς, με τη βασική προϋπόθεση ότι θα έχει δημιουργη

θεί στο μεταξύ και η αναγκαία προσφορά νέων τίτλων και οι 

χρηματιστηριακές τιμές θα βρίσκονται σε φυσιολογικά 

επίπεδα. 

γ. Προσέλκυση ξένων επενδυτών. Η εισαγωγή κεφαλαίων από το 
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εξωτερικό για επενδύσεις σε τίτλους της ελληνικής κεφα

λαιαγοράς, με τη μεσολάβηση των αμοιβαίων κεφαλαίων και 

άλλων επενδυτικών οργανισμών, θα αποτελέσει αξιόλογο 

προωθητικό παράγοντα της ζήτησης. Οι συναλλαγές αυτές 8α 

πρέπει να βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας 

της Ελλάδος. 

δ. Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου-αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Να επιδιωχθεί η ίδρυση και νέων εταιρειών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων, επειδή λόγω της 

διασποράς του χαρτοφυλακίου τους προσφέρουν καλύτερη 

προστασία στο επενδυτικό κοινό από τις αναπόφευκτες αυξο

μειώσεις των τιμών των μετοχών. 

Εξάλλου, μέτρα 8α πρέπει να ληφθούν για την υλοποίηση 

του νόμου περί Χρηματιστηρίου που έχει πρόσφατα ψηφισθεί και 

που 8α στοχεύουν στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του 

Χρηματιστηρίου: 

α. Λειτουργική αναδιάρθρωση και ηλεκτρονικός εκσυγχρονισμός 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

β. Η διεύρυνση του αριθμού των χρηματιστηριακών μελών, με τη 

χορήγηση άδειας για θέση στο Χρηματιστήριο, όχι μόνο σε 

φυσικά αλλά και σε νομικά πρόσωπα, όπως εμπορικές και 

επενδυτικές τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

και αμοιβαίων κεφαλαίων. Έτσι τα μέλη του χρηματιστηρίου 

θα είναι : 

οι χρηματομεσίτες (brokers), 

- οι χρηματιστές για ίδιο λογαριασμό (dealers). 

γ. Η μελέτη των συνθηκών για τη δυνατότητα δημιουργίας και 

νέων Χρηματιστηρίων στην περιφέρεια όπως π.χ. στη Θεσσα

λονίκη. 
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Προτείνεται επίσης η συνολική εποπτεία του Χρηματιστηρίου 

και της κεφαλαιαγοράς να ασκείται από το ΥΠΕΘΟ. Ήδη στο 

νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά έχει ληφθεί πρόνοια για 

τη μεταβολή αυτή. 

ε. Να καάιερωαεί νομοθετικά το δικαίωμα διαπραγμάτευσης ομο

λογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχικό κεφάλαιο τραπε

ζών, έτσι ώστε να εξουδετερώνεται η αρνητική επίπτωση του 

πληάωρισμού. Η μετατρεψιμότητα θα βοηθήσει στο να γίνουν 

αποδεκτοί τίτλοι μακροπρόθεσμης διάρκειας, εφόσον οι ομο

λογιούχοι γνωρίζουν ότι άα συμμετάσχουν στην υπεραξία που 

δα συσσωρευαεί εντωμεταξύ στις τράπεζες ή επιχειρήσεις, 

όταν γίνουν μέτοχοι. Η νομοθετική κατοχύρωση αυτής της 

μορφής των δανείων διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο, 

σε συνδυασμό με την δυνατότητα ενεχυρίασης των τίτλων για 

τη λήψη πολλαπλάσιου δανείου (cubic system) θα βοηθήσει 

και στην εξεύρεση κεφαλαίων για στεγαστικά δάνεια. Βεβαί

ως οι δανειολήπτες με αυτή την εναλλακτική δυνατότητα 

(του cubic system) θα χάνουν το δικαίωμα μετατρεψιμότη

τας των τίτλων τους. 

στ. Υποχρεωτικές καταθέσεις βάσει νόμων, που δεσμεύονταν για 

να χρησιμοποιηθούν σε χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις ορισμέ

νων δραστηριοτήτων, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, και 

εφόσον αυτές έχουν περιοριστεί, θα πρέπει - με νομοθετική 

ρύθμιση - να διατίθενται για αγορά αντίστοιχων ομολόγων ή 

άλλων υγιών τίτλων από την κεφαλαιαγορά. Έτσι εκτός από 

τη διακοπή της επιδότησης μέσω οργανισμών προς ορισμένης 

κατηγορίας δανειολήπτες, θα αυξηθεί το ποσοστό των θεσμι

κών αποταμιευτών στο Χρηματιστήριο, με αντίστοιχη οικονο

μική ωφέλεια των οργανισμών αυτών. 
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4.4. Λοιπές προτεινόμενες μεταβολές και παρατηρήσεις 

Γε προηγούμενα τμήματα έχουν αναφεράεΐ δυσλειτουργίες 

λόγω του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος ορισμένων χρηματοδο

τικών οργανισμών. 

Επειδή το τραπεζικό σύστημα είναι ζωντανός οργανισμός, 

που όχι μόνο πρέπει να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες αλλά, κυρίως, θα πρέπει να προηγείται σε ετοιμότητα 

αντιμετώπισης τους (ενώ σε ένα βαθμό θα τις διαμορφώνει 

διευκολύνοντας *την αναπτυξιακή στρατηγική), είναι προφανές 

ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν αποτελούν πανάκεια. Είναι 

απαραίτητη η συνέχιση της μελέτης από ομάδα ειδικών που θα 

εισηγείται βελτιώσεις και μακροχρονιότερες λύσεις στα θέματα, 

πάντοτε συνεπείς προς τις βασικές επιλογές της Κυβέρνησης και 

την αναπτυξιακή πολιτική του προγράμματος. 

θέματα όπως η ριζική μεταβολή του ρόλου ειδικών πιστω

τικών οργανισμών (όπως του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και άλλων) όπου η νομική 

τους μορφή τους εμποδίζει να δράσουν ως ανεξάρτητοι οργανι

σμοί και να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου, άα πρέπει να τύχουν ιδιαί

τερης προσοχής και μελέτης. Επίσης πρέπει να γίνουν αλλαγές 

στη νομική μορφή τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όπου αποκλει

στικός μέτοχος - χωρίς ωστόσο να χάσει την αυτονομία της-

πρέπει να είναι το Δημόσιο, όσο και στην Αγροτική Τράπεζα, 

για να δοθεί η δυνατότητα, με αύξηση του κεφαλαίου της, να 

συμμετέχουν και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί στη διαμόρφωση και 

την υλοποίηση της πιστωτικής πολιτικής στον πρωτογενή τομέα 
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της οικονομίας. 

Η άμεση εισαγωγή συστημάτων on line και η επιμόρφωση 

και στελέχωση όλου του τραπεζικού συστήματος με ανάλογο 

προσωπικό, κααώς και η αναμόρφωση των εργασιακών σχέσεων, 8α 

συμβάλουν σοβαρά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από ξένες ομοειδείς επιχειρή

σεις. Επίσης, επιτακτικές ανάγκες της περιφέρειας και των 

Δήμων και Κοινοτήτων μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη μετα

βολή του νομικού καθεστώτος ορισμένων οργανισμών, όπου θα 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της εξυπηρέτησης αυτών των 

αναγκών. 

Η οποιαδήποτε αυτονομία των επιμέρους φορέων και του 

συνόλου του πιστωτικού συστήματος που προτείνεται, δεν σημαί

νει ανεξέλεγκτη δράση. 'Εχει την έννοια της δημιουργίας ενός 

ευέλικτου τραπεζικού-πιστωτικού συστήματος, απαλλαγμένου από 

διοικητικές ρυθμίσεις που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα 

του. Πλην όμως το σύνολο των φορέων θα τελεί κάτω από την 

εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας, της οποίας ο ρόλος θα κατα

στεί περισσότερο επιτελικός. 

Επίσης προτείνεται η μελέτη δημιουργίας οργανισμού και 

μηχανισμού ασφάλισης των καταθέσεων, η κωδικοποίηση και ο 

εκσυγχρονισμός τόσο της τραπεζικής όσο και της συναλλαγματι

κής νομοθεσίας, η θεσμοθέτηση του κυμαινόμενου ενεχύρου για 

να καταστεί ενεργός ο θεσμός του πλασματικού ενεχύρου, με την 

καθιέρωση του δημόσιου βιβλίου. Η σημερινή και μελλοντική 

εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθιστά δυνατή την εφαρ

μογή του πιο πάνω μέτρου. Οι ρυθμίσεις αυτές μαζί με τις 

ενδιάμεσες νομικές αλλαγές θα ανοίξουν το>τ δρόμο για τη δια

σφάλιση των χρηματοδοτήσεων του εμπορίου. Αυτό θα αλλάξει 
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ριζικά το ισχύον σύστημα της χρηματοδότησης του εμπορίου μέσω 

της βιομηχανίας-βιοτεχνίας, όπου δημιουργούνται καταστάσεις 

και δεσμεύσεις που περιορίζουν την ανάπτυξη του ελεύαερου 

ανταγωνισμού. 
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