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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ο στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής εργασίας είναι η μελέτη της 

νομισματικής πολιτικής που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσμενείς συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο αρμόδιος φορέας ασκήσεως της νομισματικής 

πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, δηλαδή σε όλες τις χώρες που αποτελούν κράτη-μέλη 

της ευρωζώνης και χρησιμοποιούν κοινό νόμισμα, δηλαδή το ευρώ. Αποκλειστικός 

της στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών τον οποίο μπορεί να επιτύχει μέσω του 

πυλώνα της οικονομικής και νομισματικής ανάλυσης. Με τα γεγονότα της 

οικονομικής κρίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποίησε αντισυμβατικά 

μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της, τα οποία στη 

συνέχεια ενίσχυσαν σημαντικά τις αποφάσεις που έλαβε. Εν κατακλείδι, παρά τις 

αντιξοότητες και τις δυσκολίες των συνθηκών, οι αποφάσεις που έλαβε και τα μέτρα 

τα οποία έθεσε σε ισχύ συνέβαλαν στο μέγιστο στην επίτευξη του πρωταρχικού και 

κυριότερου στόχου της, δηλαδή της σταθερότητας των τιμών αλλά και στη διατήρηση 

των χρηματοοικονομικών συνθηκών και παράλληλα εκτιμάται πως τουλάχιστον σε 

βραχυπρόθεσμη περίοδο η τάση του πληθωρισμού δε θα είναι ανοδική. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), Ευρωζώνη, σταθερότητα 

τιμών 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this bibliographic essay is the research of the monetary policy 

of the European Central Bank (ECB) in order to cope effectively  with the adverse 

consequences of the recession that has erupted the last few years. European Central 

Bank the responsible body for the application of the monetary policy in the Euro zone 

, that is to all the member states that use a common currency, euro. Its’ sole goal is the 

price stability which can be achieved by the pillar of economic and monetary analysis. 

After the facts of the economic crisis, European Central Bank used unconventional 

tools in order to deal with its’ reverberations which amplified the decisions that were 

made. In conclusion, despite the difficulties, the decisions that were made by Central 

Bank have contributed by far to the achievement of the main goal , that is price 

stability, but also to the maintenance of financial conditions and is estimated that in 

the short run inflation’s tense will not be upward.  

 

 

 

Key words: European Central Bank (ECB), Eurozone, price stability 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο υποσυστημάτων και 

περιλαμβάνει τα μέσα, τις λειτουργίες και τη διαδικασία μεταβίβασης χρηματικών 

πόρων από τις πλεονασματικές  στις ελλειμματικές μονάδες. Με άλλα λόγια, 

πραγματοποιείται μια μορφή επένδυσης όταν οι πλεονασματικές μονάδες διαθέτουν 

κεφάλαια προς επένδυση και τα παρέχουν στις ελλειμματικές μονάδες οι οποίες τα 

χρειάζονται για την επιβίωσή τους. Η σωστή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος αποσκοπεί στην αποτελεσματική κατανομή των αποταμιεύσεων μιας 

οικονομίας. Για το λόγο αυτό τα κεφάλαια που απαιτούνται για χρηματοδότηση 

προέρχονται από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές ή αλλιώς άμεση κι έμμεση 

χρηματοδότηση. 

 

 

1.1 Ροή Χρηματικών Πόρων 

 

- Άμεση χρηματοδότηση 

 

Στην άμεση χρηματοδότηση παρατηρείται παροχή κεφαλαίων απευθείας από 

τις πλεονασματικές μονάδες στις ελλειμματικές χωρίς να επεμβαίνουν 

μεσολαβητές (π.χ. τράπεζα). Άμεση χρηματοδότηση πραγματοποιείται σε 

περιπτώσεις δανεισμού όπως είναι  η έκδοση αξιογράφων αλλά και 

συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση δανεισμού γινόμαστε 

εμείς ο δανειοδότης έναντι συγκεκριμένων αποδόσεων, ενώ στην περίπτωση 

συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες. Ένα 

βασικό μειονέκτημα στην περίπτωση της άμεσης χρηματοδότησης είναι πως 

μπορεί να διαφέρουν οι προτιμήσεις δανειζόμενων και δανειστών ως προς τις 

απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό η συναλλαγή πραγματοποιείται από έμπειρους 

συναλλασσόμενους. Ακόμη, μερικά παραδείγματα άμεσης χρηματοδοτήσεως 

αποτελούν οι συναλλαγές που πραγματοποιούν οι dealers και οι brokers. Οι 

dealers διαθέτουν έναν ορισμένο αριθμό χρεογράφων τα οποία είναι σε 

ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή για πώληση  και το κέρδος τους είναι η διαφορά 

μεταξύ προσφερόμενης τιμής και τιμής ζητήσεως. Οι brokers από την άλλη, 
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αγοράζουν για λογαριασμό του πελάτη στην καλύτερη δυνατή τιμή με κέρδη 

τις προμήθειες επί των συναλλαγών.  

 

- Έμμεση χρηματοδότηση 

 

Στην περίπτωση της έμμεσης χρηματοδότησης υφίσταται η μεσολάβηση τριών 

μερών τα οποία είναι οι δανειοδότες, οι χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι και οι 

δανειζόμενοι ( ή αλλιώς οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντλήσουν 

κεφάλαια). Ως οργανισμοί έμμεσης χρηματοδοτήσεως λαμβάνονται υπόψη οι 

ασφαλιστικές εταιρείες, τα ταμεία συνταξιοδοτήσεων, οι τράπεζες και τα 

αμοιβαία κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις και τα φυσικά 

πρόσωπα ζητούν χορήγηση κεφαλαίων από πιστωτικούς οργανισμούς στους 

οποίους έχουν κατατεθεί οι αποταμιεύσεις των πλεονασματικών μονάδων. 

Σκοπός της εν λόγω διαδικασίας είναι η επίλυση των οποιωνδήποτε 

προβλημάτων έχουν παρουσιαστεί στις συναλλαγές της άμεσης 

χρηματοδοτήσεως. Συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε και στη διαδικασία 

της άμεσης χρηματοδοτήσεως, οι απαιτήσεις των δύο μερών είναι απαραίτητο 

να συμπίπτουν για την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών, δηλαδή η λήξη και 

η ονομαστική αξία των απαιτήσεων που προσφέρουν οι ελλειμματικές 

μονάδες, θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη των απαιτήσεων που επιθυμούν να 

αγοράσουν οι πλεονασματικές μονάδες. Σε διαφορετική περίπτωση, η 

συναλλαγή δε δύναται να πραγματοποιηθεί.  

 

Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην οικονομία είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός καθώς είναι σε θέση να πουλούν δικές τους απαιτήσεις στο κοινό 

συγκεντρώνοντας κεφάλαια για αγορές απαιτήσεων. Επιπλέον, αναγνωρίζεται 

ο ισχυρός ρόλος του μεσολαβητή που διαθέτουν εφόσον πολλές συναλλαγές 

μεταξύ ελλειμματικών και πλεονασματικών μονάδων δε θα λάμβαναν χώρα 

δίχως τη συμβολή τους. Στην περίπτωση λοιπόν της έμμεσης 

χρηματοδοτήσεως οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μετατρέπουν τις 

υποχρεώσεις σε απαιτήσεις. 

 

 

 



10 

 

1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών  

  

- Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις 

  

Οι οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις (depository institutions) χρησιμοποιούν τα 

κεφάλαια που συσσωρεύουν από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, για την παροχή 

καταναλωτικών, επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.  

α) Εμπορικές τράπεζες (commercial banks): 

Διαφοροποιούνται κατά πολύ σε σύγκριση με άλλα ιδρύματα ως προς τα κεφάλαια και 

τις υποχρεώσεις που εκδίδουν, οι οποίες αποτελούν λογαριασμούς όψεως και 

προθεσμίας . Από την άλλη, τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα εκδίδουν 

διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων (negotiable certificates of deposit), 

καταθέσεις σε ευρωδολάρια (Eurodollar deposits) και εμπορικά ομόλογα (commercial 

papers). Μεγάλο μέρος του ενεργητικού τους αποτελείται από καταναλωτικά δάνεια, 

επιχειρηματικά και δάνεια δημοσίου. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ίδιες ή 

τις θυγατρικές τους είναι χρηματιστηριακές, αντασφάλισης ορισμένων μορφών 

χρεογράφων, ασφάλειες ζωής και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Επιπλέον, οι 

εμπορικές τράπεζες συμβάλλουν σημαντικά στη σταθερότητα της νομισματικής 

πολιτικής και του πιστωτικού συστήματος και για το λόγο αυτό υπόκεινται σε συνεχή 

έλεγχο εφαρμογής των κανόνων.  

 

 β) Οργανισμοί αποταμιεύσεων και δανείων (savings and loan associationsSLAs): 

Οι οργανισμοί αποταμιεύσεων και δανείων αποτελούν εξειδικευμένους οργανισμούς 

με κύρια δραστηριότητα την έκδοση στεγαστικών κι επιχειρηματικών δανείων και 

μικρών καταναλωτικών δανείων εξοφλητέων σε δόσεις. Ο κύριος ρόλος τους στην 

οικονομία είναι εκείνος του διαμεσολαβητή καθώς δανείζονται μικρά ποσά από το 

κοινό τα οποία στη συνέχεια δανείζουν σε μακροχρόνια βάση. 

  

 γ) Τράπεζες αμοιβαίων αποταμιεύσεων (mutual savings banks-MSBs): 

Διαφέρουν ελάχιστα από τους οργανισμούς αποταμιεύσεων και δανείων καθώς το 

μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους προέρχεται από λογαριασμούς όψεων και 

προθεσμιακών καταθέσεων τα οποία επενδύουν σε στεγαστικά δάνεια καθώς 

παρέχουν αυτόματη αντασφάλιση.  
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 δ) Πιστωτικές ενώσεις (credit unions-CUs): 

Οι πιστωτικές ενώσεις δημιουργούνται συνήθως από μια ομάδα ατόμων με κοινά 

στοιχεία, οι οποίοι μπορεί να είναι οι υπάλληλοι μιας εταιρείας. Για το λόγο αυτό, 

αποτελούν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και χάρη στο χαρακτήρα αυτό το 

εισόδημα που εισπράττεται δε φορολογείται.  

 

  - Οργανισμοί που λειτουργούν στη βάση αμοιβαίων συμφερόντων 

 

Συνήθως οι οργανισμοί αυτοί συγκεντρώνουν πόρους από συναλλαγές 

μακροπρόθεσμης βάσης (contractual savings institutions) οι οποίοι επενδύονται στις 

κεφαλαιαγορές. Στους εν λόγω οργανισμούς συγκαταλέγονται οι ασφαλιστικές 

εταιρείες και τα ιδιωτικά ταμεία συνταξιοδοτήσεων και παρουσιάζουν σταθερή 

εισροή πόρων από υποχρεώσεις ασφαλισμένων και συμμετεχόντων. Αυτή η σταθερή 

ροή παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις, όπως χρεόγραφα, ομολογίες και κοινές μετοχές. 

 

 α) Εταιρείες ασφάλισης ζωής (life insurance companies): 

Σκοπός τους είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος. 

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται είναι σχετικά ασφαλείς και πιο αποδοτικές, 

καθώς εισροές κι εκροές είναι προβλέψιμες.  

 

 β) Εταιρείες ασφάλισης ατυχημάτων (casualty insurance companies):  

Σκοπός τους είναι η παροχή ασφάλειας σε καταστάσεις απώλειας περιουσίας και η 

κύρια πηγή άντλησης πόρων αποτελούν τα ασφάλιστρα, τα οποία βέβαια ποικίλουν 

ανάλογα την περίπτωση. Σε αντίθεση με τις εταιρείες ασφάλισης ζωής, οι εταιρείες 

ασφάλισης ατυχημάτων επενδύουν περισσότερο σε βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα τα 

οποία είναι ευκολότερο να ρευστοποιηθούν καθώς η πρόβλεψη των εκροών είναι 

εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη. Επιπλέον, λόγω της χαμηλής αποδοτικότητας των 

χρεογράφων, οι εταιρείες αυτές προβαίνουν επίσης σε επένδυση κοινών μετοχών. 
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γ) Ιδιωτικά ταμεία συντάξεων (pensions funds):  

Οι εισροές πόρων προέρχονται από τις εισφορές εργοδοτών κι εργαζομένων στους 

οποίους παρέχεται μηνιαίο εισόδημα όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης. Όπως 

στις εταιρείες ασφάλισης ζωής, έτσι και δω υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης σε 

μακροπρόθεσμα χρεόγραφα λόγω προβλέψιμων εκροών. 

 

  - Λοιπές μορφές χρηματοπιστωτικών οργανισμών 

 

α) Χρηματοδοτικές εταιρείες (finance companies): 

Οι συγκεκριμένες εταιρείες δε δέχονται καταθέσεις από καταναλωτές και 

συγκεντρώνουν πόρους από την πώληση εμπορικών ομολόγων και από δάνεια 

εμπορικών τραπεζών. Παρόλο που οι πελάτες τους δε χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

οικονομική επιφάνεια, παρέχουν δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι 

τρεις βασικές μορφές χρηματοδοτικών εταιρειών είναι οι εταιρείες χρηματοδότησης 

καταναλωτών οι οποίες έχουν ως αντικείμενό τους τη χορήγηση καταναλωτικών 

δανείων τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε δόσεις (installment loans to 

households), οι εταιρείες χρηματοδότησης επιχειρήσεων (business finance 

companies) οι οποίες όπως είναι προφανές παρέχουν δάνεια σε επιχειρήσεις και οι 

εταιρείες χρηματοδότησης πωλήσεων (sale finance companies) οι ποίες 

χρηματοδοτούν τις πωλήσεις προϊόντων στο λιανικό εμπόριο. Οι συναλλαγές των 

παραπάνω εταιρειών καθορίζονται κι ελέγχονται με βάση αυστηρούς κανόνες όπως 

είναι για παράδειγμα η αποπληρωμή των δανείων, η λήξη τους και οι τόκοι και για το 

λόγο αυτό παρουσιάζουν χαμηλή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 

 

 

β) Αμοιβαία κεφάλαια (mutual funds) : 

Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων παρουσίασε ανάπτυξη η οποία ήταν συνδεόμενη 

με εκείνη της αγοράς αξιών από τη στιγμή που κοινές μετοχές (equity shares) 

πωλούνται και τα κεφάλαια που αντλούνται από αυτές επενδύονται στην αγορά άλλων 

μετοχών και τίτλων. Η απόδοση που προσφέρουν τα αμοιβαία κεφάλαια είναι ο 

μειωμένος επενδυτικός κίνδυνος που προέρχεται από τη διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου καθώς και από την ειδική διαχείριση των οικονομιών κλίμακος, κάτι 

το οποίο αποτελεί προτέρημα έναντι των άμεσων επενδύσεων. 
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γ) Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (money market mutual funds MMMFs): 

Η χρήση αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς έγινε πρώτη φορά στις αρχές του 

1970. Βασικό αντικείμενο των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς αποτελούν τα 

βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, τα οποία παρουσιάζουν μικρό επενδυτικό ρίσκο όπως 

είναι για παράδειγμα τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου, τα διαπραγματεύσιμα 

πιστοποιητικά καταθέσεων και τα εμπορικά ομόλογα (commercial papers). Οι 

επενδυτές οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επενδύσεις 

υψηλού ρίσκου, με τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς κερδίζουν το επιτόκιο της 

αγοράς. Ακόμη, έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν λογαριασμούς όψεως με 

εξαιρετικές παροχές οι οποίοι προσφέρονται από εμπορικές τράπεζες και 

αποταμιευτικούς οργανισμούς. Ένα βασικό μειονέκτημα , ωστόσο, είναι πως υπάρχει 

όριο αναλήψεων και έλλειψη εγγύησης κεφαλαίων από κάποιον κρατικό οργανισμό.  

 

δ)Χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (exchange traded funds-

ETFs): 

 

Έκαναν την εμφάνισή τους στις αρχές του 1990 και αποτελούν κοινές μετοχές οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με σκοπό να καταγράφουν την πορεία συγκεκριμένων 

χρηματιστηριακών δεικτών ή συγκεκριμένων μετοχών.  Το βασικό τους πλεονέκτημα 

είναι πως οι συναλλαγές  είναι διμερείς και πραγματοποιούνται με τη χορήγηση 

πίστωσης (margin account). 

  

 

1.3 Χρηματοπιστωτικές αγορές (financial markets) 

 

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές οι συναλλασσόμενοι αγοράζουν χρηματοπιστωτικές 

απαιτήσεις οικονομικών οργανισμών, οι οποίες διαφέρουν κατά πολύ ως προς την 

έκδοσή τους, τη λήξη, τα φορολογικά προνόμια, τον τρόπο με τον οποίο οι εκδότες 

μπορούν να διαπραγματευτούν γι’ αυτές, αλλά και την απόδοσή τους. 
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- Χρηματαγορά (money market): 

Στη χρηματαγορά αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποτελούν οι απαιτήσεις οι οποίες 

υποκαθιστούν το χρήμα κι έχουν υψηλή ονομαστική αξία, χαμηλή πιθανότητα για 

τους εκδότες να μη λάβουν τα χρήματά τους και παρέχουν ευκολία ρευστοποίησης. 

Εκείνοι οι οποίοι συνήθως εκδίδουν απαιτήσεις τέτοιου βεληνεκούς είναι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, οργανισμοί που λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις, μεγάλα 

τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, βιομηχανικές επιχειρήσεις, κυβερνήσεις 

αποταμιευτικοί οργανισμοί, ταμεία συντάξεων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.  

Ουσιαστικά πρόκειται για εύκολα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις με ελάχιστο 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο και παρέχουν τη δυνατότητα στις οικονομικές ομάδες να 

ρυθμίσουν τη ρευστότητά τους. 

 

Η συγκεκριμένη αγορά δεν είναι σαφώς προσδιορισμένη, αποτελείται όμως από 

αγορές με ποικίλα χρηματοπιστωτικά εργαλεία παραδείγματος χάριν το 

Χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange – LSE). Η χρηματαγορά 

παρέχει αποτελεσματικά μέσα σε όλους τους οργανισμούς ως προς τη διαχείριση της 

ρευστότητάς τους και σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της διαδραματίζουν οι έμποροι 

χρεογράφων και οι χρηματιστές. Η συμβολή των εμπόρων θεωρείται σημαντικότερη 

καθώς οι ίδιοι με την αγορά και πώληση αποθεμάτων των χρεογράφων δημιουργούν 

ουσιαστικά την αγορά, λόγω της ετοιμότητάς τους ανά πάσα στιγμή να αγοράσουν 

οποιαδήποτε ποσότητα σε ορισμένη τιμή, γι’ αυτό και αποτελούν τη σύνδεση μεταξύ 

κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ρευστότητα των 

τίτλων στην αγορά.  

 

- Εργαλεία της χρηματαγοράς 

 

Εργαλεία της χρηματαγοράς αποτελούν τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου (treasury 

bills), τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων (negotiable certificates of 

deposit), τα εμπορικά ομόλογα (commercial papers), τα διατραπεζικά κεφάλαια 

(federal funds), οι συμφωνίες επαναγοράς (repurchase agreements) και οι εγγυητικές 

επιστολές (banker’s acceptances). 
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 Έντοκα γραμμάτια του δημοσίου (treasury bills): 

Τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου αποκτούνται λόγω ρευστότητας κι αποτελούν 

το βασικό εργαλείο της χρηματαγοράς και ταυτόχρονα άμεση κρατική 

υποχρέωση, γεγονός που τα καθιστά ασφαλή ως προς την είσπραξή τους, 

ευκόλως διαπραγματεύσιμα λόγω του μεγέθους της αγοράς και παρέχουν 

διευκόλυνση ως προς τη λήξη τους η οποία μπορεί να είναι μεταξύ ενός 

τριμήνου κι ενός χρόνου. Άρρηκτα συνδεδεμένα με τα έντοκα γραμμάτια 

δημοσίου είναι τα χρεόγραφα δημοσίων οργανισμών  (federal agency 

securities) τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις άμεσες υποχρεώσεις της 

κυβέρνησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμα, σε αντίθεση με τα κρατικά 

χρεόγραφα (treasury securities).  

 

 ∆ιαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων (negotiable certificates of 

deposit): 

 

Τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων αφορούν σε μεγάλα ποσά, 

σε προθεσμιακές καταθέσεις εμπορικών πιστωτικών ιδρυμάτων με χρονική 

περίοδο λήξης έως έξι μήνες και υπάρχει η δυνατότητα εξαργύρωσής τους 

πριν την περίοδο λήξης. Σε περιπτώσεις όπου τα πιστοποιητικά εκδίδονται στο 

εξωτερικό και φυσικά είναι σε δολάρια, τότε ονομάζονται πιστοποιητικά 

καταθέσεων σε δολάρια (eurodollar CDs) των οποίων η λήξη είναι μέχρι 3 

μήνες προκειμένου να εξυπηρετήσουν το καλύτερο δυνατό τις ανάγκες του 

εμπορίου. 

 

 Εμπορικά ομόλογα (commercial papers): 

Εκδίδονται κατά κύριο λόγο από μεγάλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, 

χρηματοδοτικές εταιρείες και σε ορισμένες περιπτώσεις  από εταιρείες 

χαρτοφυλακίου μεγάλων εμπορικών τραπεζών, αποτελούν  υποσχετικές με 

χαμηλή εγγύηση (un-secured promissory notes) και η λήξη τους κυμαίνεται 

από μερικές ημέρες έως εννέα μήνες. Στα εμπορικά ομόλογα περιλαμβάνονται 

επίσης τα διατραπεζικά κεφάλαια και οι συμφωνίες επαναγοράς. 
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 ∆ιατραπεζικά κεφάλαια (federal ή fed funds): 

Τα διατραπεζικά κεφάλαια αποτελούν τα λεγόμενα δάνεια μιας νύχτας 

ανάμεσα σε εμπορικές τράπεζες, των οποίων τα αποθεματικά ξεπερνούν το 

όριο που ορίζει ο νόμος και γι’ αυτό τους δίνεται η δυνατότητα να δανείσουν 

το πλεόνασμά τους σε άλλες τράπεζες.  

  

 Συμφωνίες επαναγοράς (repurchase agreement)  

Ουσιαστικά πρόκειται για πώληση ενός βραχυπρόθεσμου χρεογράφου 

(collateral) κατά την οποία ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να το ξαναγοράσει 

σε καθορισμένη τιμή και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με κρατικά 

χρεόγραφα. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποκαλείται και repo και έχει 

διάρκεια έως και 3 μήνες. 

 

  

 Εγγυητικές επιστολές (banker’s acceptances): 

Αποτελούν ένα ακόμη εργαλείο της χρηματαγοράς και χρησιμοποιούνται στο 

διεθνές εμπόριο. Πρόκειται γα συναλλαγματικές οι οποίες εκδίδονται από την 

τράπεζα, πληρώνονται στον εξαγωγέα και βασίζονται σε καταθέσεις που ο 

εισαγωγέας έχει ήδη στην τράπεζα. Η τράπεζα από τη δική της πλευρά παρέχει 

εγγυήσεις για τα κεφάλαια, των οποίων η έκδοση ισχύει έως και 9 μήνες . 

 

 

 

- Κεφαλαιαγορά  

Στους τίτλους των κεφαλαιαγορών παρουσιάζεται ποικιλία σχετικά με τον 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο, τη λήξη αλλά και τη δυνατότητα 

διαπραγμάτευσής τους. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις χρηματαγορές, η 

ρευστότητα που συσσωρεύεται επενδύεται σε παραγωγικά κεφάλαια. Οι τίτλοι 

που εμφανίζονται περισσότερο στις συναλλαγές των κεφαλαιαγορών είναι οι 

απλές μετοχές (common stock or equity), οι ομολογίες επιχειρήσεων 

(corporate bonds), τα στεγαστικά δάνεια (mortgages) και οι δημοτικές 



17 

 

ομολογίες (municipal bonds), τα οποία αποτελούν και τα εργαλεία της 

κεφαλαιαγοράς.  

 

 Απλές μετοχές (common stocks or equities): 

Με τις απλές μετοχές οι κάτοχοι δηλώνουν πως έχουν απαίτηση στα κεφάλαια 

της επιχείρησης κι ενώ έχουν κάθε δικαίωμα να μοιράζονται τα κέρδη της 

εταιρείας, η απόδοση που απαιτείται στα χρέη (debt obligations) είναι 

σταθερή. Με πιο απλά λόγια, όσο πιο υψηλά είναι τα κέρδη τόσο μεγαλύτερες 

αποδόσεις απολαμβάνουν οι μέτοχοι. Υπάρχει όμως και μια ξεχωριστή 

κατηγορία μετοχών, οι προνομιούχες, σύμφωνα με τις οποίες οι μέτοχοι 

λαμβάνουν ένα σταθερό εισόδημα από τα κέρδη της εταιρείας και δεν έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στα διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η αξία των 

προνομιούχων μετοχών συνδέεται άμεσα με τα επιτόκια, ενώ των απλών 

μετοχών συνδέεται με τα κέρδη της εταιρείας.  

 

 Ομολογίες (corporate bonds): 

Οι ομολογίες εκδίδονται από μεγάλες επιχειρήσεις ως υποσχετικά πληρωμών 

με χαμηλή εγγύηση κι έχουν σταθερή απόδοση. Σε περιπτώσεις όπου η 

εταιρεία δε δύναται να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της, κηρύσσει πτώχευση 

(defaults on its debt). Η λήξη των ομολογιών είναι δυνατό να κυμαίνεται από 5 

έως και 30 χρόνια, καθώς οι όροι με τους οποίους αυτές εκδίδονται διαφέρουν 

κατά πολύ ανάλογα με την περίπτωση. Συγκεκριμένα, ορισμένες κατηγορίες 

ομολογιών μπορούν να αποσυρθούν από τον εκδότη πριν τη λήξη τους callable 

bonds), μερικές μπορούν να αποσύρονται τμηματικά μέχρι τη λήξη τους 

(callable bonds), κάποιες αποσύρονται ολοκληρωτικά στη λήξη τους (term 

bonds) και κάποιες άλλες έχουν καταγεγραμμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες 

θα αποσύρονται με τη σειρά. Βέβαια, ορισμένες ομολογίες έχουν τη 

δυνατότητα να μετατραπούν σε κοινές ή προνομιούχες με συμφωνημένη τιμή 

(convertible bonds). Στο σημείο αυτό, συμπεραίνεται εύλογα πως εν καιρώ 

οικονομικής κρίσης η αγορά ομολογιών θα μπορούσε να διαδραματίσει 

σπουδαίο ρόλο στην άντληση κεφαλαίων. 
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 Στεγαστικά δάνεια (mortgages):  

Τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν τις πλέον συχνότερες μορφές 

χρηματοδότησης με υποθήκη, καθώς τα περισσότερα κεφάλαια διατίθενται 

στη χρηματοδότηση κατοικιών, σε πάγιες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων αλλά 

και σε αγροτικές εργασίες. Τη χρηματοδότηση αναλαμβάνουν κατά κύριο 

λόγο οργανισμοί αμοιβαίων αποταμιεύσεων (mutual saving banks)  και 

στεγαστικών δανείων (mortgage banks).  Η εξόφλησή τους πραγματοποιείται 

σε μηνιαίες δόσεις με σταθερό επιτόκιο στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Χαρακτηριστικό των στεγαστικών δανείων είναι η πολυπλοκότητα η οποία 

παρουσιάζεται πολλές φορές στη σύνταξη των συμβολαίων. Για το λόγο αυτό 

η διαδικασία έχει λάβει μια πιο τυποποιημένη μορφή καθαρά για λόγους 

διευκόλυνσης.  

 

 ∆ημοτικές ομολογίες  (municipal bonds): 

Αποτελούν τίτλους που εκδίδονται από τη πολιτεία ή τις δημοτικές αρχές και 

έχουν μακροπρόθεσμη ισχύ. Ο λόγος έκδοσής τους συνίσταται στη 

χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων όπως η κατασκευή σχολείων, δρόμων 

και αεροδρομίων. Ακριβώς επειδή αποτελούν δημόσια επένδυση, τα κέρδη 

που αποφέρονται εξαιρούνται από τη φορολογία, γι’ αυτό και τις αγοράζουν 

επιχειρήσεις οι οποίες υπόκεινται σε εξαιρετικά υψηλό φορολογικό 

συντελεστή. Η κάλυψή τους πραγματοποιείται είτε από τα συνολικά έσοδα του 

εκδότη (general obligation bonds), είτε από τα έσοδα του έργου (revenue 

bonds). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΤΟ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

2.1 Η Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί την κεντρική τράπεζα της χώρας. Έχει σύσταση 

ανωνύμου εταιρείας με έδρα την Αθήνα (στην οποία και μεταφέρθηκε στις 4 

Απριλίου 1938)  και άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 1928, ενώ διατηρεί 17 

υποκαταστήματα, 33 πρακτορεία και 9 θυρίδες σε όλην την Ελλάδα. 

Αφορμή για την ίδρυσή της στάθηκε το αίτημα της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με 

τη στήριξη των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την αντιμετώπιση 

των σοβαρών οικονομικών και δημοσιονομικών προβλημάτων της εποχής. 

 

Πριν από την ίδρυση της κεντρικής τραπέζης, όλα τα καθήκοντα ασκούσε η Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος η οποία κατείχε και το μονοπώλιο σε ορισμένες λειτουργίες, όπως 

η έκδοση του χαρτονομίσματος, ενώ μετά την ίδρυσή της, στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού μεταβιβάστηκαν από την εθνική, όπως το εκδοθέν χαρτονόμισμα και οι 

καταθέσεις του δημοσίου. 

 

Το Πρωτόκολλο της Γενεύης πέραν της ιδρύσεως της κεντρικής τραπέζης καθόρισε, 

επίσης και το περιεχόμενο της δραχμής σε χρυσό και όρισε ότι η δραχμή θα 

ακολουθούσε τον Κανόνα Χρυσού-Συναλλάγματος. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

αρχικού καταστατικού της τραπέζης, κύριο καθήκον είναι η εξασφάλιση της 

σταθερότητάς της σε χρυσό αξίας των γραμματίων της 

(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος). 
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Από τον Ιανουάριο 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του 

Ευρωσυστήματος, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) και 

τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει με τη 

δράση της στην επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων του 

Ευρωσυστήματος, το οποίο χαράσσει και εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική στη 

ζώνη του ευρώ. Σκοπός της είναι η σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος ,του γενικού επιπέδου τιμών, καθώς επίσης η ανεξαρτησία της και η 

διατήρηση του δημοκρατικού χαρακτήρα της (Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος). 

 

  

2.1.1 Αρμοδιότητες της Τράπεζας Ελλάδος 

 

Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας διακρίνονται σε αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο 

του Ευρωσυστήματος και σε άλλες αρμοδιότητες και είναι οι εξής: 

  

Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος 

Νομισματική Πολιτική 

Είναι αρμόδια για τη χάραξη ενιαίας νομισματικής πολιτικής η οποία βρίσκεται σε 

απόλυτη συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. Παρέχει διευκολύνσεις χρηματοδότησης στα πιστωτικά ιδρύματα και 

διατηρεί λογαριασμούς στους οποίους κατατίθενται τα ελάχιστα αποθεματικά των 

τραπεζών της χώρας. 

Συνάλλαγμα και συναλλαγματικά διαθέσιμα 

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαχειρίζεται για λογαριασμό της ΕΚΤ μέρος των σε 

συνάλλαγμα και χρυσό διαθεσίμων της τελευταίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ. 

 

http://www.ecb.int/
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Συστήματα πληρωμών και διακανονισμού 

Μια από τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας είναι η στενή παρακολούθηση 

των  εξελίξεων στη μεταφορά κεφαλαίων σε διεθνές επίπεδο, η επεξεργασία και 

ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τις πληρωμές, η κατάρτιση στατιστικών δελτίων 

και η δυνατότητα βελτίωσης των μεθόδων αντιμετώπισης κινδύνων οι οποίοι 

συνδέονται με τα συστήματα πληρωμών. 

Στις άμεσες αρμοδιότητες της εντάσσεται και το νέο σύστημα ταχείας μεταφοράς 

κεφαλαίων μεγάλης αξίας μεταξύ τραπεζών το οποίο ονομάζεται Target2 και στο 

οποίο άρχισε να συμμετέχει από τις 19 Μαΐου 2008. Το Target 2 αναπτύχθηκε λόγω 

των αναγκών που δημιουργήθηκαν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής ένωσης, των 

τεχνολογικών εξελίξεων και των αγορών για ασφαλείς υπηρεσίες πληρωμών και 

συναλλαγών γενικότερα. Πρόκειται για μια ενιαία τεχνική πλατφόρμα η οποία 

παρέχεται από τις κεντρικές τράπεζες της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας και 

προσφέρει ενιαία τιμολόγηση πληρωμών μεταξύ των κρατών-μελών, υψηλό επίπεδο 

αξιοπιστίας και προηγμένους μηχανισμούς.   

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία αποβλέπει στον εντοπισμό των 

παραγόντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αστάθεια του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της χώρας και αξιολογεί το βαθμό ανθεκτικότητάς του. Για το λόγο 

αυτό: 

 Είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την 

αποτελεσματική διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων, σε συνεργασία με 

άλλες αρμόδιες αρχές της χώρας, την παρακολούθηση τραπεζικών κινδύνων 

και εξελίξεων σε ασφαλιστικές κι επενδυτικές εταιρείες αλλά και σε 

οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. 

Στατιστικά Στοιχεία 

Ένα εξίσου σημαντικό καθήκον αποτελεί εκείνο της συλλογής στατιστικών στοιχείων 

από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγει στοιχεία για τα 
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τραπεζικά επιτόκια και τη νομισματική στατιστική τα οποία και αποστέλλονται στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εν συνεχεία και ύστερα από ανάλυση τα μεγέθη αυτά 

διαμορφώνονται ανάλογα κι επηρεάζουν τις αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής.  

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, τα 

οποία μετά από την έγκριση της Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας κυκλοφορούν ως 

νόμιμο χρήμα και παρακολουθεί την κυκλοφορία και διαχείρισή τους στην Ελλάδα. 

Μεριμνεί για την προμήθεια αναγκαίας ποσότητας τραπεζογραμματίων, τη 

διακίνηση, την αποθήκευση αλλά και τη επανακυκλοφορία ή καταστροφή τους εάν 

παραστεί ανάγκη. Με μηχανήματα υψίστης τεχνολογίας επεξεργάζεται κι ελέγχει το 

σύνολο των τραπεζογραμματίων και τη γνησιότητά τους, μια διαδικασία η οποία 

πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επεξεργασίας και Διακίνησης 

Χρηματικού στο Χαλάνδρι. 

2.1.2 Άλλες Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος 

Εποπτεία 

Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και 

ορισμένων επιχειρήσεων χρηματοπιστωτικού τομέα στηριζόμενη στο νέο πλαίσιο της 

Βασιλείας II και σε κανόνες που μπορεί να θεσπίζει η ίδια για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας, τον έλεγχο της φερεγγυότητας, της ρευστότητας, της κεφαλαιακής 

επάρκειας, τη διαχείριση κινδύνων που προέρχονται από τα εποπτευόμενα ιδρύματα 

αλλά και για την εταιρική διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα αυτής. Στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εντάσσεται η διασφάλιση της διαφάνειας των 

συναλλαγών, η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου το οποίο υπηρετεί καθώς και η 

επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη εφαρμογής της επιβαλλόμενης πολιτικής. 

Ακόμη, είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 

επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν υποκαταστήματα στο 

εξωτερικό, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε χώρα 

κράτους-μέλους και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, των ασφαλιστικών 



23 

 

επιχειρήσεων με έδρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. και με δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλά 

των διαμεσολαβητών στις ασφαλίσεις.  

Συστήματα πληρωμών και διακανονισμού χρεογράφων 

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαχειρίζεται άυλους τίτλους ή αλλιώς τίτλους με λογιστική 

μορφή και πρόκειται ουσιαστικά για συναλλαγές που αφορούν σε ομόλογα 

Ελληνικού Δημοσίου στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά. Επιπλέον, φέρει 

άμεση ευθύνη για τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων η 

οποία πρόκειται για μια οργανωμένη δευτερογενή αγορά τίτλων ελληνικού δημοσίου. 

Στόχος της είναι η διαφάνεια των συναλλαγών και η μεγαλύτερη ρευστότητα. 

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 

Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της 

χώρας με στόχο την προμήθεια αναγκαίων κεφαλαίων, τη διαχείριση συναλλαγών 

του ελληνικού δημοσίου σε ξένα νομίσματα και τη συνεχή ετοιμότητα της Τράπεζας 

της Ελλάδος στις ανάγκες που προκύπτουν πάντα στα πλαίσια του ευρωσυστήματος. 

Ταμίας και εντολοδόχος του Δημοσίου 

Η Τράπεζα της Ελλάδος για την εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών αναγκών  

διατηρεί τρεχούμενους και προθεσμιακούς λογαριασμούς του Ελληνικού Δημοσίου 

και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε ευρώ και συνάλλαγμα, 

παρέχει διαμεσολαβητικές υπηρεσίες και εκτελεί εντολές πληρωμών και εισπράξεων 

του ελληνικού δημοσίου καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

 

Στατιστικά Στοιχεία 

Η τράπεζα είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση των μεγεθών εκείνων τα οποία 

αφορούν στην ελληνική οικονομία καθώς και των μέσων επιτοκίων τα οποία 

εφαρμόζονται από τις τράπεζες σε καταθέσεις και χορηγήσεις. Φροντίζει για την 

κατάρτιση ισοζυγίου πληρωμών και λογαριασμών και γενικότερα στοιχείων που 

δείχνουν την πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, έρευνες τις οποίες 

διεξάγει αποδίδουν στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες της τράπεζας για στατιστική 
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πληροφόρηση κι εκπλήρωση υποχρεώσεών της προς τρίτους, αλλά και με 

καθημερινά προβλήματα όπως εκείνα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. 

 Ειδικότερα, τα στοιχεία - πέραν της νομισματικής στατιστικής - που συγκεντρώνει 

και καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος αφορούν τις παρακάτω τέσσερεις κατηγορίες: 

i. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού 

τομέα της οικονομίας και στοιχεία των αγορών κεφαλαίων. 

ii. Ισοζύγιο πληρωμών και διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδος. 

iii. Χρηματοπιστωτικοί λογαριασμοί της χώρας, με βάση τη μεθοδολογία του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών 1995. 

 

iv. Γενικά στοιχεία για την Ελληνική Οικονομία. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις (δημοσίευση εκθέσεων και διεξαγωγή ερευνητικού 

έργου) 

“Στους σκοπούς της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και 

ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας και της νομισματικής πολιτικής. Για τον σκοπό 

αυτό δημοσιεύεται, κάθε χρόνο στα τέλη Απριλίου, η Έκθεση του Διοικητή για την 

ελληνική οικονομία, προκειμένου να δώσει μια αντικειμενική και ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση ως προς τις οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές της ελληνικής 

οικονομίας. Επιπλέον, ετησίως δημοσιεύονται δύο εκθέσεις για τη νομισματική 

πολιτική, η Ετήσια Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική το Φεβρουάριο και η 

Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική τον Οκτώβριο, που υποβάλλονται στη 

Βουλή και στο Υπουργικό Συμβούλιο και περιγράφουν τη νομισματική πολιτική και τις 

οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στη ζώνη του ευρώ. 
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Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο παρουσιάζονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας και στο Δελτίο 

Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης, τα οποία δημοσιεύονται 

σε μηνιαία βάση. Τα δύο αυτά στατιστικά δελτία παρουσιάζουν τις βραχυχρόνιες και 

μακροχρόνιες οικονομικές εξελίξεις βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων, 

με σκοπό να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών εξελίξεων της 

Ελλάδας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Οι ερευνητές της Τράπεζας της Ελλάδος πραγματοποιούν καινοτόμο έρευνα για να 

προαγάγουν την κατανόηση της επιστημονικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού σε 

θέματα νομισματικής πολιτικής, εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, οικονομίας των 

αγορών και εποπτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα διοργανώνει 

εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια. Έλληνες 

και ξένοι ερευνητές επισκέπτονται τακτικά την Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματοποιούν 

διαλέξεις και συνεργάζονται με τους ερευνητές της Τράπεζας. Οι ερευνητικές εργασίες 

δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος, σε 

έντυπη μορφή στο Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο δημοσιεύεται 

δύο φορές τον χρόνο και στην ερευνητική σειρά», «Δοκίμια Εργασίας της Τράπεζας της 

Ελλάδος» (Bank of Greece Working Papers) . 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 

2.2 Ιστορική Αναδρομή - The Gold Standard 

 

 Ο χρυσός κανόνας  (1870-1914) αποτελούσε μια σταθερή πολιτική 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς για κάθε χώρα καθοριζόταν μια σταθερή τιμή 

χρυσού με την οποία θα πραγματοποιούσε τις συναλλαγές της και θα μετέτρεπε το 

χρυσό σε νόμισμα κι αντίστροφα. Σύμφωνα με το χρυσό κανόνα, όλες οι τράπεζες 

ήταν υποχρεωμένες να καλύπτουν την έκδοση χαρτονομισμάτων με τα αποθέματά 

τους σε χρυσό, ένας περιορισμός ο οποίος συνέβαλε στη σταθεροποίηση του επιπέδου 

τιμών.  
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 Συνεπώς, βασική ευθύνη των κεντρικών τραπεζών ήταν η διατήρηση της 

καθορισμένης  ισοτιμίας μεταξύ νομίσματος και χρυσού κάτι το οποίο μπορούσε νε 

επιτύχει με τη διαθεσιμότητα ενός επαρκούς αποθέματος χρυσού.   

Μετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, η παγκόσμια οικονομία 

είχε υποστεί τρομερή κατάπτωση. Για το λόγο αυτό, έπρεπε οι συμμαχικές δυνάμεις 

να προβούν σε ενέργειες σύναψης συμφωνίας η οποία θα επέφερε την παγκόσμια 

οικονομική ισορροπία.  

Δεδομένων των συνθηκών, Ο John Maynard Keynes (Βρετανός 

οικονομολόγος) καθώς και ο Harry White (υφυπουργός οικονομικών των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής), συναντήθηκαν μαζί με τους αντιπροσώπους των συμμαχικών 

δυνάμεων στο ξενοδοχείο Mount Washington του Bretton Woods, New Hampshire, 

για τη σύναψη συμφωνίας η οποία αποσκοπούσε στη  σταθεροποίηση των διεθνών 

ισοτιμιών.  

Η συμφωνία Bretton Woods βασίσθηκε στη δημιουργία τριών παραγόντων 

ισορροπίας, δηλαδή την ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), την 

ίδρυση της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) και τη σταθεροποίηση των διεθνών 

ισοτιμιών (fixed exchange rates), η οποία θα ήταν συνδεδεμένη με το δολάριο των 

Ηνωμένων Πολιτειών.  

Επομένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες ως νικήτρια δύναμη κατάφεραν να γίνουν 

παγκόσμια οικονομική υπερδύναμη. Η συμφωνία της Bretton Woods κατέστησε το 

δολάριο διεθνές νόμισμα αποθεματικού (International Reserve Currency), εφόσον 

όλες οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνταν σε δολάριο.  

Η συμφωνία Bretton Woods διέφερε από τον κανόνα χρυσού ως προς τη 

μετατρεψιμότητα των νομισμάτων απευθείας σε χρυσό την οποία διατηρούσε μόνο το 

δολάριο σε τιμή 35 δολάρια ανά ουγγιά χρυσού. Οι υπόλοιπες χώρες προκειμένου να 

καθορίσουν τις ισοτιμίες τους έπρεπε προηγουμένως να υπολογίσουν τη σχέση του 

εθνικού νομίσματος ανά ουγγιά χρυσού και ύστερα να καθορίσουν την ισοτιμία με το 

δολάριο.  

Το συγκεκριμένο σύστημα, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του 

διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων, όμως,  σύντομα παρουσίασε αρκετά 

προβλήματα στα αποθέματα χρυσού των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς όσο περνούσε 

ο καιρός όλο και μεγαλύτερη ποσότητα διοχετευόταν στο εξωτερικό.    
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2.3 Το Τραπεζικό Σύστημα στις ΗΠΑ (Federal Reserve) 

 

Το τραπεζικό σύστημα στις Η.Π.Α ή αλλιώς Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι το 

κεντρικό τραπεζικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το οποίο ιδρύθηκε 

στις 23 Δεκεμβρίου του 1913. Η δημιουργία της υπήρξε αποτέλεσμα πανικού ο 

οποίος προκλήθηκε από τις δυσμενείς επιπτώσεις του παγκοσμίου κραχ το 1907. Τότε 

ήταν που τέθηκαν οι βάσεις για την ίδρυση της Federal Reserve από μια ομάδα 

τραπεζιτών στο Τζέκιλ Άιλαντ της Τζώρτζια οπότε και εφαρμόσθηκε ο πρώτος νόμος 

από τον πρόεδρο Γούντροου Γουίλσον. 

Η Federal Reserve ήταν εκείνη η οποία ύστερα από συγκεκριμένες ενέργειες 

έδωσε τη δυνατότητα σε αμερικάνικες ιδιωτικές τράπεζες να απoκτήσουν τον 

απόλυτο έλεγχο του δολαρίου.   

Πριν από χρόνια στην αρχή της οικονομικής κρίσης η ομοσπονδιακή τράπεζα 

προκειμένου να βοηθήσει την οικονομία, προχώρησε σε μείωση βραχυπρόθεσμων 

και μακροπρόθεσμων επιτοκίων των στεγαστικών δανείων σε ιδιαίτερα χαμηλά 

επίπεδα. Παράλληλα, στήριξε και την αγορά ακινήτων αποκτώντας τίτλους με 

υποθήκες επί ακινήτων αξίας 1,25 τρις δολάρια. Οι ενέργειες αυτές όμως δε 

βοήθησαν την πραγματική οικονομία της Αμερικής, αλλά μόνο το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, καθώς δε δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας ούτε αυξήθηκε η 

αγοραστική δύναμη των πολιτών. Αντίθετα, εισέρευσε ρευστό μόνο στις τράπεζες. Η 

Federal Reserve ειδικά στο φλέγον ζήτημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών άργησε 

να δώσει βάση με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να βρεθούν λίγο πριν την κατάσχεση.  

Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο του Μπεν Μπερνάκι , προέδρου της Federal 

Reserve, η δικαιοσύνη αποτελεί οικονομική μεταβλητή, καθώς υφίσταται μεγάλη 

απώλεια φορολογικών εσόδων, απαραίτητα για τη διατήρηση των δημόσιων 

υπηρεσιών, από πόλεις οι οποίες έχουν πληγεί από υψηλό αριθμό κατασχέσεων. Όλη 

αυτή η διαδικασία οδηγεί στη συσσώρευση της λεγόμενης απώλειας λόγω νεκρού 

βάρους. Εάν οι αρμόδιοι φορείς προχωρήσουν σε απομείωση χρέους τότε και οι 

δανειστές αλλά και οι δανειζόμενοι θα βγουν κερδισμένοι. Για παράδειγμα, μια 

οικογένεια είναι σε θέση να κρατήσει το σπίτι της εάν υπάρξει αναχρηματοδότηση με 

χαμηλότερο επιτόκιο και μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου. Αυτό οδηγεί σε μια 

βραχυπρόθεσμη λογιστική απώλεια για το δανειστή ο οποίος παρόλα αυτά σε 
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μακροπρόθεσμη βάση βγαίνει κερδισμένος. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα 

το ίδιο ισχύει και για την πραγματική οικονομία, καθώς ναι μεν οι δανειστές 

υπόκεινται σε μια απώλεια βραχυπρόθεσμου οφέλους, αλλά τα μακροπρόθεσμα 

κέρδη θα είναι υψηλότερα στην περίπτωση που η καταπολέμηση της δυσχέρειας που 

προκαλούν τα κόκκινα δάνεια συμβάλλει στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. 

Η Federal Reserve έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει χρήμα μέσω της 

μαζικής αναχρηματοδότησης ενυπόθηκων δανείων, μέσω της οποίας θα μειωθούν τα 

χρέη των δανειοληπτών και θα αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών 

(Stiglitz και Zandi 2012). Πιο συγκεκριμένα, μια κρατική χρηματοδότηση 

συνεπάγεται αγορά αναχρηματοδοτούμενων υποθηκών δίνοντας τη δυνατότητα στους 

δανειστές να αποκτήσουν μεγαλύτερο κεφάλαιο προς δανεισμό.  

Παράλληλα ένα μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί δυσφορία στην οικονομία 

είναι τα φοιτητικά δάνεια. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως έχει γίνει λόγος 

πολλές φορές για το γεγονός ότι η Federal Reserve δανείζει στις τράπεζες με επιτόκιο 

μόλις 1%, ενώ οι φοιτητές δανειοδοτούνται για τα φοιτητικά τους δάνεια με 6,8% 

επιτόκιο. Για τη διόρθωση της ανωμαλίας αυτής έχει προταθεί μια σειρά νομοσχεδίων 

τα οποία όμως επέφεραν αποτέλεσμα για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καθώς 

όπως έχει παρατηρηθεί η κυβέρνηση αποκτά κέρδος από τα φοιτητικά δάνεια.  

Παρόλα αυτά, η ομοσπονδιακή τράπεζα διαθέτει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα 

το οποίο αφορά στη διαχείριση των χρημάτων που εκδίδει. Τα χρήματα αυτά δε 

θεωρούνται δαπάνη της κυβέρνησης. Επομένως τα δάνεια που παρέχει η Federal 

Reserve καταγράφονται ως επιδοτήσεις και άρα δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

της. Αυτό σημαίνει πως η ομοσπονδιακή τράπεζα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει 

τόσο το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και την πραγματική οικονομία χωρίς να 

παρουσιάσει ζημιές.  
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2.4 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί την κεντρική τράπεζα της ευρωζώνης με 

κύρια αρμοδιότητά της τη διατήρηση της σταθερότητας της αγοραστικής δύναμης και 

των τιμών στη ζώνη του ευρώ, η οποία αποτελείται από 19 χώρες οι οποίες έχουν 

υιοθετήσει το ευρώ. 

Αποστολή της είναι η διαφύλαξη της αξίας του ευρώ και η εποπτεία των τραπεζικών 

ιδρυμάτων τα οποία εγκαθίστανται στις χώρες της ευρωζώνης. Σκοπός αυτών είναι η 

ασφάλεια και η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος στις χώρες του 

ευρωσυστήματος. 
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2.4.1 Οργανόγραμμα  
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ΠΗΓΗ:  https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/orgachart/html/index.el.html 
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2.4.2 Όργανα λήψης αποφάσεων  

Τα όργανα λήψης αποφάσεων αποτελούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την 

Εκτελεστική Επιτροπή, το Γενικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Αποτελεί το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων και το απαρτίζουν 6 μέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και οι διοικητές των ΕθνΚΤ των κρατών-μελών. Στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του συγκαταλέγεται η λήψη αναγκαίων 

αποφάσεων που αφορούν στην Ευρωζώνη, η χάραξη κοινής νομισματικής 

πολιτικής η οποία αναφέρεται στα βασικά επιτόκια και στη διανομή 

διαθεσίμων στο Ευρωσύστημα, καθώς και η λήψη αναγκαίων εποπτικών 

αποφάσεων. 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή 

Τα μέλη διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και 

αποτελούνται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και άλλα τέσσερα μέλη.  

Στις αρμοδιότητές της συγκαταλέγεται η εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής 

πολιτικής σύμφωνα με τα πρότυπα του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαχείριση 

των καθημερινών εργασιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και 

άλλες αρμοδιότητες κανονιστικής φύσεως οι οποίες εκχωρούνται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

 Το Γενικό Συμβούλιο 

Απαρτίζεται από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον 

αντιπρόεδρό της και τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των 

κρατών-μελών.  

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της συγκαταλέγεται η συλλογή στατιστικών 

πληροφοριών, οι συμβουλευτικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, η προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων της ΕΚΤ, η θέσπιση 

κανόνων που αφορούν στην τυποποιημένη εφαρμογή λογιστικών προτύπων 

για την εποπτεία των εθνικών κεντρικών τραπεζών και ο καθορισμός του 

ορίου απασχόλησης των μελών της ΕΚΤ. 

 Το Εποπτικό Συμβούλιο  

Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τέσσερα μέλη της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εκπροσώπους τω εθνικών εποπτικών 

αρχών.  
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Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται τα εποπτικά καθήκοντα 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η λήψη ολοκληρωμένων αποφάσεων 

και η υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

3.1 Ο Ρόλος του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 

 

Ένας ορισμός ο οποίος μπορεί να αποδοθεί για το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

είναι ότι αποτελεί «ένα σύνολο αγορών για χρηματοπιστωτικά προϊόντα κι εργαλεία, με 

τα άτομα και τα ιδρύματα που διαπραγματεύονται στις αγορές αυτές, καθώς και τις 

ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές του συστήματος»,( Χρήμα Πίστη και Τράπεζες, Μια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση, Peter Howells, Keith Bain, Νοέμβριος 2009). 

 Στο χρηματοπιστωτικό σύστημα συναλλασσόμενοι είναι τα άτομα, οι 

εταιρείες καθώς και άλλης μορφής οργανισμοί, οι οποίοι κάνουν χρήση των 

διευκολύνσεων που παρέχονται, δηλαδή διαμεσολάβηση μεταξύ των 

συναλλασσομένων, παροχή ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων αλλά 

και διαμόρφωση χαρτοφυλακίου. 

 Υπάρχουν τριών ειδών προσεγγίσεις μεταξύ των οποίων μπορούν να 

επιλέξουν οι χρήστες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: 

 Αρχικά, μπορούν να ακολουθήσουν τον άμεσο δανεισμό ο οποίος αφορά 

στην απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ των μελών, αλλά ενέχει κινδύνους 

καθώς είναι δαπανηρός, αναποτελεσματικός και ελάχιστα εφικτός. 

 Μια καλή επιλογή αποτελούν οι οργανωμένες αγορές καθώς σε αυτές οι 

δανειστές αγοράζουν τις υποχρεώσεις των δανειοληπτών. Παρουσιάζει 

ομοιότητες με τον άμεσο δανεισμό, παρόλα αυτά έχει κάποια πλεονεκτήματα. 

Στις οργανωμένες αγορές το κόστος διερεύνησης το οποίο σχετίζεται με τον 

άμεσο δανεισμό είναι μειωμένο καθώς οι συναλλασσόμενοι είναι πρόθυμοι 

να πραγματοποιήσουν συναλλαγές. Επιπλέον, παρουσιάζουν μειωμένο 

κίνδυνο λόγω των αυστηρών κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία τους. 

Ακόμη, οι δανειστές είναι σε θέση να πουλήσουν τις απαιτήσεις που 

αγόρασαν από τους δανειολήπτες ακόμα και μετά τη σύναψη της συμφωνίας, 

εάν καταλάβουν ότι χρειάζονται κεφάλαια. Ουσιαστικά, η πιο συνήθης μορφή 

συναλλαγής στις οργανωμένες αγορές είναι εκείνη κατά την οποία ο 

δανειστής αγοράζει μια παλιά υποχρέωση από το δανειολήπτη την οποία 

υποχρέωση παλαιότερα είχε αγοράσει προηγούμενος δανειστής. Με πιο απλά 

λόγια, γίνεται αναχρηματοδότηση δανείου το οποίο προγενέστερα είχε 
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καλύψει άλλος δανειστής, συχνά χωρίς την ενημέρωση του δανειολήπτη. 

Παράδειγμα τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν οι αγορές εταιρικών μετοχών 

στο Τόκιο, στο Χονγκ Κονγκ, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη.  

 Η τρίτη προσέγγιση είναι ότι τις οργανωμένες αγορές δεν τις χρησιμοποιούν 

μόνο δανειστές και δανειζόμενοι, αλλά και χρηματοπιστωτικοί 

διαμεσολαβητές. Ο ρόλος των διαμεσολαβητών έγκειται στη δημιουργία 

υποχρεώσεων με τη μορφή δανείων για τους δανειολήπτες. Στην περίπτωση 

που ο δανειολήπτης επιθυμεί να αποπληρώσει νωρίτερα το δάνειο τότε το 

κάνει στο διαμεσολαβητή. Στη συγκεκριμένη προσέγγιση, η διαδικασία για τα 

συναλλασσόμενα μέρη είναι γρηγορότερη, αποτελεσματικότερη και σαφώς 

πιο οικονομική. Οι διαμεσολαβητές είναι σε θέση να μειώνουν τον κίνδυνο 

συναλλαγής και για τα δύο μέρη τηρώντας διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια 

κεφαλαιακών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  

 

 

3.2 Λειτουργία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 

 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα απαρτίζεται από ιδρύματα διαφορετικών 

μορφών και υπηρεσιών που προσφέρουν μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών με εξειδίκευση 

στην παροχή μηχανισμού πληρωμών, εργαλείων λήψης και παροχής δανείων και 

άλλων υπηρεσιών όπως συνάλλαγμα και ασφάλειες. 

Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν την ιδιότητα του διαμεσολαβητή 

μεταξύ των εχόντων πλεόνασμα κι έλλειμμα και προσφέρουν δάνεια διαφορετικών 

μορφών στους δανειολήπτες. Για παράδειγμα, κάποια ιδρύματα παρέχουν το 

μηχανισμό πληρωμών μέσω της αποδοχής καταθέσεων με τις οποίες δανειοδοτούν 

τους δανειολήπτες. Άλλα ιδρύματα παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις. Συνήθως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χωρίζονται σε τράπεζες και 

άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
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3.2.1 Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως επιχειρήσεις 

 

 Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που 

λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις, δηλαδή παρουσιάζουν εισροές όπως είναι οι 

εγκαταστάσεις, η εργασία, η τεχνολογία και οι πρώτες ύλες και παράγουν εκροές.  

 Αρχικά, αναφερόμενοι στις εισροές εύλογα διακριτό χαρακτηριστικό για τα 

μη καταθετικά ιδρύματα αποτελούν οι χρηματικοί πόροι οι οποίοι προορίζονται για 

δανειοδότηση από τους αποταμιευτές. Αυτοί οι χρηματικοί πόροι επενδύονται στο 

ίδρυμα προκειμένου να δημιουργηθούν εισροές το κόστος των οποίων αποτελείται 

από το κόστος διαχείρισης λογαριασμού και προνομίων που θα πρέπει να πληρώσει 

το ίδρυμα. Για τα καταθετικά ιδρύματα σπουδαίο ρόλο διαδραματίζουν τα αποθέματα 

καθώς το κόστος συντήρησής τους εξαρτάται από το επιτόκιο της αγοράς το οποίο 

επηρεάζεται από την κεντρική τράπεζα. 

 Από την άλλη πλευρά, ως εκροές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια κάθε μορφής. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες και τα 

αποταμιευτικά ιδρύματα χορηγούν δάνεια τα οποία παρουσιάζονται στον ισολογισμό 

ως δάνεια ή προκαταβολές πελατών. Οι εκροές, όμως, των μη καταθετικών 

ιδρυμάτων δεν έχουν ξεκάθαρη μορφή σε ό, τι αφορά στα δάνεια. Ένα μεγάλο μέρος 

των χρηματικών πόρων χρησιμοποιείται στην τήρηση ενός διαφοροποιημένου 

χαρτοφυλακίου χρεογράφων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω χρηματαγορών. Εάν τα 

χρεόγραφα εκδόθηκαν πρόσφατα τότε η εταιρεία που τα εξέδωσε λαμβάνει τα 

κεφάλαια τα οποία λειτουργούν ως δάνεια. Ωστόσο, εάν τα χρεόγραφα εκδόθηκαν 

παλαιότερα, τότε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ακολουθούν τη διαδικασία 

αναχρηματοδότησης δανείων που έχουν δημιουργηθεί από άλλο οργανισμό ή άτομο.  

 Είναι γεγονός πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν πληθώρα 

υπηρεσιών όπως είναι οι εκδόσεις, η διαπραγμάτευση μετοχών, η φορολογική και οι 

χρηματοοικονομικές συμβουλές και στην προσπάθειά τους να παρέχουν στους 

δανειολήπτες περισσότερα κεφάλαια μετασχηματίζουν τη φύση αυτών των 

κεφαλαίων σε σημαντικό βαθμό. 

 Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιθυμούν τη 

δημιουργία κέρδους, δηλαδή την παραγωγή εσόδων από τις εκροές, τα οποία έσοδα 

αφορούν στους τόκους επί των δανείων. Στην περίπτωση που κάποιο ίδρυμα διατηρεί 

χαρτοφυλάκιο χρεογράφων τότε τα έσοδα αποτελούνται από τα μερίσματα και τους 
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τόκους χρεογράφων. Εάν προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες δεν προβλέπονται στον 

προϋπολογισμό τότε τα έσοδα αποτελούνται από τις προμήθειες οι οποίες χρεώνονται 

σε αυτές. Όπως είναι φυσικό η μεγιστοποίηση των κερδών είναι αποτέλεσμα της 

μεγιστοποίησης της διαφοράς μεταξύ συνολικών εσόδων και συνολικών εξόδων. Με 

άλλα λόγια, όταν το οριακό κόστος ισούται με το οριακό έσοδο. 

 

3.2.2 Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως διαμεσολαβητές 

 

Ουσιαστικά ο ρόλος των διαμεσολαβητών έγκειται στη δημιουργία 

απαιτήσεων για τους δανειστές και υποχρεώσεων για τους δανειολήπτες οι οποίες 

φαίνονται ελκυστικότερες για τις δύο πλευρές από ό, τι θα φαίνονται εάν τα δύο μέρη 

συναλλάσσονταν απευθείας μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι, οι διαμεσολαβητές 

μετατρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαια βραχυπρόθεσμων περιόδων, σε δάνεια που 

προορίζονται για τους δανειολήπτες κι έχουν μακροπρόθεσμη ισχύ. Πιο απλά «οι 

διαμεσολαβητές δανείζονται βραχυπρόθεσμα και δανείζουν μακροπρόθεσμα». Στη 

διαδικασία της διαμεσολάβησης παρουσιάζονται κάποια οφέλη εξίσου σημαντικά και 

για τους δανειστές αλλά και για τους δανειολήπτες. 

Αρχικά, είναι γνωστό πως η τράπεζα διατηρεί σε ρευστά διαθέσιμα μεγάλο 

μέρος των καταθέσεών της κι επίσης οι καταθέτες της σπάνια επιθυμούν μια ολική 

απόσυρση των χρημάτων τους. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχοντας εξασφαλίσει 

αυτές τις παραμέτρους εκταμιεύει τα κεφάλαια σε μακροπρόθεσμα δάνεια. Ο 

δανειολήπτης από την πλευρά του ως πλεονέκτημα έχει τη διαθεσιμότητα των 

μακροπρόθεσμων δανείων. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται μετασχηματισμός των 

λήξεων. 

Δεύτερον, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να μειώσει τον κίνδυνο 

που παρουσιάζεται και για τις δύο πλευρές.  Αυτό συμβαίνει αρχικά με την πρόσληψη 

προσωπικού η κάλυψη του οποίου επιτυγχάνεται από τη διαφορά επιτοκίου 

καταθέσεων και δανεισμού. Επιπλέον, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου η οποία 

προέρχεται από τη δανειοδότηση μεγάλου εύρους ιδιωτών και οργανισμών κατά 

τρόπο ώστε να επηρεάζεται μόνο ένα μικρό ποσοστό δανείων σε κάθε απρόβλεπτο 

γεγονός,  συμβάλλει δυναμικά στον περιορισμό του κινδύνου. Ακόμη, μια 

διαφοροποίηση θα μπορούσε να επέλθει στις πηγές των κεφαλαίων η οποία 

εξυπηρετεί καθαρά πρακτικούς σκοπούς.  
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Τρίτον, η διαδικασία της διαμεσολάβησης επιφέρει χαμηλότερα κόστη και για 

τις δύο πλευρές. 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να τονισθεί πως η διαδικασία 

διαμεσολάβησης δεν αφορά σε μια απλή μεταφορά κεφαλαίων αλλά συνίσταται στη 

δημιουργία ρευστότητος. Ουσιαστικά, οι διαμεσολαβητές καθιστούν τα κεφάλαια 

διαθέσιμα και στα δύο συναλλασσόμενα μέρη , σε χαμηλό κόστος και με τον 

ελάχιστο κίνδυνο.  

Η προαναφερθείσα διαδικασία περιγράφεται με έναν διαφορετικό τρόπο από 

το παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα: Η διαδικασία της διαμεσολάβησης 

 

 

 

Χρηματοπιστωτικοί  

Διαμεσολαβητές  δημιουργούν:  

 

 

 

  

 

 

Πηγή: Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες, Peter Howells, Keith Bain, Νοέμβριος 2009 

 

Απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις 

Ρευστότητα 

Μετασχηματισμός 

των λήξεων 

 

Μείωση κινδύνου 

 

Μείωση κόστους 

έρευνας και 

συναλλαγών 

 

εποπτεία 
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3.3 Ο Ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών 

 

 Οι τράπεζες διακατέχουν το ρόλο της διαμεσολάβησης ανάμεσα στους 

καταθέτες και  τους δανειολήπτες το οποίο συμβαίνει λόγω μετατροπής της λήξης, 

μείωσης του κινδύνου και του κόστους συναλλαγών. Ουσιαστικά δημιουργούν το 

ενεργητικό τους από τα δάνεια που χορηγούν. Με πιο απλά λόγια το παθητικό τους το 

οποίο αποτελείται κατά κύριο λόγο από καταθέσεις χρηματοδοτεί το ενεργητικό.  

 Οι κεντρικές τράπεζες μέσω των εργαλείων της νομισματικής πολιτικής 

αποσκοπούν στον επηρεασμό των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και της νομισματικής 

βάσης και ο λόγος είναι η επίτευξη των στόχων της δημοσιονομικής πολιτικής. Οι 

στόχοι αυτοί είναι η σταθερότητα των τιμών, η σταθερή οικονομία η οποία συνήθως 

έγκειται σε υψηλή απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη καθώς και η 

δημοσιονομική σταθερότητα η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη σταθερή λειτουργία 

του συστήματος πληρωμών και την πρόληψη των χρηματοοικονομικών κρίσεων.  

 Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι κεντρικές τράπεζες 

συμβάλλουν στη διοχέτευση κεφαλαιακών πόρων μεταξύ των μερών αλλά και στην 

πραγματοποίηση πληρωμών μεταξύ των συναλλασσομένων χωρίς τη χρήση 

μετρητών. 

 

 

3.4 Οι Εμπορικές Τράπεζες 

 

 Η κύρια δραστηριότητα των εμπορικών τραπεζών είναι η μεσολάβησή τους 

στην αγορά χρήματος, καθώς δέχονται καταθέσεις κεφαλαίων και παράλληλα 

δανειοδοτούν τους καταναλωτές. Στις εμπορικές τράπεζες συνήθως καταθέτουν 

χρηματικά ποσά ιδιώτες και δημόσιοι οργανισμοί τα οποία αφορούν σε καταθέσεις 

όψεως, ταμιευτηρίου και επί προθεσμία. Οι καταθέσεις όψεως πραγματοποιούνται 

από οργανισμούς οι οποίοι συναλλάσσονται με επιταγές και οι καταθέσεις 

ταμιευτηρίου αποτελούν την πιο συνήθη μορφή καταθέσεων, αλλά και στις δύο 

περιπτώσεις οι καταθέτες δύνανται να πραγματοποιήσουν κατάθεση  ή ανάληψη 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμούν. Οι καταθέσεις επί προθεσμία έχουν το 

χαρακτηριστικό ότι δεν μπορούν να αποσυρθούν πριν το συμφωνημένο χρονικό 

διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο καταθέτης καλείται να πληρώσει πρόστιμο στην 
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τράπεζα. Το επιτόκιο διαφέρει ανάλογα με το είδος της κατάθεσης και φυσικά είναι 

υψηλότερο από εκείνο των καταθέσεων ταμιευτηρίου ή όψεως και όσο μεγαλύτερη 

προθεσμία κατάθεσης τόσο υψηλότερο είναι και το επιτόκιο. Αυτό συμβαίνει διότι η 

τράπεζα έχει στη διάθεσή της ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα άρα μπορεί να το εκμεταλλεύεται με λιγότερους κινδύνους.  

 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως προκειμένου να καλυφθεί το κόστος 

λειτουργίας, οι εμπορικές τράπεζες χορηγούν δάνεια με μεγαλύτερο επιτόκιο από 

εκείνο των καταθέσεων, τα οποία παρέχονται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και κράτος. 

Επομένως, εύκολα συμπεραίνεται πως οι εμπορικές τράπεζες λειτουργούν όπως όλοι 

οι οργανισμοί οι οποίοι αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους η οποία 

επιτυγχάνεται με τη χορήγηση δανείων, καθώς όσο αυξάνονται τα δάνεια, τόσο 

αυξάνονται και οι τόκοι που εισπράττονται άρα και τα κέρδη.    

 Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι προέρχονται από την πολιτική 

της Κεντρικής Τράπεζας και των εμπορικών τραπεζών. Οι περιορισμοί που 

προέρχονται από την Κεντρική Τράπεζα αφορούν στα ρευστά διαθέσιμα τα οποία 

αποτελούν το απόθεμα χρημάτων που οφείλει να διατηρεί η εμπορική τράπεζα. Για 

παράδειγμα, εάν οριστεί από την Κεντρική Τράπεζα να τηρείται ποσοστό ρευστών 

διαθεσίμων της τάξεως του 20%, αυτό σημαίνει ότι για κάθε κατάθεση 100 ευρώ που 

θα γίνεται στην τράπεζα , τα 20 θα τηρούνται στο ταμείο και τα υπόλοιπα 80 ευρώ θα 

δανείζονται. Οι περιορισμοί που προέρχονται από τις ίδιες τις εμπορικές τράπεζες 

αφορούν στην εξασφάλιση της επιστροφής τω κεφαλαίων τα οποία δανείζουν μαζί με 

τους τόκους. Επομένως, πριν από κάθε δανειοδότηση η τράπεζα προχωράει σε έρευνα 

αναφορικά με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη προκειμένου να 

ενημερωθεί σχετικά με τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου από μέρους του.  

 Γενική επιδίωξη των εμπορικών τραπεζών είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους 

με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο, η οποία αποτελεί μεγάλη αντίθεση, καθώς όσο 

περισσότερα τα δάνεια που χορηγεί τόσα μεγαλύτερα τα κέρδη, άρα τόσο πιο υψηλός 

ο κίνδυνος που αναλαμβάνει λόγω απώλειας χρηματικών πόρων. 

 Εύλογα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι εμπορικές τράπεζες 

προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους είναι απαραίτητο να χορηγούν 

υψηλά δάνεια. Η ανάγκη όμως η οποία προκύπτει από τις καθημερινές λειτουργίες 

είναι η ανταπόκριση των τραπεζών στις συνεχείς αναλήψεις των πελατών. Για το 

λόγο αυτό λοιπόν, γίνεται μεγάλη χρήση των καταθέσεων που πραγματοποιούνται σε 

καθημερινή βάση καθώς και των ρευστών διαθεσίμων που τηρούνται στα ταμεία. 
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Έχει αποδειχθεί από τη γενικότερη λειτουργία των τραπεζών που δε δημιουργείται 

πρόβλημα εάν χορηγείται σε δάνεια το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων αρκεί να 

συνδυάζονται σωστά οι προθεσμίες καταθέσεων με εκείνες των δανείων. Πρόβλημα 

ρευστότητος δημιουργείται μόνο από τις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου.  

 

 

3.5 Η Νομισματική Πολιτική 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί το αρμόδιο όργανο άσκησης νομισματικής 

πολιτικής –ή αλλιώς πολιτική καθορισμού βασικών επιτοκίων- στη ζώνη του ευρώ, 

καθώς ως πρωταρχικό στόχο έχει τη σταθερότητα των τιμών. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα 

έχοντας ως βασικό γνώμονα τον πρωταρχικό στόχο της ΕΚΤ και δημοσιεύονται με 

συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΕΚΤ. 

Η πρώτη φορά που διατυπώθηκε η στρατηγική νομισματικής πολιτικής ήταν το 1998 

από το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία  επιβεβαιώθηκε ύστερα από αξιολόγηση το 

2003 και περιλαμβάνει την επιδίωξη για τη διατήρηση του ετήσιου ρυθμού 

πληθωρισμού κάτω του 2% και δυο αναλυτικές προσεγγίσεις οι οποίες αφορούν στην 

οικονομική και νομισματική ανάλυση. Συγκεκριμένα, η οικονομική ανάλυση 

αξιολογεί το ζήτημα του πληθωρισμού ως προς τις συνέπειες που έχουν σε αυτόν 

όλες οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις, ενώ η νομισματική ανάλυση αξιολογεί 

πληροφορίες που αφορούν στη ρευστότητα και επηρεάζουν τον πληθωρισμό σε 

μακροπρόθεσμη βάση. 

 

3.5.1 Μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής 

 

Υπάρχουν τρία μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής τα οποία χρησιμοποιεί το 

Ευρωσύστημα στα πλαίσια επίτευξης των στόχων του. Αυτά είναι οι πράξεις ανοιχτής 

αγοράς, οι πάγιες διευκολύνσεις και τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά. 
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Α. Πράξεις ανοιχτής αγοράς 

 

Σκοπός των πράξεων ανοιχτής αγοράς είναι ο επηρεασμός των επιτοκίων, η 

διαχείριση ρευστότητας στην αγορά και ο καθορισμός της κατευθυντήριας οδού της 

νομισματικής πολιτικής. Για την άσκηση των μέσων αυτών διατίθενται 5 σημαντικά 

εργαλεία με  το πιο σημαντικό όλων να είναι οι πράξεις επαναγοράς ή δάνεια έναντι 

ενέχυρου (αντιστρεπτέες συναλλαγές). Οι πράξεις ανοιχτής αγοράς διενεργούνται με 

συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και διακρίνονται σε 4 κατηγορίες με βάση 

το σκοπό, τις διαδικασίες διενέργειάς τους και την περιοδικότητα τους: 

 «Οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης είναι τακτικές αντιστρεπτέες 

συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας, διενεργούνται μία φορά την εβδομάδα 

και έχουν διάρκεια συνήθως μιας εβδομάδας. Οι πράξεις αυτές διενεργούνται 

από τις ΕθνΚΤ μέσω τακτικών δημοπρασιών. Οι πράξεις κύριας 

αναχρηματοδότησης αποτελούν βασικό άξονα για την επιδίωξη των σκοπών 

των πράξεων ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήματος. 

 Οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης είναι αντιστρεπτέες 

συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας, διενεργούνται μία φορά το μήνα και 

έχουν διάρκεια συνήθως τριών μηνών. Οι πράξεις αυτές διενεργούνται από τις 

ΕθνΚΤ μέσω τακτικών δημοπρασιών και σκοπός τους είναι να παρέχουν στους 

αντισυμβαλλομένους συμπληρωματική, πιο μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση. 

Κατά κανόνα με τις πράξεις αυτές το Ευρωσύστημα δεν επιδιώκει να αποστείλει 

μηνύματα στην αγορά και, ως εκ τούτου, συνήθως δέχεται ανταγωνιστικές 

προσφορές τιμών ή επιτοκίου. 

 Οι πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 

διενεργούνται εκτάκτως με σκοπό τη διαχείριση της ρευστότητας στην αγορά και 

τον επηρεασμό των επιτοκίων, ιδίως προς εξομάλυνση των επιπτώσεων στα 

επιτόκια που οφείλονται σε αιφνίδιες διακυμάνσεις της ρευστότητας στην αγορά. 

Πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας είναι 

δυνατό να διενεργούνται την τελευταία ημέρα ορισμένης περιόδου τήρησης 

υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται 

διακυμάνσεις της ρευστότητας που τυχόν σημειώνονται στο διάστημα που 

μεσολαβεί από την κατανομή του ποσού της τελευταίας πράξης κύριας 

αναχρηματοδότησης. Οι πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων 
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διακυμάνσεων της ρευστότητας διενεργούνται κυρίως ως αντιστρεπτέες πράξεις, 

αλλά μπορούν να λάβουν τη μορφή πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων ή 

αποδοχής καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας. Τα μέσα και οι διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των πράξεων εξομάλυνσης των 

βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας προσαρμόζονται ανάλογα με το 

είδος της συναλλαγής και τον εκάστοτε επιδιωκόμενο στόχο. Οι πράξεις αυτές 

διενεργούνται συνήθως από τις ΕθνΚΤ μέσω έκτακτων δημοπρασιών ή με βάση 

διμερείς διαδικασίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο της 

ΕΚΤ μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια των διμερών πράξεων εξομάλυνσης 

των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας από την ίδια την ΕΚΤ. 

 Επιπλέον, το Ευρωσύστημα μπορεί να διενεργεί διαρθρωτικές πράξεις μέσω της 

έκδοσης πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ, μέσω αντιστρεπτέων συναλλαγών και 

μέσω οριστικών συναλλαγών. Οι πράξεις αυτές διενεργούνται όποτε η ΕΚΤ 

επιθυμεί να προσαρμόσει τη διαρθρωτική θέση του Ευρωσυστήματος έναντι του 

χρηματοπιστωτικού τομέα (σε τακτά χρονικά διαστήματα ή εκτάκτως). Οι 

διαρθρωτικές πράξεις με τη μορφή αντιστρεπτέων συναλλαγών ή μέσω της 

έκδοσης χρεογράφων διενεργούνται από τις ΕθνΚΤ μέσω τακτικών 

δημοπρασιών. Οι διαρθρωτικές πράξεις με τη μορφή οριστικών συναλλαγών 

συνήθως διενεργούνται από τις ΕθνΚΤ μέσω διμερών διαδικασιών. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ μπορεί να 

αποφασίζει τη διενέργεια των διαρθρωτικών πράξεων από την ίδια την ΕΚΤ» 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14.12.2011). 

Πιο αναλυτικά: 

 

1.Αντιστρεπτέες συναλλαγές 

 

1.1.Είδος μέσου 

 

Αφορούν σε συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται από το Ευρωσύστημα και πρόκειται 

για αγορά ή πώληση αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων με συμφωνία επαναγοράς ή 

χορήγηση δανείου έναντι ενεχύρου. Η χρησιμότητα τους ποικίλει και μπορεί να 

προορίζονται είτε για διαρθρωτικές πράξεις και πράξεις αναχρηματοδότησης, είτε για 

πράξεις εξομάλυνσης διακυμάνσεων της ρευστότητας.   
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1.2 Νομική φύση 

 

Οι Κεντρικές Τράπεζες είναι σε θέση να διενεργούν αντιστρεπτέες συναλλαγές με 

δύο μορφές, είτε με τη μεταβίβαση της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου στον 

πιστωτή, είτε με τη μορφή δανείων έναντι ενεχύρου. Όλες οι διατάξεις που 

προβλέπονται για τις αντιστρεπτέες συναλλαγές ορίζονται από τις Κεντρικές 

Τράπεζες ή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δίνουν βάση στις διαδικασίες 

και διατυπώσεις που απαιτούνται ανάλογα με το δίκαιο της εκάστοτε χώρας. 

1.3) Υπολογισμός τόκου 

Ως τόκος επί του ποσού του δανείου στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται η διαφορά 

μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής επαναγοράς, δηλαδή ο τόκος που θα 

καταβληθεί συμπεριλαμβάνεται στην τιμή επαναγοράς. Στην περίπτωση δανείου 

έναντι ενεχύρου ο τόκος υπολογίζεται από το επιτόκιο επί του ποσού της πίστωσης το 

οποίο βασίζεται σε απλά στοιχεία με βάση τις 360 ημέρες του έτους. 

 

1.2.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 

 

Αποτελούν τις σημαντικότερες ενέργειες ανοιχτής αγοράς κι επηρεάζουν στο μέγιστο 

τα επιτόκια, τη ρευστότητα και τη νομισματική πολιτική. Τα  χαρακτηριστικά τους 

είναι τα εξής: 

 Διενεργούνται κάθε εβδομάδα 

 Διενεργούνται εκτός των ΕθνΚΤ και μέσω δημοπρασιών 

 Η διάρκειά τους είναι μια εβδομάδα 

 Αποτελούν αντιστρεπτέες πράξεις παροχής ρευστότητας 

 Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές 

στις δημοπρασίες 

 Όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι αποδεκτά ως ασφάλεια 

1.2.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 

 

Διαρκούν 3 μήνες και αποσκοπούν στη συμπληρωματική και μακροπρόθεσμη 

αναχρηματοδότηση του τραπεζικού κλάδο , διενεργούνται υπό τη μορφή 

δημοπρασιών και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Διαρκούν 3 μήνες 
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 Διενεργούνται κάθε μήνα, εκτός ΕθνΚΤ μέσω δημοπρασιών 

 Αποτελούν αντιστρεπτέες πράξεις παροχής ρευστότητας 

 Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές 

 Όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια 

1.2.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων ρευστότητας 

 

Οι αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της 

ρευστότητας έχουν ως σκοπό των επηρεασμό των επιτοκίων και τη διαχείριση της 

ρευστότητας στην αγορά. Διενεργούνται την τελευταία μέρα της περιόδου τήρησης 

ελάχιστων αποθεματικών με μεγάλη ευελιξία σε ό, τι αφορά στις διαδικασίες λόγω 

ύπαρξης απροσδόκητων εξελίξεων στην αγορά. Τα χαρακτηριστικά των εν λόγω 

πράξεων συνοψίζονται στα εξής παρακάτω: 

 Διενεργούνται από τη μορφή πράξεων παροχής ή απορρόφησης ρευστότητας 

 Η διάρκειά τους εξαρτάται από την κάθε περίπτωση με ανάλογη 

περιοδικότητα 

 Ακολουθούνται διμερείς διαδικασίες σε αποκεντρωμένη βάση από τις ΕθνΚΤ 

 Ο αριθμός των αντισυμβαλλομένων είναι περιορισμένος  

 Όλα τα περιουσιακά στοιχεία (εμπορεύσιμα και μη) είναι αποδεκτά ως 

ασφάλεια για τις αντιστρεπτέες πράξεις. 

1.2.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 

 

 Σκοπός της διενέργειας των διαρθρωτικών αντιστρεπτέων πράξεων είναι η 

προσαρμογή της διαρθρωτικής θέσης του Ευρωσυστήματος έναντι του τραπεζικού 

κλάδου. τα χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται στα εξής: 

 Αποτελούν ενέργειες παροχής ρευστότητας 

 Διενεργούνται σε τακτά ή άτακτα χρονικά διαστήματα μέσω δημοπρασιών 

 Έχουν καθορισμένη διάρκεια 

 Εκτελούνται από τις ΕθνΚΤ 

 Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές 

 Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, εμπορεύσιμα και μη, είναι αποδεκτά ως 

ασφάλεια για τις διαρθρωτικές πράξεις. 
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2  Οριστικές συναλλαγές 

 

2.1 Είδος μέσου 

 

Σύμφωνα με τις οριστικές συναλλαγές το Ευρωσύστημα προβαίνει σε αγορά ή 

πώληση αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων και διενεργούνται μόνο για 

διαρθρωτικούς λόγους.  

 

2.2 Νομική φύση 

 

Σύμφωνα με τη νομική φύση των οριστικών συναλλαγών η κυριότητα μεταβιβάζεται 

πλήρως από τον πωλητή στον αγοραστή χωρίς αναμεταβίβαση. Οι διαδικασίες οι 

οποίες ακολουθούνται είναι σύμφωνες με εκείνες των κοινότοπων συναλλαγών που 

πραγματοποιούνται στην αγορά. 

 

2.3 Τιμολόγηση 

 

Η τιμολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την κοινή πρακτική της αγοράς. Για τις 

πράξεις αυτές υφίστανται τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Διενεργούνται υπό τη μορφή πράξεων παροχής ρευστότητας 

 Ακολουθούνται διμερείς διαδικασίες χωρίς συγκεκριμένη περιοδικότητα 

 Πραγματοποιούνται σε αποκεντρωμένη βάση από τις ΕθνΚΤ 

 Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι δύνανται να λάβουν μέρος 

 Αφορούν μόνο σε εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία. 

3. Έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ 

 

3.1 Είδος μέσου 

 

Σκοπός της έκδοσης πιστοποιητικών χρέους είναι η προσαρμογή της διαρθρωτικής 

θέσης του ευρωσυστήματος έναντι του τραπεζικού κλάδου προκειμένου για τη 

δημιουργία ελλείμματος ρευστότητας στην αγορά. 
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3.2 Νομική φύση 

 

Αποτελούν ενοχική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εκδίδονται 

σε άυλη μορφή. Δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς τη μεταβίβασή τους . 

 

3.3 Υπολογισμός τόκου 

 

Η τιμή των πιστοποιητικών χρέους είναι χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία 

αλλά εξοφλούνται σε αυτήν κατά τη λήξη τους. Ο τόκος υπολογίζεται ως η διαφορά 

μεταξύ της τιμής διάθεσης και της εξοφληθείσας (ονομαστικής αξίας). Πιο 

αναλυτικά: 

 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του διοικητή, 2014. 

 

 

Τα χαρακτηριστικά των πιστοποιητικών χρέους είναι τα εξής: 

 

 Η έκδοσή τους έχει ως σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας από την αγορά 

 Εκδίδονται σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα 

 Διαρκούν λιγότερο από 12 μήνες 

 Εκδίδονται σε δημοπρασίες, από τις ΕθνΚΤ και όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι 

έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές. 
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4. Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων 

 

4.1 Είδος μέσου 

 

Κατά την διενέργεια ανταλλαγής νομισμάτων πραγματοποιούνται δύο ειδών 

συναλλαγές, η άμεση (spot) και η προθεσμιακή (forward), κατά τις οποίες γίνεται 

ανταλλαγή του ευρώ με το ξένο νόμισμα. Η χρήση τους αποσκοπεί στη διαχείριση 

ρευστότητας στην αγορά και στον επηρεασμό των επιτοκίων. 

 

 

4.2 Νομική φύση 

 

Το ευρωσύστημα προβαίνει στην αγοραπωλησία ευρώ έναντι ξένου νομίσματος και 

οι αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται στις ρυθμίσεις τις οποίες εφαρμόζει η ΕΚΤ. 

 

4.3 Νομίσματα και συναλλαγματικές ισοτιμίες 

 

Είναι γνωστό πως το ευρωσύστημα συναλλάσσεται μόνο σε νομίσματα και σε κάθε 

πράξη συναλλαγής υπάρχει συμφωνία των μερών ως προς τα swap points (διαφορικές 

μονάδες ανταλλαγής). Τα swap points αποτελούν «τη διαφορά μεταξύ της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του προθεσμιακού σκέλους της συναλλαγής και της 

τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

14.12.2011). Οι όροι των συναλλαγών παρουσιάζονται στο κάτωθι πλαίσιο: 

 



51 

 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του διοικητή, 2014. 

 

 

 

 

 

Τα χαρακτηριστικά των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων αναφέρονται  παρακάτω: 

 Αποτελούν πράξεις παροχής ή απορρόφησης ρευστότητας 

 Δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ούτε και περιοδικότητα 

 Διενεργούνται μέσω εκτάκτων δημοπρασιών ή διμερών διαδικασιών 

 Διενεργούνται από τις ΕθνΚΤ 

 Επιλέγεται από το ευρωσύστημα ένας συγκεκριμένος αριθμός 

αντισυμβαλλομένων για τη συμμετοχή στις πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων 
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5. Αποδοχή καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας 

 

5.1 Είδος μέσου 

 

Η αποδοχή καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας αποσκοπεί στην  εξομάλυνση των 

διακυμάνσεων προκειμένου για την απορρόφηση ρευστότητας στην αγορά. Στις  

καταθέσεις αυτές καλούνται  να προβούν όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι οι οποίοι 

διαμένουν στο εκάστοτε κράτος μέλος. 

5.2)Νομική φύση 

Οι καταθέσεις αυτές χαρακτηρίζονται από καθορισμένη διάρκεια και επιτόκιο και δεν 

παρέχεται ασφάλεια στους αντισυμβαλλόμενους από τις ΕθνΚΤ. 

5.3)Υπολογισμός τόκου 

Υπολογίζεται με βάση ένα απλό επιτόκιο το οποίο στηρίζεται σε πραγματικές ημέρες 

επί του έτους (δηλαδή 360 ημέρες) και συνήθως καταβάλλεται στη λήξη της 

κατάθεσης. 

 

5.4  Χαρακτηριστικά 

 

 Η διάρκεια των καταθέσεων είναι διαφορετική ανάλογα με την περίπτωση  

 Δεν έχει συγκεκριμένη περιοδικότητα και αποσκοπεί στην απορρόφηση 

ρευστότητας 

 Πραγματοποιείται μέσω δημοπρασιών και καμιά φορά με διμερείς 

διαδικασίες από τις ΕθνΚΤ 

 Επιλέγεται ένας συγκεκριμένος αριθμός αντισυμβαλλομένων από το 

Ευρωσύστημα. 

 

Β. ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

 

Μέσω των πάγων διευκολύνσεων γίνονται εξυπηρετήσεις σε θέματα ρευστότητας με 

διάρκεια μιας ημέρας μέχρι την επόμενη εργάσιμη. Σε αυτές καταφεύγουν οι 

αντισυμβαλλόμενοι εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις: 

 «Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης οριακής 

χρηματοδότησης, προκειμένου να λάβουν από τις ΕθνΚΤ ρευστότητα διάρκειας 
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μιας ημέρας έναντι ασφάλειας με τη μορφή αποδεκτών περιουσιακών 

στοιχείων. Υπό κανονικές συνθήκες, η πρόσβαση των αντισυμβαλλομένων στη 

διευκόλυνση δεν υπόκειται σε ποσοτικούς ή άλλους περιορισμούς, εκτός από 

την υποχρέωση να παρέχουν ως ασφάλεια επαρκή περιουσιακά στοιχεία. Το 

επιτόκιο της πάγιας διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης συνήθως οριοθετεί 

προς τα πάνω το επιτόκιο της αγοράς για τοποθετήσεις διάρκειας μιας ημέρας.  

 Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης αποδοχής 

καταθέσεων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν καταθέσεις διάρκειας μιας 

ημέρας στις ΕθνΚΤ. Υπό κανονικές συνθήκες η πρόσβαση των αντισυμ-

βαλλομένων στη διευκόλυνση δεν υπόκειται σε ποσοτικούς ή άλλους 

περιορισμούς. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων συνήθως 

οριοθετεί προς τα κάτω το επιτόκιο της αγοράς για τοποθετήσεις διάρκειας μιας 

ημέρας» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14.12.2011). 

 

Πιο αναλυτικά: 

 

1.Η διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 

 

1.1 Είδος μέσου 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν ρευστότητα μόνο για μια μέρα 

με συγκεκριμένο επιτόκιο και σκοπό έχει τη διευκόλυνση των αντισυμβαλλομένων σε 

ρευστότητα. 

 

1.2 Νομική φύση 

 

Η ρευστότητα παρέχεται από τις ΕθνΚΤ με δύο μορφές, είτε με συμφωνία 

επαναγοράς με διάρκεια μια ημέρα, είτε με δάνειο έναντι ενεχύρου. Όλες οι διατάξεις 

που προβλέπονται για τη διευκόλυνση χρηματοδότησης, ορίζονται από τις ρυθμίσεις 

των ΕθνΚΤ και το δίκαιο του κάθε κράτους. 

 

 

 



54 

 

1.3 Προϋποθέσεις πρόσβασης 

 

Οι προϋποθέσεις πρόσβασης ορίζονται από τις ΕθνΚΤ και παρέχεται μόνο κατά τις 

ημέρες λειτουργίας του TARGET2. Υπό άλλες συνθήκες πρόσβαση παρέχεται μέσω 

των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν κατατεθεί ως ασφάλεια. Ένα καλό 

στοιχείο είναι η απουσία ποσοτικού περιορισμού ως προς τα κεφάλαια που μπορούν 

να χορηγηθούν. 

 

1.4 Διάρκεια χρηματοδότησης και υπολογισμός τόκου 

 

Η χρηματοδότηση διαρκεί μια ημέρα ενώ στις περιπτώσεις του TARGET2, η 

εξόφληση παρατείνεται έως και την επόμενη ημέρα. 

Υπολογίζεται ως απλό επιτόκιο στηριζόμενο στον πραγματικό αριθμό ημερών επί του 

έτους (360 ημέρες), ενώ μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. 

 

 

1.5 Αναστολή διευκόλυνσης 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει το δικαίωμα να αναστείλει τη διευκόλυνση 

χρηματοδότησης ή να προσαρμόσει τους όρους της ανάλογα με τη δική της 

διακριτική ευχέρεια. 

 

 

 

2 Η διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 

 

2.1 Είδος μέσου 

 

Τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν καταθέσεις διάρκειας μιας ημέρας 

στις ΕθνΚΤ. Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται υπολογίζεται με προκαθορισμένο 

επιτόκιο το οποίο έχει την τάση να οριοθετεί προς τα κάτω το επιτόκιο της αγοράς. 
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2.2 Νομική φύση 

 

Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται υπολογίζεται με προκαθορισμένο επιτόκιο ενώ δεν 

παρέχεται ασφάλεια στους καταθέτες. 

 

2.3 Προϋποθέσεις πρόσβασης 

 

Οι προϋποθέσεις πρόσβασης ορίζονται από τις ΕθνΚΤ και παρέχεται μόνο κατά τις 

ημέρες λειτουργίας του TARGET2. Σημαντική διευκόλυνση αποτελεί η απουσία 

ποσοτικού περιορισμού ως προς τις καταθέσεις που μπορούν να γίνουν. 

 

2.4 Διάρκεια και υπολογισμός τόκου 

 

Οι καταθέσεις διαρκούν μια μέρα και το επιτόκιο υπολογίζεται στηριζόμενο στον 

πραγματικό αριθμό ημερών του έτους, δηλαδή 360 ημέρες, το οποίο και 

καταβάλλεται κατά τη κατάθεση. 

 

2.5 Αναστολή της διευκόλυνσης 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σε θέση να προσαρμόσει τις συνθήκες κατά 

τις οποίες παρέχεται η διευκόλυνση ή να τις αναστείλει. 

 

Γ. Υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά 

 

Τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά χρησιμοποιούνται ειδικά για τα πιστωτικά 

ιδρύματα της ευρωζώνης και προορίζονται για τη σταθεροποίηση των επιτοκίων αλλά 

και τη δημιουργία διαρθρωτικού ελλείμματος ρευστότητας. Προκειμένου να οριστεί 

το επίπεδο των ελάχιστων αποθεματικών χρησιμοποιούνται κάποια στοιχεία του 

ισολογισμού του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος και παρέχεται η δυνατότητα 

διατήρησής τους σε μέσα επίπεδα, ούτως ώστε να επιτευχθεί σταθεροποίηση των 

επιτοκίων. Ο έλεγχος βασίζεται στα μέσα ημερήσια υπόλοιπα τα οποία 

καταγράφονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
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Πιο αναλυτικά: 

Ορίζεται υποχρεωτικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η τήρηση 

υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών από τις τράπεζες, το ύψος των οποίων 

καθορίζεται με τη βάση υπολογισμού των αποθεματικών τους και υποχρεούνται όλα 

τα πιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών στην τήρηση αυτή. Οι λειτουργίες οι 

οποίες εκτελούνται είναι οι εξής παρακάτω: 

 

 Σταθεροποίηση των επιτοκίων της αγοράς χρήματος 

Στόχος της τήρησης ελάχιστων αποθεματικών αποτελεί η σταθεροποίηση των 

επιτοκίων της αγοράς χρήματος, πράγμα το οποίο αποτελεί κίνητρο για τις 

τράπεζες για την εξομάλυνση των επιδράσεων των προσωρινών 

διακυμάνσεων ρευστότητας. 

 Δημιουργία ή διεύρυνση διαρθρωτικού ελλείμματος ρευστότητας 

Μέσω της τήρησης ελάχιστων αποθεματικών δημιουργείται ή διευρύνεται το 

διαρθρωτικό έλλειμμα ρευστότητας πράγμα το οποίο διευκολύνει κατά πολύ 

το Ευρωσύστημα να λειτουργεί ως προμηθευτής ρευστότητας. 

Για τη τήρηση υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα φροντίζει να κρατάει ενημερωμένο αρχείο με όλα τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που υπόκεινται στο σύστημα αυτό αλλά και απαλλάσσονται επίσης. Τα 

αρχεία δημοσιεύονται στο κοινό κάθε μήνα και ισχύουν για την περίοδο τήρησης που 

αρχίζει το μεθεπόμενο μήνα, δηλαδή το αρχείο που δημοσιεύεται τέλος Ιουνίου 

ισχύει για τον υπολογισμό της βάσης αποθεματικών για την περίοδο του Αυγούστου. 

 

1)Καθορισμός υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών 

 

Ο υπολογισμός των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών στηρίζεται σε ορισμένα 

στοιχεία του ισολογισμού του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος τα οποία και 

δημοσιεύονται από τις ΕθνΚΤ.  
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Πιο συγκεκριμένα: 

 

 Για τα ιδρύματα που υπόκεινται σε πλήρη υποχρέωση χρησιμοποιούνται τα 

στοιχεία του ισολογισμού ο οποίος δημοσιεύεται στο τέλος ενός 

συγκεκριμένου μήνα.  

 Για τα ιδρύματα εκείνα τα οποία δεν υποχρεούνται σε πλήρη υποβολή 

πληροφοριών χρησιμοποιείται μόνο ένα συγκεκριμένο σύνολο στοιχείων του 

ισολογισμού τους σε τριμηνιαία βάση.  

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτός από τα αποθεματικά των ιδρυμάτων, 

έχει δικαίωμα να  συμπεριλάβει και στοιχεία που αφορούν σε κεφάλαια αλλά 

και στοιχεία εκτός ισολογισμού. 

Ο ακριβής υπολογισμός των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών γίνεται μέσω 

του πολλαπλασιασμού των στοιχείων του παθητικού με τους συντελεστές ανά 

κατηγορία, όπως φαίνεται στο παρακάτω πλαίσιο: 

 

 



58 

 

 

2. Τήρηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών 

 

Τρεις μήνες πριν την έναρξη κάθε έτους δημοσιεύεται πρόγραμμα από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο οποίο διαφαίνεται η περίοδος τήρησης των 

υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, η οποία καθορίζεται από το διοικητικό 

συμβούλιο. Τα αποθεματικά τηρούνται από τις ΕθνΚΤ των κρατών μελών και στην 

περίπτωση που μια τράπεζα διαθέτει περισσότερα του ενός καταστήματα, τότε την 

υποχρέωση τήρησης αναλαμβάνει το κεντρικό κατάστημα.  

 

 

 

3. Τόκοι επί των τηρούμενων υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών  

Σε κάθε περίπτωση καταβάλλονται τόκοι οι οποίοι υπολογίζονται σύμφωνα με το 

παρακάτω πλαίσιο: 
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4. Υποβολή πληροφοριών, αναγνώριση και επαλήθευση της βάσης υπολογισμού των 

υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών. 

 

Τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά υπολογίζονται από το εκάστοτε τραπεζικό 

ίδρυμα το οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση αυτήν και η διαδικασία 

γνωστοποίησής τους είναι η εξής: «Η οικεία ΕθνΚΤ ή το ίδρυμα αναλαμβάνει την 

πρωτοβουλία να υπολογίσει τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του ιδρύματος για 

τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης. Τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα 

αποθεματικά γνωστοποιούνται από το ένα μέρος στο άλλο το αργότερο τρεις εργάσιμες 

ημέρες της ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Η ΕθνΚΤ δύναται να 

ορίσει συντομότερη προθεσμία για τη γνωστοποίηση των υποχρεωτικών ελάχιστων 

αποθεματικών. Δύναται επίσης να τάξει στο ίδρυμα επιπλέον προθεσμίες για 

γνωστοποίηση τυχόν αναθεωρήσεων τόσο της βάσης υπολογισμού των υποχρεωτικών 

ελάχιστων αποθεματικών όσο και των ήδη γνωστοποιηθέντων υποχρεωτικών 

ελάχιστων αποθεματικών. Ο ειδοποιηθείς αναγνωρίζει τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά 

ελάχιστα αποθεματικά το αργότερο μία εργάσιμη ημέρα της ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη 

της περιόδου τήρησης. Αν ο ειδοποιηθείς δεν απαντήσει στη γνωστοποίηση μέχρι το 

τέλος της εργάσιμης ημέρας της ΕθνΚΤ που προηγείται της ημέρας έναρξης της 

περιόδου τήρησης, λογίζεται ότι έχει αναγνωρίσει το ύψος των υποχρεωτικών 

ελάχιστων αποθεματικών του ιδρύματος για την εν λόγω περίοδο τήρησης. Μετά την 
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αναγνώριση, τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του ιδρύματος για τη σχετική 

περίοδο τήρησης δεν μπορούν να αναθεωρηθούν», (Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.12.2011). 

 

5. Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων 

αποθεματικών 

Ακόμη, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει 

το δικαίωμα  να αναστείλει τη δυνατότητα συμμετοχής των μερών στις πράξεις 

ανοιχτής αγοράς. 

 

Παρακάτω αναλύονται με μαθηματικό τρόπο παραδείγματα πράξεων και διαδικασιών 

νομισματικής πολιτικής: 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

 

 

Πηγή: Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.12.2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

 

 Με μια πρώτη ματιά εύκολα παρατηρείται πως το χρήμα είναι συνυφασμένο 

με τον πραγματικό πλούτο ή αλλιώς το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αποτελεί το απόθεμα 

περιουσιακών στοιχείων το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ροής αγαθών 

και υπηρεσιών. Συνήθως οι άνθρωποι στην καθημερινοί τους ζωή χρησιμοποιούν ένα 

μεγάλο μέρος του κεφαλαίου και το υπόλοιπο το αποταμιεύουν. 

            Μια ευρύτερη έννοια του όρου χρήμα είναι τα μέσα πληρωμών για αγαθά και 

υπηρεσίες η οποία περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω: 

- Το σύνολο των κερμάτων και χαρτονομισμάτων που κυκλοφορούν στην 

οικονομία. 

- Το σύνολο των καταθέσεων όψεως των ιδιωτών στις τράπεζες. 

- Το σύνολο των καταθέσεων προθεσμίας και ταμιευτηρίου 

- Τα repos των ιδιωτών (συμφωνία διεθνών τίτλων του δημοσίου σε ιδιώτες με 

προκαθορισμένη την επαναγορά τους από τα πιστωτικά ιδρύματα). 

- Τα τραπεζικά ομόλογα 

Ο Hicks ήταν ο πρώτος ο οποίος έδωσε τον ορισμό του πραγματικού 

εισοδήματος το 1946 λέγοντας πως είναι το συνολικό παραγόμενο προϊόν που μπορεί 

να καταναλωθεί σε μια περίοδο χωρίς να μειώσει την αρχική ευημερία. 

 Το χρήμα αποτελεί τη μονάδα μέτρησης με την οποία μετράται ο συνολικός 

όγκος παραγωγής, εισοδήματος, πλούτου κι αποταμίευσης και στη σημερινή εποχή 

τείνει να εξυπηρετεί περισσότερο συναλλακτικούς παρά ανταλλακτικούς σκοπούς, 

κάτι το οποίο του προσδίδει μια ακόμη λειτουργία, εκείνη του μέσου συναλλαγής.  

 Συγκεκριμένα, σε μια ανταλλακτική οικονομία αποταμίευση σημαίνει 

αποθήκευση κάποιου προϊόντος παραγωγής ή αντίστοιχα ανταλλαγή αυτού και σε 

αυτήν την περίπτωση το χρήμα λειτουργεί ως απόθεμα πλούτου. Αντίθετα, σε μια 

συναλλακτική οικονομία πληρωμές και συναλλαγές πραγματοποιούνται με διαφορά 

χρόνου καθώς υφίσταται η διαθεσιμότητα της πίστωσης αρκεί να καταγράφονται 

όλες οι χρεώσεις και οι πιστώσεις. 

 Σε γενικότερα πλαίσια, ο καλύτερος όρος για να περιγράψει το χρήμα είναι 

εκείνος που διαμορφώνει τη νομισματική βάση ή το πρωτογενές χρήμα το οποίο 

αποτελείται από τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα. Η νομισματική βάση 

περιλαμβάνει μετρητά τα οποία κατέχουν μη τραπεζικά ιδρύματα και 
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θησαυροφυλάκια εμπορικών τραπεζών, καθώς και τις καταθέσεις των εμπορικών 

τραπεζών στην κεντρική τράπεζα. Η έννοια του πρωτογενούς χρήματος συνδέεται με 

τον πολλαπλασιαστή προσφοράς χρήματος.  

 

4.1 Λειτουργίες Χρήματος 

 

Οι βασικές λειτουργίες οι οποίες υποδηλώνουν πως το χρήμα επιδρά στην οικονομία 

είναι το μέσο συναλλαγής και αποθέματος του πλούτου.  

 

 

Ουσιαστικά το χρήμα αποτελεί :  -μονάδα μέτρησης αξίας 

             -μέσο εξόφλησης οφειλών 

               -μέσο συσσώρευσης αγοραστικής δύναμης ή     

                                                        διαφύλαξης πλούτου στην περίπτωση που υπάρχει  

                                                        σταθερότητα τιμών. 

 

4.2 Ζήτηση Χρήματος 

 

Σκοπό έχει να προσδιορίσει τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την 

ποσότητα χρήματος την οποία οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις επιθυμούν να 

διαφυλάξουν σε μορφή ρευστών διαθεσίμων. Αυτομάτως δημιουργούνται εύλογα 

ερωτήματα όπως για ποιο λόγο επιθυμούν οι άνθρωποι τη διακράτηση ρευστών 

διαθεσίμων και ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι προσδιορίζουν την 

ποσότητα αυτήν.  

Ουσιαστικά, η ζήτηση χρήματος αποτελεί την ποσότητα χρήματος εκείνη την 

οποία οι οικονομικοί διαμεσολαβητές επιθυμούν να αποθηκεύσουν σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες ζητήσεως 

χρήματος οι οποίες παρατίθενται παρακάτω: 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

 

Παρουσιάζεται με τρεις μορφές: 

 

Α. Εξίσωση συναλλαγών Fisher 

Η συνολική  αξία των αγαθών που αγοράζονται είναι ίση με την αξία των αγαθών που 

πωλούνται, δηλαδή: M*V=P*T  

Όπου Μ= η ποσότητα χρήματος 

            V= η ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος 

            P= το γενικό επίπεδο τιμών 

            Τ= ο όγκος των συναλλαγών 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήματος μας δείχνει πόσες φορές μια χρηματική 

μονάδα αλλάζει χέρια σε μια δεδομένη χρονική στιγμή μέσα σε μια οικονομία. 

 

Β. Εξίσωση του εισοδήματος 

Η εξίσωση του εισοδήματος αποτελεί μια παραλλαγή της παραπάνω θεωρίας 

(εξίσωση συναλλαγών) και διατυπώνεται ως εξής: 

 M*V=P*Y 

Όπου Μ= η ποσότητα χρήματος 

            V= η ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος 

            P= το γενικό επίπεδο τιμών 

            Y= η ποσότητα των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στη 

διάρκεια       

                 μιας συγκεκριμένης περιόδου. 

 

Γ. Εξίσωση των ρευστών διαθεσίμων ή Σχολή Cambridge 

Δίνει έμφαση στην ταχύτητα με την οποία οι χρηματικές μονάδες αλλάζουν χέρια 

μεταξύ των ατόμων σε μια οικονομία και υποστηρίζει ότι οι παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν τα άτομα ως προς την ποσότητα του χρήματος σε ρευστό διαθέσιμο, την 

οποία θα παρακρατήσουν είναι: η ανάγκη διενέργειας συναλλαγών, η ανάγκη 

αντιμετώπισης εκτάκτων συναλλαγών και ο συνολικός πλούτος των ατόμων. 

Η εξίσωση η οποία διατυπώθηκε από τους οικονομολόγους είναι η εξής: 

 Md=Ms=K*P*Y 

Όπου Ms = η συνολική προσφορά χρήματος 
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            Υ = το συνολικό εισόδημα ή το σύνολο των νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

            P = το γενικό επίπεδο των τιμών 

            Κ = το τμήμα του εθνικού προϊόντος το οποίο τα άτομα αποφασίζουν να   

                  παρακρατήσουν σε μορφή ρευστών διαθεσίμων.  

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με τον Keynes υπάρχουν 3 βασικά κίνητρα τα οποία υποκινούν τους 

ανθρώπους να διακρατούν χρήμα, όπως το κίνητρο των συναλλαγών, το κίνητρο της 

προφύλαξης και το κίνητρο της κερδοσκοπίας το οποίο συνδέεται με την ύπαρξη 

αβεβαιότητας για το μέλλον αλλά και με τις μελλοντικές διακυμάνσεις των 

επιτοκίων.  

Σύμφωνα με τον Keynes, όταν τα επιτόκια μειώνονται, αντίστοιχα μειώνεται και η 

ζήτηση χρήματος δεδομένου ότι τα άτομα επιθυμούν χρηματικά οφέλη από τη 

διακράτηση ομολόγων. Αντίθετα, όταν τα επιτόκια αυξάνονται, αυξάνεται και η 

ζήτηση χρήματος επειδή τα άτομα αποφεύγουν τη διακράτηση ομολόγων λόγω 

αναμενομένων ζημιών. Με βάση τα κίνητρα του Keynes η ζήτηση χρήματος είναι 

συνάρτηση του εισοδήματος και του επιτοκίου και προσδιορίζεται ως εξής:

 Md=f(Y,i) 

Όπου  Y=εισόδημα 

             I= επιτόκιο 

Η βασική διαφορά μεταξύ των θεωριών του Fisher και του Keynes είναι ότι ο πρώτος 

λαμβάνει το επιτόκιο ως αμελητέο παράγοντα στη διαμόρφωση ζήτησης χρήματος, 

ενώ ο δεύτερος ως βασικό προσδιοριστικό παράγοντα. 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ BAUMOL, TOBIN ΚΑΙ FRIEDMAN 

 

Οι προσεγγίσεις των Baumol και Tobin καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ζήτηση 

χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς αποτελεί θετική συνάρτηση του εισοδήματος 

και αρνητική του επιτοκίου. Ο λόγος για τον οποίο υφίσταται η συγκεκριμένη 

παραδοχή είναι επειδή οι επιχειρήσεις και τα άτομα προτιμούν να διαθέτουν τα 

ρευστά διαθέσιμα στην αγορά χρεογράφων  τα οποία μπορούν να ρευστοποιηθούν 

ανά πάσα στιγμή και αποφέρουν και κέρδη από τόκους. 

Αντίθετα, ο Friedman προσπάθησε να αναλύσει τους παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν την ποσότητα χρήματος την οποία θέλουν τα άτομα να διακρατούν κάτω 
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από ορισμένες συνθήκες. Με άλλα λόγια, θεώρησε τη διακράτηση χρήματος ως 

τρόπο ύπαρξης πλούτου κι επομένως η ζήτηση χρήματος εξαρτάται από τρεις 

προσδιοριστικούς παράγοντες: 

- Το συνολικό πλούτο τον οποίο διακρατούν τα άτομα  

- Την απόδοση αυτού 

- Τις προτιμήσεις και προτεραιότητες των κατόχων πλούτου 

Σύμφωνα με τον Friedman ο πλούτος εκφράζεται από τη σχέση W=Y/I, όπου W o 

πλούτος, Y το συνολικό εισόδημα και i το τρέχον επιτόκιο.  

- Τα τραπεζικά ομόλογα 

 

 

4.3 Προσφορά Χρήματος 

 

 

Υφίστανται αρκετές δυσκολίες ως προς τον ακριβή καθορισμό της έννοιας 

χρήματος οι οποίες προκύπτουν από ορισμένα βασικά εμπόδια: 

1. Είναι αδύνατο να καθορισθούν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

λειτουργούν ως χρήμα, εάν πρωτίστως δε γίνει σαφής ο ρόλος του. 

2. Οι λειτουργίες του  χρήματος επηρεάζονται από τα συναλλακτικά ήθη τα 

οποία μεταβάλλονται συνεχώς. 

 

Το χρήμα σε όλες τις χώρες συνδέεται στενά με τις τραπεζικές καταθέσεις, 

πράγμα το οποίο συνεπάγεται μεταβολές στην ποσότητα του χρήματος με κάθε 

μεταβολή στο μέγεθος και στη σύνθεση των τραπεζών. Αιτία για την μεταβολή στην 

ποσότητα χρήματος αποτελεί η μεταβολή της νομισματικής βάσης από την κεντρική 

τράπεζα. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα προσδιορισμού υφίσταται σε παράλληλη 

γραμμή με την καμπύλη LM η οποία αναφέρεται σε μια σταθερή ποσότητα χρήματος  

η οποία στηρίζεται απόλυτα από τη θεωρία της νομισματικής βάσης ή του 

πολλαπλασιαστή καταθέσεων. Η εν λόγω θεωρία στηρίζεται στην ένωση του 

αποθέματος του χρήματος με τη νομισματική βάση, τονίζοντας πως απόθεμα 

χρήματος/νομισματική βάση παραμένει πάντοτε μεγαλύτερο της μονάδος. Σε ό, τι 

αφορά στη νομισματική βάση , η οποία αποτελεί το σύνολο των υποχρεώσεων της 
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κεντρικής τραπέζης, είναι εύκολο να προβλεφθεί μια παραγόμενη ποσότητα χρήματος 

εάν η κεντρική τράπεζα καταφέρει να ελέγξει τις υποχρεώσεις της και  εάν οι δείκτες 

μετρητών του κοινού και αποθεματικών ασφαλείας είναι σταθεροί.  

Παρόλα αυτά, καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη ροή κεφαλαίων 

η οποία εστιάζει στη ροή νέου χρήματος κι εξετάζει τη ζήτηση δανείων. Η ζήτηση 

δανείων θεωρείται θετικό στοιχείο καθώς για κάθε επίπεδο επιτοκίων καθορίζεται 

από την οικονομική δραστηριότητα και το επίπεδο τιμών, τα οποία έχουν τάση 

αύξησης ανά τα χρόνια, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα δάνεια από τις τράπεζες. 

Επομένως η προσφορά χρήματος στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να ελέγχεται από 

μέσω της ζήτησης δανείων.  

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί πως ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζει το 

χρήμα στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός καθώς επηρεάζεται άμεσα από το ρυθμό αύξησης της συνολικής 

ποσότητας του χρήματος. Αυτό συμβαίνει επειδή παρουσιάζεται μια σταθερή σχέση 

μεταξύ της ζητήσεως χρήματος και του γενικού επιπέδου τιμών στην ευρωζώνη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 Στην αγορά συναλλάγματος επιτρέπονται διασυνοριακές πληρωμές μέσω των 

καθορισμένων τιμών των εθνικών νομισμάτων υπό τους όρους άλλων. Το 

συνάλλαγμα ουσιαστικά αποτελείται από τα εθνικά νομίσματα για τα οποία υπάρχουν 

συναλλαγματικές ισοτιμίες με άλλα νομίσματα όπως για παράδειγμα το ευρώ με το 

δολάριο. Όσοι συμμετέχουν στις αγορές συναλλάγματος έχουν τις κάτωθι μορφές: 

 Τελικοί χρήστες: είναι οι επιχειρήσεις, οι ιδιώτες και οι κυβερνήσεις οι 

οποίες σε κάθε αγοραπωλησία με το εξωτερικό χρησιμοποιούν συνάλλαγμα.  

 Βασικοί διαπραγματευτές: είναι οι μεγάλες τράπεζες διεθνούς επιπέδου οι 

οποίες διακρατούν απόθεμα συναλλάγματος ώστε να αποφευχθεί το 

οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών και αποκτούν 

κέρδος από τη διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης. 

 Κερδοσκόποι: είναι οι επιχειρήσεις, οι ιδιώτες και οι τράπεζες οι οποίοι 

αποσκοπούν στην απόκτηση κέρδους μέσω της πρόβλεψης των κινήσεων της 

αγοράς. 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διενεργούν πράξεις αρμπιτράζ: είναι οι 

τράπεζες οι οποίες αποσκοπούν στην απόκτηση κέρδους αγοράζοντας σε 

κάποια αγορά, ενώ παράλληλα πωλούν σε κάποια άλλη και εκμεταλλεύονται 

τις όποιες ασυνέπειες εμφανίζονται μεταξύ των αγορών.  

 Κεντρικές τράπεζες: σκοπός τους είναι να επηρεάσουν την αξία του 

νομίσματός τους σε διεθνές επίπεδο με εντολή των κυβερνήσεών τους. 

 

 

5.2 Τρέχουσα Αγορά και Προθεσμιακή 

 

Είναι γεγονός πως λιγότερο από το 1/3 των συναλλαγών αποτελείται από 

τρέχουσες ή αλλιώς άμεσες συναλλαγές, δηλαδή αγοραπωλησίες ξένου νομίσματος 

με την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί εντός δύο ημερών από τη 

σύσταση του συμβολαίου. Οι προθεσμιακές συναλλαγές από την άλλη, συνδέονται με 
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συμβόλαια τα οποία συνάπτονται τώρα και η παράδοση θα γίνει στο μέλλον. 

Συνήθως το διάστημα είναι από έναν έως και τρεις μήνες. 

 

 

5.3 Προθεσμιακά Συμβόλαια και Αντιστάθμισμα Κινδύνων (Hedging) 

 

 Προθεσμιακά συμβόλαια χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία είναι μελλοντικής 

εκπλήρωσης και διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένο χρηματιστήριο. Πρόκειται για 

συμφωνία ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων σε καθορισμένη μελλοντική στιγμή 

σε τιμή που καθορίζεται κατά τη σύναψη του συμβολαίου. Τα περισσότερα 

προθεσμιακά συμβόλαια έχουν τέσσερις ημερομηνίες παράδοσης μέσα στο έτος και 

δύνανται να χρησιμοποιηθούν από κερδοσκόπους οι οποίοι αποσκοπούν στην 

απόκτηση κέρδους μέσω των αυξομειώσεων των επιτοκίων. Για παράδειγμα, εάν ο 

κερδοσκόπος αντιληφθεί ότι επρόκειτο να παρατηρηθεί άνοδος των επιτοκίων τότε 

θα δημιουργήσει ακάλυπτη θέση στο αντίστοιχο περιουσιακό στοιχείο και θα 

προχωρήσει στην πώληση συμβολαίου. Η δημιουργία τους οφείλεται στην ανάγκη 

που είχε προκύψει πριν χρόνια για τις εταιρείες για διαχείριση κινδύνων που 

προέρχονταν από την ολοένα αυξημένη αστάθεια των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

και τους μεταβαλλόμενους ρυθμούς πληθωρισμού. Μεγαλύτερης βαρύτητας είναι ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος ο οποίος έχει άμεση σύνδεση με της τρέχουσες ιδιωτικές 

συναλλαγές, δηλαδή η πιθανότητα φαινομενικά επικερδείς δραστηριότητες να 

αποβούν άκρως ζημιογόνες.  Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες αποφάσισαν να 

αναπτύξουν εσωτερικές μεθόδους  για την καλύτερη διαχείριση του συναλλακτικού 

κινδύνου.  

Οι επενδυτές οι οποίοι φέρουν κίνδυνο θεωρείται πως έχουν ανοικτή θέση 

στην αγορά, δηλαδή διατηρούν θέση συσσώρευσης ή κλειστή ή καλυμμένη θέση. Με 

πιο απλά λόγια, ο όγκος των περιουσιακών τους στοιχείων είναι μεγαλύτερος από τις 

υποχρεώσεις τους στο ίδιο νόμισμα. Ο κίνδυνος ο οποίος υφίσταται στην προκειμένη 

περίπτωση είναι η υποβάθμιση του νομίσματος και άρα η εξασθένιση της θέσης. Από 

την άλλη πλευρά, οι επενδυτές εκείνοι οι οποίοι διατηρούν ανοικτή ή αρνητική ή 

αλλιώς ακάλυπτη θέση έχουν υποχρεώσεις σε κάποιο νόμισμα που ξεπερνούν σε 

όγκο τα περιουσιακά τους στοιχεία για το ίδιο νόμισμα. Επομένως, ο κίνδυνος που 
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υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση είναι να ενισχυθεί η αξία του νομίσματος με 

αποτέλεσμα την αύξηση του χρέους.  

 Στο σημείο αυτό γίνεται λόγος για μετάβαση από ανοικτή σε κλειστή θέση, 

μια διαδικασία η οποία αποκαλείται αντιστάθμιση (hedging).   

 

  

5.4 Κερδοσκοπία 

  

 Παρόλο που η προθεσμιακή αγορά δημιουργήθηκε για να παρέχει ασφάλεια 

έναντι κινδύνων , πλέον χρησιμοποιείται για κερδοσκοπία, καθώς οι περισσότερες 

εταιρείες επιχειρούν να αποκτήσουν κέρδη πέραν των κερδών που αποκτούν από το 

γενικότερο σύνολο δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, σε μια αγορά ένας επενδυτής 

έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει κερδοσκοπικά και στην αγορά τρεχουσών 

συναλλαγών και στην προθεσμιακή. Συγκεκριμένα, αν ένας γάλλος επιδιώκει να 

κερδοσκοπήσει θεωρώντας πως κάποιο νόμισμα θα ενισχυθεί έναντι κάποιου άλλου 

(δολάριο έναντι ευρώ) τότε μπορεί να δανεισθεί κεφάλαια σε ευρώ, να αγοράσει άλλα 

σε δολάρια με τρέχουσα ισοτιμία διατηρώντας τα πάντα σε μορφή χρεογράφου και 

μόλις το δολάριο ενισχυθεί να τα εξαργυρώσει πληρώνοντας το δάνειο και 

αποκτώντας κέρδος. Εάν επιλέξει να ασκήσει κερδοσκοπία στην προθεσμιακή αγορά 

θα πουλήσει προθεσμιακά ευρώ για δολάρια και μόλις η αξία του δολαρίου αυξηθεί 

θα αγοράσει ευρώ για δολάρια στη νέα τρέχουσα ισοτιμία και θα προχωρήσει στην 

πώλησή τους, ώστε να εκπληρωθούν οι όροι του προθεσμιακού συμβολαίου και να 

πραγματοποιηθεί η απόκτηση κάποιου κέρδους. Στην περίπτωση, όμως, που η αξία 

του δολαρίου μειωνόταν τότε θα πραγματοποιούνταν ζημίες και στις δύο 

στρατηγικές. Στην προθεσμιακή αγορά, ο επενδυτής δεν είναι απαραίτητο να 

δανεισθεί όλο το κεφάλαιο στην αρχή της περιόδου, παρόλα αυτά θα πρέπει να 

διαθέτει αρκετά κεφάλαια ώστε να εξασφαλίσει την εκπλήρωση του συμβολαίου στη 

λήξη του. Όπως διαφαίνεται, στην προθεσμιακή αγορά απαιτείται η δέσμευση 

κεφαλαίων τα οποία είναι απαραίτητα για τη συναλλαγή κάτι το  οποίο δε συμβαίνει 

στην αγορά τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό συνεπάγεται την απόκτηση μεγαλύτερου 

κέρδους για ίσης αξίας συναλλαγών για τον κερδοσκόπο όταν εκείνος λειτουργεί 

στην προθεσμιακή αγορά.       
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 Η παρουσία των κερδοσκόπων σε μια αγορά εκλαμβάνεται ως πλεονέκτημα 

καθώς θεωρείται πως παρέχουν ρευστότητα σε αυτήν. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν ο 

αριθμός των κερδοσκόπων σε μια αγορά είναι μικρός , τότε αντίστοιχα μικρός είναι 

και ο αριθμός των επενδυτών που επιθυμούν να αγοράσουν προθεσμιακά σε κάποιο 

αδύναμο νόμισμα. Επιπλέον, οι κερδοσκόποι διασφαλίζουν την αποτελεσματική 

λειτουργία των αγορών, καθώς συνδέουν τις τρέχουσες  τιμές των περιουσιακών 

στοιχείων με τις μελλοντικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σταθεροποιείται η αγορά. 

Αντίθετα όσοι επιχειρούν να προκαλέσουν αστάθεια στην αγορά είναι σίγουρο πως 

θα αποτύχουν  καθώς αποτελεί γενικό κανόνα πως οι δυνάμεις της αγοράς είναι 

ισχυρές και σχεδόν αδύνατο για κάποιον να τις ξεπεράσει. Για παράδειγμα, έστω ότι 

οι συνθήκες της αγοράς διαμορφώνουν μια τάση υποτίμησης ενός νομίσματος. Στην 

προκειμένη περίπτωση οι κερδοσκόποι θα αποκτήσουν κέρδος εάν πουλήσουν το 

νόμισμα τώρα και το αγοράσουν ξανά αργότερα σε χαμηλότερη τιμή. Η στάση τους 

αυτή , επομένως, ωθεί την αγορά σε μείωση τιμής προς ένα νέο σημείο ισορροπίας. 

Εκείνοι οι οποίοι παρατηρούν τις εξελίξεις θα αντιληφθούν πως η μεταβολή της τιμής 

του νομίσματος είναι προσωρινή , άρα θα επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν 

συναλλαγές στη δεδομένη χρονική στιγμή εκμεταλλευόμενοι το κέρδος που θα 

αποκτήσουν κατά την επαναφορά των συνθηκών στην πρότερη κατάσταση. Όπως 

είναι φυσικό , λοιπόν , οι κερδοσκόποι προχωρούν σε αγοραπωλησίες μόνο όταν η 

τιμή του νομίσματος έχει μεγάλη διαφορά από το σημείο ισορροπίας. η συμπεριφορά 

αυτή όμως συντελεί στο να επανέλθει η αξία του νομίσματος στην αρχική 

κατάσταση. Για το λόγο αυτό, οι επιτυχημένοι κερδοσκόποι επιδιώκουν μια ομαλή 

μετάβαση σε νέο σημείο ισορροπίας και σταθερότητα αυτού.   

 

 

5.4.1 Άνοιγμα (Spread) 

 

 Άνοιγμα αποκαλείται η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης 

νομισμάτων. Υφίστανται δύο τιμές για κάθε ζεύγος νομισμάτων κι επομένως το 

άνοιγμα ή αλλιώς spread απεικονίζει τη διαφορά μεταξύ ποσού που δαπανάται για 

κάθε αγορά από έναν επενδυτή και ποσού που εισπράττεται με κάθε πώληση σε έναν 

επενδυτή. Στην περίπτωση που ένας επενδυτής αποφασίσει να αγοράσει κάποιο 

νόμισμα και προβεί στην άμεση πώλησή του είναι βέβαιο πως θα ζημιωθεί επειδή η 



79 

 

προσφερόμενη τιμή είναι πάντοτε χαμηλότερη από την τιμή ζητήσεως. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εξής: οι τιμές προσφοράς και ζητήσεως για ευρώ 

και δολάρια είναι 1,2015 και 1,3015 με άνοιγμα 1000 pips το οποίο θεωρείται 

ιδιαίτερα υψηλό συγκριτικά με τις τιμές που συναντούν συνήθως οι επενδυτές ξένου 

συναλλάγματος. Παρόλα αυτά, οι επενδυτές συνήθως πραγματοποιούν συναλλαγές 

μικρότερων spreads καθώς για την απόκτηση κέρδους με μεγαλύτερη ευκολία 

απαιτούνται μικρότερες διακυμάνσεις.  

 

5.4.2 Arbitrage 

 

Ο όρος αρμπιτράζ συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφέρεται στην 

πραγματοποίηση κέρδους που επιτυγχάνεται από την εκμετάλλευση της διαφοράς 

στην ισοτιμία κάποιου νομίσματος μεταξύ των αγορών. Ανάλογα με τον αριθμό των 

αγορών οι πράξεις αρμπιτράζ ταξινομούνται αντίστοιχα. Για παράδειγμα, εάν οι 

συναλλαγές πραγματοποιούνται σε δύο αγορές τότε λέγονται αρμπιτράζ δύο σημείων, 

αν πραγματοποιούνται σε τρεις τότε λέγονται αρμπιτράζ τριών σημείων κ.ο.κ. Όταν 

οι συναλλαγές λαμβάνουν χώρα μόνο μεταξύ δύο αγορών τότε η διαδικασία 

αρμπιτράζ είναι αρκετά απλοποιημένη καθώς το κέρδος πραγματοποιείται από την 

εκμετάλλευση μικρών αποκλίσεων σε κάποια συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των 

δύο αγορών. Με πιο απλά λόγια, εάν η τρέχουσα ισοτιμία ήταν στο Λονδίνο 1,43 

ευρώ= 1 στερλίνα και 1,45 ευρώ=1 μάρκο στη Γερμανία τότε εκείνοι οι οποίοι 

επιχειρούν την απόκτηση κέρδους από την εκμετάλλευση της διαφοράς των ισοτιμιών 

θα αγόραζαν ευρώ στην Φρανκφούρτη και θα τα πουλούσαν στο Λονδίνο με 

αποτέλεσμα να επηρέαζαν τη ζήτηση του ευρώ προς τα άνω στην Φρανκφούρτη και 

μείωση της ισοτιμίας κάτω από το 1,45 ευρώ=1 μάρκο. Παράλληλα, στο Λονδίνο θα 

παρατηρούταν αύξηση της ζητήσεως της στερλίνας ωθώντας το επίπεδο ισοτιμίας πιο 

πάνω από το 1,43 ευρώ=1 στερλίνα.    

Στην περίπτωση του αρμπιτράζ τριών σημείων οι ισοτιμίες ανάμεσα στα 

νομίσματα είναι αμοιβαία ασυνεπείς. Επομένως οι συναλλασσόμενοι αποσκοπούν 

στην απόκτηση κέρδους μέσω της εκμεταλλεύσεως αυτών των ασυνεπειών 

δημιουργώντας στην πορεία συνεπείς ισοτιμίες  
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 5.5  Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες : Ο Κανόνας του Χρυσού 

 

 Ο κανόνας του χρυσού, σύμφωνα με τον οποίο σε κάθε νόμισμα 

αντιστοιχούσε ορισμένη ποσότητα χρυσού, είχε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του 19
ου

 

αιώνα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Συγκεκριμένα, ο κανόνας χρυσού αναφερόταν στη διατήρηση αποθεμάτων 

σε χρυσό σε όλες τις χώρες που ήταν ενταγμένες σε αυτόν προκειμένου να είναι σε 

θέση να καλύψουν μια οποιαδήποτε αύξηση των συναλλαγών. Για παράδειγμα,  σε 

περίπτωση που πραγματοποιούταν αύξηση των συναλλαγών κατά 5% τότε και το 

απόθεμα χρυσού θα έπρεπε να αυξηθεί σε αντίστοιχα επίπεδα προκειμένου να 

παραμείνουν σταθερές οι τιμές. Επομένως,  η αξία που είχαν όλα τα εθνικά 

νομίσματα παρέμενε σταθερή με συνέπεια όλες οι χώρες οι οποίες ακολουθούσαν τον 

κανόνα του χρυσού να έχουν σταθερές ισοτιμίες. Ως αποτέλεσμα, μειωνόταν η 

πιθανότητα εμφάνισης αποκλίσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας των νομισμάτων 

η οποία θα προέκυπτε σε περίπτωση αλλαγής της σχέσεως μεταξύ νομισμάτων και 

χρυσού.  

 Παρόλα αυτά, μπορεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του κανόνα να ήταν η 

σταθερότητα που εξασφάλιζε στις διεθνείς συναλλαγές αλλά φαίνεται πως τα 

μειονεκτήματα αποδείχθηκαν ισχυρότερα καθώς το 1914 κατέρρευσε. Είχε 

δημιουργήσει πολλά προβλήματα με κυρίαρχο την έλλειψη των χρυσωρυχείων τα 

οποία αδυνατούσαν να τροφοδοτούν τις συνεχείς ανάγκες των κυβερνήσεων. Αυτό 

είχα ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανησυχιών ανά τον κόσμο καθώς παρατηρούνταν 

ανεργία και μείωση ημερομισθίων, δηλαδή αντιπληθωρισμό. Από την άλλη πλευρά, 

εάν δεν υπήρχε πρόβλημα με την κάλυψη των αναγκών των κρατών σε χρυσό τότε οι 

τιμές και οι μισθοί θα αυξάνονταν, δηλαδή πληθωρισμό. Όπως είναι φανερό λοιπόν,  

η λειτουργία του δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική σε όλες τις χώρες καθώς τα 

αναπτυσσόμενα κράτη υπονομεύονταν ως προς τα συμφέροντά τους –συγκεκριμένα, 

παρουσίαζαν αδυναμία προσαρμογής στο ισοζύγιο πληρωμών από τη στιγμή που η 

ροή κεφαλαίων ελεγχόταν πλήρως από τα αναπτυγμένα κράτη όπως είναι για 

παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία.  

 Η Μεγάλη Βρετανία είχε καταφέρει να ελέγχει σε παγκόσμιο επίπεδο τις 

διεθνείς αγορές μέσω της λειτουργίας του κανόνα του χρυσού λόγω της κεντρικής της 

τράπεζας η οποία κατείχε τον απόλυτο έλεγχο της ροής χρυσού και κεφαλαίων. 
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Επομένως, είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει τα προεξοφλητικά επιτόκια στο επίπεδο 

που η ίδια επιθυμούσε με αποτέλεσμα οι αναπτυσσόμενες χώρες να μην έχουν 

περιθώρια να υποβάλλουν αντιρρήσεις. Η τακτική όμως αυτή οδηγούσε τις 

φτωχότερες χώρες  αλλά και τις φτωχότερες περιοχές των πλούσιων χωρών σε 

οικονομική δυσχέρεια επειδή  σε οποιαδήποτε αύξηση των προεξοφλητικών 

επιτοκίων η ροή χρυσού και χρήματος κατευθυνόταν προς τη Μεγάλη Βρετανία με 

αποτέλεσμα οι οικονομικά ασθενέστεροι να πλήττονται με μείωση εισοδημάτων και 

ανεργία λόγω ακριβού χρήματος και αντιπληθωριστικών πολιτικών.  

 Επομένως, ως απόρροια των άνωθεν εύλογα συμπεραίνεται πως ο κανόνας 

του χρυσού αναμφίβολα προσέφερε οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη εμπορίου 

πάρα τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που ταλάνιζαν τα φτωχότερα στρώματα.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

 Είναι γεγονός πως από τα αρχαία χρόνια ο άνθρωπος είχε αρχίσει να 

αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση του 

πολιτισμού. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να κάνουν πιο λειτουργική και βιώσιμη 

την καθημερινότητά τους ανέπτυξαν το ανταλλακτικό εμπόριο, μια διαδικασία η 

οποία αποκαλείται αντιπραγματισμός και θεωρείται η πρώτη μορφή συναλλαγών. Εν 

συνεχεία, η διαδικασία του αντιπραγματισμού εξελίχθηκε με τη χρήση νομισμάτων 

φθάνοντας στην τρέχουσα μορφή των συναλλαγών. Όπως είναι φανερό, με την 

ανάπτυξη του εμπορίου όλα αυτά τα χρόνια, εξίσου ανάπτυξη παρουσίασαν και οι 

διεθνείς συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνταν αποκλειστικά μέσω νομισματικών 

συναλλαγών.  

 Το διεθνές περιβάλλον παρουσίασε σημαντικές μεταβολές μέχρι σήμερα 

πράγμα που ανάγκασε την αγορά συναλλάγματος να αλλάξει δραστικά εξαιτίας των 

ραγδαίων οικονομικών εξελίξεων ανά τον κόσμο. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρατηρήθηκε 

στο διεθνές νομισματικό σύστημα, στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, στη 

διεθνοποίηση των επενδύσεων, της αποταμίευσης αλλά και της παραγωγικής 

δραστηριότητας και του διεθνούς εμπορίου γενικότερα. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγές 

αρχικά πραγματοποιούνταν καθαρά μέσα στα πλαίσια της αγοράς συναλλάγματος για 

τη χρηματοδότηση του εμπορίου, ενώ στην πορεία επεκτάθηκαν στη χρηματοδότηση 

διεθνών επενδύσεων. 

 

 

 

6.2 Οι Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις μεταξύ των Κρατών 

 

 Από τη στιγμή που κάθε χώρα έχει το δικό της νόμισμα και πραγματοποιεί 

συναλλαγές με αυτό, τότε αυτομάτως δημιουργείται η ανάγκη ανταλλαγής των 

εθνικών νομισμάτων μεταξύ των χωρών καθώς αυτό δε γίνεται πάντα αποδεκτό στις 

διεθνείς συναλλαγές. Η ανταλλαγή των νομισμάτων πραγματοποιείται στην αγορά 
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συναλλάγματος η οποία διευκολύνει τα μεταβίβαση συναλλάγματος μεταξύ των 

χωρών δίνοντας ώθηση στις διεθνείς συναλλαγές. Στην αγορά συναλλάγματος 

συναλλάσσονται οι εμπορικές τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, 

πολυεθνικές εταιρείες και κεντρικές τράπεζες. Οι ιδιώτες καταφεύγουν στην αγορά 

συναλλάγματος με σκοπό την απόκτηση ταξιδιωτικού συναλλάγματος, την επένδυση 

σε ξένες χώρες ή την κερδοσκοπία. Οι εμπορικές τράπεζες αποσκοπούν σε 

αγοραπωλησίες νομισμάτων για τις ίδιες ή για πελάτες τους. Οι εταιρείες διαχείρισης 

επενδύσεων έχουν στόχο την επένδυση σε ξένα αξιόγραφα, οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο και στοχεύουν στην 

αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου ενώ οι κεντρικές τράπεζες αποσκοπούν 

στον επηρεασμό των διεθνών εξελίξεων. 

 Η συναλλαγματική αγορά απαρτίζεται από τη λιανική και τη διατραπεζική. 

Στη διατραπεζική αγορά συναλλάσσονται κατά κύριο λόγο εμπορικές τράπεζες λόγω 

του μεγάλου όγκου νομισμάτων που ανταλλάσσουν. Η επικοινωνία τους είναι 

καθημερινή  και όταν προβαίνουν στην αγορά ενός νομίσματος με σκοπό να το 

πουλήσουν αργότερα σε υψηλότερη τιμή τότε λέμε πως παίρνουν μακρά θέση στην 

αγορά, ενώ όταν πουλάνε ένα νόμισμα με σκοπό να το αγοράσουν αργότερα σε 

χαμηλότερη τιμή τότε λέμε ότι παίρνουν βραχεία θέση στην αγορά. Αν πάλι οι 

εμπορικές τράπεζες θεωρήσουν πως επειδή δεν υπάρχουν οικονομικές ευκαιρίες 

πρέπει να παραμείνουν εκτός αγοράς τότε λέμε ότι κρατούν επίπεδη θέση. 

 Στη λιανική αγορά, συναλλαγές πραγματοποιούνται μεταξύ ιδιωτών και 

επιχειρήσεων των οποίων οι ανάγκες σε συνάλλαγμα είναι χαμηλές. Για παράδειγμα, 

όταν ένας ιδιώτης αποφασίζει να ταξιδέψει στο εξωτερικό απευθύνεται σε κάποιο 

κατάστημα εμπορικής τραπέζης για να ανταλλάξει το νόμισμά του όπου συνήθως 

προμηθεύεται με τραπεζογραμμάτια. Στην περίπτωση που επιθυμεί να λάβει μεγάλο 

ποσό, τότε η τράπεζα τον προμηθεύει με επιταγές. 

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η συναλλαγματική αγορά αποτελεί τη 

μεγαλύτερη στον κόσμο, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται σύμφωνα με τα 

οικονομικά στοιχεία στα 3,2 τρις ημερησίως. Αυτό σημαίνει πως ξεπερνά σε αξία 

τόσο την παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά όσο και την αγορά της Νέας Υόρκης 

και το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 
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6.3 Συναλλαγματικοί Έλεγχοι 

 

Οι συναλλαγματικοί έλεγχοι αποτελούν τα μέτρα εκείνα τα οποία λαμβάνονται 

από τους αρμόδιους φορείς του εκάστοτε  κράτους και αποσκοπούν στη διευκόλυνση 

της εισροής ξένου συναλλάγματος, χρυσού αλλά και ξένων περιουσιακών στοιχείων. 

Η εφαρμογή τους φαίνεται έντονα ήδη από τους παγκόσμιους πολέμους κατά τη 

διάρκεια των οποίων παρατηρήθηκε έντονη προσπάθεια αποτροπής μεταφοράς 

πολύτιμων πόρων στο εξωτερικό. Από τη στιγμή που η μέθοδος αυτή παρουσίασε 

επιτυχία συνεχίστηκε καθώς σκοπός ήταν η παρεμπόδιση νομισματικών διαταραχών 

οι οποίες προκαλούνταν κατά κύριο λόγο από τη μείωση αποθεμάτων σε ξένο 

συνάλλαγμα. Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, αποφασίσθηκε από τις κυβερνήσεις να 

εφαρμόσουν περιοριστική πολιτική. Πιο συγκεκριμένα: 

 Εισαγωγές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον δοθεί η σχετική 

άδεια. 

 Για τις εξαγωγές απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εισαγωγή ξένου 

συναλλάγματος το οποίο θα κατατίθεται στην Κεντρική Τράπεζα και θα 

εισπράττεται το αντίστοιχο ποσό σε εγχώριο νόμισμα.   

 

Σύμφωνα με την πρώτη μορφή ελέγχου η άδεια είναι απαραίτητη προκειμένου να 

αποφευχθεί η μεταφορά συναλλάγματος στο εξωτερικό το οποίο προέρχεται από τις 

εισαγωγές προϊόντων. Επομένως, η Κεντρική Τράπεζα συλλέγει όλα τα στοιχεία 

προκειμένου να αποκτήσει εύρος πληροφοριών και με τη διαδικασία αυτή όσα 

προϊόντα εισάγονται τίθενται υπό εποπτεία.  

Προκειμένου να αποκτήσει ένας εισαγωγέας άδεια είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιηθούν τα παρακάτω: 

 Αίτηση στην οποία θα καταγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία. 

 Η πληρωμή με άνοιγμα ενέγγυου πίστωσης. 

 Η πώληση ξένου συναλλάγματος σε δημοπρασία προκειμένου να 

χρηματοδοτήσει την αγορά εισαγόμενων. 

 Με την εισαγωγή των προϊόντων ίσως χρειαστεί ο εισαγωγέας να 

προκαταβάλει ένα μέρος της αξίας των προϊόντων σε εμπορική τράπεζα.  

 Να γίνει έλεγχος των κριτηρίων των οποίων θα πρέπει να πληρούν τα 

προϊόντα που πρόκειται να εισαχθούν.  
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Προκειμένου να διεξαχθεί αποτελεσματικά ο έλεγχος σε όλες τις συναλλαγές που 

αφορούν στο ξένο συνάλλαγμα είναι υποχρεωτική η υποβολή όλων των στοιχείων 

στην Κεντρική Τράπεζα μέσω των εμπορικών τραπεζών.   

 

 

6.4 Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

 

 

6.4.1 Ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 

 

 Σύμφωνα με έρευνες, η αξία των ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών επηρεάζεται άμεσα και σε σημαντικό βαθμό από τις δυνάμεις της αγοράς 

δίχως την παρέμβαση κρατικών φορέων (Madura, 2003).  Δυνατό στοιχείο του 

συστήματος αυτού είναι η άμεση αντιμετώπιση των διαταραχών που προκύπτουν σε 

μια οικονομία, ενώ ως μειονέκτημα θεωρείται η αμέριστη ελευθερία πρωτοβουλιών η 

οποία κάλλιστα μπορεί και να οδηγήσει σε ένα απογοητευτικό ονομαστικό σταθερό 

σημείο (Calvo και Mishkin, 2003). Αξιοσημείωτο δε, είναι το γεγονός πως με τις 

ελεύθερα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες η προσαρμογή της σχετικής τιμής 

είναι πιο άμεση σε περίπτωση που καθυστερεί η τιμή των ονομαστικών αγαθών 

(Devereux και Engel, 2003).  

 

 

6.4.2 Ελεγχόμενα κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 

 

 Το εν λόγω σύστημα αποκαλείται επίσης και «βρώμικη διακύμανση» καθώς 

συνδυάζει δύο συστήματα, δηλαδή εκείνο των ελεύθερα κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών (αφού οι ισοτιμίες μεταβάλλονται καθημερινά) κι εκείνο 

των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών (αφού οι κυβερνήσεις έχουν τη 

δυνατότητα να επέμβουν στη μεταφορά του συναλλάγματος στο εξωτερικό). 

Σύμφωνα με τον Mandura (2003), υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες στην προσπάθειά 

τους να κατευνάσουν τον όγκο των μεταβολών περιορίζουν κατά πολύ το 

συνάλλαγμα, μια διαδικασία η οποία σύμφωνα με τον Bell (2001) ονομάζεται 

«πηγαίνοντας κόντρα στον άνεμο» (leaning against the wind).  
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6.5 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Ρόλος αυτού 

 

 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημιουργήθηκε το 1944 στο New Hampshire 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στόχο 

είχε την εξομάλυνση των προβλημάτων που παρουσιάζονταν γύρω από τη λειτουργία 

του παγκόσμιου συστήματος και τις σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα οποία 

αμβλύνθηκαν με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το οικονομικό κραχ του 1930. Ως 

αποτέλεσμα, δυσκολίες παρατηρούνταν στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και 

της πλήρους απασχόλησης στο εσωτερικό των χωρών οι οποίες μπορούσαν να 

επιλυθούν μόνο μέσω των στόχων που θέτονταν από το Δ.Ν.Τ και τη συνεργασία 

μεταξύ των κρατών.  

 Συγκεκριμένα, οι στόχοι που είχαν τεθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

ήταν η διευκόλυνση μέσω δανείων, των χωρών στις οποίες θα παρουσιάζονταν 

προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών και η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών για αποφυγή ενδεχόμενης χρεοκοπίας. Συμπερασματικά, θα μπορούσε να 

ειπωθεί πως η συνολική λειτουργία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

αποσκοπούσε στην επαναφορά των θετικών αποτελεσμάτων του κανόνα του χρυσού 

καθώς απέβλεπε σε μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ κρατών με την αποφυγή 

δημιουργίας ελλειμματικών ή πλεονασματικών ισοζυγίων πληρωμών.  

 Ένας τρόπος επίτευξης των άνωθεν ήταν η δυνατότητα κάθε κράτους να 

μεταβάλει την αξία του νομίσματός του κάτι το οποίο οδηγεί στη δημιουργία 

ισορροπιών για τα εμπορικά ισοζύγια.  

 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελείται από τα κράτη-μέλη του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τη διοίκηση ασκεί το Συμβούλιο των Διοικητών 

και των Αναπληρωτών (διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών) και 

ασκεί ελεγκτική, συμβουλευτική και χρηματοδοτική λειτουργία. Η ελεγκτική 

λειτουργία αφορά στην εποπτεία των κρατών-μελών ως προς τη νομισματική 

πολιτική που ασκούν. Η συμβουλευτική λειτουργία, αφορά στην καθοδήγηση, τυπική 

και άτυπη, των κρατών-μελών ως προς τη σωστή άσκηση της νομισματικής 

πολιτικής. Η χρηματοδοτική λειτουργία αφορά στην οικονομική βοήθεια που 

δέχονται τα κράτη-μέλη από το Δ.Ν.Τ. η οποία έρχεται πάντα υπό όρους τους 

οποίους καλείται το εκάστοτε κράτος να τηρήσει. Συνήθως οι όροι αυτοί αφορούν 

στη διαχείριση της γενικότερης οικονομικής πολιτικής. 
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 Παρόλα αυτά βέβαια, τις τελευταίες δεκαετίες ο ρόλος του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου αμφισβητείται όλο και περισσότερο καθώς η βοήθειά του 

κάθε άλλο παρά εξισορροπητική θεωρείται. Ο λόγος είναι ότι τα σκληρά μέτρα που 

επιβάλλει λειτουργούν εν τέλει εις βάρος των οικονομικά ασθενέστερων κρατών.  

 

 

6.6 Διεθνείς Νομισματικοί Οργανισμοί 

 

 

 Ένας γενικός όρος που μπορεί να δοθεί για τους οικονομικούς οργανισμούς 

είναι ότι αποτελούν ένα σύνολο κρατών τα οποία συνενώνονται με μόνιμους δεσμούς 

σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο με δικές του επιδιώξεις,  βούληση και  όργανα (Νέο 

υπερλεξικό βιβλίο ν.2). 

 Προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη υπήρξε 

αναγκαία η ενοποίηση των κρατών σε οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. 

Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η οικονομική ενοποίηση η οποία διαμορφώνεται 

συνεχώς χωρίς να έχει ποτέ κάποιο τελικό αποτέλεσμα και η διαδικασία μπορεί να 

είναι είτε ελεύθερη, είτε κατευθυνόμενη, είτε αναγκαστική.  

  

 Γενικότερα μια νομισματική ένωση αποτελείται από χώρες που 

χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα το οποίο εκδίδει η κεντρική τράπεζα. Η χρησιμότητά 

του έγκειται στη μείωση της αστάθειας της πραγματικής συναλλακτικής οικονομίας.  

Σύμφωνα με έρευνες (Frankel και Rose, 2002), η συνεργασία των χωρών που 

ανήκουν σε μια νομισματική ένωση επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως ο 

τριπλασιασμός του εμπορίου, η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, η μείωση 

της χρονικής ασυνέπειας, η μείωση του πληθωρισμού καθώς και η μείωση των 

δαπανών στις διεθνείς συναλλαγές (Ghosh, 2002).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

 Αποτελεί γεγονός πως η σωστή εφαρμογή νομισματικής πολιτικής 

αμφισβητείται κατά καιρούς από τις κυβερνήσεις και τα αντίπαλα πολιτικά κόμματα. 

Προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη στρατηγική θα πρέπει να βρεθεί ο βασικός 

στόχος και η διάρκειά του, η αξιοπιστία του ως προς την υλοποίηση καθώς και η 

προσαρμογή του στη δημοσιονομική και συναλλαγματική πολιτική.  

 Η άσκηση μιας καθορισμένης στρατηγικής νομισματικής πολιτικής τέθηκε ως 

ζήτημα για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1998 με κύριο στόχο τη σταθερότητα των 

τιμών και ενδιάμεσο την αναγκαία νομισματική επέκταση. Προκειμένου λοιπόν, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων που έχει 

θέσει βασίζεται σε δύο πυλώνες, στο νομισματικό και σε μια σειρά από οικονομικές 

μεταβλητές. Ο πρώτος πυλώνας βασίζεται στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, στην 

ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος και στο ρυθμό πληθωρισμού, προκειμένου η 

ΕΚΤ να αποφανθεί για την αναγκαία στρατηγική που θα ακολουθήσει η οποία στη 

προκειμένη περίπτωση θα είναι η αύξηση της προσφοράς χρήματος. Ο δεύτερος 

πυλώνας αναφέρεται σε μια σειρά μεταβλητών οι οποίες βοηθούν την ΕΚΤ στην 

εκτίμηση του πληθωρισμού και συνήθως είναι το επίπεδο τιμών, το πραγματικό ΑΕΠ, 

η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήματος, η συναλλαγματική ισοτιμία και οι μισθοί. 

 

 

   

7.2 Στόχοι της Νομισματικής Πολιτικής 

 

Αποκλειστικό στόχο του Ευρωσυστήματος και υψίστης σημασίας αποτελεί η 

σταθερότητα των τιμών η οποία σύμφωνα με το άρθρο 127 περί λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο κατοχυρώνεται θεσμικά αλλά ορίζεται ρητώς η 

σημαντικότητα της σταθερότητας, προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα ευνοϊκότερο 

οικονομικό περιβάλλον (European Central Bank, 2014). Σύμφωνα με τον Scheller 

(2006), η σωστή και κατάλληλη άσκηση της νομισματικής πολιτικής έχει τη 
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δυνατότητα να βελτιώσει δραστικά το οικονομικό περιβάλλον και το βιοτικό επίπεδο 

κάτι το οποίο καθιστά τη σταθερότητα τιμών ως μοναδικό στόχο.  

 

 

 

 

7.3 Αδυναμίες της Νομισματικής Πολιτικής 

 

Παρόλο που εφαρμόζεται κοινή νομισματική πολιτική για όλα τα κράτη, κάθε χώρα 

έχει δικαίωμα να ασκήσει δημοσιονομική πολιτική με τους δικούς της όρους, 

προκειμένου να επιτύχει τους οποιουσδήποτε οικονομικούς στόχους έχει θέσει. 

Βέβαια, ο συνδυασμός κοινής νομισματικής πολιτικής αλλά διαφορετικής 

δημοσιονομικής πολιτικής οδηγεί στον περιορισμό ανάπτυξης της νομισματικής 

ένωσης. Συγκεκριμένα, με το ξέσπασμα της κρίσης  η Ελλάδα είχε άμεση ανάγκη από 

ρευστότητα και κοπή πληθωριστικού χρήματος ώστε να απομειωθεί το χρέος, κάτι το 

οποίο θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο για παράδειγμα για τη Γερμανία καθώς θα 

μειωνόταν η αξία του ευρώ λόγω πληθωρισμού και ως αποτέλεσμα το πραγματικό 

εισόδημα των γερμανών πολιτών θα μειωνόταν. Με απλά λόγια, ήταν πολύ δύσκολο 

να εφαρμοστεί με επιτυχία μια ενιαία οικονομική πολιτική από τη στιγμή που αρχικά 

κάθε χώρα ακολουθούσε διαφορετική πολιτική, (Νικόλαος Κέλελης, 13 Μαρτίου 

215). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:  Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: 2008-2009 

 

8.1 Η διεθνής διάσταση  

 

Η οικονομική κρίση έχει τις ρίζες της στην Αμερική από όπου και ξεκίνησε το 2007 

και επιδεινώθηκε το 2008 με την κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman 

Brothers. Ως επακόλουθο υπήρξε η παγκόσμια μετάδοσή της η οποία αποτελεί τη 

μεγαλύτερη οικονομική ύφεση μετά το οικονομικό κραχ του 1930.  

Οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, σε τέτοιον βαθμό που το 2009 η παγκόσμια 

οικονομία κατέγραψε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης για πρώτη φορά στη μεταπολεμική 

περίοδο. Όσες χώρες ανήκαν στη ζώνη του ευρώ παρουσίασαν αρνητικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης του ΑΕΠ με τη μεγαλύτερη ζημιά να παρουσιάζεται στις ανοιχτές 

οικονομίες λόγω πτώσης του παγκοσμίου εμπορίου κατά 10,7%. Βέβαια, παρά την 

επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης οι ανοιχτές οικονομίες παρουσίασαν πρώτες 

βελτίωση με την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, σε αντίθεση με τις χώρες οι 

οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρές δημοσιονομικές ανισορροπίες και δε διέθεταν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες καταστάσεις της 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.   

Παρόλα αυτά, μεγάλες διαφορές υπήρχαν και στον τομέα απασχόλησης ανάμεσα σε 

χώρες με υψηλό βαθμό ευελιξίας και σε χώρες με σοβαρές αδυναμίες, καθώς στις 

πρώτες το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα ενώ στις δεύτερες η 

ανεργία παρουσίασε υψηλά ποσοστά.  

Παράλληλα, στις αναπτυγμένες οικονομίες, το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστού 

του ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,3% από το 2008 στο 2009, ενώ το 2012 μειώθηκε στο 

5,9%. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστού του ΑΕΠ στις χώρες της ευρωζώνης αυξήθηκε 

κατά 9,8% ενώ στις Η.Π.Α. κατά 13% το 2009 και 16,4% το 2012.  

 

8.2 Η κρίση στην Ελλάδα 

 

Η ελληνική οικονομία άρχισε να επηρεάζεται αρνητικά από τον Οκτώβριο του 2008 

οπότε και επιδεινώθηκε η κρίση. Τον Απρίλιο του 2009 οι εξελίξεις ήταν τόσο 

δυσμενείς καθώς κατεγράφη υψηλότατο έλλειμμα (4% του ΑΕΠ) και δημόσιο χρέος 

ως ποσοστού του ΑΕΠ 97%. Το αποτέλεσμα αυτό δημιουργήθηκε τόσο από την κακή 
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πορεία των εσόδων όσο και από την αύξηση των δαπανών της γενικής κυβέρνησης. 

Επομένως, λόγω της πτώσης των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης 

μειώθηκε το ΑΕΠ και η οικονομία πλέον επίσημα εισήλθε σε φάση ύφεσης. 

Μεγάλα προβλήματα ρευστότητας παρουσιάστηκαν και στον τραπεζικό κλάδο λόγω 

της περιορισμένης πρόσβασης των τραπεζών στη διεθνή αγορά η οποία προκλήθηκε 

από τις συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. 

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός αξιολογήσεων Standard & Poor’s προχώρησε σε 

υποβιβασμό της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από Α σε Α- λόγω της 

μείωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας η οποία παρόλα αυτά 

διατήρησε την επενδυτική της διαβάθμιση. 

Δύσκολη περίοδο αποτέλεσε για τη χώρα ο Οκτώβριος του 2009 αφού ύστερα από  

ανακοίνωση της κυβέρνησης έγινε γνωστό πως το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 

υπερδιπλάσιο του προβλεπόμενου, με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις 

των οίκων αξιολόγησης και των αγορών, δηλαδή ότι το πρόβλημα της ελληνικής 

οικονομίας ήταν πολύ μεγαλύτερο από ότι υποδήλωναν τα μέχρι τότε στοιχεία. Στο 

σημείο αυτό, η Ελλάδα καλείτο να επιδείξει βούληση και αποφασιστικότητα για την 

εφαρμογή ενός προγράμματος προσαρμογής ειδικό για ελλείμματα τέτοιου μεγέθους. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η χώρα είχε χάσει την αξιοπιστία της ως προς την 

αποφασιστικότητα της να προχωρήσει σε συμφωνία ενός δύσκολου προγράμματος το 

οποίο όμως θα επέφερε ανάπτυξη, αλλά και ως προς την εγκυρότητα των στατιστικών 

στοιχείων που επιδείκνυε.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Είναι γεγονός πως τα δεδομένα των αγορών και γενικότερα τω οικονομικών 

συνθηκών έχουν αλλάξει. Οι ροές ρευστών διαθεσίμων έχουν περιορισθεί ως 

αποτέλεσμα της αύξησης του επενδυτικού κινδύνου και της αναξιοπιστίας κυρίως 

των δανειοληπτών. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η εύρεση νέων κι εναλλακτικών 

τρόπων χρηματοδότησης. 

 

9.1 Crowdfunding 

 

Έχει καταστεί σαφές, ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα, πως η παροχή 

χρηματοδότησης από τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πλέον αν όχι ανύπαρκτη 

εξαιρετικά δύσκολη. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί από ανεξόφλητες υποχρεώσεις 

δανειοληπτών είναι δύσκολο να καλυφθούν με μόνη ελπίδα τις κρατικές κι 

επενδυτικές χρηματοδοτήσεις. 

Αυτό σημαίνει πως πλέον απλοί πολίτες και νέοι επιχειρηματίες (κυρίως 

επιχειρηματίες) πρέπει να αναζητήσουν άλλες πηγές χρηματοδότησης. Μια 

καινοτόμο ιδέα αποτελεί το crowd funding το οποίο πρόκειται ουσιαστικά για 

χρηματοδότηση μέσω διαδικτύου η οποία προσφέρεται από ιδιώτες. Είναι μια μορφή 

επένδυσης έναντι απόκτησης μετοχών.  

Πιο αναλυτικά, το Φεβρουάριο εμφανίστηκε στην Ελλάδα η πλατφόρμα crowd 

funding μέσω της οποίας ιδιώτες επιχειρηματίες θα έχουν τη δυνατότητα να 

επενδύουν χρηματικά ποσά έναντι μετοχών των εταιρειών που θα δημιουργηθούν.  

Σε παγκόσμια κλίμακα λειτουργούν ήδη 786 πλατφόρμες με τις 200 να είναι στην 

Ευρώπη (στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βρετανία). Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα το 

περιβάλλον δεν είναι ιδιαίτερα  ευοίωνο για τέτοιες πρακτικές. 

 

9.2 Kεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) 

Το συγκεκριμένο σύστημα το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα στην Ελλάδα απευθύνεται σε 

επιχειρηματίες με νέες και καινοτόμες ιδέες και η διεθνής ονομασία είναι venture 

capital. Επί της ουσίας όταν ο επιχειρήσεις θέλουν να κάνουν μια επένδυση η οποία 
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ενέχει υψηλό ρίσκο απευθύνονται σε μια εταιρεία venture capital. Η εταιρεία αυτή 

προχωράει στη χρηματοδότηση της νέας επιχείρησης με αντάλλαγμα ένα μέρος 

μετοχών το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα πάντα με το ύψος της επένδυσης. Σε 

γενικά πλαίσια όμως κυμαίνεται στο 30%. Το funding διαρκεί από 3 έως 7 έτη και 

απευθύνεται σε εταιρείες οι οποίες υπόσχονται υψηλές αποδόσεις. Σημαντικό είναι 

επίσης πως οι εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούνται δεν είναι υποχρεωμένες να 

καταβάλλουν εγγυήσεις για τα παρεχόμενα κεφάλαια, πράγμα που σημαίνει πως σε 

περίπτωση αποτυχίας οι εταιρείες venture capital- εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι 

της συμφωνίας- δεν προβαίνουν στη διεκδίκηση των χρημάτων τους. 

Στο σημείο αυτό, είναι εύλογο να αναφέρουμε πως οι εταιρείες venture capital πέραν 

της χρηματοδότησης παρέχουν και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μάρκετινγκ, 

στελέχωσης και διοίκησης. 

 

 

9.3 Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (business incubators) 

Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων παρέχουν την ίδια μορφή χρηματοδότησης με τις 

εταιρείες venture capital απλά με κάποιες διαφορές. Συγκεκριμένα η υποστήριξη που 

παρέχουν καταγράφεται στα εξής παρακάτω: 

 Παρέχουν χαμηλότερου βαθμού χρηματοδότηση από τις εταιρείες venture 

capital, αλλά παράλληλα προσφέρουν εξοπλισμό, χώρους εγκατάστασης, 

καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής και γραμματειακής υποστήριξης. 

 Παρέχουν υποτροφίες προκειμένου οι επιχειρηματίες να έχουν τη δυνατότητα 

να αφοσιωθούν στην κατάστρωση των σχεδίων τους για την υλοποίηση της 

ιδέας τους. 

 Δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να εργάζονται σε εξειδικευμένους 

χώρους συνεργασίας (co-working spaces) καθώς σε αυτούς έχουν την 

ευκαιρία να αναπτύξουν καινούριες ιδέες και συνεργασίες. 
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 Έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σεμινάρια και ημερίδες καθώς 

και να έρθουν σε επαφή με συγκεκριμένους καθοδηγητές ή μέντορες και όλα 

αυτά με την υποστήριξη συμβούλων μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Όπως οι εταιρείες venture capital, έτσι και οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων για την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών απαιτούν ένα ποσοστό μετοχών, πληρωμές από τις 

πωλήσεις ή από κάποιον μικτό διακανονισμό και διαρκούν συνήθως από 6 μήνες έως 

1,5 χρόνο.  

Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων στόχο έχουν την ώθηση των νεοϊδρυθέντων 

επιχειρήσεων σε μια πρώτη ανάπτυξη προκειμένου αργότερα να μπορέσουν να 

αναζητήσουν υψηλότερη χρηματοδότηση μέσω τραπεζικών δανείων ή μέσω 

εταιρειών venture capital.  

Ενδεικτικά παραδείγματα εταιρειών incubators είναι οι παρακάτω: 

 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

 Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ 

 Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων 

 Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων 

 Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων για το Δήμο Αθηναίων 

 Athens Impact Hub Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 AHEAD Alba Hub for Enterprise and Development 

 Orange Grove  

 Θέρμη ΑΕ 

 Πρόγραμμα Egg (Enter- Grow-Go) της Eurobank 

 Πρόγραμμα Aephoria 

 Θερμοκοιτίδα IQbility 

 Startup Series Metavallon 

 

 

 

http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1913&cnode=1
http://www.acci.gr/
http://hellenicstartups.gr/kupseles_epixerhmatikothtas/
http://hellenicstartups.gr/kupseles_epixerhmatikothtas/
http://www.innovathens.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83/
http://athens.impacthub.net/
http://athens.impacthub.net/
http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/About/Pages/About.aspx
http://www.orangegrove.biz/
http://www.thermi-group.com/thermokoitida-el/
http://www.theegg.gr/
http://www.aephoria.net/
http://www.iqbility.com/
http://www.metavallon.org/
http://www.metavallon.org/
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9.4 Ιδιώτες επενδυτές (business angels) 

Ιδιώτες επενδυτές αποκαλούνται εκείνοι οι οποίοι κατέχουν κεφάλαια και τα 

διαθέτουν σε νέους επιχειρηματίες με την παροχή ανάλογων συμβουλών.  Αποτελεί 

ουσιαστικά μια μορφή μακροπρόθεσμης επένδυσης. 

Στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η συγκεκριμένη μέθοδος και 

περιορίζεται μόνο στα συγγενικά πρόσωπα. Αντίθετα, στο εξωτερικό είναι 

διαδεδομένη και θεσμοθετημένη.  

Πρόσφατα από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο δημιουργήθηκε το 

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων. 

 

9.5 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

Όταν μια εταιρεία χρηματοδοτείται με τη μέθοδο leasing ουσιαστικά της παρέχεται η 

δυνατότητα να επεκτείνει τον εξοπλισμό της χωρίς να διαθέσει ίδια κεφάλαια. Αυτά 

τα κεφάλαια παρέχονται από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία 

αγοράζει τον απαιτούμενο εξοπλισμό τον οποίο στη συνέχεια εκμισθώνει στην 

επιχείρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μετά το πέρας αυτού η επιχείρηση 

έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τον εξοπλισμό καταβάλλοντας ποσό μέχρι το 5% της 

αξίας του, να συνεχίσει τη μίσθωση ή να τον επιστρέψει στην εταιρεία leasing.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει κάποια πλεονεκτήματα ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις: 

 Δεδομένου ότι οι νέες επιχειρήσεις έχουν χαμηλή ρευστότητα, δεν είναι 

υποχρεωμένες να καταβάλλουν άμεσα τα ποσά που απαιτούνται. 

 Με αυτόν τον τρόπο οι νέες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν 

τον υπέρμετρο δανεισμό. 

 Έχουν απαλλαγή φόρων καθώς η καταβολή μηνιαίων δόσεων θεωρούνται 

λειτουργική δαπάνη. 

 Δεν απαιτείται παροχή εγγυήσεων καθώς η διαδικασία που ακολουθείται στο 

leasing είναι απλούστερη και ταχύτερη.  
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αναμφισβήτητα, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης είναι 

βαρυσήμαντος καθώς καλείται να επιλύσει τα πάσης φύσεως οικονομικά ζητήματα 

που ανακύπτουν προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα και 

αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Για να το επιτύχει αυτό ιδιαίτερα 

σημαντικές είναι οι αγορές χρήματος στις οποίες οι τράπεζες συναλλάσσονται και 

λειτουργούν με οργάνωση ούτως ώστε να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία τους. 

Επιπλέον, όπως είναι φυσικό η ΕΚΤ λαμβάνει τις αποφάσεις της με βασικό γνώμονα 

τη σταθερότητα των τιμών σε μακροπρόθεσμο επίπεδο καθώς οι οποιεσδήποτε 

μεταβολές παρατηρούνται σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.  

Όπως είναι προφανές, η πραγματική οικονομία δύναται να παρουσιάσει 

μεταβολές με μεγάλη ευκολία λόγω του πληθωρισμού και για το λόγο αυτό είναι 

αναγκαία η διατήρηση βραχυπρόθεσμου προσανατολισμού για τη νομισματική 

πολιτική. Επομένως, υψίστης σημασίας είναι ο καθορισμός στόχου για σταθερή και 

αποτελεσματική νομισματική πολιτική. Μέσω του στόχου αυτού, αλλά και με 

ειλικρινή στάση και συνέπεια, η Τράπεζα καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη 

των επιχειρήσεων προκειμένου να επηρεάσει σημαντικά τις προσδοκίες τους. Όλα 

αυτά έγιναν πραγματικότητα με την έλευση της οικονομικής κρίσης το 2007, 

συμβάλλοντας στο μέγιστο στην ενίσχυση του ρόλου που κατείχε μέχρι τώρα η 

τράπεζα στην ανάληψη κινδύνων εφόσον το περιβάλλον στο οποίο συναλλάσσεται 

χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα.  

Τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

προσπάθησε να τα αντιμετωπίσει μέσω της μείωσης των επιτοκίων, μια  στρατηγική 

η οποία δε φάνηκε ιδιαιτέρως αποτελεσματική από τη στιγμή που οι αγορές 

παρουσίαζαν δυσλειτουργία. Συνεπώς, σε συνδυασμό με τα συμβατικά μέτρα, η 

Τράπεζα ακολούθησε μια σειρά μη συμβατικών μέτρων με σκοπό την ενδυνάμωση 

της νομισματικής πολιτικής και τη διευκόλυνση ρευστότητας στα πιστωτικά 

ιδρύματα. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες να αυξήσουν την εισερχόμενη 

ρευστότητα και να βελτιώσουν τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Βέβαια, τα μη 

συμβατικά μέτρα μόλις επανέλθει η κατάσταση στα φυσιολογικά επίπεδα θα πρέπει 

να αποσυρθούν καθώς δεν ενδείκνυνται για μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις.  
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Συμπερασματικά, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό 

στην ομαλοποίηση των χρηματοοικονομικών συνθηκών και στη σταθερότητα των 

τιμών που ήταν και ο πρωταρχικός σκοπός.  
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Περιορισμοί της εργασίας – Συστάσεις για μελλοντική 

ερευνητική εργασία   

Οι περιορισμοί της εν λόγω βιβλιογραφικής εργασίας προκύπτουν από την ίδια τη 

δομή της καθώς δεν υφίσταται η δυνατότητα για θέσπιση ερευνητικών στόχων, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί περαιτέρω ανάλυση της νομισματικής πολιτικής 

που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμη, σημαντικός περιορισμός υπήρξε 

και ο χρονικός παράγοντας καθώς ο όγκος που έπρεπε να καταγραφεί ήταν ιδιαίτερα 

μεγάλος. Συνεπώς, μια εργασία αυτού του βεληνεκούς θα παρουσίαζε μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στην περίπτωση που παραθέτονταν άμεσες πληροφορίες από άτομα που 

σχετίζονται με την ίδια την Τράπεζα, ούτως ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η 

στρατηγική της νομισματικής πολιτικής η οποία έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα καθώς 

και η αποδοτικότητα των σχεδίων τα οποία δεν εφαρμόσθηκαν έναντι άλλων.  
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