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ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ εξγαζία απηή έρεη ζέκα: Οη έιεγρνη θίλεζεο θεθαιαίσλ. πγθξηηηθή
κειέηε κεηαμχ Διιάδνο θαη Κππξηαθήο δεκνθξαηίαο. Απνηειείηαη απφ δχν
θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην πεξηέρεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
νξνινγία , ηνλ ξφιν, ην ζθνπφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ.
Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο ζεζκνχο (ρξεκαηνπηζησηηθέο
αγνξέο, ρξεκαηνπηζησηηθνί ζεζκνί π.ρ. ηξάπεδεο, ζεζκηθνί επελδπηέο), ηα
ζηάδηα εμέιημεο ηνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ.
Σέινο, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ
θαη ην Δπξσπατθφ Αγγινζαμνληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.
ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη ηα capital controls. Δδψ ην
θεθάιαην αξρίδεη κε κηα πνιχ ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηνλ ηξφπν πνπ
επεβιήζεζαλ θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν νη
θπξψζεηο ηνπο πάλσ ζηελ νηθνλνκία (ζηηο αλαιήςεηο, ζηηο ζπληάμεηο ζην
εμσηεξηθφ, θ.α.). Έπεηηα αθνινπζεί ε πνξεία ησλ capital controls κέζα ζην
2016,ε ραιάξσζή ηνπο θαη ν ιφγνο παξακνλήο ηνπο. Σειεηψλνληαο,
πεξηγξάθσ ηελ εκπεηξία ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο θεθαιαίσλ, ηελ
έμνδν ηεο, κηα ζπλνπηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο επηβνιήο ησλ capital controls
αλάκεζα ζε Διιάδα θαη Κχπξν, θαζψο θαη πεξηιεπηηθά ηηο εθζέζεηο ηεο
Eurobank θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Γηα ηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο εξγαζίαο ηδηαίηεξε δπζθνιία δελ ππήξμε.
Σν πιηθφ γηα ην πξψην θεθάιαην πνπ είλαη πην πνιχ ζεσξεηηθφ, αλαδεηήζεθε
θαηά ην πιείζηνλ απφ βηβιηνγξαθία, ελψ ην δεχηεξν θεθάιαην δεκηνπξγήζεθε
απφ πεγέο θπξίσο απφ ην internet. H δπζθνιία ζην λα εηνηκαζζεί απηή ε
εξγαζία, ήηαλ ην γεγνλφο φηη απαηηνχζε αξθεηφ ρξφλν, ζε αληίζεζε κε ηνλ
πεξηνξηζκέλν ειεχζεξν ρξφλν πνπ δηαζέησ αθνχ είκαη εξγαδφκελνο,
παληξεκέλνο θαη παηέξαο δχν κηθξψλ παηδηψλ. Με θαιή νξγάλσζε ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ κνπ, θαηάθεξα λα αληαπεμέιζσ θαη λα νινθιεξψζσ ηελ
εξγαζία κνπ.
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1Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ

1. ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ

1.1 ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ (ΟΡΟΛΟΓΗΑ)

Σν σπημαηοπιζηυηικό χζηεκα είλαη έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ζηεξηγκέλν ζην
ρξεκαηηθφ αληίθξηζκα θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ
θπζηθψλ θαη άπισλ πφξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε δηακεζνιάβεζε ζηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ ζηηο αγνξέο κε ζθνπφ ηελ ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ησλ αηειεηψλ πνπ εκθαλίδνληαη
θαηά ηηο ζπλαιιαγέο. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη απνηέιεζκα κηαο καθξάο ηζηνξηθήο εμειηθηηθήο
πνξείαο πνπ εμαηνκηθεχεηαη κε ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ αγνξψλ επελδπηηθψλ θαη
ρξεκαηνδνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ <ππνζπζηήκαηα> ψζηε ε
ηαχηηζε ηνπ ελίνηε κε φξνπο φπσο <ηξαπεδηθφ ζχζηεκα>, <αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα>, θιπ, λα
κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ζπλνιηθή ηνπ δηάζηαζε, ζπγθξφηεζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία. Ζ
αλάιπζε ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο ζπκπεξηιακβάλεη <ηα κέζα>, ηηο ππεξεζίεο θαη
παξάιιεια ην κεραληζκφ ηεο κεηαβίβαζεο ρξεκαηηθψλ πφξσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο ζηε
ρξεκαηνδφηεζε ειιεηκκαηηθψλ κνλάδσλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη
αλαθαηαλνκήο ησλ απνηακηεχζεσλ ζε έξγα παγίσλ επελδχζεσλ.
εκεηψλεηαη φηη ε ζπκβαηηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ επελδχζεσλ εθιακβάλεη
σο δεδνκέλν ην Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε (financial
structure), ππνβαζκίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπο θαη επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ζε
ιεηηνπξγηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε ρξήκαηνο, ην επηηφθην, ηελ
απνδνηηθφηεηα ηνπ < παγίνπ θεθαιαίνπ>.
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1.2 Ο ΒΑΗΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

Ο βαζηθφο ξφινο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο ζε κηα νηθνλνκία είλαη ε
απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή (ζηηο παξαγσγηθφηεξεο ρξήζεηο) ησλ απνηακηεχζεσλ. Λεηηνπξγία
ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο είλαη ε κεηαθνξά αγνξαζηηθήο δχλακεο (θεθαιαίσλ)
απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ παξνπζηάδνπλ πηζησηηθφ ππφινηπν πξνο ηηο νηθνλνκηθέο
κνλάδεο κε ρξεσζηηθφ ππφινηπν. Πξαθηηθά απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ απφδνζε εθ κέξνπο
ηεο ειιεηκκαηηθήο κνλάδαο θάπνηαο γξαπηήο ππφζρεζεο.
ηνλ ηξφπν δηνρέηεπζεο ρξεκαηηθψλ πφξσλ κπνξεί λα ππάξμεη έλαο γεληθφο
δηαρσξηζκφο ζε:

Α) ΑΜΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

Β)ΔΜΜΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

ηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ε δηνρέηεπζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ γίλεηαη κε αληάιιαγκα πηζησηηθέο απαηηήζεηο. Σν θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ άκεζσλ ζπλαιιαγψλ είλαη φηη ε δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη απεπζείαο απφ
ηηο δχν κνλάδεο θαη δελ επεκβαίλνπλ κεζνιαβεηέο.
Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο έκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ε δηαδηθαζία δηνρέηεπζεο
αγνξαζηηθήο δχλακεο απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο πξνο ηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο
πξαγκαηνπνηείηαη κε
ηελ κεζνιάβεζε
ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ.
Σνπο
ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο απαξηίδνπλ θαηά βάζεη νη Σξάπεδεο αιιά θαη άιινη
νξγαληζκνί. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε έκκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο εκπιέθνληαη ηξία κέξε

Α) Σν απνηακηεπηηθφ θνηλφ

Β) Οη δηακεζνιαβεηηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί νη νπνίνη, πξψηνλ,
ζπγθεληξψλνπλ ηελ πιεξνθνξία εκπηζηνζχλεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη δεχηεξνλ
δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπκθσλίεο ησλ ζπλαιιαγψλ.

Γ) Οη επηρεηξήζεηο
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1.3 ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΡΟΛΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

Πξνζθνξά ρξεκαηηθψλ

Αλαθαηαλνκή πφξσλ &

κέζσλ

ρξεκαηνδ.Δπηρεηξ.ζρεδίσλ

Δπελδπηηθφ

Δπηρεηξ.&

Κνηλφ

INDERMEDIAREIES

Κνηλφ

(ΓΗΑΜΔΟΗ ΦΟΡΔΗ)
παξέρεη ρξήκα

Δθδίδνπλ ηίηινπο
γηα ην δαλεηζκφ ηνπο

1.4 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ / ΗΓΗΟΣΖΣΔ

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο εμεηάδνληαη εδψ σο εληαίν
ζχλνιν, κε ηελ εμήο ηαμηλφκεζε:






Σαπηφηεηα
Αιιειεμάξηεζε
ηαζεξφηεηα
Αλάπηπμε
Απνηειεζκαηηθφηεηα
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1.5 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

Δίλαη ε βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν κέζα ζε έλα
αβέβαην πεξηβάιινλ ζπλαιιαγψλ. Οπζηαζηηθά ε ζθνπηκφηεηα έγθεηηαη ζηελ κεηαθνξά
θεθαιαίσλ απφ νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε πιενλάδνληα θαη κε άκεζα ρξεζηκνπνηνχκελα, απφ
απηέο (θεθάιαηα ) ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο φπνπ είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ επηβίσζε ηνπο θαη
ηελ ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο λα πξνβνχλ άκεζα ζηελ απφθηεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε
απηψλ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ, κέρξη ηελ νκαινπνίεζε θαη ζρεηηθή ζηαζεξνπνίεζε ηνπο.

1.6 ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΗ ΘΔΜΟΗ

Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί ζεζκνί απαξηίδνληαη απφ δχν θαηεγνξίεο:

1.6.1 Υπημαηοπιζηυηικέρ αγοπέρ

Δίλαη νη ζεζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ νη απνηακηεχζεηο κπνξνχλ θαη πξνζθέξνπλ άκεζα
θεθάιαηα ζε φζνπο επηζπκνχλ λα δαλεηζηνχλ (Αγνξά Οκνιφγσλ, Αγνξά Μεηνρψλ). Κξίλεηαη
απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο επελδπηηθψλ αγνξψλ θαη ησλ
εηδηθψλ ζπλζεθψλ, φξσλ, δηαδηθαζηψλ, επηβαξχλζεσλ, εηδηθψλ σθειεηψλ, θιπ. Με βάζε ηνπο
αλσηέξσ παξάγνληεο, νη επελδπηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνβαίλνπλ ζε ζπλερή
επαλαμηνιφγεζε θαη αλαπξνζαξκνγέο έηζη ψζηε λα επηηπγράλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή
επηινγή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο δηαρξνληθά. Λφγσ ηεο πςειήο αιιειεμάξηεζεο πνπ
ραξαθηεξίδεη ηηο αγνξέο απηέο, ε δηάθξηζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπο είλαη δπζρεξήο. Γηα ην ιφγν απηφ νη επελδπηέο πνπ επηζπκνχλ βνήζεηα, πξνηξέρνπλ ζε
εηδηθνχο ζπκβνχινπο επελδχζεσλ ή επηιέγνπλ εμεηδηθεπκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θνξείο
ζηνπο νπνίνπο αλαζέηνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ επελδχζεσλ ηνπο, αλάινγα
κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ επηιέμεη (π.ρ. ειαρηζηνπνίεζε θηλδχλνπ, κεγηζηνπνίεζε ηεο
απφδνζεο, απνιαβή ελφο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο γηα νξηζκέλε ή αφξηζηε ρξνληθή δηάξθεηα
ζην κέιινλ.
ε πξψηε πξνζέγγηζε, ν φξνο <ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά> αληηζηνηρεί ζηνλ φξν
<ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα> , κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ν επξχηεξνο δπλαηφο νξηζκφο θαη
πεξηιακβάλεη ηελ θεθαιαηαγνξά, ηελ αγνξά ρξήκαηνο θαη ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Μηα
ζηελφηεξε έλλνηα είλαη ε πηζησηηθή αγνξά πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θεθαιαηαγνξά θαη ηελ αγνξά
ρξήκαηνο θαη λνείηαη σο εληαία αγνξά.
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1.6.1.1 ΥΡΖΜΑΣΑΓΟΡΑ

Υξεκαηαγνξά ή αγνξά ρξήκαηνο είλαη ε αγνξά ζηελ νπνία γίλεηαη δηαπξαγκάηεπζε
απαηηήζεσλ πνπ είλαη ζηελά ππνθαηάζηαηα ηνπ ρξήκαηνο. Ζ ρξεκαηαγνξά δελ είλαη
γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλε αιιά απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπλαιιαθηηθψλ κέζσλ. Ζ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο
ρξεκαηαγνξάο είλαη ε παξνρή απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ πξνο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο.
εκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηαγνξάο έρνπλ νη έκπνξνη ρξενγξάθσλ θαη
νη ρξεκαηηζηέο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε ηδηαίηεξνπο ηίηινπο. εκαληηθφηεξνο φκσο, είλαη ν ξφινο
ησλ εκπφξσλ φπνπ αγνξάδνπλ θαη πσινχλ απφ ηα απνζέκαηα ησλ ρξενγξάθσλ θαη έηζη
ζηελ νπζία δεκηνπξγνχλ, δηακνξθψλνπλ ηελ αγνξά.
Ζ αλάπηπμε ηεο ρξεκαηαγνξάο ή αγνξά ρξήκαηνο απνηειεί νξγαληθφ ζηνηρείν ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηφηη, πξψηνλ, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξφβιεκα ησλ
επελδπηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εληαίν θαη ζπλεμεηάδεηαη σο πξφβιεκα αλαγθψλ γηα
ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο θαη σο πξφβιεκα απνηακηεχζεσλ θαη επηινγήο επελδχζεσλ κε
δεδνκέλε ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαζελφο. Γεχηεξνλ, δηφηη ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο
έρεη κηα θξίζηκε ζεκαζία γηα ηνπο επελδπηέο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κε ζπλέπεηα ην επίπεδν
αλάπηπμεο ηεο ρξεκαηαγνξάο (πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ) λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ επηινγή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ επελδχζεσλ απηψλ.
ηελ αγνξά ρξήκαηνο εθδίδνληαη, δηαπξαγκαηεχνληαη θαη ζπλαιιάζζνληαη
βξαρπρξφληνη ηίηινη (απφ κηα κέξα κέρξη έλα ρξφλν: βξαρπρξφληα δέζκεπζε ρξεκαηηθνχ
θεθαιαίνπ).
Ζ αγνξά ρξήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη εμππεξεηεί:
Α) Δπηρεηξήζεηο γηα ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο (γηα ηηο ακνηβέο πξνζσπηθνχ, γηα κεηαθίλεζε
εκπνξεπκάησλ, θ.ιπ.)
Β) Σξάπεδεο γηα ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο θαη ην θαζεκεξηλφ θιείζηκν ηακείνπ κε δπλαηφηεηεο
ζήκεξα γηα δηνξζσηηθή πξνζθπγή ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα ή ζηε
δηεζλή αγνξά γηα πξνζσξηλή θάιπςε ηνπ ηπρφλ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο ηνπο.
Γ) Σν δεκφζην πνπ εθδίδεη δηαζέηεη θαη εμνθιεί θαηά ηελ ιήμε ηνπ έληνθα γξακκάηηα δηάξθεηαο
κέρξη ελφο έηνπο, εθηφο απφ νκφινγα κεζνπξφζεζκεο δηάξθεηαο κέρξη ελφο έηνπο, εθηφο απφ
νκφινγα κεζνπξφζεζκεο δηάξθεηαο θαη νκνινγίεο καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο θαη ηελ
θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ( έιιεηκκα θφξσλ θιπ. Γεκνζίσλ εζφδσλ κε ηηο
εθηεινχκελεο δεκφζηεο δαπάλεο, δεδνκέλνπ φηη ην θξάηνο δελ είλαη εθδφηεο ηνπ λνκίζκαηνο
αιιά ε θεληξηθή ηξάπεδα).
Γ) Σνπο επελδπηέο πνπ θαηαθεχγνπλ ζηελ ρξεκαηαγνξά πξνθεηκέλνπ γηα ζπκπιεξσκαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ ή γηα λα δηαζθαιίζνπλ εαπηνχο απφ ηπρφλ
έθηαθηεο ηξέρνπζεο δαπάλεο θαη απνιχζεηο απφ κε απφιπηα ζσζηφ ρξνλνδηάγξακκα ησλ
δαπαλψλ ηνπο.
Δ) Σα λνηθνθπξηά ηα νπνία, ηδηαίηεξα κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πηζηνδφηεζεο, έρνπλ
ζεκεηψζεη ηαρείο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο, ζε ηξφπν ψζηε λα απνηειεί
ζήκεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο ηξαπεδηθήο πηζηνδφηεζεο, ηεο αγνξάο δηαξθψλ
θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, θιπ.
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1.6.1.2 ΚΤΡΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΑΓΟΡΑ

2. Ζ βξαρππξφζεζκε δηάξθεηα ησλ επελδχζεσλ
3. Ο κηθξφο θίλδπλνο ησλ ηνπνζεηήζεσλ
4. Ζ εχθνιε ξεπζηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ

Ζ βξαρππξφζεζκε δηάξθεηα ησλ επελδχζεσλ καο παξαπέκπεη ζηηο δαλεηαθήο θχζεο
απαηηήζεηο θαη πνηέ ζηηο ζπκκεηνρηθήο θχζεο απαηηήζεηο. Οη βξαρείαο δηάξθεηαο δσήο
απαηηήζεηο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ
βξαρεία δηάξθεηα δσήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ ρακειφ βαζκφ θηλδχλνπ αιιά πξνεμνθιείηαη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ε πεξηνξηζκέλε απφδνζε.
Ο ρακειφο βαζκφο θηλδχλνπ ησλ ηνπνζεηήζεσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αγνξάο
βξαρείαο δηάξθεηαο. Δκθαλίδνληαη δπν είδε θηλδχλνπ:

Α) Ο Πηζησηηθφο θίλδπλνο

Πεξηζζφηεξν εχθνια πξνβιέςηκνο ζε κηθξφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηφ φκσο
ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ζεσξνχληαη άκεζα ππνθαηάζηαηα ησλ ρξεκαηηθψλ αγνξψλ.
Δπίζεο, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ηελ εκπνξεπζηκφηεηα ηνπ εθδφηε ηνπ
ρξενγξάθνπ θαη γεληθφηεξα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απαίηεζεο θαζψο θαη ηελ
εκπνξεπζηκφηεηα σο πξνο ηνλ βαζκφ δήηεζεο.
Αθνχ πιεξνχληαη νη δχν παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, Α) ΒΡΑΥΔΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ, Β)
ΥΑΜΖΛΟ ΚΗΝΓΤΝΟ, (φπνπ ην έλα απνηειεί απφξξνηα ηνπ άιινπ), ηφηε νη αγνξέο
ρξήκαηνο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο άκεζα ππνθαηάζηαηα ρξήκαηνο. Υξεζηκνπνηνχληαη σο
κέζν πιεξσκψλ ζπλαιιαγψλ αθνχ ππάξρεη αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ εθδφηε θαη πξνυπφζεζε
απνδνρήο ίζσο θαη θάπνησλ εμφδσλ ξεπζηνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα επηβαξπλζνχλ.

1.6.1.3 Ζ μεηαθοπά ηυν κεθαλαίυν γίνεηαι:

Με απεπζείαο ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ
Άκεζα ή έκκεζα κέζσ ηξαπεδψλ
Μέζσ κεζηηψλ θαη dealers κε πψιεζε ρξενγξάθσλ: Δληφθσλ Γξακκαηίσλ ηνπ
Γεκνζίνπ, Οκνιφγσλ, Commercial papers, Repos, Swaps.
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ηελ αγνξά απηή αγνξάδνπλ θαη πσινχλ ρξεφγξαθα κφλν πηζησηηθά ηδξχκαηα
(ηξάπεδεο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο). Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ ζαλ
αγνξαζηέο απφ ηελ πξσηνγελή κέζσ δεκνπξαζηψλ ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο, (κειινληηθά
απηφ ζα ηζρχεη γηα ηηο κεγάιεο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο). ζνη ινηπφλ ιεηηνπξγνχλ ζαλ
market makers είλαη ινγηθφ πσο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο απφ ρξεφγξαθα γηα
λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο. ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θάλνπλ πξνζθνξά γηα αγνξά θαη
πψιεζε θαηνλνκαδφκελσλ ρξενγξάθσλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαη έθηαζε χςνπο ζπλαιιαγήο. Οη
ηηκέο πνπ παξαηίζεληαη είλαη θαζαξέο, κε ηελ έλλνηα φηη πεξηιακβάλνπλ πξνκήζεηα θαη θέξδνο
ηνπ market maker.
Παξαηίζεληαη ινηπφλ θαζεκεξηλά απφ ηνπο dealers δχν ηηκέο γηα θάζε είδνο
ρξενγξάθνπ (Γπαδηθφ χζηεκα Σηκψλ):
Ζ ηηκή ζηελ νπνία αγνξάδνπλ νη dealers (buy ή bid), θαη ζπλεπψο ε ηηκή ζηελ νπνία
κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ νη θάηνρνη ηα ρξεφγξαθα ηνπο.
Ζ ηηκή ζηελ νπνία πσινχλ νη dealers (offer ή sale), θαη ζπλεπψο ε ηηκή ζηελ νπνία
κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ απηνί πνπ επηζπκνχλ ρξεφγξαθα.

1.6.1.4 Ανεπίζημερ Αγοπέρ

ηηο ιεγφκελεο αλεπίζεκεο αγνξέο (unofficial markets), πξαγκαηνπνηνχληαη δαλεηαθέο
ζπλαιιαγέο, ζπλαιιαγέο επί παξαθαηαζήθε, ππάξρνπλ ελερπξνδαλεηζηήξηα, ζαξάθεδεο
θιπ. Οη αγνξέο θαη νη ζπλαιιαγέο απηέο αλζίδνπλ ππφ κε θαλνληθέο ζπλζήθεο ή ζε πεξηφδνπο
νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο κπνξνχλ λα πάξνπλ κεγάιεο δηαζηάζεηο , κέρξη λα ππνθαζηζηνχλ ζε
κεγάιε έθηαζε ηηο επίζεκεο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ.
ηελ αγνξά απηή θαηαθεχγνπλ επηρεηξήζεηο ή λνηθνθπξηά ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ
πηεζηηθέο δαλεηαθέο αλάγθεο θαη αδπλαηνχλ λα ηηο θαιχςνπλ ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο θαη
ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θιπ θνξέσλ ηεο ρξεκαηαγνξάο θπξίσο ιφγσ ηεο ζηξνθήο ηνπ
θνηλνχ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη επελδχζεηο ζε απνζεκαηνπνίεζε
πξντφλησλ ζηα πιαίζηα ηνπ αλακελφκελνπ αλνδηθνχ ξπζκνχ ηνπ πιεζσξηζκνχ.
Σα επηηφθηα πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ
αλεπίζεκε αγνξά είλαη ζπλήζσο
πνιιαπιάζηα απφ ηα επίζεκα επηηφθηα θαη πνιιέο θνξέο ππεξβαίλνπλ ζεκαληηθά θαη ηα
επηηφθηα ππεξεκεξίαο, θζάλνληαο ζε επίπεδα πνπ λα γίλεηαη ιφγνο γηα <ηνθνγιπθία>. Απηή
επεθηείλεηαη ζπρλά θαη ζηα δειεαζηηθά επηηφθηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θαηαζέηεο πνπ
κπνξεί λα θζάλεη ζεκαληηθά πάλσ απφ ην 100% ηλ επηζήκσλ επηηνθίσλ θαη είλαη ζπγθξίζηκα
κε ηνλ αλακελφκελν ηνπ πιεζσξηζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ρξεκαηνδνηνχληαη βαζηθά
παξάλνκεο ζπλαιιαγέο (φπσο π.ρ. εκπφξην λαξθσηηθψλ, μέπιπκα βξφκηθνπ ρξήκαηνο,
ζπαηάιε δεκνζίνπ ρξήκαηνο, θνξνδηαθπγή θιπ.)
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1.6.1.5 ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ

Ζ απνζηνιή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ είλαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαιή
δηεμαγσγή ησλ ηξερνπζψλ θαη θεθαιαηαθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ησλ επελδπηψλ
θαη ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή απνζηνιή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ πινπνηείηαη
κέζα απφ έλα κεραληζκφ αληαπφθξηζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ, ηεο
ηερλνινγίαο, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ηειηθψλ
θαηαλαισηψλ θαη αθφκε επξχηεξα ηεο ιεγφκελεο θνηλσληθήο πξνηίκεζεο. (Social preference)
Ο κεραληζκφο ησλ αγνξψλ ιεηηνπξγεί σο απηφκαηνο δέθηεο θαη πνκπφο κελπκάησλ
απφ φινπο ηνπο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλαιιαγέο. ιεο απηέο νη κεηαβνιέο
απνηππψλνληαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ ηίηισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ
θαη θαηά επέθηαζε ησλ απνδφζεσλ θαη ησλ επηηνθίσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη επελδπηέο θαη νη
επηρεηξήζεηο κε απηνηειή θαη ππεχζπλε δηνίθεζε είλαη ζε ζέζε λα ζηαζκίδνπλ έγθαηξα θαη
πηζαλφλ λα πξνιακβάλνπλ ηελ επέιεπζε ηπρφλ δπζκελψλ εμειίμεσλ ή λα αμηνπνηνχλ
επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ αλαδχνληαη, πξηλ ζπεχζνπλ ίζσο άιινη λα εθκεηαιιεπηνχλ (αξθεί
λα ππάξρεη επαξθήο πιεξνθφξεζε θαη λα γίλεηαη ζσζηή ζηάζκηζε θαη αμηνιφγεζε φηη νη
ζπλζήθεο πξφθεηηαη λα κεηαβιεζνχλ νπζησδψο).
Ζ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο θνηλσληθφ- νηθνλνκηθήο απνζηνιήο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ είλαη επξχηεξα ζέκα ζσζηήο αμηνιφγεζεο θαη πξνβιέςεσλ ηεο
κειινληηθήο πνξείαο θαη ησλ ηάζεσλ ησλ αγνξψλ απηψλ απφ επελδπηέο, επηρεηξήζεηο θαη
θνξείο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ αμηνιφγεζε απηή ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ζηαζεξά
θαη αμηφπηζηα θξηηήξηα θαη ζε δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπο.
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζηεξίδεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ αγνξψλ κε βάζε ηα
δηαξζξσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν επελδπηήο
ζηελ επελδπηηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηνπ επηινγή. Δλ ηνχηνηο, κεηά ηε βαζηθή απηή αλάιπζε
πνπ αθνινπζεί παξαθάησ, ρξήζηκν είλαη ν επελδπηήο λα απνθηήζεη κηα βαζχηεξε αληίιεςε
γηα ηε ζεζκηθή ζπγθξφηεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. ε απηφ ζα δηεπθνιπλζεί κε ηελ
αλαθνξά ζε θάπνην πξφηππν, πνπ είλαη ε ιεγφκελε (ηέιεηα αγνξά), (perfect market), ζε
ηξφπν ψζηε λα θαηαλνήζεη ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξψλ ηα νπνία
παξνπζηάδνπλ έληνλε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο.
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1.6.1.6 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ (CREDIT MARKET)

ΑΓΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΑΓΟΡΑ ΥΡΖΜΑΣΟ

Σξαπεδνπαγήο Αλνηθηή Αγνξά

Πξσηνγελήο

Γεπηεξνγελήο

Πξσηνγελήο

Γεπηεξνγελήο

(Over the counter Markets)
(Δμσρξεκαηεζηεξηαθέο αγνξέο)

Υξεκαηηζηήξην

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΓΟΡΑ (Finanacial Market)

ΑΓΟΡΑ ΥΡΖΜΑΣΟ

ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ρσξίδνληαη θαηά παξάδνζε θαη γηα ιφγνπο
παξνπζίαζεο θαη θαηαλφεζεο φρη επεηδή είλαη ζαθψο δηαρσξηζκέλεο ζε δχν κεγάιεο
θαηεγνξίεο (φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα )
Βαζηθφ θξηηήξην ηεο ζπκβαηηθήο δηάθξηζεο είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ζε
βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε. Με βάζε ην θξηηήξην
απηφ γίλεηαη ηαμηλφκεζε ζε αγνξά ρξήκαηνο ή Υξεκαηαγνξά (Money market) θαη ζε αγνξά
θεθαιαίνπ ή Κεθαιαηαγνξά (Capital market). Δηδηθφηεξα ε ρξεκαηαγνξά, θαιχπηεη ηε
δεκηνπξγία θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε απαηηήζεσλ πνπ είλαη ζηελά ππνθαηάζηαηα ηνπ ρξήκαηνο.
ηελ ρξεκαηαγνξά εθδίδνληαη θαη ζπλαιιάζζνληαη ηίηινη πνπ έρνπλ βξαρππξφζεζκε δηάξθεηα
(κέρξη ελφο έηνπο), φπσο είλαη ηα έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ, ηα δηαπξαγκαηεχζηκα
πηζηνπνηεηηθά θιπ απνδεηθηηθά θαηαζέζεσλ, θιπ. Οη ηίηινη ηεο ρξεκαηαγνξάο είλαη θαηαξρήλ
εχθνια ξεπζηνπνηήζηκνη θαη ρσξίο κεγάιεο απψιεηεο απφδνζεο ηδηαίηεξα εθφζνλ ππάξρνπλ
αλαπηπγκέλεο δεπηεξνγελείο αγνξέο.
ηελ θεθαιαηαγνξά γίλεηαη δηαπξαγκάηεπζε θαη αληαιιαγή κεζνπξφζεζκσλ θαη
καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ. ε απηήλ πξνζθεχγνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ην δεκφζην,
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θεθάιαηα καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο. Ζ άληιεζε θεθαιαίσλ

15

απφ ηελ αγνξά απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο έθδνζεο θαη δηάζεζεο ζην επελδπηηθφ θνηλφ,
κεηνρψλ θαη νκνινγηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ θξαηηθψλ νκνινγηψλ ηνπ
δεκνζίνπ ή κε καθξνπξφζεζκε ηξαπεδηθή δαλεηνδφηεζε. Καηά ζπλέπεηα ζηελ αγνξά
θεθαιαίνπ πσινχληαη θαη αγνξάδνληαη αμηφγξαθα καθξνρξφληαο δηάξθεηαο. Ζ Υξεκαηαγνξά
θαη ε Κεθαιαηαγνξά απαξηίδνληαη απφ δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο αγνξψλ:

1.6.1.7 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΑΓΟΡΑ (PRIMARY MARKETS)

Δίλαη ε αγνξά απφ ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε καθξνπξφζεζκε άληιεζε
θεθαιαίσλ, κε ζθνπφ νη ρξεκαηηθνί πφξνη πνπ ζπγθεληξψλνληαη λα επελδπζνχλ ζε
παξαγσγηθά θεθάιαηα. Με άιια ιφγηα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ δηεπθφιπλζεο ηεο
καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ έξγσλ παγίσλ επελδχζεσλ κε
παξάιιειε ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ησλ επελδπηψλ γηα πςειέο απνδφζεηο θαη ρακειφ
θίλδπλν ησλ ηνπνζεηήζεσλ ηνπο. Ο βαζκφο ζπλεπίηεπμεο ησλ παξαπάλσ εμαξηάηαη απφ ηελ
δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ θαη απνηειεί θξηηήξην αλάπηπμεο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζεζκνχ ηεο θεθαιαηαγνξάο. Αληινχληαη θεθάιαηα απφ ηνπο εθδφηεο
κε πψιεζε κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ θαη κέζεο δηάξθεηαο κε πψιεζε νκνιφγσλ. Οη θχξηνη
πξσηαγσληζηέο ζηελ αγνξά απηή είλαη νη εθδφηξηεο εηαηξίεο (ηδησηηθέο ή δεκφζηεο), νη
αλάδνρνη θαη νη επελδπηέο. Οη επελδπηέο ή αγνξαζηέο αμηφγξαθσλ, αγνξάδνπλ ηηο λέεο αμίεο
απφ ηνπο αληηπξφζσπνπο ησλ εηαηξηψλ πνπ ηα έρνπλ εθδψζεη. Οη αληηπξφζσπνη ζπλήζσο
είλαη αλάδνρνη, νη ηξάπεδεο θαη ην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ. Σα ρξήκαηα απφ ηελ πψιεζε λέσλ
αμηφγξαθσλ εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ εθδφηε ησλ αμηφγξαθσλ.
Κχξηεο πεγέο θαη κνξθέο (ξνέο) θεθαιαίσλ γηα καθξνρξφληεο επελδχζεηο, είλαη νη
παξαθάησ:
Οη απνηακηεχζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ
Οη απνηακηεχζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ
Οη απνηακηεχζεηο απφ ηα αδηάζεηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ
Οη απνηακηεχζεηο ηνπ θξάηνπο (φηαλ ηα έζνδα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα έμνδα).
ηελ πξσηνγελή θεθαιαηαγνξά γίλεηαη έθδνζε, δηάζεζε θαη πψιεζε λέσλ εθδφζεσλ
ηίηισλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη κέζν εηδηθψλ ηξαπεδψλ (Investment
Bank) κε θάπνην θέξδνο (πσινχλ δειαδή ηα αμηφγξαθα ζε πςειφηεξε ηηκή). Ζ πψιεζε ησλ
αμηφγξαθσλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ:
1 Αλαδνρήο (underwriting), φπνπ
νπηζζνγξαθήζεη ηα αμηφγξαθα.

έλαο

αλάδνρνο

(underwriter),

αλαιακβάλεη

λα

2 Ηδησηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ (private placements) φπνπ ν εθδφηεο ησλ αμηφγξαθσλ ηα πνπιάεη
απεπζείαο ζην θνηλφ (ρσξίο κεζάδνληα).
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1.6.1.8 ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΑΓΟΡΑ (SECONDARY MARKETS) – ΥΡΖΜΑΣΖΣΖΡΗΑΚΖ
ΑΓΟΡΑ

Πξφθεηηαη γηα ηελ αγνξά ζηελ νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη ηα ρξεφγξαθα (κεηνρέο,
νκνινγίεο. Κιπ) πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζηνπο επελδπηέο γηα πξψηε θνξά. Δθεί γίλεηαη ε
άκεζε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηίηισλ κεηά ηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ ηεο Πξσηνγελνχο
Αγνξάο. Γειαδή ζηα ρξεκαηηζηεξηαθά πσινχληαη θαη αγνξάδνληαη αμίεο νη νπνίεο
απνθηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε αγνξά (θεθαιαηαγνξά) είηε δεκηνπξγήζεθαλ ζε άιιεο
αγνξέο. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο χπαξμεο ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο είλαη ε παξνρή
δπλαηφηεηαο ζηνπο θαηφρνπο ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ κεηνρψλ, λα πνπινχλ ηνπο ηίηινπο
ηνπο ζε επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ην αγνξάζνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ε νπνία
θαζνξίδεηαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο
δπλάκεηο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Με άιια ιφγηα δίλεη
ζηνπο επελδπηέο πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο γηα άκεζε ξεπζηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο,
ζηελ πεξίπησζε πνπ ελζθήςνπλ απξφβιεπηα γεγνλφηα θαη αλαθχςνπλ έθηαθηεο αλάγθεο, ην
<πξνιεπηηθφ θίλεηξν>. Παξφκνηα νη επελδπηέο έρνπλ δπλαηφηεηεο επελαζεψξεζεο θαη
αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ην νπνίν είραλ επηιέμεη ζην παξειζφλ, αθφηνπ
δηαπηζηψζνπλ φηη έρεη επέιζεη νιηθή κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ησλ αγνξψλ θαη ην
ραξηνθπιάθην δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη. Ζ χπαξμε θαη ε
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο δεπηεξνγελνχο αγνξάο ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θηλδχλνπ
ησλ επελδχζεσλ θαη κεησηηθή επίδξαζε ζηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε απφδνζε ηεο επέλδπζεο,
κείσζε ηνπ <θφζηνπο ηνπ ρξήκαηνο> γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο.
Οη αγνξνπσιεζίεο ησλ αμηψλ γίλνληαη κεηαμχ ησλ επελδπηψλ, κέζσ ησλ ππεξεζηψλ
ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξηψλ.
ηε δεπηεξνγελή αγνξά νη ζπλαιιαγέο κε αμηφγξαθα δε δεκηνπξγνχλ λέα, απιά ηα
ππάξρνληα αμηφγξαθα αιιάδνπλ ηδηνθηήηεο. Οη ζπλαιιαγέο δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ
εηαηξία πνπ ηα έρεη εθδψζεη. Ο εθδφηεο δελ εηζπξάηηεη ρξήκαηα. Σα ρξήκαηα εηζπξάηηνληαη
απφ ηνλ πσιεηή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηνλ λέν αγνξαζηή.
Ζ εθδφηξηα εηαηξία επεξεάδεηαη έκκεζα (αιιά ζεκαληηθά), κε ηελ έλλνηα φηη νη
κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ αμηφγξαθσλ ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά επεξεάδνπλ ηελ αγνξαία αμία
(ρξεκαηηζηεξηαθά) ηεο εηαηξίαο. Οη δχν αγνξέο αμηψλ, ε πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο δελ
είλαη αλεμάξηεηεο ε κηα απφ ηελ άιιε. Ζ πγηήο ιεηηνπξγία ηεο κηαο ζπληειεί ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο άιιεο.

Σα Υξεκαηηζηεξηαθά Αμηψλ παξέρνπλ ην ρψξν, νξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαη εθαξκφδνπλ
ηνπο κεραληζκνχο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ. Δηδηθφηεξα ζε απηά:

√ Ρεπζηνπνηνχληαη εχθνια νη αμίεο
√ Δμαζθαιίδεηαη ε νκαιή εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη θάζε είδνπο ζπλαιιαγήο
√ Οξίδεηαη ε δίθαηε ηηκή, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο δπλάκεηο ηεο
αγνξάο, πξνζθνξά θαη δήηεζε.
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Δπηπιένλ,
-

Μεηαθέξνληαη ή θαιχπηνληαη θίλδπλνη ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπλαιιαγψλ.
Βνεζείηαη έκκεζα ε ρξεκαηνδφηεζε εηαηξηψλ
Παξέρεηαη πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ππνβνεζείηαη ε πξνζηαζία
ηνπ.

1.6.1.9 ΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΑΓΟΡΔ (ΤΝΟΠΣΗΚΑ)

Οι Υπημαηοπιζηυηικέρ αγοπέρ μεηαθοπάρ κεθαλαίυν ζε:
◊ Υπημαηαγοπά ή Αγοπά Υπήμαηορ
-

Σξαπεδηθή
Βξαρππξφζεζκσλ ρξενγξάθσλ
πλαιιάγκαηνο

◊ Κεθαλαιαγοπά
-

Αγορά Μακροπρόθεςμων Δανειακών Τίτλων (Ομολόγων)
Αγορά Μετοχικών Κεφαλαίων

Αγοπέρ μεηαθοπάρ Κινδύνος – Πποθεζμιακέρ Αγοπέρ και Αγοπέρ Παπαγυγών
◊ Αγοπά Options
-

Μεηνρψλ
Ννκηζκάησλ
Γεηθηψλ
Future options πάνυ ζε:
Δκπνξεχκαηα
Ννκίζκαηα
Δπηηφθην
Γείθηεο

◊ Αγοπά Futures
-

Δκπνξεπκάησλ
Γεηθηψλ
Δπηηνθίσλ
πλαιιάγκαηνο

◊Swaps και Forwards
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1.6.2 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΔ

Μέζσ ησλ ζεζκψλ απηψλ νη απνηακηεπηέο κπνξνχλ θαη πξνζθέξνπλ έκκεζα
θεθάιαηα ζε φζνπο επηζπκνχλ λα δαλεηζηνχλ.

-

Σξάπεδεο
Ακνηβαία Κεθάιαηα
Πηζησηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο ελψζεηο
πληαμηνδνηηθά ακνηβαία θεθάιαηα
Αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο
Σνθνγιχθνη

Κάζε εχξσζηε θαη πγηήο νηθνλνκία ρξεηάδεηαη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηθαλφ
λα κεηαθέξεη θεθάιαηα απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο (απηέο πνπ
απνηακηεχνπλ ηελ ηξέρνπζα δηαρείξηζε) ζηηο ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, δειαδή
εθείλεο πνπ δαλείδνληαη γηα λα επελδχζνπλ ζηηο παξαγσγηθέο επθαηξίεο πνπ έρνπλ
επηζεκάλεη.
Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη αξθεηά πνιχπινθν ηφζν ζηελ δηάξζξσζε φζν
θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ηξαπεδψλ, φπσο ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ακνηβαία θεθάιαηα, θαη άιινη ζεζκηθνί
επελδπηέο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ θιπ. Ππξήλαο ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα είλαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζπλαπαξηίδεηαη απφ ηελ
θεληξηθή ηξάπεδα, ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ηνπο εηδηθνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο.
Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο αζρνινχληαη κε πάζεο θχζεσο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο
δηακεζνιαβψληαο κεηαμχ πιενλαζκαηηθψλ θαη ειιεηκκαηηθψλ κνλάδσλ. Οη εηδηθνί πηζησηηθνί
νξγαληζκνί δηαζέηνπλ άδεηα γηα ηε δηεμαγσγή πεξηνξηζκέλσλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ.
Παξαδείγκαηα εηδηθψλ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη νη ηξάπεδεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηε
ζηεγαζηηθή θαη θηεκαηηθή πίζηε, νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηε
ρξεκαηνδφηεζε καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ.
Ο επξχηεξνο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη εθηφο ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη κηα ζεηξά εηαηξηψλ πνπ ζπλήζσο νλνκάδνληαη <ζεζκηθνί επελδπηέο>, φπσο
είλαη νη εηαηξίεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα, ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία,
νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θιπ. ηελ Διιάδα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο
πθίζηαηαη έλα κηθηφ ζχζηεκα νκίισλ. Οη κεγάινη ηξαπεδηθνί φκηινη ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα
πιήζνο εηαηξηψλ, πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ δηα κεζνιαβεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
εξγαζηψλ αμηνπνηψληαο ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ηεο νηθνλνκίεο εχξνπο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ο ξφινο ησλ δηακεζνιαβεηψλ είλαη λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα επηηαρχλνπλ ηε ξνή ηνπ
ρξήκαηνο θαη γεληθφηεξα ηηο άιιεο δηαδηθαζίεο. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε
πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο.
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1.6.2.1 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΧΝ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΧΝ

—

—

—

Παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε,
απφ ηελ ηνπνζέηεζε δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ηνλ
νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν εμεχξεζεο ρξεκαηηθψλ πφξσλ.
Μεηαζρεκαηίδνπλ ζρεηηθά βξαρπρξφληεο ηνπνζεηήζεηο ζε καθξνρξφληεο
ρνξεγήζεηο. Ζ δπλαηφηεηα ηνπο απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ν κεγάινο
αξηζκφο ησλ ηνπνζεηνχλησλ θεθαιαίσλ ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο δελ
απνζχξνληαη καδηθά.
Σέινο, ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ κείσζε θηλδχλνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη ζε αηνκηθφ
θαη ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, ν δαλεηζκφο κε ηελ πξννπηηθή επαλάθηεζεο
θεθαιαίσλ ηνπ ζε κειινληηθφ ρξφλν εκπεξηέρεη πάληνηε πνηθηιία θηλδχλσλ. Οη
ρξεκαηνπηζησηηθνί κεζνιαβεηέο είλαη ζε ζέζε λα δηακνηξάδνπλ ηέηνηνπο
θηλδχλνπο αλάινγα κε ηελ θεξεγγπφηεηα αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε
εμαηνκηθεπκέλνπ δαλεηδφκελνπ.

1.6.2.2 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο
ρψξαο. ε απηφ εληάζζνληαη νξγαληζκνί πνπ θαηέρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή
αλάκεζα ζε απνηακηεπηέο θαη πηζηνχρνπο, εμαζθαιίδνληαο ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
ξεπζηφηεηαο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ
ηφλσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ηελ ρξεκαηνδφηεζε δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη
θαηλνηφκσλ επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκβνιήο ηνπ εμαξηάηαη
απφ ηελ χπαξμε αμηφπηζηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο
θνηλσλίαο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ζηεξίδεη ηηο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο. Σν ζχζηεκα απηφ
απνηειείηαη απφ δχν είδε ηξαπεδψλ, ηελ θεληξηθή ηξάπεδα θαη ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Ζ
θεληξηθή ηξάπεδα απνηειεί ηνλ ζπληνληζηή ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ φζνλ αθνξά ηελ γεληθή
πνιηηηθή ηνπο θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο.

Αλαιπηηθφηεξα ε θεληξηθή ηξάπεδα:

-

-

Οξηνζεηεί ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ
δαλεηζκνχ ηεο ζέηνληαο έηζη θαηεπζπληήξηε γξακκέο γηα ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο
Διέγρεη θαη κεηαβάιιεη ηελ πξνζθνξά εγρψξηνπ ρξήκαηνο, κε ηελ έθδνζε θαη ηελ
ξεπζηνπνίεζε νκνιφγσλ ή κε ηελ εθηχπσζε ρξήκαηνο ζε επηζπκεηά επίπεδα, ζε
αληηζηνηρία κε ηελ εμέιημε καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ε θεληξηθή ηξάπεδα είλαη έλα απφ ηα βαζηθά φξγαλα δεκνζηνλνκηθήο
πνιηηηθήο.
Γηεμάγεη έξεπλεο θαη κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηδησηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ δηνξηζκφ,
κε ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ επξεκάησλ θαη ηελ δηεμαγσγή πνξηζκάησλ γηα
ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο.
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-

Έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηξαπεδίηε ηεο θπβέξλεζεο, δειαδή εγγπάηαη φηη ε
θπβέξλεζε ζα κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ αληηκεησπίζεη
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα.

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Γηαρεηξίδνληαη κε
νξζνινγηθφ ηξφπν ηα επίπεδα ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ, είηε επεηδή
επηδηψθνπλ ην αφξηζην, είηε επεηδή ηνπο ην επέβαιιε ε θεληξηθή ηξάπεδα.

Αλαιπηηθφηεξα νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο:

-

Λεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο κεηαμχ ησλ απνηακηεπηψλ θαη ησλ επελδπηψλ
Δπεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ ρξήκαηνο
Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα θξαηνχλ ην πνζνζηφ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή
ηξάπεδα, ησλ θαηαζέζεσλ ζε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη δαλείδνπλ ην ππφινηπν ηνπο.

1.6.2.3 ΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ

Ο παξαδνζηαθφο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ είλαη απηφο ηνπ δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζε
απνηακηεπηέο θαη πηζηνχρνο. Οη ηξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη ην παζεηηθφ ηνπο ρνξεγψληαο δάλεηα,
δεκηνπξγψληαο έηζη ην ελεξγεηηθφ ηνπο. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ηξάπεδεο
δηαρεηξίδνληαη ην ελεξγεηηθφ ηνπο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ θαηαζέζεηο ή άιια ζηνηρεία
ηνπ παζεηηθνχ.

ΣΡΑΠΔΕΑ

ΔΠΔΝΓΤΣΔ

ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΣΔ
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Γηα λα παξνπζηάζνπκε κε ηνλ απινχζηεξν δπλαηφ ηξφπν ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν
ησλ ηξαπεδψλ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δηαγξακκαηηθή αλάιπζε κηαο αγνξάο δαλεηαθψλ
θεθαιαίσλ. ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ηνπ ζρήκαηνο κεηξνχκε ην η επηηφθην (i), ελψ ζηνλ
νξηδφληην άμνλα κεηξνχκε ηνλ φγθν ησλ απνηακηεχζεσλ (Κ) θαη ησλ δαλείσλ (Γ). Τπνζέηνπκε
φηη ην επηηφθην είλαη εμσγελψο θαζνξηδφκελν είηε απφ θάπνηα λνκηζκαηηθή αξρή είηε απφ ηηο
δηεζλείο αγνξέο, έηζη ψζηε κηα ηξάπεδα είλαη δπλαηφλ λα ην επεξεάζεη. ε απηφ ην αλαιπηηθφ
πιαίζην, ε ηξάπεδα αληηκεησπίδεη κηα θακπχιε πξνζθνξάο θαηαζέζεσλ (Πθ) θαη κηα θακπχιε
πξνζθνξάο δαλείσλ (Πδ) κε ζεηηθή θιίζε. Σνχην ζεκαίλεη φηη ε ηξάπεδα ζα δέρεηαη
πεξηζζφηεξεο θαηαζέζεηο θαη ζα ρνξεγεί πεξηζζφηεξα δάλεηα φζν κεγαιχηεξν είλαη ην χςνο
ησλ επηηνθίσλ. Σέινο, ε θακπχιε (Εδ) αλαπαξηζηά ηε δήηεζε γηα δάλεηα ζε θάζε επίπεδν
επηηνθίνπ, ε νπνία φπσο είλαη θπζηθφ έρεη αξλεηηθή θιήζε.
ε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ε ηξάπεδα θαηαβάιεη έλα επηηφθην χςνπο (ik) ζηνπο
απνηακηεπηέο θαη επηβάιιεη έλα επηηφθην χςνπο (iδ) ζηνπο πηζηνχρνπο. Σν πεξηζψξην θέξδνπο
(spread ή escart) ηεο ηξάπεδαο είλαη ίζν κε iδ-iθ θαη πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ην ιεηηνπξγηθφ
θφζηνο, ην θφζηνο θεθαιαίνπ, ηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ πνπ επηβαξχλνπλ ηα δάλεηα θαη ηηο
πιεξσκέο θφξσλ. Τπφ κηα έλλνηα ην πεξηζψξην (iδ-iθ) αληαλαθιά ην θφζηνο πνπ πιεξψλεη
ζπλνιηθά ε θνηλσλία γηα ηηο δηακεζνιαβεηηθέο ππεξεζίεο ησλ ηξαπεδψλ. Δίλαη εχινγν φηη ην
πεξηζψξην θέξδνπο ζπξξηθλψλεηαη φζν εληζρχεηαη ν αληαγσληζκφο ζηελ ρνξήγεζε δαλείσλ.
Ο φγθνο ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ ρνξεγήζεσλ είλαη ε πνζφηεηα ΟΑ.
Δάλ δελ ππήξρε θφζηνο δηακεζνιάβεζεο, ην επηηφθην ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο ζα ήηαλ
i. Ο φγθνο ησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ θαη ζπλεπψο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζα απμαλφηαλ
ζε ΟΒ. Χζηφζν αθφκε θαη αλ δελ ππήξραλ ηξάπεδεο, ζα ππήξρε θφζηνο δηακεζνιάβεζεο, θαη
κάιηζηα ζα ήηαλ πνιχ πςειφηεξν. Γηα παξάδεηγκα εάλ δελ ππήξραλ ηξάπεδεο ν ππνςήθηνο
δαλεηζηήο ζα έπξεπε λα εθηηκήζεη ν ίδηνο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα θάζε ππνςήθην
δαλεηνιήπηε θαη λα πξνβεί ζε ηηκνιφγεζε ηφζν ηνπ επαζθάιηζηξνπ θηλδχλνπ φζν θαη ηελ
ππεξεζία αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξφζθεξε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην θφζηνο γηα
λα έξζνπλ ζε επαθή νη ειιεηκκαηηθέο κε ηηο πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζα ήηαλ
ηδηαίηεξα πςειφ. Ζ χπαξμε επνκέλσο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο εμαζθαιίδεη ρακειφ
θφζηνο δηακεζνιάβεζεο.
Πξάγκαηη, κηα ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ πςεινχ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ είλαη ε
ζπγθέληξσζε ησλ θεθαιαίσλ πνιιψλ απνηακηεπηψλ. Απηφ δηφηη έηζη γίλεηαη αμηνπνίεζε ησλ
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, δειαδή ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ αλά επελδπκέλν επξψ φηαλ
ην κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ αλέξρεηαη.
Ζ χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο εμεγεί γηα πην ιφγν
ππάξρνπλ φρη κφλν ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα αιιά θαη νη απνθαινχκελνη ζεζκηθνί επελδπηέο.
Γηα παξάδεηγκα, κηα εηαηξία ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είλαη έλαο δηακεζνιαβεηήο πνπ δηαρεηξίδεηαη
ρξήκαηα απνηακηεπηψλ, πξνβαίλνληαο ζε ηνπνζεηήζεηο ζε νκνινγηαθνχο ή κεηνρηθνχο
ηίηινπο. Δπεηδή πξνβαίλεη ζε αγνξέο κεγάινπ αξηζκνχ ηεκαρίνπ, δηαζέηεη ην πιενλέθηεκα ηνπ
κεησκέλνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο. Ζ εμνηθνλφκεζε πφξσλ κεηαθπιχεηε ζηνλ αηνκηθφ επελδπηή
(πιάηε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ).
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1.7 ΘΔΜΗΚΟΗ ΔΠΔΝΓΤΣΔ

Οη ζεζκηθνί επελδπηέο είλαη νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ καδεκέλα ηεξάζηηα πνζά
ρξεκάησλ θαη ηα επελδχνπλ ζε επηρεηξήζεηο είηε αγνξάδνληαο κεηνρέο ζην ρξεκαηηζηήξην είηε
κε άιια επελδπηηθά πξντφληα. Θεζκηθνί επελδπηέο κπνξεί λα είλαη ηξάπεδεο, εηαηξίεο
αζθαιεηψλ, ηακεία ζπληάμεσλ, εηαηξίεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ (mutual funds) θαη ηακεία
εμαζθάιηζεο (hedge funds). Οη ζεζκηθνί επελδπηέο απνθηνχλ νπζηαζηηθά θεθάιαην απφ ηηο
απνηακηεχζεηο θαη ηηο πηζηψζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Οη εηαηξίεο επελδχζεσλ θξαηνχλ έλα
κεγάιν ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ εάλ κηα επηρείξεζε ζηελ
νπνία έρνπλ επελδχζεη πησρεχζεη λα απνηειεί κηθξφ κεξίδην ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο.
Δπηπιένλ νη ζεζκηθνί επελδπηέο έρνπλ κεγάιε επηξξνή ζηελ δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο
νπνίεο έρνπλ επελδχζεη επεηδή ζπρλά ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ κεηνρψλ πνπ αγνξάδνπλ
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Έηζη κπνξνχλ λα ειέγμνπλ πνιιέο
επηρεηξήζεηο. Δπίζεο επεηδή έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα αγνξάδνπλ θαη λα πνπιάλε καδηθέο
πνζφηεηεο κεηνρψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην πνηα επηρείξεζε ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί
θεξδνθφξα θαη πνηα ζα αλαγθαζηεί λα θιείζεη ή λα αλαδεηήζεη αγνξαζηή.

Αλαιπηηθφηεξα νη εηαηξίεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ηα ηακεία εμαζθάιηζεο:

-

πγθεληξψλνπλ θεθάιαηα απφ δηαθφξνπο επελδπηέο θαη δεκηνπξγνχλ κηα εληαία
επέλδπζε ππφ θνηλή δηαρείξηζε
Οη επελδπηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ξεπζηνπνηήζνπλ αλά πάζα ζηηγκή θαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε / δεκηέο αλάινγα κε ην πνζνζηφ πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη.

Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ζηα ηακεία εμαζθάιηζεο ππάξρνπλ δχν ηχπνη επελδχζεσλ, ε
αλνηθηνχ θαη ε θιεηζηφ ηχπνπ. ηηο αλνηθηνχ ηχπνπ ππάξρεη έλα θαηψηαην φξην επέλδπζεο, ην
νπνίν είλαη θαη πνιχ πςειφ, ελψ ζηηο θιεηζηνχ ηχπνπ νη ζπκκεηέρνληεο επηιέγνληαη απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή.
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1.8 ΣΑΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ηαλ νινθιεξσζεί ν θχθινο ηεο ζπκθσλίαο κηαο ρξεκαηνδνηηθήο απαίηεζεο έπεηαη ε
δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο απηήο, φπνπ κπνξεί λα γίλεη εληαία ή ζηαδηαθά.
Σα ζηάδηα πνπ εληνπίδνληαη είλαη ηα εμήο:
ν

1 Δληνπηζκφο ηεο αλάγθεο φπνπ ζπλεπάγεηαη ε έθδνζε ζπλαιιαγκαηηθήο. Έρεη ζρέζε κε ηελ
πξψηκε δεκηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα ην πξψην ζηάδην μεθηλά
κε ηελ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειιεηκκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ απφ ηηο
πιενλαζκαηηθέο.
ν

2 Σν επφκελν επίπεδν είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνπο δηακεζνιαβεηέο θαη ζην ξφιν πνπ
θαινχληαη λα επηηειέζνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
ν

3 ηάδην απνδέζκεπζεο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αζρνιείηαη κε ηελ ηηηινπνίεζε ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ.
ν

4 ηάδην ηηηινπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ. Κπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ είλαη ε ακεζφηεηα θαη ε
εγθπξφηεηα γεληθφηεξα ε εχθνιε θαη γξήγνξε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ.

1.9 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΤΘΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζπγθεληξσηηθά σο εμήο:
√ Ζ ζηαζεξφηεηα ηηκψλ, θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Δίλαη γλσζηφ φηη αλ δελ
ππάξρεη δηαηήξεζε ηεο αμίαο παξαηεξείηαη:
Α) Σάζε γηα αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο
Β) Ζ κείσζε ησλ επελδχζεσλ
√ Γεχηεξν ζηνηρείν πνπ ζα ζπκβάιιεη είλαη ε απνζάξξπλζε ηεο θαηαλάισζεο, αθνχ
ε ππεξθαηαλάισζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα.
√ Καηφπηλ, ε απνζάξξπλζε ηνπ απνζεζαπξηζκνχ. Ζ δηαηήξεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ζηελ κνξθή πιηθψλ αγαζψλ θαη φρη ζε κνξθή ρξήκαηνο – ξεπζηνχ, απνηειεί
ηξνρνπέδε ζηελ αβίαζηε θαη νκαιή ξνή ηνπ ρξήκαηνο, δελ δηεπθνιχλεη ηηο επελδχζεηο θαη
γεληθφηεξα δελ δηεπθνιχλεη θαζφινπ ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ
κε ηε ζεηξά ηνπ εκπνδίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
απνζεζαπξηζκνχ είλαη ε κε εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ ζην ρξήκα.
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√ Όπαξμε θαλνληζηηθνχ / ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ξπζκίδεηαη απφ θαλνληζηηθή
αξρή. Απαηηείηαη ε χπαξμε ειέγρνπ – επνπηείαο θαλφλσλ. Σελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ έξγνπ
αλαιακβάλνπλ νη επνπηηθέο αξρέο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη
αζθάιεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
√ Σέινο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ε απξφζθνπηε γξήγνξε θζελή
παξνρή, έγθπξσλ, έγθαηξσλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθψλ κε ηηο ηηκέο ησλ ζπλαιιαγψλ ψζηε λα
βνεζνχλ άκεζα ηε ιήςε νξζψλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. Γεληθφηεξα λα επηθξαηεί πιήξεο
δηαθάλεηα.
Μεηά ηηο πξνυπνζέζεηο γηα εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο,
ε νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε
ηελ νηθνλνκηθή πνξεία κηαο ρψξαο αιιά εκκέζσο βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο.
Ζ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εηζνδήκαηνο
ζε καθξνπξφζεζκν.

1.10
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ – ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
ΚΤΠΡΟΤ

Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ:

1) Δλδηάκεζνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη θέξλνπλ έκκεζα ζε
επαθή πξφζσπα πνπ αλαδεηνχλ εηζνδήκαηα απφ ηα θεθάιαηα ηνπο θαη
πξφζσπα πνπ αλαδεηνχλ εηζνδήκαηα απφ ηα θεθάιαηα ηνπο θαη πξφζσπα πνπ
αλαδεηνχλ λα εμαζθαιίζνπλ πίζησζε. Χζηφζν, νη δαλεηνιήπηεο έρνπλ, επίζεο,
ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ θεθάιαηα απεπζείαο απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
αγνξέο εθδίδνληαο αμηφγξαθα. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ηα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά
ηακεία, νη εηαηξίεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηα ζπιινγηθά επελδπηηθά
ζρέδηα θιπ.
2) Υξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο κέζν δηνρέηεπζεο ησλ
πιενλαδφλησλ θεθαιαίσλ απφ ηνπο δαλεηνδφηεο ζηνπο δαλεηνιήπηεο. ηελ
θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ.
3) Τπνδνκέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε κεηάβαζε
ησλ πιεξσκψλ θαζψο θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηελ εθθαζάξηζε θαη ηνλ
δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα
ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ.
Έλα ζηαζεξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα απνηειεί θχξην ζπζηαηηθφ κηαο πγηνχο θαη
επηηπρεκέλεο νηθνλνκίαο. Σν θνηλφ πξέπεη λα έρεη εκπηζηνζχλε φηη ην ζχζηεκα είλαη αζθαιέο
θαη ζηαζεξφ θαη ιεηηνπξγεί νκαιά, παξέρνληαο νπζηψδεηο ππεξεζίεο ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία
ζε ζπλερή βάζε. Δίλαη ζεκαληηθφ φπσο ηπρφλ πξνβιήκαηα ζε επί κέξνπο ηνκείο δελ
παξεκπνδίδνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
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1.11

ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΚΑΗ ΑΓΓΛΟΑΞΟΝΗΚΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ

ην επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπλίζηαηαη ζε
ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη ζε άκεζα δάλεηα (bank – based financial system). Σν
αγγινζαμνληθφ επελδχεη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη απνηειείηαη απφ πνιινχο
επελδπηηθνχο βξαρίνλεο, φπσο ηα νκφινγα, ηα παξάγσγα, ηα cds θαη ηηο κνριεχζεηο (market
– based financial system). Μπνξεί λα εηπσζεί φηη ην επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
αθνινπζεί ζπληεξεηηθέο θαηεπζχλζεηο κε κηθξέο απνδφζεηο, ζε αληίζεζε κε ην αγγινζαμνληθφ
ην νπνίν είλαη ξηςνθίλδπλν αιιά πην δειεαζηηθφ δηφηη πξνζθέξεη πςειφηεξεο απνδφζεηο. Σν
επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ θαηέρεη κεγαιχηεξα πνζνζηά πξαγκαηηθνχ ρξήκαηνο, ελψ ην
αγγινζαμνληθφ θαηέρεη πην πνιχ ςεχηηθν ρξήκα κέζσ ησλ κνριεχζεσλ γηα παξάδεηγκα.
πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ην αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα λα παξάγεη κεγαιχηεξεο
νηθνλνκηθέο θνχζθεο, πνπ κπνξνχλ λα παξνκνηαζηνχλ κε ηηο κπακπνχζθεο νη νπνίεο ε κία
είλαη κέζα ζηελ άιιε θαη ην κέγεζνο ηνπο φιν κεγαιψλεη. ηελ ζεκεξηλή επνρή δνχκε ηελ
θνξχθσζε ηεο δηακάρεο ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Ο πφιεκνο ησλ αγνξψλ, κέζσ ησλ spreads
σο κνριφ εθβηαζκνχ, θαηάθεξε λα νδεγήζεη ζηελ πηψζε ησλ θπβεξλήζεσλ ζε θξάηε – κέιε
ηεο επξσπατθήο έλσζεο (φπσο Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Ηξιαλδία, Ηζιαλδία).
Απφ εθεί πνπ ην θξάηνο παξνπζίαδε κεγαιχηεξε επηξξνή ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
ιφγσ ηεο επθνιφηεξεο παξέκβαζεο ηνπ, ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα
ζηξνθή πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο γεγνλφο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε
ησλ αδπλακηψλ ησλ θξαηψλ ζην λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πηέζεηο ησλ αγνξψλ.
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1.12

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ

ΑΜΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

Δανειοδότεσ / καθαροί
αποταμιευηζσ
>Νοικοκυριά
>Επιχειρήςεισ
>Κυβζρνηςη
>Μη κάτοικοι

Υξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο

>Υξεκαηαγνξά
>κεφαλαιαγορά

Κεθάλαια

Δανειολήπτεσ/καθαροί
>καταναλωτζσ
>Επιχειρήςεισ
>Κυβζρνηςη
>Νοικοκυριά
>Μη κάτοικοι

Κεθάλαια
Κεθάλαια

Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί

Κεθάλαια

Κεθάλαια

>Πηζησηηθά ηδξχκαηα
>Λνηπά λνκηζκαηηθά
ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα
>Άιινη

ΔΜΜΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

Πηγή : Κςπιαζόποςλορ Γεώπγιορ, Μαςπίδηρ Γημήηπιορ, Πεηπόποςλορ Γημήηπιορ,
Υπήζηορ Υλιάπαρ
Chttp: //esdoteilar.gr/files proceeding/2010/ORA/(6 final pdf)
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2ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ

2 CAPITAL CONTROLS (ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ)

2.5

Capital controls (Γενικά)

Οη κεθαλαιακοί έλεγσοι (γλσζηνί θαη σο capital controls) θαζηεξψζεθαλ ζηελ
Διιάδα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, φηαλ ε θπβέξλεζε ηεο Διιάδαο ήξζε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
παξάηαζεο δηάζσζεο ρσξίο λα έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε κε ηνπο
πηζησηέο ηεο θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα απνθάζηζε λα κελ απμεζεί πεξαηηέξσ ην
επίπεδν ηεο δαλεηζηηθήο έζραηεο πξνζθπγήο (ELA) γηα ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο.
Χο απνηέιεζκα, ε Διιεληθή θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα θιείζεη άκεζα ηηο Διιεληθέο
ηξάπεδεο γηα ζρεδφλ 20 εκέξεο, σζηφζν, απφ Γεπηέξα, 20 Ηνπιίνπ 2015, θαηαξγήζεθε ε
ηξαπεδηθή αξγία θαη φια ηα θαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ είλαη αλνηθηά γηα ην ζπλαιιαθηηθφ
θνηλφ. Δπηπιένλ, κε ηε λέα Πξάμε φιεο νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο επηηξέπνληαη κε εμαίξεζε,
εθείλεο νη νπνίεο ξεηά απαγνξεχνληαη ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ειέγρνπο ζηα ηξαπεδηθά
εκβάζκαηα απφ Διιεληθέο ηξάπεδεο ζε μέλεο ηξάπεδεο, θαη ηα φξηα γηα αλαιήςεηο κεηξεηψλ
γηα λα απνθεπρζεί έλα αλεμέιεγθην Bank – Run θαη κηα πιήξεο θαηάξξεπζε ηνπ Διιεληθνχ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη έιεγρνη θεθαιαίσλ παξακέλνπλ κέρξη ζήκεξα.
Θα πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί φηη ε επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ δελ ζεκαηνδνηεί απφ
κφλε ηεο νχηε έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηε δψλε ηνπ επξψ, αιιά νχηε θαη θνχξεκα θαηαζέζεσλ
Αληίζεηα, βέβαην είλαη πσο ζα πξνθαιέζεη κεγάιε ηαιαηπσξία ζε λνηθνθπξηά θαη
επηρεηξήζεηο, ελψ παξάιιεια ζα επεξεάζεη αξλεηηθά , γηα φζν ηνπιάρηζηνλ δηαξθνχλ νη
θεθαιαηαθνί έιεγρνη, θαη ηελ πνξεία ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.

2.5.12 Αναλήτειρ Μεηπηηών

Ζ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο απφ ηξαπεδηθφ ή ΑΣΜ δελ
κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη εκεξεζίσο ην πνζφ ησλ 60 επξψ αλά θαηαζέηε, αλά ηξάπεδα.
Χζηφζν, παξερφηαλ ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ εκεξεζίνπ νξίνπ ησλ 60 επξψ ζε επφκελε
εκέξα ή εκέξεο θαη πάλησο ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο (θάζε Παξαζθεπή).
Γειαδή θάζε εβδνκάδα ν δηθαηνχρνο κπνξνχζε λα θάλεη αλάιεςε έσο ηνπ πνζνχ ησλ 420
επξψ θαηά αλψηαην φξην.
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Ζ αλάιεςε κεηξεηψλ ζε μέλν λφκηζκα απφ ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα επηηξεπφηαλ κέρξη
ηνπ εκεξεζίνπ νξίνπ ηνπ ηζφπνζνπ (κε βάζε ηελ ηζρχνπζα εκεξήζηα ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία) ησλ 60 επξψ ζην μέλν λφκηζκα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη ε δπλαηφηεηα
κεηαθνξάο ηνπ εκεξήζηνπ νξίνπ ζε επφκελε εκέξα θαη πάλησο ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηεο
εβδνκάδαο (θάζε Παξαζθεπή).
Ζ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ηα κέιε ησλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ θαη ησλ έκκηζζσλ
πξνμεληθψλ αξρψλ επηηξέπεηαη, θαζψο θαη απνζηνιή εκβαζκάησλ ζην εμσηεξηθφ, έσο ηνπ
πνζνχ ησλ 5.000 επξψ κεληαίσο απφ έλαλ, αλά δηάδνρν, ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ
ππαιιήινπο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 18/7/2015 ΠΝΠ
δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη εμνκνηψλνληαη κε ηα κάιε ησλ δηπισκαηηθψλ
απνζηνιψλ, θαηφπηλ επίδεημεο ηεο εηδηθήο ηαπηφηεηαο πνπ ηνπο εθδίδεη ην Τπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ.

2.5.13 Αναλήτειρ Μεηπηηών με Υπευζηική, Πιζηυηική ή Πποπληπυμένη κάπηα

Ζ ρξεσζηηθή θάξηα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην εκεξήζην ή θαη
εβδνκαδηαίν κέγηζην φξην αλάιεςεο πνζνχ πνπ ίζρπε θαη εληφο Διιάδνο.
ε αληίζεζε, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πηζησηηθήο ή ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο γηα
αλαιήςεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ δελ επηηξεπφηαλ.
Οη πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη
θαλνληθά γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εληφο Διιάδνο, κέρξη ην φξην πνπ πξνβιέπεη ε
ζχκβαζή κε ηελ ηξάπεδα εθφζνλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη αγνξά ησλ αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ εθθαζαξίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο θαξηψλ ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξνχλ ζε ηξάπεδα πνπ
ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα.
Αληίζεηα, εάλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα έρνπλ εγθαηαζηήζεη
ηεξκαηηθφ απνδνρήο θαξηψλ πιεξσκψλ (POS) απφ ηξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ, νη πηζησηηθέο,
ρξεσζηηθέο θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηξάπεδεο θαη ηδξχκαηα
ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη.
Οη θάξηεο γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζην
εμσηεξηθφ κέρξη ην φξην πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε κε ηελ ηξάπεδα θαη εληφο ηνπ νξίνπ
πνζνχ ην νπνίν εγθξίλεηαη γηα θάζε ηξάπεδα μερσξηζηά απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο
Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ. Γηα αγνξέο απφ ην internet ρξεζηκνπνηνχληαη θαλνληθά νη θάξηεο,
κέρξη ην φξην πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε κε ηελ ηξάπεδα, ρσξίο πεξηνξηζκνχο εθφζνλ ηα
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα εθθαζαξίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο θαξηψλ ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξνχλ
ζε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα.
Δθφζνλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα εθθαζαξίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο θαξηψλ ζε
ινγαξηαζκφ πνπ ηεξνχλ ζε ηξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ, νη θάξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
κέρξη ην φξην ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνβιέπεη ε ηξάπεδα, θαη εληφο ηνπ νξίνπ ηνπ πνζνχ ην
νπνίν εγθξίλεηαη γηα θάζε ηξάπεδα μερσξηζηά απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Σξαπεδηθψλ
πλαιιαγψλ.
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Χζηφζν, δελ επηηξέπνληαλ νη αθφινπζεο γεληθέο θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ κέζσ
internet εθφζνλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα εθθαζαξίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο θαξηψλ ζε
ινγαξηαζκφ πνπ ηεξνχλ ζε ηξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ:













Μεηαθνξέο ρξεκάησλ ζην εμσηεξηθφ
Αγνξά έξγσλ ηέρλεο θαη δεκνπξαζίεο
πλαιιαγέο κε εηαηξίεο ζηνηρεκαηηζκνχ, ηπρεξά παηρλίδηα θαη video
games
Αγνξέο ζε θνζκεκαηνπσιεία
Γεληθνί θσδηθνί ζηνπο νπνίνπο εληνπίδεηαη πιεηνςεθία ζπλαιιαγψλ πνπ
αθνξνχλ ζε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ
Πξνζσπηθέο ππεξεζίεο (ζπλνδνί θαη ξαληεβνχ)
Πιεξσκέο ζε θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο
Αγνξέο εηδψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο
Αγνξέο νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ
Αγνξέο ειεθηξνληθψλ εηδψλ / εμνπιηζκνχ
Αγνξέο θαιιπληηθψλ
Αγνξέο ππεξεζηψλ εζηίαζεο

Δπηηξεπφηαλ ε θαηάζεζε ηξαπεδηθψλ θαη ηδησηηθψλ επηηαγψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ζε πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Ζ Πιεξσκή επηηαγψλ κε κεηξεηά δελ επηηξεπφηαλ.

2.5.14 ΑΝΟΗΓΜΑ ΝΔΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ (ΟΦΔΧ Ή ΚΑΣΑΘΔΣΗΚΟ)

Απαγνξεχεηαη ην άλνηγκα λέσλ ινγαξηαζκψλ φςεσο ή θαηαζεηηθνί, εθφζνλ κε ην σο
άλσ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ δεκηνπξγείηαη λένο θσδηθφο πειάηε (Customer ID) ζηελ ηξάπεδα.
Απαγνξεχεηαη επίζεο ε ελεξγνπνίεζε αδξαλψλ ινγαξηαζκψλ θαη αλαζηέιιεηαη ε πξνζεζκία
ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Ν.4151/2013. Χζηφζν, επηηξέπεηαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ κέζσ
ηεο δεκηνπξγίαο λένπ θσδηθνχ πειάηε (Customer ID) απνθιεηζηηθά γηα ηηο αθφινπζεο
ζπλαιιαγέο, ε αλαγθαηφηεηα ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ
αξκφδην θνξέα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο απφ ηνλ αηηνχληα φηη
δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ απηέο κπνξνχλ δηελεξγεζνχλ:


Ζ πιεξσκή κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο θαη
εμαξγχξσζεο εξγνζήκνπ.



Ζ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηαζέηε πξνο ηελ ίδηα ηξάπεδα, πνπ πξνθχπηνπλ
εο
απφ ζπκβάζεηο πνπ είραλ θαηαξηηζζεί πξν ηεο 28 Ηνπλίνπ 2015.



Ζ θαηαβνιή λέσλ ζπληάμεσλ θαη λέσλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ.



Ζ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ θαξηψλ απφ λέεο ζπκβάζεηο απνδνρήο (acquiring),
αθφκε θαη ζε πεξίπησζε χπαξμεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε άιιν πηζησηηθφ
ίδξπκα, εθφζνλ ν ινγαξηαζκφο ζα ηξνθνδνηείηαη απνθιεηζηηθά κε ην πξντφλ
εθθαζάξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο. Οη αλαιήςεηο θαη κεηαθνξέο πνζψλ
ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ινηπνχο
ινγαξηαζκνχο.
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Ζ εμππεξέηεζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
ειεπζέξσλ επαγγεικάησλ, πνπ δελ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ εμππεξέηεζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ζε θαλέλα πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα.



Ζ εμππεξέηεζε λενθπψλ εηαηξηψλ (startups) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα
ζηήξημεο ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο .



Ζ θαηάζεζε κεηξεηψλ σο εμαζθάιηζε (cash collateral) εγγπεηηθήο επηζηνιήο,
ελέγγπαο πίζησζεο ή δαλείνπ ζηελ ίδηα ηξάπεδα.



Σν άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ππέξ ηξίηνπ κε ζθνπφ είηε ηε ζπκκφξθσζε πξνο επηηαγή
γηα εθηέιεζε ρξεκαηηθήο απαίηεζεο, βάζεη δηαηαγήο πιεξσκήο, δηθαζηηθήο
απφθαζεο ή άιινπ εθηειεζηνχ ηίηινπ είηε ηελ εμφθιεζε απαίηεζεο, γηα ηελ νπνία
έρεη επηβιεζεί θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ, ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο απαίηεζεο,
εθηφο εάλ απηφο έρεη δειψζεη θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζηηθή
πξάμε.



Ζ πίζησζε πνζψλ απφ ηελ αιινδαπή ζε επξψ ή μέλν λφκηζκα, χςνπο
ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ επξψ (10.000 €) ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν λφκηζκα,



Ζ κεηαθνξά ηνπ ινγαξηαζκνχ δηαρείξηζεο κηζζνδνζίαο ελφο εξγνδφηε απφ κηα
ηξάπεδα ζε άιιε, ζηελ νπνία απηφο ήδε ηεξεί ινγαξηαζκφ, θαη ην, ζπλέπεηα ηεο
κεηαθνξάο απηήο, άλνηγκα ινγαξηαζκψλ κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
ηειεπηαία ηξάπεδα. Οη εξγαδφκελνη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα έρνπλ δηθαίσκα
αλάιεςεο κεηξεηψλ απφ ηε κηα απφ ηηο δχν ηξάπεδεο, εθηφο εάλ νη θσδηθνί πειάηε
(Customer ID) πξνυπήξραλ θαη ζηηο δπν ηξάπεδεο. Ο θαζνξηζκφο ηεο ηξάπεδαο,
απφ ηελ νπνία ν εξγαδφκελνο ζα έρεη δηθαίσκα αλάιεςεο κεηξεηψλ, βάζεη ηνπ
θσδηθνχ πειάηε (Customer ID), γίλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ. Ζ αλσηέξσ
δήισζε θαηαηίζεηαη θαη ζηηο δχν ηξάπεδεο.



Σν άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ή θαηαζέζεσο κε δηθαηνχρν νπιίηε πνπ θαιείηαη
λα ππεξεηήζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο
πξάμεο, εθφζνλ δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο ζην φλνκά ηνπ. Γηα
ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ, εθηφο ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ θείκελε λνκνζεζία, πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ηξαηνινγίαο απφ
ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ν δηθαηνχρνο θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπ
ζεηεία.



Σν άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ φςεσο, γηα ην ζθνπφ ηεο δηελέξγεηαο εξάλσλ,
ζην φλνκα θαη ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ
αλίαηεο αζζέλεηεο ή γηα ηε δηελέξγεηα εξάλσλ γεληθνχ θηιαλζξσπηθνχ ζθνπνχ ή
εθηέιεζεο έξγνπ θνηλήο σθέιεηαο. Γηα ην άλνηγκα ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ
πξνζθνκίδεηαη, θαηά πεξίπησζε, ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.



Σν άλνηγκα ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ ρσξίο δηθαίσκα αλάιεςεο απφ θπζηθφ
πξφζσπν γηα ηελ εμππεξέηεζε ξπζκίζεσλ νθεηιψλ ζε θνξείο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην.



Σν άλνηγκα ινγαξηαζκνχ απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο απνθιεηζηηθά γηα ηελ
είζπξαμε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ νθεηιψλ.

31



Σν άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ή θαηαζέζεσο ή πξνζζήθε ζπλδηθαηνχρνπ ζε
πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ, ζε πξφζσπα πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή ή
ζπνπδαζηή, εθφζνλ ν ηφπνο ζπνπδψλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ κέρξη ηψξα
ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαηαη ‘άιινο
δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο ζην φλνκά ηνπο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ ή
ζπλδηθαηνχρνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θνηηεηηθήο θαη ζπνπδαζηηθήο ηδφηεηαο,
απαηηείηαη βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ηξέρνλ εμάκελν απφ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα Παλεπηζηεκηαθήο ή Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, Κνιιέγην, Κέληξν
Διεπζέξσλ πνπδψλ, Κέληξν Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο ή ζρνιή
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή καζεηείαο. Οκνίσο, επηηξέπεηε ην άλνηγκα
ινγαξηαζκνχ φςεσο ή θαηαζέζεσο ζε θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο πνπ, θαηά ην
αθαδεκατθφ έηνο 2015- 2016, ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ
– ζπνπδαζηψλ ERASMUS θαη ε χπαξμε ινγαξηαζκνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
ηελ θαηαβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απνδεκίσζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άιινο
δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο ηνπ νπνίνπ είλαη δηθαηνχρνη ή ζπλδηθαηνχρνη. Γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ θνηηεηψλ ή ζπνπδαζηψλ ζηα
ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα απαηηείηαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο ζρνιήο θνίηεζεο.



Σν άλνηγκα απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ελφο ινγαξηαζκνχ, ρσξίο δηθαίσκα αλάιεςεο
κεηξεηψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε δαλείνπ πνπ έρεη ιεθζεί πξηλ ή κεηά ηε ιήμε ηεο
ηξαπεδηθήο αξγίαο απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία αλνίγεηαη ν ινγαξηαζκφο, αθφκε
θαη ζε πεξίπησζε χπαξμεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε άιιε ηξάπεδα.



Σν άλνηγκα πάζεο θχζεσο ινγαξηαζκψλ ππέξ Δ.Λ.Δ.ΓΔ.Π/Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. γηα ηελ
θαηάζεζε εκβαζκάησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ
Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.



Ζ θαηαβνιή παξνρψλ πγείαο θαη επηδνηήζεσλ απφ δεκφζηνπο θνξείο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν ινγαξηαζκφο ζα ηξνθνδνηείηαη κφλν απφ ην θνξέα πνπ παξείρε
ηελ έγγξαθε ηεθκεξίσζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ ζηε
ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα, θαη θάζε άιιε πεξίπησζε, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ
Δπηηξνπή Έγθξηζεο Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ.

ηελ πεξίπησζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζζεζεο ζπλδηθαηνχρνπ ζε πθηζηάκελν θαηαζεηηθφ
ινγαξηαζκφ, απαγνξεχεηαη λα πξνζηίζεληαη ζπλδηθαηνχρνη ζηνπο ήδε πθηζηάκελνπο
θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, εθφζνλ δεκηνπξγείηαη λένο θσδηθφο πειάηε (Customer ID) ζηελ
ηξάπεδα.

2.5.15 ΔΞΟΦΛΖΖ ΓΑΝΔΗΟΤ

Δίλαη δπλαηή ε πξφσξε εμφθιεζε δαλείνπ εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ άλσ
ηνπ 50% ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ ηνπ δαλείνπ ζε ηξάπεδα, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί
ζηηο 11/3/2016. Πιένλ ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ, πξφσξε, κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηνπ
δαλείνπ επηηξέπεηαη κφλν:
 Με θαηάζεζε κεηξεηψλ ή κε κεηαθνξά θεθαιαίσλ (έκβαζκα) απφ ην
εμσηεξηθφ.
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ηελ πεξίπησζε απνπιεξσκήο κέζσ ρνξήγεζεο λένπ δαλείνπ, κε ζθνπφ
ηελ αλαδηάξζξσζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πνζφ ηνπ λένπ δαλείνπ είλαη
ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην πνζφ ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ ηνπ αξρηθνχ
δαλείνπ, ή γηα ηελ απνπιεξσκή ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ λε ζθνπφ ηελ πψιεζε
ηνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν πξνο εμαζθάιηζε ηνπ δαλείνπ βαξχλεηαη κε
εκπξάγκαηε αζθάιεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αίηεκα γηα ηελ εμφθιεζε
ηνπ δαλείνπ ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πσιεηή φηη ζα
πξνζθνκίζεη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ην ζπκβφιαην ηεο αγνξαπσιεζίαο ηνπ
αθηλήηνπ ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξφσξε
εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ.
Δπηηξέπεηαη ε απνπιεξσκή ή θαη ε εμφθιεζε ησλ αλνηθηψλ δαλείσλ θαη νξίσλ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ ηξάπεδα.

2.5.16 ΛΖΞΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑΚΖ ΚΑΣΑΘΔΖ

Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε πξφσξε, κεξηθή ή πιήξεο, ιήμε ησλ πξνζεζκηαθψλ
θαηαζέζεσλ .

2.5.17 ΤΝΑΛΛΑΓΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΔΝΔ ΚΑΡΣΔ

ΜΔ

ΠΗΣΧΣΗΚΔ,

ΥΡΔΧΣΗΚΔ

ΚΑΗ

Δπηηξέπνληαη νη ζπλαιιαγέο επηρεηξήζεσλ κε πηζησηηθέο, ρξσζηηθέο θαη
πξνπιεξσκέλεο θάξηεο, εθφζνλ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκβαζε κε ηελ ηξάπεδα, ίδξπκα
πιεξσκψλ ή θαη ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε, επηηξέπεηαη ην άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ γηα ηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ
θαξηψλ κε βάζε ηε λέα απηή ζχκβαζε.
Αληίζεηα, δελ επηηξέπεηαη ε θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ απνδνρήο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο
πιεξσκψλ, εθφζνλ ε εθθαζάξηζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε πίζησζε ινγαξηαζκνχ ηνπ
εκπφξνπ, ν νπνίνο ηεξείηαη ζε ηξάπεδα, ίδξπκα πιεξσκψλ ή θαη ίδξπκα ειεθηξνληθνχ
ρξήκαηνο εθηφο Διιάδνο.
Ζ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο πιεξσκψλ, Διιεληθψλ θαη μέλσλ, ζα
γίλεηαη κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε
ζρεηηθή ζχκβαζε ηεο επηρείξεζεο.
Οη επηρεηξήζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα αξλεζνχλ ζπλαιιαγέο κε θάξηεο, δηφηη ζηελ
Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πξνβιέπεηαη φηη φπνηνο αξλείηαη ηελ πιεξσκή κε
πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ηηκσξείηαη, κε βαξχηεηα πξφζηηκα ή θαη
θπιάθηζε, θαηά ηηο δηαηάμεηο:




Σσλ άξζξσλ 288 παξ. 1 θαη 452 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα,
α
Σνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2251/1994 (Α΄ 191)
Σνπ άξζξνπ 18 αλ.146/1914 (Α΄ 21)
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Σνπ άξζξνπ 19 λ. 4177/2013 (Α΄ 173), φπσο ηζρχνπλ.

Πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο ή θαη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο αιινδαπψλ ηξαπεδψλ εθφζνλ
έρνπλ εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φζν
θαη γηα αλαιήςεηο κεηξεηψλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο, εληφο ησλ νξίσλ ηεο ζχκβαζεο κε ηελ
εθδφηξηα ηξάπεδα.

2.5.18 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ/ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ

Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε επξψ ή θαη ζε μέλν λφκηζκα έσο ηνπ
πνζνχ ησλ επξψ δχν ρηιηάδσλ (2.000) ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν λφκηζκα αλά θπζηθφ
πξφζσπν θαη αλά ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ . Απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 2.000 επξψ εμαηξνχληαη νη
κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ. Με πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κπνξεί λα
ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ απαγφξεπζεο, λα πξνβιέπνληαη
δηαθνξνπνηήζεηο γηα ρψξεο ηεο δψλεο SCHENGEN θαη γηα ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη λα ζεζπίδνληαη εηδηθέο εμαηξέζεηο γηα θαηεγνξίεο πξνζψπσλ.
Γελ επηηξέπνληαη νη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ, εθηφο αλ εληάζζνληαη ζηηο
εμαηξέζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε (α) νη Δηδηθέο Τπνεπηηξνπέο ησλ
ηξαπεδψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Απφθαζε αξηζκ. 1/7.1.2016 (ΦΔΚ Β΄ 8) θαη
(β) ε Δπηηξνπή Έγθξηζεο Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Πξάμε
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, φπσο ηζρχεη. Δπίζεο επηηξέπνληαη, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε
απφ ηηο Δηδηθέο Τπνεπηηξνπέο ησλ ηξαπεδψλ ή ηελ Δπηηξνπή Έγθξηζεο Σξαπεδηθψλ
πλαιιαγψλ:
Ζ απνδνρή θαη εθηέιεζε εληνιψλ κεηαθνξάο θεθαιαίσλ πξνο ην εμσηεξηθφ απφ
ηξάπεδεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ αλά θσδηθφ πειάηε (Customer ID) θαη αλά
εκεξνινγηαθφ κήλα, κέρξη κεληαίνπ νξίνπ ζε επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη απνδέρνληαη θαηαζέζεηο, ην νπνίν έρεη νξηζηεί θαη θαηαλεκεζεί
αλά ηξάπεδα κε ηελ Απφθαζε αξηζκ. 770/30.9.2015 (ΦΔΚ Β΄ 2119) ΣΖ Δπηηξνπήο
Έγθξηζεο Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ.
Οη ζπλαιιαγέο λνκηθψλ πξνζψπσλ ή επηηεδεπκαηηψλ πξνο ην εμσηεξηθφ ζην πιαίζην
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο δέθα ρηιηάδεο (10.000)
επξψ ε θαζεκία, αλά εκέξα , αλά πειάηε, θαηφπηλ πξνζθφκηζεο ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη
ινηπψλ παξαζηαηηθψλ θα δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ
ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ηα αλσηέξσ πξφζσπα δειψλνπλ φηη ηα σο άλσ
πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα είλαη γλήζηα θαη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζε άιιε ηξάπεδα. Οη ελ
ιφγσ ζπλαιιαγέο ζα δηεθπεξαηψλνληαη απεπζείαο απφ ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ
ηξαπεδψλ, κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ζα ππνινγίδνληαη εληφο
ηνπ εβδνκαδηαίνπ νξίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Έγθξηζεο Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ
γηα θάζε ηξάπεδα.
Δπίζεο, νη ζπλαιιαγέο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ζνβαξνχο
ιφγνπο πγείαο ή εμαηξεηηθνχο θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη αθνξνχλ εθηέιεζε πιεξσκψλ πξνο ην
εμσηεξηθφ ή αλάιεςε κεηξεηψλ, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ
ηξάπεδα, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ζπλδξνκή ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη κε
κεληαίν φξην δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ αλά θπζηθφ πξφζσπν ( κε κηα ή πεξηζζφηεξεο
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ζπλαιιαγέο ) ζην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. Σα πξναλαθεξφκελα
αηηήκαηα ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ηα
πξναλαθεξφκελα θπζηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη ηα σο άλσ πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα είλαη
γλήζηα θαη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζε άιιε ηξάπεδα.
Οη σο άλσ επηηξεπφκελεο ζπλαιιαγέο ζα δηεθπεξαηψλνληαη απεπζείαο απφ ην δίθηπν
ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ.
Γηα ηελ ηζρχνπζα, απφ 8 Ηαλνπαξίνπ 2016, δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη έγθξηζεο
αηηεκάησλ κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ απφ λνκηθά πξφζσπα θαη επηηεδεπκαηίεο
ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε
ππ΄αξηζκ. 1/7.1.2016 (ΦΔΚ Β΄ 8) ηεο Δπηηξνπήο Έγθξηζεο Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ.

2.5.19 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ

Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ, απφ ινγαξηαζκνχο πνπ
ηεξνχληαη ζε αιινδαπή ηξάπεδα ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ
Διιάδα.

2.5.20 ΠΛΖΡΧΜΖ ΝΟΖΛΗΧΝ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ

Ζ πιεξσκή λνζειίσλ θαη ηαηξηθψλ εμφδσλ γίλεηαη ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ έγθξηζεο
απφ ηελ Δπηηξνπή Έγθξηζεο Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1. Πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ ηξάπεδα κέζσ ηεο νπνία
δηελεξγείηαη ε ζπλαιιαγή.
2. Μεηαθνξά ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ θάιπςεο λνζειίσλ θαη ηαηξηθψλ εμφδσλ
κε πίζησζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη φρη ζε
ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ.
3. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε αλάιεςε απφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ θαη ε κεηαθνξά ζην
εμσηεξηθφ κεηξεηψλ κέγηζηνπ εθάπαμ πνζνχ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ ή ηνπ
ηζφπνζνπ απηνχ ζε μέλν λφκηζκα γηα έλα ζπλνδφ πξνζψπνπ πνπ κεηαβαίλεη ζην
εμσηεξηθφ γηα λνζειεία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγγξαθεο ηεθκεξίσζεο ηνπ
ζθνπνχ ηεο κεηάβαζεο.

2.5.21 ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΗΓΑΚΣΡΧΝ Δ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ
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Ζ πιεξσκή δηδάθηξσλ γίλεηαη ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ Δπηηξνπή
Έγθξηζεο Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
o
o
o

o

Πξνζθφκηζε ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ ηξάπεδα κέζσ ηεο νπνίαο
δηελεξγείηαη ε ζπλαιιαγή
Μεηαθνξά ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ κε πίζησζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη φρη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ
Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά κέγηζηνπ πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ ή ηνπ
ηζφπνζνπ απηνχ ζε μέλν λφκηζκα, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, ζπλνιηθά, γηα έμνδα
δηαλνκήο θαη δηαβίσζεο θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ ή ζπκκεηέρνπλ ζε
πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ. Ζ πιεξσκή ζπληειείηαη, ππνρξεσηηθά, ζε
ινγαξηαζκφ, πνπ ηεξείηαη ζην εμσηεξηθφ, κε δηθαηνχρν ην θνηηεηή.
Χζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα αλσηέξσ πνζά πηζηψλνληαη απεπζείαο ζε
ινγαξηαζκνχο θνηηεηηθήο εζηίαο ή εθκηζζσηή θαηνηθίαο θνηηεηή, κε ηελ πξνζθφκηζε
κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιισλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηφηε επηηξέπεηαη ε
κεηαθνξά κέγηζηνπ πνζνχ νθηψ ρηιηάδσλ επξψ (8.000) ή ηνπ ηζφπνζνπ απηνχ ζε
μέλν λφκηζκα αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν.

2.5.22 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΟΧΝ ΠΟΤ ΠΗΣΧΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΑΠΟ
ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ, ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ

Γίλεηαη αλάιεςε πνζψλ απφ ηνλ έλα ινγαξηαζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηνλ άιιν, ζην
ζχλνιφ ηνπο. Χζηφζν, δελ επηηξέπεηαη ε αλάιεςε κε κεηξεηά ηνπ ζπλφινπ ηνπ
κεηαθεξφκελνπ απφ ην εμσηεξηθφ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ζ αλάιεςε κπνξεί λα γίλεηαη έσο ηνπ
πνζνζηνχ 10% ζπλνιηθά, κε δηαδηθαζία πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Έγθξηζεο
Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ. Δηδηθά νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Ν. 27/1975,
959/1979 θαη ζην Ν.δ. 2687/1953, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ θαη αλαιήςεηο κεηξεηψλ έσο
ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ εκεξεζίσο.
Ζ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαιιαγήο εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηεο
εθ λένπ εθξνήο απηψλ ζην εμσηεξηθφ, ζα είλαη επζχλε ηεο ηξάπεδαο θαη πξέπεη λα είλαη
πιήξεο.
Δπηηξέπεηαη επίζεο, ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ εθηφο Διιάδνο απφ ίδξπκα, γηα αγνξά
ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007, φπσο ηζρχεη,
ηνπ εμσηεξηθνχ, εθφζνλ:
Ο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ, απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε
κεηαθνξά, ή ν ινγαξηαζκφο πειαηείαο πνπ ηεξεί ν παξέρσλ ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε
ίδξπκα, απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, έρεη
εο
πηζησζεί κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο ηεο 28 Ηνπλίνπ 2015 κε θεθαιαία πνπ
πξνέξρνληαη απφ έκβαζκα εμσηεξηθνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ κεηαθνξάο
πηζηψζεσο ιφγσ πσιήζεσο, εμαγνξάο ή εμφθιεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ
εμσηεξηθνχ ή εηζπξάμεσο ρξεκαηηθψλ δηαλνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα σο άλσ
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά
θεθαιαίσλ εθηφο Διιάδνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ θεθαιαίσλ θαη γηα ηελ
απφθηεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ ηνπ Ν. 4099/2012.
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2.5.23 ΠΛΖΡΧΜΔ ΜΗΘΟΓΟΗΑ / ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ

Γελ επηηξέπνληαη νη πιεξσκέο κηζζνδνζίαο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ ν ινγαξηαζκφο
πνπ ρξεψλεηαη γηα ηελ πιεξσκή κηζζνδνζίαο ηεξείηαη ζε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ
Διιάδα θαη νη ινγαξηαζκνί πνπ πηζηψλνληαη ηεξνχληαη ζε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απφ ηνλ
πεξηνξηζκφ εμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζε δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, κφληκεο αληηπξνζσπείεο
ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Δπίζεο, νη εξγαδφκελνη ζε δηπισκαηηθέο
απνζηνιέο, κφληκεο αληηπξνζσπείεο ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην
εμσηεξηθφ, νη νπνίνη ηεξνχλ ινγαξηαζκνχο κηζζνδνζίαο ζε ηξάπεδα πνπ εδξεχεη θαη
ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνπλ ηη ηζφπνζν ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο ζε
ινγαξηαζκφ ηνπο ζην εμσηεξηθφ, απνδεηθλχνληαο εγγξάθσο ηελ ηδηφηεηά ηνπο.
Δπηηξέπνληαη νη πιεξσκέο ζπληάμεσλ θαη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ πάζεο θχζεσο
ζην εμσηεξηθφ απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην, κε
πίζησζε ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη ζε ηξάπεδα πνπ εδξεχεη θαη ιεηηνπξγεί εθηφο Διιάδνο,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηθαηνχρνο ηεο ζχληαμεο ή ηνπ πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο ιάκβαλε
κε ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ηε ζχληαμε ηνπ ή ην πξνλνηαθφ επίδνκα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
ηξαπεδηθήο αξγίαο, ε νπνία θεξχρζεθε κε ηελ απφ 28 Ηνπλίνπ 2015ΠΝΠ (Α΄65).

2.5.24 ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ Δ ΜΔΣΡΖΣΑ

ΑΠΑΗΣΖΖ

ΚΑΣΑΥΔΘΔΗΑ

ΔΗ

ΥΔΗΡΑ

ε πεξίπησζε θαηάζρεζεο ρξεκαηηθήο απαίηεζεο εηο ρείξαο ηξάπεδαο, ηεο Σξάπεδαο
ηεο Διιάδνο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείνπ σο ηξίηνπ, δελ γίλεηαη ε θαηαβνιή
ρξεκαηηθήο απαίηεζεο κε κεηξεηά, νπφηε, ην πνζφ είηε θαηαβάιιεηαη κε έθδνζε επηηαγήο είηε
πηζηψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαζρφληνο πνπ ηεξείηαη ζηελ ίδηα ή
ζε άιιε ηξάπεδα.

2.5.25 ΠΛΖΡΧΜΖ ΒΑΔΗ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΧΝ

ΔΠΗΣΟΛΧΝ

/

ΥΟΡΖΓΖΖ

ΝΔΧΝ

Δίλαη εθηθηή ε πιεξσκή βάζεη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εθφζνλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο
πιεξσκήο θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.
Ζ ρνξήγεζε λέσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ επηηξέπεηαη, κε ηνλ φξν λα πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο
ηξάπεδαο.
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2.5.26 ΘΤΡΗΓΑ

Δπηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηε ζπξίδα, είηε κε ηελ ηήξεζε ηεο ζπλήζνπο δηαδηθαζίαο,
δειαδή κε ζεηξά ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο, είηε θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ηξάπεδα κε ηελ
νπνία ππάξρεη ζπλαιιαγή. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, έρνπλ ήδε δεκνζηεπηεί ζρεηηθέο
αλαθνηλψζεηο ησλ ηξαπεδψλ κειψλ ηεο ΔΔΣ.

2.6

Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΧΝ CAPITAL CONTROLS ΜΔΑ ΣΟ 2016

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016:
 Πξνζηέζεθαλ λέεο εμαηξέζεηο γηα ηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ θαξηψλ απφ ηηο λέεο
ζπκβάζεηο απνδνρήο.
 Πξνζηέζεθαλ λέεο εμαηξέζεηο ζηελ απαγφξεπζε (ππέξ ΔΛΔΓΔΠ/ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηελ
θαηάζεζε εκβαζκάησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ
Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ).
Σνλ Μάξηην ηνπ 2016:
Έγηλε άξζε ηεο απαγφξεπζεο εθφζνλ ππάξρεη θσδηθφο πειάηε (customer ID) θαη
πξνζηέζεθαλ λέεο εμαηξέζεηο ζηελ απαγφξεπζε αλνίγκαηνο λένπ ινγαξηαζκνχ κέζσ
δεκηνπξγίαο λένπ θσδηθνχ πειάηε ( γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη
ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ εμππεξέηεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ηνπο ζε θαλέλα πηζησηηθφ ίδξπκα ζηελ Διιάδα θαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, γηα ινγαξηαζκφ
κηζζνδνζίαο ππαιιήισλ ησλ νπνίσλ ν εξγνδφηεο κεηαθέξεη ην ινγαξηαζκφ δηαρείξηζεο
κηζζνδνζίαο απφ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ζε άιιν ζην νπνίν ήδε δηαηεξεί ινγαξηαζκφ, γηα
θνηηεηέο ή θαη ζπνπδαζηέο ERASMUS θαη γηα ηελ θαηαβνιή παξνρψλ πγείαο θαη
επηδνηήζεσλ απφ δεκνζίνπο θνξείο).
Δπίζεο, απμήζεθε ην επηηξεπφκελν φξην αλά θσδηθφ πειάηε θαη αλά εκεξνινγηαθφ
κήλα, απφ 500 επξψ ζε 1.000 επξψ (γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα). Σν ζπλνιηθφ κεληαίν φξην
νξίδεηαη θαη θαηαλέκεηαη, αλά πηζησηηθφ ίδξπκα, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Έγθξηζεο
Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ.
Δπηπιένλ, απμήζεθε ην επηηξεπφκελν φξην αλά θπζηθφ πξφζσπν θαη αλά
εκεξνινγηαθφ κήλα απφ 500 ζε 1.000 επξψ (γηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ). Σν ζπλνιηθφ κεληαίν
φξην νξίδεηαη θαη θαηαλέκεηαη αλά ίδξπκα πιεξσκψλ κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Έγθξηζεο
Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ.
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2.7

ΥΑΛΑΡΧΖ ΣΧΝ CAPITAL CONTROLS

ηηο 22/07/2016 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε ραιάξσζε ησλ capital controls. ηε λέα
ππνπξγηθή απφθαζε πεξηιακβάλνληαη νη εμήο ξπζκίζεηο:
1. Δπηηξέπεηαη ε αλάιεςε πνζνχ έσο 840 επξψ αλά δπν εβδνκάδεο.
2. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε, κεξηθή ή νιηθή, εμφθιεζε δαλείνπ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα.
3. Δπηηξέπνληαη νη αλαιήςεηο κεηξεηψλ έσο ηνπ πνζνχ ηνπ 100% ζπλνιηθά, απφ
ρξεκαηηθά πνζά ηα νπνία, κεηά ηηο 22/07/2016, θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζε κεηξεηά.
4. Δπηηξέπεηαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ε αλάιεςε κεηξεηψλ, έσο ηνπ πνζνζηνχ 30%
ζπλνιηθά, απφ ρξεκαηηθά πνζά ηα νπνία, κεηά ηηο 22/07/2016, κεηαθέξνληαη απφ ην
εμσηεξηθφ κε κεηαθνξά πίζησζεο ζε πθηζηάκελνπο ινγαξηαζκνχο ζηελ Διιάδα.
5. Δπηηξέπεηαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ή θαηαζέζεσο ζε θνηηεηέο ή
ζπνπδαζηέο πνπ, θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο, ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα
αληαιιαγήο θνηηεηψλ – ζπνπδαζηψλ ERASMUS.
6. Δπηηξέπεηαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ζε ζπληαμηνχρνπο πνπ είλαη θάηνηθνη
εμσηεξηθνχ, γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπο ζηελ Διιάδα.
7. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, επηηξέπνληαη νη πιεξσκέο ζπληάμεσλ θαη
πξνλνκηαθψλ επηδνκάησλ πάζεο θχζεσο ζην εμσηεξηθφ απφ θνξείο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην, κε πίζησζε ινγαξηαζκνχ πνπ
ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη θαη ιεηηνπξγεί εθηφο Διιάδνο.

2.8

ΓΗΑΣΗ ΠΑΡΑΜΔΝΔΗ Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ CAPITAL CONTROLS

Απηφ πνπ δεηάεη ε θεληξηθή ηξάπεδα είλαη ν ηειεπηαίνο φξνο, δειαδή λα επηζηξέςνπλ
νη θαηαζέζεηο ζηα επίπεδα πξν capital control, δειαδή πεξίπνπ ζηα 135 δηζεθαηνκκχξηα
επξψ. Σν δεκφζην φκσο ηξάβεμε ηηο θαηαζέζεηο ηνπ, θαζψο θαη νη πνιίηεο, θαη νπζηαζηηθά
θξαηάεη φκεξν ηελ Διιάδα ζηα capital controls. Σα φξηα ζηηο αλαιήςεηο κεηξεηψλ ή θαη απφ
ATM έρνπλ επηβιεζεί πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε ηεξάζηηα εθξνή θαηαζέζεσλ ε νπνία
ιακβάλεη ρψξα. Οη πεξηνξηζκνί ζηηο κεηαβηβάζεηο ζην εμσηεξηθφ γίλνληαη γηα λα πεξηνξηζηεί ην
πνζφ πνπ κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα κεηαθέξνπλ ζην εμσηεξηθφ απφ ηελ Διιάδα γηα κηα θνξά
θαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηά ηα κέηξα παξακνλήο πνπ
βαζίδνληαη ζε θφξνπο ζπλαιιαγψλ, ζε άιια φξηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ή ζε
απφιπηεο απαγνξεχζεηο, γίλνληαη κε ηνλ ζθνπφ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ή εθάζηνηε θπβέξλεζε
γηα ηε ξχζκηζε ησλ ξνψλ απφ ηηο αγνξέο θεθαιαίσλ εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο ηνπ
ινγαξηαζκνχ θεθαιαίνπ.
Γηα ηελ Διιάδα, νη έιεγρνη απηνί ζα κπνξνχζαλ λα αθαηξεζνχλ κφλν κφιηο είρε
αληηκεησπηζηεί ην ξίζθν ηνπ Grexit. Απηφ ζεκαίλεη πηζαλψο κφιηο ζα είρε επηηεπρζεί κηα
βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσδψλε γηα ην πψο ε Διιάδα ζα
ρξεκαηνδνηεζεί ζηνπο επφκελνπο κήλεο θαη ρξφληα.
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2.9

Ζ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΑΠΟ ΣΑ CAPITAL CONTROLS

Απφ ηε ζθιεξή δνθηκαζία ηνπ πεξηνξηζκνχ θεθαιαίσλ πέξαζε ε Κχπξνο ηελ άλνημε
ηνπ 2013. Οη Κππξηαθέο ηξάπεδεο ην 2013 θαηέβαζαλ ξνιά γηα 12 εκέξεο ψζηε λα
πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ζε θαζεζηψο επηβνιήο πεξηνξηζκψλ ξεπζηφηεηαο.
πγθεθξηκέλα, φηαλ απνθαζίζηεθαλ
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έγηλαλ ηα εμήο:

νη

θεθαιαηαθνί

έιεγρνη

ζην

ηνπηθφ

1) Οη αλαιήςεηο είραλ δηαθπκάλζεηο θαη έθηαζαλ λα πεξηνξίδνληαη ζηα 100 επξψ ηελ
εκέξα, ελψ είρε κπεη κεληαίν πιαθφλ ηεο ηάμεο ησλ 5.000 επξψ ζηα εκβάζκαηα.
Αξρηθά ην εκεξήζην φξην αλαιήςεσλ κεηξεηψλ ήηαλ 500 επξψ. Αξγφηεξα, ιφγσ
έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, ν λφκνο πξνέβιεπε ηε δπλαηφηεηα εκεξεζίσλ αλαιήςεσλ
ηέσο θαη 300 επξψ εκεξεζίσο (καδί κε ηηο θηλήζεηο πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ
θαξηψλ) γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο. Δπεηδή φκσο δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ,
αξθεηνί Κχπξηνη κπνξνχζαλ λα αλαιακβάλνπλ έσο 300 επξψ εκεξεζίσο απφ θάζε
ηξάπεδα πνπ είραλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ.
2) Οη ηαμηδηψηεο ζην εμσηεξηθφ κπνξνχζαλ λα εμάγνπλ 2.000 επξψ ζε κεηξεηά, ελψ
ζην εμσηεξηθφ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ αλάιεςε απφ ηα ζπλεξγαδφκελα ΑΣΜ έσο
300 επξψ εκεξεζίσο.
3) Οη θνηηεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ επηηξεπφηαλ λα απνζηαινχλ (θπζηθά θαηφπηλ ειέγρνπ)
πεξηνξηζκέλα πνζά γηα δηαηξνθή, δίδαθηξα θαη ινηπά έμνδα.
4) Πξνθεηκέλνπ νη Κππξηαθέο επηρεηξήζεηο λα εηζάγνπλ πξντφληα απφ ην εμσηεξηθφ, ή
γεληθφηεξα λα θαηαβάινπλ πνζά εθηφο Κχπξνπ, ζα έπξεπε λα πάξνπλ άδεηα
εμαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ θαη αθνχ
πξνεγνπκέλσο είραλ θαηαζέζεη κηα ζεηξά δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ.
5) Οη Κχπξηνη δελ κπνξνχζαλ λα αλνίμνπλ θαηλνχξηνπο ινγαξηαζκνχο ζε άιιεο
ηξάπεδεο κε ηηο νπνίεο κέρξη ηφηε δελ ζπλεξγάδνληαλ.
6) Απαηηνχληαλ δηθαηνινγεηηθά θαη γηα ζπλαιιαγέο εζσηεξηθνχ, αλ απηέο γίλνληαλ
κέζσ ηεο κεηαθνξάο πνζψλ απφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
εληφο Κχπξνπ (π.ρ. αγνξά νρήκαηνο).
7) Γελ επηηξεπφηαλ γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο θακία εμαγσγή ζπλαιιάγκαηνο
8) Οη επηηαγέο γίλνληαλ δεθηέο κφλα γηα θαηαζέζεηο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, κε
απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο ζην
εκπφξην θαη ζηηο ζπλαιιαγέο γεληθφηεξα.
9) Οη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο πνπ έιεγαλ κέζα ζηνλ επφκελν κήλα είραλ πάξεη
παξάηαζε γηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα θαη ζηε ζπλέρεηα κφλα έλα πνζνζηφ απηψλ
κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί ζε ινγαξηαζκφ φςεσο.

2.10 Ζ ΔΞΟΓΟ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΚΑΗ ΣΑ CAPITAL CONTROLS

Ζ Κχπξνο γίλεηαη ε ηέηαξηε ρψξα πνπ βγήθε απφ ην κλεκφλην, χζηεξα απφ ηελ
Ηξιαλδία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία, αθήλνληαο έηζη ηελ Διιάδα σο ηελ κφλε ρψξα ππφ
ηνλ κλεκνληαθφ δπγφ. Ζ δνθηκαζία κε ηα capital controls θξάηεζε δχν ρξφληα. Ζ Κχπξνο
δαλείζηεθε ζπλνιηθά 7,2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ απφ ην πξφγξακκα ηεο ΔΔ θαη ην ΓΝΣ. Ζ
απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζα αξρίζεη ην 2019 θαη ζα εμνθιεζεί ην 2031.

40

Έλα απφ ηα κειαλά ζεκεία ηεο ηξηεηίαο ήηαλ ην θνχξεκα ζηηο θαηαζέζεηο άλσ ησλ
100.000 επξψ πνπ πξνθάιεζε ζθνδξέο αληηδξάζεηο ζηε ρψξα. Χζηφζν αξγφηεξα
εθαξκφζζεθαλ νη φξνη ηεο δηάζσζεο, δηεπθνιχλνληαο ηε ζηαδηαθή ραιάξσζε ησλ capital
controls.
Ζ έμνδνο γίλεηαη ελψ ε έλαηε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε εθηακίεπζε ηεο
εο
10 δφζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο παξέκεηλε ζε εθθξεκφηεηα, ιφγσ ηεο κε
ζπκκφξθσζεο κε ην ηειεπηαίν πξναπαηηνχκελν, πνπ ήηαλ ε έγθξηζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
ίδξπζε ηεο θξαηηθήο εηαηξίαο ηειεπηθνηλσληψλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο
απνθξαηηθνπνίεζεο ηεο cyta. Άιισζηε ην ίδην ίζρπζε θαη γηα ηελ Πνξηνγαιία, ε νπνία εμήιζε
ηνπ κλεκνλίνπ αθήλνληαο πίζσ κία δφζε.

2.11 ΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΗΑ ΣΑ CAPITAL CONTROLS

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιεληθή θαη ε Κππξηαθή νηθνλνκία έρνπλ πνιιά θνηλά. Έρνπλ
εθαξκφζεη κλεκφληα, έρνπλ βηψζεη κέηξα ειέγρνπ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ (capital controls),
έρνπλ εθαξκφζεη κεηαξξπζκίζεηο θαη κέηξα ιηηφηεηαο. Δζράησο, φκσο, νη δχν νηθνλνκίεο
έρνπλ αξρίζεη λα ραξάδνπλ δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο.
Σν Μάξηην, ε Κχπξνο θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα πξνζαξκνγήο, ρσξίο
λα ρξεηαζηεί θάπνηνπ είδνπο πξνιεπηηθή γξακκή ζηήξημεο πνπ ζα αλάγθαδε ηε ρψξα λα
ππνγξάςεη λέν κλεκφλην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Κππξηαθή θπβέξλεζε έρεη ηελ ειεπζεξία ηεο
ράξαμεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηελ άιιε έρεη ηελ ππνρξέσζε ζην γεγνλφο φηη ε
είζνδνο ησλ δηθψλ ηεο ζηνηρείσλ δελ ζα πξέπεη λα εθηξνρηάζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, πνπ ζα
έρεη σο επαθφινπζν ηελ επηζηξνθή ησλ κλεκνλίσλ.
Σελ ίδηα ψξα, ζηελ Διιάδα ε θαηάζηαζε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. Σα CAPITAL
CONTROLS παξακέλνπλ, επίζεο ηζρχνπλ πνιχ ζθιεξά κέηξα ζην αζθαιηζηηθφ, ην
θνξνινγηθφ θαη φρη κφλν κε ηνπο δαλεηζηέο λα είλαη πνιχ απαηηεηηθνί ζηελ πινπνίεζε φισλ
ησλ κέηξσλ.
Παξάγνληεο πνπ παξαηεξνχλ ηελ πνξεία ησλ δχν ρσξψλ εθηηκνχλ φηη ε δηαθνξεηηθή
δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ νθείιεηαη ζην πψο νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ησλ δχν ρσξψλ
αληηκεηψπηζαλ ηα κλεκφληα. Δμεηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή νη
δχν ρψξεο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο ελδηαθέξνληα ζηνηρεία:

1. Φοπολογία: Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε πηνζέηεζε ζθιεξά θνξνινγηθά κέηξα ηα νπνία
ζα εθαξκφδνληαη θαη κέρξη ην 2018, ζε αληίζεζε κε ηελ Κππξηαθή θπβέξλεζε πνπ
έρεη άκεζνπο ζηφρνπο ηελ κείσζε ησλ θφξσλ (π.ρ. κείσζε ηνπ θφξνπ αθίλεηεο
ηδηνθηεζίαο θαηά 50%, απφ ην 1 ηνηο ρηιίνηο ζην 0,5 ηνηο ρηιίνηο).

2. Δκδόζειρ ομολόγυν: Ζ Κχπξνο ζρεδηάδεη λα εθδφζεη λέν νκφινγν. Απφ ηελ άιιε,
ζηελ Διιάδα ε νπνία επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζηηο αγνξέο ην 2017, έρεη πνιχ δξφκν
λα δηαλχζεη, αθνχ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζπδήηεζε γηα ηε ξχζκηζε ηνπ Διιεληθνχ
ρξένπο.
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3. Μη εξςπηπεηούμενα δάνεια: Πξφθεηηαη γηα θνηλφ πξφβιεκα ησλ δχν ρσξψλ.
Χζηφζν, ε Κχπξνο ην αληηκεησπίδεη ήδε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ, νη κε εμππεξεηνχκελεο ρνξεγήζεηο κεηψζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ
2016 θαηά 1,1 δηζεθαηνκκχξην επξψ, ζηα 25,69 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ελψ νη λέεο
αλαδηαξζξψζεηο απμήζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 ζην έλα δηζεθαηνκκχξην επξψ. ηελ
Διιάδα ε θπβέξλεζε θαη νη δαλεηζηέο θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία γηα ην πψο ζα
δηακνξθσζεί ε αγνξά ζρεηηθά κε ηα <<θφθθηλα>> δάλεηα.

πκπεξαζκαηηθά, ην παξάδεηγκα ηεο Κχπξνπ πνπ γξήγνξα κεξίκλεζε λα πεξηνξηζηνχλ νη
επηπηψζεηο απφ ηελ επηβνιή ησλ capital controls, νθείιεη λα αθνινπζήζεη ε Διιάδα.

2.12 ΔΚΘΔΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ EUROBANK (ΤΝΟΠΣΗΚΑ)

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα παξακέλνπλ ηδηαίηεξα αβέβαηεο θαη κεηά ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, επηβαξπλφκελεο
απφ ηε ρεηξνηέξεπζε ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. Ζ παξάηαζε ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο πηζησηέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν ζέκα ηνπ πξνζθπγηθνχ θχκαηνο, δηαηεξνχλ θιίκα ξεπζηφηεηαο θαη
ππνλνκεχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο πξννπηηθέο ηεο
Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ ηαρεία ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
Δπξσπαίνπο εηαίξνπο, ζα απνηειέζεη ζεκείν θακπήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο , ηε
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο, ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ θαη θεθαιαίσλ,
ηδηαίηεξα αλαγθαίσλ γηα λα θαιχςνπλ ην ηεξάζηην εγρψξην απνηακηεπηηθφ θαη επελδπηηθφ θελφ,
θαη ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ απνκείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
Τπφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, ε Διιεληθή νηθνλνκία έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα
επηζηξέςεη κεηά απφ έμη ρξφληα ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο κέζα ζην 2016 θαη λα αξρίζεη
λα δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο , θάηη πνπ είλαη ζήκεξα αλαγθαίνο φξνο γηα ηελ
παξάιιειε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλφξζσζε ηεο ρψξαο. Ζ δξνκνιφγεζε απηψλ ησλ
εμειίμεσλ, κε ηξφπν ψζηε λα ππάξμνπλ ην ηαρχηεξν νξαηά ζεκάδηα αλάθακςεο, απνηειεί
δσηηθή θαη επείγνπζα αλάγθε, θαζψο πνιιαπιαζηάδνληαη νη πξνθιήζεηο ηφζν ζην δηεζλέο
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηε γεσγξαθηθή καο πεξηνρή, κε άκεζε απνηχπσζε ζην
εζσηεξηθφ θαη νξαηφ ηνλ πηζαλφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία.
Με πλεχκα ζπλαίλεζεο θαη ζπλεξγαζίαο απέλαληη ζηηο εζληθέο πξνθιήζεηο, κε
ζπγθιίζεηο θαη ζηνίρηζε δπλάκεσλ ζε κηα ζηξαηεγηθή εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε, ην
2016 κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ έλαξμε ηνπ ελάξεηνπ θχθινπ γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία.
Νηθφιανο Καξακνχδεο, πξφεδξνο Γ..
Παξά ην αξλεηηθφ πεξηβάιινλ, νη επηδφζεηο ηεο Eurobank πείζνπλ γηα ηελ νξζφηεηα
ηνπ ζηξαηεγηθνχ καο ζρεδηαζκνχ, ηνλ νπνίν εθαξκφδνπκε ζηαζεξά θαη κε επηηαρπλφκελνπο
ξπζκνχο. Ζ βειηίσζε ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο, ε αλάθακςε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ε αχμεζε
ησλ θαηαζέζεσλ θαηά ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2015 μερσξίδνπλ σο ηα θπξηφηεξα ζεηηθά ζηνηρεία
ησλ απνηειεζκάησλ καο. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα κεηψζεθαλ θαηά 5,8% ζε ζπγθξίζηκε εηήζηα
βάζε. Ζ ηζρπξή αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ ηφζν ζε επίπεδν ηξαπέδεο φζν θαη νκίινπ ελίζρπζε
ηε ξεπζηφηεηα θαη επέηξεςε ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην επξσζχζηεκα θαη
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ηελ πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο,
πνπ επέζηξεςαλ γηα πξψηε ρξνληά ζε θεξδνθνξία χζηεξα απφ ην 2011, απνδεηθλχνπλ ηηο
πξννπηηθέο θαη ηε δπλαηφηεηέο ηνπο γηα νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηνλ ηζνινγηζκφ καο. Γηα ην
2016, βαζηθέο καο πξνηεξαηφηεηεο παξακέλνπλ αθελφο ε ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο καο
ππνδνκήο αιιά θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη ή αλακέλνληαη ζην ζεζκηθφ
πιαίζην, κε ζηφρν ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ χςνπο ηνπο ζε νξαηφ βάζνο ρξφλνπ, ε επάλνδνο
ησλ θαηαζέζεσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ πγηψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, αιιά θαη ν
πεξαηηέξσ έιεγρνο ηνπ θφζηνπο.
Παξφηη ε παξάηαζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ capital controls ζηελ Διιάδα αιιά θπξίσο ε
θαζπζηέξεζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξνπλ
αλαζηαιηηθά ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θεληξηθφο καο ζηφρνο
παξακέλεη ε επηζηξνθή ζηελ θεξδνθνξία κέζα ζην ηξέρνλ έηνο, κέζσ πεξαηηέξσ αχμεζεο
ησλ εζφδσλ πξν πξνβιέςεσλ, ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ θαη ελίζρπζε ηεο
θεξδνθνξίαο ησλ δηεζλψλ καο δξαζηεξηνηήησλ.

Φσθίσλ Καξαβίαο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο

2.9 ΔΚΘΔΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (ΤΝΟΠΣΗΚΑ)

Ζ αβεβαηφηεηα πνπ επηθξάηεζε ην εμάκελν ηνπ 2015, θπξίσο ιφγσ ησλ
παξαηεηακέλσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο δηεζλείο πηζησηέο, θαη ε ζπλαθφινπζε κεγάιε
εθξνή θαηαζέζεσλ απφ ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηε ιήςε
έθηαθησλ κέηξσλ απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε. Πην αλαιπηηθά, θαηφπηλ ηεο απφθαζεο πνπ
ιήθζεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2015 γηα κε πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο ηεο
ρψξαο, ε θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιάμεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ηεο νηθνλνκίαο ελ γέλεη απφ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, πξνρψξεζε ζηε
ζέζπηζε ηξαπεδηθήο αξγίαο θαη ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ φπνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ
ζηηο δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο θαη ηελ θίλεζε θεθαιαίσλ.
Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ
κεηξηάζηεθαλ ράξε ζηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ γηα άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ
δπζθνιηψλ πνπ αλέθπςαλ θαη ζηε γξήγνξε πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
λνηθνθπξηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Με βάζε ηα καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ, ε
επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ ζπλνδεχηεθε απφ επηφηεξεο επηπηψζεηο
ζηελ νηθνλνκία ζε ζρέζε κε φηη αξρηθά αλακελφηαλ.
πσο πξνθχπηεη απφ ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 2015, απηή
παξνπζίαζε θάκςε (-0,3%), αιιά φρη ξαγδαία ζπξξίθλσζε. Αλαιπηηθφηεξα, ελψ ην πξψην
εμάκελν ηνπ έηνπο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απμήζεθε θαηά 0,6%, ην δεχηεξν εμάκελν
ππνρψξεζε κε ξπζκφ 1,2% εμαηηίαο ησλ θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ.
Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ αγαζψλ ρσξίο θαχζηκα θαη πινία βειηηψζεθε, ιφγσ
θπξίσο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ηνπ 2015. Ζ επηβνιή ειέγρσλ ζηελ θίλεζε
θεθαιαίσλ νδήγεζε ζε ππνρψξεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ηαπηφρξνλα ζε αχμεζε ησλ
εμαγσγψλ. Πην αλαιπηηθά, νη εμαγσγέο αγαζψλ απμήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαηά
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4,6%, ελψ αληίζηνηρα νη εηζαγσγέο πεξηνξίζηεθαλ θαηά 1,5%. Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξψηνπ εμάκελνπ ηνπ έηνπο ε ηάζε ήηαλ δηαθνξεηηθή, κε ηηο εηζαγσγέο λα παξνπζηάδνπλ
αχμεζε θαηά 6,5% θαη ηηο εμαγσγέο νξηαθή άλνδν θαηά 0,2 %. Ζ εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ α΄
ηξηκήλνπ ηνπ 2016 ήηαλ αλάινγε κε απηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαζψο νη εμαγσγέο
αγαζψλ εθηφο θαπζίκσλ θαη πινίσλ απμήζεθαλ θαηά 1,3% θαη νη εηζαγσγέο ζπλέρηζαλ λα
κεηψλνληαη θαηά 1,5%. Ζ κηθξήο έθηαζεο επηβξάδπλζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ κείσζεο ησλ
εηζαγσγψλ νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηε γξήγνξε αληαπφθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσλ
ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηελ
πξνηεξαηφηεηα ησλ αξρψλ ζηε δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε ζηαδηαθή ραιάξσζε
ησλ πεξηνξηζκψλ.
ζνλ αθνξά ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, ην 2015 απμήζεθε θαηά 0,3% ζε εηήζηα βάζε,
κε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε λα παξαηεξείηαη θαηά ην β΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο, ε νπνία
ππνβνεζήζεθε εθηφο ησλ άιισλ θαη απφ ηε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απνηακηεπηηθψλ
πφξσλ ησλ λνηθνθπξηψλ. πλέπεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ήηαλ ε κείσζε
ηεο θαηαλάισζεο, σζηφζν ζε εηήζηα βάζε ε ηάζε παξέκεηλε αλνδηθή.
Γηα ηελ άξζε ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, είλαη
απαξαίηεηε ε εθπιήξσζε θάπνησλ πξνυπνζέζεσλ. Καηφπηλ ηεο επηηπρεκέλεο νινθιήξσζεο
ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηεο ρψξαο απφ ηνπο
πηζησηέο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο επαλέληαμεο ησλ Διιεληθψλ ηίηισλ ζηηο απνδεθηέο απφ ην
Δπξσζχζηεκα εμαζθαιίζεηο, θχξηνη παξάκεηξνη γηα ηελ άξζε ησλ θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ
απνηεινχλ ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ην Διιεληθφ πξφγξακκα, γεγνλφο πνπ ζα
επηηξέςεη ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ, επηηαρχλνληαο ηελ επηζηξνθή ησλ
θαηαζέζεσλ ηνπο θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ ζην πξφγξακκα
πνζνηηθήο ραιάξσζεο απφ ηελ ΔΚΣ. ια ηα παξαπάλσ ζα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη αθνινχζσο ζηε δηνρέηεπζε
πηζηψζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, γεγνλφο πνπ ζα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
εκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ πεξαηηέξσ ραιάξσζε ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ
απνηειεί κεηαμχ ησλ άιισλ ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ,
πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο απφ ην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα, ζηεξίδνληαο ηηο θεξδνθφξεο θαη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο.
Δπίζεο ε επαλαθνξά ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ απφ ηελ ΔΚΣ, ζα
ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, κεηψλνληαο ην θφζηνο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο θαη ηελ εμάξηεζε ηνπο απφ ηνλ Έθηαθην Μεραληζκφ Ρεπζηφηεηαο
(ELA).
Δίλαη γεγνλφο φηη ε χπαξμε πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ δεκηνπξγεί
ζηξεβιψζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία θαη απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ πξνζέιθπζε
λέσλ επελδχζεσλ. Χζηφζν, ε πιήξεο άξζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά, κε ζηαζεξά
βήκαηα θαη εθφζνλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο καθξννηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ θαη
ησλ επελδπηψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη ζπλέπεηεο ηφζν
γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία ελδέρεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά
δπζκελείο.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη ην Α θαη Σν Χ ηεο νηθνλνκίαο θάζε
ρψξαο. Βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Γπζηπρψο ε
εθαξκνγή ησλ capital controls απνηειεί ηξνρνπέδε ζε έλα νκαιφ
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ζ Διιάδα είλαη αθφκε φκεξνο ησλ capital
controls ζε αληίζεζε κε ηελ Κχπξν πνπ είλαη ειεχζεξε απφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο ησλ θεθαιαίσλ θαη ε θπβέξλεζε ηεο κπνξεί λα ραξάμεη ηελ λέα
νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή. Ζ Κχπξνο έδξαζε ηαρχηαηα θαη κπφξεζε λα βγεη
απφ ηα capital controls θαη απφ ηα κλεκφληα θαη ε Διιάδα ζα πξέπεη λα θάλεη
ην ίδην.
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