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Η έκδοση οµολογιακών δανείων αποτελεί σήµερα τη βασικότερη, αν όχι 

αποκλειστική, οδό άντλησης κεφαλαίων των σύγχρονων οικονοµιών. 

Κάτω από την επιτακτικής φύσεως ανάγκη για τη χρηµατοδότηση 

µεγάλων δηµοσίων έργων και υπό την πίεση για δραστικό περιορισµό του 

δηµοσίου χρέους τους, οι εγχώριες κυβερνήσεις έχουν πλέον γίνει ιδιαίτερα 

“οικίες” µε την ιδέα του δηµοσίου ή εσωτερικού δανεισµού, µέσω του 

οποίου καθίσταται δυνατή η συλλογή πολύτιµων κεφαλαίων για την 

χρηµατοδότηση ζωτικής σηµασίας επενδυτικών προγραµµάτων ή για την 

αποπληρωµή µεγάλων τµηµάτων του δηµοσίου χρέους τους. Ο εσωτερικός 

δανεισµός συνίσταται στην έκδοση οµολογιακών δανείων µε την πώληση 

τίτλων, στους ενδιαφερόµενους επενδυτές µέσω των οποίων το κράτος – 

δανειζόµενος αναλαµβάνει τη µελλοντική υποχρέωση αποπληρωµής ενός 

συγκεκριµένου ποσού προς τον επενδυτή – δανειστή. 

 

Είναι ακριβώς η περίπτωση κατά την οποία, η κεντρική τράπεζα µιας 

χώρας αναλαµβάνει εκ µέρους της κυβέρνησης τη διάθεση οµολόγων και 

άλλων συναφών τίτλων στο ευρύ επενδυτικό κοινό, µέσω µιας διαδικασίας 

που διαθέτει χαρακτηριστικά δηµοπρασίας ή µειοδοτικού οργανισµού. 

Αµέσως µετά το πέρας της προαναφερθείσας διαδικασίας, τα αγορασθέντα 

οµόλογα διαπραγµατεύονται πλέον ελεύθερα (προς αγορά ή πώληση) στη 

δευτερογενή αγορά και µέσα σε οργανωµένα χρηµατιστήρια αξιών. 

 

Οι αγορές οµολόγων των Η.Π.Α. και της Μ. Βρετανίας αποτελούν δυο από 

τις µεγαλύτερες και µεταξύ των άλλων ελκυστικότερες αγορές της 

διεθνούς οικονοµικής σκηνής. Στις εν λόγω χώρες, η έκδοση και 

αγοραπωλησία οµολογιακών τίτλων µικρής ή µεγάλης χρονικής διάρκειας 

αποτελούν καθιερωµένες πρακτικές δεκαετιών µε την κεντρική τράπεζα 

της κάθε χώρας να αναλαµβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάθεση των 

χρεογράφων στους ενδιαφερόµενους επενδυτές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και οι δύο διαδικασίες που εφαρµόζονται στις εξεταζόµενες 

χώρες, τόσο από πλευράς σταδίων που ακολουθούνται όσο και από 

πλευράς πρωταγωνιστών και λοιπών συµµετεχόντων σε αυτά. 
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Η.Π.Α.: ∆ηµοπρασίες Οµολόγων 

 

Στις αµερικάνικες αγορές, οι νεοεκδιδόµενοι οµολογιακοί τίτλοι (γνωστοί 

ως Treasury Bonds όταν έχουν διάρκεια 2 – 10 χρόνια και ως Treasury 

Notes όταν διαρκούν περισσότερο από 10 χρόνια) πωλούνται ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα σε δηµοπρασίες που οργανώνονται από την Κεντρική 

Τράπεζα της Ν. Υόρκης (µια από τις 12 περιφερειακές κεντρικές τράπεζες 

της χώρας), η οποία δραστηριοποιείται ως εκπρόσωπος της αµερικανικής 

κυβέρνησης. Αν και η θεωρία υποστηρίζει ότι στις εν λόγω δηµοπρασίες ο 

οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει προκειµένου να 

αγοράσει τον επιθυµητό αριθµό οµολόγων, η πράξη αποδεικνύει ότι οι 

διαδικασίες χαρακτηρίζονται από τη συµµετοχή 39 µεγάλων αµερικανικών 

εταιρειών (παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών – βλέπε πίνακα 1) 

από τη µια µεριά, και από την παρουσία ενός αριθµού µεγάλων ιδιωτών 

αγοραστών από την άλλη. Η πρώτη κατηγορία είναι γνωστή ως 

“ανταγωνιστικοί πλειοδότες”, ενώ η δεύτερη ως “µη ανταγωνιστικοί 

πλειοδότες”. 

 

Παράδειγµα ∆ηµοπρασίας στις Η.Π.Α. 

 

Ας υποτεθεί ότι το αµερικανικό Υπουργείο Οικονοµικών επιδιώκει να 

αντλήσει κεφάλαια ύψους 100 εκατ. δολαρίων µέσω δηµοπρασίας που 

πραγµατοποιείται το ∆εκέµβριο του 1995. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι 

αγοραστές της υπό εξέλιξης έκδοσης υποβάλλουν τις προσφορές τους : οι 

“µη ανταγωνιστικοί πλειοδότες” υποβάλλοντας την προσφορά τους 

δείχνουν αθροιστικό ενδιαφέρον για αγορά οµολόγων ύψους 80 εκατ. 

δολαρίων, ενώ οι “ανταγωνιστικοί πλειοδότες” (οι οποίοι πρέπει να 

δηλώσουν τις προσφορές τους βάσει των επιτοκίων τα οποία θα 

επιθυµούσαν να λαµβάνουν ως κάτοχοι των οµολόγων) παρουσιάζουν την 

ακόλουθη εικόνα : 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
Πλειοδότης 1 50 εκατ. δολάρια 6% 
Πλειοδότης 2 10 εκατ. δολάρια 5% 
Πλειοδότης 3 10 εκατ. δολάρια 4% 
Πλειοδότης 4 10 εκατ. δολάρια 2% 

 

Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα, ότι ο πλειοδότης 1 επιθυµεί να αγοράσει 

οµόλογα ύψους 50 εκατ. δολαρίων, τα οποία θα είχαν ετήσιο επιτόκιο της 

τάξεως του 6%. Αφού όλες οι προσφορές υποβάλλονται, η διαδικασία 

εξελίσσεται ως ακολούθως: 

 

Οι “µη ανταγωνιστικοί πλειοδότες” αγοράζουν οµόλογα για ολόκληρο το 

ποσό της υποβαλλόµενης προσφοράς τους, που σηµαίνει ότι γίνονται 

κάτοχοι οµολόγων αξίας 80 εκατ. δολαρίων, αφήνοντας µόλις 20 εκατ. 

δολάρια (από το επιθυµητό ποσό άντλησης 100 εκατ. δολαρίων) για τους 

“ανταγωνιστικούς πλειοδότες”. Για αυτά τα εναποµείναντα οµόλογα αξίας 

20 εκατ. δολαρίων θα προτιµηθούν οι πλειοδότες 3 και 4, αφού οι 

προσφορές τους επιτρέπουν στο κράτος να δανειστεί µε χαµηλότερο τόκο. 

Έτσι ο πλειοδότης 3 αγοράζει οµόλογα 10 εκατ. δολαρίων µε επιτόκιο 4%, 
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ο πλειοδότης 4 οµόλογα 10 εκατ. δολαρίων µε επιτόκιο 2% ενώ τέλος οι 

“µη ανταγωνιστικοί πλειοδότες” γίνονται κάτοχοι τίτλων 80 εκατ. 

δολαρίων µε επιτόκιο 3%, το οποίο αποτελεί το µέσο όρο των επιτοκίων 

των “ανταγωνιστικών πλειοδοτών” 3 και 4. Μετά το τέλος της 

προαναφερθείσας διαδικασίας τα οµόλογα διαπραγµατεύονται ελεύθερα 

στη δευτερογενή αγορά και γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο δυνατή η αγορά 

και απόκτηση τους από ενδιαφερόµενους επενδυτές που δεν συµµετείχαν 

στη δηµοπρασία. 

 

Σηµειώνεται ότι εκτός από τα Treasury Bonds και Notes, δηµοπρατούνται 

και Έντοκα Γραµµάτια ∆ηµοσίου διάρκειας 3-6 µηνών σε εβδοµαδιαία 

βάση. Έντοκα Γραµµάτια διάρκειας 1 έτους δηµοπρατούνται την τρίτη 

εβδοµάδα κάθε µήνα, οµόλογα 2 και 5 ετών κάθε µήνα, ενώ οµόλογα 3,10 

και 30 ετών δηµοπρατούνται στις αρχές των µηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, 

Αυγούστου και Νοεµβρίου. 

 

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Μειοδοτικοί ∆ιαγωνισµοί 

 

Στις αγορές του Μεγάλου Νησιού, η Κεντρική Τράπεζα (Bank of England) 

διοργανώνει κάθε Παρασκευή µειοδοτικούς διαγωνισµούς για λογαριασµό 

της βρετανικής κυβέρνησης, µέσω των οποίων προσφέρονται τίτλοι 

διάρκειας 3 ή 6 µηνών. Καθοριστικοί πρωταγωνιστές στις εν λόγω 

διαδικασίες πώλησης των χρεογράφων και κύριοι αγοραστές αυτών είναι 

οι γνωστοί 9 “Μεγάλοι Οίκοι” (Big Discount Houses) που αποτελούν τους 

µοναδικούς χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που έχουν την δυνατότητα 

να αγοράζουν τους προσφερόµενους τίτλους από την Κεντρική Τράπεζα 

και να τους µεταπωλούν σε εµπορικές τράπεζες. 

 

Οι 9 “Μεγάλοι Οίκοι” χωρίς να διαθέτουν κανένα ιδιαίτερο συγκριτικό 

πλεονέκτηµα έναντι άλλων οίκων στη βρετανική αγορά, οφείλουν την 

πρωταγωνιστική παρουσία τους στους µακροχρόνιους δεσµούς που έχουν 

αναπτύξει από τον περασµένο κιόλας αιώνα µε την Κεντρική Τράπεζα, 

δεσµοί που τους επιτρέπουν επιπρόσθετα να δανείζονται κατευθείαν από 

την τελευταία όποτε το επιθυµούν. 

 

Παράδειγµα ∆ιαγωνισµού στη Μ. Βρετανία 

 

Οι “Μεγάλοι Οίκοι” αγοράζουν τους τίτλους από την Τράπεζα της Αγγλίας 

σε έκπτωση (discount)*. Αυτό σηµαίνει ότι εάν ένας οίκος 

πραγµατοποιήσει αγορά τίτλων 6 µηνών αξίας 1 εκατ. στερλινών στην τιµή 

των 900.000 στερλινών, τότε ύστερα από 6 µήνες ο εν λόγω οίκος θα λάβει 

από το κράτος το ποσό του 1 εκατ. στερλινών, εξασφαλίζοντας µια 

απόδοση ισοδύναµη µε 100.000 στερλίνες. 

 

Οι Επιδράσεις στην Αγορά 

 

Καθώς σήµερα οι κυβερνήσεις και εγχώριες οικονοµίες στηρίζουν πολλά 

στην επιτυχή έκβαση των διαδικασιών έκδοσης και πώλησης των νέων 

σειρών οµολόγων, προκειµένου να είναι ικανές να χρηµατοδοτούν τις 

ποίκιλες ανάγκες του δηµοσίου τοµέα τους, η πορεία των δηµοπρασιών 
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παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς αγορές και τους επενδυτές που 

δρουν µέσα σε αυτές. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί για παράδειγµα, ότι 

σε περίπτωση µη πλήρους απορρόφησης µιας έκδοσης οµολόγων από την 

αγορά και τους υποψήφιους ενδιαφερόµενους αγοραστές, η κυβέρνηση της 

χώρας ενδεχοµένως να “αναγκαστεί” να αυξήσει τα προσφερόµενα 

επιτόκια των οµολογιακών τίτλων, προκειµένου να τους καταστήσει πιο 

ελκυστικούς και να κάνει ευκολότερη για την ίδια την συλλογή των 

αναγκαίων κεφαλαίων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι επιδράσεις στην 

τιµή του εγχώριου νοµίσµατος µπορεί να είναι ποικίλες, καθώς θα 

δηµιουργούνται προσδοκίες στους κύκλους των επενδυτών για µελλοντική 

αύξηση των επιτοκίων. Κατά συνέπεια, ανησυχίες που µπορεί να 

καλλιεργούνται στις επενδυτικές οµάδες για ενδεχόµενη αδυναµία της 

κυβέρνησης να διαθέσει µε επιτυχία τις δηµοπρατούµενες οµολογίες της – 

όπως συνέβη κατά το 1995 µε την αµερικανική κυβέρνηση η οποία παρά 

τις αρχικές αρνητικές προσδοκίες, κατόρθωσε να ανταποκριθεί τελικά στο 

στόχο της – έχουν αναµφισβήτητα ποικίλες επιδράσεις στις εγχώριες και 

διεθνείς αγορές χρήµατος. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Ενδεικτική Παρουσίαση Ορισµένων από 
τους 39 Primary Dealers στις Η.Π.Α. 

1.Bank of America NT & SA 
2. Bear Stearns & Co Inc. 
3. Dean Witter Reynolds 
4. Goldman Sachs & Co 
5. Kidder Peabody & Co 
6. Merrill Lynch Gou.Sec.Inc 
7. Morgan Stanley & Co 
8. Nomura Securities Int. 
9. Prudential Securities Inc. 
10. Salomon Brothers 

 

 
*  ∆ηλαδή σε τιµή χαµηλότερη της ονοµαστικής τους αξίας. 

 

 


