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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της
νομισματικής πολιτικής που υιοθέτησαν απέναντι στην κρίση του 2008 η Τράπεζα
της Αγγλίας, το Federal Reserve και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στη
συνέχεια η αξιολόγηση της στο διάστημα αυτό σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor.
Για τον σκοπό αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας εισάγεται το βασικό πλαίσιο
βάσει του οποίου ασκείται η νομισματική πολιτική των τριών Κεντρικών Τραπεζών
υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες. Στη συνέχεια περιγράφεται η νομισματική
πολιτική κάθε Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στην κρίση. Καλύπτεται χρονικά το
διάστημα από το καλοκαίρι του 2007 έως και το καλοκαίρι του 2012. Περιγράφονται
αναλυτικά τόσο τα συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής που ελήφθησαν, όσο
και τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, που εισήχθηκαν κυρίως από το
2009 και μετά για να δράσουν συμπληρωματικά των πρώτων. Αφού ολοκληρωθεί η
περιγραφή των νομισματικών πολιτικών, ακολουθεί η εισαγωγή του μοντέλου βάσει
του οποίου γίνεται η αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής. Χρησιμοποιείται ο
κανόνας του Taylor με τη μορφή που παρουσιάστηκε το 1993. Ο κανόνας
αντιλαμβάνεται ως εργαλείο για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής μόνο τα
επίσημα επιτόκια. Δεν λαμβάνει υπόψη την επίδραση των μη συμβατικών μέτρων
πολιτικής. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της νομισματικής πολιτικής
χρησιμοποιούνται δεδομένα από τις βάσεις της EurostatΣΕ και του OECD.
Εφαρμόζοντας τον κανόνα του Taylor για την περίπτωση κάθε Κεντρικής Τράπεζας
ξεχωριστά συγκρίνεται η πραγματική πορεία που ακολούθησαν τα επίσημα επιτόκια
των Κεντρικών Τραπεζών με τις αντίστοιχες υποδείξεις για τα επιτόκια που προτείνει
ο Κανόνας. Προκύπτει πως και οι τρείς Κεντρικές Τράπεζες εφήρμοσαν πιο
επεκτατική νομισματική πολιτική συγκριτικά με τον Κανόνα. Προκύπτει επίσης πως
ο Κανόνας, δεν περιγράφει καλά τη νομισματική πολιτική καμίας από τις
εξεταζόμενες Κεντρικές Τράπεζες, εκτός ίσως της Τράπεζας της Αγγλίας πριν το
2009. Οι βασικές αιτίες που εντοπίζονται για την περιγραφική αδυναμία του Κανόνα
είναι κυρίως το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνει στις ανεξάρτητες μεταβλητές του
τον παράγοντα ‘’χρηματοοικονομική’’ αστάθεια, αλλά και την αλλαγή στον τρόπο
άσκησης της νομισματικής πολιτικής από το 2009 και μετά.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα γεγονότα που ακολούθησαν τη χρεοκοπία της Lehman Brothers το Σεπτέμβριο
του 2008 και αποτέλεσαν την επίσημη αφετηρία της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής
κρίσης που ακολούθησε, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον τόσο του τύπου, όσο και των
ακαδημαϊκών. Η αντίδραση αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς η κρίση του 2008
αποτελεί την σοβαρότερη χρηματοοικονομική κρίση που παρουσιάστηκε παγκοσμίως
στη μεταπολεμική περίοδο. Είναι ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι η σύντομη και
μαζική αντίδραση των Κεντρικών Τραπεζών ανά τον κόσμο βοήθησε στο να
αποφευχθεί η επανάληψη ενός δεύτερου ‘’Great Depression’’.
Αρκετές ακαδημαϊκές εργασίες και αναφορές έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία πέντε
χρόνια σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην κρίση και τον τρόπο με τον οποίο την
αντιμετώπισαν οι Κεντρικές Τράπεζες ανά τον κόσμο. Από τον Αύγουστο του 2007,
όπου η φούσκα των ακινήτων ‘’έσκασε’’ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αγορές έπαψαν
να λειτουργούν αποτελεσματικά. Ο διατραπεζικός δανεισμός πάγωσε και σύντομα οι
αγορές βρέθηκαν σε κατάσταση πανικού. Στο πλαίσιο αυτό οι Κεντρικές Τράπεζες
άρχισαν να παρεμβαίνουν. Οι αρχικές αντιδράσεις τους περιελάμβαναν κλιμακωτές
μειώσεις των επίσημων επιτοκίων τους, σηματοδοτώντας έτσι την υιοθέτηση
επεκτατικής νομισματικής πολιτικής. Στη συνέχεια, εφόσον οι δυνατές μειώσεις των
επιτοκίων είχαν φτάσει στα αποτελεσματικά κατώτατα όρια τους και η κρίση γινόταν
όλο και πιο έντονη, προχώρησαν στην εισαγωγή μη συμβατικών μέτρων
νομισματικής πολιτικής. Τα μέτρα αυτά είχαν στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση του
χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω της επέκτασης του μεγέθους των ισολογισμών
των Κεντρικών Τραπεζών. Η αλλαγή του τρόπου άσκησης της νομισματικής
πολιτικής μέσα από την υιοθέτηση συμπληρωματικών μη συμβατικών μέτρων
λειτούργησε θετικά, αποτρέποντας έτσι την καταστροφή του παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον
οποίο αντιμετώπισαν τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008 τρεις από τις
μεγαλύτερες Κεντρικές Τράπεζες παγκοσμίως: η Τράπεζα της Αγγλίας, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Federal Reserve. Το κυρίαρχο ζητούμενο της εργασίας
είναι να αξιολογήσει τη νομισματική πολιτική των τριών Κεντρικών Τραπεζών
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απέναντι στην κρίση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις μεταβολές των επιτοκίων
τους, με βάση τον κανόνα νομισματικής πολιτικής του Taylor. Πιο συγκεκριμένα, ο
πρωταρχικός στόχος της εργασίας αυτής είναι να αξιολογήσει τη νομισματική
πολιτική της κάθε Κεντρικής Τράπεζας ξεχωριστά με βάση τις υποδείξεις του κανόνα
και να προχωρήσει σε αξιολογήσεις. Ο δευτερεύον στόχος είναι να εξεταστεί το κατά
πόσο ο κανόνας του Taylor μπορεί να περιγράψει τη νομισματική πολιτική επαρκώς
στο πλαίσιο μιας τόσο έντονης χρηματοοικονομικής κρίσης, όπως η κρίση του 2008.
Συμπερασματικά προκύπτει ότι η λήψη μέτρων από τις Κεντρικές Τράπεζες
λειτούργησε θετικά για την εξέλιξη της κρίσης, καθώς αποφεύχθηκε η επανάληψη
αντίστοιχων γεγονότων με την κρίση του 1929. Προκύπτει επίσης πως συγκριτικά με
τις υποδείξεις του κανόνα του Taylor, η νομισματική πολιτική που εφαρμόστηκε και
από τις τρείς Κεντρικές Τράπεζες ήταν συστηματικά πιο επεκτατική, με εξαίρεση το
έτος 2009 για τις περιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Federal
Reserve. Γενικά ο κανόνας δεν περιγράφει αρκετά καλά τη νομισματική πολιτική
κατά τη διάρκεια της κρίσης και οι δύο βασικοί λόγοι που εντοπίζονται για αυτό
είναι: η χρήση μη συμβατικών μέτρων από το 2009 και μετά που μειώνουν τη
σημασία του επίσημου επιτοκίου για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, αλλά
και η αδυναμία του κανόνα να συμπεριλάβει τον παράγοντα ‘’χρηματοοικονομική
αστάθεια’’ στον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής. Η κρίση του 2008 αποτελεί
ένα

πολύ

σημαντικό

παράδειγμα

της

σημασίας

της

χρηματοοικονομικής

σταθερότητας για την καλή πορεία της πραγματικής οικονομίας, καθώς και των
καταστροφικών συνεπειών που μπορεί να προκαλέσει η έλλειψή της.
Η εργασία οργανώνεται ως εξής:
 Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγονται τα βασικά στοιχεία καθορισμού της
νομισματικής πολιτικής των τριών Κεντρικών Τραπεζών που εξετάζονται. Το
κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό να κατατοπίσει τον αναγνώστη σχετικά με τον
τρόπο που ασκείται η νομισματική πολιτική, αλλά και τους στόχους που
εξυπηρετεί υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες.
 Τα κεφάλαια 2,3 και 4 είναι αφιερωμένα στον τρόπο που αντιμετώπισαν οι
τρείς Κεντρικές Τράπεζες την κρίση. Περιγράφεται χρονικά το διάστημα από
το καλοκαίρι του 2007 έως το καλοκαίρι του 2012.
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 Στο κεφάλαιο 5 εισάγεται το μοντέλο με βάση το οποίο θα γίνει η αξιολόγηση
των νομισματικών πολιτικών. Εκεί περιγράφεται αναλυτικά η θεωρία του
κανόνα του Taylor, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ως
μοντέλο αξιολόγησης της νομισματικής πολιτικής. Στο τέλος του κεφαλαίου
παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την
αξιολόγηση κάθε Κεντρικής Τράπεζας ξεχωριστά.
 Στο κεφάλαιο 6 γίνεται η ανάλυση της νομισματικής πολιτικής κάθε
Κεντρικής Τράπεζας ξεχωριστά με βάση τις υποδείξεις του κανόνα.
Ακολουθεί σύγκριση της πραγματικής πορείας της νομισματικής πολιτικής με
την

πορεία

που

υποδεικνύει

ο

κανόνας

και

προκύπτουν

σχετικά

συμπεράσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της νομισματικής
πολιτικής γίνεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ 2007-2011, καθώς την
περίοδο που εκπονήθηκε η εργασία το έτος 2012 δεν είχε ολοκληρωθεί.
 Τέλος ακολουθούν τα γενικά συμπεράσματα της εργασίας και παραινέσεις για
μελλοντική έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 O ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών: Γενικά Στοιχεία.
Η ύπαρξη των Κεντρικών Τραπεζών χρονολογείται από πολύ παλιά. Η πρώτη
κεντρική τράπεζα δημιουργήθηκε το 1664 στη Σουηδία και λειτουργεί μέχρι και
σήμερα. Η δεύτερη παλαιότερη Κεντρική Τράπεζα του κόσμου, είναι η Τράπεζα της
Αγγλίας, που αποτελεί και ένα από τα αντικείμενα ανάλυσης της παρούσας εργασίας.
Ιδρύθηκε το 1694. Ο βασικός ρόλος που επιτελεί μια Κεντρική Τράπεζα είναι η
άσκηση της νομισματικής πολιτικής για τη χώρα στην οποία ανήκει. Για την ομαλή
διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής μια Κεντρική Τράπεζα οφείλει να επιλέξει το
κατάλληλο όργανο για την άσκηση της. Το βασικό όργανο που χρησιμοποιούν οι
Κεντρικές Τράπεζες για τη διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής, σε κανονικές
οικονομικές συνθήκες, είναι το επίπεδο του επίσημου επιτοκίου.
Για την εκτέλεση της νομισματικής πολιτικής η Κεντρική Τράπεζα θέτει έναν στόχο
για το επίπεδο του επίσημου επιτοκίου. Για την επίτευξη του στόχου του επιτοκίου
χρησιμοποιούνται κάποια εργαλεία νομισματικής πολιτικής. Τα πιο συνηθισμένα από
αυτά είναι τα ακόλουθα:
 Οι Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς ή ‘’Open Market Operations’’
 H Μονάδα Διευκόλυνσης Οριακής Χρηματοδότησης ή ‘’Lending Facility’’
και
 Τα Ελάχιστα Υποχρεωτικά Αποθεματικά ή ‘’Reserve Requirements’’.
Το πιο σημαντικό εργαλείο για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής είναι οι
Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς. Στις παραγράφους 1.2, 1.3 και 1.4 θα περιγραφούν
αναλυτικά τα εργαλεία της Νομισματικής Πολιτικής που έχουν στη διάθεση τους η
Τράπεζα της Αγγλίας, το Federal Reserve και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Μια Κεντρική Τράπεζα έχει και ρυθμιστικές αρμοδιότητες σε σχέση με το τραπεζικό
σύστημα και παράλληλα κατέχει το μονοπώλιο στην αύξηση της νομισματικής βάσης
μιας χώρας. Σε περιόδους κρίσης οι περισσότερες Κεντρικές Τράπεζες οφείλουν να
διαδραματίσουν το ρόλο του Δανειστή Έσχατης Προσφυγής για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα της χώρας τους. Με τον όρο ‘’Δανειστής Έσχατης Προσφυγής’’
περιγράφεται η υποχρέωση μιας Κεντρικής Τράπεζας να παρέχει πιστώσεις στο
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τραπεζικό σύστημα, όταν αυτές δεν είναι εφικτό να αντληθούν από αλλού
προκειμένου να αποφεύγεται η ύπαρξη κρίσεων. Κατά τη διάρκεια της Κρίσης του
2008 τόσο η Τράπεζα της Αγγλίας, όσο και το Federal Reserve και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα λειτούργησαν ως δανειστές έσχατης προσφυγής για το τραπεζικό
σύστημα, βοηθώντας έτσι στην ομαλότερη εξέλιξη της κρίσης.
Ο βασικότερος σκοπός της Νομισματικής Πολιτικής μιας Κεντρικής Τράπεζας είναι η
επίτευξη της σταθερότητας των τιμών στην οικονομία. Οι αρνητικές συνέπειες της
ύπαρξης πολύ υψηλού (ή πολύ χαμηλού) πληθωρισμού για την οικονομία έχουν
αποδειχθεί ιστορικά. Για την επίτευξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών οι
Κεντρικές Τράπεζες βασίζονται στην ύπαρξη ενός ‘’nominal anchor’’. Σύμφωνα με
τον Mishkin (2007) : ‘’a nominal anchor is a nominal variable such as the inflation
rate or the money supply, which ties down the price level to achieve price stability’’.
To ‘’nominal anchor’’ που χρησιμοποιείται σήμερα από τις Κεντρικές Τράπεζες για
να ορίσει το τι σημαίνει σταθερότητα των τιμών είναι το επίπεδο του πληθωρισμού.
Η χρήση ενός ονομαστικού στόχου για το επίπεδο του πληθωρισμού βοηθά στην
αντιμετώπιση ενός από τα βασικά προβλήματα στην εκτέλεση της Νομισματικής
Πολιτικής: το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας. Χρονική ασυνέπεια εντοπίζεται
όταν μια Κεντρική Τράπεζα επιλέγει να ασκήσει επεκτατική νομισματική πολιτική
αποβλέποντας σε βραχυπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία, δημιουργώντας όμως
σοβαρά μακροπρόθεσμα προβλήματα.
Πέραν της επίτευξης της σταθερότητας των τιμών υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί
στόχοι νομισματικής πολιτικής για μια Κεντρική Τράπεζα. Τέτοιοι στόχοι είναι:
 Το υψηλό επίπεδο απασχόλησης
 Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα
 Η επιτοκιακή σταθερότητα και
 Η σταθερότητα στην αγορά συναλλάγματος.
Μακροπρόθεσμα όλοι οι παραπάνω στόχοι νομισματικής πολιτικής είναι συμβατοί με
τον στόχο της σταθερότητας των τιμών. Βραχυπρόθεσμα ενδέχεται να υπάρξει
σύγκρουση μεταξύ των επιμέρους στόχων νομισματικής πολιτικής. Για παράδειγμα,
σε περιόδους οικονομικής επέκτασης, όπου το επίπεδο απασχόλησης αυξάνεται
μπορεί να δημιουργηθούν έντονες πληθωριστικές πιέσεις και αντίστροφα. Με άλλα
λόγια, βραχυπρόθεσμα υπάρχει ‘’tradeoff’’ μεταξύ της πλήρους απασχόλησης και του
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πληθωρισμού. Για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των στόχων της νομισματικής
πολιτικής πολλές Κεντρικές Τράπεζες επιλέγουν ως κυρίαρχο στόχο τους την
επίτευξη της σταθερότητας των τιμών στην οικονομία. Τέτοια παραδείγματα
αποτελούν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας. Οι δύο αυτές
Κεντρικές Τράπεζες λειτουργούν με σκοπό την επίτευξη στόχων νομισματικής
πολιτικής που ταξινομούνται ιεραρχικά. Ο κύριος στόχος για την νομισματική
πολιτική είναι η επίτευξη της σταθερότητας των τιμών, που ορίζεται ποσοτικά στο
2%. Εφόσον ο κυρίαρχος στόχος της νομισματικής πολιτικής έχει επιτευχθεί, τότε
μπορούν οι Κεντρικές Τράπεζες να επιδιώξουν την επίτευξη επιπρόσθετων στόχων.
Περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δύο αυτές Κεντρικές
Τράπεζες θα δούμε στις παραγράφους 1.2 και 1.4 του παρόντος κεφαλαίου. Παρά την
αδιαμφισβήτητη σημασία του στόχου της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών
πολλοί οικονομολόγοι, μεταξύ αυτών ο Frederic Mishkin και ο πρώην κυβερνήτης
της Τράπεζας της Αγγλίας Mervin King, τονίζουν τη σημασία της επίτευξης του
στόχου αυτού μόνο μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Βραχυχρόνια η υπερβολική
προσήλωση στον στόχο του 2% για το επίπεδο των τιμών μπορεί να προκαλέσει
έντονες διακυμάνσεις στην παραγωγή.
Δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το τι είδους ‘’mandate’’ πρέπει να ακολουθεί μια
Κεντρική Τράπεζα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Τράπεζα της Αγγλίας και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λειτουργούν

βάσει ιεραρχικού ‘’mandate’’. Το

Federal Reserve, η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, λειτουργεί με βάση
ένα ‘’dual mandate’’. Η νομισματική πολιτική του Federal Reserve, δηλαδή,
εξυπηρετεί δύο εξίσου σημαντικούς σκοπούς: τη σταθερότητα των τιμών, αλλά και
την επίτευξη της μέγιστης δυνατής απασχόλησης. Περισσότερα πάνω στο θέμα αυτό
θα δούμε στην παράγραφο 1.3 που είναι αφιερωμένη στο Federal Reserve.
Κλείνοντας τη παράγραφο αυτή, αξίζει να τονιστεί ένα ακόμα ζήτημα που έχει
κεντρική σημασία για την αποτελεσματική άσκηση της νομισματικής πολιτικής: το
ζήτημα της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας. Παρότι και εδώ δεν υπάρχει
ομοφωνία για το κατά πόσο μια Κεντρική Τράπεζα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από
το κράτος ή όχι, οι περισσότεροι οικονομολόγοι είναι υπέρ της ανεξαρτησίας.
Υπάρχουν δύο βασικά επιχειρήματα που υποστηρίζουν αυτή την άποψη:
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 Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη νομισματική πολιτική επιβάλει την
άσκηση της από άκρως εξειδικευμένα άτομα
 Η αποτελεσματική άσκηση νομισματικής πολιτικής απαιτεί μακροπρόθεσμο
προσανατολισμό. Πολιτικά πρόσωπα μπορεί να υποπέσουν ευκολότερα στο
πρόβλημα χρονικής ασυνέπειας, αποσκοπώντας σε πολιτικές που αποφέρουν
μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη.
Στις επόμενες τρείς παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου θα αναλυθούν ξεχωριστά
η βασική διάρθρωση και λειτουργία της Τράπεζας της Αγγλίας, της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και του Federal Reserve. Στα επόμενα τρία κεφάλαια της
εργασίας θα παρουσιαστούν οι νομισματικές πολιτικές των τριών Κεντρικών
Τραπεζών απέναντι στην κρίση και στο τέλος θα γίνει η σχετική αξιολόγηση με βάση
τις υποδείξεις του Κανόνα του Taylor.

1.2 H Τράπεζα της Αγγλίας:
Η Τράπεζα της Αγγλίας είναι η δεύτερη παλαιότερη Κεντρική Τράπεζα στον κόσμο.
Ιδρύθηκε το 1694, εθνικοποιήθηκε το 1947 και έγινε ανεξάρτητη το 1997. Η Τράπεζα
της Αγγλίας ή απλώς ‘’Η Τράπεζα’’ είναι επιφορτισμένη με την άσκηση της
νομισματικής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με το ‘’Bank of England
Act’’, από το 1998 και μετά η Τράπεζα ήταν ελεύθερη να μεταβάλει το επίπεδο του
επίσημου επιτοκίου της κατά βούληση προκειμένου να σηματοδοτείται έτσι η πορεία
της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον Mishkin (2007) η Τράπεζα της Αγγλίας
δεν είναι εντελώς ανεξάρτητη όσον αφορά την επιλογή του επίσημου επιτοκίου της.
Σε ειδικές περιπτώσεις, η Βρετανική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και
να μεταβάλει το επίπεδο του επιτοκίου στη θέση της Τράπεζας για μικρό χρονικό
διάστημα. Βέβαια, το ενδεχόμενο αυτό είναι αρκετά ακραίο. Το επίπεδο του
επίσημου επιτοκίου της Τράπεζας αναμένεται να προσαρμόζεται με βάση τις
προσδοκίες αναφορικά με το επίπεδο του πληθωρισμού. Όταν η οικονομία βρίσκεται
σε φάση επέκτασης και εμφανίζονται έντονες πληθωριστικές πιέσεις είναι ευθύνη της
Τράπεζας να παρέμβει και να αυξήσει το επίπεδο του επίσημου επιτοκίου
εφαρμόζοντας έτσι συσταλτική νομισματική πολιτική και αντίστροφα. Η Τράπεζα της
Αγγλίας υπηρετεί κυρίως δύο σκοπούς: τη Νομισματική και Χρηματοπιστωτική
σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος της Μεγάλης Βρετανίας.
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Νομισματική Σταθερότητα:

Η νομισματική σταθερότητα έχει να κάνει με την προστασία της αξίας του
νομίσματος.
Η νομισματική πολιτική ασκείται συνήθως μέσω αλλαγών στο επίπεδο του επίσημου
επιτοκίου. Για την Τράπεζα της Αγγλίας οι αποφάσεις σχετικά με την πορεία που
ακολουθεί το επίσημο επιτόκιο λαμβάνονται από την Επιτροπή Νομισματικής
Πολιτικής. Οι δυνατές επιλογές σχετικά με το επίσημο επίπεδο του επιτοκίου
περιορίζονται από τον στόχο για το επίπεδο του πληθωρισμού που θέτει η Βρετανική
κυβέρνηση. Δηλαδή στην περίπτωση της Τράπεζας της Αγγλίας ο ποσοτικός ορισμός
για το επίπεδο του πληθωρισμού που αναπαριστά τη σταθερότητα των τιμών τίθεται
από την κυβέρνηση και όχι από την Κεντρική Τράπεζα. Αυτό δεν ισχύει στις
περιπτώσεις του Federal Reserve και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η
Τράπεζα της Αγγλίας, συγκριτικά με τις άλλες δύο Κεντρικές Τράπεζες που
εξετάζονται στα πλαίσια της εργασίας είναι λιγότερο ανεξάρτητη σε επίπεδο ορισμού
των στόχων. Το επίπεδο- στόχος για τον πληθωρισμό ανέρχεται στο 2% και είναι ίσο
με τον αντίστοιχο στόχο της Ε.Κ.Τ. Η ύπαρξη ποσοτικού ορισμού για τον στόχο της
σταθερότητας τιμών βοηθά στο να γίνουν οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής πιο
αξιόπιστες και πιο ξεκάθαρες. Η εκτέλεση των αποφάσεων για τη νομισματική
πολιτική γίνεται κυρίως μέσα από τις Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς της Τράπεζας.
Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα:

Η Τράπεζα είναι επιφορτισμένη και με την επίτευξη της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας του συστήματος. Η νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα
συσχετίζονται άμεσα. Η ύπαρξη ενός δυνατού χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι
απαραίτητη συνθήκη για την εξάσκηση αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής.
Στα πλαίσια της επίτευξης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του συστήματος η
Τράπεζα της Αγγλίας εργάζεται από κοινού με το υπουργείο οικονομικών και με την
Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή ‘’Financial Stability Authority’’.
Σύμφωνα με το ‘’Memorandum of Understanding’’, που θεσπίστηκε τον Οκτώβριο
του 1997, οι υποχρεώσεις της Τράπεζας της Αγγλίας αναφορικά με την επίτευξη της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας συνοψίζονται στα εξής:


‘’The ensurance of financial stability of the system, as part of the Bank’s

monetary policy functions.
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The oversight of financial system infrastructure significantly important to the

United Kingdom. Payment system is one of the most important. Also the Bank is in
charge for the development of the financial infrastructure in order to reduce systemic
risks.


The overview of the whole financial system. Since the Bank is quite involved in

the markets and payment systems, it may be the first to detect possible problems in the
functioning of the system.


During exceptional times the bank might have to operate beyond its published

framework for the money market. It has the ability to do so, if needed, in order to
prevent the financial system from destabilizing.’’.
Η εκτέλεση της Νομισματικής Πολιτικής:

Υπό κανονικές συνθήκες η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της
Αγγλίας αποφασίζει για το επίπεδο που θα διαμορφωθεί το επίσημο επιτόκιο της
Τράπεζας κάθε μήνα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το επίπεδο του επίσημου
επιτοκίου θα πρέπει να έρχεται σε σύμπνοια με τον στόχο για το επίπεδο των τιμών
που ανέρχεται στο 2%. Μακροπρόθεσμα, η νομισματική πολιτική της Τράπεζας
καθορίζει το επίπεδο των τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
H Τράπεζα κατέχει μονοπωλιακή θέση στην προσφορά νομισματικής βάσης στο
σύνολο του συστήματος. Εκμεταλλευόμενη το μονοπωλιακό της ρόλο, η Κεντρική
Τράπεζα δημιουργεί έλλειψη αποθεματικών και έτσι χρησιμοποιεί την αγορά
χρήματος για να θέσει το επιθυμητό επίπεδο του επιτοκίου της. Με αντίστοιχο τρόπο
λειτουργούν όλες οι Κεντρικές Τράπεζες. Το επίσημο επιτόκιο της Τράπεζας της
Αγγλίας αντιστοιχεί στο επιτόκιο δανεισμού ρευστότητας στην αγορά μέσω
πωλήσεων ‘’gilts’’ και συμφωνιών επαναγοράς με ωρίμανση δύο εβδομάδων.
Η Νομισματική Πολιτική για το Ηνωμένο Βασίλειο εκτελείται με χρήση των
παρακάτω εργαλείων:
Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς (Open Market Operations):

Oι Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση (όπως και οι
αντίστοιχες της Ε.Κ.Τ) και κυρίως μέσω αυτών τίθεται το επίσημο επιτόκιο της
Τράπεζας. Η κύρια ιδέα πίσω από τις Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς βρίσκεται στο
γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα εκμεταλλεύεται τον ρόλο της ως μονοπωλητή στην
προσφορά νομισματικής βάσης και δημιουργεί τεχνητή έλλειψη αποθεματικών.
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Δεδομένης της έλλειψης που δημιουργείται, το τραπεζικό σύστημα πρέπει να
προσέλθει στην Κεντρική Τράπεζα προς αναζήτηση ρευστότητας που δίνεται έναντι
εγγυήσεων (Tootell, 2002). Κατάλληλοι αντισυμβαλλόμενοι για να καταφύγουν στην
Κεντρική Τράπεζα για ρευστότητα αποτελούν οι τράπεζες και οι έμποροι
χρεογράφων. Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των Πράξεων Ανοιχτής
Αγοράς είναι: έντοκα γραμμάτια, ‘’gilts’’, συγκεκριμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί
από την κυβέρνηση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και σε υπερεθνικούς
οργανισμούς και άλλα. Για την διεξαγωγή των Πράξεων Ανοιχτής Αγοράς
χρησιμοποιούνται κυρίως ‘’overnight fine tune repos’’ και ‘’seven day repos’’ με την
Τράπεζα.
Πάγιες Διευκολύνσεις (Standing Facilities):

Η Τράπεζα της Αγγλίας διαθέτει δύο ‘’Standing Facilities’’:
i) το ‘’overnight repo facility’’, που αποτελεί μια μορφή δανεισμού σε τραπεζικά
ιδρύματα που έχουν ανάγκη από ρευστότητα. Το επιτόκιο δανεισμού από το
‘’overnight repo facility’’ είναι κατά 100 μονάδες βάσεις υψηλότερο από το από το
επίσημο επιτόκιο που επιλέγει η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής.
ii) το ‘’overnight deposit facility’’, όπου τραπεζικά ιδρύματα με πλεονάζουσα
ρευστότητα μπορούν να την καταθέσουν με αντάλλαγμα επιτόκιο 110 μονάδες βάσεις
χαμηλότερο από το επίσημο επιτόκιο της Τράπεζας.
Τα ‘’standing facilities’’ της Τράπεζας της Αγγλίας φέρουν πολλές ομοιότητες με τα
αντίστοιχα ‘’standing facilities’’ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατ’
αντιστοιχία με την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αναλύεται
στην παράγραφο 1.4, τα επιτόκια του ‘’overnight repo facility’’ και του ‘’overnight
deposit facility’’ δημιουργούν ένα ‘’διάδρομο’’ γύρω από το επίσημο επιτόκιο της
Τράπεζας.
Αποθεματικά (Reserves):

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Federal
Reserve, τα τραπεζικά ιδρύματα δεν είναι υποχρεωμένα να διατηρούν αποθεματικά
στην Τράπεζα της Αγγλίας. Παρ’ όλα αυτά, εάν κάποιο τραπεζικό ίδρυμα το επιλέξει
μπορεί να διατηρεί τα πλεονάζοντα αποθεματικά του στην Τράπεζα στο επιτόκιο που
επιβάλλεται από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής.
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Οι αποφάσεις αναφορικά με το επίπεδο του επίσημου επιτοκίου επηρεάζουν τον
πληθωρισμό και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα μέσω ενός ‘’καναλιού
αναμετάδοσης’’. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται το κανάλι αναμετάδοσης της
νομισματικής πολιτικής, που είναι παρόμοιο για τις αποφάσεις κάθε Κεντρικής
Τράπεζας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Source: Bank of England.

Μια αλλαγή στο επίπεδο του επίσημου επιτοκίου σήμερα, σύμφωνα με εμπειρικές
μελέτες, έχει πλήρη επίπτωση στο επίπεδο του πληθωρισμού μετά από δύο χρόνια. Η
πλήρης επίπτωση μιας αλλαγής στο επίπεδο του επιτοκίου στο επίπεδο της
παραγωγής εμφανίζεται μετά από έναν χρόνο.

1.3 Το Federal Reserve:
To Federal Reserve ιδρύθηκε το 1913 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανάγκη ίδρυσής
του παρουσιάστηκε εξαιτίας των συχνών χρηματοοικονομικών κρίσεων που
παρουσιάζονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την περίοδο. Η ύπαρξη μιας
Κεντρικής Τράπεζας που μπορούσε να δράσει ως δανειστής έσχατης προσφυγής ήταν
απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν περεταίρω τριβές στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα. Το Federal Reserve αποτελεί ανεξάρτητο, δημόσιο οργανισμό με τη δική
του διακυβέρνηση. Φυσικά, υπόκειται στην εποπτεία του κογκρέσου. Ο ορισμός
‘’ανεξάρτητο εντός της κυβέρνησης’’ περιγράφει καλύτερα το Federal Reserve.
H δομή της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελείται από:

MΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

16

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ| MSc in Applied Economics and Finance 2011-2012

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ως βάση την Ουάσινγκτον και
 Τις 12 περιφερειακές Ομοσπονδιακές Τράπεζες και τα υποκαταστήματά
τους. Μια πιο αναλυτική παρουσίαση των περιφερειακών τραπεζών υπάρχει
στον πίνακα 2. Οι Ομοσπονδιακές Τράπεζες είναι ημι-δημόσιοι οργανισμοί
και ανήκουν στις εμπορικές τράπεζες που είναι μέλη του ‘’Federal Reserve
System’’.
Σύμφωνα με το ‘’Federal Reserve: Purposes and Functions’’ (2005), οι δώδεκα
περιφερειακές τράπεζες είναι υπεύθυνες για:


‘’Operating a nationwide payments system



Distributing currency and coins to the system



Being the banker of the Treasury and for



The regulation and the supervision of member banks and bank holding

companies.’’
Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε κάθε περιφερειακή τράπεζα έχουν και
γεωγραφικό χαρακτήρα. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε ομοσπονδιακή τράπεζα έχει υπό
την ευθύνη της μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια. Υπάρχει μια διάχυση
αρμοδιοτήτων και εξουσίας μεταξύ των ομοσπονδιακών τραπεζών και του
διοικητικού συμβουλίου. Αυτό συνέβη εν μέρει διότι οι Αμερικανοί πολίτες υπήρξαν
πολύ αρνητικοί απέναντι στην ιδέα ύπαρξης μιας Κεντρικής Τράπεζας με πολύ
συγκεντρωμένη εξουσία.
Σύμφωνα με τον Mishkin (2007), οι μεγαλύτερες ομοσπονδιακές τράπεζες με βάση το
ενεργητικό τους είναι οι ομοσπονδιακές τράπεζες της Νέας Υόρκης, του Σαν
Φρανσίσκο και του Σικάγο. Η ομοσπονδιακή τράπεζα της Νέας Υόρκης έχει
ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια του ‘’Federal Reserve System’’. Λόγω γεωγραφικής
θέσης έχει καταλήξει να έχει υπό την εποπτεία της τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα της χώρας. Επίσης, η ομοσπονδιακή τράπεζα της Νέας Υόρκης είναι
υπεύθυνη και για την διεξαγωγή των πράξεων ανοιχτής αγοράς του συστήματος.
Παράλληλα, είναι η μόνη ομοσπονδιακή τράπεζα που είναι μέλος της Τράπεζας
Διεθνών Διακανονισμών. Τέλος, τo διοικητικό συμβούλιο του Federal Reserve έχει
την μέγιστη εξουσία επί του συστήματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Source: The Federal Reserve: Purposes and Functions ( 2005).

Από την ίδρυση του, το Federal Reserve είναι υπεύθυνο για την επίτευξη της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος και την
διεξαγωγή της Νομισματικής Πολιτικής. Επίσης, το Federal Reserve έχει κανονιστικό
και ρυθμιστικό ρόλο επί του χρηματοοικονομικού συστήματος και παράλληλα είναι
υποχρεωμένο να παρέχει πληροφορίες στο καταναλωτικό κοινό.
Η κύρια λειτουργία του FED ως Κεντρική Τράπεζα είναι η εκτέλεση της
νομισματικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νομισματική πολιτική
εκτελείται μέσω αποφάσεων για το επίπεδο του επίσημου επιτοκίου της Κεντρικής
Τράπεζας και της προσφοράς χρήματος. Όπως και στην περίπτωση της Τράπεζας της
Αγγλίας, η νομισματική πολιτική του Federal Reserve διεξάγεται με βάση κάποιους
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συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς. Ο ορισμός των αντικειμενικών σκοπών
που εξυπηρετεί μια Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ σημαντικός, γιατί μόνο με βάση
τους στόχους αυτούς μπορεί να κριθεί η αποτελεσματικότητα της νομισματικής
πολιτικής.
Η νομισματική πολιτική του Federal Reserve βασίζεται στους παρακάτω στόχους:
 Μέγιστη Δυνατή Απασχόληση
 Σταθερές Τιμές και
 Μέτρια Μακροπρόθεσμα Επιτόκια.
Και οι τρεις στόχοι νομισματικής πολιτικής που αναφέρονται παραπάνω είναι ίσης
σημασίας. Δεν υπάρχει ιεραρχική κατανομή των στόχων στην περίπτωση του Federal
Reserve. Παρότι και οι τρείς παραπάνω στόχοι πολιτικής είναι συμβατοί μεταξύ τους
μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των
στόχων. Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.1, ο στόχος της σταθερότητας των
τιμών και της μέγιστης δυνατής απασχόλησης μπορεί να είναι αντικρουόμενοι
βραχυπρόθεσμα. Με τον όρο ‘’Μέγιστη Δυνατή Απασχόληση’’ εννοείται η επίτευξη
του φυσικού ποσοστού ανεργίας στην οικονομία, όχι η μηδενική ανεργία.
Το Federal Reserve δεν δίνει ποσοτικό ορισμό για το τι συνεπάγεται σταθερότητα
των τιμών για το επίπεδο του πληθωρισμού. Το γεγονός αυτό αποτελεί και μια από
της βασικές διαφορές του Federal Reserve από την Τράπεζα της Αγγλίας και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τον καθορισμό των επίσημων στόχων
τους. Σύμφωνα με τον Alan Greenspan, πρώην κυβερνήτη του Federal Reserve, η
σταθερότητα των τιμών ορίζεται ποιοτικά ως εξής: ‘’ Price stability obtains when
economic agents no longer take account of the prospective change in the general
price level in their economic decision making’’. Η έλλειψη ποσοτικού ορισμού για το
τι συνεπάγεται η σταθερότητα των τιμών ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα
διαφάνειας και αξιολόγησης.
Όπως οι περισσότερες Κεντρικές Τράπεζες, το Federal Reserve είναι υπεύθυνο και
για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα του συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών
μέσω της ρυθμιστικής του πολιτικής. Η αποτροπή χρηματοπιστωτικών κρίσεων
έγκειται στις ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας.
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Σε περιόδους κρίσης, το Federal Reserve οφείλει να λειτουργήσει ως δανειστής
έσχατης προσφυγής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο ρόλος αυτός εκπληρώνεται
μέσω της παροχής δανείων ρευστότητας σε τραπεζικά ιδρύματα μέσα από τις Πράξεις
Ανοιχτής Αγοράς και του ‘’Discount Window Lending’’. Όπως θα δειχθεί στο
κεφάλαιο 3 το Federal Reserve λειτούργησε κατά αυτόν τον τρόπο στην κρίση του
2008.
Η νομισματική πολιτική του Federal Reserve σε κανονικές συνθήκες εκτελείται μέσω
αποφάσεων για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει το επίσημο επιτόκιο της
Κεντρικής Τράπεζας. Το επίσημο επιτόκιο του Federal Reserve ονομάζεται ‘’federal
funds rate’’. To ‘’federal funds rate’’ είναι το επιτόκιο που επιβάλλεται στη
διατραπεζική αγορά για το δανεισμό αποθεματικών. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Ανοικτής Αγοράς, που επιβλέπει και τις Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς του συστήματος,
είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πορεία του επίσημου
επιτοκίου. Οι αποφάσεις για την πορεία του ‘’federal funds rate’’ βασίζονται σε
εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας και της παραγωγής και κατά συνέπεια
υπάρχει πάντα η πιθανότητα λήψης μιας λανθασμένης απόφασης.
Η Εκτέλεση της Νομισματικής Πολιτικής:

Υπό κανονικές συνθήκες, η νομισματική πολιτική εκτελείται μέσω μεταβολών στο
επίπεδο του επίσημου επιτοκίου. Στην περίπτωση του Federal Reserve, η αρμόδια
επιτροπή για την λήψη τέτοιου είδους αποφάσεων είναι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Ανοιχτής Αγοράς (Ο.Ε.Α.Α). Τα τραπεζικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να
διατηρούν συγκεκριμένα αποθεματικά στην Κεντρική Τράπεζα. Κάποια ιδρύματα
έχουν περισσότερα από τα απαραίτητα αποθεματικά και κάποια άλλα έχουν λιγότερα.
Προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, τα τραπεζικά ιδρύματα
ανταλλάσουν αποθεματικά μεταξύ τους, χωρίς παροχή εγγυήσεων. Το επιτόκιο που
επιβάλλεται σε αυτή την συναλλαγή αποτελεί το επίσημο επιτόκιο πολιτικής του
Federal Reserve, επίσημα γνωστό ως : ‘’federal funds rate’’.
H Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο
για το ‘’federal funds rate’’και το επιτυγχάνει επηρεάζοντας τις συνθήκες προσφοράς
και ζήτησης που επικρατούν στην αγορά αποθεματικών. Η Ο.Ε.Α.Α προχωρά σε
αγοραπωλησίες χρηματοπιστωτικών οργάνων προκειμένου να επηρεάσει το επίπεδο
του επίσημου επιτοκίου και την διαθεσιμότητα της παροχής πιστώσεων. Γενικά για
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το καθορισμό του ‘’federal funds rate’’ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς
λειτουργεί χρησιμοποιώντας τρία εργαλεία πολιτικής: τις Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς,
τις Απαιτήσεις Αποθεματικών ή ‘’Reserve Requirements’’ και το ‘’Discount
Window’’.
Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς (Open Market Operations):

Οι Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς αποτελούν το βασικό εργαλείο της Ο.Ε.Α.Α για την
επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου του ‘’federal funds rate’’ και εκτελούνται
αποκλειστικά από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης.
Οι Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς διεξάγονται σε ημερήσια βάση και αποτελούν γρήγορες
αγοραπωλησίες τίτλων Αμερικανικού δημοσίου. Η διεξαγωγή Πράξεων Ανοιχτής
Αγοράς δεν είναι υποχρεωτική, με την εξής έννοια: Εάν οι επικρατούσες συνθήκες
στη διατραπεζική αγορά ευνοούν την ύπαρξη του επιθυμητού επιπέδου για το
επίσημο επιτόκιο δεν υπάρχει κανένας λόγος για την Ο.Ε.Α.Α να προβεί σε
αγοραπωλησίες τίτλων. Ο βασικός τίτλος που διακινείται μέσω των Πράξεων
Ανοιχτής Αγοράς είναι τίτλοι του Αμερικάνικου δημοσίου. Σύμφωνα με το ‘’Federal
Reserve: Purposes & Functions’’ (2005): ‘’The amounts and maturities of the
individual securities held, depend on the FOMC’s preferences for liquidity.’’ Eαν η
επιτροπή αποφασίσει να προχωρήσει σε ανοιχτή αγορά τίτλων, τότε το επίπεδο του
επίσημου επιτοκίου αναμένεται να μειωθεί. Μια τέτοια εξέλιξη σηματοδοτεί μια πιο
‘’χαλαρή’’ κατεύθυνση για τη νομισματική πολιτική. Εάν η επιτροπή προχωρήσει σε
ανοιχτή πώληση τίτλων θα συμβεί το αντίθετο. Οι Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς
επηρεάζουν άμεσα το επίπεδο του ‘’federal funds rate’’ και αυτό τους το
χαρακτηριστικό τις καθιστά το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί το Federal Reserve
για να επηρεάσει το επίπεδο του επιτοκίου του. Σύμφωνα με τον Mishkin (2007)
μπορούν να εντοπιστούν τέσσερα κύρια πλεονεκτήματα των πράξεων ανοιχτής
αγοράς έναντι των άλλων δύο οργάνων για τον επηρεασμό του επιτοκίου:
‘’ Open Market Operations occur with the initiative of the Federal Reserve, which
has a complete control over their volume… Open Market Operations are flexible and
precise… Open Market Operations can be easily reversed and can be implemented
quickly.’’
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Απαιτήσεις Αποθεματικών (Reserve Requirements):

Τα τραπεζικά ιδρύματα διατηρούν λογαριασμούς στο Federal Reserve έτσι ώστε να
μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αποθεματικών του συστήματος. Οι
Απαιτήσεις Αποθεματικών δεν μεταβάλλονται εύκολα. Η βασική συνεισφορά τις
μονάδας αυτής είναι η διατήρηση της ζήτησης για αποθεματικά σε προβλέψιμα
επίπεδα.
‘’Discount Window Lending’’:

Οι βασικές χρήσεις του ‘’Discount Window’’ είναι δύο:
 Λειτουργεί ως συμπληρωματικό των Πράξεων Ανοιχτής Αγοράς για τον
καθορισμό του επίσημου επιτοκίου και
 Αποτελεί πηγή ρευστότητας σε περίπτωση ανάγκης για τα τραπεζικά
ιδρύματα. Όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 3, το ‘’Discount Window Lending’’
χρησιμοποιήθηκε κατά κόρων από το Federal Reserve στην περίοδο της
κρίσης του 2008.
Υπό κανονικές συνθήκες ο όγκος των συναλλαγών που γίνονται στα πλαίσια του
‘’Discount Window’’ είναι μικρός. Σε περιόδους κρίσης όμως (βλέπε κεφάλαιο 3)
γίνεται βασική πηγή παροχής ρευστότητας σε τραπεζικά ιδρύματα.
Η ύπαρξη του ‘’Discount Window Lending’’ περιορίζει τις αυξητικές πιέσεις στο
επίπεδο του ‘’federal funds rate’’. Υπό κανονικές συνθήκες, ο δανεισμός από το
‘’Discount Window’’ αποθαρρύνεται με την επιβολή επιτοκίου δανεισμού
υψηλότερου του ‘’federal funds rate’’.

1.4 H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Από τις τρεις Κεντρικές
Τράπεζες που εξετάζονται
στα

πλαίσια

εργασίας,

η

αυτής

της

Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα είναι η
νεότερη και η πιο σύνθετη,
με την έννοια ότι είναι
υπεύθυνη για τη διεξαγωγή
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της νομισματικής πολιτικής δώδεκα, κατά τα άλλα ανεξάρτητων μεταξύ τους,
κρατών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ) δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του
1998 για να λειτουργήσει ως Κεντρική Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής
Ένωσης. Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της, η Ε.Κ.Τ υπόκειται στις διατάξεις
κοινοτικού νόμου.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των
κρατών μελών της Ευρωζώνης αποτελούν το Ευρωσύστημα (βλέπε πίνακα 3). Η
νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης διεξάγεται μέσα από τον μηχανισμό του
Ευρωσυστήματος. Λόγω της ιδιαίτερης διάρθρωσης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής
Ένωσης, η ευθύνη της άσκησης της νομισματικής πολιτικής μοιράζεται εντός ενός
συστήματος και δεν αποτελεί συνολική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Οι

αποφάσεις

σχετικά

με

τα

νομισματικά

ζητήματα

και

τα

ζητήματα

συναλλαγματικών ισοτιμιών λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
εκτελούνται από τις εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του συστήματος. Ο βασικός
προσανατολισμός της νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης, αλλά και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, είναι η επίτευξη της σταθερότητας του επιπέδου
των τιμών. Σύμφωνα με τη ‘’Συνθήκη’’, άρθρο 105:
‘’The primary objective of the ESCB shall be to maintain price stability .Without
prejudice to the objective of price stability, the ESCB shall support the general
economic policies in the Community with a view to contributing to the objectives of
the community. ‘’
Η σταθερότητα του επιπέδου των τιμών δεν είναι απλώς ένας θεωρητικός στόχος για
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ορίζεται ποσοτικά και επιβάλλεται σε όλες τις
χώρες τις Νομισματικής Ένωσης: Σταθερότητα τιμών συνεπάγεται πως ο
πληθωρισμός μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να ισούται με 2% ή ελαφρώς λιγότερο. Ο
ποσοτικός ορισμός της σταθερότητας των τιμών βοηθά στο να γίνονται οι αποφάσεις
της νομισματικής πολιτικής πιο ξεκάθαρες, στον εντοπισμό αποκλίσεων από τον
στόχο, αλλά και στην καθοδήγηση των προσδοκιών. Οι βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις
από τον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό είναι αναμενόμενο να υπάρξουν
δεδομένης της σύνθετης φύσης της Ένωσης και του μεγάλου αριθμού χωρών που την
απαρτίζουν. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το πάνω όριο του 2% για τον πληθωρισμό
αφορά σε μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
της

Mέσω

στρατηγικής της, η
Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα
διαμορφώνει
επίπεδο

το
του

επίσημου
επιτοκίου της, του
MRO. Το επίπεδο
του

επίσημου

επιτοκίου αποτελεί
το βασικό εργαλείο άσκησης της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας
υπό κανονικές συνθήκες. Μια μείωση του MRO σηματοδοτεί την υιοθέτηση μιας πιο
επεκτατικής νομισματικής πολιτικής και μια αύξηση του σηματοδοτεί την υιοθέτηση
μιας πιο συσταλτικής νομισματικής πολιτικής. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες:
 Τον πυλώνα της Νομισματικής Ανάλυσης και
 Τον πυλώνα της Οικονομικής Ανάλυσης (βλέπε πίνακα 4).
Η Εκτέλεση της Νομισματικής Πολιτικής:

Όπως κάθε Κεντρική Τράπεζα υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ασκεί τη νομισματική της πολιτική επηρεάζοντας το επίπεδο του
βραχυπρόθεσμου επιτοκίου διατραπεζικού δανεισμού. Το μονοπώλιο που κατέχει η
Κεντρική Τράπεζα στην προσφορά νομισματικής βάσης την καθιστά ικανή να
διαχειρίζεται τις ανάγκες για ρευστότητα που διαμορφώνονται στη διατραπεζική
αγορά. Με τον όρο ‘’επίσημο επιτόκιο’’ της Ε.Κ.Τ, εννοείται το επιτόκιο ΜRO που
αποτελεί το επιτόκιο που επιβάλλεται στις Κύριες Πράξεις Αναχρηματοδότησης
(Main Refinancing Operations).
Σε αντιστοιχία με την Τράπεζα της Αγγλίας και το Federal Reserve, το βασικό
εργαλείο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να επηρεάσει το
επιτόκιό της είναι οι Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς. Οι Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς του
Ευρωσυστήματος εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση από τις Εθνικές Κεντρικές
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Τράπεζες. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο στην περίπτωση της Τράπεζας της Αγγλίας,
όσο και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι Πράξεις Ανοιχτής
Αγοράς εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ στην περίπτωση του Federal Reserve
σε ημερήσια βάση.
Οι Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι τεσσάρων
ειδών:
1) Κύριες Πράξεις Αναχρηματοδότησης (Main Refinancing Operations):

Εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση και είναι μηνιαίας ωρίμανσης. Μέσω των Κύριων
Πράξεων Αναχρηματοδότησης πραγματώνονται οι Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς της
Ε.Κ.Τ. Μέσω αυτών παρέχεται ο βασικός όγκος ρευστότητας που χρειάζεται το
τραπεζικό σύστημα. Στις Κύριες Πράξεις Αναχρηματοδότησης μπορούν να λάβουν
μέρος τραπεζικά ιδρύματα που ανήκουν στη ζώνη του Ευρώ.
2) Μακροπρόθεσμες Πράξεις Αναχρηματοδότησης (LTRO):

Είναι αντίστοιχες με τις Κύριες Πράξεις Αναχρηματοδότησης, μόνο που διεξάγονται
σε μηνιαία βάση και είναι τρίμηνης ωρίμανσης. Είναι χρήσιμες για την παροχή
ρευστότητας πιο μακράς διάρκειας στα τραπεζικά ιδρύματα.
3) ‘’Fine-Tuning Operations’’:

Αυτού του είδους Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς μπορεί να λειτουργήσουν με δύο
τρόπους: είτε να παρέχουν ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, είτε να την
απορροφούν. Δεν πραγματοποιούνται σε σταθερή βάση από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, αλλά έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση έντονων διακυμάνσεων
ρευστότητας που μπορεί να δημιουργηθούν στην αγορά. Συνήθως εκτελούνται από
τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και μόνο κάτω από εξαιρετικές συνθήκες από την
ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
4) Δομικές Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς (Structural Operations):

Οι Δομικές Πράξεις Ανοιχτής Αγοράς είναι σχεδιασμένες για να βοηθούν στην
προσαρμογή της ρευστότητας που υπάρχει στην αγορά μακροπρόθεσμα.
Πέραν των Πράξεων Ανοιχτής Αγοράς που περιγράφηκαν παραπάνω, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιεί ακόμα δύο εργαλεία για την άσκηση της
νομισματικής πολιτικής, όπως αυτή εκφράζεται από την πορεία του MRO: τις
Ελάχιστες Απαιτήσεις Αποθεματικών (Minimum Reserve Requirements) και τις
μονάδες Πάγιων Διευκολύνσεων (Standing Facilities).
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Πάγιες Διευκολύνσεις (Standing Facilities):

Οι Πάγιες Διευκολύνσεις που προσφέρει η Ε.Κ.Τ χωρίζονται σε δύο επιμέρους
μονάδες:
 Τη μονάδα Διευκόλυνσης Οριακού Δανεισμού ή ‘’marginal lending facility’’,
που παρέχει δάνεια ρευστότητας στα τραπεζικά ιδρύματα με αντάλλαγμα
εγγυήσεις. Το επιτόκιο δανεισμού από το ‘’marginal lending facility’’ είναι
υψηλότερο από το ισχύον επίπεδο του MRO.
 Τη μονάδα Διευκόλυνσης Καταθέσεων ή ‘’deposit facility’’, όπου τα
τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να εναποθέτουν την πλεονάζουσα ρευστότητά
τους έναντι ενός επιτοκίου. Το επιτόκιο αυτό είναι χαμηλότερο από το ισχύον
επίπεδο του MRO.
Τα επιτόκια του ‘’marginal lending facility’’ και του ‘’deposit facility’’
δημιουργούν το ανώτατο και το κατώτατο επίπεδο ενός ‘’διαδρόμου’’ εντός του
οποίου διακυμαίνεται το ‘’Overnight Index Average Rate’’ ή EONIA. Υπό
κανονικές οικονομικές συνθήκες το MRO θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο
επίσημο επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας, το MRO. Πριν την κρίση του 2008 τα
όρια του επιτοκιακού διαδρόμου ήταν σταθερά +- 100 μονάδες βάσεις από το
MRO (βλέπε διάγραμμα 1). Οι μονάδες Πάγιων Διευκολύνσεων της Ευρωπαϊκής
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Κεντρικής Τράπεζας λειτουργούν όπως
οι αντίστοιχες μονάδες
της

Τράπεζας

της

Αγγλίας.
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Ελάχιστες Απαιτήσεις Αποθεματικών (Minimum Reserve Requirements):

Τα τραπεζικά ιδρύματα της Ευρωζώνης είναι υποχρεωτικό να διατηρούν
αποθεματικά στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Το απαιτούμενο ποσό των
αποθεματικών προκύπτει ως ποσοστό των συνολικών αποθεματικών που διαθέτει η
κάθε τράπεζα. Οι απαιτήσεις για αποθεματικά βοηθούν στη σταθεροποίηση του
επιπέδου του MRO.

1.5 Συμπερασματικά Σχόλια:
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας επεξηγήθηκε το βασικό πλαίσιο δράσης των τριών
Κεντρικών Τραπεζών των οποίων η νομισματική πολιτική απέναντι στην κρίση θα
αξιολογηθεί με βάση τον κανόνα του Taylor. Στις προηγούμενες παραγράφους
εισήχθηκαν οι βασικοί τεχνικοί όροι που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο
ασκείται η νομισματική πολιτική υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες. Τα επόμενα
τρία κεφάλαια της εργασίας είναι αφιερωμένα στον τρόπο που αντιμετώπισαν οι τρεις
Κεντρικές Τράπεζες που εξετάζονται την χρηματοοικονομική κρίση του 2008.
Συμπερασματικά προκύπτει ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι τρείς Κεντρικές
Τράπεζες για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής είναι παρόμοια. Οι ομοιότητες
είναι πιο έντονες στις περιπτώσεις της Τράπεζας της Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν όμως και σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών
Κεντρικών Τραπεζών που πρέπει να τονιστούν:
 Το Federal Reserve και η Τράπεζα της Αγγλίας είναι υπεύθυνες για την
εκτέλεση της νομισματικής πολιτικής ενιαίων κρατών. Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Στην Ευρωπαϊκή
Νομισματική Ένωση υπάρχει ένας κεντρικός φορέας εξουσίας για τη
διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής δώδεκα ανεξάρτητων κρατών.
 Το εύρος δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι πιο
περιορισμένο

από

αυτό

των

αντισυμβαλλομένων

της,

λόγω

της

ιδιαιτερότητας της Νομισματικής Ένωσης.
 Τέλος εντοπίζονται σημαντικές διαφορές και στα ‘’mandates’’ των τριών
Κεντρικών Τραπεζών. Οι κύριες διαφορές συνοψίζονται στον πίνακα 5 που
ακολουθεί:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Only the FED serves
maximum employement
as a primary purpose.
BoE and ECB have a 2%
quantitative definition fro
price stability.

•BoE and ECB focus only on price
stability.
•FED also serves the purpose of price
stability, but maximum empoyemnt
is of the same importance.

•The FED does not have so far a
quantitative definition for price
stability.

The FED and the BoE have
institutional responsibility
to act as lenders of last
resort.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κρίση του 2008
2.1 Η αναταραχή του 2007-2008:
Τον Αύγουστο του 2007, η BNP Paribas ανακοίνωσε την αδυναμία της να
προχωρήσει σε εκτίμηση δομημένων προϊόντων τριών ‘’investment funds’’. Το
περιστατικό αυτό αποτέλεσε και το πρώτο σύμπτωμα της επερχόμενης κρίσης στην
Ευρώπη. Η διατραπεζική αγορά δανεισμού έπαψε να λειτουργεί αποτελεσματικά
μετά από αυτό το περιστατικό. Μεταξύ Αύγουστου 2007 και Σεπτεμβρίου 2008 δεν
προέκυψαν προβλήματα αναφορικά με τη φερεγγυότητα τραπεζικών ιδρυμάτων.
Παρ’ όλα αυτά η χρηματοπιστωτική αγορά δεν λειτουργούσε αποτελεσματικά και
έτσι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε τις παρεμβάσεις.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λειτούργησε ως ενδιάμεσος στην διατραπεζική
αγορά προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της και να
επανέλθει ο διατραπεζικός δανεισμός σε κανονικά επίπεδα. Για να επιτύχει αυτό τον
σκοπό, η Κεντρική Τράπεζα κατέφυγε στην άσκηση μιας πολιτικής ‘’Qualitative
Easing’’ (Lenza et al, 2010). Μια τέτοια πολιτική συνεπάγεται αλλαγή στη δομή του
ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς όμως να μεταβάλλεται το μέγεθός του.
Στην πράξη υπήρξαν αλλαγές κυρίως στην πλευρά του ενεργητικού του ισολογισμού,
με την πρόσθεση ‘’μη συμβατικών’’ τίτλων. Η πολιτική αυτή δεν παρέμεινε ίδια μετά
τη χρεοκοπία της Lehman Brothers, όπου η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας χαρακτηρίζεται ως ένας συνδυασμός ‘’qualitative’’ και
ΠΙΝΑΚΑΣ 6

‘’quantitative easing’’.
Σε

αντίθεση

‘’qualitative
το

με

το

easing’’,

‘’quantitative

easing’’ περιλαμβάνει
την

επέκταση

του

μεγέθους

του

ισολογισμού

της

κεντρικής

τράπεζας,

καθώς αυτή αγοράζει
Source: Lenza et al (2010)
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τίτλους από τις αγορές. Σύμφωνα με τον Trichet (2010), η κατάσταση που κλήθηκε
να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2007 μπορεί να χαρακτηριστεί
ως μια εκτεταμένη κρίση εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό σύστημα.
Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Αύγουστο
του 2007 παρείχε στο τραπεζικό σύστημα δάνεια ρευστότητας μεγέθους 95 δις ευρώ,
μέσω των ‘’fine tuning operations’’. Τα ‘’fine tuning operations’’ έγιναν προκειμένου
να περιορίσουν την άνοδο των ‘’spreads’’, αλλά και για να καλύψουν τη ζήτηση για
ρευστότητα από τις τράπεζες. Το επιτόκιο δανεισμού διαμορφώθηκε στο τότε επίπεδο
του MRO. Όλα τα δάνεια δόθηκαν με αντάλλαγμα εγγυήσεων. Παράλληλα, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέκτεινε το χρόνο ωρίμανσης των δανείων
ρευστότητας που παρείχε μέσα από τις μονάδες της, διατηρώντας τον όγκο τους
σταθερό. Επιπρόσθετες πράξεις αναχρηματοδότησης με ωρίμανση τριών και έξι
μηνών υιοθετήθηκαν, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε επέκταση των αποδεκτών εγγυήσεων.
Η επέκταση των αποδεκτών εγγυήσεων για παροχή δανείων ρευστότητας από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έγινε εντονότερη τα επόμενα χρόνια, καθώς η κρίση
προχωρούσε. Αξίζει να τονιστεί ότι μεταξύ 2007 και 2008, η Ε.Κ.Τ παρήχε την
απαιτούμενη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίς να χρειαστεί να
προβεί σε ιδιαίτερες αλλαγές στο ήδη υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας της.
Το Δεκέμβριο του 2007 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη συναλλάγματος
για δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, η Ε.Κ.Τ προχώρησε σε συμφωνία με το Federal
Reserve για την παροχή δολαρίων στις Ευρωπαϊκές τράπεζες που τα χρειάζονταν. Ο
μηχανισμός ανταλλαγής αναπτύχθηκε το 2007 συνέχισε να λειτουργεί καθόλη τη
διάρκεια της κρίσης. Η παροχή ρευστότητας σε δολάρια δινόταν με αντάλλαγμα
εγγυήσεων του Eurosystem. O μηχανισμός ανταλλαγής δολαρίων αποτελεί και τη
μόνη καινοτομία που χρειάστηκε να εισάγει η Ε.Κ.Τ προκειμένου να αντιμετωπίσει
την κατάσταση πιο αποτελεσματικά. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί και η
αντίστοιχη έλλειψη σε ευρώ που είχε δημιουργηθεί, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
άνοιξε γραμμές ανταλλαγής συναλλάγματος με την Εθνική Τράπεζα της Δανίας, την
Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας και την Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας.
Τα μέτρα που περιγράφηκαν στις παραπάνω παραγράφους ήταν αρκετά για να
βελτιώσουν την κατάσταση που επικρατούσε στο χρηματοοικονομικό σύστημα,
μειώνοντας τα ‘’spreads’’. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμετώπισε τα
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γεγονότα της περιόδου 2007-2008 μέσω των ήδη υπαρχόντων μηχανισμών, χωρίς να
χρειαστεί να δημιουργήσει νέες μονάδες για την παροχή ρευστότητας. Παρότι
ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της εργασίας, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι παρά
το γεγονός οτι η ανάγκη για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού για την
αντιμετώπιση κρίσεων ήρθε για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο το 2007, δεν υπήρξε
καμία ουσιατική πρόοδος στο ζήτημα αυτό. Η έλλειψη επαρκούς ολοκλήρωσης εντός
της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης αποτέλεσε για ακόμα μια φορά πηγή
συζητήσεων και προβληματισμού. Παρότι εισήχθηκαν κοινές αρχές για τη
συνεργασία μεταξύ των χωρών μελλών της Νομισματικής Ένωσης, τα κίνητρα για
συνεργασία παρέμειναν άθικτα (Sapir and Pissani, 2010). Η παρατήρηση αυτή είναι
μείζονος σημασίας διότι επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο έδρασε η Ευρωπαϊκή

AUGUST 2007- AUGUST 2008:

SUM UP OF THE MEASURES TAKEN FROM

Κεντρική Τράπεζα απέναντι στην κρίση.

large liquidity provision
to banks for collateral at
the main refinancing
rate via fine tuning
operations.
widening maturity of
liquidity provision
operations/changing
the timing of liquidity
provision /widening the
accepted collaterals.

swap agreement with
the FED for dollar liquity
to EU banks.

2.2 Η κρίση από το 2008 έως το 2012:
Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008, η Lehman Brothers χρεοκόπησε στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Οι συνέπειες ήταν τεράστιες και εξαπλώθηκαν παγκοσμίως. Τα χρόνια
προβλήματα που ταλάνιζαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα μεγέθυναν τις συνέπειες
της χρεοκοπίας. Στην Ευρωζώνη τα ‘’spreads’’ ξεπέρασαν τις 200 μονάδες βάσης και
η διατραπεζική αγορά πάγωσε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε δράση για
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την αντιμετώπιση της κρίσης κάνοντας χρήση τόσο συμβατικών, όσο και μη
συμβατικών μέτρων πολιτικής.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
‘’Spread between 3-month EURIBOR and 3-month GC repo rate’’

Source: Gianone et al (2009).

Τον Οκτώβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα πλαίσια μιας
οργανωμένης κίνησης μερικών από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως,
προχώρησε σε μείωση του MRO κατά 50 μονάδες βάσης. Η ‘’χαλάρωση’’ της
νομισματικής πολιτικής που συνεπάγεται μια μείωση του επιπέδου του MRO είχε σαν
στόχο να διευκολύνει την παροχή πιστώσεων στις αγορές. Περισσότερες μειώσεις
στο επίπεδο του MRO ακολούθησαν. Μέχρι το Μάιο του 2009 το MRO είχε
περικοπεί συνολικά κατά 325 μονάδες βάσης και είχε φτάσει στο επίπεδο του 1%. Οι
απανωτές

αυτές

μειώσεις

σηματοδοτούν την υιοθέτηση μιας

επεκτατικής

νομισματικής πολιτικής από την πλευρά της Κεντρικής Τράπεζας για να βοηθήσει
στην ανάρρωση της οικονομίας. Από τον Ιούλιο του 2011 το MRO μειώθηκε ακόμα
περισσότερο, φτάνοντας στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 0.75%. Στο διάγραμμα 3,
διαφαίνεται η πορεία του επίσημου επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
έως τον Ιανουάριο του 2010.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
‘’ECB key policy rates and money market rates’’

Source: Trichet (2010)

Παρά την ‘’χαλάρωση’’ της συμβατικής νομισματικής πολιτικής, μέσα από μειώσεις
στο επίπεδο του MRO, οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά χρήματος δεν
βελτιώθηκαν ιδιαίτερα. Μετά τη χρεοκοπία της Lehman προέκυψαν προβλήματα
‘’δυσμενούς επιλογής’’ στον τραπεζικό τομέα. Εάν η Lehman Brothers ήταν δυνατόν
να καταρρεύσει, τότε ποιος δεν ήταν; Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ξεκίνησε την εισαγωγή από μια σειρά ‘’μη συμβατικών’’ μέτρων
νομισματικής πολιτικής. Το πρόγραμμα πολιτικής της Ε.Κ.Τ για την αντιμετώπιση
της κρίσης ονομάστηκε ‘’Enhanced Credit Support’’ και είχε ως κύριο αποδέκτη το
τραπεζικό σύστημα. Η κατεύθυνση του προγράμματος στον τραπεζικό τομέα
αποτέλεσε στρατηγική επιλογή για την Κεντρική Τράπεζα: στην Ευρωζώνη οι βασικές
πηγές για την παροχή πιστώσεων είναι η τράπεζες. Το πρόγραμμα της Ε.Κ.Τ
περιελάμβανε τόσο ‘’qualitative’’ όσο και ‘’quantitative easing’’ πολιτικές. Μια
πολιτική μπορεί να χαρακτηριστεί ως ‘’quantitative easing’’ όταν παρατηρείται
επέκταση της νομισματικής βάσης, πράγμα που συνέβη στην περίπτωση της Ε.Κ.Τ.
Στις ακόλουθες παραγράφους αναλύονται τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής
πολιτικής που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καλύπτεται χρονικά η
περίοδος μετά τη χρεοκοπία της Lehman μέχρι και το καλοκαίρι του 2012.
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Μετά τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 2008, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
εισήγαγε τη διαδικασία ‘’Fixed Rate Full Allotment’’ (FRFA) για την παροχή
δανείων ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. O βασικός σκοπός του FRFA ήταν να
‘’καθησυχάσει’’ τους φόβους των τραπεζών σχετικά με την πρόσβαση τους σε δάνεια
ρευστότητας. Η Κεντρική Τράπεζα εγγυήθηκε την παροχή ρευστότητας σε κάθε
τραπεζικό ίδρυμα που τη χρειαζόταν σε μια προσυμφωνημένη σταθερή (χαμηλή)
τιμή. Το επιτόκιο δανεισμού ρευστότητας ήταν το επίπεδο του MRO που ίσχυε τη
χρονική στιγμή παροχής του δανείου. Η ποσότητα της παρεχόμενης ρευστότητας
καθοριζόταν από την ζήτηση. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ζήτηση για τα δάνεια
ρευστότητας της Ε.Κ.Τ ήταν τεράστια. Εξαιτίας της υιοθέτησης μη συμβατικών
μέτρων πολιτικής το ΕΟΝΙΑ άρχισε να απομακρύνεται σημαντικά από το MRO,
πλησιάζοντας περισσότερο στο επιτόκιο του ‘’deposit facility’’ (βλέπε διάγραμμα 3).
O λόγος για αυτή την απομάκρυνση ήταν κυρίως το γεγονός ότι η σημαντικότητα του
MRO για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής είχε αρχίσει να μειώνεται
εξαιτίας της εισαγωγής μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής. Η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θέλοντας να διατηρήσει τη σημαντικότητα του MRO
ως δείκτη για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, μείωσε την έκταση του
‘’interest rate corridor’’ (για περισσότερα, βλέπε κεφάλαιο 1).
Παράλληλα με την εισαγωγή του ‘’Fixed Rate Full Allotment’’ καθεστώτος για την
παροχή ρευστότητας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε επέκταση των
αποδεκτών εγγυήσεων για την παροχή ρευστότητας. Πιο συγκεκριμένα, πλέον
γίνονταν αποδεκτοί ως εγγυήσεις τίτλοι που είχαν βαθμολογηθεί με πάνω από ΒΒΒ,
ενώ παράλληλα επεκτάθηκε και το εύρος των αποδεκτών τίτλων. Επίσης, πλέον η
κεντρική τράπεζα έκανε αποδεκτούς ως εγγυήσεις τίτλους μακροχρόνιας ωρίμανσης
ως ανταλλάγματα για την παροχή άμεσης ρευστότητας. Το μέτρο αυτό βοήθησε τις
τράπεζες να επανακεφαλαιοποιήσουν τους τίτλους τους ευκολότερα, χωρίς να
χρειαστεί να καταφύγουν σε μαζικές πωλήσεις χαμηλής ρευστότητας τίτλων, πράγμα
που θα επιδείνωνε την κατάσταση στις αγορές. Τέλος, ο χρόνος ωρίμανσης των
‘’Outstanding Operations’’ της Ε.Κ.Τ αυξήθηκε και παράλληλα έγινε η εισαγωγή
LTRO εξάμηνης ωρίμανσης.
Τα μέτρα που αναφέρθηκαν παραπάνω είχαν αντικειμενικό σκοπό να βοηθήσουν την
παροχή ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
λειτούργησε ως δανειστής έσχατης προσφυγής για το τραπεζικό σύστημα,
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αναλαμβάνοντας

ρόλο

ενδιάμεσου

στη

διατραπεζική

αγορά.

Οι

βασικοί

αντισυμβαλλόμενοι της Κεντρικής Τράπεζας δεν άλλαξαν εξαιτίας της κρίσης. Οι
τράπεζες παρέμειναν οι βασικοί αντισυμβαλλόμενοι της Ε.Κ.Τ γιατί το τραπεζικό
σύστημα αποτελεί τη βασική πηγή πιστώσεων στη ζώνη του Ευρώ. Μέχρι και το
2009 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επέλεξε να διατηρήσει στάση εσωστρέφειας όσον αφορά
τη γνωστοποίηση των προθέσεών της σχετικά με την πορεία της νομισματικής
πολιτικής. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επικοινωνιακή στρατηγική που
ακολούθησε τόσο το Federal Reserve, όσο και η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας.
Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την παροχή ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα
δημιούργησαν πλεονάζουσα ρευστότητα στην αγορά. Κάποια τραπεζικά ιδρύματα
είχαν παραπάνω ρευστότητα από όση ήταν απαραίτητη για να καλύψουν τις
υποχρεώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέλεξε να αντιμετωπίσει το
ζήτημα αυτό με μεταφορά της πλεονάζουσας ρευστότητας στο ‘’Deposit Facility’’.
Τα τραπεζικά ιδρύματα που είχαν πλεονάζουσα ρευστότητα επέλεγαν να τη
μεταφέρουν στο ‘’Deposit Facility’’ της Ε.Κ.Τ με αντάλλαγμα κάποιο τόκο, αντί να
τη παράσχουν με μορφή δανείων στην αγορά. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως παρά
τα μέτρα που είχαν ληφθεί, η εμπιστοσύνη στη διατραπεζική αγορά δεν είχε
αποκατασταθεί ακόμα. Τα τραπεζικά ιδρύματα που μετέφεραν την επιπλέον
ρευστότητά τους στην Κεντρική Τράπεζα προέρχονταν κυρίως από τις χώρες του
Βορρά της Ευρωζώνης. Αντίθετα οι τράπεζες των χωρών του Νότου ήταν οι κύριοι
αποδέκτες των δανείων ρευστότητας της Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα τελικά απέκτησε το ρόλο του ενδιάμεσου για το τραπεζικό
σύστημα ολόκληρης της Ευρωζώνης. Η νομισματική βάση επεκτάθηκε σημαντικά.
Το γεγονός αυτό αποτέλεσε και το βασικό λόγο για την επέκταση του ισολογισμού
της Κεντρικής Τράπεζας από την πλευρά του παθητικού. Η επέκταση από την πλευρά
του ενεργητικού οφείλεται κυρίως στην εισαγωγή των ‘’Longer Term Refinancing
Operations’’. Η αύξηση του μεγέθους του ισολογισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας επήλθε εξαιτίας της υιοθέτησης των μη συμβατικών μέτρων νομισματικής
πολιτικής. Δεν ήταν επιθυμητή από μόνη της (Gianone et al, 2009). Στο διάγραμμα 4
παρουσιάζεται διαχρονικά η εξέλιξη του μεγέθους του ισολογισμού της Ε.Κ.Τ και
στο διάγραμμα 5 απεικονίζεται το μέγεθος του ισολογισμού συγκριτικά με το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ευρωζώνης.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

Source: Gianone et al (2011)

‘Oπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου,
εξαιτίας της υιοθέτησης των μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής, το
επίπεδο του MRO έπαψε να αποτελεί τον βασικό δείκτη για την πορεία της
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νομισματικής πολιτικής. Τον Ιανουάριο του 2009, αποδεχόμενη το γεγονός αυτό, η
Ε.Κ.Τ επανέφερε το μέγεθος του ‘’interest rate corridor’’ στις 100 μονάδες βάσης.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
Τον Μάιο του 2009, η Ε.Κ.Τ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή
τριών ‘’repo operations’’ ετήσιας ωρίμανσης στο ‘’fixed rate full
allotment’’. Αυτές, κατάφεραν να διατηρήσουν το EONIA σε
χαμηλά επίπεδα, κειμενόνενο κατά 60-70 μονάδες βάσης κάτω
από το MRO. Επιπροσθέτως, μεταξύ Ιουλίου 2009 και Ιουνίου
2010, η Ε.Κ.Τ προχώρησε σε αγορά 60δις ευρώ καλυμμένων
ομολογιών για να βελτιώσει τις επικρατούσες συνθήκες στο
συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς.
Από το 2010 και μετά η κρίση στην Ευρωζώνη απέκτησε νέα
διάσταση. Η φερεγγυότητα κρατών μελλών της νομισματικής
Source: Lenza et al (2010)

ένωσης βρέθηκε σε κίνδυνο. Το χαρακτηριστικό αυτό της
Ευρωπαϊκής Κρίσης από το 2010 και μετά είναι μοναδικό,

καθώς τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες η κρίση από το
2010 και μετά αφορούσε κυρίως στον οικονομικό κύκλο. Τον Μάιο του 2010 στις
αγορές επικράτησε πανικός εξαιτίας της πιθανότητας χρεοκοπίας της Ελλάδας. Η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάστηκε να πάρει επιπλέον μέτρα. Την ίδια
χρονική περίοδο αντιμετώπιζαν προβλήματα φερεγγυότητας δύο ακόμα κράτη-μέλη:
η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει τη θεσμική υποχρέωση να δρα ως δανειστής
έσχατης προσφυγής για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Η παρατήρηση αυτή είναι
σημαντική διότι διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η νομισματική
πολιτική από το 2010 και μετά. Η δημιουργία πακέτων διάσωσης για τις χώρες μέλη
δεν έγκειται στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Κ.Τ
εισήγαγε το ‘’Securities Market Program’’ ή SMP. Το SMP περιλαμβάνει την
παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας στη δευτερογενή αγορά κρατικών ομολόγων,
αγοράζοντας ομόλογα των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η υιοθέτηση του
SMP από την Ε.Κ.Τ έγινε προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για τις
κυβερνήσεις τον κρατών μελών να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με
τον EFSF, που θα αναλάμβανε τον ρόλο του δανειστή έσχατης προσφυγής για τα
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κράτη μέλη στο μέλλον. Η πρώτη φάση του SMP ξεκίνησε τον Μάιο του 2010 και
κράτησε μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Παρότι δεν δημοσιεύθηκαν στοιχεία σχετικά με
τις χώρες προέλευσης των ομολόγων που αγοράστηκαν, πέραν του συνολικού
μεγέθους των αγορών, εκτιμήσεις που προέρχονται από τις αγορές δείχνουν ότι ο
πρώτος γύρος του SMP κατευθύνθηκε στην αγορά κυρίως Ελληνικών, Ιρλανδικών
και Πορτογαλικών ομολόγων. Η δεύτερη φάση του SMP ξεκίνησε τον Αύγουστο του
2011 και με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς, οι στόχοι αυτή τη φορά ήταν
διαφορετικοί. Οι αγορές ομολόγων κατευθύνθηκαν σε χώρες όπως η Ισπανία και η
Ιταλία. Η έλλειψη παροχής πληροφοριών σχετικά με την ‘’εθνικότητα’’ των
κρατικών ομολόγων που αγοράστηκαν στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δεν
ήταν απαραίτητη. Παρότι ο στόχος ήταν η προστασία των χώρων- μελών που έγιναν
λήπτες της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εάν κανείς ανατρέξει στα
δεδομένα των αγορών τις περιόδους ανακοίνωσης αγορών του SMP μπορεί εύκολα
να αντιληφθεί σε ποιες χώρες κατευθύνθηκε η ρευστότητα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι παρεμβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας στη δευτερογενή
αγορά δημιούργησαν πλεονάζουσα ρευστότητα. Αυτή η πλεονάζουσα ρευστότητα
απορροφήθηκε από τη διεξαγωγή πράξεων απορρόφησης ρευστότητας από την
Ε.Κ.Τ. Ο βασικός λόγος που η Ε.Κ.Τ προχώρησε σε πράξεις απορρόφησης της
πλεονάζουσας ρευστότητας από το σύστημα ήταν η θεσμική της δέσμευση στην
επίτευξη της σταθερότητας των τιμών. Με την αγορά κρατικών ομολόγων από τη
δευτερογενή αγορά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέμεινε ‘’πιστή’’ στη
συνθήκη ίδρυσής της, που απαγορεύει ρητά την άμεση αγορά χρέους από τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Τα έως τώρα δεδομένα αναφορικά
με την επιτυχία του SMP δείχνουν πως το πρόγραμμα δεν κατάφερε να εξαφανίσει
την αβεβαιότητα των αγορών σχετικά με την αξιοπιστία κάποιων από τα κράτη-μέλη
της ένωσης. Το SMP είχε σταθεροποιητικές επιπτώσεις, οι οποίες όμως διήρκεσαν
μόνο προσωρινά. Ο τρόπος που αξιολογούν οι αγορές τα ομόλογα των χώρων που
αντιμετωπίζουν προβλήματα δεν άλλαξε με το SMP. Στο διάγραμμα 6 αναπαρίσταται
η εξέλιξη των ‘’spreads’’ Ελληνικών, Ιρλανδικών και Πορτογαλικών ομολόγων.
Σύμφωνα με τους Gros et al (2012) υπάρχουν λόγοι να πιστέψει κανείς ότι το SMP εν
τέλει μπορεί να υπήρξε και αντιπαραγωγικό. Αυτό συμβαίνει γιατί τον Μάρτιο του
2012, όταν η Ελλάδα χρεοκόπησε άτυπα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν
συμπεριέλαβε το μερίδιο των δικών της Ελληνικών ομολόγων στο ‘’κούρεμα’’ του
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χρέους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι το κούρεμα που επωμίστηκαν οι υπόλοιποι
ομολογιούχοι ήταν μεγαλύτερο στην πραγματικότητα. Στα μάτια των επενδυτών αυτό
είχε αρνητική επίδραση.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
‘’Aγορές ομολόγων μέσω του SMP και spreads’’

Source: Gros et al (2012).

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε πιστωτικό κίνδυνο αγοράζοντας ομόλογα
από χώρες μέλη που αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Έως τον Ιούλιο του 2012 είχαν
αγοραστεί μέσω του SMP ομόλογα αξίας 210 δις ευρώ. Το 2011 το πρόγραμμα
σταμάτησε να λειτουργεί για κάποιο διάστημα και ενεργοποιήθηκε ξανά τον
Αύγουστο του 2011 (κυρίως για την αγορά Ιταλικών και Ισπανικών ομολόγων). Τον
Δεκέμβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εισήγαγε έναν επιπρόσθετο
γύρο ‘’Longer Term Refinancing Operations’’ με ωρίμανση 36 μηνών. Μέσω των
LTRO’s προσφέρθηκαν 1000 δις ρευστότητα στις τράπεζες. Δεν είναι εύκολο να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου όμως καθώς, όπως και στην
περίπτωση του SMP, δεν έγινε γνωστό το πώς χρησιμοποίησαν οι τράπεζες τη
ρευστότητα που προήλθε από την Ε.Κ.Τ.
Μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου γύρου του SMP , το πρόγραμμα σταμάτησε
να λειτουργεί. Ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi και
άλλα στελέχη, εμφανίστηκαν αρνητικοί στο ενδεχόμενο να συνεχίσει η Κεντρική
Τράπεζα τις αγορές κρατικών ομολόγων. Η αντίδραση αυτή ήταν εν μέρει και μια
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μέθοδος πίεσης προς την πολιτική ηγεσία των κρατών μελλών της Ευρωζώνης για τη
διευθέτηση των ζητημάτων που εκκρεμούσαν αναφορικά στο ESM και στο EFSF. H
αρνητική αρχική αντίδραση της Ε.Κ.Τ ως προς τη συνέχιση του SMP μπορεί να γίνει
ευκολότερα κατανοητή εάν ληφθεί υπόψη η αμφιλεγόμενη φύση του προγράμματος.
Υπήρχαν στελέχη εντός της Κεντρικής Τράπεζας που θεωρούσαν τις αγορές
ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά ταυτόσημες με απευθείας χρηματοδότηση
κρατών μελών. Παρ’ όλες τις αντιρρήσεις που είχαν δημιουργηθεί όμως, στο φώς της
Ισπανικής κρίσης και των φόβων για το αν θα κρινόταν απαραίτητη η δημιουργία
ενός πλήρους πακέτου διάσωσης, τον Ιούλιο του 2012 ο Mario Draghi δεσμεύτηκε
ότι η τράπεζα ‘’was ready to do whatever it takes’’. H δήλωση αυτή άφηνε ανοιχτό το
ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε τρίτο γύρο SMP εάν
αυτό κριθεί απαραίτητο.

2.3 Συμπερασματικά Σχόλια:
Στο παρόν κεφάλαιο έγινε μια ανασκόπηση της νομισματικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στην κρίση του 2008. Χρονικά
καλύφθηκε η περίοδος που ξεκινά από το 2007 μέχρι και το καλοκαίρι του 2012. Το
πρόγραμμα νομισματικής πολιτικής της Ε.Κ.Τ για την κρίση χαρακτηρίζεται από τα
στελέχη της ως: ‘’Enhanced Credit Support’’ και περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν
κυρίως στον τραπεζικό τομέα. Το γεγονός αυτό αποτελεί στρατηγική επιλογή της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς οι τράπεζες αποτελούν τη βασική πηγή
πιστώσεων στο χρηματοοικονομικό σύστημα της Ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε το ρόλο του ενδιάμεσου αντισυμβαλλόμενου για το
σύνολο του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης. Παράλληλα με την υιοθέτηση
μη συμβατικών μέτρων πολιτικής για την υποβοήθηση του τραπεζικού τομέα, η
Κεντρική Τράπεζα προχώρησε και σε ‘’χαλάρωση’’ της νομισματικής της πολιτικής
μέσω κλιμακωτών μειώσεων στο επίπεδο του επίσημου επιτοκίου της, του MRO. Στο
κεφάλαιο 6, πίνακας 12, παρουσιάζονται αναλυτικά οι αλλαγές που υπέστη το MRO
διαχρονικά. Η Ε.Κ.Τ ξεκίνησε τις μειώσεις του επιτοκίου της από το επίπεδο του
3.25% και κατέληξε στο 0.75% που έμεινε σταθερό από το 2011 και μετά. Επειδή
όμως οι μειώσεις του MRO από μόνες τους δεν στάθηκαν αρκετές για να
επανακινήσουν τις αγορές, επιπρόσθετα μέτρα μη συμβατικού χαρακτήρα
υιοθετήθηκαν.
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Από το 2010 και μετά η κρίση στην Ευρωζώνη απέκτησε νέο χαρακτήρα. Όπως
αναφέρθηκε και στην παράγραφο 2.2, απειλήθηκε η φερεγγυότητα κρατών μελών.
Για να αντιμετωπίσει τη νέα αυτή κρίση στην Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα έδρασε αγοράζοντας κρατικά ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά
προκειμένου να μειωθούν τα ‘’spreads’’. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος
αγοράς ομολόγων (SMP) αμφισβητήθηκε από αρκετούς αναλυτές. Η πραγματικότητα
είναι πως το πρόγραμμα δεν κατάφερε να μειώσει τα ασφάλιστρα κινδύνου
μακροπρόθεσμα. Σαν αποτέλεσμα της υιοθέτησης μη συμβατικών μέτρων πολιτικής,
το μέγεθος του ισολογισμού της Ε.Κ.Τ διπλασιάστηκε μεταξύ 2007 και 2012.
Η κρίση στην Ευρωζώνη, ειδικά από το 2010 και μετά απέκτησε και στοιχεία
πολιτικού χαρακτήρα. Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της διάθρωσης της Ευρωπαϊκής
Νομισματικής Ένωσης, πρέπει κανείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο διαχωρισμό
των πολιτικών ευθυνών και των ευθυνών που έχει η Κεντρική Τράπεζα. Η βασική
ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 1, είναι
η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα. Σκοπός αυτής της εργασίας
είναι να αξιολογήσει τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
της Τράπεζας της Αγγλίας και του Federal Reserve απέναντι στην κρίση με βάση τον
κανόνα του Taylor (βλέπε κεφάλαια 5 και 6). Ο κανόνας εστιάζει αποκλειστικά στη
νομισματική πολιτική, χωρίς να τη συγχέει με δημοσιονομικού τύπου ζητήματα. Το
παρόν κεφάλαιο, όπως και τα δύο ακόλουθα περιγράφουν συνοπτικά τον τρόπο που
αντέδρασαν οι τρείς Κεντρικές Τράπεζες απέναντι στην κρίση, προκείμενου να
βοηθήσουν τον αναγνώστη να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα πριν γίνει η σχετική
αξιολόγηση των νομισματικών πολιτικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Το Federal Reserve και η κρίση του 2008.
3.1 Η αναταραχή του 2007-2008:
Είναι ευρέως γνωστό το γεγονός ότι η κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε από
την αγορά ακινήτων. Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι και το 2006 οι τιμές στην αγορά
ακινήτων αυξάνονταν συνεχώς. Σύμφωνα με τον Bernanke (2012), οι τιμές στην
αγορά ακινήτων είχαν αυξηθεί πάνω από 130%. Η πτώση των τιμών ξεκίνησε το
2006 και κλιμακώθηκε το 2007.
Κατά τη διάρκεια της ανόδου των τιμών πολλοί άνθρωποι δανείστηκαν προκειμένου
να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Υπήρξε δηλαδή, όπως στις περισσότερες φούσκες
μια έντονη πιστωτική επέκταση. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν ήταν όλοι οι δανειζόμενοι
σε θέση να αποπληρώσουν τα δάνεια τους. Το πρόβλημα αυτό έγινε πιο έντονο λόγω
της έλλειψης επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου για την παροχή δανείων: σχεδόν ο
καθένας μπορούσε να πάρει να δάνειο. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες φούσκες,
η φούσκα των ακινήτων ‘’έσκασε’’ το 2007 προκαλώντας πανικό στο
χρηματοοικονομικό σύστημα που σύντομα εξαπλώθηκε παγκοσμίως.
Το ‘’σκάσιμο’’ της φούσκας των ακινήτων προκάλεσε έντονη πτώση στις τιμές των
‘’mortgage backed securities’’ (MBS). Επειδή πολλές τράπεζες στις Ηνωμένες
Πολιτείες είχαν στην κατοχή τους αυτούς τους τίτλους, δημιουργήθηκε έντονη
ανησυχία αναφορικά με την κατάσταση των ισολογισμών τους. Τα επιτόκια της
αγοράς διατραπεζικού δανεισμού αυξήθηκαν πάρα πολύ και η αγορά άρχισε να
δυσλειτουργεί. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνθήκες που διαμορφώνονταν
στη διατραπεζική αγορά, το Federal Reserve ανέλαβε δράση με στόχο τη
διευκόλυνση παροχής πιστώσεων. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς του
Federal Reserve αποφάσισε τη μείωση του ‘’federal funds rate’’ από 5.25% στις
αρχές του 2007 σε 2% μέχρι το Σεπτέμβρη του 2008. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα
7, ο ρυθμός μείωσης του επίσημου επιτοκίου του Federal Reserve συγκριτικά με τα
αντίστοιχα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της
Αγγλίας ήταν πιο έντονος. Πρέπει να τονιστεί όμως το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε τις μειώσεις του επιτοκίου της από αρκετά χαμηλότερο
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επίπεδο συγκριτικά με τις άλλες δύο Κεντρικές Τράπεζες. Πέραν της μείωσης του
επιπέδου του ‘’federal funds rate’’ όμως, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής
Αγοράς για να ενισχύσει την παροχή ρευστότητας στα τραπεζικά ιδρύματα μέσω του
‘’Discount Window Lending’’ αποφάσισε την επιμήκυνση του χρόνου ωρίμανσης
των δανείων και την επέκταση του εύρους των αποδεκτών εγγυήσεων. Παράλληλα,
το Federal Reserve ξεκίνησε να παρέχει και περισσότερη ρευστότητα μέσω των
κανονικών πράξεων ανοιχτής αγοράς.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7

Source: ECB, Federal Reserve, Bank of England.

Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας, το
Federal Reserve δημιούργησε μια σειρά από καινοτόμες μονάδες που σκόπευαν στην
διευκόλυνση παροχής ρευστότητας και σε άλλους τομείς του χρηματοοικονομικού
συστήματος (πέραν των τραπεζών). Το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι
το Federal Reserve δρούσε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και θέληση απέναντι
στην κρίση από τους αντισυμβαλλομένους του. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στις
Ηνωμένες Πολιτείες είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην αγορά από ότι το
σύστημα στην Ευρώπη. Τούτου δοθέντος, μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί η
διευκόλυνση της παροχής ρευστότητας και σε μη τραπεζικά ιδρύματα ήταν τόσο
σημαντική.
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Οι μονάδες που δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση της παροχής ρευστότητας είναι
οι ακόλουθες:
 Το ‘’Term Auction Facility’’ (ή TAF) που δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο
του 2007. Το TAF αποτελεί μια μονάδα για την παροχή ρευστότητας σε
τραπεζικά ιδρύματα. Μέσω αυτής της μονάδας οι λήπτες δανείων
ρευστότητας υπέβαλαν προσφορές στο Federal Reserve, διατηρώντας την
ανωνυμία τους. Η διατήρηση της ανωνυμίας των δανειοληπτών ήταν μια
παράμετρος ουσιαστικής σημασίας γιατί πολλά τραπεζικά ιδρύματα
απέφευγαν τον δανεισμό από το ‘’Discount Window’’ εξ’ αιτίας φόβων για
τον στιγματισμό τους.
 To ‘’Standing Credit Facility for Primary Dealers’’ που δημιουργήθηκε
τον Μάρτιο του 2008. Αυτή η μονάδα δίνει τη δυνατότητα στους βασικούς
διαπραγματευτές του Federal Reserve να δανείζονται τίτλους αυξημένης
ρευστότητας με αντάλλαγμα λιγότερο ρευστούς τίτλους. Τέτοιου είδους
ανταλλαγές ήταν πολύ σημαντικές για την αποφυγή μαζικών πωλήσεων
τίτλων χαμηλής ρευστότητας από τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίες θα
προκαλούσαν ακόμα μεγαλύτερη ένταση στις αγορές.
Το 2008, πριν την πτώχευση της Lehman Brothers, ανέκυψαν προβλήματα
αναφορικά με τη φερεγγυότητα Αμερικανικών επενδυτικών τραπεζών και
επιχειρήσεων. Το Federal Reserve σε συνεργασία με το υπουργείο οικονομικών
των Η.Π.Α προχώρησαν στην οργάνωση της διάσωσης διαφόρων ‘’too big to
fail’’ επιχειρήσεων. Τον Μάρτιο του 2008 η Bear Sterns, μια επενδυτική τράπεζα
των Ηνωμένων Πολιτειών, παραλίγο να κηρύξει πτώχευση. Προκειμένου να
διασωθεί, το Federal Reserve οργάνωσε μέσω της παροχής δανείου την εξαγορά
της Bear Sterns από την JP Morgan. Ένα ακόμα παράδειγμα παρέμβασης της
Κεντρικής Τράπεζας στη διάσωση επιχειρήσεων αποτελεί η περίπτωση των
Fannie May και Freddie Mac. Οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες λειτουργούσαν υπό
την αιγίδα της κυβέρνησης των Η.Π.Α, τέθηκαν υπό καθεστώς περιορισμένης
χρεοκοπίας και το κράτος εγγυήθηκε για όλες τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους.
Οι διασώσεις μεγάλων επιχειρήσεων δικαιολογήθηκαν ως μια προσπάθεια
αποφυγής της περαιτέρω διατάραξης των συνθηκών που επικρατούσαν στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Την περίοδο που προηγήθηκε της χρεοκοπίας της
Lehman Brothers δεν υπήρξε επέκταση του μεγέθους του ισολογισμού του
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Federal Reserve. H πολιτική που ακολουθήθηκε από το Federal Reserve μπορεί
να περιγραφεί ως ‘’Qualitative Easing’’, καθώς την περίοδο 2007-2008
παρατηρήθηκε αύξηση των μη συμβατικών τίτλων στην πλευρά του ενεργητικού
του ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας (Lenza et al, 2010).
Όπως περιγράφεται και στο κεφάλαιο 2, το Federal Reserve άνοιξε γραμμές
ανταλλαγής Αμερικανικών δολαρίων με άλλες Κεντρικές Τράπεζες ανά τον
κόσμο. Οι γραμμές ανταλλαγής δολαρίων λειτουργούν μέχρι σήμερα. Η
λειτουργία τους διακόπηκε μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τον
Φεβρουάριο του 2010, αλλά σύντομα ξεκίνησε η επαναλειτουργία τους τον Μάιο
του 2010.
Παρά τις προσπάθειες της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών η
κατάσταση που επικρατούσε στην χρηματοπιστωτική αγορά δεν βελτιώθηκε
ιδιαίτερα. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 η Lehman Brothers κήρυξε πτώχευση
και λίγο αργότερα ξέσπασε η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική κρίση μετά τον
παγκόσμιο πόλεμο.

3.2 Η κρίση από το 2008 έως το 2012:
Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση της νομισματικής πολιτικής του FED απέναντι
στην κρίση που ξέσπασε μετά την χρεοκοπία της Lehman Brothers, είναι σημαντικό
να κοιτάξουμε πρώτα τους παράγοντας που διαμόρφωσαν τη στρατηγική του. Όπως
αναφέρεται και στο κεφάλαιο 1, το Federal Reserve δημιουργήθηκε μεταξύ άλλων
για να προάγει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του συστήματος των Ηνωμένων
Πολιτειών. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυση του, το Federal Reserve
έχει κληθεί να αντιμετωπίσει διάφορες κρίσεις μεταξύ αυτών και της μεγαλύτερης
κρίσης όλων των εποχών: το ‘’Great Depression’’. Η στρατηγική που ακολούθησε το
Federal Reserve απέναντι στην κρίση του ’29 θεωρείται πως συνέβαλε στη
χειροτέρευση της ύφεσης. Τα λάθη που καταλογίζονται στο Federal Reserve είναι η
έλλειψη παροχής επαρκούς ρευστότητας στις τράπεζες, η άσκηση συσταλτικής
νομισματικής πολιτικής και η πολιτική αδράνεια του 1932. Σύμφωνα με τον
κυβερνήτη του FED, Ben Bernanke, η εμπειρία από την κρίση του 1929 λήφθηκε
σοβαρά υπόψη κατά τη διάρκεια της λήψης των αποφάσεων σχετικά με την
αντιμετώπιση της πρόσφατης κρίσης. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση του FED
απέναντι στην κρίση του 2008 περιελάμβανε τη λήψη σημαντικών μέτρων για την
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παροχή ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την υιοθέτηση επεκτατικής
νομισματικής πολιτικής (όπως φάνηκε και στην παράγραφο 3.1) και τη σύντομη
αντίδραση απέναντι στα γεγονότα.
Μετά τη χρεοκοπία της Lehman οι αγορές ήταν σε κατάσταση πανικού. Το Federal
Reserve ανταποκρίθηκε μαζικά στα νέα δεδομένα χρησιμοποιώντας τόσο τη
συμβατική, όσο και τη μη συμβατική νομισματική πολιτική. Τον Οκτώβριο του 2008,
στα πλαίσια μιας συντονισμένης κίνησης αρκετών κεντρικών τραπεζών, το FED
προχώρησε σε μείωση του ‘’federal
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8

funds rate’’ κατά 50 μονάδες βάσης.
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008 το
‘’federal funds rate’’ είχε ελαττωθεί
σε εύρος από 0 έως 0.25%. Το
επίπεδο του επίσημου επιτοκίου έχει
περικοπεί

σε

ιστορικά

χαμηλό

επίπεδο, σηματοδοτώντας έτσι την
επεκτατική

νομισματική

πολιτική

που είχε υιοθετήσει η κεντρική
τράπεζα απέναντι στην κρίση. Στο διάγραμμα 8 απεικονίζεται η εξέλιξη του επίσημου
επιτοκίου του Federal Reserve από το 2000 έως και το 2011. Μεταξύ 2007-2008
φαίνεται η έντονη μείωση που υπέστη το ‘’federal funds rate’’ και που σηματοδότησε
την επεκτατική νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας.
Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2008 το Federal Reserve λειτούργησε ως δανειστής έσχατης
προσφυγής για την Α.Ι.G, παρέχοντας της δάνειο ρευστότητας για την αποφυγή της
χρεοκοπίας της. Η συμμετοχή του Federal Reserve στη διάσωση μιας Αμερικανικής
επιχείρησης δεν ήταν καινούριο γεγονός: η Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α
λειτούργησε ως δανειστής έκτακτης ανάγκης πάνω από μια φορές το 2007. Οι
πράξεις αυτές δηλώνουν τη διάθεση της κεντρικής τράπεζας να κάνει οτιδήποτε είναι
απαραίτητο για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Η στρατηγική του FED απέναντι στην κρίση μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη:
Μέρος 1ο:
Το πρώτο μέρος της στρατηγικής του Federal Reserve απέναντι στην κρίση
περιλαμβάνει την επαρκή παροχή δανείων ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό
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σύστημα συνολικά. Για αυτό το σκοπό το FED αποφάσισε να επεκτείνει το εύρος των
αντισυμβαλλομένων του, έτσι ώστε να μην συμπεριλαμβάνει μόνο τράπεζες.
Δημιουργήθηκε έτσι ένα σύνολο νέων προγραμμάτων για την παροχή ρευστότητας σε
συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Η στρατηγική επιλογή του Federal Reserve να
επεκτείνει το εύρος των αντισυμβαλλομένων του αποτελεί μια σημαντική διαφορά
του από την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αιτία πίσω από
αυτή τη διαφοροποίηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι το χρηματοπιστωτικό
σύστημα της Ευρώπης είναι πολύ πιο τραπεζοκεντρικό από το σύστημα των
Ηνωμένων Πολιτειών. Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται συνοπτικά το σύνολο των
προγραμμάτων του Federal Reserve για την παροχή ρευστότητας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Programs for liquidity
provision during the
crisis:

Liquidity for banks and
other financial
institutions.

-Discount Window
lending facility: already
existing mechanism.

Liquidity for borrowers
and individuals in key
credit markets.

Unconventional Facilities:
-TAF
-PDCF
-TSLF

Unconventional Facilities:
-TALF
-CPFF
-AMLF
-MMIFF

Ανάλυση των επιμέρους προγραμμάτων:

 Το ‘’Discount Window Lending Facility’’ αποτελεί προϋπάρχουσα,
συμβατική μονάδα παροχής ρευστότητας του Federal Reserve για τραπεζικά
ιδρύματα. Η λειτουργία του έχει περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 1. Κατά
τη διάρκεια της κρίσης έγιναν κάποιες αλλαγές στην αρχική του δομή, όπως η
επέκταση του χρόνου ωρίμανσης των παρεχόμενων δανείων.
 Το ‘’Term Auction Facility’’ (TAF) παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2007.
Μέσα από δημοπρασίες, τραπεζικά ιδρύματα μπορούσαν να κάνουν ανώνυμες
προσφορές για δάνεια ρευστότητας. Τα δάνεια ρευστότητας παρέχονταν με
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αντάλλαγμα εγγυήσεις. Οι όροι δανεισμού ρευστότητας από το TAF ήταν
αρκετά ευνοϊκοί. Η τελευταία από μια σειρά δημοπρασιών στα πλαίσια του
TAF έγινε τον Μάρτιο του 2010. Πάνω από 250 τραπεζικά ιδρύματα έλαβαν
μέρος στις δημοπρασίες του TAF.
 To ‘’Primary Dealer Credit Facility’’ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο
του 2008 και σταμάτησε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2010. Τα δάνεια
που παρέχονταν μέσω αυτής της μονάδας ήταν βραχυπρόθεσμα και δίνονταν
έναντι εγγυήσεων.
 Το ‘’Money Market Investor Facility’’ (MMIF) δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο
του 2008 με στόχο την παροχή δανείων ρευστότητας στους επενδυτές της
αγορές χρήματος. Η μονάδα αυτή λειτούργησε για έναν χρόνο, μέχρι τον
Οκτώβριο του 2009.
 Το ‘’Asset-Backed Commercial Paper Money Market Fund Liquidity
Facility’’ ή για συντομία AMLF, δημιουργήθηκε από την Ομοσπονδιακή
Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς τον Σεπτέμβριο του 2008. Η μονάδα αυτή
στόχευε στην παροχή δανείων ρευστότητας σε τραπεζικά ιδρύματα, που με τη
σειρά τους θα διοχέτευαν αυτή τη ρευστότητα στην αγορά των ‘’Asset Backed
Commercial Paper’’. Και το ΑΜLF σταμάτησε να λειτουργεί Φεβρουάτιο του
2010.
 To ‘’Commercial Paper Funding Facility’’ ή CPFF σχεδιάστηκε προκειμένου
να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της αγοράς του Commercial Paper στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Το CPFF παρήχε δάνεια τρίμηνης ωρίμανσης σε εκδότες
Commercial Paper. Οι αγορές Commercial Paper ξεκίνησαν τον Οκτώβρη του
2008 και διήρκεσαν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2010.
 Το ‘’Term Securities Lending Facility’’ (TSLF) παρήχε στους κύριους
αντισυμβαλλόμενους του Federal Reserve υψηλής ρευστότητας treasury
securities με αντάλλαγμα λιγότερο ρευστά treasury securities. Αυτή η μονάδα
δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους κύριους αντισυμβαλλομένους του
Federal Reserve χρηματοδότηση και εγγυήσεις σε μια περίοδο έλλειψης.
Όπως οι περισσότερες μονάδες για την παροχή ρευστότητας, το TSLF
σταμάτησε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2010. Αξίζει να σημειωθεί πως
όλα τα δάνεια που δόθηκαν μέσω της μονάδας αποπληρώθηκαν στο ακέραιο.
 Τέλος, το ‘’Term Asset Backed Securities Loan Facility’’, περισσότερο
γνωστό ως TALF, αποτελεί μια μονάδα με βασικό σκοπό ύπαρξης την τόνωση
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της ζήτησης για ‘’Asset Backed Securities’’ (ABS). Λόγω της κρίσης, η
λειτουργία της αγοράς των ‘’Asset Backed Securities’’ είχε υποστεί σοβαρές
βλάβες. Τα ABS αποτελούσαν σημαντική πηγή πιστώσεων για Αμερικανικά
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα ‘’spreads’’ των ABS έφτασαν σε πολύ υψηλά
επίπεδα και η οικονομία των Η.Π.Α επηρεάστηκε αρνητικά. Μέσω του TALF
άνθρωποι

και

επιχειρήσεις

μπορούσαν

να

δανειστούν

ρευστότητα

χρησιμοποιώντας τα ‘’Asset Backed Securities’’ που είχαν στην κατοχή τους
σαν εγγυήσεις. Η μόνη προϋπόθεση που έπρεπε να πληρούν οι εγγυήσεις ήταν
να έχουν βαθμολογηθεί με πάνω από ΑΑΑ-. Στην πορεία, η λίστα των
επιτρεπτών εγγυήσεων για τη λήψη δανείων από το TALF επεκτάθηκε ώστε
να δικαιολογεί και ‘’Commercial Mortgage Asset Backed Securities’’. Τα
δάνεια που παρέχονταν μέσω του TALF αρχικά ήταν μονοετούς ωρίμανσης,
αλλά μέχρι το 2009 είχαν επεκταθεί στα πέντε χρόνια. Μέσω του TALF
δόθηκαν δάνεια αξίας μεγαλύτερης του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Τα
‘’spreads’’ των ABS επανήλθαν στα προ κρίσης επίπεδα τους και κατέστησαν
την παροχή πιστώσεων πιο προσβάσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το TALF βλέπε Agrawal et al (2010).
Οι περισσότερες από τις μονάδες παροχής ρευστότητας που αναλύθηκαν
παραπάνω λειτουργούσαν υπό την αιγίδα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας
Υόρκης. Η πλειονότητα των παραπάνω προγραμμάτων σταμάτησε να λειτουργεί
τον Φεβρουάριο του 2010. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το χρηματοοικονομικό
σύστημα των Η.Π.Α είχε μπει σε τροχιά σταθεροποίησης. Ένα πρόγραμμα για την
παροχή ρευστότητας που δεν αναφέρεται παραπάνω είναι το ‘’Troubled Asset
Relief Program’’ ή TARP που δημιουργήθηκε τον Οκτώβρη του 2008. Ο λόγος
που έχει παραληφθεί είναι ότι δημιουργήθηκε από το υπουργείο οικονομικών των
Η.Π.Α και όχι από την Κεντρική Τράπεζα. Μέσω του TARP η κυβέρνηση
μπορούσε να αγοράσει ‘’Mortgage Backed Securities’’ και άλλα προϊόντα
σχετικά με την αγορά ακινήτων, παρέχοντας έτσι ρευστότητα στους κατόχους
τους. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αυτού είναι υπό αμφισβήτηση.
Όπως και να έχει, μέσω του TARP διοχετεύθηκε στην αγορά μεγάλος όγκος
ρευστότητας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια απτή απόδειξη ότι τα
700δις ρευστότητας που προήλθαν από το TARP χρησιμοποιήθηκαν όντως για
την αύξηση του δανεισμού.
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Μέρος 2ο:
Στα πλαίσια της προσπάθειας να επέλθει μείωση στα επιτόκια δανεισμού διάφορων
τίτλων, το Federal Reserve προχώρησε σε μεγάλου όγκου αγορές τίτλων μεσαίας και
μακροχρόνιας ωρίμανσης. Οι αγορές τίτλων πραγματοποιήθηκαν μέσω της
Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με μια αναφορά της Τράπεζας
της Νέας Υόρκης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των αγορών αυτών:
‘’Large Scale Asset Purchases (LSAP) reduce the amount of the targeted securities
that the private sector holds, while simultaneously increasing the amount of short
term, risk free bank reserves held by the private sector. The purchases bid up the
price of the targeted asset and hence lower its yield’’.
Oι μεγάλου όγκου αγορές τίτλων από την Κεντρική Τράπεζα είναι ευρέως γνωστές με
τον τίτλο ‘’Quantitative Easing’’. Τα αποτελέσματα των αγορών αυτών
αποτυπώνονται στον ισολογισμό του Federal Reserve. Μεταξύ 2007-2009 το μέγεθος
του ισολογισμού του FED διπλασιάστηκε. Η αύξηση αυτή του μεγέθους του
ισολογισμού μιας κεντρικής τράπεζας ήταν πρωτοφανής. Στην πλευρά του
ενεργητικού η επέκταση οφείλεται κυρίως στην πρόσθεση νέων τίτλων και στην
αύξηση του αριθμού των treasury securities, τόσο σε αριθμό όσο και σε διάρκεια
ωρίμανσης. Στην πλευρά του παθητικού η αύξηση του μεγέθους οφείλεται κυρίως
στην αύξηση των αποθεματικών. Σύμφωνα με τον Reis (2009), αύξηση των
αποθεματικών δεν προκαλεί σημαντικό πρόβλημα στον έλεγχο του πληθωρισμού από
την κεντρική τράπεζα, φτάνει αυτή να μπορέσει να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της.
Στο διάγραμμα 9 απεικονίζεται η εξέλιξη του μεγέθους του ισολογισμού του Federal
Reserve κατά τη διάρκεια της κρίσης.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9

Οι αγορές στοχευμένων τίτλων από το Federal Reserve έπρεπε να είναι μεγάλης
έκτασης έτσι ώστε να είναι ικανές να επηρεάσουν τα ασφάλιστρα κινδύνου. Έως
τώρα μπορούν να διαχωριστούν δύο ολοκληρωμένοι κύκλοι ‘’Quantitative Easing’’
από το Federal Reserve:
 Q.E 1: O πρώτος κύκλος αγοράς τίτλων ξεκίνησε στις 25 Νοεμβρίου του
2008 και κράτησε μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2010. Κατά τη διάρκεια αυτού
του κύκλου αγοράστηκαν από την ομοσπονδιακή τράπεζα της Νέας Υόρκης
$1.25 τρις ‘’mortgage backed securities’’ προκειμένου να μειωθούν οι
αποδόσεις τους και να γίνουν πιο προσβάσιμοι σε επιχειρήσεις και
νοικοκυριά. Επιπλέον, στα πλαίσια του πρώτου γύρου του Quantitative Easing
αγοράστηκε χρέος επιχειρήσεων που λειτουργούσαν υπο την κυβερνητική
αιγίδα αξίας $175 δις.
 Q.E 2: O δεύτερος κύκλος αγοράς τίτλων ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου του
2010 και κράτησε μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2011. Σε αυτόν τον γύρο, τον
Federal Reserve κατεύθυνε στις αγορές του σε κρατικά ομόλογα μακράς
ωρίμανσης που διακρατούσε ο ιδιωτικός τομέας. Η αξία των αγορών του Q.E
2 ανέρχεται σε $600 δις. Οι στόχοι του δεύτερου γύρου αγορών τίτλων ήταν η
τόνωση της οικονομίας, η παροχή ώθησης στη δημιουργία νέων θέσεων
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εργασίας και η διατήρηση του πληθωρισμού σε επίπεδα συμβατά με τους
στόχους. Σύμφωνα με τους Chen, Curdia και Ferrero (2011) οι επιδράσεις του
δεύτερου γύρου ‘’Quantitative Easing’’ στο επίπεδο των τιμών ήταν
αμελητέες, αλλά η επίδραση του στον ρυθμό ανάπτυξης του Α.Ε.Π ήταν
σημαντική και ίση με 0.4%. Στο διάγραμμα 10 παρουσιάζεται η κατανομή
αγοράς ομολόγων με βάση την ωρίμανση.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10

Συνολικά το Q.E 1 και το Q.E 2 αύξησαν το μέγεθος του ισολογισμού του Federal
Reserve κατά $2 τρισεκατομμύρια. Τα ομόλογα που αποκτήθηκαν και στους δύο
γύρους αγορών ήταν εγγυημένα από την κυβέρνηση.
 Q.E 3: Στις 13 Σεπτεμβρίου του 2012 ο κυβερνήτης του Federal Reserve
ανακοίνωσε έναν τρίτο γύρο αγορών. Η καταληκτική ημερομηνία του 3ου
γύρου ‘’Quantitative Easing’’ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Οι αγορές αυτή τη
φορά θα κατευθύνονταν κυρίως σε ‘’Mortgage Backed Securities’’. Ο σκοπός
των αγορών ήταν και πάλι η τόνωση της οικονομίας. Η απόφαση της
Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε τρίτο γύρο αγορών έχει υπάρξει
αντικείμενο κριτικής από πολλούς οικονομολόγους καθώς ελλοχεύει
σημαντικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό. Ο στόχος του Q.E 3 είναι η
μείωση του ποσοστού της ανεργίας το οποίο βρίσκεται στο 8% στις Η.Π.Α. Η
επίτευξη του στόχου της μέγιστης απασχόλησης είναι ένας από τους βασικούς
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λόγους ύπαρξης του Federal Reserve. Όπως τονίστηκε και στο κεφάλαιο 1,
βραχυχρόνια ενδέχεται να ύπαρξη σύγκρουση μεταξύ των στόχων της
μέγιστης απασχόλησης και του χαμηλού πληθωρισμού.
Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, το Federal
Reserve είχε επιλέξει να επικοινωνεί ξεκάθαρα την πορεία της νομισματικής του
πολιτικής. Κάθε απόφαση σχετικά με την πορεία του ‘’federal funds rate’’ή τη
διεξαγωγή ενός ακόμα γύρου ‘’Quantitative Easing’’ ανακοινωνόταν δημόσια και
επεξηγούνταν επαρκώς. Παράλληλα, το Federal Reserve επικοινωνούσε ανοιχτά
και τις προθέσεις του για την μελλοντική εξέλιξη της νομισματικής πολιτικής.
Αυτή η ξεκάθαρη προσέγγιση κατέστησε τις αποφάσεις για τη νομισματική
πολιτική πιο αξιόπιστες και πιο κατανοητές, όχι μόνο από τα μέλη του
χρηματοοικονομικού συστήματος, αλλά και από τον μέσο Αμερικανό
φορολογούμενο. Η επικοινωνιακή πολιτική του Federal Reserve διαφέρει αισθητά
από την αντίστοιχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τουλάχιστον
μέχρι το 2009.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες η κρίση τελειώνει το 2009. Το πρόβλημα που είχε να
αντιμετωπίσει από εκεί και μετά το Federal Reserve ήταν η ύφεση που
δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής κρίσης. Την άνοιξη του
2009, το Federal Reserve διεξήγαγε τον πρώτο γύρο ‘’stress tests’’ σε 19 από τις
μεγαλύτερες τράπεζες των Η.Π.Α. Η ανταπόκρισή τους ήταν θετική και αυτό
τόνωσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ένας δεύτερος γύρος ‘’stress tests’’
έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2012. Σύμφωνα με τον Bernanke (2012), παρότι οι
τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν επιστρέψει σε λειτουργία πλήρους
δανεισμού, είναι πιο δυνατές τώρα σε σχέση με δέκα χρόνια πριν.

3.3 Συμπερασματικά Σχόλια:
Η χρηματοοικονομική κρίση ξεκίνησε από την αγορά ακινήτων και σύντομα
επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μεταξύ 2007
και 2008, πριν την πτώχευση της Lehman Brothers, το Federal Reserve αντιμετώπισε
την κρίση κυρίως μέσω της συμβατικής νομισματικής πολιτικής. Αρχικά υπήρξε η
σταδιακή μείωση του επιπέδου του ‘’federal funds rate’’ και οι τροποποιήσεις που
έγιναν στο ‘’Discount Window Lending’’. Μετά την πτώχευση της Lehman όμως η
κατάσταση του χρηματοοικονομικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών

MΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

53

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ| MSc in Applied Economics and Finance 2011-2012

χειροτέρευσε. Το Federal Reserve αντέδρασε μαζικά και γρήγορα στις νέες συνθήκες
που διαμορφώνονταν. Τον Δεκέμβριο του 2008 τα συμβατικά εργαλεία νομισματικής
πολιτικής είχαν εξαντληθεί. Το επίσημο επιτόκιο είχε μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα (σχεδόν μηδενικό). Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται σταδιακά οι μειώσεις του
‘’federal funds rate’’ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αντλώντας χρήσιμα διδάγματα
από την εμπειρία της κρίσης του ’29, το Federal Reserve έδρασε, όπως όφειλε, ως
δανειστής έσχατης προσφυγής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από το 2008 έως
το 2010 δημιουργήθηκαν αρκετά προγράμματα για την παροχή ρευστότητας στο
σύνολο του συστήματος. Τα προγράμματα αυτά δεν στόχευαν στην παροχή
ρευστότητας μόνο στο τραπεζικό σύστημα. Μέσω του TALF (βλέπε παράγραφο 3.2),
το Federal Reserve δάνεισε ρευστότητα απευθείας στον ιδιωτικό τομέα,
αναλαμβάνοντας πιστωτικό κίνδυνο (Gros et al, 2012). Τα περισσότερα προγράμματα
που ήταν επιφορτισμένα με την παροχή ρευστότητας στο χρηματοοικονομικό
σύστημα έπαψαν να λειτουργούν την άνοιξη του 2010. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε
φυσικά, καθώς σταδιακά η κατάσταση που επικρατούσε στις αγορές βελτιωνόταν και
το κόστος χρηματοδότησης επέστρεψε σε πιο ‘’λογικά’’ επίπεδα. Σε αντίθεση με τις
συνθήκες που επικρατούσαν στην Ευρώπη, από το 2010 και μετά η κρίση στην
Αμερική αφορούσε στον οικονομικό κύκλο. Οι φορείς άσκησης πολιτικής ήταν
επιφορτισμένοι κυρίως με την εύρεση τρόπων για την τόνωση της οικονομίας
προκειμένου να επανέλθει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς.
Για την επαναφορά της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, αλλά και την μείωση
των ασφάλιστρων κινδύνου

για συγκεκριμένους τίτλους το FED εκτέλεσε δύο

γύρους μεγάλης κλίμακας αγορών τίτλων ή ‘’Quantitative Easing’’. Ο όγκος των
αγορών αυτών ήταν πρωτοφανής. Μέσα στα πέντε χρόνια της κρίσης ο ισολογισμός
της κεντρικής τράπεζας τριπλασιάστηκε. Το ‘’Quantitative Easing’’ θεωρείται ένα
επιτυχημένο πρόγραμμα νομισματικής πολιτικής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Federal Funds Rate Reductions from 2007
Sep 18 07: A 1/2 point cut to 4.75%.
Oct 31 07: A 1/4 point cut to 4.5%.
Dec 11 07: A 1/4 point cut to 4.25%.
Jan 22 08: A 3/4 point cut to 3.5%.
Jan 30 08: A 1/2 point cut to 3%.
Mar 18 08: A 3/4 point cut to 2.25%.
Apr 30 08: A 1/4 point cut to 2%.
Oct 8 08: A 1/2 point cut to 1.5%.
Oct 29 08: A 1/2 point cut to 1%.
Dec 17 08: Final rate reduction. Policy Rate
between 0 and 0.25%.
(Stable until present)

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1, οι στόχοι που οφείλει να εξυπηρετεί το
Federal Reserve ως κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η διατήρηση
της σταθερότητας του επιπέδου των τιμών και η επίτευξη της μέγιστης δυνατής
απασχόλησης. Στα διαγράμματα 11 και 12 παρουσιάζεται η πορεία της ανεργίας και
του επιπέδου των τιμών διαχρονικά. Η σκιασμένη με γκρι περιοχή αντιπροσωπεύει τα
χρόνια που διήρκεσε η χρηματοοικονομική κρίση. Όπως φαίνεται και από το
διάγραμμα 11, το FED κατάφερε να διατηρήσει το επίπεδο των τιμών κατά μέσο όρο
κοντά στο 2% μεταξύ 2007-2011. Στην αρχή της κρίσης υπήρξε μια έντονη αύξηση
στο επίπεδο των τιμών, το οποίο σκαρφάλωσε στο 6% το 2008. Αντίθετα το 2009
παρατηρείται μια έντονη πτώση του επιπέδου των τιμών, που πέρασε σε αρνητικές
τιμές και έφτασε μέχρι και το -2%. Σύμφωνα με τον Bernanke (2012), o δεύτερος
γύρος του Quantitative Easing βοήθησε στην αποφυγή της περεταίρω μείωσης του
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επιπέδου των τιμών. Μεταξύ 2010 και 2012, το επίπεδο των τιμών διατηρήθηκε σε
πιο σταθερά επίπεδα κυμαινόμενο γύρο από το 2%.
Πέραν της επίτευξης της σταθερότητας των τιμών, ο δεύτερος βασικός σκοπός του
Federal Reserve είναι η επίτευξη της μέγιστης απασχόλησης. Πολλές φορές,
βραχυπρόθεσμα, οι δύο αυτοί στόχοι πολιτικής είναι αντικρουώμενοι. Στο διάγραμμα
12 αναπαρίσταται το ποσοστό της ανεργίας στις Η.Π.Α. Η σκιασμένη με γκρι περιοχή
δείχνει το ποσοστό της ανεργίας μεταξύ 2007-2009. Αυτό που προκύπτει από το
διάγραμμα είναι ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης το ποσοστό ανεργίας στις Η.Π.Α
αυξήθηκε σημαντικά. Ξεκινώντας από περίπου 5% το 2007, το ποσοστό της ανεργίας
αυξήθηκε στο 10% το 2009. Από εκεί και μετά το ποσοστό της ανεργίας άρχισε να
μειώνεται σταδιακά , φτάνοντας το 8.3% το Μάρτιο του 2012. Σύμφωνα με τον
Bernanke (2012) το ποσοστό αυτό θεωρείται αρκετά υψηλό συγκριτικά με τον στόχο.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11

Source: Federal Reserve Bank of St.
Louis

Αρκετοί αναλυτές θεωρούν το υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Αμερική ως τον κύριο
λόγο για την εκτέλεση του τρίτου γύρου ‘’Quantitative Easing’’.
56

MΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ| MSc in Applied Economics and Finance 2011-2012

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12

Source: US department of Labor

Κλείνοντας το κεφάλαιο 3 λοιπόν, μπορεί κανείς να πει συμπερασματικά ότι παρότι
το FED διατήρησε σε γενικές γραμμές τη σταθερότητα των τιμών την πενταετία που
εξετάζεται στα πλαίσια αυτής της εργασίας, η ανεργία αυξήθηκε αρκετά. Στα
κεφάλαια 5 και 6 της εργασίας θα γίνει η αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής του
Federal Reserve, όπως αυτή μπορεί να εκφραστεί μέσα από την κίνηση του ‘’federal
funds rate’’ με βάση τις υποδείξεις του κανόνα του Taylor. Παρότι όπως θα δούμε
στο κεφάλαιο 5, ο κανόνας δεν μπορεί να συλλάβει την αλλαγή που επήλθε στην
άσκηση της νομισματικής πολιτικής από το 2009 και μετά, κρίθηκε σκόπιμο να
αναλυθούν και τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής στο κεφάλαιο αυτό
προκειμένου να σχηματίσει ο αναγνώστης μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον
τρόπο που αντιμετώπισε το Federal Reserve τη χρηματοοικονομική κρίση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας και η κρίση του 2008
4.1 Η αναταραχή του 2007-2008:
Τα πρώτα σημάδια της κρίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάστηκαν με την
υπόθεση της Northern Rock. Η Northern Rock ήταν μια από τους πέντε μεγαλύτερους
παρόχους ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. To 2006 η
Northern Rock μπήκε στην αγορά των ‘’subprime’’ στεγαστικών δανείων μέσω μιας
συμφωνίας που είχε συνάψει με την Lehman Brothers. Το 2007, τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν στις αγορές των ‘’asset backed’’ προϊόντων έκαναν την
χρηματοδότηση της Northern Rock μέσω των αγορών πολύ δύσκολη. Όταν η τράπεζα
διακήρυξε στους επενδυτές ότι ανέμενε έντονη πτώση των κερδών της για το επόμενο
τέταρτο του έτους, προειδοποιώντας έτσι για πιθανές ζημιές από αγοραπωλησίες των
μετοχών της, ακολούθησε το πρώτο ‘’bank run’’ των τελευταίων 150 ετών στην
Βρετανία.
Η Τράπεζα της Αγγλίας στις 14 Σεπτεμβρίου του 2007 αναγκάστηκε να προσφέρει
ένα επείγον δάνειο ρευστότητας στη Northern Rock και να εγγυηθεί 40δις του
παθητικού της. Έτσι αποφεύχθηκε η χρεοκοπία της. Πρώτου όμως η Κεντρική
Τράπεζα λειτουργήσει ως δανειστής έσχατης προσφυγής για τη Northern Rock, είχε
αρνηθεί να της προσφέρει δάνειο ρευστότητας ήδη μια φορά και είχε απορρίψει την
πρόταση της Lloyds TSB να την εξαγοράσει. Κατά τη διάρκεια της αναταραχής που
επικράτησε το 2007 στο χρηματοοικονομικό σύστημα, η Τράπεζα της Αγγλίας
επέλεξε να τηρήσει μια στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις (Westercamp,2009).
Αυτή η στάση αναμονής της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας κατά το διάστημα
μεταξύ 2007-2008 αποτελεί και μια βασική διαφορά της συγκριτικά με τις στάσεις τις
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Federal Reserve. H αδράνεια που
χαρακτηρίζει τη νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας το 2007
αιτιολογήθηκε από τον τότε κυβερνήτη της Mervin King, ως μια προσπάθεια
αποθάρρυνσης της ανάληψης υπέρμετρων επενδυτικών κινδύνων από τα τραπεζικά
ιδρύματα. Το επίσημο επιτόκιο της Τράπεζας, που αποτελεί και το βασικό εργαλείο
για την σηματοδότηση της πορείας της νομισματικής πολιτικής, παρέμεινε σταθερό
στο επίπεδο του 5.75% του Ιουλίου και δεν μειώθηκε μέχρι τον Δεκέμβρη του 2007.
Στο διάγραμμα 13 διαφαίνεται η εξέλιξη του επίσημου επιτοκίου της Τράπεζας της
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Αγγλίας μεταξύ 2007-2009, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επιτόκια της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και του Federal Reserve.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13

Source: ECB, Federal Reserve, Bank of England.

Σύμφωνα με το διάγραμμα 13, στο διάστημα που μεσολάβησε πριν τη χρεοκοπία της
Lehman Brothers οι μειώσεις στο επίπεδο του επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας
ήταν λιγότερες σε αριθμό και μικρότερες σε μέγεθος από ότι οι μειώσεις του
επιτοκίου του Federal Reserve. Οι μειώσεις του MRO της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας ήταν και αυτές ελάχιστες πριν την χρεοκοπία της Lehman, αλλά ξεκίνησαν
από ένα αρκετά χαμηλότερο σημείο σε σχέση με το αντίστοιχο της Τράπεζας της
Αγγλίας. Μεταξύ 2007-2008, όπως αποτυπώνεται και στο διάγραμμα, η νομισματική
πολιτική της Τράπεζας ήταν πιο αυστηρή σε σύγκριση με των αντισυμβαλλομένων
της στις Η.Π.Α και την Ευρωζώνη. Παρά το γεγονός ότι το Federal Reserve και η
Τράπεζα της Αγγλίας ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2007 με αντίστοιχα επίπεδα
επιτοκίου (βλέπε διάγραμμα 13), μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2008 η διαφορά στην
πορεία που ακολούθησε η νομισματική πολιτική υπήρξε σημαντική. Τον Σεπτέμβριο
του 2008 το Federal Reserve είχε επιτόκιο ίσο με 2%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο της
Τράπεζας της Αγγλίας ήταν 5%. Η νομισματική πολιτική της Τράπεζας ξεκίνησε να
γίνεται πιο επεκτατική από τον Δεκέμβριο του 2007.
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Πριν το Δεκέμβριο του 2007, η Τράπεζα της Αγγλίας δεν είχε προβεί σε ανάληψη
μέτρων για τη διευκόλυνση παροχής ρευστότητας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
του συστήματος. Υπήρξαν μάλιστα τραπεζικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια του 2007
στο Ηνωμένο Βασίλειο που άντλησαν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (Westercamp, 2009). Η ύπαρξη επιτοκίου ‘’τιμωρίας’’ στην μονάδα
επείγοντος δανεισμού ρευστότητας της Τράπεζας της Αγγλίας λειτούργησε
αποτρεπτικά για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, η διατραπεζική αγορά
δανεισμού είχε παγώσει. Παρ’ολαυτά μετά το Δεκέμβριο η Τράπεζα, ακολουθώντας
το δρόμο που χάραξαν τον Federal Reserve και η E.K.T, προχώρησε σε αλλαγές
στους υπάρχοντες μηχανισμούς

προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχής

ρευστότητας. Τέτοιες αλλαγές ήταν:
 Η επέκταση του φάσματος των αποδεκτών εγγυήσεων για παροχή
ρευστότητας. Πλέον συμπεριλαμβάνονταν και ως εγγυήσεις ‘’Asset Backed
Securities (ABS)’’.
 Η επέκταση του χρόνου ωρίμανσης των δανείων ρευστότητας και
 Η αφαίρεση του επιτοκίου τιμωρίας από την μονάδα παροχής ρευστότητας
της Τράπεζας, κάνοντας έτσι πιο προσβάσιμα τα δάνεια ρευστότητας.
Πέραν των τροποποιήσεων που έγιναν στους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς για την
παροχή ρευστότητας, τον Απρίλιο του 2008 δημιουργήθηκε μια νέα μονάδα: το ‘’Νέο
Καθεστώς Ρευστότητας’’. Μέσα από το ‘’Νέο Καθεστώς Ρευστότητας’’ ή αλλιώς
‘’Special Liquidity Scheme’’, τραπεζικά ιδρύματα μπορούσαν να ανταλλάξουν
τίτλους χαμηλής ρευστότητας από τον ισολογισμό τους με κρατικά αξιόγραφα. Αυτά
τα κρατικά αξιόγραφα μπορούσαν εν συνεχεία να χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις σε
διατραπεζικές συναλλαγές. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ένα ‘’swap facility’’ με το
Federal Reserve για την παροχή δολαρίων.
Σε αντιστοιχία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Federal Reserve, η
Τράπεζα της Αγγλίας δεν υιοθέτησε κανένα μέτρο που θα προκαλούσε αύξηση του
μεγέθους του ισολογισμού της πριν την χρεοκοπία της Lehman. H αναταραχή του
2007-2008 αντιμετωπίστηκε με μικρές τροποποιήσεις στους ήδη υπάρχοντες
μηχανισμούς και μείωση του επίσημου επιτοκίου. Η κατεύθυνση της νομισματικής
πολιτικής, όπως θα δούμε στην παράγραφο 4.2, άλλαξε αρκετά μετά τη χρεοκοπία
της Lehman όπου η κρίση έγινε πιο έντονη.
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4.2 Η κρίση από το 2008 μέχρι το 2012 :
Μετά τα γεγονότα της 15ης Σεπτεμβρίου, το επίπεδο των ‘’spreads’’ στο Ηνωμένο
Βασίλειο έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η διατραπεζική αγορά δανεισμού
πάγωσε και η Τράπεζα της Αγγλίας υιοθέτησε έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο για την
αντιμετώπιση της κρίσης.
Αρχικά, στα πλαίσια μιας οργανωμένης κίνησης από πολλές κεντρικές τράπεζες
παγκοσμίως, η Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε σε μείωση του επίσημου επιτοκίου
της κατά 50 μονάδες βάσης. Έτσι το επίσημο επιτόκιο μειώθηκε από 5%, που ήταν
τον Απρίλιο του 2008, σε 4.5%. Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι μειώσεις που
έγιναν στο επίσημο επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας βάσει των ανακοινώσεων της
Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9

8/10/08: Επίσημο Επιτόκιο 4.5%

6/11/08: Επίσημο Επιτόκιο 3%

4/12/08: Επίσημο Επιτόκιο 2%

8/1/09:Επίσημο Επιτόκιο 1%

5/2/09:Επίσημο Επιτόκιο 1%

5/3/09: Επίσημο Επιτόκιο 0.5%

Εξετάζοντας παράλληλα τον πίνακα 9 και το διάγραμμα 13, φαίνεται ότι το διάστημα
που προηγήθηκε την χρεοκοπία της Lehman Brothers η Τράπεζα της Αγγλίας
εφήρμοσε πιο συσταλτική νομισματική πολιτική σε σύγκριση με τις άλλες δύο
κεντρικές τράπεζας που εξετάζονται εδώ. Μετά το Σεπτέμβριο του 2008, η Τράπεζα
προχώρησε σε πιο έντονες μηνιαίες μειώσεις του επίσημου επιτοκίου. Η τελευταία
μείωση του επίσημου επιτοκίου έγινε τον Μάρτιο του 2009. Εκ τοτε το επιτόκιο έχει
διατηρηθεί σταθερό στο ιστορικό χαμηλό του 0.5%. Η κεντρική τράπεζα έχει
επικοινωνήσει τις προθέσεις της να διατηρήσει το επίπεδο του επιτοκίου της στο
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0.5% μέχρις ότου οι συνθήκες στην οικονομία βελτιωθούν αρκετά για να μπορέσει να
αυξηθεί ξανά. Μέχρι το τέλος του 2008 η συμβατική νομισματική πολιτική της
Τράπεζας της Αγγλίας είχε εξαντληθεί. Τον Ιανουάριο του 2009 δημιουργήθηκε μια
νέα

μονάδα

που

θα

ήταν

επιφορτισμένη

με

την

αγορά

τίτλων

και

χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η μονάδα αυτή ονομάστηκε ‘’Asset Purchase
Facility’’ και αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για την διεξαγωγή της μεγάλης κλίμακας
αγοράς τίτλων (ή ‘’Quantitative Easing’’) στην οποία προχώρησε η κεντρική τράπεζα
της Αγγλίας. Όπως και στην περίπτωση του Federal Reserve (βλέπε σχετική ανάλυση
στο κεφάλαιο 3), η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε τον πρώτο γύρο του
‘’Quantitative Easing’’ με σκοπό την τόνωση των δαπανών και την τόνωση του
χρηματοοικονομικού συστήματος, προκειμένου να παραμείνει πιστή στο στόχο του
2% για τον πληθωρισμό. Εξ’ αιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης και της
επεκτατικής νομισματικής πολιτικής (με δραστική μείωση του επίσημου επιτοκίου) η
πιθανότητα το επίπεδο των τιμών να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα του στόχου
του 2% ήταν μεγάλη.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
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O πρώτος γύρος ‘’Quantitative Easing’’ ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2009 και διήρκεσε
μέχρι τον Ιανουάριο του 2010. Στα πλαίσια αυτού του γύρου αγοράστηκαν τίτλοι
αξίας 200δις από την Κεντρική Τράπεζα. Η πλειονότητα αυτών των τίτλων ήταν
μεσαίας και μακριάς διάρκειας τίτλοι αγγλικού δημοσίου ή αλλιώς ‘’gilts’’ (βλέπε
διάγραμμα 14). Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία προβλημάτων στην αγορά
των ‘’gilts’’ εξαιτίας των μεγάλου όγκου αγορών, η Κεντρική Τράπεζα δημιούργησε
το ‘’Πρόγραμμα Δανεισμού Τίτλων Αγγλικού Δημοσίου’’. Μέσω του προγράμματος
αυτού τα τραπεζικά ιδρύματα μπορούσαν να δανειστούν ‘’gilts’’ από το ‘’Asset
Purchase Facility’’ έναντι αμοιβής και παροχής άλλων, λιγότερο ρευστών, τίτλων.
Στόχοι του προγράμματος αγορών της Τράπεζας υπήρξαν και εταιρικά ομόλογα,
καθώς και commercial paper (βλέπε διάγραμμα 15). Ο λόγος ήταν η αναγκαιότητα
μείωσης των ‘’risk premiums’’ στα συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15
Αθροιστική Κατανομή Αγορών Εταιρικών Ομολόγων και Commercial Paper
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Αρκετοί αναλυτές έχουν αποπειραθεί να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του πρώτου
γύρου του ‘’Quantitative Easing’’ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρότι στα πλαίσια αυτής
της διπλωματικής δεν θα αναλυθεί η αποτελεσματικότητα ή μη των μη συμβατικών
μέτρων νομισματικής πολιτικής , όπως αυτά εκφράζονται μεταξύ άλλων από το
‘’Quantitative Easing’’, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα αποτελέσματα που έχουν
προκύψει από την έρευνα έως τώρα. Οι Joyce et al (2011) έχουν αποδείξει ότι η
αντίδραση των treasury yields στον πρώτο γύρο του ‘’Quantitative Easing’’ ήταν
θετική. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκουν ότι οι αποδόσεις των ‘’gilts’’ έπεσαν κατά 100
μονάδες βάσης λόγω του Q.E. Σε μια άλλη ανάλυση αναφορικά με τη επίδραση του
πρώτου γύρου του ‘’Quantitative Easing’’, οι Daines Tong and Joyce (2012)
βρίσκουν ότι οι επιδράσεις του Q.E χρειάστηκαν κάποιο χρόνο μέχρι να
αποτυπωθούν στις τιμές της αγοράς. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το
‘’Quantitative Easing’’ είχε μόνιμη επίδραση στις αποδόσεις των κρατικών
ομολόγων, ιδιαίτερα αυτών που ήταν μακρύτερης ωρίμανσης. Επίσης δείχνουν ότι οι
επίσημες ανακοινώσεις των αγορών ομολόγων δεν επηρέασαν τις αποδόσεις. Μόνο
όταν οι αγορές πραγματοποιήθηκαν χαμήλωσαν οι αποδόσεις. Τέλος, μια ακόμα
μελέτη για τις επιπτώσεις του ‘’Quantitative Easing’’ στην οικονομία της Βρετανίας
από τους Bridges και Thomas (2012) δείχνει ότι τόνωσε την προσφορά χρήματος
κατά 5-13%.
Ένας δεύτερος κύκλος αγορών τίτλων από την Τράπεζα της Αγγλίας ακολούθησε τον
Οκτώβριο του 2011 και διήρκεσε μέχρι τον Μάιο του 2011. Και στον δεύτερο γύρω
‘’Quantitative Easing’’ οι αγορές κατευθύνθηκαν κυρίως σε κρατικά ομόλογα. Το
μέγεθος των αγορών αυτών αντιστοιχεί σε 125 δις. Τον Φεβρουάριο του 2012, η
Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας αποφάσισε την επέκταση του
προγράμματος με αγορές τίτλων αξίας 50 δις. Το συνολικό μέγεθος της Μεγάλης
Κλίμακας Αγοράς Τίτλων ( πιο ευρέως γνωστό ως Quantitative Easing) ανέρχεται σε
375 δισεκατομμύρια λίρες. Το μέγεθος του ισολογισμού της Τράπεζας της Αγγλίας
σχεδόν τριπλασιάστηκε μέχρι το 2012 (αντίστοιχη μεγέθυνση με τον ισολογισμό του
Federal Reserve) σαν αποτέλεσμα της επεκτατικής αγοράς τίτλων. Στο διάγραμμα 16
φαίνεται η εξέλιξη του μεγέθους του ισολογισμού της Τράπεζας μέχρι και το 2012.
H τακτική της μεγάλης κλίμακας αγορών χρηματοοικονομικών τίτλων που υιοθέτησε
η Τράπεζα της Αγγλίας (και το Federal Reserve) μετά την εξάντληση της συμβατικής
νομισματικής πολιτικής, λειτουργεί κυρίως μέσα από δύο κανάλια:
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 Μέσα από τις επιδράσεις εξισορρόπησης χαρτοφυλακίου και
 Μέσα από επικοινωνιακές επιδράσεις .
Οι επιδράσεις εξισορρόπησης χαρτοφυλακίου που προκύπτουν από το ‘’Quantitative
Easing’’ αποτέλεσαν τη βάση της πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας. Η αύξηση της
ζήτησης για ορισμένους τίτλους (στην περίπτωση της Τράπεζας, για κρατικά
ομόλογα) οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση των τιμών. Η αύξηση της τιμής των τίτλων
οδηγεί με τη σειρά της σε μείωση της απόδοσης. Το αποτέλεσμα αυτό σταδιακά
επεκτείνεται και στις τιμές άλλων τίτλων μειώνοντας έτσι συνολικά τα επίπεδα των
ασφάλιστρων κινδύνου. Η μείωση των ασφάλιστρων κινδύνου αναμένεται να
προκαλέσει αύξηση στις δαπάνες: αυτός είναι και ο βασικός στόχος του
‘’Quantitative Easing’’. Οι επικοινωνιακές επιδράσεις του ‘’Quantitative Easing’’
κυρίως στοχεύουν στην τόνωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Σε όλη τη
διάρκεια της κρίσης, η Τράπεζα της Αγγλίας επικοινώνησε ξεκάθαρα τις προθέσεις
της για τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής. Αυτό συντέλεσε στην αξιοπιστία
στα μάτια των επενδυτών και παράλληλα βοήθησε στη διαμόρφωση των σωστών
προσδοκιών.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16
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4.3 Συμπερασματικά Σχόλια
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στις παραγράφους 4.1 και 4.2, η πολιτική της
Τράπεζας της Αγγλίας απέναντι στην χρηματοοικονομική κρίση του 2008 μπορεί να
χαρακτηριστεί αρκετά ξεκάθαρη και απλή, σε σύγκριση με τους αντισυμβαλλομένους
της. Από το τέλος του 2008 που εξαντλήθηκε η συμβατική νομισματική πολιτική,
υιοθετήθηκαν μη συμβατικά μέτρα που προκάλεσαν έντονη αύξηση στο μέγεθος του
ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας. Δεν υπήρξαν πολλές καινοτομίες, πέραν της
δημιουργίας του ‘’Ειδικού Καθεστώτος Ρευστότητας’’ το 2008 και της ‘’Μονάδας
Αγοράς Τίτλων’’ το 2009.
Η μεγάλης έκτασης αγορές χρηματοοικονομικών τίτλων της Τράπεζας επέφεραν
μόνιμες αλλαγές στις αποδόσεις κρατικών, αλλά και εταιρικών ομολόγων. Παρά τις
προσπάθειες όμως, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανάλυση για τον πληθωρισμό της
Τράπεζας της Αγγλίας (Φεβρουαρίου, 2012) η ‘’ανάκαμψη της οικονομίας υπήρξε
νωθρή’’ και ‘’η ευρεία νομισματική και πιστωτική επέκταση παρέμεινε αδύναμη’’.
Ένας βασικός παράγοντας που επηρέασε αρνητικά την ανάκαμψη της Βρετανικής
οικονομίας είναι η έκδηλη κρίση που επικρατεί στην Ευρωζώνη. Για να μπορέσει
κανείς να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη σχετικά με την αντιμετώπιση
της Τράπεζας της Αγγλίας απέναντι στην κρίση, θα πρέπει να εστιάσει στις
επιδράσεις της πολιτικής της στο επίπεδο του πληθωρισμού. Ο βασικός σκοπός και
λόγος ύπαρξης της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας είναι η διατήρηση της
σταθερότητας του επιπέδου των τιμών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού τίθεται
στόχος 2% για το επίπεδο του πληθωρισμού από την Βρετανική κυβέρνηση. Στο
διάγραμμα 17 περιγράφεται η εξέλιξη του επιπέδου των τιμών στο Ηνωμένο
Βασίλειο μεταξύ 2010-2012. Μεταξύ 2010 και 2011 το επίπεδο των τιμών ήταν
μόνιμα πάνω από τον στόχο του 2%. Το 2011 το επίπεδο των τιμών έφτασε και μέχρι
5%. Μετά από αυτό όμως το επίπεδο των τιμών ξεκίνησε σταδιακά να μειώνεται. Τον
Φεβρουάριο του 2012, τον μήνα που η Τράπεζα εξέδωσε την πιο πρόσφατη ανάλυση
σχετικά με τον πληθωρισμό, οι προσδοκίες για το επίπεδο των τιμών ήταν πως θα
υποχωρήσει περισσότερο στο μέλλον. Οι προσδοκίες που διαμορφώθηκαν
αποτέλεσαν και την κυρίαρχη αιτία για την υιοθέτηση ενός τρίτου γύρου
‘’Quantitative Easing’’, όπως είδαμε στην παράγραφο 4.2.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17

Source: Bank of England.

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου ήταν να παρουσιάσει λεπτομερώς τη νομισματική
πολιτική που υιοθετήθηκε από την Τράπεζα της Αγγλίας απέναντι στην κρίση του
2008. Αντίστοιχη ανάλυση προηγήθηκε και στα κεφάλαια 2 και 3 για το Federal
Reserve και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα επόμενα δύο κεφάλαια της
εργασίας θα γίνει η εισαγωγή ενός κανόνα για τη νομισματική πολιτική με βάση τον
οποίο θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των νομισματικών πολιτικών των τριών
Κεντρικών Τραπεζών απέναντι στην κρίση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Πλαίσιο για την αξιολόγηση των νομισματικών πολιτικών της
Τράπεζας της Αγγλίας, του Federal Reserve και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.
Τα προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας διαμορφώθηκαν ακολούθως:
 Στο 1ο κεφάλαιο αναλύθηκε ο σκοπός ύπαρξης, αλλά και ο τρόπος που
διεξάγεται η νομισματική πολιτική από τις τρείς κεντρικές τράπεζες που
εξετάζονται στα πλαίσια αυτής της εργασίας
 Στα κεφάλαια 2,3 και 4 αναλύθηκε για κάθε κεντρική τράπεζα ξεχωριστά η
νομισματική πολιτική που υιοθετήθηκε απέναντι στη χρηματοοικονομική
κρίση του 2008. Παρότι η κάθε κεντρική τράπεζα αντιμετώπισε την κρίση
διαφορετικά, μπορούν να εντοπιστούν αρκετές ομοιότητες ως προς την
εξέλιξη των νομισματικών πολιτικών. Και οι τρεις κεντρικές τράπεζες μεταξύ
2007- 2008 προχώρησαν σε μειώσεις των επίσημων επιτοκίων τους
σηματοδοτώντας έτσι μια επεκτατική νομισματική πολιτική. Παράλληλα,
προχώρησαν σε μέτρα για τη διευκόλυνση παροχής ρευστότητας στην
διατραπεζική αγορά. Αφού τα επίσημα επιτόκια έφτασαν στα αποτελεσματικά
κάτω όρια τους και οι τρείς κεντρικές τράπεζες υιοθέτησαν μια σειρά από μη
συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής με στόχο την τόνωση του
χρηματοοικονομικού συστήματος, αλλά και την διατήρηση της σταθερότητας
των τιμών.
Στο παρόν κεφάλαιο θα εισαχθεί το μοντέλο με βάση το οποίο θα αξιολογηθούν
οι νομισματικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν την περίοδο μεταξύ 2007-2011 και
στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τους
σκοπούς της ανάλυσης.

5.1 Ο κανόνας του Taylor
Ο κανόνας του Taylor αποτελεί ένα μοντέλο για τη νομισματική πολιτική που ασκούν
οι κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο. Μέσα από την εφαρμογή του κανόνα
προκύπτει μια μέθοδος για τον καθορισμό του επίσημου επιτοκίου μιας κεντρικής
τράπεζας, του βασικού εργαλείου άσκησης της νομισματικής πολιτικής σε κανονικές
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περιόδους. Ο ορισμός του κατάλληλου επιπέδου για το επίσημο επιτόκιο προκύπτει
με βάση τα επίπεδα συγκεκριμένων ανεξάρτητων μεταβλητών.
Σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor μια Κεντρική Τράπεζα θέτει το επίσημο επιτόκιό
της με βάση τις μεταβολές που παρουσιάζονται στον πληθωρισμό (μέσω της
μεταβλητής: ‘’inflation gap’’) και στο ‘’output gap’’. Με τον όρο ‘’output gap’’
εννοείται η υποκείμενη διαφορά μεταξύ του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος μιας οικονομίας από το δυνητικό του επίπεδο. Εάν για παράδειγμα το
επίπεδο των τιμών ξεπεράσει το επίπεδο τιμών-στόχο της νομισματικής πολιτικής και
παράλληλα το πραγματικό ΑΕΠ βρίσκεται υψηλότερα από το δυνητικό του επίπεδο,
τότε σύμφωνα με τον κανόνα, η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να αυξήσει το επίπεδο
του επιτοκίου της. Η αύξηση του επίσημου επιτοκίου σηματοδοτεί την υιοθέτηση
συσταλτικής νομισματικής πολιτικής προκειμένου να πάψει η οικονομία να
‘’υπερθερμαίνεται’’.
Ο κανόνας του Taylor δεν είναι ένα μοντέλο που εστιάζει μόνο στο μέγεθος του
επιπέδου των τιμών για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Μέσω του output
gap λαμβάνει υπόψη για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής και τις
διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου. Επίσης το output gap στον κανόνα μπορεί να
ερμηνευθεί και ως δείκτης για τη μέλλουσα πορεία του πληθωρισμού. Σύμφωνα με
τον Mishkin (2007): ‘’ an alternative interpretation of the presence of the output gap
in the Taylor Rule is that the output gap serves as an indicator of future inflation as
stipulated in the Phillips curve theory… that theory indicates that changes in the
inflation are influenced by the state of the economy relative to its productive
capacity… productive capacity can be measured by the potential GDP’’.
Σύμφωνα με τον Taylor (1993), οι κανόνες νομισματικής πολιτικής που
χρησιμοποιούν τα βραχυχρόνια επιτόκια ως το βασικό εργαλείο άσκησης της
νομισματικής πολιτικής τείνουν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά από τους
αντίστοιχους κανόνες που χρησιμοποιούν σαν εργαλεία είτε τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες, είτε την προσφορά χρήματος. Παρακάτω παρουσιάζεται η συνάρτηση
αντίδρασης που αποτελεί την εξίσωση που περιγράφει τον κανόνα του Taylor:
It= I*+ φπ* ( πt – π*)+ φy*yt
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Περιγραφή- Επεξήγηση της (1): Η (1) αποτελεί τη συνάρτηση αντίδρασης του
ονομαστικού επιτοκίου νομισματικής πολιτικής στις μεταβολές στο επίπεδο των
τιμών (όπως αυτές εκφράζονται από το inflation gap) και στις μεταβολές του
οικονομικού κύκλου (όπως εκφράζονται μέσα από το output gap). Εάν ο
πληθωρισμός ξεπεράσει το επίπεδο-στόχο ή το ΑΕΠ είναι παραπάνω από το δυνητικό
του επίπεδο, τότε το ‘’best response’’ της κεντρικής τράπεζας σύμφωνα με τον
κανόνα είναι να αυξήσει το επιτόκιο της: να εφαρμόσει δηλαδή συσταλτική
νομισματική πολιτική. Εάν οι δύο μεταβλητές κινηθούν αντίστροφα από το
παραπάνω παράδειγμα, τότε ‘’best response’’ της κεντρικής τράπεζας σε αυτές τις
μεταβολές είναι η μείωση του επίσημου επιτοκίου της: η εφαρμογή δηλαδή
επεκτατικής νομισματικής πολιτικής.
 Το Ιt στην εξίσωση (1) αναπαριστά το επίπεδο του ονομαστικού επιτοκίου
πολιτικής την περίοδο t.
 Το Ι* αποτελεί το ονομαστικό επιτόκιο ισορροπίας, το οποίο είναι ισούται με
το επίπεδο του πληθωρισμού και το πραγματικό επιτόκιο ισορροπίας. Η
μαθηματική έκφραση για το I* είναι: I*= π + r.
 Το πt- π* αναπαριστά το inflation gap. Με τον όρο ‘’inflation gap’’ εννοείται
η απόκλιση του πληθωρισμού από το επίπεδο στόχο του. Συνήθως το επίπεδοστόχος για τον πληθωρισμό ορίζεται στο 2%. Τόσο η Τράπεζα της Αγγλίας,
όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν υιοθετήσει το 2% σαν το
επίπεδο στόχο για τον πληθωρισμό που εκφράζει τη σταθερότητα των τιμών.
 Με την μεταβλητή yt αναπαριστάται το output gap. Μέσω του όρου ‘’output
gap ‘’ εννοείται η απόκλιση του Α.Ε.Π από το δυνητικό του επίπεδο,
εκφρασμένη ως ποσοστό του δυνητικού Α.Ε.Π. Μαθηματικά αυτό μπορεί να
αναπαραστεί ως: log( πραγματικό Α.Ε.Π- δυνητικό Α.Ε.Π).
 Οι παράμετροι φπ και φy αποτελούν τους συντελεστές για το inflation και το
output gap αντίστοιχα. Οι συντελεστές αποτελούν και τις οριακές μεταβολές
που θα προκύψουν στο επίπεδο του επίσημου επιτοκίου της κεντρικής
τράπεζας εάν μεταβληθεί είτε το output είτε το inflation gap κατά 1%, ceteris
paribus. Τόσο το φπ όσο και το φy αναμένεται να είναι θετικά.
Για την καλύτερη κατανόηση των συντελεστών του κανόνα του Taylor, φπ και φy,
θα χρησιμοποιηθεί η μορφή του κανόνα όπως αυτή απεικονίζεται στην εξίσωση
(2) που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα.
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Αντικαθιστώντας το Ι* με το άθροισμα: (r + π) και εφαρμόζοντας την
επιμεριστική ιδιότητα στην (1), προκύπτει:
Ιt= π*( 1+ φπ) + r- φπ *π*+ φy*yt

(2)

Με βάση την (2), οι συντελεστές φπ και φy μπορούν να ερμηνευθούν ως
ακολούθως:
 Εάν το επίπεδο του πληθωρισμού στην οικονομία αυξηθεί κατά 1%, τότε
εάν όλα τα άλλα παραμείνουν σταθερά, η κεντρική τράπεζα θα πρέπει με
βάση τον κανόνα να αυξήσει το επίπεδο του επιτοκίου της κατά (1+ φ π)
ποσοστιαίες μονάδες. Με βάση τον κανόνα του Taylor δηλαδή, το
επίσημο επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας θα πρέπει να αυξάνεται
περισσότερο από όσο αυξάνεται το επίπεδο των τιμών.
 Με βάση την (2), ο συντελεστής του output gap δηλώνει πως εάν το Α.Ε.Π
ξεπεράσει το δυνητικό του επίπεδο κατά 1% τότε το επιτόκιο της
κεντρικής τράπεζας θα πρέπει να αυξηθεί κατά φ y %. Τόσο το φπ όσο και
το φy αποτελούν τις οριακές μεταβολές του επιτοκίου της κεντρικής
τράπεζας εάν μεταβληθούν οι ανεξάρτητες μεταβλητές κατά 1%.
Η ερμηνεία που προηγήθηκε για τον συντελεστή του inflation gap στα πλαίσια
του κανόνα του Taylor δηλώνει τη ιδιαίτερη σημασία του επιπέδου των τιμών για
την άσκηση νομισματικής πολιτικής από μια κεντρική τράπεζα.
Από το 1993 μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί αρκετά νέα μοντέλα αναφορικά
με τον τρόπο άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Τα πιο σύγχρονα μοντέλα
νομισματικής πολιτικής επιφορτίζονται κυρίως με το ‘’interest rate forecasting’’.
Δηλαδή με τη διεξαγωγή προβλέψεων για την εξέλιξη της νομισματικής
πολιτικής, όπως αυτή περιγράφεται από τα επίσημα επιτόκια των κεντρικών
τραπεζών.
Μειονεκτήματα της (1) όσον αφορά την περιγραφή της νομισματικής
πολιτικής: Ο κανόνας του Taylor σαν μοντέλο περιγραφής της νομισματικής
πολιτικής μιας κεντρικής τράπεζας έχει υποστεί αρνητική κριτική διότι αποτελεί
ένα μοντέλο που μπορεί να βγάλει αποτελέσματα για την πορεία της
νομισματικής πολιτικής, όπως αυτή εκφράζεται από το επίσημο επιτόκιο, μόνο με
χρήση παρελθοντικών στοιχείων για τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Είναι δηλαδή
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ένα ‘’backward looking model’’ το οποίο δεν αναδεικνύει τη σημασία των
προσδοκιών στην εκτέλεση της νομισματικής πολιτικής. Ακόμα ένα μειονέκτημα
του κανόνα του Taylor έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι ένα δυναμικό μοντέλο.
Η μορφή του κανόνα που χρησιμοποιείται για την ανάλυση στα πλαίσια αυτής της
εργασίας λειτουργεί με σταθερούς συντελεστές για το output και το inflation gap
και σταθερό επίπεδο για το επιτόκιο ισορροπίας. Παρά τις προαναφερθείσες
αδυναμίες της εξίσωσης (1) για την περιγραφή της νομισματικής πολιτικής, δεν
έχει πάψει να χρησιμοποιείται σε πολλές αναλύσεις αξιολόγησης κεντρικών
τραπεζών καθώς προσφέρει ένα καλό ορόσημο πολιτικής.
Προτού ολοκληρωθεί η παρουσίαση του κανόνα του Taylor όπως θα
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του κεφαλαίου της ανάλυσης αυτής της
εργασίας, θα παρατεθούν μερικές από τις πιο σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει
στον τομέα της έρευνας αναφορικά με τα μοντέλα περιγραφής της νομισματικής
πολιτικής. Σε ότι αφορά την μετεξέλιξη της αρχικής μορφής του κανόνα του
Taylor που χρησιμοποιείται εδώ, πολλές φορές προκείμενου ο κανόνας να δώσει
καλύτερα αποτελέσματα για την πρόβλεψη της κίνησης των επιτοκίων της
νομισματικής πολιτικής το επίπεδο του πληθωρισμού στην εξίσωση (1)
αντικαθίσταται από το αναμενόμενο επίπεδο για τον πληθωρισμό. Επίσης, νέοι
κανόνες για την περιγραφή της νομισματικής πολιτικής έχουν δημιουργηθεί.
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί ο ‘’ Νέος Κευνσιανός Κανόνας’’ που
προσεγγίζει τη νομισματική πολιτική με τη χρήση συναρτήσεων ευημερίας. Πιο
συγκεκριμένα, το μοντέλο του ‘’Νέου Κευνσιανού Κανόνα’’ στοχεύει στην
ελαχιστοποίηση της απώλειας ευημερίας που προκύπτει από μεταβολές στο
επίπεδο του πληθωρισμού και του Α.Ε.Π. Τα πιο πρόσφατα μοντέλα για τις
κεντρικές τράπεζες ονομάζονται ‘’Dynamic Stochastic Equilibrium Models’’. Τα
συγκεκριμένα μοντέλα περιγραφής της πολιτικής των κεντρικών τραπεζών δίνουν
έμφαση στην εξάρτηση που υπάρχει μεταξύ των αποφάσεων πολιτικής του
παρόντος από αβέβαια μελλοντικά αποτελέσματα. Πρόκειται δηλαδή για
δυναμικά μοντέλα τα οποία εστιάζουν στη σημασία των προσδοκιών για τη
δημιουργία αποτελεσμάτων μακροοικονομικής πολιτικής. Παρότι αναγνωρίζεται
ότι τα παραπάνω μοντέλα μπορεί να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα στο πεδίο
της πρόβλεψης των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, η εργασία αυτή θα
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εστιάσει στη χρήση του κανόνα του Taylor όπως αυτός περιγράφεται από την
εξίσωση (1).
Παρουσίαση της τελικής μορφής του κανόνα του Taylor για τους σκοπούς
της ανάλυσης: Η τελική μορφή του κανόνα του Taylor που θα χρησιμοποιηθεί
στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής της εργασίας χρησιμοποιεί σταθερούς
συντελεστές για το output και το inflation gap ίσους με 0,5. Επίσης διαχρονικά
σταθερά και ίσα με 2% είναι και τα επίπεδα του επιτοκίου ισορροπίας και του
πληθωρισμού στόχου για τη νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με τον Taylor
(1993), θεωρητικά οι συντελεστές του output και του inflation gap μπορεί να
μεταβληθούν ανάλογα τις συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τους στόχους
κάθε κεντρικής τράπεζας ο συντελεστής του output gap (φy) ενδέχεται να είναι
είτε ίσος είτε ελαφρώς μικρότερος από τον αντίστοιχο συντελεστή για το inflation
gap. Η πιθανώς μεγαλύτερη επίδραση του συντελεστή του inflation gap στις
μεταβολές της νομισματικής πολιτικής είναι εύκολο να γίνει κατανοητή εάν
κανείς αναλογιστεί πως για τις περισσότερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου η
επίτευξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών αποτελεί τον βασικό λόγο
ύπαρξής τους. Η εξίσωση (3) που παρουσιάζεται παρακάτω αποτελεί τη μορφή
του κανόνα του Taylor που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των
νομισματικών πολιτικών των κεντρικών τραπεζών της Μεγάλης Βρετανίας, των
Η.Π.Α αλλά και την ζώνης του Ευρώ απέναντι στην κρίση του 2008 στο επόμενο
κεφάλαιο της εργασίας.
Ιt = π + 0.5* yt +0.5* (π-2) + 2

(3)

Ο ορισμός του στόχου για τον πληθωρισμό στο 2% είναι συμβατός με τους
αντίστοιχους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
την Τράπεζα της Αγγλίας σχετικά με τη σταθερότητα των τιμών. Ακόμα δε και
στην περίπτωση του Federal Reserve, που δεν λειτουργεί με βάση κάποιον
ορισμένο στόχο για το επίπεδο του πληθωρισμού προκειμένου να πετύχει την
σταθερότητα των τιμών, το 2% λειτουργεί αρκετά καλά ως στόχος ορόσημο. Ο
κανόνας του Taylor με τη μορφή που παρουσιάζεται στην εξίσωση (3) έχει
περιγράψει στο παρελθόν με σημαντική ακρίβεια τη νομισματική πολιτική του
Federal Reserve τις περιόδους που διατέλεσαν πρόεδροι του ο Alan Greenspan
και ο Paul Volcker, μεταξύ άλλων (Μishkin, 2007).
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O κανόνας του Taylor αποτέλεσε κομβικό σημείο στην ιστορία της ανάλυσης της
νομισματικής πολιτικής. Αυτό που κάνει τον κανόνα του Taylor τόσο ιδιαίτερο σε
σχέση με τα άλλα μοντέλα νομισματικής πολιτικής είναι το γεγονός ότι παρά τα
χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την παρουσίασή του, χρησιμοποιείται ακόμη
κατά κόρων από πολλούς αναλυτές και ακαδημαϊκούς για την αξιολόγηση της
νομισματικής πολιτικής. Ο κανόνας, παρότι δεν πρέπει και ούτε χρειάζεται να
ακολουθείται πιστά, μπορεί να αποτελέσει σημαντικός οδηγός για την διεξαγωγή
της νομισματικής πολιτικής.

5.2 Μεθοδολογία Ανάλυσης
Στην παράγραφο 5.1 παρουσιάστηκε και αναλύθηκε ο κανόνας του Taylor και η
χρησιμότητά του για την αξιολόγηση και περιγραφή της νομισματικής πολιτικής.
Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία με βάση την οποία θα
γίνει μια αξιολόγηση των νομισματικών πολιτικών της Τράπεζας της Αγγλίας, της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Federal Reserve απέναντι στην κρίση του
2008.
Προκειμένου να γίνει μια αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής για κάθε κεντρική
τράπεζα ξεχωριστά, είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός μοντέλου/ κανόνα ο οποίος θα
λειτουργεί ως ορόσημο πολιτικής. Το ρόλο αυτό στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής
θα διαδραματίσει ο κανόνας του Taylor. H ιδέα της αξιολόγησης της νομισματικής
πολιτικής μια κεντρικής τράπεζα με βάση κάποιον κανόνα βασίζεται στο άρθρο του
Lee, (2011). Στο άρθρο του ο Lee προχωρά σε μια εμπειρική αξιολόγηση της
νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ 1999 και 2009.
Για να το κάνει αυτό χρησιμοποιεί ως ορόσημα για την πορεία της νομισματικής
πολιτικής τρείς κανόνες:
 Τον κλασσικό κανόνα του Taylor που περιγράφηκε αναλυτικά στην
παράγραφο 5.1,
 Τον ‘’Νέο Κευνσιανό Κανόνα’’, ο οποίος βασίζεται στην λύση ενός
προβλήματος ελαχιστοποίησης των απωλειών ευημερίας που προκύπτουν από
διακυμάνσεις στο επίπεδο των τιμών και της παραγωγής και
 Τον ‘’βέλτιστο’’ κανόνα του Taylor, που είναι στην ουσία ο κλασσικός
κανόνας του Taylor μόνο που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συντελεστές.
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Σύμφωνα με τον Lee (2011) λοιπόν, στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας θα γίνει η
αξιολόγηση των νομισματικών πολιτικών της E.K.T, του Federal Reserve και της
Τράπεζας της Αγγλίας μεταξύ 2007-2011 με βάση μόνο τον κλασσικό κανόνα του
Taylor.
Αρχικά, με βάση την εξίσωση (3) θα βρεθεί η εξέλιξη που θα έπρεπε να έχουν
ακολουθήσει τα επίσημα επιτόκια σύμφωνα με τον κανόνα και για τις τρεις κεντρικές
τράπεζες. Κατόπιν αυτού, θα γίνει συγκριτική παρουσίαση της πραγματικής πορείας
που ακολούθησαν τα επίσημα τραπεζικά επιτόκια με την αντίστοιχη πορεία που
υποδεικνύει ο κανόνας του Taylor. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να
καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα αναφορικά με τη νομισματική πολιτική.
Για παράδειγμα, εάν τα επίσημα επιτόκια της Τράπεζας της Αγγλίας μεταξύ 20072011 είναι συστηματικά μεγαλύτερα από τις αντίστοιχες υποδείξεις του κανόνα τότε
η νομισματική της πολιτική θα χαρακτηριστεί πιο συσταλτική από όσο χρειάζεται με
βάση τον κανόνα. Είναι γεγονός πως και οι τρείς κεντρικές τράπεζες που εξετάζονται
στα πλαίσια της εργασίας εφήρμοσαν επεκτατική νομισματική πολιτική απέναντι
στην κρίση. Όπως αναλύθηκε στα κεφάλαια 2,3 και 4 και οι τρείς κεντρικές τράπεζες
χαμήλωσαν τα επίσημα επιτόκια τους σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Από τις αρχές του
2009 και μετά δε, που η συμβατική νομισματική πολιτική (που εκφράζεται μέσα από
μεταβολές στα επίσημα επιτόκια) εξαντλήθηκε και οι τρείς κεντρικές τράπεζες
υιοθέτησαν ένα σύνολο από μη συμβατικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν
την κρίση. Ο σκοπός αυτής της εργασίας δεν είναι να αμφισβητήσει την βοήθεια που
παρείχαν οι τρείς κεντρικές τράπεζες στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Ο στόχος
είναι η αξιολόγηση των νομισματικών πολιτικών με βάση ένα υποθετικό βέλτιστο
σενάριο πολιτικής.
Ένας βασικός λόγος που επιλέχθηκε ο κανόνας του Taylor ως ορόσημο για την
αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών είναι ότι εστιάζει
στη νομισματική πολιτική, χωρίς να περιλαμβάνει καθόλου τη δημοσιονομική
πολιτική. Αυτή η πλευρά του κανόνα είναι πολύ σημαντική για στην αξιολόγηση,
ειδικά για την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεδομένης της
ιδιαιτερότητας της Ε.Κ.Τ, που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της νομισματικής
πολιτικής μιας Ένωσης (και όχι ενός ενιαίου κράτους) χωρίς να έχει τη δυνατότητα
να προχωρήσει σε δημοσιονομικές ρυθμίσεις ή πακέτα διάσωσης χωρών μελών, ο
στοχευμένος χαρακτήρας του κανόνα είναι πολύ σημαντικός.
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Κλείνοντας το κομμάτι παρουσίασης της μεθοδολογίας συνοψίζονται τα βασικά
στοιχεία της : Με την εφαρμογή του κανόνα του Taylor για τη χρονική περίοδο
μεταξύ 2007-2011 θα προκύψει η βέλτιστη πορεία της νομισματικής πολιτικής, όπως
αυτή εκφράζεται από τα επίσημα επιτόκια, για τις τρεις κεντρικές τράπεζες. Στη
συνέχεια συγκρίνοντας την πραγματική πολιτική κάθε τράπεζας ξεχωριστά με την
αντίστοιχη υπόδειξη του κανόνα θα προκύψουν κάποια συμπεράσματα. Η
νομισματική πολιτική, με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα
χαρακτηρίζεται είτε ως πιο ‘’χαλαρή’’ είτε ως πιο ‘’αυστηρή’’ από την αντίστοιχη
υπόδειξη του κανόνα. Στον πίνακα 10 η βασική ιδέα πίσω από την αξιολόγηση που
θα ακολουθήσει αναπαρίσταται μέσω ενός διαγράμματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ > ΠΟΡΕΙΑ
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΑ=>ΝΟΜΙΣΜΑΤΙ
ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ
ΟΣΟ ΗΤΑΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ< ΠΟΡΕΙΑ
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΑ=>ΝΟΜΙΣΜΑΤΙ
ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΟ
ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΟ
ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

5.2.1 Επεξήγηση Δεδομένων

Προκειμένου να προκύψει η εξέλιξη των επίσημων επιτοκίων των τριών κεντρικών
τραπεζών σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα από την
Eurostat, τις ιστοσελίδες του Federal Reserve, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και της Τράπεζας της Αγγλίας καθώς και από την ιστοσελίδα των βασικών
οικονομικών δεικτών του OECD (OECD’s Main Economic Indicators). Οι πίνακες
δεδομένων 11, 11.1 και 12 που παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα καλύπτουν
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χρονικά την περίοδο μεταξύ 2007 και 2011. Δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα του
τρέχοντος έτους. Οι μεταβλητές που παρουσιάζονται στους πίνακες είναι οι εξής:
 Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται τα output gaps (οι διαφορές μεταξύ
πραγματικού Α.Ε.Π και δυνητικού του επιπέδου) για το Ηνωμένο Βασίλειο,
την Ευρωζώνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ετήσια βάση.
 Στον πίνακα 11 φαίνεται ο πληθωρισμός όπως μετράται από τον δείκτη HCPI
για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωζώνη και τις Η.Π.Α από το 2007 έως το
2011.
 Στον πίνακα 11.1 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα inflation gaps μεταξύ 20072011. Με τον όρο ‘’inflation gaps’’ εννοούνται οι αποκλίσεις του επίπεδου
των τιμών από τον στόχο του 2%.
ΠΙΝΑΚΑΣ 11
HCPI Inflation rates (%)
Annual Average Rate of Change
geo/time
2007
2008
2009
United Kingdom
2,3
3,6
2,2
Euro-Area
2,1
3,3
0,3
United States
2,8
3,8
-0,4
Data extracted from Eurostat.

2010
3,3
1,6
1,6

2011
4,5
2,7
3,2

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.1
Inflation Gaps (%)
Annual Rates
geo/time
United Kingdom
Euro-Area
United States

2007
2008
2009
0.3
1.6
0.2
0.1
1.3
-1.7
0.8
1.8
-2.4
Data from own calculations.

2010
1.3
-0.4
-0.4

2011
2.5
0.7
1.2

Σχόλια για τον πληθωρισμό

Επίδραση του Inflation Gap στη νομισματική πολιτική σύμφωνα με τον κανόνα
του Taylor: Προκειμένου να εξεταστούν αποκλειστικά οι επιδράσεις του inflation
gap στην προσαρμογή των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών θα υποθέσουμε ότι το
output gap διατηρείται σταθερό.
Όπως φαίνεται στον πίνακα 11.1 το 2007 και στις τρείς περιφέρειες που εξετάζονται
ο πληθωρισμός ήταν αρκετά κοντά στον στόχο του 2%. Ειδικά στην ζώνη του Eυρώ,
ο πληθωρισμός απείχε μόλις 0.1% από τον στόχο του 2% που θέτει η Ευρωπαϊκή
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Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor όπως απεικονίζεται στην
εξίσωση (3), ο συντελεστής του inflation gap είναι ίσος με 0.5. Αυτό συνεπάγεται
πως σε περίπτωση μεταβολής του inflation gap κατά 1%, το επιτόκιο της κεντρικής
τράπεζας θα πρέπει να μεταβληθεί και αυτό κατά 0.5%. Με βάση τα στοιχεία του
πίνακα 11.1 για το 2007, το επιτόκιο MRO της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα
έπρεπε να αυξηθεί κατά 0.5*0.1=0.05% ανταποκρινόμενο στην ελαφριά θετική
απόκλιση του επιπέδου των τιμών από τον στόχο του 2%.
Το 2008 τα inflation gaps σε σχέση με το 2007 αυξάνονται κατά 1% περίπου σε όλες
τις εξεταζόμενες περιφέρειες. Ceteris Paribus, στις Η.Π.Α το μέγεθος του Inflation
Gap το 2008 συνεπάγεται σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor οριακή αύξηση του
federal funds rate κατά 0.5*1.8=0.09%. Το 2009 έχουμε έντονη διαφοροποίηση της
κατάστασης :Στην Ευρωζώνη και στις Ηνωμένες πολιτείες τα inflation gaps αποκτούν
αρνητικό πρόσημο (βλέπε πίνακα 11.1, στήλη 3η). Στη Μεγάλη Βρετανία, παρότι το
inflation gap δεν γίνεται αρνητικό, μειώνεται αρκετά σε σχέση με τα επίπεδα του
2008. Ceteris Paribus, για την ζώνη του Eυρώ και τις Η.Π.Α o κανόνας του Taylor
συνεπάγεται μείωση του MRO και του Federal Funds Rate. Συνεπάγεται δηλαδή την
εφαρμογή μιας πιο επεκτατικής νομισματικής πολιτικής για τις δυο αντίστοιχες
κεντρικές τράπεζες, δεδομένου του επιπέδου του output gap. Όπως είδαμε και στο
κεφάλαιο 3, το γεγονός ότι το επίπεδο των τιμών υπήρξε αρνητικό το 2009 συντέλεσε
στην υιοθέτηση και εφαρμογή της πολιτικής του ‘’Quantitative Easing’’ στις Η.Π.Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12
Output Gaps
Deviations of real GDP from potential GDP as percent of the potential GDP
geo/time
2007
2008
2009
2010
2011
United Kingdom
4,4
1,8
-3,5
-2,4
-2,6
Euro-Area
3,2
1,8
-3,6
-2,8
-2,4
United States
2,8
0,2
-5
-3,7
-3,9
Data extracted from the OECD Main Economic Indicators (MEI).

Σχόλια για τα Output Gaps

Στον πίνακα 12 αναπαριστώνται οι αποκλίσεις του πραγματικού Α.Ε.Π από το
δυνητικό του επίπεδο μεταξύ 2007-2011 για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωζώνη
και τις Η.Π.Α.
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Συμπεράσματα που προκύπτουν από τα δεδομένα για τα output gaps
Σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες το Α.Ε.Π βρισκόταν αρκετά πάνω από το
δυνητικό του επίπεδο (βλέπε πίνακας 12, στήλη 1η). Η θετική απόκλιση είναι
μεγαλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007. Το πραγματικό Α.Ε.Π ξεπερνούσε το
δυνητικό του επίπεδο κατά 4.4%. Οι θετικές αποκλίσεις ήταν μικρότερες στις Η.Π.Α
και στην Ευρωζώνη, αλλά εξίσου σημαντικές. Με το ξέσπασμα της κρίσης το 2008 η
κατάσταση αλλάζει. Παρότι τα output gaps παραμένουν θετικά, μειώνονται
σημαντικά σε σχέση με το 2007. Ειδικά στις Η.Π.Α, που δοκιμάστηκαν εντονότερα
από την κρίση το 2008, το output gap είναι σχεδόν μηδενικό. Η οικονομική ανάπτυξη
των χώρων που εξετάζονται μειώνεται. Το 2009, οι αποκλίσεις του Α.Ε.Π από το
δυνητικό τους επίπεδο αγγίζουν τα μέγιστα αρνητικά επίπεδά τους. Τις επόμενες δύο
χρονιές που εξετάζονται οι αποκλίσεις του Α.Ε.Π παραμένουν αρνητικές, αλλά
βελτιωμένες σε σχέση με το 2009.
Επίδραση των output gaps στη νομισματική πολιτική σύμφωνα με τον κανόνα
του Taylor: Προκειμένου να απομονωθούν οι επιδράσεις των output gaps στη
νομισματική πολιτική, τα επίπεδα των αντίστοιχων inflation gaps θα πρέπει να
διατηρηθούν σταθερά.
 Τι συνεπάγονται τα output gaps για τη νομισματική πολιτική στις Η.Π.Α:
Σύμφωνα με τον πίνακα 12, το output gap στις Η.Π.Α το 2007 είναι θετικό και
ίσο με 2.8%. Αυτό συνεπάγεται για την πορεία της νομισματικής πολιτικής,
ceteris paribus, αύξηση του federal funds rate κατά: 0.5*2.8=1.4%. Δεδομένου
ότι το πραγματικό Α.Ε.Π βρίσκεται πάνω από το δυνητικό του επίπεδο, με
βάση τον κανόνα του Taylor η νομισματική πολιτική του Federal Reserve
πρέπει να γίνει πιο αυστηρή. Το output gap το 2008, μειώνεται σε σχέση με
την προηγούμενη χρονιά, αλλά παραμένει θετικό. Σύμφωνα με τον κανόνα
του Taylor το επίσημο επιτόκιο της κεντρική τράπεζας πρέπει και πάλι να
αυξηθεί, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ότι το 2007. Η αύξηση που
προβλέπεται το 2008 για το federal funds rate είναι τις τάξης του
0.5*0.2%=0.1%. Μεταξύ 2009 και 2011 τα output gaps είναι αρνητικά.
Ceteris paribus, αυτό συνεπάγεται μείωση του επίσημου επιτοκίου του Federal
Reserve προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία. Οι μειώσεις του επιτοκίου
είναι της τάξης του -2.5% για το 2009, -1.85% για το 2010 και -1.95% το
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2011. Σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor, ανάγκη για ‘’χαλάρωση’’ της
νομισματικής πολιτικής αρχίζει να γίνεται σαφής από το 2009 και μετά. Πριν
από αυτό (και πάλι, ceteris paribus) ο κανόνας δεν υποδεικνύει καμία ανάγκη
για την εφαρμογή μιας πιο επεκτατικής νομισματικής πολιτικής. Όπως
δείχθηκε στο κεφάλαιο 3, το Federal Reserve είχε ξεκινήσει τις μειώσεις στο
επίσημο επίπεδο του επιτοκίου από νωρίτερα. Αυτό, όπως θα δειχθεί και στο
κεφάλαιο 6, δεν σημαίνει απαραίτητα λανθασμένη πολιτική εκ μέρους της
κεντρικής τράπεζας.
 Τι συνεπάγονται τα output gaps για την Ευρωζώνη και το Ηνωμένο
Βασίλειο: Η γενική εικόνα είναι αντίστοιχη σε σχέση με τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Και εδώ, σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor η ανάγκη για την
εφαρμογή μιας πιο επεκτατικής νομισματικής πολιτικής παρουσιάζεται από το
2009 και μετά. Αυτό που διαφοροποιείται για κάθε χώρα ξεχωριστά είναι τα
μεγέθη των μειώσεων των επίσημων επιτοκίων. Kρίνοντας με βάση τον πίνακα
12 βλέπει κανείς ότι τα μεγέθη των output gaps σε Ηνωμένο Βασίλειο και
Ευρωζώνη είναι πιο ήπια σε σχέση με τα αντίστοιχα των Η.Π.Α. Ceteris
paribus, αυτό συνεπάγεται και λιγότερο έντονες μειώσεις για τα επίπεδα των
αντίστοιχων επιτοκίων.

5.3 Συμπερασματικά Σχόλια
Στο κεφάλαιο αυτό εισήχθηκε το βασικό θεωρητικό πλαίσιο για την ανάλυση που θα
ακολουθήσει στο κεφάλαιο 6. Χρησιμοποιώντας ως βάση τον κανόνα του Taylor θα
γίνει η αξιολόγηση των νομισματικών πολιτικών του Federal Reserve, της Τράπεζας
της Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στην κρίση του 2008.
Ο κανόνας του Taylor λαμβάνει υπόψη για τον καθορισμό της νομισματικής
πολιτικής τις μεταβολές στο output και στο inflation gap. Δεν λαμβάνει καθόλου
υπόψη τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο χρηματοοικονομικό σύστημα και τις
επιδράσεις που μπορεί να επιφέρουν στη νομισματική πολιτική. Η έλλειψη αυτή δεν
εντοπίζεται μόνο στον κανόνα του Taylor, αλλά και σε άλλα μοντέλα που αφορούν τη
διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα χαραχτεί η
πορεία της νομισματικής πολιτικής, όπως αυτή εκφράζεται από τα επίπεδα των
επίσημων επιτοκίων, για την Ε.Κ.Τ, το Federal Reserve και την Τράπεζα της Αγγλίας.
Κατόπιν αυτού θα γίνει σύγκριση των υποδείξεων του κανόνα με την πραγματική
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νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε και θα προκύψουν τα σχετικά
συμπεράσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ανάλυση της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών με
βάση τον κανόνα του Taylor.
Στο προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο
πίσω από τον κανόνα του Taylor, καθώς και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για
τους σκοπούς της ανάλυσης της κίνησης των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών στη
διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008.
Στο παρόν κεφάλαιο με τη χρήση των δεδομένων των πινάκων 11.1 και 12 (βλέπε
κεφ. 5) ως ανεξάρτητες μεταβλητές στον κανόνα του Taylor θα εξάγουμε την
‘’επιθυμητή’’ πορεία των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής
κρίσης. Στη συνέχεια, συγκρίνοντας τα επιτόκια που προκύπτουν με βάση τον κανόνα
του Taylor για κάθε κεντρική τράπεζα ξεχωριστά με την πραγματική πορεία των
επιτοκίων στη διάρκεια της κρίσης θα προκύψουν συμπεράσματα για τη νομισματική
πολιτική.
Σε ήρεμες περιόδους για την οικονομία το επίπεδο του επίσημου επιτοκίου μιας
κεντρικής τράπεζας είναι από μόνο του αρκετό για να σηματοδοτήσει την
κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, Όπως όμως είδαμε στα κεφάλαια 2,3 και 4
κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα στην διάρκεια της κρίσης. Και οι τρεις κεντρικές
τράπεζες που μελετήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας, παράλληλα με την κίνηση των
επιτοκίων τους χρησιμοποίησαν και μια σειρά ‘’μη ορθόδοξων’’ μέτρων πολιτικής
για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι επιδράσεις της ‘’μη ορθόδοξης’’ νομισματικής
πολιτικής δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση που ακολουθεί. Η εφαρμογή των
μη ορθόδοξων μέτρων ξεκίνησε κυρίως από το 2009 και μετά. Θα δούμε κατά πόσο η
αλλαγή τρόπου άσκησης της νομισματικής πολιτικής προκαλεί προβλήματα στο πώς
περιγράφει ο κανόνας του Taylor τη νομισματική πολιτική. Είναι αδιαμφισβήτητο
γεγονός ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η τράπεζα της Αγγλίας, όσο
και το Federal Reserve στις Η.Π.Α εφήρμοσαν επεκτατική νομισματική πολιτική στη
διάρκεια της κρίσης μειώνοντας τα επιτόκια τους σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ο
σκοπός της εργασίας αυτής δεν είναι να αμφισβητήσει το παραπάνω γεγονός, αλλά να
δείξει κατά πόσο η συμβατική νομισματική πολιτική στη διάρκεια της κρίσης υπήρξε
χαλαρότερη ή σκληρότερη από όσο καταδεικνύει ο κανόνας του Taylor.
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6.1 Ανάλυση
Η εξίσωση (4) αποτελεί τον κανόνα του Taylor με βάση τον οποίο θα προχωρήσει η
ανάλυση της κίνησης των επιτοκίων και κατά συνέπεια της πορείας της νομισματικής
πολιτικής.
It= π+0.5*y+0.5*(π-2) +2

(4)

Η εξίσωση (4) αποτελεί την εξίσωση προσδιορισμού του επιπέδου του επιτοκίου, που
αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης νομισματικής πολιτικής για κάθε κεντρική
τράπεζα. Οι συντελεστές για το inflation και το output gap είναι ίσοι με 0.5. Το
επιτόκιο ισορροπίας ορίζεται στο 2% και για τις τρείς κεντρικές τράπεζες που
μελετώνται στα πλαίσια της εργασίας σύμφωνα τον κανόνα. Ο στόχος για τον
πληθωρισμό ορίζεται επίσης στο 2%. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνει
ξεχωριστά για κάθε μια από τις τρείς κεντρικές τράπεζες.
6.1.1 Κίνηση επιτοκίων για την Τράπεζα της Αγγλίας

Αντικαθιστώντας τα δεδομένα του πίνακα 11.1 και 12 για το output και το inflation
gap στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2007 έως το 2011 στην εξίσωση (4) προκύπτει ο
πίνακας αποτελεσμάτων (13).
ΠΙΝΑΚΑΣ 13
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
YEAR

2007
2008
2009
2010
2011

Taylor Rate

INFLATION

coefficient

OUTPUT
GAP

6.7125005

2.341667

0.5

7.3124995

3.608333

2.5249995

2.183333

4.7624995
6.4125

coefficient

INFL. GAP

equil. Rate

4.4

0.5

0.341667

2

0.5

1.8

0.5

1.608333

2

0.5

-3.5

0.5

0.183333

2

3.308333

0.5

-2.4

0.5

1.308333

2

4.475

0.5

-2.6

0.5

2.475

2

H δεύτερη στήλη του πίνακα (13) δείχνει την εξέλιξη του επίσημου επιτοκίου της
τράπεζας της Αγγλίας σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor, όπως αυτός απεικονίζεται
στην εξίσωση (4), κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στον πίνακα (14) διαφαίνεται η
πορεία που ακολούθησε στην πραγματικότητα το επίσημο επιτόκιο της τράπεζας της
Αγγλίας. Κάνοντας σύγκριση των δύο πινάκων θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα
αναφορικά με την πολιτική της κεντρικής τράπεζας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14
BoE’s official rate since 2007
Date of change
Thu, 05 Mar 2009
Thu, 05 Feb 2009
Thu, 08 Jan 2009
Thu, 04 Dec 2008
Thu, 06 Nov 2008
Wed, 08 Oct 2008
Thu, 10 Apr 2008
Thu, 07 Feb 2008
Thu, 06 Dec 2007
Thu, 05 Jul 2007
Thu, 10 May 2007
Thu, 11 Jan ‘07

Rate
0.5
1
1.5
2
3
4.5
5
5.25
5.5
5.75
5.5
5.25

Source: Bank of England

Σύμφωνα με τον πίνακα (14) η πορεία του επιτοκίου σταθεροποιήθηκε τον Μάρτιο
του 2009 στο επίπεδο του 0.5%. Το επίπεδο του επιτοκίου παραμένει αμετακίνητο
μέχρι και σήμερα. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4 που καταγράφει αναλυτικά τον
τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση η τράπεζα της Αγγλίας, από τις αρχές
του 2009 ξεκίνησε η εφαρμογή των ‘’ανορθόδοξων’’ μέτρων νομισματικής
πολιτικής. Από το 2009 και μετά δηλαδή, η τράπεζα σταμάτησε να παρεμβαίνει στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω αλλαγών του επιτοκίου της (το οποίο διατήρησε
σταθερό στο 0.5%) , αλλά μέσω άλλων τρόπων όπως οι μεγάλου όγκου αγορές
ομολόγων και άλλων χρηματοοικονομικών τίτλων. Αυτό έγινε στα πλαίσια της
προσπάθειας της τράπεζας να παρέμβει και να τονώσει το χρηματοπιστωτικό
σύστημα μένοντας παράλληλα συνεπής απέναντι στο βασικό στόχο της: την επίτευξη
της σταθερότητας των τιμών. Βάση της ανάλυσης που προηγήθηκε για τον κανόνα
του Taylor στο κεφάλαιο 5, είναι αναμενόμενο ότι δεν είναι σε θέση να συλλάβει την
αλλαγή στον τρόπο άσκησης της νομισματικής πολιτικής μέσω των μη συμβατικών
μέτρων. Το μοντέλο εστιάζει μόνο στην πορεία του επιτοκίου για την αξιολόγηση της
πολιτικής. Επίσης ο κανόνας του Taylor δεν περιλαμβάνει στις ανεξάρτητες
μεταβλητές του έναν σημαντικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της νομισματικής
πολιτικής: την αστάθεια του χρηματοοικονομικού συστήματος. Οι παρατηρήσεις
αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της
σύγκρισης που θα ακολουθήσει.
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Σύγκριση Επιτοκίων βάσει του Κανόνα του Taylor με τα πραγματικά επιτόκια:
 Για το έτος 2007: ο κανόνας του Taylor εξάγει για το 2007 επιτόκιο για την
τράπεζα της Αγγλίας ίσο με 6.72% όπως δείχνει ο πίνακας (13). Σύμφωνα με
τον πίνακα (14) το επίπεδο του επιτοκίου στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέστη τρείς
αλλαγές: τον Ιανουάριο ήταν 5.25% και σταδιακά μέσα από δύο ενδιάμεσες
αλλαγές κατέληξε στο 5.5% το Δεκέμβριο του 2007. Αυξήθηκε δηλαδή κατά
0.25%. Το πρώτο μισό του 2007 η κρίση δεν είχε εμφανιστεί ακόμα στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Στο δεύτερο μισό του έτους όμως η κατάσταση άλλαξε.
Στις 14 Σεπτέμβριου, 2007 η τράπεζα της Αγγλίας κλήθηκε να προσφέρει
επείγον δάνειο στη Northern Rock και να εγγυηθεί 40δις του παθητικού της.
Νωρίτερα είχε προηγηθεί το πρώτο ‘’bank run’’ στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά
από

150

χρόνια.

Παρότι

η

νομισματική

πολιτική

της

τράπεζας

χαρακτηρίστηκε ως αρκετά αυστηρή το 2007 και το 2008 από διάφορους
αναλυτές (π.χ.: Westercamp, 2009), αξιολογώντας την με βάση τον κανόνα
του Taylor χαρακτηρίζεται πιο ‘’χαλαρή’’ από όσο χρειάζεται δεδομένου του
επιπέδου που διαμορφώθηκαν το output και το inflation gap.
 Για το έτος 2008: Σύμφωνα με τον πίνακα (13) για το 2008, ο κανόνας του
Taylor εξάγει επιτόκιο ίσο με 7.31% περίπου. Σύμφωνα με τον κανόνα
δηλαδή, η νομισματική πολιτική της τράπεζας της Αγγλίας έπρεπε να γίνει πιο
συσταλτική εν σχέση με την αντίστοιχη πολιτική για το 2007. Το γεγονός
αυτό προκύπτει γιατί ο κανόνας λαμβάνει υπόψη του για τον καθορισμό του
επιτοκίου τις ακόλουθες δύο μεταβλητές: το inflation και το output gap.
Σύμφωνα με τον πίνακα (13) για το 2008, το output gap στο Ηνωμένο
Βασίλειο είναι θετικό και ίσο με 1.8%. Το inflation gap είναι και αυτό θετικό
και ίσο με 1.6%. Βάσει των δύο αυτών στοιχείων η οικονομία φαίνεται να
‘’υπερθερμαίνεται’’. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την ανάγκη για συσταλτική
νομισματική πολιτική με την αύξηση του επιτοκίου. Η πραγματική πορεία της
νομισματικής πολιτικής το 2008 διαφέρει αισθητά από την υπόδειξη του
κανόνα του Taylor. Στην πράξη το επιτόκιο της τράπεζας της Αγγλίας το 2008
υπέστη τέσσερις αλλαγές. Από 5.25% τον Φεβρουάριο του 2008 μειώθηκε
σταδιακά μέχρι το Δεκέμβριο στο 2%. Η κεντρική τράπεζα δηλαδή
προχώρησε σε δραστική μείωση του επίσημου επιτοκίου της το 2008. Τα
αίτια του ‘’χαλαρώματος’’ της νομισματικής πολιτικής έχουν παρουσιαστεί

MΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

85

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ| MSc in Applied Economics and Finance 2011-2012

αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 της εργασίας. Η κρίση, ειδικά μετά το Σεπτέμβριο
του 2008 ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Η διατραπεζική αγορά είχε παγώσει και τα
spreads είχαν αυξηθεί κατά πολύ. Μάλιστα, όπως έχει δειχθεί στα
προηγούμενα κεφάλαια, ο επεκτατικός χαρακτήρας της νομισματικής
πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007 και το 2008 ήταν αρκετά πιο
συντηρητικός σε σχέση με την άλλη άκρη του Ατλαντικού από το Federal
Reserve. H απόκλιση της πορείας του επιτοκίου (και κατά συνέπεια της
συμβατικής νομισματικής πολιτικής από τις υποδείξεις του κανόνα) οφείλεται
κυρίως στο γεγονός ότι ο κανόνας του Taylor δεν λαμβάνει υπόψη την
αστάθεια που ενδεχομένως επικρατεί στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Η
αβεβαιότητα για την κατάσταση του χρηματοοικονομικού συστήματος το
2008 βρισκόταν στο ζενίθ, ειδικά μετά τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου. Το
γεγονός αυτό επηρέασε πολύ τον τρόπο με τον οποίο οι κεντρικές τράπεζες
επέλεξαν να ασκήσουν νομισματική πολιτική.
 Για το έτος 2009: Το 2009 η υπόδειξη του κανόνα για την πορεία του
επίσημου επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας αλλάζει αισθητά. Σύμφωνα με
τα δεδομένα του πίνακα (13), το 2009 το output gap γίνεται αρνητικό και ίσο
με -3.5%. Αυτό σημαίνει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Μ. Βρετανίας
βρέθηκε για πρώτη φορά (από το 2007) να είναι χαμηλότερο από το δυνητικό
του επίπεδο. Το inflation gap μειώθηκε σε σχέση με το 2008 στο 0.18%. Το
αρνητικό output gap συνεπάγεται οριακή μείωση του επιπέδου του επιτοκίου
κατά 3.5*0.5= 1.75%, ceteris paribus. Αντίστοιχα, η ελαφριά θετική απόκλιση
του επιπέδου των τιμών από τον στόχο του 2%, συνεπάγεται μικρή οριακή
αύξηση του επιτοκίου κατά 0.18*0.5=0.09%, ceteris paribus. Εφαρμόζοντας
τα δεδομένα στον κανόνα του Taylor αναλυτικά, προκύπτει στη δεύτερη
στήλη του πίνακα (13) επιθυμητό επιτόκιο ίσο με 2.18%. Ο κανόνας δηλαδή
προβλέπει αισθητή μείωση του επιπέδου του επιτοκίου σε σχέση με το 2008
κατά 5.25%. Η νομισματική πολιτική σύμφωνα με τον κανόνα πρέπει να γίνει
σημαντικά πιο επεκτατική για να βοηθήσει την οικονομία να ‘’αναρρώσει’’. Η
πραγματική κίνηση του επιτοκίου το 2009, είναι επίσης πτωτική. Όπως
φαίνεται και στον πίνακα (14), τον Ιανουάριο του 2009 η τράπεζα της Αγγλίας
προχώρησε σε μείωση του επιτοκίου της από 2% σε 1.5%. Οι μειώσεις
συνεχίστηκαν και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, όπου και το επίπεδο του
επίσημου επιτοκίου μειώθηκε στο 0.5%. Η στάση της Τράπεζας της Αγγλίας
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να μειώσει το σταδιακά το επιτόκιο της σε 0.5 δικαιολογείται από την άσχημη
κατάσταση που επικρατούσε στη διατραπεζική αγορά (με το πάγωμα της
παροχής πιστώσεων) και την έντονη αστάθεια που επικρατούσε στο
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από πολλούς οικονομολόγους ,όπως
ο Ben Bernanke (κυβερνήτης του Federal Reserve), η χρονιά αυτή αποτέλεσε
και τη χειρότερη για το χρηματοοικονομικό σύστημα. Το 2009 είναι η χρονιά
που σταματά να αλλάζει το επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας, το οποίο
παραμένει σταθερό στο 0.5% μέχρι και σήμερα. Τη χρονιά εκείνη η Τράπεζα
(όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 4) δημιούργησε το ‘’Asset Purchase Facility’’,
το βασικό εργαλείο μέσα από το οποίο έγιναν οι μεγάλης έκτασης αγορές
χρηματοοικονομικών τίτλων. Η τράπεζα της Αγγλίας από το 2009 και μετά
παύει να λειτουργεί μέσα από συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής. Σαν
συμπέρασμα της σύγκρισης της πορείας της νομισματικής πολιτικής στο
Ηνωμένο Βασίλειο με την υποδεικνυόμενη πορεία από τον κανόνα του Taylor
μπορεί να ειπωθεί το εξής : Τόσο η υπόδειξη του κανόνα, όσο και η
πραγματική νομισματική πολιτική ήταν επεκτατικές. Μάλιστα η μείωση του
επιτοκίου που υπέδειξε ο κανόνας σε σχέση με την προηγούμενη χρόνια (το
2008) είναι μεγαλύτερη από την πραγματική. Παρ’ όλα αυτά, σε απόλυτες
τιμές το επίπεδο του επιτοκίου έως το τέλος του 2009 ήταν αρκετά
χαμηλότερο στην πράξη από ότι σύμφωνα με τον κανόνα. Με άλλα λόγια, η
πραγματική νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας ήταν πιο
επεκτατική από τις υποδείξεις του κανόνα.
 Για το 2010: Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η τελευταία
αλλαγή στο επίσημο επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας έγινε τον Μάρτιο του
2009. Έκτοτε το επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στο 0.5%. Η νομισματική
πολιτική της τράπεζας παρέμεινε επεκτατική, όμως το βασικό εργαλείο για
την άσκηση της ήδη από το 2009 είχε αλλάξει. Εφόσον το επιτόκιο της
Τράπεζας έφτασε στο αποτελεσματικό κάτω όριό του, η νομισματική πολιτική
άρχισε να εκφράζεται μέσα από την υιοθέτηση μη συμβατικών μέτρων
πολιτικής. Η μεγάλου εύρους αγορές ομολόγων και χρηματοπιστωτικών
τίτλων από την Κεντρική Τράπεζα εκφράζονται μέσα από την επέκταση του
ισολογισμού της. Το επίπεδο του επιτοκίου λοιπόν κυρίως από το 2010 και
μετά έπαψε να σηματοδοτεί επαρκώς την κατεύθυνση της νομισματικής
πολιτικής. Την αλλαγή αυτή δεν είναι σε θέση να συμπεριλάβει ο κανόνας του
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Taylor, τουλάχιστον όχι με τη μορφή που χρησιμοποιείται εδώ. Αναλύοντας
τα δεδομένα του πίνακα (13), φαίνεται πως το output gap παρέμεινε αρνητικό
και το 2010, αν και η διαφορά του πραγματικού από το δυνητικό επίπεδο του
ΑΕΠ μειώθηκε σε σχέση με το 2009. Παρατηρείται επίσης αύξηση στο
inflation gap το 2010 το οποίο διαμορφώθηκε στο 1.3%, έναντι 0.18% που
ήταν το 2009. Η αύξηση του επιπέδου των τιμών οφείλεται εν μέρει στην
εφαρμογή του 1ου γύρου του ‘’Quantitative Easing’’ στο Ηνωμένο Βασίλειο,
μεταξύ Μαρτίου 2009 και Ιανουαρίου 2010 (βλέπε κεφάλαιο 4).
Εφαρμόζοντας

τον

κανόνα

του

Taylor

προκύπτει

επιτόκιο

4.7%.

Αποφασίζοντας για την εξέλιξη της νομισματικής πολιτικής μόνο με βάση το
inflation και το output gap η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής θα
έπρεπε να είναι συσταλτική, συγκριτικά με το 2009. Το συμπέρασμα που
μπορεί να εξαχθεί βάσει της σύγκρισης των αποτελεσμάτων για το 2010 είναι
η νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας δεν μπορεί να περιγραφεί
επαρκώς με βάση τον κανόνα του Taylor. Δύο βασικοί λόγοι για την ύπαρξη
αυτού του αποτελέσματος μπορούν να εντοπιστούν: Πρώτον, το γεγονός ότι
το μοντέλο εστιάζει μόνο στο inflation και στο output gap ως μεταβλητές που
μπορούν να επηρεάσουν την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και
δεύτερον, το γεγονός ότι το επίπεδο του επιτοκίου έπαψε να σηματοδοτεί
επαρκώς την πορεία της νομισματικής πολιτικής από τα μέσα το 2009 και
μετά.
 Για το 2011: Σύμφωνα με τον πίνακα (13) το 2011 το output gap παρέμεινε
αρνητικό (ίσο με -2.6%) και αυξήθηκε ελαφρά σε σχέση με το 2010. Η
επίδραση του output gap στην επιλογή του επιπέδου του επιτοκίου, ceteris
paribus επιβάλλει μείωση του κατά 0.5*2.6= 1.3%. Υπάρχει όμως μια
αντίρροπη επίδραση στο επίσημο επιτόκιο από την δεύτερη ανεξάρτητη
μεταβλητή: το inflation gap. To επίπεδο του inflation gap παραμένει θετικό το
2011 και μάλιστα αυξημένο εν σχέση με το 2010. Με βάση τον πίνακα (13) το
inflation gap το 2011 είχε διαμορφωθεί στο 2.475%. Το γεγονός ότι το
επίπεδο τιμών στην οικονομία βρίσκεται περίπου 2.5% πάνω από το επίπεδοστόχο του 2% συνεπάγεται για την κεντρική τράπεζα ανάγκη για αύξηση του
επιπέδου το επιτοκίου της. Πιο συγκεκριμένα, κρατώντας το output gap
σταθερό αναμένεται αύξηση του επίσημου επιτοκίου της τράπεζας κατά
2.475*0.5=1.2375%. Εφαρμόζοντας τον κανόνα του Taylor για το 2011, όπως
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φαίνεται στη στήλη 2 του πίνακα (13) προκύπτει επιτόκιο ίσο με 6.4125%. Το
2011 σύμφωνα με τις υποδείξεις του κανόνα η στάση της νομισματικής
πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να ‘’σκληρύνει’’ περισσότερο.
Στην πραγματικότητα, η Τράπεζα της Αγγλίας έδρασε αρκετά διαφορετικά
από τις υποδείξεις του κανόνα το 2011. Το επίπεδο του επιτοκίου παρέμεινε
σταθερό στο 0.5%, σηματοδοτώντας την επεκτατική νομισματική πολιτική
που συνέχισε να εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια της κρίσης. Η
σημαντική παρατήρηση όμως αφορά στον τρόπο με τον οποίο συνέχισε να
ασκείται η νομισματική πολιτική από το 2009 (κυρίως) και μετά: η κεντρική
τράπεζα έχοντας φτάσει στο αποτελεσματικό κάτω όριο του επιτοκίου της
ασκούσε νομισματική πολιτική κυρίως μέσω των ‘’μη συμβατικών μέτρων’’
που είχε αναλάβει. Από το 2009 και μετά, η αύξηση του μεγέθους του
ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας είχε αντικαταστήσει το ρόλο του επιτοκίου
ως το βασικό όργανο άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Η παρατήρηση
αυτή αποτελεί και την απάντηση στο γιατί ειδικά από το πέρας του 2009 και
μετά ο κανόνας του Taylor παύει να συμβαδίζει εντελώς με την πραγματική
νομισματική πολιτική που ασκήθηκε από την Τράπεζα της Αγγλίας. Η αύξηση
του επιπέδου των τιμών το 2011 πιθανότατα να οφείλεται και στην υιοθέτηση
του 2ου γύρου του ‘’Quantitative Easing’’, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο
του 2011 και διήρκεσε μέχρι τον Μάιο του ίδιου έτους. Μέσω του 2ου γύρου
του Q.E έγιναν αγορές της τάξεως των 125δις

κυρίως σε ‘’gilts’’. Στο

διάγραμμα 18, παρουσιάζεται η πορεία του επιτοκίου που θα έπρεπε να έχει
ακολουθηθεί από την Τράπεζα της Αγγλίας από το 2007 έως το 2011
σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor μαζί με την πραγματική πορεία του
επιτοκίου.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18
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Ανάλυση Γραφήματος
Το διάγραμμα 18 δίνει μια συνοπτική εικόνα για το πώς εξελίχθηκε η κίνηση του
επίσημου επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας από το 2007 μέχρι και το 2011. Καθ’
όλη τη διάρκεια του διαστήματος αυτού οι υποδείξεις του κανόνα του Taylor για την
πορεία του επίσημου επιτοκίου της Τράπεζας υπερεκτιμούν την πραγματική πορεία
του επιτοκίου. Το επίπεδο των ‘’Actual Rates’’ του διαγράμματος είναι συστηματικά
χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ‘’Taylor Rates’’. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η
νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας όπως εκφράζεται από το επίπεδο του
επιτοκίου που επιλέγει ήταν συστηματικά πιο χαλαρή από τις υποδείξεις του κανόνα του
Taylor καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει και στο
ότι η μορφή του κανόνα που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν
λαμβάνει υπόψη της την αστάθεια που επικρατούσε στο χρηματοοικονομικό σύστημα
εκείνη τη χρονική περίοδο. Οι αποκλίσεις της πραγματικής πολιτικής γίνονται
ιδιαίτερα έντονες από το 2009 και μετά (βλέπε διάγραμμα 18). Όπως προαναφέρθηκε
αυτό οφείλεται κυρίως στη λήψη των μη συμβατικών μέτρων πολιτικής από την
Τράπεζα, τα οποία δεν μπορούν να ενσωματωθούν στον κανόνα. Αντίθετα, μέχρι το
2009 η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας,
τουλάχιστον σε επίπεδο κατεύθυνσης, περιγράφεται καλύτερα από τον κανόνα.
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6.1.2 Κίνηση επιτοκίων για το Federal Reserve

Μετά την ανάλυση που προηγήθηκε για την Τράπεζα της Αγγλίας, αντίστοιχη
ανάλυση θα γίνει και για την πορεία του federal funds rate, του επίσημου επιτοκίου
του Federal Reserve. Τα μέτρα που λήφθηκαν από το Federal Reserve απέναντι στην
κρίση του 2008 περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3. Για τους σκοπούς της
ανάλυσης που πρόκειται να ακολουθήσει όμως θα γίνει μια πολύ σύντομη περίληψη
της γενικής πορείας της νομισματικής πολιτικής. Σαν αρχική ανταπόκριση απέναντι
στην κρίση, η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να μειώνει
σταδιακά το επίπεδο του επίσημου επιτοκίου της. Αναλυτικά οι κινήσεις του
επιτοκίου φαίνονται στον πίνακα 10. Από το Δεκέμβριο του 2008 το επίπεδο του
επιτοκίου είχε χαμηλώσει εξαιρετικά σε ένα εύρος μεταξύ 0 και 0.25%. Είναι γεγονός
ότι το Federal Reserve προχώρησε στη μεγαλύτερη μείωση στο επίπεδο του επιτοκίου
του συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας.
Η νομισματική πολιτική που υιοθέτησε στα πλαίσια της κρίσης χαρακτηρίζεται ως
εξαιρετικά επεκτατική. Από το 2009 και μετά, εφόσον το επιτόκιο δεν μπορούσε να
χαμηλώσει περισσότερο, το Federal Reserve άρχισε να εφαρμόζει ‘’μη συμβατικά
μέτρα πολιτικής’’. Όπως συνέβη και με την Τράπεζα της Αγγλίας, από το 2009 και
μετά η νομισματική πολιτική έπαψε να χαρακτηρίζεται αποκλειστικά με βάση το
επίπεδο του επιτοκίου. Και στις Η.Π.Α η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής
άρχισε να σηματοδοτείται περισσότερο από την επέκταση του μεγέθους του
Ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας. Το γεγονός αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην
εξαγωγή συμπερασμάτων κρίνοντας τη νομισματική πολιτική του Federal Reserve με
βάση τον κανόνα του Taylor όπως θα δούμε παρακάτω.
Με βάση την εξίσωση (4) και τα δεδομένα για το output και το inflation gap που
απεικονίζονται στον πίνακα (15) στις στήλες 4 και 6, εξάγονται τα αποτελέσματα του
κανόνα του Taylor για το επίπεδο του Federal Funds Rate από το 2007 έως το 2011.
Η πορεία του επιτοκίου σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor απεικονίζεται στη 2η
στήλη του πίνακα (15). Στον πίνακα 16 διαφαίνεται η πραγματική πορεία που
ακολούθησε το επίσημο επιτόκιο του Federal Reserve σε μηνιαία βάση. Για την
διεξαγωγή συμπερασμάτων θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία ανάλυσης που
παρουσιάζεται στην παράγραφο 6.1.1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15
UNITED STATES
YEAR

Taylor Rate

coefficient

Output Gap

coefficient

INFL.Gap

equil.
Rate

2007

6.6790095
6.85865
-2.03331945
1.6100645
3.785263

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

2.8
0.2
-5
-3.7
-3.9

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.852673
1.8391
-2.35555
-0.35996
1.156842

2
2
2
2
2

2008
2009
2010
2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 16
Actual Course of the Federal Funds Rate
2007
2008
2009
2010
2011
JAN
5.25
3.94
0.15
0.11
0.17
FEB
5.26
2.98
0.22
0.13
0.16
MAR
5.26
2.61
0.18
0.16
0.14
APR
5.25
2.28
0.15
0.2
0.1
MAY
5.25
1.98
0.18
0.2
0.09
JUNE
5.25
2
0.21
0.18
0.09
JULY
5.26
2.01
0.16
0.18
0.07
AUG
5.02
2
0.16
0.19
0.1
SEPT
4.94
1.81
0.15
0.19
0.08
OCT
4.76
0.97
0.12
0.19
0.07
NOV
4.49
0.39
0.12
0.19
0.08
DEC
4.24
0.16
0.12
0.18
0.07
Data extracted from: http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm
Month/Year

Σύγκριση επιτοκίων βάσει του κανόνα του Taylor με τα πραγματικά επιτόκια
 Για το 2007: όπως έχει επισημανθεί και στην παράγραφο 6.1.1, το 2007 η
χρηματοοικονομική κρίση δεν είχε ξεσπάσει ακόμη. Οι πρώτες ενδείξεις για
το τι επρόκειτο να ακολουθήσει έκαναν την εμφάνιση τους το καλοκαίρι του
2007. Όπως φαίνεται στον πίνακα 15 στις στήλες για το output και το inflation
gap, ο πληθωρισμός βρισκόταν 0.85% πάνω από το ‘’target’’ του 2% που
θέτει ο Taylor και το ΑΕΠ των Η.Π.Α βρισκόταν πάνω από το δυνητικό του
επίπεδο κατά 2.8%. Με βάση τις μεταβλητές αυτές, η οικονομία φαίνεται να
υπερθερμαίνεται, όχι να πλησιάζει προς ύφεση. Ceteris paribus, το γεγονός ότι
το output gap ήταν θετικό και ίσο με 2.8% συνεπάγεται οριακή αύξηση του
federal funds rate κατά 2.8*0.5=1.4%. Αντίστοιχα το θετικό inflation gap
συνεπάγεται και αυτό οριακή αύξηση του επιτοκίου κατά 0.5*0.85=0.425%.
Με άλλα λόγια, τόσο το επίπεδο του output όσο και του inflation gap
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επέβαλαν την άσκηση μιας πιο ‘’σφικτής’ ’νομισματικής πολιτικής για να
‘’φρενάρουν’’ την υπερθέρμανση της οικονομίας. Με αντικατάσταση των
δεδομένων στην εξίσωση (4) προκύπτει επιτόκιο για το Federal Reserve ίσο
με 6.679%. Σε όλη τη διάρκεια του έτους όπως φαίνεται από τον πίνακα 16 το
επίπεδο του federal funds rate στην πράξη ήταν συστηματικά χαμηλότερο από
τις υποδείξεις του κανόνα. Ξεκινώντας από 5.25% τον Ιανουάριο του 2007 και
μετά από κλιμακωτές μειώσεις του επιτοκίου από τον Αύγουστο και μετά το
επίσημο επιτόκιο της νομισματικής πολιτικής διαμορφώθηκε στο 4.24% το
Δεκέμβριο. Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι για το 2007 η
νομισματική πολιτική του FED υπήρξε πιο χαλαρή από τις υποδείξεις του
κανόνα. Πιθανότατα αυτό να οφείλεται στις πρώτες ‘’ρωγμές’’ που
παρουσιάστηκαν στο χρηματοοικονομικό σύστημα από το καλοκαίρι του
2007. Όπως έχει τονιστεί, ο κανόνας δεν περιλαμβάνει στον τρόπο
καθορισμού του επιτοκίου την αστάθεια που μπορεί να επικρατεί στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, ούτε και την αβεβαιότητα.
 Για το 2008: Το 2008, την πρώτη χρονιά της κρίσης, βλέπουμε από τον
πίνακα 15 ότι το output gap μειώθηκε αισθητά σε σχέση με το 2007 στο 0.2%.
Παράλληλα, η απόκλιση του επιπέδου του πληθωρισμού από το επίπεδοστόχο του 2% αυξήθηκε κατά 1% περίπου σε σχέση με το 2007 (βλέπε πίνακα
15, στήλη 6). Με βάση τον κανόνα του Taylor, το βέλτιστο επίπεδο για το
federal funds rate την πρώτη χρονιά της χρηματοοικονομικής κρίσης
διαμορφώνεται στο 6.85%, ελαφρώς αυξημένο από το 2007 κατά 0.18%
περίπου. Η κατάσταση πανικού και αβεβαιότητας που επικράτησε στο
χρηματοοικονομικό σύστημα το 2008, ειδικά μετά την χρεοκοπία της Lehman
Brothers, δεν αντικατοπτρίζεται στις μεταβλητές που εξετάζει ο κανόνας. Η
υπόδειξη του κανόνα διαφέρει αισθητά από την πορεία που ακολούθησε το
federal funds rate το 2008. Η νομισματική πολιτική του Federal Reserve είχε
ήδη αρχίσει να γίνεται πιο επεκτατική από το τέλος του 2007. Το 2008 το
επίσημο επιτόκιο του FED ακολούθησε έντονα πτωτική πορεία (βλέπε πίνακα
16, στήλη 2). Τον Ιανουάριο του ’08 το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 3.94%
και μετά από μηνιαίες μειώσεις κατέληξε το Δεκέμβριο στο 0.16%. Μετά από
την πτώχευση της Lehman Brothers το federal funds rate δεν ξεπέρασε το
ποτέ το 1%. Η έντονη διαφοροποίηση της πραγματικής νομισματικής
πολιτικής από τις προσταγές του κανόνα του Taylor οφείλονται κυρίως στην
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αδυναμία του δεύτερου (τουλάχιστον με τη μορφή που χρησιμοποιείται στα
πλαίσια αυτής της εργασίας) να ενσωματώσει τον παράγοντα της αστάθειας
που επικρατούσε τότε στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Από τον Νοέμβριο
του 2008 και μετά το Federal Reserve έχοντας εξαντλήσει τα περιθώρια
μείωσης του επιπέδου του επιτοκίου (δηλ. της συμβατικής νομισματικής
πολιτικής ) ξεκίνησε τον 1ο γύρω των λεγόμενων ‘’large scale asset
purchases’’ ή ‘’quantitative easing’’. Το γεγονός αυτό μειώνει τη σημασία του
federal funds rate ως κύριου εργαλείου για την κατεύθυνση της νομισματικής
πολιτικής. Όπως είδαμε και στην ανάλυση της περίπτωση της Τράπεζας της
Αγγλίας , από το τέλος του 2008/αρχές του 2009 προστέθηκε ακόμα ένα
εργαλείο για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής : η επέκταση του
μεγέθους του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας.
 Για το 2009: Με βάση τα δεδομένα του πίνακα 15, το output gap αντιστοιχεί
σε -5% (τιμή που αποτελεί την μεγαλύτερη απόκλιση του ΑΕΠ από το
δυνητικό του επίπεδο μεταξύ 2007-11 στις Η.Π.Α) και το inflation gap είναι
επίσης αρνητικό και ίσο με -2.35% περίπου. Το 2009 έχει χαρακτηριστεί από
πολλούς οικονομολόγους, μεταξύ αυτών και του chairman του FED Ben
Bernanke, ως η χειρότερη χρονιά της κρίσης για τις Η.Π.Α. Πράγματι, μεταξύ
2007-2011 το output gap έχει την χαμηλότερη τιμή του το 2009. Παράλληλα,
το επίπεδο των τιμών βρίσκεται και αυτό στο χαμηλότερο επίπεδο του. Η
έντονη πτώση του federal funds rate τα δύο προηγούμενα έτη είναι ο βασικός
λόγος που παρατηρήθηκε το φαινόμενο του ελαφρώς αρνητικού επιπέδου για
τον πληθωρισμό. To γεγονός ότι η οικονομία των Η.Π.Α το 2009 παρήγαγε
αρκετά χαμηλότερα από τις δυνατότητες της και το ότι το επίπεδο των τιμών
είχε πέσει αρκετά κάτω από τον στόχο του 2% υποδεικνύει την ανάγκη για
εφαρμογή μιας επεκτατικής νομισματικής πολιτικής από το Federal Reserve
προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας. Έτσι προκύπτει με
βάση τη στήλη 2 του πίνακα επιτόκιο της τάξεως του -2.03%. Η αλλαγή της
πορείας της νομισματικής πολιτικής μεταξύ του 2008 και του 2009 σύμφωνα
με τον κανόνα του Taylor είναι ιδιαίτερα έντονη: σύμφωνα με τον κανόνα η
μείωση του επιτοκίου θα έπρεπε να είναι της τάξης του 8% περίπου. Αυτό
απεικονίζει και την έντονη επιδείνωση της κατάστασης της οικονομίας των
Η.Π.Α μεταξύ 2008 και 2009. Παρότι ο κανόνας δεν λαμβάνει υπόψη τον
παράγοντα ‘’χρηματοοικονομική αστάθεια’’ που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο
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στις αποφάσεις του FED τόσο το 2007 και κυρίως το 2008, δείχνει ξεκάθαρα
την ανάγκη για ‘’χαλάρωση’’ της πολιτικής το ’09. Η πραγματική πορεία που
ακολούθησε το federal funds rate διαφαίνεται αναλυτικά στον πίνακα 16.
Παρότι το επίπεδο του επίσημου επιτοκίου του FED δεν ξεπέρασε το 0.22%
το 2009, δεν έγινε ποτέ αρνητικό. Όπως προαναφέρθηκε, ήδη από το τέλος
του 2008 με τον πρώτο γύρο Quantitative Easing η κατεύθυνση της
νομισματικής πολιτικής παύει να περιγράφεται μόνο βάσει του επιπέδου του
επιτοκίου, αλλά περιγράφεται και μέσα από την αύξηση του μεγέθους του
ισολογισμού. Η αλλαγή αυτή δεν αντικατοπτρίζεται με κάποιο τρόπο στα
αποτελέσματα που προκύπτουν βάσει του κανόνα του Taylor.
 Για το 2010: To 2010 σύμφωνα με τον πίνακα 15 και πάλι, η απόκλιση του
ΑΕΠ από το δυνητικό του επίπεδο μειώθηκε αρκετά σε σχέση με το 2009
παρότι παρέμεινε αρνητική. To επίπεδο του output gap διαμορφώθηκε στο 3.7% (βλέπε πίνακα 15, στήλη 3η). Ceteris Paribus, το επίπεδο του output gap
συνεπάγεται αρνητική οριακή μεταβολή του επιπέδου του federal funds rate
κατά 0.5*(-3.7) = -1.85%. Και το επίπεδο του inflation gap μειώθηκε σε
σχέση με το 2009. Διαμορφώθηκε στο -0.35% (βλέπε πίνακα 15, στήλη 5η). Η
σχετική με το 2009 αύξηση του επιπέδου των τιμών οφείλεται εν μέρει και
στην ολοκλήρωση του 1ου γύρω του Quantitative Easing που εφήρμοσε το
FED από τον Νοέμβριο του 2008 μέχρι το Μάρτιο του 2010. Με βάση τις
δοθείσες τιμές για output και inflation gap ο κανόνας του Taylor δίνει
αποτέλεσμα για το federal funds rate ίσο με: 1.61%. Βλέπουμε ότι εφόσον
μειώθηκε η αρνητική απόκλιση τόσο του output, όσο και του inflation gap ο
κανόνας υποδεικνύει την εφαρμογή μιας λιγότερο επεκτατικής νομισματικής
πολιτικής σε σύγκριση με το 2009 (όπως αυτή εκφράζεται μέσω του federal
funds rate). Κοιτώντας την 5η στήλη του πίνακα 16, βλέπουμε ότι το επίπεδο
του επιτοκίου του FED παρέμεινε μεταξύ του φάσματος του 0-0.25% και το
2010. Παράλληλα με τη διατήρηση του επιτοκίου σε εξαιρετικά χαμηλό
επίπεδο, το Federal Reserve προχώρησε στις τρεις Νοεμβρίου του 2010 σε 2ο
γύρο ‘’Large Scale Asset Purchases’’ που αύξησε το μέγεθος του ισολογισμού
της κεντρικής τράπεζας κατά $600δις . Ο δεύτερος κύκλος αγοράς
χρηματοοικονομικών τίτλων είχε σκοπό να τονώσει περαιτέρω την οικονομία
των Η.Π.Α. Άρα σε όλη τη διάρκεια του 2011, η πραγματική νομισματική
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πολιτική που εφήρμοσε το FED ήταν αρκετά πιο επεκτατική από τις
υποδείξεις του κανόνα.
 Για το 2011: Το 2011 το inflation gap γίνεται ξανά θετικό και ίσο με 1.16%
περίπου. Σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor, οι πληθωριστικές πιέσεις στην
οικονομία όπως εκφράζονται μέσα από την απόκλιση του επιπέδου των τιμών
από την τιμή στόχο του 2% συνεπάγονται οριακή αύξηση για το federal funds
rate της τάξης του: 0.5*1.16=0.58%, ceteris paribus. Αντίρροπη μεταβολή
επιβάλει το επίπεδο του output gap το οποίο διαμορφώθηκε στο -3.9%. Ο
κανόνας του Taylor εξάγει αποτέλεσμα για το επίπεδο του επιτοκίου το 2011
ίσο με 3.78%. Σε σχέση με το 2010 δηλαδή, ο κανόνας επιβάλει μια πιο
αυστηρή νομισματική πολιτική όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την πορεία
του επίσημου επιτοκίου. Η πραγματική πορεία της νομισματικής πολιτικής
αποκλίνει αρκετά από τον κανόνα του Taylor. Είναι αρκετά πιο επεκτατική
και αυτό φαίνεται τόσο από το επίπεδο του επιτοκίου, όσο και από την συνεχή
επέκταση του ισολογισμού του FED κυρίως μέσα από τους δύο γύρους
Quantitative Easing.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19
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Ανάλυση Διαγράμματος:
Στο διάγραμμα 19 απεικονίζεται η πορεία του federal funds rate από το 2007 έως
και το 2011 σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor συγκριτικά με την πορεία που
ακολουθήθηκε στην πραγματικότητα. Συνολικά βλέπουμε ότι οι αποκλίσεις της
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πραγματικής πορείας της νομισματικής πολιτικής, όπως αυτή εκφράζεται μέσα
από το επιτόκιο, από την πορεία που υποδεικνύει ο κανόνας είναι αρκετά μεγάλες.
Γενικά, η νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε από το FED ,με εξαίρεση το
2009, είναι συστηματικά πιο επεκτατική από τη νομισματική πολιτική που
προστάζει ο κανόνας. Κατά τη διάρκεια της κρίσης ο κανόνας δεν περιγράφει
καλά την νομισματική πολιτική του Federal Reserve. Οι βασικοί λόγοι της
σημαντικής αυτής απόκλισης μπορούν να εντοπιστούν σε δύο κυρίως σημεία:
-

Στο γεγονός ότι ο κανόνας του Taylor, με τη μορφή που χρησιμοποιείται στα
πλαίσια της εργασίας, δεν συμπεριλαμβάνει τον πολύ βασικό παράγοντα της
χρηματοοικονομικής αστάθειας για τον καθορισμό της πορεία της
νομισματικής πολιτικής και

-

Στο γεγονός ότι από το τέλος του 2008 και μετά η νομισματική πολιτική του
Federal Reserve εκφραζόταν κυρίως μέσα από την επέκταση του μεγέθους του
ισολογισμού του. Η σημασία του federal funds rate για την πορεία της
νομισματικής πολιτικής μειώθηκε. Ο κανόνας του Taylor δεν είναι φτιαγμένος
για να ερμηνεύσει τη νομισματική πολιτική μιας κεντρικής τράπεζας όπως
αυτή μπορεί να εκφραστεί μέσα από μη συμβατικά μέτρα πολιτικής.

Κλείνοντας την παράγραφο αυτή, μπορούμε να πούμε πως η νομισματική
πολιτική του FED απέναντι στην κρίση ήταν συστηματικά πιο επεκτατική από ότι
δικαιολογεί ο κανόνας του Taylor. Από το τέλος του 2008 και μετά ο κανόνας δεν
περιγράφει καλά την πραγματική νομισματική πολιτική.
6.1.3 Κίνηση Επιτοκίων για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Κατά αντιστοιχία με τις δύο προηγούμενες παραγράφους ( 6.1.1 και 6.1.2 ) θα
ακολουθήσει σύγκριση των αποτελεσμάτων των πινάκων 17 και 18 προκειμένου να
διεξαχθούν συμπεράσματα για τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας σε σχέση με τον κανόνα του Taylor. Στον πίνακα 17 φαίνονται τα δεδομένα
από το 2007 μέχρι και το 2011 για το output και inflation gap στην περιφέρεια του
ευρώ. Τα coefficients των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών είναι ίσα με 0.5 και τέλος,
το επίπεδο για το inflation target και το equilibrium rate έχει οριστεί στο 2%. Με
αντικατάσταση των δεδομένων του πίνακα 17 στην εξίσωση (4) προκύπτουν στη
στήλη 2 του πίνακα 17 τα ‘’Taylor Rates’’. Mέσω των ‘’Taylor Rates’’ προκύπτει η
στάση της νομισματικής πολιτικής της Ε.Κ.Τ σύμφωνα με το μέγεθος του inflation
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και του output gap. Ο πίνακας 18 περιγράφει τις πραγματικές αλλαγές της
κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως
αυτές εκφράζονται μέσα από αλλαγές στο επίπεδο του MRO. Είναι σημαντικό να
τονιστεί και για την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι μέσα από
τον πίνακα 18 φαίνεται μόνο ένα μέρος της νομισματικής πολιτικής που
ακολουθήθηκε απέναντι στην χρηματοοικονομική κρίση. Μετά την κατάρρευση της
Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008 όλες οι κεντρικές τράπεζες που
αναλύονται στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής υιοθέτησαν επιπρόσθετα
‘’ανορθόδοξα’’ μέτρα πολιτικής. Στο κεφάλαιο 2 της εργασίας περιγράφεται
αναλυτικά η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στην κρίση.
Όπως τονίστηκε και στις προηγούμενες παραγράφους η επίδραση των μέτρων αυτών
δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα από το μέγεθος του επίσημου επιτοκίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 17
EURO
AREA
YEAR

TAYLOR
RATE

2007
2008
2009
2010
2011

COEFFICIENT

5.75
6.85
-0.35
2
3.85

OUTPUT
GAP

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

3.2
1.8
-3.6
-2.8
-2.4

COEFFICIENT

INFL.GAP

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.1
1.3
-1.7
-0.4
0.7

Equil.
Rate

2
2
2
2
2

ΠΙΝΑΚΑΣ 18:
‘’POLICY RATE MOVEMENTS IN THE EURO AREA’’
Date of
change
11 July, 2011

MRO rate

0,75
1
9 Nov, 2009
1,25
13 July, 2009
1,5
13 Apr, 2009
1,25
13 May, 2008
1
8 Apr, 2008
1,25
11 Mar. ,2008
1,5
21 Jan, 2008
2
10 Dec, 2007
2,5
12 Nov, 2007
3,25
Data extracted from: http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html
14 Dec, 2009
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Σύγκριση επιτοκίων βάσει του κανόνα του Taylor με τα πραγματικά επιτόκια
 Για το 2007: Με βάση τον κανόνα του Taylor (πίνακας 17, στήλη 2η ) το
‘’ιδανικό’’ επίπεδο για το MRO ορίζεται στο 5.75%. Η απόκλιση του
επιπέδου των τιμών στην Ευρωζώνη από τον στόχο του 2% ήταν ελάχιστη
(μόλις 0.1%). Το output gap ήταν θετικό και ίσο με 3.2%. Αυτό σημαίνει ότι
συνολικά οι οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης παρήγαγαν περισσότερο
από το δυνητικό τους επίπεδο. Αυτό, με βάση τον κανόνα, συνεπάγεται
οριακή αύξηση του επιπέδου του επιτοκίου κατά 0.5*3.2=1.6%. Η
πραγματική πορεία της νομισματικής πολιτικής διαφέρει από την υπόδειξη
του κανόνα. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 18 το 2007 εντοπίζονται τρείς
αλλαγές στο επίπεδο του MRO. Με την παρουσίαση των πρώτων τριγμών στο
χρηματοοικονομικό σύστημα μετά το περιστατικό της BNP Paribas η Ε.Κ.Τ
προχώρησε σε κλιμακωτές μειώσεις του ΜRO από 3.75% τον Οκτώβρη του
2007 σε 2.5% τον Δεκέμβρη του ίδιου έτους. Ο βασικός λόγος για το
σταδιακό χαλάρωμα της νομισματικής πολιτικής το 2007 δεν εντοπίζεται ούτε
στο output, αλλά ούτε και στο inflation gap. Η κατάσταση που αντιμετώπιζε
τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να χαρακτηριστεί περισσότερο
ως μια έντονη ‘’κρίση εμπιστοσύνης’’ στις αγορές (Trichet, 2010). Η
παράμετρος αυτή δεν ενσωματώνεται μέσα σε κάποια από τις μεταβλητές που
εξετάζει ο κανόνας του Taylor.
 Για το 2008: Για την πρώτη χρονιά της κρίσης, ο κανόνας υποδεικνύει μια
πιο αυστηρή πορεία για τη νομισματική πολιτική σε σχέση με το 2007. Πιο
συγκεκριμένα, το ‘’Taylor Rate’’ για το 2008 είναι ίσο με 6.85%, αυξημένο
κατά 1.1% σε σχέση με το αντίστοιχο το 2007. Παρότι το output gap έχει
μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ισούται με 1.8%, το inflation
gap έχει αυξηθεί αρκετά και έχει διαμορφωθεί στο 1.3% (βλέπε πίνακα 17,
στήλη 6η). Τα επίπεδα των ανεξάρτητων μεταβλητών που εξετάζει ο κανόνας
για τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής συγκλίνουν στην υιοθέτηση
μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής από την Ε.Κ.Τ. Η πραγματική
πορεία του MRO διαφέρει αισθητά από το πρόσταγμα του κανόνα. Το MRO
άλλαξε αρκετές φορές το 2008. Αναλυτικά οι αλλαγές παρουσιάζονται στον
πίνακα 18. Ξεκινώντας από 2% τον Ιανουάριο του 2008 κατέληξε σε 1% τον
Μάιο του 2008. Άρα και το 2008 η νομισματική πολιτική όπως εκφράζεται
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από την πορεία του επιτοκίου ήταν πιο επεκτατική από τις συστάσεις του
κανόνα.
 Για το 2009: Όπως είδαμε και στην παράγραφο 6.1.2 για το Federal Reserve,
το 2009 σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor το MRO προκύπτει αρνητικό.
Σύμφωνα με τον πίνακα 17, το επίπεδο για το MRO είναι ίσο με -0.35%. Σε
σχέση με το 2008 η νομισματική πολιτική, όπως εκφράζεται μέσα από το
επίπεδο του επιτοκίου, επιβάλλεται να ‘’χαλαρώσει’’ κατά πολύ σύμφωνα με
τον κανόνα. Πιο συγκεκριμένα, τόσο το output gap όσο και το inflation gap το
2009 είναι αρνητικά. Σύμφωνα με τον πίνακα 17, το output gap
διαμορφώνεται στο -3.6% και ceteris paribus αυτό συνεπάγεται μια οριακή
μεταβολή (μείωση) του MRO κατά -3.6*0.5=-1.5%. Παράλληλα το inflation
gap το 2009 διαμορφώθηκε στο -1.7%. Ceteris paribus και αυτή η μεταβλητή
επιβάλει οριακή μείωση του MRO κατά 1.7*0.5=0.85%. Το 2009 είναι η μόνη
χρονιά της κρίσης που βρίσκει το πραγματικό επίπεδο του MRO υψηλότερα
από τις υποδείξεις του κανόνα του Taylor. Για την ακρίβεια, όπως φαίνεται
και στον πίνακα 18, το 2009 το επίσημο επιτόκιο της Ε.Κ.Τ κυμάνθηκε
μεταξύ 1.5%- 1%. Βέβαια η νομισματική πολιτική είχε πάψει να εκφράζεται
μόνο μέσα από το MRO. Όπως είδαμε και στην ανάλυση που προηγήθηκε για
το Federal Reserve και την Τράπεζα της Αγγλίας μη συμβατικά μέτρα
πολιτικής είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται και η σημασία των επιτοκίων από
μόνη της για την εξήγηση της νομισματικής πολιτικής δεν είναι αρκετή.
 Για το 2010: Το 2010 επήλθε μείωση της ψαλίδας μεταξύ πραγματικού
Α.Ε.Π και του δυνητικού του επιπέδου για τις χώρες της Ευρωζώνης, παρότι
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το output gap παρέμεινε αρνητικό. Η διαφορά
του επιπέδου τιμών από το στόχο του 2% μειώθηκε επίσης στο -0.4%. Η
νομισματική πολιτική που υποδεικνύει ο κανόνας για το 2010 είναι
επεκτατική αλλά όχι όσο ήταν για το 2009. Το επιτόκιο σύμφωνα με τον
κανόνα προκύπτει ίσο με 2%. Σε όλη τη διάρκεια του 2010 η Ε.Κ.Τ διατήρησε
το επιτόκιο της στο επίπεδο του 1%. Παράλληλα όμως προχώρησε σε αγορές
κρατικών ομολόγων που αύξησαν αρκετά και το μέγεθος του ισολογισμού της
(βλέπε κεφάλαιο 2). Η επεκτατική νομισματική πολιτική που εφαρμόστηκε
και το 2010 ήταν αρκετά πιο έντονη από όσο δείχνει το επίπεδο του MRO από
μόνο του. Η χρηματοοικονομική αστάθεια παρέμεινε σημαντικός παράγοντας
καθορισμού της νομισματικής πολιτικής και το 2010, ειδικά στην περίπτωση
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της Ευρωζώνης όπου η φερεγγυότητα κρατών μελών τέθηκε σε κίνδυνο. Τα
γεγονότα αυτά δεν αντικατοπτρίζονται με κάποιον τρόπο στα αποτελέσματα
που προκύπτουν βάσει του κανόνα.
 Για το 2011: Το 2011 το output gap για τις χώρες της Ευρωζώνης παρέμεινε
αρνητικό και διαμορφώθηκε στο -2.4%. Σε σύγκριση όμως με το 2009 και το
2010 η διαφορά του A.E.Π από το δυνητικό του επίπεδο μειώθηκε το 2011.
Το inflation gap πέρασε σε θετικά επίπεδα και διαμορφώθηκε στο 0.7%. Οι
τιμές των δύο μεταβλητών ασκούν αντίρροπες πιέσεις στο επίπεδο του
επιτοκίου σύμφωνα με τον κανόνα του Taylor. Εφαρμόζοντας τον τύπο της
εξίσωσης (4), προκύπτει επιτόκιο ίσο με 3.85%. Η νομισματική πολιτική
επιβάλλεται να γίνει πιο συσταλτική το 2011 σε σχέση με το προηγούμενο
έτος. Σε αντίθεση με τον κανόνα του Taylor η πραγματική πορεία του MRO
το 2011 συνέχισε να είναι πτωτική. Από τον Ιούλιο του 2011 αυτό
διαμορφώθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 0.75%.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20
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Ανάλυση Διαγράμματος:
Στo διάγραμμα 20 περιγράφεται η σύγκριση της προτεινόμενης πορείας για το
MRO με βάση τον κανόνα του Taylor με την πραγματική πορεία που ακολούθησε
το επιτόκιο (και άρα η συμβατική νομισματική πολιτική της Ε.Κ.Τ), μεταξύ 20072011. Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε βάση της ανάλυσης που
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προηγήθηκε, αλλά και το διαγράμματος 20 είναι ότι η νομισματική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν περιγράφεται ιδιαίτερα καλά από τον
κανόνα του Taylor. Συνολικά, η νομισματική πολιτική που εφαρμόστηκε στην
πραγματικότητα από την Ε.Κ.Τ ήταν πιο επεκτατική από την αντίστοιχη υπόδειξη
του κανόνα, με μόνη εξαίρεση το έτος 2009. Από το 2009 και μετά βέβαια η
σημασία του επιτοκίου ως δείκτη για την πορεία της νομισματικής πολιτικής
μειώθηκε αισθητά, λόγω της υιοθέτησης μέτρων ‘’μη συμβατικής’’ νομισματικής
πολιτικής. Τα μέτρα αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 2 της
εργασίας. Ένας από τους βασικούς λόγους της ‘’αστοχίας’’ του κανόνα του
Taylor να περιγράψει αποτελεσματικά τη νομισματική πολιτική της Ε.Κ.Τ
εντοπίζεται στην αδυναμία του κανόνα να ενσωματώσει τη χρηματοοικονομική
αστάθεια που επικρατούσε στο χρηματοοικονομικό σύστημα την χρονική περίοδο
που περιγράφεται εδώ. Επίσης, η πραγματική πορεία του MRO ειδικά από το
2009 και μετά δεν είναι από μόνη της αρκετή για να περιγράψει τη νομισματική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα μη συμβατικά μέτρα πολιτικής
(βλέπε κεφάλαιο 2) σηματοδότησαν σε μεγάλο βαθμό τη νομισματική πολιτική, η
οποία υπήρξε αρκετά πιο επεκτατική στην πράξη από όσο αφήνει να εννοηθεί από
μόνο του το επίπεδο του MRO.

6.2 Γενικά Συμπεράσματα σχετικά με την πολιτική των τριών
Κεντρικών Τραπεζών

Συμπεράσματα αναφορικά με την προσαρμογή του κανόνα του Taylor στο
χρονικό διάστημα της κρίσης και για τις τρείς κεντρικές τράπεζες:
Στα διαγράμματα 18, 19 και 20 η πορεία της νομισματικής πολιτικής (όπως αυτή
εκφράζεται μέσα από την προσαρμογή του επίσημου επιτοκίου) σύμφωνα με τον
κανόνα του Taylor απεικονίζεται με την μπλε γραμμή. Παρότι για κάθε κεντρική
τράπεζα η πορεία του επίσημου επιτοκίου διαφέρει, μπορούμε να αντλήσουμε κάποια
γενικά συμπεράσματα για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής που
υποδεικνύει ο κανόνας για την περίοδο που εξετάζεται.
Στα κεφάλαια 2,3 και 4 της εργασίας περιγράφεται η κατάσταση που επικρατούσε
στο χρηματοοικονομικό σύστημα μεταξύ 2007-2008. Παρότι η κρίση δεν είχε
ξεσπάσει ακόμα, υπήρχαν έντονοι κραδασμοί (Black Rock, BNP Paribas) στο
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χρηματοοικονομικό σύστημα. Αυτό οδήγησε τις τρείς κεντρικές τράπεζες (σε
διαφορετική έκταση και βαθμό η κάθε μια ) να αρχίσουν να ‘’χαλαρώνουν’’ τη
νομισματική πολιτική τους μειώνοντας μερικώς τα επίπεδα των επιτοκίων τους.
Αντίθετα, ο κανόνας του Taylor, προβλέπει αύξηση των επίσημων επιτοκίων και για
τις τρεις κεντρικές τράπεζες και συνεπώς αυστηρότερη νομισματική πολιτική μεταξύ
2007-2008. Ο λόγος είναι ότι η χρηματοοικονομική αστάθεια που επικρατούσε δεν
είχε δημιουργήσει ακόμα προβλήματα στην πραγματική οικονομία και στο επίπεδο
των τιμών. Στους πίνακες 13, 15 και 17 φαίνεται πως τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο
και στην Ευρωζώνη, όσο και στις Η.Π.Α το inflation gap ήταν σχεδόν ισοσκελισμένο
και το output gap είχε θετικές αποκλίσεις. Αποφασίζοντας τη νομισματική πολιτική
με βάση αυτές τις δύο μεταβλητές συνεπάγεται, όπως είδαμε, την ανάγκη για αύξηση
του επιπέδου του επίσημου επιτοκίου.
Από το 2008 και μετά η πορεία για τη νομισματική πολιτική σύμφωνα με τον κανόνα
αλλάζει και στις τρείς περιπτώσεις που εξετάζονται. Τα output gaps (βλέπε πίνακες
13,15,17) έχουν περάσει σε αρνητικά πρόσημα. Οι οικονομίες παράγουν λιγότερο
από όσο είναι δυνητικά ικανές (ειδικά στις Η.Π.Α το output gap παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη απόκλιση, ίση με -5%). Το 2009 το inflation gap γίνεται και αυτό
αρνητικό. Μεταξύ του διαστήματος αυτού ο κανόνας επιβάλει δραστική χαλάρωση
της νομισματικής πολιτικής, με έντονες μειώσεις στα επίσημα επιτόκια (βλέπε
διαγράμματα 18,19,20). Ειδικά για τις Η.Π.Α και τη ζώνη του Ευρώ το προτεινόμενο
επιτόκιο για τη νομισματική πολιτική είναι αρνητικό.
Μετά το 2009 καθώς μειώνεται το μέγεθος των output gaps (παρότι παραμένουν
αρνητικά) και παράλληλα τα inflation gaps αρχίζουν και αυτά σταδιακά να
αυξάνονται η νομισματική πολιτική σύμφωνα με τον κανόνα αλλάζει πορεία.
Σύμφωνα με τα διαγράμματα 18,19 και 20 από το 2009 και μετά, η νομισματική
πολιτική που υποδεικνύει ο κανόνας για τις κεντρικές τράπεζες γίνεται σταδιακά και
πιο αυστηρή. Δεν επιστρέφει όμως στο προ κρίσης επίπεδο του 2007, εκτός από την
περίπτωση της Τράπεζας της Αγγλίας όπου το προτεινόμενο επιτόκιο είναι λίγο
χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2007 (βλέπε διάγραμμα 18). Η νομισματική
πολιτική δεν γίνεται συσταλτική από το 2009 και μετά: Παραμένει επεκτατική.
Απλώς όχι όσο ήταν μεταξύ 2008-2009, τις δύο πιο έντονες χρονιές της κρίσης.
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Πορεία Πραγματικής Νομισματικής Πολιτικής συγκριτικά με τον Κανόνα
Η πορεία της πραγματικής νομισματικής πολιτικής που εφαρμόστηκε από την
Τράπεζα της Αγγλίας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το FED όπως
εκφράζεται μέσα από την πορεία των επίσημων επιτοκίων φαίνεται με την κόκκινη
γραμμή στα διαγράμματα 18, 19 και 20 αντίστοιχα. Και για τις τρείς κεντρικές
τράπεζες αυτό που μπορεί να προκύψει σαν γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι πολιτικές
τους υπήρξαν συστηματικά πιο επεκτατικές από τις υποδείξεις του κανόνα. Μόνη
εξαίρεση αποτελεί η χρονιά μεταξύ 2008-2009 για FED και Ε.Κ.Τ. Εκεί ο κανόνας
έδινε αρνητικό επιτόκιο τόσο για το federal funds rate, όσο και για το MRO.
Πρέπει να τονιστεί ότι από το 2009 και μετά το επίπεδο του επίσημου επιτοκίου παύει
να είναι αρκετό από μόνο του για να σηματοδοτήσει την πορεία που ακολούθησε η
νομισματική πολιτική. Αυτό συνέβη γιατί τα επίσημα επιτόκια των κεντρικών
τραπεζών είχαν φτάσει κοντά στα κατώτατα αποτελεσματικά τους όρια και
προκειμένου να μην προκύψουν έντονες πληθωριστικές τάσεις, αλλά και
προκειμένου να ανταποκριθούν στην ανάγκη για τόνωση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος πρόσθετες, μη συμβατικές νομισματικές πολιτικές χρειάστηκε να
υιοθετηθούν. Τα μη συμβατικά μέτρα πολιτικής για την κάθε κεντρική τράπεζα
ξεχωριστά, παρουσιάστηκαν αναλυτικά στα κεφάλαια 2,3 και 4. Η αλλαγή αυτή στον
τρόπο διεξαγωγής της νομισματικής πολιτικής δεν απεικονίζεται με κάποιο τρόπο στα
διαγράμματα, αλλά ούτε συμπεριλαμβάνεται και στον κανόνα του Taylor. Η
ικανότητα του κανόνα να περιγράψει με ακρίβεια την νομισματική πολιτική από το
2009 και μετά μειώνεται κατά πολύ. Το γεγονός αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό.
Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης είναι θεμιτό η νομισματική πολιτική μιας κεντρικής
τράπεζας να αποκλίνει από τις υποδείξεις των διάφορων μοντέλων πολιτικής
(Taylor,1993).
Μέχρι και το 2009, η νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας συμβαδίζει
περισσότερο με τις υποδείξεις πολιτικής του κανόνα, τουλάχιστον σε επίπεδο
κατεύθυνσης (βλέπε διάγραμμα 18). Για τις περιπτώσεις του Federal Reserve και τις
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο. Σύμφωνα με τα
διαγράμματα 19 και 20, υπάρχουν αρκετά έντονες αποκλίσεις από το 2007 και μετά
τόσο για τα επίπεδα των επίσημων επιτοκίων, όσο και για την κατεύθυνση της
νομισματικής πολιτικής.
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Η χρηματοοικονομική κρίση του 2008 αποτελεί ένα τρανταχτό παράδειγμα για το
πόσο η αστάθεια που επικρατεί στον χρηματοοικονομικό τομέα μπορεί να επηρεάσει
το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό έχει τονιστεί από
πολλούς ακαδημαϊκούς. Σύμφωνα με τον Mishkin (2009) :
‘’Financial Instability causes macroeconomic risks… The existence of financial
instability induces an increase in the probability that a financial disruption will cause
significant deterioration to the real economy’’.
Ο παράγοντας αυτός επηρέασε σημαντικά τη νομισματική πολιτική που
ακολούθησαν οι τρείς κεντρικές τράπεζες απέναντι στην κρίση. Ο κανόνας του
Taylor όπως χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης δεν λαμβάνει
υπόψη του για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής τον παράγοντα ‘’financial
instability’’. Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που οι
υποδείξεις του κανόνα ειδικά από το 2009 και μετά, διαφέρουν σημαντικά από την
πραγματική νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σκοπός αυτής της εργασίας αποτέλεσε η παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης της
χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 από τρείς από τις μεγαλύτερες Κεντρικές
Τράπεζες: Την Τράπεζα της Αγγλίας, το Federal Reserve και την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Στη συνέχεια τέθηκε το βασικό ζητούμενο της ανάλυσης το οποίο
ήταν η αξιολόγηση των νομισματικών πολιτικών των Κεντρικών Τραπεζών αυτών με
βάση τον κανόνα του Taylor. Για τον σκοπό αυτό, η εργασία χωρίστηκε σε έξι
επιμέρους κεφάλαια εκ των οποίων αντλούνται τα παρακάτω συμπεράσματα:
 Στο πρώτο κεφάλαιο εισήχθηκε το βασικό πλαίσιο λειτουργίας των τριών
Κεντρικών Τραπεζών, υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες. Το βασικό
συμπέρασμα που προέκυψε από αυτό το κεφάλαιο ήταν πως παρά τις
διαφορές στους στόχους νομισματικής πολιτικής μεταξύ των τριών Κεντρικών
Τραπεζών, τα βασικά εργαλεία για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής
είναι κατά βάση παρόμοια. Πιο συναφής διάρθρωση, τόσο λειτουργιών, όσο
και στόχων πολιτικής παρατηρείται στις περιπτώσεις της Τράπεζας της
Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
 Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάστηκαν με χρονολογική σειρά τα μέτρα που
ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέναντι στην κρίση από το
καλοκαίρι του 2007 έως και το καλοκαίρι του 2012. Αντίστοιχη ανάλυση
ακολούθησε στα κεφάλαια 3 και 4 για το Federal Reserve και την Τράπεζα
της Αγγλίας. Συμπερασματικά προέκυψε πως σε όλη τη διάρκεια της κρίσης
οι Κεντρικές Τράπεζες κατάφεραν να μείνουν κατά μέσο όρο πιστές στον
στόχο της τήρησης της σταθερότητας των τιμών. Το Federal Reserve όμως
δεν κατάφερε να διατηρήσει το ποσοστό ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα. Γενικά
εντοπίζονται πολλά κοινά σημεία στις νομισματικές πολιτικές των τριών
Κεντρικών Τραπεζών. Όλες σταδιακά μείωσαν το επίπεδο των επίσημων
επιτοκίων τους σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το χαμηλότερο επίπεδο
επιτοκίου διατηρεί το Federal Reserve, κρατώντας το federal funds rate
σταθερό μεταξύ 0 και 0.25%. Δεύτερο χαμηλότερο επιτόκιο έχει η Τράπεζα
της Αγγλίας με 0.5% και τρίτο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 0.75%. Οι
μειώσεις των επιτοκίων και για τις τρείς Τράπεζες δεν ήταν εφικτό να
προχωρήσουν περισσότερο από το 2009 και μετά, μιας που τα επιτόκια ήδη
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βρίσκονταν στα κατώτατα αποτελεσματικά τους επίπεδα. Από το 2009 και οι
τρεις Κεντρικές Τράπεζες υιοθέτησαν μια σειρά από μη συμβατικά μέτρα
νομισματικής πολιτικής για να βοηθήσουν περεταίρω την ανάκαμψη των
οικονομιών τους. Περισσότερες ομοιότητες εντοπίζονται στον τρόπο δράσης
του Federal Reserve και της Τράπεζας της Αγγλίας: και οι δύο Κεντρικές
Τράπεζες προχώρησαν σε μαζικές αγορές τίτλων από τις αγορές προκειμένου
να βοηθήσουν στην τόνωση της οικονομίας, χρησιμοποίησαν μια ανοιχτή
επικοινωνιακή πολιτική και τριπλασίασαν τους ισολογισμούς τους μεταξύ
2007-2012. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε και αυτή σε
μικρότερης κλίμακας αγορές τίτλων από τις αγορές και προχώρησε σε αγορές
κρατικών ομολόγων μόνο από τη δευτερογενή αγορά. Αυτό συνέβη γιατί δεν
της επιτρέπεται να λειτουργεί ως χρηματοδότης των κρατών μελών της
Νομισματικής Ένωσης. Η τροπή που έλαβε η κρίση στην Ευρωζώνη από το
2010 και μετά διαφέρει από την αντίστοιχη πορεία της κρίσης στην Αγγλία
και στην Αμερική. Η κρίση στην Ευρωζώνη απέκτησε δομικό και πολιτικό
χαρακτήρα, απειλώντας τη φερεγγυότητα κρατών μελών. Στην Αγγλία και
στην Αμερική, η κρίση από το 2010 και μετά αφορούσε κυρίως σε ζητήματα
οικονομικού κύκλου.
 Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται ο κανόνας του Taylor (1993) ως το βασικό
μοντέλο για την αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής. Ο κανόνας
υποδεικνύει την ανάγκη για αύξηση του επίσημου επιτοκίου μιας Κεντρικής
Τράπεζας όταν το επίπεδο των τιμών αποκλίνει ανοδικά από τον στόχο του
2% ή όταν το Α.Ε.Π αποκλίνει ανοδικά του δυνητικού του επιπέδου. Με άλλα
λόγια, ο κανόνας του Taylor υποδεικνύει την ανάγκη για εφαρμογή
συσταλτικής νομισματικής πολιτικής όταν η οικονομία υπερθερμαίνεται και
επεκτατικής όταν βρίσκεται σε πορεία ύφεσης. Ένα από τα βασικά
μειονεκτήματα του κανόνα με τη μορφή που χρησιμοποιείται στα πλαίσια
αυτής της εργασίας είναι η αδυναμία του να συλλάβει σαν καθοριστικό
παράγοντα

για

την

πορεία

της

νομισματικής

πολιτικής

την

χρηματοοικονομική αστάθεια. Το γεγονός αυτό επηρέασε σε πολύ μεγάλο
βαθμό τα αποτελέσματα του κανόνα για την πορεία της νομισματικής
πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών απέναντι στην κρίση.
 Στο κεφάλαιο 6, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την
ανάλυση των νομισματικών πολιτικών με βάση των κανόνα του Taylor και για
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τις τρεις Κεντρικές Τράπεζες που εξετάστηκαν. Τα αποτελέσματα
ακολουθούν κοινή πορεία: Συστηματικά, η πραγματική πορεία του επίσημου
επιτοκίου τόσο της Τράπεζας της Αγγλίας, όσο και του Federal Reserve και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν πιο χαμηλή από τις υποδείξεις του
κανόνα. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η χρονιά μεταξύ 2008-2009 για την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Federal Reserve, όπου τα προτεινόμενα
από τον κανόνα επίσημα επιτόκια είχαν αρνητικό πρόσημο. Το γεγονός αυτό
συνεπάγεται ότι η νομισματική πολιτική των τριών Κεντρικών Τραπεζών,
όπως εκφράζεται μέσα από την πορεία των επίσημων επιτοκίων τους ήταν πιο
επεκτατική από όσο ήταν απαραίτητο με βάση τις υποδείξεις του Κανόνα.
Πρέπει να τονιστεί πως σύμφωνα με τη διαγραμματική ανάλυση που
παρατίθεται στο κεφάλαιο 6, ο κανόνας του Taylor δεν περιγράφει καλά τη
νομισματική πολιτική καμίας τράπεζας. Η περιγραφική ικανότητα του κανόνα
αλλοιώνεται περισσότερο από το 2009 και μετά. Από τη χρονιά εκείνη και
μετά και οι τρείς Κεντρικές Τράπεζες ασκούσαν τη νομισματική πολιτική
μέσω των μη συμβατικών μέτρων πολιτικής. Το γεγονός αυτό μειώνει τη
σημασία που έχει το επίπεδο των επίσημων επιτοκίων για τη νομισματική
πολιτική, καθώς το κυρίαρχο εργαλείο που σηματοδοτεί τον επεκτατικό
χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής από το 2009 και μετά είναι η
επέκταση του μεγέθους του ισολογισμού των Κεντρικών Τραπεζών.
Ένα ακόμα βασικό συμπέρασμα για τη δυνατότητα του κανόνα να περιγράψει
σωστά τη νομισματική πολιτική σε περίοδο χρηματοοικονομικής κρίσης είναι
το εξής: το γεγονός ότι ο κανόνας του Taylor δεν λαμβάνει υπόψη τη
χρηματοοικονομική αστάθεια που μπορεί να δημιουργηθεί στις αρχές μιας
κρίσης έχει ως αποτέλεσμα να αργεί να δείξει την ανάγκη για ‘’χαλάρωση’’
της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με την ανάλυση του κεφαλαίου 6,
μεταξύ

2007-2008

που

η

κρίση

ήταν

περιορισμένη

εντός

του

χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο κανόνας δεν συλλαμβάνει την ανάγκη για
επέκταση της νομισματική πολιτικής. Και για τις τρείς Κεντρικές Τράπεζες οι
υποδείξεις του Κανόνα για το 2007-2008 οδηγούν στην υιοθέτηση πιο
συσταλτικής νομισματικής πολιτικής. Η ανάγκη για μείωση του επίσημου
επιτοκίου παρουσιάζεται εφόσον η κρίση αγγίξει την πραγματική οικονομία,
ρίχνοντας σε αρνητικά επίπεδα το ‘’inflation’’ και το ‘’output gap’’. Θα είχε
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ενδιαφέρον να εξεταστεί η απόδοση του κανόνα του Taylor στην περιγραφή
της νομισματικής πολιτικής εάν αυτός περιελάμβανε έναν ακόμα όρο που θα
περιέγραφε τη χρηματοοικονομική αστάθεια. Ενδεχομένως να άλλαζε και η
αξιολόγηση που προέκυψε για την Τράπεζα της Αγγλίας, το Federal Reserve
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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